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تمــــــــــــــــــــــهيد

وفًقا ملا تشهده اململكة العربية السعودية من تقدم وتطور، يف ظل 

املركزية  واألسواق  والتموينات  البقاالت  تطوير  وبغرض   ،»2030« رؤية 

املطبقة  للمعايري  وفًقا  القطاع  هذا  تنظيم  وإعادة  حكمها،  يف  وما 

عامليًّا، حيث تعترب محالت البيع بالتجزئة من أهم املصادر الرئيسة لحصول 

بأصنافها  الغذائية  املواد  من  احتياجاتهم  عىل  املستهلكني  معظم 

الجهات  مع  بالتعاون  الشاملة  الالئحة  هذه  إعداد  تم  ولذلك  املختلفة، 

الحكومية املختلفة، والتي تحتوي عىل اشرتاطات ولوائح واجبة التطبيق 

جودته  ورفع  القطاع  تنظيم  بهدف  التوضيحية؛  الرسومات  إىل  باإلضافة 

معايري  تأكيد  إىل  باإلضافة  للعمالء،  املقدمة  الخدمة  تحسني  طريق  عن 

الصحة والسالمة يف حفظ وعرض ونقل وتخزين املواد الغذائية، وتسعى 

الالئحة أيضاً إىل تطوير املظهر الخارجي والداخيل للبقاالت والتموينات 

واألسواق املركزية؛ مام سيساهم -بإذن الله- إىل أن تكون مثاال يحتذى 

به للقطاعات األخرى محليًّا وعامليًّا.
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البـاب األول

األهــــــداف
والتعـاريف
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الــبـــــاب األول

التعاريف 

األهداف ونطاق التطبيق

2-١

١-١

مع األخـــذ فــي االعتبار جميع التعاريـف الصادرة عن اللوائح التنفيــذية 

الســـعودية،  العــربية  البلـدية والقروية يف اململكة  لوزارة الشؤون 

يكــون للكلامت والعبارات اآلتية املعاين الواردة قرين كـل منها، ما 

مل يدل سياق الجملة عىل خالف ذلك املعنى.

 :)Minimarket( بقالة

محالت مرخص لها مبزاولة نشاط بيع املواد الغذائية املعبأة وأدوات 

واملنتجات  وأدواتها  واملطهرات  واملنظفات  بالجسم  العناية 

البالستيكية والورقية عىل أال تقل مساحة املحل عن ٢٤م٢.

 :)Supermarket( متوينات

محالت مرخص لها مبزاولة نشاط بيع املواد الغذائية املعبأة وأدوات 

واملنتجات  وأدواتها  واملطهرات  واملنظفات  بالجسم  العناية 

1٠٠م٢،  عن  املحل  مساحة  تقل  أال  عىل  والورقية  البالستيكية 

ويسمح لها مبامرسة أنشطة أخرى  حسب  جدول  األنشطة اإلضافية 

املوجود يف ص )11(. 

 :)Hypermarket( األسواق املركزية

محالت مرخص لها مبزاولة نشاط بيع املواد الغذائية املعبأة وأدوات 

واملنتجات  وأدواتها  واملطهرات  واملنظفات  بالجسم  العناية 

٥٠٠م٢،  عن  املحل  مساحة  تقل  أال  عىل  والورقية  البالستيكية 

ويسمح لها مبامرسة أنشطة أخرى حسب  جدول  األنشطة اإلضافية 

املوجود يف ص )11(. 

املحل أو املنشأة:

خالل  الغذائية  املواد  بتداول  يتعلق  بعمل  يقوم  نظامي  كيان  أي 

مراحل السلسلة الغذائية، أو يقدم خدمات ذات عالقة بالصحة العامة.

املوحد  التصميم  اشرتاطات  تحديد  إىل  الالئحة  هذه  تهدف 

وما  املركزية  واألسواق  والتموينات  للبقاالت  والرتخيص  والتشغيل 

يف حكمها يف اململكة العربية السعودية بطريقة واضحة وسهلة 

جودة  أعىل  تحقيق  وبغرض  املستثمرين،  قبل  من  واالتباع  القراءة 

الخدمة،  مستوى  وتحسني  الغذائية،  والسالمة  الصحة  معايري  يف 

املظهر  وتطوير  للمستهلكني،  املحالت  داخل  التسوق  وسهولة 

الخارجي والداخيل لهذا القطاع.

والتموينات  البقاالت  محالت  جميع  عىل  الالئحة  هذه  أحكام  ترسي 

االشرتاطات  جميع  تعترب  كام  حكمها.  ومايف  املركزية،  واألسواق 

الرخصة  عىل  للحصول  ُملزِمة  الالئحة  هذه  يف  عليها  املنصوص 

هو  ما  الرشوط  هذه  ضمن  من  كان  إذا  إال  تجديدها،  أو  التجارية 

)اختياري(.

الهوية التجارية: 

مجموعة من األدوات املرئية التي توظفها املؤسسات التجارية، والتي 

واملوردين،  واملوظفني  العمالء  لجميع  والتميز  اإلدراك  بتعزيز  تقوم 

أو املنشأة، مثل:  للمحل  االعتبارية  الشخصية  وتكون بشكل عام هي 

وتشكيلة  والداخيل  الخارجي  والتصميم  التجارية  والعالمة  )الشعار 

األلوان، إلخ...(.

مساحة املحل: 

املساحة اإلجاملية للمحل، مبا فيها املخزن وغريه من املساحات الواقعة 

ضمنه، وتشمل دورات املياه واملكاتب وجميع املرافق األخرى الواقعة 

ضمن نطاق الرتخيص.

الغذاء

أم  طازجاً،  أم  خاماً،  أكان  سواًء  اآلدمي،  لالستهالك  ُمَعّد  هو  ما  كل 

مصّنعاً، أم شبه مصّنع، ويُعد يف حكم الغذاء أي مادة تدخل يف تصنيع 

الغذاء، أو تحضريه، أو معالجته.

أقسام الغذاء: 

يقسم الغذاء إىل ثالثة مجموعات حسب املحتوى املايئ ودرجة تعرضه 

الطازجة،  األغذية نصف  الثابتة،  )األغذية  امليكرويب:  الفساد  الحتامالت 

األغذية الطازجة(.

املنتج: 

لغرض  النهايئ  شكلها  يف  مصنَّعة  أو  معالجة  أو  طبيعية  سلعة  أي 

وضعها للتداول.

تاريخ انتهاء الصالحية )يستعمل قبل تاريخ...(: 

املُْنتج  يفقد  قد  التي  التقديرية  الفرتة  انتهاء  عىل  يدل  الذي  التاريخ 

التي  الجودة  صفات  بعض  دة-  املحدَّ التخزين  ظروف  ظل  -يف  بعدها 

يتوقعها املستهلك، عىل أال يُسّوق املُْنتَج بعد هذا التاريخ.

تداول األغذية:

املواد  أو عرض  تخزين  أو  تقديم  أو  تحضري  أو  تجهيز  أو  أو استالم  نقل 

الغذائية بقصد البيع.

األغذية الثابتة:

للفساد  تتعرض بسهولة  تتميز مبحتواها املايئ املنخفض، وال  اغذية 

بامليكروبات، مثل: الحبوب، والبقوليات، واملكرونة، والدقيق، والسمن، 

والزيوت، والشاي، والنب، والسكر، والبهارات، والتوابل، وميكن تخزينها 

) أو  مئوية  درجة   ٢٥ الغرفة  حرارة  درجة  عند  العادية  املستودعات  يف 

حسب ما هو مدون يف البطاقة التعريفية املعتمدة(.

األغذية نصف الطازجة:

والبصل،  والجزر،  البطاطس،  مثل:  متوسط،  املايئ  محتواها  أغذية 

حرارة  درجة  عند  التهوية  جيدة  العادية  وتُخزّن يف املستودعات  والثوم، 

٢٥ درجة مئوية، أو حسب ما هو مدون يف البطاقة التعريفية املعتمدة 

للمنتج.

ف
ري

عـا
لت

وا
ف 
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ـــــ
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األغذية الطازجة:

بامليكروبات  للفساد  عرضة  وتكون  مرتفع،  املايئ  محتواها  أغذية 

والدواجن واأللبان  والبيض  اللحوم واألسامك  أكرث من غريها، مثل: 

ومنتجاتها، والخضار والفواكه بأنواعها، وتخزن بالتربيد عند درجة حرارة ال 

تزيد عن ٤ درجات مئوية، أو بالتجميد عند درجة حرارة -1٨ درجة مئوية.

سالمة األغذية: 

ضامن أن ال تتسبب األغذية يف اإلرضار باملستهلك عند إعدادها أو 

تناولها طبقاً لالستخدام املقصود منها. 

التعبئة والتغليف: 

عرضها  تتيح  مناسبة  عبوة  يف  الغذائية  املادة  وضع  بها  يُقصد 

للمستهلك طبقاً لطبيعتها عىل أن تحمل البيانات املطلوبة طبقاً 

ملواصفة البطاقة الغذائية. 

التلوث:

مواد  وجود  مثل:  مالئم،  غري  أو  ضاّراً  اليشء  جعل  عملية  أو  فعل 

أو مستحرض ما  يجعل مادة  الذي  األمر  دخيلة وخاصًة املُعِدية منها، 

غري نقي أو ضار.

التلوث الخلطي

انتقال الجراثيم من صنف طعام إىل آخر عن طريق األيدي أو املعدات 

أو األواين امللوثة.

النشاط الرئييس للمحل:

واملنظفات  بالجسم  العناية  وأدوات  املعبأة  الغذائية  املواد  بيع 

واملطهرات وأدواتها واملنتجات البالستيكية والورقية. 

التجهيزات: 

نشاطها  طبيعة  مع  لتتالءم  للمنشأة  الرضورية  االحتياجات  جميع 

سواء كانت هذه املنشأة غذائية أو لها عالقة بالصحة العامة. 

املامرسات الصحية:

صالحية  لضامن  باملخاطر،  للتحكم  الرضورية  والتدابري  االشرتاطات 

الغذاء لالستهالك اآلدمي يف جميع مراحل السلسلة الغذائية، مع 

األخذ يف االعتبار االستخدام املتوقع للغذاء.

التنظيف: 

باستخدام  وغريها(  األتربة  أو  األغذية  )كبقايا  العالقة  املواد  إزالة 

الوسائل الفيزيائية، أو الكيميائية.

التطهري: 

عملية تستخدم للتخلص أو خفض أعداد امليكروبات للحدود املسموح 

الوسائل  باستخدام  وغريها،  الغذاء  ُمِعّدات  أو  األسطح،  عىل  بها 

الفيزيائية، أو الكيميائية.

التعقيم: 

البكتريية  األبواغ  فيها  مبا  امليكروبية  الحياة  أشكال  جميع  عىل  القضاء 

باستخدام الوسائل الفيزيائية، أو الكيميائية.

املُِعّدات: 

جزء  أو  )كلها  والسلع  واألجهزة،  واألدوات،  واآلالت،  واألواين،  األوعية، 

توريد  أو  بيع،  أو  حفظ،  أو  إعداد،  أو  صناعة،  يف  تستخدم  التي  منها( 

الغذاء.

اآلفات: 

أي حيوانات أو حرشات غري مرغوب فيها، مبا يف ذلك الطيور والذباب

والقوارض والريقات، أو أي أنواع أخرى من الديدان.

مكافحة اآلفات:

األساليب املختلفة املستخدمة يف مقاومة أو الوقاية من جميع اآلفات 

والحرشات وإفرازاتها أو أجزائها، والتخلص منها بالطرق الصحية املناسبة.

تداول األغذية:

املواد  أو عرض  تخزين  أو  تقديم  أو  تحضري  أو  تجهيز  أو  أو استالم  نقل 

الغذائية بقصد البيع.

منتجات التبغ:

هي جميع منتجات التبغ املصنعة واملغلفة واملرخصة من الهيئة العامة 

للغذاء والدواء )السجائر العادية واأللكرتونية واملعسل وما يف حكمها(.

