
مقاطعة سان دييغو
إدارة الصحة والجودة البيئية

قسم الغذاء واإلسكان
P.O. BOX 129261, SAN DIEGO, CA 92112-9261
هاتف 6900-505 (858) | فاكس 999-8920 (858) 
FHDTempEvents@sdcounty.ca.gov

أنواع أذونات الفعاليات المؤقتة

هناك ثالث خطوات سهلة للحصول على إذن لمنشأة طعام مؤقتة.

حدد نوع اإلذن الصحيح الخاص بعمليات النشاط التجاري المحدد الذي تديره، باستخدام الجدول أدناه.. 	
أرسل المستندات المطلوبة على النحو المحدد في الجدول عبر البريد اإللكتروني إلى fhdtempevents@sdcounty.ca.gov، أو بالحضور . 	

شخصًيا إلى Overland Ave., Ste. 170 , San Diego, CA 92123 5500 خالل الساعات من 8:00 صباًحا – 4:00 عصًرا؛ أو عن طريق الفاكس 
إلى 8920-999 )858(، أو عبر البريد إلى P. O. BOX 129261, SAN DIEGO, CA 92112-9261 . يرجى التخطيط وفًقا لذلك: يستغرق البريد 

الحكومي حوالي من 3 إلى 5 أيام للتوجيه عبر بريد المقاطعة.
3 . ،)www.dehqpay.com( بمجرد أن يرسل إليك موظفو قطاع منشآت الطعام المؤقتة فاتورة، سدد جميع الرسوم الواجبة سواء عبر اإلنترنت

أو شخصًيا )نقًدا أو بشيك(، أو عبر البريد )عبر شيك فقط. ال ترسل نقوًدا عبر البريد(.

البائعون السنويون
المستندات المطلوبةالوصفنوع اإلذن

فة مسبًقا 
ّ
بائع المنتجات المغل

)سنوي(

يسري هذا اإلذن على مدار العام.

فة مسبًقا وغير 
ّ
يسمح اإلذن بتوزيــــع أطعمة ومشروبات مغل

مكشوفة وبيعها، في الغالف المغلق للجهة المصنعة. ال 

فة والمكشوفة، 
ّ
ُيسمح بإعداد األطعمة والمشروبات غير المغل

وتقديم عينات للتذوق.

طلب البائع لمنشأة الطعام المتنقلة.. 	

إثبات إلذن صحي حديث، في حال كان متجر البائع خارج . 	

مقاطعة سان دييغو. 

خطاب موافقة من متجر.. 3

إثبات إلذن صحي حديث للمتجر، وأحدث تقرير للتفتيش . 	

الصحي، وإجراءات التشغيل المعيارية لدى البائع )SOP(، بما 

في ذلك النقل والنفايات بعد الفعالية، إذا كان متجر البائع خارج 

مقاطعة سان دييغو.

ل األغذية المجهزة، أو اإلذن الصحي، أو إثبات المصدر . 	 سجِّ

طلب مستندات إضافية. المعتمد )إيصاالت(. قد تُ

إثبات الحالة غير الربحية، إذا كان منطبًقا.. 3

موقع واحد للبائع في سوق 

 مقايضة البضائع 

)سنوي(

تسري صالحية هذا اإلذن على مدار العام لموقع واحد في 

سوق مقايضة السلع )ال ينطبق على منشآت الطعام المؤقتة(.

فة مسبًقا 
ّ
يسمح اإلذن بتوزيــــع األطعمة والمشروبات المغل

وغير المعرضة ألخطار محتملة ضمن الغالف المحكم للجهة 

المصنعة أو الفاكهة والخضروات غير المقطعة.

طلب البائع لمنشأة الطعام المتنقلة. 	

خطاب موافقة من متجر.. 	

بائع المنتجات غير المغلفة 

مسبًقا )سنوي(

يسري هذا اإلذن على مدار العام.