الرتخيص:

وثيقة نظامية تصدر عن الجهة املختصة )األمانة، أو البلدية(، تُجيز تشغيل

ومزاولة النشاط باملنشأة بعد استيفاء الرشوط املطلوبة، ملدة زمنية 

دة يلزم تجديدها دوريّاً. محدَّ

التعاريف 
2-١

الــبـــــاب األول
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البـاب الثاني

التصميـــــم
المـــــــــوحد

 - الشعار والعالمة التجارية

- املوقع واملساحة

- التصميم الخارجي

- التصميم الداخيل

- املرافق والخدمات

- التجهيزات
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تطبـــق بالكامـــل جميـــع األنظمـــة والقـــــواعد املعمـــول بهـــا بخصـــوص اســـتخدام 

الشـــعار  عـــىل  السعوديـــــــــة  العربيـــة  اململكـــة  داخـــل  التجاريـــة  العالمـــات 

والعالمـــة التجاريـــة املوضحـــة يف الشـــكل )1(، حيـــث أن هــــــــذه العـــــــالمة 

ــة  ــروية، ومخصصـ ــدية والقــــــ ــؤون البلــــــ ــح وزارة الشـــــ لة لصالـ ــجَّ ــة ُمسـ التجاريـ

ـــة )التـــي ال متتلـــك عالمـــة  ـــات واألســـواق املركزي لنشـــاط البقـــاالت والتموين

تجاريـــة خـــاص بهـــا( و مُينـــــــع نســـــــخ أو تقليـــد أو اســـتخدام هـــذا الشـــعار 

ـــارية لغـــري ماخصصـــت لـــه بـــأي طريقـــة بـــدون موافقـــة خطيـــة  ـــالمة التجـــ والعـــــ

ــوزارة.  ــة للـ ـــة التابعـ ــة املعني ــن الجهـ ــبقة مـ الشكل )1(مسـ

               األلوان املستخــــدمة للشــــعار

               الخط املستخــــدم للشــــعار

التصميـــــــــــم المـــــوحــد
الشعار والعالمة التجارية

١-2

كام يتم تحديد جميع ألوان العالمة التجــــارية والشــــعار وأي نصــــوص كتابية 

أخرى، طبًقا للمواصفات املذكــــورة يف هــــــــذه الالئحة ، والتي تعترب رضورة 

إلظهار الهوية التجارية املوحدة؛ مــــن حيث اللون املستخدم ونوع ومقاس 

ولون الخط، وجميع العنارص البرصية املكونة لها.

Pantone 115

C 2

M 12

Y 94

K 0

Pantone 328

C100

M 31

Y 64

K 17

Pantone 7480

C 71

M 0

Y 71

K 0

Pantone 376

C 57

M 0

Y 100

K 0

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
م ا

ـــــ
مي

ص
لت

ا

لتحميل امللفات

امسح الكود
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اسم النشاط

بقالة

)Minimarket(
للنشاط الرئييس٢٤م٢

للنشاط الرئييس1٠٠م٢

للنشاط الرئييس٥٠٠م٢
 األسواق املركزية 

)Hypermarket(

متوينات

)Supermarket(

الحد األدىن للمساحة

الموقع ١-2-2

المساحة 2-2-2

الموقع والمساحة 2-2

يجب أن يتوفر يف اختيار موقع املحل املتطلبات التالية:

- أن يكـــون املوقـــع ُمجـــازًا لالســـتخدام التجـــاري )طبًقـــا لضوابـــط وأنظمـــة 

البنـــاء الصـــادرة مـــن وزارة الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة ورخصـــة البنـــاء الصـــادرة 

مـــن األمانـــة للمبنـــى(. 

- أن يكـــون املوقـــع غـــري معـــرَّض بشـــكل مبـــارش أو غـــري مبـــارش ألي مصـــدر 

تلـــوث )مثـــل النفايـــات الصناعيـــة ومناطـــق الـــرصف الصحـــي ومكـــب النفايـــات 

أو غريهـــا مـــن مصـــادر التلـــوث(.

تناســـب مســـاحة املحـــل، طبًقـــا الشـــرتاطات  توافـــر مواقـــف ســـيارات   -

املحليـــة. والبلديـــات  األمانـــات 

يجب أن تتوفر يف مساحة املحل املتطلبات التالية:

ال تقـــل املســـاحة الكليـــة للمحـــل عـــن الحـــد األدىن املوضـــح يف الجـــدول 

اآليت، بحيـــث تســـمح مبزاولـــة النشـــاط دون إعاقـــة أو تزاحـــم يف املُعـــّدات 

والتجهيـــزات أو العاملـــني، مـــع وجـــود انســـيابية وســـهولة يف العمليـــات التـــي 

تتـــم يف املحـــل.

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
م ا

ـــــ
مي

ص
لت

ا
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متوينات منوذجية مبساحة ١20م2  )مثال توضيحي(

بقالة منوذجية مبساحة 30م 2 )مثال توضيحي(

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
م ا

ـــــ
مي

ص
لت

ا
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تتناسب مساحة املحل مع الخدمات املقدمة طبًقا لجدول )الخدمات املسموح مبامرستها( 

و أن تخصص مساحة لكل نشاط وتضاف عىل مساحة النشاط الرئييس: 

األنشطة )األقسام(

النشاط الرئييس للمحل

ال يقل عن ٥٠٠ م٢ال يقل عن 1٠٠ م٢ال يقل عن ٢٤ م٢)التعريف يف الصفحة التالية(

 )Supermarket( متوينات  )Minimarket( بقالة)Hypermarket( األسواق املركزية

األنشطة اإلضافية

الوكالة املرصفية

املكرسات والنب والتوابل غري 

املعبأة )الحد األدىن ١٦ م2(

الخضار والفواكه والتمور

)الحد األدىن ١٦م2(

األجبان والسلطات واملخلالت 

وما يف حكمها غري املعبأة )الحد 

األدىن ١٦م2(

ملحمة - طازج - مربد )الحد األدىن ١٦م2(

األسامك الطازجة واملربدة )الحد 

األدىن ١٦م2(

أواين منزلية

منتجات التبغ

مخبز عادي )الحد األدىن 35م2(

مخبز نصف آيل )الحد األدىن 

١50م2(

مخبز آيل )الحد األدىن 200م2(

أدوات الرتفيه غري اإللكرتونية 

ولوازم الرحالت

 أسالك الشواحن وبطاقات الشحن 

مسبقة الدفع

الــبـــــاب الثاين

د
وح

ـــــ
ملــــ

م ا
ـــــ

مي
ص

لت
ا

ركن الخدمة الذاتية الغذائية )مكائن 

املرشوبات واآليسكريم ومايكرويف 

التسخني( )الحد األدىن ٨ م2(

ال يسمح بوضع الجلسات

يسمح بإضافة 

ومامرسة النشاط

ال يسمح بإضافة 

ومامرسة النشاط

*   يتطلب إصدار ترخيص مستقل

يُعتمد نوع النشاط بناًء عىل الحد األدىن للنشاط الرئييس ويسمح بإضافة األنشطة األخرى برشط توفري مساحة إضافية 

لكل نشاط مضاف عىل مساحة النشاط الرئييس )بقالة - متوينات - أسواق مركزية( حسب ماهو موضح يف الجدول 

أعاله بحيث تكون املساحة اإلجاملية = مساحة النشاط الرئييس + مساحة األنشطة اإلضافية.

مالحظة: يحق للوزارة إضافة أنشطة جديدة بعد دراستها والتأكد من عدم تعارضها مع بنود رشوط الالئحة املنظمة للنشاط

**

*

*

*

*

*

*

*

 األجهزة الكهربائية واأللكرتونية 

)الحد األدىن 2٤م2(

مستحرضات التجميل والعطور 

)الحد األدىن ١٦م2(

أجهزة الهواتف النقالة 

)الحد األدىن ١٦م2(

*

*

*

*

املالبس الجاهزة

األنشطة الصيدالنية

)الحد األدىن 25م2(

 مطعم )الحد األدىن 50 م2(

ال يسمح بوضع جلسات
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مينـــع منعـــاً باتـــاً التغيـــري يف مســـاحة املحـــل بالزيـــادة أو النقصـــان، أو دمـــج 

املســـاحة مـــع محـــل مجـــاور، أو تغيـــري الخدمـــات املســـموحة، إال بعـــد موافقـــة 

ـــع اآليت:  ـــري م ـــق التغي ـــىل أن يتواف ـــة ع البلدي

- رخصة فتح محل 

- رخصة الدفاع املدين

- رخصة البناء

- املخطط املعتمد 

- أية متطلبات واردة يف البوابة اإللكرتونية لوزارة الشؤون البلدية والقروية 

تعريف النشاط الرئييس للمحل 

يجـــب أن يكـــون املحـــل مخصصـــاً لنشـــاط بيـــع املـــواد الغذائيـــة املعبـــأة وأدوات 

ــا واملنتجـــات البالســـتيكية  العنايـــة بالجســـم واملنظفـــات واملطهـــرات وأدواتهـ

والورقيـــة؛ عـــىل أال تقـــل مســـاحة هـــذا النشـــاط عـــن ٢٤م٢ ملحـــالت البقالـــة، وأال 

تقـــل عـــن 1٠٠م٢ للتموينـــات، وأال تقـــل عـــن ٥٠٠م٢ لألســـواق املركزيـــة.

املحل املرخص

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
م ا

ـــــ
مي

ص
لت

ا

رسم توضيحي عن  حالة تغيريات املحل
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اشتراطات خاصة بالمبنى  ١-3-2

2-3-2  واجهة المحل

التصميم الخارجي 3-2

ــود  ـــا لكـ ــة وفًق ـــص الالزمـ ـــع الرتاخي ــى مســـتوفيًا لجمي ــون املبنـ يجـــب أن يكـ

 www.sbc.gov.sa الســـعودي  البنـــاء 

تكـــون واجهـــة املحـــل مـــن الزجـــاج الشـــفاف الســـيكوريت ومـــايف حكمـــه 

بســـامكة ال تقـــل عـــن 1٢ملـــم، ماميســـمح بالرؤيـــة الواضحـــة مـــن الداخـــل 

ــا مـــن العيـــوب )كالخـــدوش واللحامـــات أو الثقـــوب(، أو  ــا متاًمـ ــارج، وخاليًـ والخـ

حسب املخططات املعتمدة للمبنى . 

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
م ا

ـــــ
مي

ص
لت

ا

رسم توضيحي للزجاج السيكوريت رسم توضيحي لسامكة الزجاج الالزمة

12 ملم
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يف حالـــة وجـــود عالمـــة تجاريـــة مســـجلة للمحـــل, يجـــب أن يكـــون حجـــم الالفتـــة 

مناســـبًا للواجهـــة الخارجيـــة، بارتفـــاع ال يقـــل عـــن ٨٠ ســـم وعـــرض ال يقـــل عـــن 

٣٠٠ ســـم، وال يتجـــاوز واجهـــة املحـــل. وبالنســـبة للـــربوز أن ال يزيـــد عـــن ٥٠ ســـم 

ـــة، بحجـــم  ـــة املعلومـــات اآلتي ـــة املحـــل كتاب مـــن جـــدار املحـــل، وأن تشـــمل الفت

خـــط PT 1٠٠ وميكـــن اختيـــار مكانهـــا حســـب مـــا يتناســـب مـــع تصميـــم الفتـــة 

املحـــل.

١ - اسم املنشأة حسب السجل التجاري

2 - رقم السجل التجاري

الفتة المحل
(عالمة تجارية مسجلة)

3-3-2

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
م ا

ـــــ
مي

ص
لت

ا
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ـــة مســـجلة للمحـــل, يجـــب أن تكـــون الفتـــة املحـــل  ـــة عـــدم وجـــود عالمـــة تجاري يف حال

ــوع  ــم ونـ ــوان و بحجـ ــة باأللـ ــذه الالئحـ ــة يف هـ ــة البرصيـ ــم والهويـ ــة للتصميـ مطابقـ

ـــة املوحـــدة بارتفـــاع ال يقـــل عـــن ٨٠ ســـم وعـــرض ال يقـــل عـــن  الخـــط والعالمـــة التجاري

٣٠٠ ســـم، وال يتجـــاوز واجهـــة املحـــل. وبالنســـبة للـــربوز أن ال يزيـــد عـــن ٥٠ ســـم 

مـــن جـــدار املحـــل، ويُحظـــر اســـتخدام أي الفتـــات غـــري مطابقـــة. أو غـــري مطابقـــة 

ــد. ــم املعتمـ ــام التصميـ ــاد وأحجـ ــن وأبعـ ــات أو التغيـــري يف أماكـ للمواصفـ

أنظر اىل ٢-1 التصميم املوحد الشعار والعالمة التجارية

الفتة المحل
)عدم وجود عالمة تجارية مسجلة(

3-3-2
الــبـــــاب الثاين

د
وح

ـــــ
ملــــ

م ا
ـــــ

مي
ص

لت
ا
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الخـــط  حجـــم  مـــع  املحـــالت  لالفتـــات  مختلفـــة  مقاســـات  يظهـــر  توضيـــح 

الفتـــة. لـــكل  املناســـبني  والشـــعار 

الفتة المحل
3-3-2

الفتة بقالة بعرض 3 م

صورة توضيحية لالفتة متوينات بعرض ٦ م

صورة توضيحية لالفتة األسواق املركزية بعرض ١2 م

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
م ا

ـــــ
مي

ص
لت

ا

لتحميل امللفات

امسح الكود

٥٠٠٣٥٠
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يجب أن يُراعى يف الرتكيبات الخارجية للمحل اآليت:

تســـمح  بطريقـــة  الخارجيـــة  واألنابيـــب  األســـالك  جميـــع  تغطيـــة  يتـــم  أن 

بســـهولة أعـــامل الصيانـــة والتنظيـــف، وأن تكـــون نوعيـــة املـــواد املســـتخدمة 

عاليـــة التحمـــل للحـــرارة والرطوبـــة واألتربـــة ومحكمـــة مبـــا يضمـــن أن ال تكـــون 

مـــأوى للحـــرشات واآلفـــات والقـــوارض. 

أن يتـــم اعتـــامد أماكـــن وحـــدات التكييـــف والتربيـــد الخارجيـــة طبقـــاً لرخصـــة 

عـــن  تقـــل مســـاحتها  التـــي  البقـــاالت  ذلـــك يف  تعـــذر  حـــال  البنـــاء ويف 

1٠٠ م٢؛ يســـمح بتثبيتهـــا عـــىل ارتفـــاع ٢٢٠ ســـم -عـــىل األقـــل- وتقـــاس 

ــع  ـــف مـ ـــدة التكيي ــفل وح ـــف الخارجـــي إىل أسـ ــطح الرصي ــن سـ ــافة مـ املسـ

املحافظـــة عـــىل املظهـــر العـــام.

التركيبات الخارجية للمحل
٤-3-2

تغطية جمــــيع األسالك واألنابيب الخارجيةاألسالك واألنابيب الخارجية مكشوفة

تركيب املكيف عىل ارتفاع فوق 220 سمتركيب املكيف عىل ارتفاع منخفض

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
م ا

ـــــ
مي

ص
لت

ا

ارتفاع 220 سم

ارتفاع أقل من

220 سم
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يجب أن يُراعى يف أبواب مدخل املحل اآليت:

أن يكـــون مدخـــل املحـــل مصنوًعـــا مـــن الزجـــاج الشـــفاف الســـيكوريت ومـــا يف 

ــح مدخـــل ومخـــرج املحـــل عـــىل  حكمـــه بســـامكة ال تقـــل عـــن 1٢ملـــم و يُفتَـ

أبواب مدخل المحل
5-3-2

سامكة الزجاجباب مفرد ٩0 سم

إغالق تلقايئباب مزدوج ١٦0 سم

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
م ا

ـــــ
مي

ص
لت

ا

- أن يتم تركيب شبك ناعم عىل مراوح الشفط والنوافذ الخارجية للمحل ملنع دخول 

الحرشات والقوارض.

مراوح الشفط الخارجيةالنوافذ الخارجية

الجنـــب أو الداخـــل، وبعـــرض ال يقـــل عـــن ٩٠ســـم لألبـــواب املفـــردة، و1٦٠ســـم 

لألبـــواب املزدوجـــة، ويســـمح بالرؤيـــة الواضحـــة مـــن الداخـــل والخـــارج، وخاليًـــا 

ـــا. ـــواب محكمـــة وتغلـــق ذاتيًّ ـــا مـــن العيـــوب عـــىل أن تكـــون األب متاًم

12 ملم
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الرفـــوف والســـلع املعروضـــة، وأي  مـــــــن  خاليًـــا  املحـــــــل  بـــــــاب  يكـــون  أن 

ـــد يف  ملصقـــات باســـتثناء امللصقـــــــات املذكـــــــورة فـــــــي التصميـــم املوحَّ

ـــذه الالئحـــة والتـــي تشـــري إىل طريقـــة الدخـــول والخـــروج وأوقـــات العمـــل  هــــ

باإلضافـــة إىل ملصقـــات طـــرق الدفـــع اإللكرتونيـــة وخدمـــة شـــبكة الســـداد.

مينع فتح أبواب خارجية لألنشطة املضافة.

أن يتــــــــم تــــــــوفري ســـتائر هــــــوائية عـــــــىل أبـــــواب املـــــداخل الخارجيـــة ملنـــع 

البالســـتيكية. الســـتائر  دخـــول األتربـــة والحـــرشات، ومُينـــع اســـتخدام 

أوقات العملالرفوف عىل الواجهات الرئيسية

ستائر هوائية كهربائيةستائر بالستيكية

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
م ا

ـــــ
مي

ص
لت

ا
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يجـــب أن تكـــون جميـــع الجـــدران الخارجيـــة مطليـــة بالدهـــان أو مكســـوة بالحجـــر 

www. أو الرخـــام أو الجرانيـــت  ومـــا يف حكمـــه وفقـــاً  لكـــود البنـــاء الســـعودي

٢٠1(، وأن تكـــون خاليـــة مـــن   SBCالعـــام )الكـــود الســـعودي   sbc.gov.sa

ــا. امللصقـــات والعيـــوب والتشـــققات والـــرشوخ وااللتـــزام بصيانتهـــا دوريًـّ

الجدران الخارجية
٦-3-2

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
م ا

ـــــ
مي

ص
لت

ا

شكل توضيحي للجدران الخارجية للمحل

جدران خارجية مكسوة بالحجر جدران خارجية متشققة
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يجـــب تركيـــب عـــازل حـــراري شـــفاف عـــىل الزجـــاج الخارجـــي لواجهـــة املحـــل 

بهـــدف تقليـــل معـــدل انتقـــال الحـــرارة داخـــل املحـــل ولخفـــض اســـتهالك 

الطاقـــة.

ــارج )لألبـــواب التـــي تفتـــح عـــىل  يجـــب تركيـــب بـــاب ســـحاب للحاميـــة مـــن الخـ

الشـــارع مبـــارشة(، ويُراعـــى أن يكـــون نافـــًذا بحيـــث يســـمح بالرؤيـــة مـــن الخـــارج 

بشـــكل واضـــح، وخاليـــاً مـــن الصـــدأ، ومينـــع اســـتخدام أي نـــوع آخـــر غـــري مطابـــق 

للمواصفـــات املذكـــورة طبًقـــا للشـــكل التوضيحـــي التـــايل.

العازل الحراري للزجاج الخارجي

الباب السحاب الخارجي

٧-3-2

٨-3-2

باب سحاب غري نافذ

باب سحاب نافذ

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
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ـــــ
مي
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يســـمح برتكيـــب لوحـــة أو ملصـــق دعـــايئ عـــىل واجهـــة املحـــل عـــىل أن 

) واإلعالنيـــة  الدعائيـــة  للوحـــات  الفنيـــة  االشـــرتاطات   ( تســـتويف 

www.momra.gov.sa مع رضورة أخذ موافقة البلدية

يجـــب أن يُراعـــى يف التموينـــات واألســـواق املركزيـــة اشـــرتاطات ومواصفـــات 

الـــدرج واألرصفـــة الخارجيـــة  ومنحـــدر ذوي اإلعاقـــة ومنهـــا:

أن يكـــون الـــدرج الخارجـــي للمحـــل مصنوًعـــا مـــن مـــواد آمنـــة ومقاومـــة لالنـــزالق 

وشـــديدة التحمـــل، كالجرانيـــت والرخـــام املعالـــج أو الطـــالء الخشـــن مبـــادة 

ـــاء  اإليبوكـــيس والســـرياميك والبورســـالن ومـــايف حكمهـــا حســـب كـــود البن

 .)٢٠1 SBCالكـــود الســـعودي العـــام( www.sbc.gov.sa الســـعودي

ـــا مـــن العيـــوب، وال يؤثـــر عـــىل  أن يتـــم تنفيـــذ منحـــدر خـــاص بـــذوي اإلعاقـــة خاليً

الرصيـــف الخارجـــي، وال يســـبب أي تشـــويه يف املظهـــر العـــام. وال يســـمح 

بـــأن تتجـــاوز زاويـــة انحنـــاء املنحـــدر 1٥ درجـــة.

لوحة اإلعالنات

 الدرج واألرصفة الخارجية ومنحدر
ذوي اإلعاقة

٩-3-2

١0-3-2

منحدر ذوي اإلعاقة

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
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ـــــ
مي
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مينـــع اســـتخدام األرصفـــة أو االرتـــدادات أو املســـاحات املجـــاورة بـــأي شـــكل 

مـــن األشـــكال.

 

يجب أن تكون األرصفة املحيطة باملحل نظيفة.

عدم التعدي عىل األرصفة العامة والساحات املجاورة.
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يجـــب أن تكـــون جميـــع الســـالمل واملصاعـــد -يف حـــال وجودهـــا- مطابقـــة 

ــاء الســـعودي www.sbc.gov.sa )الكـــود الســـعودي الكهربـــايئ لكـــود البنـ

األساســـية  الفنيـــة  للمتطلبـــات  مســـتوفية  تكـــون  بحيـــث   ،)٤٠1  SBC

كاآليت: الســـالمة،  ومكونـــات 

الدرج

ـــزالق،  ـــع لالن يكـــون مـــن الرخـــام أو الجرانيـــت أو املوزايكـــو عـــايل التحمـــل ومان

ليســـهل تنظيفـــه وتطهـــريه باســـتمرار.

املصاعد والسالمل الكهربائية

تكـــون مـــن الصلـــب غـــري القابـــل للصـــدأ، أو مـــن الحديـــد املطـــيل بدهـــان مانـــع 

للصـــدأ، عـــىل أن يُحافـــظ عـــىل نظافتهـــا وتطهريهـــا باســـتمرار.

الدرج والمصاعد الكهربائية
 ١١-3-2

الــبـــــاب الثاين
د
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ـــــ

ملــــ
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ـــــ
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سالمل كهربائية

درج من الجرانيت

املصعد
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أقسام المحل  ٤-١-2

التصميم الداخلي  ٤-2

تُقّســـم البقـــاالت داخليًّـــا لعـــدد مـــن األماكـــن حســـب مســـاحتها، وطبًقـــا 

لكميـــة املنتجـــات التـــي تحويهـــا، عـــىل أن يخصـــص كل مـــكان لعـــرض مجموعـــة 

مـــن املنتجـــات التـــي تتشـــابه يف خصائصهـــا ومواصفاتهـــا، وأن يتـــم تزويـــد 

ــع. ــائل للعـــرض والبيـ كل مـــكان بوسـ

 

تُقّســـم التموينـــات )الســـوبر ماركـــت (واألســـواق املركزيـــة )الهايـــرب ماركـــت( 

ـــص كل منهـــا لنـــوع مســـتقل  ومـــا يف حكمهـــا إىل عـــدد مـــن األقســـام، يخصَّ

مـــن األنشـــطة التـــي تضمهـــا هـــذه املحـــالت، وهـــي كاآليت:

منوذج تصميم محل مساحته 2٤ م2 *

  مثال لنموذج توضيحي لألنشطة اإلضافية داخل متوينات مساحتها أعىل من ١00 مرت مربع

* األبعاد ) سم (

الــبـــــاب الثاين
د
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8 م٢

 أدوات الترفيه غير اإللكترونية ولوازم الرحالت
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أ . النشاط الرئييس للمحل

املعبـــأة   الغذائيـــة  املـــواد  بيـــع  لنشـــاط  املحـــل مخصًصـــا  يكـــون  أن  يجـــب 

وأدوات العنايـــة بالجســـم  واملنظفـــات واملطهـــرات وأدواتهـــا واملنتجـــات 

البالســـتيكية والورقيـــة، عـــىل أال تقـــل مســـاحة هـــذا النشـــاط عـــن ٢٤م٢ 

ــات، وأال تقـــل عـــن ٥٠٠م٢  ــة، وأال تقـــل عـــن 1٠٠م٢ للتموينـ ملحـــالت البقالـ

لألســـواق املركزيـــة، ويجـــب أن يُراعـــى اآليت:

ــف  ــزود باألرفـ ــزء مســـتقل يـ ــات جـ ــذه املنتجـ ــن هـ ــج مـ ـــكل منتـ ــص ل أن يُخصـ

طبًقـــا للمواصفـــات الفنيـــة املذكـــورة يف بنـــد رقـــم ٢-٤-٥.

أن يـــزّود الجـــزء الخـــاص بعـــرض األغذيـــة املـــربدة واملجمـــدة بثالجـــات تربيـــد 

ــد  ــر يف قســـمي التربيـ ــرتاطات ماذكـ ــق اشـ ــون وفـ ــب أن تكـ ــد ، ويجـ وتجميـ

والتجميـــد يف هـــذه الالئحـــة.

ثالجات تربيد وتجميد رأسية

الــبـــــاب الثاين
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شكل توضيحي إللتقاء األرضية مع جدار املحل الداخيل

تشطيب األرضية مبادة اإليبوكيس طبقتني ال تقل سامكتها عن 2ملم

أرضية إيبوكيس
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ـلـ

ب. منطقة الفرز

يجب توفري مكان لفرز واستالم السلع واملنتجات يف التموينات واألسواق 

املركزية ويتناسب حجمها مع حجم العمل ويراعى فيها اآليت:

أن يكـــون تشـــطيب األرضيـــة مبـــادة اإليبوكـــيس طبقتـــني ال تقـــل ســـامكتها 

عـــن ٢ملـــم، ومـــا يف حكمهـــا مبـــا يتوافـــق مـــع كـــود البنـــاء الســـعودي

،) ٣٠ - ٣٠٦1 SBC مجموعة األكواد اإلنشائية ( www.sbc.gov.sa

وتتـــم معالجـــة أماكـــن االلتقـــاء مـــع الجـــدران بشـــكل منحـــٍن، وبارتفـــاع ال يقـــل 

عـــن 1٠ ســـم، طبًقـــا للشـــكل التوضيحـــي.