يسمح اإلذن بتقسيم األطعمة والمشروبات، وتقطيعها، 

فة خارج 
ّ
وغرفها، وتقديم عينات تذوق مكشوفة/غير مغل

غالف الجهة المصنعة، ويسمح بالطبخ، والمزج، وخلط 

المشروبات المفتوحة في الموقع، وأي وسائل تحضير أخرى

طلب البائع لمنشأة الطعام المتنقلة.. 	

خطاب موافقة من متجر.. 	

دليل حديث شهادة مدير سالمة األغذية.. 	

تحقق مما إذا وفر المنظم حوض غسل )3 حجرات(. في حالة . 	

عدم التوفر، قدم خطاب اتفاق على الغسل أو فاتورة تأجير، إذا 

كانت مدة الفعالية تزيد عن 4 ساعات )متضمنة وقت اإلعداد(. 

أطعمة ومشروبات مكشوفة/ غير مغلفة في موقع الفعالية.
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مدة الفعالية 	 ساعات أو أقل، قد ال يلزم توفير حوض غسل أطعمة ومشروبات مكشوفة/ غير مغلفة في موقع الفعالية.
)	 حجرات(.

إذا كان متجرك خارج مقاطعة سان دييغو، قدم إثباتًا على . 	
إذن صحي حديث للمتجر أو أحدث تقرير للتفتيش الصحي، 

وإجراءات التشغيل المعيارية )بما في ذلك إعداد الطعام ونقله 
والتخلص منه بعد الفعالية(.

إثبات الحالة غير الربحية، إذا كان منطبقًا.. 	
البائعون في الفعاليات المنفردة

المستندات المطلوبةالوصفنوع اإلذن
بائع المنتجات المغلّفة مسبقًا 

)فعالية واحدة(
يسري هذا اإلذن لفعالية واحدة )	 إلى 	 أيام(.

يسمح اإلذن بتوزيع أطعمة ومشروبات مغلّفة مسبقًا وغير 
مفتوحة وبيعها، في الغالف المغلق للجهة المصنعة. ال يُسمح 

بإعداد األطعمة والمشروبات المغلّفة والمكشوفة، وتقديم عينات 
للتذوق.

طلب البائع لمنشأة الطعام المتنقلة.. 	
ل األغذية المجهزة،  أو اإلذن الصحي، أو إثبات المصدر . 	 سّجِ

المعتمد )إيصاالت(. قد تُطلب مستندات إضافية.
إثبات الحالة غير الربحية، إذا كان منطبقًا.. 	

خدمة محدودة للمشروبات 
)فعالية واحدة(

يسري هذا اإلذن لفعالية واحدة )	 إلى 	 أيام(.

يسمح اإلذن بفتح المشروبات وصبها من العلبة أو الغالف 
المغلق في كوب لالستخدام لمرة واحدة. ال يُسمح بغرف الثلج 

أو خلط الكوكتيل أو إضافة الزينة.

طلب البائع لمنشأة الطعام المتنقلة.. 	
إثبات الحالة غير الربحية، إذا كان منطبقًا.. 	

بائع المنتجات غير المغلّفة 
)فعالية واحدة(

يسري هذا اإلذن لفعالية واحدة )	 إلى 	 أيام(.

يسمح اإلذن بتقسيم األطعمة والمشروبات، وتقطيعها، وغرفها، 
وتقديم عينات تذوق مفتوحة/غير مغلّفة خارج غالف الجهة 

المصنعة، ويسمح بالطبخ، والمزج، وخلط المشروبات 
المفتوحة في الموقع، وأي وسائل تحضير أخرى ألطعمة 

ومشروبات مكشوفة/ غير مغلفة في موقع الفعالية.

طلب البائع لمنشأة الطعام المتنقلة.. 	
تحقق مما إذا وفر المنظم حوض غسل ذي 	 حجرات. في حالة . 	

عدم التوفر، قدم خطاب اتفاق على الغسل/فاتورة تأجير، إذا كانت 
مدة الفعالية تزيد عن 	 ساعات. إذا كانت مدة الفعالية 	 ساعات 

أو أقل، قد ال يلزم توفير حوض غسل ذي 	 حجرات.
إثبات الحالة غير الربحية، إذا كان منطبقًا.. 	