مينـــع اســـتخدام الطبليـــات الخشـــبية يف منطقـــة العـــرض والتخزيـــن ويســـمح 

فيهـــا فقـــط يف منطقـــة الفـــرز.

تخصيـــص جـــزء منفصـــل، ومـــزود برفـــوف، للمـــواد منتهيـــة الصالحيـــة والتالفـــة 

والتخلـــص منهـــا باســـتمرار، مـــع وضـــع الفتـــة واضحـــة يف مـــكان ظاهـــر عليهـــا 

كلمـــة »مـــواد تالفـــة ومنتهيـــة الصالحيـــة غـــري مخصصـــة للبيـــع« مـــع توفـــري 

ــدة ( ويجـــب التخلـــص  ــة )املـــربدة أو املجمـ ــواد التالفـ ــة للمـ ــد الحاجـ ــة عنـ ثالجـ

إنتهـــاء  تاريـــخ  مـــن  أســـبوعني  التتجـــاوز  مـــدة  خـــالل  التالفـــة  املـــواد  مـــن 

الصالحيـــة، ويجـــب إضافـــة صنبـــور ميـــاه للتطهـــري والتنظيـــف، وفتحـــة ترصيـــف 

ــة ٥٦. ــع صفحـ ــل: راجـ ــة.  للتفاصيـ ــاة يف األرضيـ ــاه مغطـ ميـ
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الــبـــــاب الثاين
د
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د. قسم امللحمة

يجـــب أن يكـــون املـــكان مخصًصـــا بشـــكل مســـتقل لعـــرض وبيـــع اللحـــوم 

الطازجـــة واملـــربدة، وال تقـــل مســـاحته عـــن 1٦م٢، ويجـــب أن يتـــم الفصـــل 

يف طريقـــة العـــرض بـــني كل نشـــاط لبيـــع اللحـــوم واآلخـــر بشـــكل واضـــح، 

ويقســـم داخليًّـــا إىل جزئـــني:

رسم توضيحي لفصل جزء التجهيز والتقطيع

الجزء األول: التجهيز والتقطيع

يجـــب أن يفصـــل عـــن الجـــزء الثـــاين )العـــرض والبيـــع( بفاصـــل مـــن الزجـــاج 

الشـــفاف، أو الطـــوب املكســـو بالبورســـلني أو الســـرياميك أو مامياثلهـــا 

بارتفـــاع ال يزيـــد عـــن 1٠٠ ســـم، ويكمـــل  الجـــودة واملظهـــر،  مـــن حيـــث 

ـــم الخدمـــة  ـــة وتقدي ـــث يســـمح بالرؤي ـــاج، بحي باقـــي االرتفـــاع بفاصـــل مـــن الزج

أمـــام الزبائـــن مـــع وجـــود بـــاب زجاجـــي ردَّاد.

يـــزود هـــذا الجـــزء بثالجـــة تخزيـــن الذبائـــح، وعـــدد كاف مـــن األدوات واملعـــدات 

الالزمـــة التـــي تســـتخدم يف تجهيـــز وتقطيـــع اللحـــوم.

ج. قسم اإلدارة

ــتقل  ــكل مسـ ــاً بشـ ــون مخصصـ ــب أن يكـ ــم اإلدارة، يجـ ــود قسـ ــال وجـ يف حـ

ــى اآليت: ــل، ويُراعـ ــام املحـ ــة أقسـ ــن بقيـ ــل عـ ومنفصـ

ـــخ( الالزمـــة لتســـهيل ســـري  ـــن، ... إل ـــزات )مكاتـــب، خزائ ـــا بالتجهي أن يكـــون مؤثثً

ـــات باملحـــل. العملي

أال يكون مغلقا وقت التفتيش.

١00 سم

١00 سم

زجاج سامكة ٨ ملم

باب زجاج ارتدادي
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الجزء الثاين: العرض والبيع

يـــزود هـــذا الجـــزء بثالجـــات عـــرض أفقيـــة أو رأســـية ذات واجهـــة زجاجيـــة شـــفافة، 

مـــن ناحيـــة البائـــع واملســـتهلك، عـــىل أال تقـــل عـــن )صفـــر درجـــة مئويـــة 

والتزيـــد عـــن ٤ درجـــات مئويـــة(، وتكـــون مـــزودة بأجهـــزة لقيـــاس وتعقـــب درجـــة 

حرارتهـــا بدقـــة يف مـــكان مناســـب، بحيـــث يســـهل قراءتهـــا واملحافظـــة عـــىل 

نظافـــة ماتحتهـــا.

ثالجات عرض أفقية

جزء العرض والبيع يف امللحمة

ثالجات عرض رأسية

الــبـــــاب الثاين
د
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ملــــ
م ا

ـــــ
مي

ص
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ـــم  ـــع منتجـــات اللحـــوم ومـــا يف حكمهـــا، مختومـــة بخت يجـــب أن تكـــون جمي

ـــة: ـــح املعلومـــات اآلتي ـــق توضي ـــة ومعلومـــة املصـــدر عـــن طري البلدي

- نوع اللحم : غنم ، بقر ، ماعز، جمل ...إلخ

- تاريخ اإلنتاج وإنتهاء الصالحية

- حالة اللحم املحيل : طازج أو مربد

- بلد املنشأ ) يف حال كان مستورد (

- حالة اللحم املستورد :مربد أو مجمد

- سعر الكيلو

يجب استيفاء كافة االشرتاطات الواردة يف الئحة هذا النشاط.
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هـ. قســـم األسامك

وبيـــع  وعـــرض  لحفـــظ  مســـتقل  بشـــكل  مخصًصـــا  املـــكان  يكـــون  أن  يجـــب 

األســـامك والقرشيـــات واملحاريـــات الطازجـــة، مبســـاحة ال تقـــل عـــن 1٦ م٢، 

أو  الشـــفاف،  الزجـــاج  مـــن  القســـم مغلًقـــا متاًمـــا بفاصـــل  يكـــون هـــذا  وأن 

الطـــوب املكســـو بالبورســـلني أو الســـرياميك أو مامياثلهـــا مـــن حيـــث الجـــودة 

واملظهـــر، بارتفـــاع ال يزيـــد عـــن 1٠٠ ســـم، ويكمـــل باقـــي االرتفـــاع بفاصـــل 

مـــن الزجـــاج، بحيـــث يســـمح بالرؤيـــة وتقديـــم الخدمـــات للزبائـــن، مـــع وجـــود بـــاب 

زجاجـــي ردَّاد محكـــم الغلـــق. 

ــة  ــة مئويـ ــر درجـ ــة عـــىل أال تقـــل عـــن )صفـ ــة زجاجيـ ــة العـــرض بواجهـ تكـــون ثالجـ

ــة(.  ــات مئويـ ــن ٤ درجـ ــد عـ وال تزيـ

يجب استيفاء كافة االشرتاطات الواردة يف الئحة هذا النشاط.
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قسم مستقل مخصص لحفظ وعرض وبيع األسامك والقرشيات واملحاريات الطازجة
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و. قسم الخبز:

يجـــب أن يكـــون املـــكان مخصًصـــا بشـــكل مســـتقل لتجهيـــز وإعـــداد الخبـــز 

ومنتجـــات املخابـــز، وال تقـــل مســـاحته عـــن ٣٥م٢ للمخبـــز العـــادي، ويقســـم 

داخليًّـــا إىل جزئـــني:

١. الجزء األول: اإلعداد 

ــاج،  ــة اإلنتـ ــة لعمليـ ــدات واألدوات الالزمـ ــع املعـ ــزوًدا بجميـ ــون مـ ــب أن يكـ يجـ

ــاء  ــي تعمـــل بالكهربـ ــران التســـوية التـ ــري وأفـ ــزة التخمـ ــات وأجهـ ـــل: العجانـ مث

ــع  ــل ومينـ ــة العمـ ــب حاجـ ــن األدوات، حسـ ــا مـ ــاز أو الكريوســـني وغريهـ أو الغـ

ــزل. ــود الديـ ــتخدام وقـ اسـ

2. الجزء الثاين: العرض والبيع

يجـــب أن يفصـــل عـــن الجـــزء األول )اإلعـــداد( بفاصـــل مـــن زجـــاج شـــفاف بســـامكة 

٨ ملـــم، أو الطـــوب املكســـو بالبورســـلني أو الســـرياميك  أو مامياثلهـــا مـــن 

حيـــث الجـــودة واملظهـــر، بارتفـــاع ال يزيـــد عـــن 1٠٠ســـم، ويكمـــل باقـــي 

االرتفـــاع بفاصـــل مـــن الزجـــاج، بحيـــث يســـمح بالرؤيـــة وتقديـــم الخدمـــة أمـــام 

الزبائـــن، مـــع وجـــود بـــاب ردَّاد. 

توفري أرفف معدنية مضادة للصدأ لعرض املنتجات . 

توفـــري األدوات واملعـــدات الالزمـــة لعمليـــة البيـــع وكذلـــك مـــواد التعبئـــة 

والتغليـــف.

يجب استيفاء كافة االشرتاطات الواردة يف الئحة هذا النشاط.
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قسم مستقل لتجهيز و إعداد الخبز ومنتجات املخابز
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ز. قسم األجبان واملخلالت والسلطات وما يف حكمها

يجـــب أن يكـــون املـــكان مخصًصـــا بشـــكل مســـتقل مبســـاحة ال تقـــل عـــن 1٦م٢،  

اآليت: ويُراعـــى 

يـــزود بثالجـــات التخزيـــن وثالجـــات العـــرض األفقيـــة أو الرأســـية املـــربدة مرفوعـــة عـــىل 

قواعـــد مصنوعـــة مـــن مـــواد غـــري قابلـــة للصـــدأ، ومغطـــاة بالزجـــاج مـــن ناحيـــة البائـــع 

واملســـتهلك، عـــىل أال تقـــل عـــن )صفـــر درجـــة مئويـــة والتزيـــد عـــن ٤ درجـــات مئويـــة(،، 

مـــع مراعـــاة التنظيـــف املســـتمر يف أســـفل الثالجـــات ومـــا حولهـــا.

ـــن  ـــل: املوازي ـــع، مث ـــع املعـــدات واألدوات الالزمـــة لعمليـــة البي أن يكـــون مـــزوًدا بجمي

ـــع حســـب حاجـــة العمـــل. ـــات التغليـــف والتقطي ـــة والتغليـــف وماكين ومـــواد التعبئ

أن يزود القسم بحوض لغسيل األيدي وآخر لألدوات واملعدات.

ميزان يدوي 

ثالجات عرض مغطاة بالزجاج من ناحية البائع واملستهلك

ميزان إلكرتوين
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ح. قسم الخضار والفواكه والتمور

يجـــب أن يكـــون املـــكان مخصًصـــا بشـــكل مســـتقل لعـــرض وبيـــع الخضـــار 

ويراعـــى اآليت: عـــن 1٦م٢،  تقـــل  والفواكـــة مبســـاحة ال 

أن يكـــون مـــزوًدا بأرفـــف مـــن مـــواد غـــري قابلـــة للصـــدأ، عـــىل هيئـــة ُمدرجـــات 

مرتفعـــة عـــن األرض مبـــا ال يقـــل عـــن 1٥ ســـم لعـــرض الخضـــار والفواكـــه التـــي 

ال يحتـــاج عرضهـــا للتربيـــد.

عـــىل قواعـــد  أفقيـــة ورأســـية مرفوعـــة  بثالجـــات تربيـــد  مـــزوًدا  يكـــون  أن 

ـــاج  مصنوعـــة مـــن مـــواد غـــري قابلـــة للصـــدأ لعـــرض الخضـــار والفواكـــه التـــي تحت

إىل تربيـــد، عـــىل أال تزيـــد درجـــة حرارتهـــا عـــن )1٠ درجـــات مئويـــة(، مـــع مراعـــاة 

التنظيـــف املســـتمر يف أســـفل الثالجـــات ومـــا حولهـــا.

أن يكـــون مـــزوًدا بجميـــع املعـــدات واألدوات الالزمـــة لعمليـــة البيـــع، مثـــل: 

املوازيـــن ومـــواد التعبئـــة والتغليـــف حســـب حاجـــة العمـــل .

يجب استيفاء كافة االشرتاطات الواردة يف الئحة هذا النشاط.

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
م ا

ـــــ
مي

ص
لت

ا

الخضار والفواكه التي ال يحتاج عرضها للتربيد

ثالجات تربيد رأسية
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ط. قسم املكرسات والنب والتوابل

يجـــب أن يكـــون املـــكان مخصًصـــا بشـــكل مســـتقل لعـــرض وبيـــع التوابـــل 

والبهـــارات والدقيـــق والقهـــوة واملكـــرسات ومـــا يف حكمهـــا مبســـاحة ال 

تقـــل عـــن 1٦م٢، ويُراعـــى اآليت:

أن يكـــون مـــزوًدا بأرفـــف وأدراج معدنيـــة مضـــادة للصـــدأ والرطوبـــة ومغطـــاة 

بالزجـــاج أو بالبالســـتيك ومـــزودة بأبـــواب تفتـــح عنـــد الطلـــب، ومينـــع اســـتخدام 

الخشـــب.

أن يكـــون مـــزوًدا بجميـــع املعـــدات واألدوات الالزمـــة لعمليـــة البيـــع، مثـــل: 

املوازيـــن ومـــواد التعبئـــة والتغليـــف حســـب حاجـــة العمـــل.

يجب استيفاء كافة االشرتاطات الواردة يف الئحة هذا النشاط.

ك. قسم األنشطة الصيدالنية

يجـــب أن يكـــون املـــكان مخصًصـــا بشـــكل مســـتقل ومبســـاحة ال تقـــل عـــن 

٢٥م٢، ويُراعـــى اآليت:

أن يكون مزوًدا بخزانات خاصة لحفظ األدوية.

أن يكون مزوًدا بكاشري منفصل.

يجب استيفاء كافة االشرتاطات الواردة يف الئحة هذا النشاط.

أرفف وأدراج معدنية مضادة للصدأ والرطوبة ومغطاة بالزجاج أو بالبالستيكأرفف وأدراج مكشوفة

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
م ا

ـــــ
مي

ص
لت

ا

ي. قسم املطعم

ــم  ــم املطعـ ــكل مســـتقل لقسـ ــا بشـ ــكان مخصًصـ ــون املـ ــب أن يكـ يجـ

ويُراعـــى اآليت: 

يجـــب تطبيـــق الفاصـــل الزجاجـــي والـــذي يفصـــل بـــني منطقـــة االســـتقبال 

ومنطقـــة التحضـــري والطبـــخ واملكـــون مـــن جزئـــني:

ــن  1 م  ومكـــيس  ــه عـ ــد ارتفاعـ ــدار ال يزيـ ــن جـ ــارة عـ ــفيل عبـ ــزء السـ الجـ

بالبورســـلني أو الســـرياميك  أو مامياثلهـــا مـــن حيـــث الجـــودة واملظهـــر.

بالرؤيـــة  يســـمح  الـــذي  الزجـــاج  مـــن  يكـــون  أن  فيجـــب  العلـــوي  الجـــزء 

ملـــم.  ٨ بســـامكة 

مينع حجب الرؤية أو تظليل الزجاج.

يجب استيفاء كافة االشرتاطات الواردة يف الئحة هذا النشاط.
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يجـــب أن تكـــون أرضيـــة املحـــل لجميـــع األقســـام مصنوعـــة مـــن مـــواد يُراعـــى 

ــا اآليت: فيهـ

- آمنة ومقاومة لالنزالق.

- شديدة التحمل ضد الكسور والصدمات.

- غري ممتصة للسوائل.

- قابلة للغسيل وتسمح بالتنظيف يف أماكن االلتقاء مع الجدران.

- تســـمح بترصيـــف امليـــاه عـــن ســـطحها طبًقـــا للميـــول املنفـــذة يف األرضيـــة 

إىل فتحـــات الترصيـــف.

- تغطيـــة جميـــع فتحـــات ترصيـــف امليـــاه، وأن تكـــون مـــزودة بغطـــاء شـــبيك 

ومحكمـــة الغلـــق.

- يجب أن تكون مادة تشطيب األرضية فاتحة اللون.

- خالية من التشققات والكسور وصيانتها أوالً بأول.

ويفضـــل أن يتـــم اختيار مادة تشـــطيب األرضيـــة طبًقا للمـــواد املقرتحة 

كاآليت:

 

- فينيل

- إيبوكيس

- بورسلني

غريها من املواد التي تحقق الرشوط املذكورة، مبا يتوافق مع كود البناء 

األرضيات  أو  التريازو  أو  املوزايكو  البالط  استخدام  ومُينع   , السعودي 

الخشبية بجميع أنواعها.

أرضية المحل
2-٤-2

أرضيات إيبوكيس

أرضيات بورسالن

فتحات ترصيف املياه يف األرضية محكمة الغلق

أرضيات فينيل

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
م ا

ـــــ
مي

ص
لت

ا
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يجب أن يُراعى يف سقف املحل اآليت:

أن يكون سقف املحل من الخرسانة أو ما مياثلها مبا يتوافق مع  كود البناء 

بدهان  ومطلية  التشطيب  ناعمة  وتكون   www.sbc.gov.sa السعودي 

أو  بروزات  أي  به  يوجد  وأال  العيوب،  من  وخاٍل  للتنظيف  وقابل  اللون  فاتح 

ثقوب تسمح برتاكم األوساخ ومرور الحرشات.

الكهربائية بطريقة محكمة مبا  الصحية واألسالك  التوصيالت  تغطية جميع 

يضمن أال تكون مأوى للحرشات واآلفات والقوارض كام تسمح بالصيانة.

يُسمح  برتكيب سقف مستعار يف مناطق عرض السلع وأن يكون من مواد 

مقاومة للحريق وال تتأثر بالرطوبة وتضمن عدم إيواء الحرشات والقوارض.

يجب أن يكون ارتفاع السقف مطابقاً ألنظمة واشرتاطات البناء واملخططات 

.www.sbc.gov.sa املعتمدة ومبا يتوافق مع كود البناء السعودي

 سقف المحل
3-٤-2

الــبـــــاب الثاين
د
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أن يكون سقف املحل من الخرسانة ناعمة التشطيب ومطلية وتغطية التمديدات الكهربائية
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يجـــب أال يقـــل عـــرض جميـــع املمـــرات واملســـارات الداخليـــة للمحـــل عـــن 

املركزيـــة،  لألســـواق  ســـم   1٦٠ للتموينـــات،  1٤٠ســـم  للبقالـــة،  ٨٠ســـم 

وتحســـب هـــذه املســـافة مـــن نهايـــة كل طـــرف يف جانبـــي املمـــر طبقـــاً 

التوضيحـــي. للرســـم 

يجـــب أال تقـــل املســـافة بـــني مدخـــل املحـــل ووحـــدة املحاســـبة عـــن ٩٠ســـم 

طبقـــاً للرســـم التوضيحـــي.

الممرات الداخلية
٤-٤-2

ض
عر

ف 
ر

ض
عر

ف 
ر

ض
عر

ف 
ر

ض
عر

ف 
ر

عــــــرض الـمـــمــــــرات فـــــي 

الـتـمـــــويـنــــات

1٤٠سم

ض
عر

ف 
ر

ض
عر

ف 
ر

ض
عر

ف 
ر

ض
عر

ف 
ر

عــــــرض الـمـــمــــــرات فـــــي 

األســـواق املـــركــــزيـــة

1٦٠سم

ض
عر

ف 
ر

ض
عر

ف 
ر

ض
عر

ف 
ر

ض
عر

ف 
ر

٨٠ سم 

بة
س

حا
مل

ة ا
د

وح

٩0سم

يجب أال تقل املسافة بني مدخل املحل ووحدة املحاسبة عن ٩0 سم

رسم توضيحي لعرض املمرات واملسارات الداخلية

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
م ا

ـــــ
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عــــــرض الـمـــمــــــرات فـــــي 

البـقــــــــــــاالت
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يجب أن يُراعى يف وحدات األرفف وطريقة عرض السلع اآليت:

أن تكـــون جميـــع األرفـــف مصنوعـــة مـــن مـــواد معدنيـــة وقابلـــة للغســـيل 

ومقاومـــة للصـــدأ والرطوبـــة وغـــري ســـامة، مثـــل: األلومنيـــوم أو الزجـــاج عـــايل 

التحمـــل، ويُــــمنع اســـتخدام الخشـــب.

أن يكـــون توزيـــع األرفـــف بطريقـــة طوليـــة باتجـــاه واجهـــة املحـــل طبًقـــا للرســـم 

التوضيحـــي.

أن تكـــون األرفـــف الســـفلية أعـــىل مـــن ســـطح األرضيـــة مبـــا ال يقـــل عـــن 

1٥ســـم عـــىل األقـــل، وأن تكـــون مفرغـــة مـــن األســـفل.

وحدات األرفف وطريقة عرض السلع
5-٤-2

األرفف عرضية

األرفف مرتفعة عن األرض مسافة  ١5 سمعدم وضع السلع عىل أرضية املحل

ــوازن الجانبـــي،  ــة لضـــامن التـ ــزودة بألـــواح خلفيـ أن تكـــون وحـــدات األرفـــف مـ

عـــىل أال يتجـــاوز ارتفـــاع العـــرض عـــىل األرفـــف عـــن ٢٠٠ ســـم، شـــاماًل الســـلع 

املعروضـــة، طبًقـــا للرســـم التوضيحـــي.

ــع  ــل، وتوضـ ــة املحـ ــات عـــىل أرضيـ ــلع واملنتجـ ــن السـ ــوع مـ ــع أي نـ ــدم وضـ عـ

ــل. ــم عـــىل األقـ ــدار 1٥ سـ ـــن ســـطح األرض مبقـ ــىل أرفـــف ترتفـــع ع عـ

يُــــمنع منعـــاً باتــّـاً اســـتخدام الطبليـــات الخشـــبية، ويُســـمح بالبالســـتيكية، عـــىل 

أن توضـــع عـــىل رف مرتفـــع مبقـــدار ال يقـــل عـــن 1٥ ســـم عـــن ســـطح األرض.

الــبـــــاب الثاين
د
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١5 سم

األرفف طولية باتجاه واجهة املحل
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ألواح خلفية لضامن التوازن

 ارتفاع العرض عىل األرفف عن 200 سم، شاماًل السلع املعروضة

الــبـــــاب الثاين
د
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يجب أن يُراعى يف وحدة املحاسبة اآليت:

 

من  قريبة  تكون  وأن  املحل،  داخل  التسوق  لعربات  مخصص  مكان  توفري 

املدخل الرئييس، وال يسمح بوضعها خارج املحل أو عىل األرصفة املجاورة.

توفري عدد كاف من وحدات املحاسبة عىل أن تزود جميع وحدات املحاسبة 

بجهاز حاسب آيل وشاشة وقارئ الباركود وجهاز الدفع اإللكرتوين.

أن تكون آمنة ومريحة للمحاسب وتوفر وسائل الراحة وسهولة إجراء معامالت 

الزبائن، وأن تتم تغطية جميع الكابالت الكهربائية وتوصيالت الهاتف بعيًدا 

عن أماكن الحركة واملرور.

وحدة المحاسبة وعربات التسوق
٤-٦-2

وميكن  املحاسبة  وحدة  سطح  عىل  سلع  أو  منتجات  أي  بعرض  يسمح  ال 

عرضها عن طريق االستعانة بأرفف مخصصة لذلك.

ال تقل مسافة املمرات بني وحدات املحاسبة  عن مرت واحد.

الــبـــــاب الثاين
د
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عربات التسوق خارج املحل

منتجات أو سلع عىل سطح وحدة املحاسبة

توفري مكان مخصص لعربات التسوق داخل املحل

عدم عرض منتجات أو سلع عىل سطح وحدة املحاسبة



40

منفصلة  تخزين  غرفة  يف  الغذائية  واملواد  السلع  تخزين  مناطق  توفري  يجب 

تتناسب مساحتها مع كمية املواد املُخزنة، ويراعى فيها اآليت:

للحريق والصدأ وغري سامة، ومٌينع  الجدران والفواصل من مواد مقاومة  أن تكون 

استخدام الخشب.

أن يكون باب الغرفة مصنوًعا من مواد مصقولة وسهلة التنظيف وذاتية الغلق.

أو »Store«، وتكون واضحة من حيث  أو عالمة تحمل كلمة »مخزن«  وضع ملصق 

حجم الكتابة ومكان امللصق، ويف مكان ظاهر.

يقل  بارتفاع ال  أرفف  األرض، عىل  تكون منفصلة عن  بحيث  املواد  تخزين  يتم  أن 

عن 1٥ سم من سطح األرضية، والحفاظ عىل مساحة كافية بني صفوف املواد 

الغذائية املخزنة.

أن تكون جميع األرفف مصنوعة من مواد قابلة للغسيل ومقاومة للصدأ والرطوبة 

وغري سامة، مثل: األلومنيوم، أو الزجاج عايل التحمل، ومينع استخدام الخشب.

التأكد من خلو املستودع من أي مصادر داخلية للرطوبة، مثل صنابري املياه، ويجب 

عزل دورات املياه عن املستودع ملنع التلوث وأن يكون جيد التهوية واإلضاءة.

أن يتم توفري أجهزة فوق الصوتية ملكافحة القوارض يف املخزن.

منطقة التخزين
٤-٧-2
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األرفف مصنوعة من مواد معدنية وقابلة للغسيل

١5 سم
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التهوية والتكييف ١-5-2

المرافق والخدمات  5-2

يجب أن يُراعى يف التهوية والتكييف اآليت:

أن يتم توفري وسائل تهوية مناسبة وكافية، مع تجنب أي تدفق ميكانييك 

للهواء من منطقة ملوثة إىل منطقة نظيفة.