إذا كانت مدة الفعالية أكثر من يوم واحد، قد يلزم تقديم  موافقة من متجر

المنظمون
المستندات المطلوبةالوصفنوع اإلذن

منظم فعاليات مؤقتة )فعالية 
واحدة(

يمكن أن يستضيف منظم الفعالية الواحدة أي فعالية تتراوح 
مدتها من يوم إلى 	 أيام )يجب أن تكون أيام متتالية(، طالما 

تحمل الفعالية نفس االسم وتُقام في نفس المكان كل يوم.

المنظم في حالة بائعي األطعمة غير المغلّفة:
طلب المنظمين.. 	
خريطة للموقع مع جميع العناصر المطلوبة.. 	
قائمة البائعين.. 	
قدم خطاب اتفاق على الغسل/فاتورة تأجير في حال كانت أكثر . 	

من 	 ساعات. إذا كانت مدة الفعالية 	 ساعات أو أقل )بما في 
ذلك وقت اإلعداد(، قد ال يلزم توفير حوض غسل )	 حجرات(.

إثبات الحالة غير الربحية، إذا كان منطبقًا.. 	

منظم الفعاليات السنوية هو كيان يستضيف فعالية في المجتمع منظم فعاليات مؤقتة )سنوي(
عدة مرات في العام، ال تتخطى 		 يوًما تشغيليًا خالل مدة 

90 يوًما. ال يسري أي إذن لمنظم الفعاليات السنوية إال لنفس 
الفعالية وفي نفس المكان.
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المكان. في حالة انتقال الفعالية عبر مقاطعة سان دييغو، 
يلزم الحصول على إذن منفصل لمنظم فعاليات الطعام 
المؤقتة، في كل موقع للفعالية. في حالة إقامة فعاليات 

مختلفة في نفس المكان، يلزم الحصول على إذن منفصل 
لمنظم فعاليات الطعام المؤقتة، لكل فعالية.

أرباح الفعاليات غير الربحية:. 6
قائمة البائع للمتاجر/المطاعم 	
إقرارات 	

منّظم لبائعي األطعمة المغلفة مسبًقا فقط: 
طلب المنظمين.. 	
خريطة للموقع مع جميع العناصر المطلوبة.. 	
قائمة البائعين.. 3
إثبات الحالة غير الربحية، إذا كان منطبًقا.. 4

أسواق مزارعين معتمدة 
تستضيف فعاليات مؤقتة

سوق المزارعين المعتمد )CFM( هو سوق معتمد من إدارة 
الزراعة واألوزان والمقاييس )AWM( في مقاطعة سان دييغو. 

ُيسمح بوجود بائعي المأكوالت أو المشروبات والمزارعين 
المعتمدين في أسواق المزارعين المعتمدة المستضيفة 

للفعاليات المؤقتة، لكن يجب أن تكون منفصلة مكانًيا في 
الفعالية.

طلب المنظم لفعاليات الطعام المؤقتة )بما في ذلك جميع . 	
المستندات المسجلة في قسم المنظم أعاله(.

شهادة سوق المزارعين المعتمدين من إدارة الزراعة واألوزان . 	
والمقاييس في مقاطعة سان دييغو.

أسواق مزارعين معتمدة ال 
تستضيف فعاليات مؤقتة

سوق المزارعين المعتمد )CFM( هو سوق معتمد من إدارة 
الزراعة واألوزان والمقاييس )AWM( في مقاطعة سان 

دييغو. هذه أسوق للمزارعين المعتمدين ال تستضيف بائعي 
األطعمة/المشروبات.

شهادة سوق المزارعين المعتمدين من إدارة الزراعة واألوزان . 	
والمقاييس في مقاطعة سان دييغو.

منظم فعاليات أذونات 
الفعاليات المجتمعية

يلزم الحصول على إذن للفعاليات المجتمعية )CEP( في حالة 
الفعاليات التي تقام في مناطق غير مدمجة في مقاطعة سان 

دييغو، التي يكون رعاتها مؤسسات غير ربحية.