أن تكون فتحات الهواء مزودة مبرشحات أو سياج حامية مصنوعة من مواد 

مضادة للصدأ وغري قابلة للتآكل.

أن تكون الفالتر واألجزاء التي تتطلب التنظيف سهلة الصيانة.

أن يتم تجهيز املحل بنظام تكييف يضمن بقاء درجة الحرارة مناسبة، 

بحيث ال تقل عن )1٦ درجة مئوية( وال تزيد عن ) ٢٤ درجة مئوية( يف جميع 

األوقات.

مٌينع استخدام وحدات التكييف من النوع الشباك والصحراوي، ويتم 

استبدالها بوحدات تكييف من النوع )سبليت( أو مركزي، مع مراعاة أن يكون 

www.sbc.gov.sa  مطابًقا لكود البناء السعودى 

.)٥٠1 SBCالكود السعودي امليكانييك(

يجب أن تكون أجهزة التكييف متوافقة مع اشرتاطات كفاءة الطاقة 

)عليها ملصق بطاقة كفاءة الطاقة(.

أن يتم مراعاة الصيانة والفحص الدوري لجميع الوحدات لضامن عدم وجود 

أي ترسيب أو ملوثات أخرى.

وحدات تكييف )سبليت(وحدات تكييف شباك

الــبـــــاب الثاين
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يجب أن يٌراعى يف اإلضاءة اآليت:

أن يتم توفري إضاءة كافية للمحل سواء طبيعية أو صناعية.

للضوء  الباعث  الثنايئ  الصامم  وحدات  نوع  من  اإلضاءة  تكون  أن  يفضل 

.)LED(

أن يكون مصدر اإلضاءة ُمغطى مبا مينع حدوث إصابات أو أرضار يف حالة 

كرس أو انفجار املصباح.

تكون شدة اإلضاءة مناسبة لطبيعة العمل، يف جميع مناطق عرض السلع 

والتجهيز والفرز والتقطيع ومناطق التخزين ودورات املياه طبقاً لكود البناء 

.)٤٠1 SBC الكود السعودي الكهربايئ(  www.sbc.gov.sa  السعودي

اإلضاءة
2-5-2
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مريحة  بيئة  يحقق  مبا  املحل،  مساحة  كامل  عىل  اإلضاءة  توزيع  يتم  أن 

للتسوق، مع أقل قدر من السطوع واإلزعاج البرصي، ومينع اإلضاءة الخافتة.

العاملية وكود  الطاقة مبا يتوافق مع اشرتاطات االستدامة  أن يتم توفري 

الطاقة  لرتشيد  السعودي  )الكود    www.sbc.gov.sa السعودي   البناء 

.)٦٠-٦٠٢1 SBC

مينع استخدام اإلنارة الغازية داخل وخارج املحل.

يجب أن يراعى يف الرتكيبات الكهربائية اآليت:

املحل  يف  املستخدمة  الكهربائية  والتوصيالت  األسالك  جميع  تكون  أن 

يسمح  بشكل  ومحمية  ومغطاة  املقررة  القياسية  للمواصفات  مطابقة 

بالصيانة والتنظيف والوقاية من التلوث.

أن يتم استخدام املآخذ الكهربائية املعزولة ضد املياه يف املناطق الرطبة 

توزيعها  ويتم  والتجميد(،  التربيد  وحدات  )مثل  الكهربائية  التجهيزات  وتحت 

يف أماكن قريبة، ويسهل الوصول إليها، وتوصيل كل وحدة تربيد باملأخذ 

عىل  بناء  املصمم  األحامل  حسابات  لجدول  طبًقا  بها  الخاص  الكهربايئ 

اشرتاطات ومواصفات كل وحدة.

القياسية  للمواصفات  مطابقة  الرئيسية  الكهربائية  التوزيع  لوحة  تكون  أن 

املقررة من حيث خامة الصنع ونوعيات املفاتيح وكافة املكونات األخرى.

أن يتم تزويد الشبكة الكهربائية بنظام أسالك أرضية للتأريض لتجنب مخاطر 

.)٤٠1 SBC الصعق الكهربايئ حسب )كود البناء السعودي للكهرباء

أن تكون أجهزة التربيد والثالجات والتجميد مزودة مبنظم تشغيل لحاميتها 

خالل انقطاع الكهرباء.

التركيبات الكهربائية
3-5-2

 

معتمدة  الكهربائية  والتوصيالت  والتمديدات  األجهزة  جميع  تكون  أن 

)٤٠1 SBC ومطابقة حسب )كود البناء السعودي للكهرباء

 

مع  متوافقة  الكهربائية  واملحوالت  والتوصيالت  املفاتيح  جميع  تكون  أن 

متطلبات ٧٠-NFPA  ) الرابطة الوطنية للحامية من الحرائق (.

أن يكون استخدام التوصيالت مع األجهزة الكهربائية املحمولة فقط وليس 

كبديل للتمديدات الدامئة.

 

أن تكون جميع صناديق التوزيع الكهربائية مغلقة بأغطية معتمدة.  

  

ومجاري  الهواء  نقل  وفتحات  األنابيب  وفتحات  الثقوب  جميع  تكون  أن 

محمية  واألرضيات  واألسقف  الجدران  عرب  متر  التي  الكهربائية  التمديدات 

وُمغلقة مبواد معتمدة ملنع ترسب الدخان من خاللها.
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ـــداً عـــن املـــواد  ـــع املحـــل بعي يخصـــص لهـــا مـــكان مناســـب يف تصميـــم وتوزي

الغذائيـــة، وذلـــك لضـــامن إمكانيـــة املحافظـــة عـــىل درجـــة الصحـــة الشـــخصية 

املطلوبـــة ملبـــارشة أنشـــطة املحـــل بطريقـــة آمنـــة، طبقـــا  لكـــود البنـــاء 

.)٢٠1 SBCالكـــود الســـعودي العـــام( www.sbc.gov.sa الســـعودي

توفري مكان لراحة العاملني وتغيري املالبس.

للعاملـــني  األيـــدي  ومغاســـل  امليـــاه  دورات  مـــن  كاف  عـــدد  توفـــري 

واملتسوقني. 

فصل دورات املياه ومغاسل األيدي للرجال عن النساء.

أن يتـــم فصـــل املراحيـــض عـــن مغاســـل األيـــدي، ويكـــون لـــكل مرحـــاض بـــاب 

خـــاص بـــه ويفضـــل اســـتخدام الصنابـــري التـــي تعمـــل باإلستشـــعار.

وضـــع ملصـــق أو عالمـــة تحمـــل كلمـــة »دورة ميـــاه« و »W.C«، وتكـــون واضحـــة 

مـــن حيـــث حجـــم الكتابـــة ومـــكان امللصـــق، ويف مـــكان ظاهـــر، مـــع وضـــع 

ملصـــق يحمـــل كلمـــة “اغســـل يديـــك” فـــوق املغاســـل، حيثـــام كان ذلـــك 

ــبًا. مناسـ

يجب توفري صابون سائل لغسل األيدي ومناشف ورقية.

أماكن راحة العاملين ودورات 
المياه ومرافق الغسيل

٤-5-2

أال تكـــون دورات امليـــاه مفتوحـــة مبـــارشة عـــىل املناطـــق التـــي يتـــم فيهـــا 

تحضـــري وتجهيـــز وتعبئـــة وتغليـــف وتخزيـــن املـــواد الغذائيـــة.

توفـــري أحـــواض لغســـيل األيـــدي وأخـــرى منفصلـــة لـــألدوات واملعـــدات يف 

مناطـــق تحضـــري األغذيـــة.

أن يكـــون بـــاب دورة امليـــاه محكـــم وذايت الغلـــق و مصنـــوع مـــن مـــواد معدنيـــة 

مقاومـــة للصـــدأ والرطوبـــة والحريـــق مـــع فصـــل املغاســـل واملراحيـــض.

أن يتـــم تركيـــب شـــفاط طـــارد للروائـــح عـــىل ارتفـــاع ال يقـــل عـــن ٢٠٠ ســـم مـــن 

أرضيـــة دورات امليـــاه.

يُفضـــل وضـــع ســـخانات يف املناطـــق الالزمـــة بحيـــث تتناســـب مـــع عـــدد 

املســـتخدمني.

مراعاة املواصفات الخاصة لخدمة ذوي اإلعاقة.

الــبـــــاب الثاين
د

وح
ـــــ

ملــــ
م ا

ـــــ
مي

ص
لت

ا

باب دورات املياه
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ا توفري ملصق لطرق غسل اليدينتوفري مغاسل األيدي

2 ملم

شكل توضيحي لألرضيات

لتحميل امللفات

امسح الكود
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وحدات التبريد ٦-١-2

التجهيزات ٦-2

يجب أن يراعى يف وحدات التربيد والثالجات اآليت:

أن يكـــون املحـــل مـــزودا بعـــدد كاف مـــن ثالجـــات تربيـــد مطابقـــة للمواصفـــات 

ويفضـــل اســـتخدام غرفـــة تربيـــد ذات واجهـــة زجاجيـــة أو الثالجـــات الرأســـية.

ــات التـــي  ــاحة والخدمـ ــع املسـ ــا يتناســـب مـ ــد مبـ ــدات التربيـ ــدد وحـ ــري عـ توفـ

ــل. ــا املحـ يقدمهـ

أن تكـــون وحـــدات التربيـــد مـــزودة بأجهـــزة لقيـــاس وتعقـــب درجـــة حرارتهـــا 

بدقـــة، أال تقـــل عـــن )صفـــر درجـــة مئويـــة وال تزيـــد عـــن ٤ درجـــات مئويـــة(.

أن تكون الثالجات مزودة بإنارة كافية من الداخل.

مينع وضع الرفوف والتخزين فوق الثالجات.

يضمـــن رسيـــان  التكديـــس مبـــا  وعـــدم  املختلفـــة  املنتجـــات  فـــرز  يجـــب 

الهـــوايئ. التيـــار 

أن تعمـــل الوحـــدة بنظـــام دوران الهـــواء داخلهـــا مـــن خـــالل مـــراوح متحركـــة 

وجهـــاز تبخـــري يضمـــن الكفـــاءة يف التشـــغيل والحفـــاظ عـــىل درجـــة الـــربودة.

جهاز قياس و تعقب درجات الحرارة

ثالجات عرض رأسية

أن تكـــون وحـــدات التربيـــد مجهـــزة بنظـــام تكثيـــف مدمـــج، وأن يكـــون ضاغـــط 

وحـــدة التربيـــد مبســـتوى ضجيـــج ال يزيـــد عـــن ٥٠ ديســـيبل.

أن يتـــم توفـــري الطاقـــة مبـــا يتوافـــق مـــع اشـــرتاطات االســـتدامة العامليـــة 

وكـــود البنـــاء الســـعودي  www.sbc.gov.sa  )الكـــود الســـعودي لرتشـــيد 

.)٦٠-٦٠٢1  SBC الطاقـــة 

أن يتـــم إبعـــاد وحـــدات التربيـــد عـــن أي مصـــدر حـــراري وعـــدم فصـــل التيـــار 

الكهربـــايئ عنهـــا ألي ســـبب مـــن األســـباب طاملـــا كانـــت محملـــة بالغـــذاء.

التخزينيـــة  ســـعتها  مـــن  بأكـــرث  والثالجـــات  التربيـــد  وحـــدات  تحميـــل  مُينـــع 

فيهـــا.  الســـلع  تكديـــس  وعـــدم  املنتجـــة  الرشكـــة  حســـب  املعتمـــدة 

يجب فرز املنتجات لتجنب التلوث الخلطي.
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يجب أن يراعى يف وحدات التجميد اآليت:

للمواصفات  مطابقة  تجميد  ثالجات  من  كاف  بعدد  مزودا  املحل  يكون  أن 

ويفضل استخدام غرفة تجميد ذات واجهة زجاجية أو ثالجات التجميد الرأسية.

بأجهزة لقياس وتعقب درجة حرارتها بدقة،  التجميد مزودة  أن تكون وحدات 

عىل أال تزيد درجة الحرارة عن) -1٨ درجة مئوية(.

أن تكون الثالجات مزودة بإنارة كافية من الداخل.

أن تعمل الوحدة بنظام دوران الهواء داخلها من خالل مراوح متحركة وجهاز 

تبخري يضمن الكفاءة يف التشغيل والحفاظ عىل درجة الربودة.

مينع وضع الرفوف والتخزين فوق الثالجات.

البناء  وكود  العاملية  االستدامة  اشرتاطات  مع  يتوافق  مبا  الطاقة  توفري 

 SBC الطاقة  لرتشيد  السعودي  )الكود    www.sbc.gov.sa السعودي  

.)٦٠-٦٠٢1

إبعاد وحدات التجميد عن أي مصدر حراري، وعدم فصل التيار الكهربايئ عنها 

ألي سبب من األسباب طاملا كانت محملة بالغذاء.

حسب  املعتمدة  التخزينية  سعتها  من  بأكرث  التجميد  وحدات  تحميل  مُينع 

الرشكة املنتجة.

التيار  رسيان  يضمن  مبا  التكديس  وعدم  املختلفة  املنتجات  فرز  يجب 

الهوايئ.

يجب فرز املنتجات لتجنب التلوث الخلطي.

وحدات التجميد
2-٦-2

وحدات تجميد رأسية

الــبـــــاب الثاين
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)الثالثة،  التالية:  الفئات  من  إلكرتوين  مبيزان  مزوًدا  املحل  يكون  أن  يجب 

الثانية، األوىل( وذلك حسب احتياجات املحل، طبًقا الشرتاطات املنظمة 

ومعايرة  لضبط  الدورية  الصيانة  من  والتأكد  القانونية،  للمقاييس  الدولية 

امليزان. عىل أن يتم تزويد كل قسم من األنشطة التي تباع بالوزن مبيزان 

خاص بها.

تتضمن الفاتورة التعريفية الصادرة من امليزان اإلكرتوين : 

- اسم املنشأة

- تاريخ الرشاء

- اسم املنتج

- الوزن

- السعر

اإللكرتونية  الفاتورة  إلصدار  التقنية  بالحلول  مزوًدا  املحل  يكون  أن  يجب 

مؤسسة  لدى  املعتمدة  اإللكرتوين  السداد  حلول  وجود  إىل  باإلضافة 

البيع،  منفذ  يف  للعمل  حساب  وحدة  كل  لدى  متوفرة  تكون  بحيث  النقد 

طبقاً   املتسوق  لصالح  اإللكرتونية  الفاتورة  وطباعة  إصدار  يتم  أن  عىل 

للمواصفات املحددة من قبل:

1 - وزراة التجارة واالستثامر واملشار إليها يف حقوق املستهلك: 

www.mci.gov.sa 

٢ - التوافق مع متطلبات الفاتورة  الرضيبية يف الهيئة العامة للزكاة والدخل 

www.gazt.gov.sa :حسب الالئحة التنفيذية للرضيبة املضافة

متطلبات األنظمة التقنية إلصدار الفاتورة اإللكرتونية والسداد اإللكرتوين:

أ. تفاصيل األنظمة التقنية إلصدار الفاتورة اإللكرتونية:

جهاز حاسب آيل	 

وحدة املحاسبة	 

شاشة العميل تظهر اسم املنتج وقيمة املنتج	 

طابعة الفواتري باللغة العربية	 

 	 ) Bar code( قارئ الرمز الرشيطي

برنامج إصدار الفواتري )مع توفري خاصية حفظ الفواتري(	 

الميزان

جهاز المحاسبة والفاتورة

3-٦-2

٦-٤-2
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ب. تفاصيل الفاتورة ما ييل:

• معلومات املتجر:

- االسم )التجاري + السجل(

- معلومات االتصال للمتجر )رقم الهاتف/ الجوال/ امييل/ إلخ(

- معلومات الرقم الرضيبي

•  معلومات العملية:

-رقم العملية

- تاريخ العملية

- وقت العملية

- املوظف الذي قام بأداء العملية

•  تفاصيل الفاتورة:

- اسم الصنف / الخدمة

- قيمة الصنف / الخدمة

- الكمية للصنف / للخدمة

- الخصم عىل الصنف )إن وجد(  

- قامئة بالسلع والخدمات التي تم رشاؤها

•  معلومات قيمة العملية وطريقة الدفع:

-إجاميل العملية قبل الرضائب

- إجاميل قيمة الرضيبة للعملية

- إجاميل قيمة الخصم للعملية ) إن وجد(

- إجاميل قيمة العملية بعد إضافة الرضيبة والخصم

- طريقة الدفع )نقداً/ باملدفوعات اإللكرتونية )تحدد(/ آجل(

ج. تفاصيل وسائل السداد اإللكرتونية:

• توفري وسائل الدفع املعتمدة من مؤسسة النقد العريب السعودي.

ميزان إلكرتوينميزان يدوي
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)القواعد  مع  يتناسب  مبا  املحل،  يف  اآليل  الرصاف  جهاز  برتكيب  يُسمح 

املنظمة ملزاولة نشاط الوكالة املرصفية( مع رضورة أخذ موافقة مؤسسة 

.www.sama.gov.sa النقد العريب السعودي
ـــة،  ـــل: الصواعـــق الكهربائي ـــرة مث ـــة للحـــرشات الطائ يجـــب توافـــر األجهـــزة القاتل

بحيـــث يتناســـب عددهـــا مـــع مســـاحة املـــكان، فيخصـــص صاعـــق لـــكل ٥٠م٢ 

مـــن مســـاحة املحـــل عـــىل أن تغطـــي كافـــة أقســـام املحـــل وتعمـــل عـــىل 

يف  القـــوارض  ملكافحـــة  الصوتيـــة  فـــوق  أجهـــزة  وتوفـــري  الســـاعة،  مـــدار 

ــزن . املخـ

مكافحة اآلفات والحشرات جهاز الصراف اآللي
والقوارض

5-٦-2٦-٦-2
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مثال توضيحي للصواعق الكهربائية
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من  املحل  أجزاء  وتغطي  مراقبة  بكامريات  مزوًدا  املحل  يكون  أن  يجب 

)الرشوط  ما ورد يف الئحة  لجميع  املحل مستوفيًا  ويكون  والخارج  الداخل 

الداخلية(  وزارة   – التلفزيونية  املراقبة  لنظام  العامة  الفنية  واملواصفات 

www.moi.gov.sa

والخارج  الداخل  من  املحل  أجزاء  كافة  املراقبة  كامريات  تغطي  أن  يجب 

باستثناء دورات املياه. 

نظام كاميرات المراقبة
٦-٧-2
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أن يكون املحل مزوًدا بكامريات مراقبة

أن تغطي كامريات املراقبة كافة أجزاء املحل
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السالمة
٦-٨-2
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يجب أن يراعى فيام يخص السالمة اآليت:

أن يتـــم تجهيـــز كل محـــل بأســـطوانات إطفـــاء حرائـــق متحركـــة تعمـــل بالبـــودرة 

الجافـــة، وأخـــرى تعمـــل بثـــاين أكســـيد الكربـــون لـــكل ٥٠ مـــرتًا مربًعـــا مـــن 

مســـاحة املحـــل عـــىل األقـــل، ويف  حـــال كان املحـــل موجـــودا ضمـــن مبنـــى 

مجهـــز فيـــه رشاشـــات الحريـــق وتعقـــب للدخـــان، يجـــب أن تكـــون الشـــبكة التـــي 

يتـــم توريدهـــا مطابقـــة يف عددهـــا وتوزيعهـــا ومواصفاتهـــا الشـــرتاطات كـــود 

البنـــاء الســـعودي www.sbc.gov.sa  )الكـــود الســـعودي للحاميـــة مـــن الحرائـــق 

.)٨٠1  SBC

 

القابلة  املواد  نفايات  تراكم  من  وخايل  نظيف  املوقع  يكون  أن  يتطلب 

لالحرتاق.  

 

يجب أن تكون املواد القابلة لإلحرتاق بعيدة عن مصادر االشتعال.  

 

مينع تخزين املواد القابلة لالشتعال يف غرف امليكانيكا والكهرباء. 

أن تكون طفايات الحريق ميكن االستدالل عليها والوصول إليها بسهولة.  

 

تركيـــب طفايـــات الحريـــق بحيـــث ال يزيـــد االرتفـــاع عـــن 1.٥ مـــرت عندمـــا يكـــون 

وزن الطفايـــة 1٨كجـــم فأقـــل وال يزيـــد االرتفـــاع عـــن ۱.۱ مـــرت عندمـــا يتجـــاوز وزن 

الطفاية 1٨ كجم .  

ينبغـــي أن تكـــون املســـافة بـــني قاعـــدة طفايـــة الحريـــق وأرضيـــة الطابـــق ال 

تقل عن 1٠ سم.  

ـــه بســـهولة مـــن  ـــة الدفـــاع املـــدين يف مـــكان ميكـــن الوصـــول إلي تركيـــب وصل

خـــارج املحـــل.

 

الدفـــاع  فيهـــا وصلـــة  يوضـــح  بـــارزة  بحـــروف  لوحـــة معدنيـــة  تركيـــب  ينبغـــي 

املـــدين واألنظمـــة التـــي تغذيهـــا كنظـــام الـــرش واألنابيـــب الرأســـية ووصـــالت 

مضخـــات الحريـــق.  

يجب استيفاء اشرتاطات الدفاع املدين املتعلقة بالسالمة.

أسطوانات إطفاء حرائق متعددة االستخدامات

يجــب مراعــاة جميـــع اشتـــراطـــات الســالمـــة فيام يخص محالت  

البقاالت  والتموينات واألسواق املركزية.

فيام يخص الفتات مخارج الطوارئ

يف  للخروج  املخصصة  األبواب  عند  الطوارئ  مخارج  الفتات  وضع  يجب 

وكلمة  الخروج  اتجاه  إىل  يشري  سهامً  الالفتة  تحمل  وأن  الطوارئ،  حاالت 

)مخرج  - EXIT( باللغتني العربية واإلنجليزية، وأن تكون مطابقة يف عددها 

السعودي  )الكود   www.sbc.gov.sa السعودي  البناء  لكود  ومواصفاتها 

.)٨٠1 SBC للحامية من الحرائق

 

ال بد من تدريب املوظفني عىل عمليات اإلخالء وإجراءات الوقاية والحامية 

من الحريق.  

 
آليات وسيارات اإلطفاء إىل املوقع دون  ال بد من سهولة متركز ووصول 

عوائق  

 
أن يكون استخدام حنفيات الحريق سهالً دون عوائق.  

 
أن يكون الوصول إىل معدات الحامية من الحريق سهالً وعدم وجود ما يعيق 

إستخدامها من مخلفات أو مواد تخزينية.  

ُمطابقة  الخروج  سبل  مكونات  وأبعاد  مقاسات  جميع  تكون  أن  ينبغي 

للمخططات الهندسية ومتوافقة مع متطلبات ) كود البناء السعودي ۲۰۱( 

و ) كود الحريق ۸۰۱ (. 

 

يجب أن يكون عدد مخارج الطوارئ متوافق مع عدد شاغيل املبنى وطبيعة 

االستخدام.  

يزود املحل بلوحات إرشادية تدل عىل سبل الخروج.

تزويد سبل الخروج باإلضاءة املحددة. 
 

مينع إستخدامها اال يف حاالت الطوارئ.

 
ال بد من أن تكون جميع أبواب سبل الخروج بالسعة املطلوبة ملرور 

األشخاص وميكن التعرف عليها بسهولة . 

 
االلتزام بأن تفتح األبواب بإتجاه خروج األشخاص يف حال زاد عدد األشخاص 

عن ٥٠ فأكرث أو كان إشغال املحل عايل إىل درجة الخطورة.

فيام يخص نظام إنارة الطوارئ

يجب تفعيل نظام اإلنارة يف حاالت الطوارئ من خالل وحدات ذاتية التغذية 

حالة  يف  ساعات   ٣ ملدة  اإلنارة  عىل  قادرة  تكون  وأن  للطاقة،  ومدخرة 

عىل  قادرة  للطاقة  شحن  وحدة  وجود  رضورة  مع  الكهربايئ،  التيار  انقطاع 

إعادة شحن البطاريات بالكامل.

مخارج وإنارة الطوارئ
٦-٩-2

لوحة مخرج الطوارئ
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الباب الثالث

اشتراطات
التشغيل

 - عرض وثائق الرتخيص

- الحركة يف املمرات داخل املحل

- عرض السلع واألسعار 

- التخزين )املستودع(

- خدمة إيصال الطلبات

- العاملون

- نظافة املحل

- الصيانة وتعليامت التشغيل

- أنظمة العمل

- املولد الكهربايئ
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يجب أن يكون املحل مستوفيًا لجميع وثائق الرتاخيص املذكورة يف الباب 

الوثائق اآلتية يف مكان ظاهر  الالئحة، عىل أن يتم تعليق  الرابع من هذه 

)يف وحدة املحاسبة أو يف منطقة خدمة العمالء(  داخل املحل وبطريقة 

تسمح بالرؤية املبارشة كاشرتاط أسايس لبدء تشغيل املحل، وال يُسمح 

مبامرسة النشاط إال بعد استيفاء جميع الوثائق والرتاخيص التالية:

السجل التجاري

ترصيح الدفاع املدين

الرخصة املهنية ملزاولة النشاط )رخصة البلدية(

شهادة تسجيل يف رضيبة القيمة املضافة

يجب وضع لوحة إرشادية تتضمن األرقام التالية يف مكان بارز.

يجـــب مراعـــاة انســـيابية الحركـــة يف املمـــرات عـــىل أال تقـــل املســـافة بـــني 

الرفـــوف عـــن:

٨٠ سم يف نشاط البقالة

1٤٠ سم يف نشاط التموينات

1٦٠ سم يف نشاط األسواق املركزية

عرض وثائق الترخيص

الحركة في الممرات داخل المحل

١-3

2-3

عـــدم عـــرض الســـلع بطريقـــة بـــارزة عـــن األرفـــف مـــام يؤثـــر عـــىل صـــايف عـــرض 

املمـــرات ويعـــوق حركـــة التســـوق أو يعـــرض املتســـوقني لالصطـــدام بهـــا.