تواصل مع منسق إذن الفعاليات المجتمعية لمعرفة الشروط. 
الموقع اإللكتروني: إذن الفعاليات المجتمعية 

dehcommunityevents@sdcounty.ca.gov :البريد اإللكتروني
مقرات تشغيل األغذية المنزلية (الفئة (أ) و (ب)) في الفعاليات المؤقتة

المستندات المطلوبةنوع اإلذن

الفئة )أ( من مقر تشغيل 
األغذية المنزلية

ل ساري المفعول من مقاطعة سان دييغو، 	  ال حاجة لمستندات أخرى في حالة حصول النشاط التجاري على إذن صحي/سجِّ
فة.

ّ
وال يقدم عينات تذوق/طعام غير مغل

فة، يجب الحصول على إذن البائع المطلوب لمنشأة الطعام المؤقتة.	 
ّ
في حالة تقديم عينات للتذوق أو طعام غير مغل الفئة )ب( من مقر تشغيل 

األغذية المنزلية
عمليات تشغيل أغذية منزلية 

خارج المقاطعة
يجب تقديم طلب الحصول على إذن البائع المطلوب لمنشأة الطعام المؤقتة.	 

فة في حالة تقديم  	
ّ
فة مسبًقا في حالة عدم تقديم عينات تذوق. بائع منتجات غير مغل

ّ
بائع منتجات مغل

عينات تذوق.
ل خاص بمشغل األغذية المنزلية من سلطة قضائية ُمصدرة.	  تقديم دليل على إذن صحي/سجِّ

بائعو األطعمة المتنقلة في الفعاليات المؤقتة (شاحنات الطعام)

المستندات المطلوبةأنواع التنقل

المنشآت المتنقلة المسموحة 
في مقاطعة سان دييغو

تقديم إثبات على إذن صحي ساري المفعول لمنشأة طعام متنقلة.	 
ال حاجة لمستندات إضافية إذا كان النشاط التجاري حائز على إذن صحي ساري المفعول للطعام المتنقل من مقاطعة سان دييغو، 	 

ويزاول النشاط داخل منشأة طعام متنقلة. ال ُيسمح بإعداد الطعام أو تخزينه أو تقديمه خارج الوحدة المتنقلة.
التنقل المسموح به في 
مقاطعة أو والية أخرى

تقديم دليل على إذن صحي ساري المفعول لمنشأة الطعام المتنقلة، وشارة إدارة اإلسكان وتنمية المجتمع.	 
توفير نسخة من أحدث تقرير للتفتيش.	 
تقديم إجراءات التشغيل المعيارية )SOP( في حال تخطي وقت النقل 30 دقيقة.	 

التنقل غير المسموح به في أي 
مقاطعة أو والية

تقديم طلب للحصول على إذن لمنشأة الطعام المؤقتة ومزاولة النشاط داخل الكشك.	 
ال يمكن استخدام التنقل إال في النقل والتخزين واإلعالن.	 
تقديم إجراءات التشغيل المعيارية في حال تخطى وقت النقل 30 دقيقة.	 
في حال كانت مدة الفعالية أطول من يوم واحد، قّدم:	 

خطاب موافقة من متجر 	
مستندات إجراءات التشغيل المعيارية عن كيف وأين ومتى سيتم نقل/تخزين الطعام. 	
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خارج المقاطعة فعالية اليوم 
الواحد مقابل الفعاليات 

متعددة األيام

مشغلو الطعام المتنقل في فعاليات اليوم الواحد غير ملزمين بالمشاركة مع متجر.	 
 يجب أن يتوفر متجر محلي في حالة الفعاليات متعددة األيام.	 

هذه هي التوجيهات العامة. إذا كان النمط التجاري الذي تزاوله غير مدرج أعاله، ال تتردد في التواصل مع فريق عمل منشآت الطعام المؤقتة، للمزيد من التفاصيل. قد ينتج 
عن عدم تقديم المستندات الواردة أعاله تأخير في معالجة اإلذن وفرض رسوم إضافية.

للمزيد من االستفسارات، يرحى االتصال بنا عبر fhdtempevents@sdcounty.ca.gov أو 505-6809 )858( .

mailto:fhdtempevents@sdcounty.ca.gov