الــبـــــاب الثالث
ل

غي
شـ

لت
ت ا

طا
رتا

شــ
ا

مسؤول المحل

أرقام تهمك في حالة الطوارئ أو اإلبالغ عن أي مخالفة
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اشتراطات عرض السلع ١-3-3

عرض السلع واألسعار 3-3

يجب أن يُراعى يف طريقة عرض السلع داخل املحل اآليت:

عـــرض الســـلع بطريقـــة تســـمح بالرؤيـــة الواضحـــة والوصـــول لهـــا بســـهولة 

ملرتـــادي املحـــل.

ال يســـمح باســـتخدام الســـالمل أو إطارهـــا أو الجـــدران املاُلصقـــة لهـــا يف 

ــي. ــرى، طبقـــا للشـــكل التوضيحـ ــواد أخـ ـــن الســـلع أو أي مـ ــرض وتخزي عـ

املنتجـــات  تقســـيم  حســـب  املحـــل  أقســـام  توضـــح  لوحـــات  وضـــع  يجـــب 

ويفضـــل  املركزيـــة  واألســـواق  التموينـــات  يف  املضافـــة  واألنشـــطة 

للبقـــاالت عـــىل أن تكـــون مرئيـــة ملرتـــادي املحـــل، طبقـــا للشـــكل التوضيحـــي.

تنطبـــق التصاميـــم عـــىل املحـــالت التـــي ليـــس لهـــا عالمـــة تجاريـــة، ويف حالـــة 

وجـــود عالمـــة تجاريـــة، يجـــب االلتـــزام بوضـــع اللوحـــات املوضحـــة لألقســـام مـــع 

إمكانيـــة التغيـــري يف طريقـــة التصميـــم )ألوان/خطوط/أحجام...الـــخ(.

فرز املنتجات حسب األصناف و مُينع التلوث الخلطي يف العرض.

ــزام  ــب االلتـ ــذاء، يجـ ــوع الغـ ــب نـ ــة حسـ ــوات غذائيـ ــات يف عبـ ـــأ املنتجـ أن تعب

والثـــاين األول  الجـــزء  الغذائيـــة  املـــواد  بعبـــوات  الخاصـــة  الفنيـــة   بالالئحـــة 

)  ٢٠1٨/ SFDA.FD 1٨٦٣ (  ) ٢٠1٨/ ٨٣٩ SFDA.FD(  الصـــادرة مـــن الهيئـــة 

.www.sfda.gov.sa العامـــة للغـــذاء والـــدواء

عنـــد تحضـــري املـــواد الغذائيـــة، يجـــب االلتـــزام بالالئحـــة الفنيـــة الخاصـــة بفـــرتات 

الصالحيـــة اإللزاميـــة للمنتجـــات الغذائيـــة )  ٢٠1٨/1-SFDA.FD 1٥٠( الصـــادرة 

.www.sfda.gov.sa مـــن الهيئـــة العامـــة للغـــذاء والـــدواء

النفـــاذة مثـــل :املنظفـــات  الرائحـــة  يجـــب أن يكـــون عـــرض املنتجـــات ذات 

ــواد  ــق للمـ ــاور ومالصـ ــري مجـ ــة غـ ــة العامـ ــات الصحـ ــدات آفـ ــرات ومبيـ واملطهـ

الغذائيـــة.

يجـــب أن يكـــون عـــرض منتجـــات مرشوبـــات الطاقـــة يف ثالجـــات أو رفـــوف 

مخصصـــة لهـــا مفصولـــة عـــن املرشوبـــات واملنتجـــات الغذائيـــة األخـــرى.

يجـــب تركيـــب لوحـــة عـــىل ثالجـــة أو رفـــوف بيـــع مرشوبـــات الطاقـــة، ويكتـــب 

فيهـــا النـــص التحذيـــري املـــدون عـــىل العبـــوة.

عدم بيع مرشوبات الطاقة ملن تقل أعامرهم عن 1٦ سنة.

مينع بيع األدوية واملستحرضات واألدوات الطبية.

مينع عرض وبيع العدسات الالصقة والنظارات الطبية والشمسية.

يجب وضع الفتة تحذيرية يف مكان بيع مرشوبات الطاقة

ال يسمح باستخدام السالمل لتخزين السلع يجب وضع عالمات إرشادية يف مكان واضح عىل كل قسم

الــبـــــاب الثالث
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لتحميل امللفات

امسح الكود

ليـــس لهـــذا المنتـــج أي فائـــدة صحيـــة وتنـــاول أكثـــر مـــن 

عبوتيـــن فـــي اليـــوم قـــد يـــؤدي إلـــي اإلضـــرار بصحتـــك.

ونحـــذر أن يتنـــاول هـــذا المنتـــج الحوامـــل والمرضعـــات ومـــن 

هـــم أقـــل مـــن ١٦ ســـنة، ومـــن يعانـــون مـــن أمـــراض القلـــب 

ــية  ــم حساسـ ــن لديهـ ــكري، ومـ ــدم والسـ ــط الـ ــاع ضغـ وارتفـ

مـــن مـــادة الكافييـــن، والرياضيـــون أثنـــاء ممارســـة الرياضـــة.



54

الــبـــــاب الثالث
ل

غي
شـ

لت
ت ا

طا
رتا

شــ
ا

يف حـــال بيـــع منتجـــات التبـــغ )الســـجائر العاديـــة واأللكرتونيـــة واملعســـل 

ومـــا يف حكمهـــا(.

ال تبـــاع املنتجـــات اعـــاله إال يف حـــال كانـــت مصنعـــة ومغلفـــة ومرخصـــة مـــن 

الهيئـــة العامـــة للغـــذاء والـــدواء.

يجـــب أن تكـــون منتجـــات التبـــغ غـــري مرئيـــة ملرتـــادي املحـــل بنســـبة %1٠٠  

)يجـــب وضعهـــا داخـــل أدراج مغلقـــة(.

يجـــب وضـــع لوحـــة تحذيريـــة )وفـــق النمـــوذج أدنـــاه( فـــوق وحـــدة املحاســـبة وأن 

تكـــون واضحـــة الرؤيـــة و أن تتضمـــن التـــايل:

1. صور معربة عن أرضار التدخني.

٢. عبـــارة تحذيريـــة )التدخـــني ومنتجـــات التبـــغ ســـبب رئيـــيس ألمـــراض ورسطـــان 

الفـــم والرئـــة والقلـــب والرشايـــني(.

٣. عبارة مينع بيع منتجات التبغ ملن تقل أعامرهم عن 1٨ سنة.

مينع اإلعالن والرتويج ملنتجات التبغ.

منتجات التبغ غري مرئية ملرتادي املحل بنسبة ١00% )داخل أدراج مغلقة أسفل وحدة املحاسبة(

النموذج املوحد للوحة التحذيرية
لتحميل امللفات 

امسح الكود

ألمراض وسـرطان
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يجب أن يراعى يف أسعار السلع واملنتجات داخل املحل اآليت:

يجب أن تحمل جميع املنتجات بطاقة تعريفية.

يجب وضع تسعرية للمنتجات عىل املنتج أو الرف.

 

أن تكون أسعار السلع املعروضة بالعملة املحلية »الريال السعودي«.

أسعار السلع والمنتجات
2-3-3
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شكل توضيحي لطريقة عرض أسعار املنتجات

الــبـــــاب الثالث
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يجب أن يراعى يف تشغيل أماكن التخزين اآليت:

التأكـــد مـــن فصـــل املـــواد الغذائيـــة عـــن غريهـــا مـــن املـــواد، مثـــل: املنظفـــات 

ومســـتحرضات التجميـــل واملطهـــرات ومبيـــدات آفـــات الصحـــة العامـــة.

التأكد من درجة حرارة مكان التخزين بشكل عام.

ـــام  ـــه ك ـــواد في ـــوع امل ـــب ن ـــة حس ـــام منفصل ـــتودع إىل أقس ـــم املس يُقس

ـــيل: ي

قسم األغذية الثابتة والنصف طازجة

تخزن فيه املواد الغذائية عند درجة حرارة الغرفة )٢٥ درجة مئوية(.

قسم التربيد

يـــزود بعـــدد كاف مـــن الثالجـــات ذات كفـــاءة تربيـــد عاليـــة عنـــد درجـــة حـــرارة )ال 

ـــة(، مـــزودة بجهـــاز  ـــد عـــن ٤ درجـــات مئوي ـــة وال تزي تقـــل عـــن صفـــر درجـــة مئوي

لقيـــاس وتعقـــب درجـــة الحـــرارة.

قسم التجميد

يـــزود بعـــدد كاف مـــن الثالجـــات ذات كفـــاءة تربيـــد عاليـــة درجـــة حـــرارة )-1٨ درجـــة 

مئويـــة(، مـــزودة بجهـــاز لقيـــاس وتعقـــب درجـــة الحـــرارة. 

قسم املنتجات البالستيكية والورقية

قسم املواد املنزلية

ويشـــمل املنظفـــات واملطهـــرات ومـــواد النظافـــة وأدواتهـــا ومبيـــدات آفـــات 

الصحـــة العامـــة.

قسم أدوات التجميل والعطور واملالبس

قسم األواين املنزلية واألجهزة الكهربائية

للمـــواد  البيـــان  بطاقـــات  أو  باالســـتالم  الخاصـــة  الوثائـــق  مُتَِكـــن  أن  يجـــب 

الغذائيـــة عمليـــة تدويـــر املخـــزون بشـــكل صحيـــح عـــىل قاعـــدة مـــا يُخـــزّن أوال 

أوال. يـــرصف 

يف البقالـــة )يجـــب تخصيـــص موقـــع مســـتقل للمـــواد التالفـــة واملنتهيـــة 

الصالحيـــة بعيـــداً عـــن متنـــاول الزبائـــن ومـــزود برفـــوف مغلقـــة وعليهـــا لوحـــة 

تحذيريـــة »مـــواد تالفـــة و منتهيـــة الصالحيـــة غـــري مخصصـــة للبيـــع« ويجـــب 

التخلـــص مـــن هـــذه املـــواد التالفـــة خـــالل مـــدة التتجـــاوز أســـبوعني مـــن تاريـــخ 

ــاء الصالحيـــة. إنتهـ

التخزين )المستودع(
٤-3

الطــوب  مــاديت  مــن  املخــزن  وأرضيــة  وأســقف  جــدران  تكــون  أن  يراعــى 

واألســمنت أو األســمنت املســلح واإليبوكــيس أو أي مــادة أخــرى عازلــة 

ــق، وال يســمح باســتعامل مــادة اإلسبســتوس يف  للحــرارة ومقاومــة للحري

أي جــزء مــن املخــزن، كــام يراعــى أال يقــل ارتفــاع ســقف املخــزن عــن ٢٥٠ ســم.

يجـــب أن تكـــون اإلضـــاءة الطبيعيـــة أو الصناعيـــة بدرجـــة كافيـــة ومتجانســـة وأاّل 

تقـــل عـــن 11٠ لوكـــس.

يجـــب أن تكـــون جميـــع املـــواد منظمـــة ومرتبـــة عـــىل أرفـــف وغـــري مالمســـة 

للجـــدران.

مســـتقل  موقـــع  تخصيـــص  )يجـــب  املركزيـــة  واألســـواق  التموينـــات  يف 

للمـــواد التالفـــة واملنتهيـــة الصالحيـــة يف منطقـــة الفـــرز ومـــزود برفـــوف 

وعليـــه لوحـــة تحذيريـــة بالنـــص »مـــواد تالفـــة و منتهيـــة الصالحيـــة غـــري مخصصـــة 

ـــد الحاجـــة للمـــواد التالفـــة )املـــربدة أو املجمـــدة (  للبيـــع« مـــع توفـــري ثالجـــة عن

ويجـــب التخلـــص مـــن املـــواد التالفـــة خـــالل مـــدة التتجـــاوز أســـبوعني مـــن تاريـــخ 

إنتهـــاء الصالحيـــة.

ـــان الهـــواء بينهـــا  ـــن املنتجـــات بطريقـــة تضمـــن إتاحـــة املجـــال لرسي يجـــب تخزي

واملحافظـــة عـــىل شـــكلها وقوامهـــا وســـهولة الوصـــول إليهـــا.

يجب تخزين املنتجات ذات الروائح النفاذة يف أماكن مخصصة لها.

تحتهـــا  مـــا  1٥ ســـم وكشـــف  عـــن  لألرفـــف  األدىن  الحـــد  ارتفـــاع  يقـــل  أال 

بـــأول. أوال  تحتهـــا  مـــا  بنظافـــة  التأكـــد  إىل  باإلضافـــة 

 

يجـــب أن تكـــون املســـافة الفاصلـــة بـــني مســـتوى التخزيـــن والســـقف ال 

تقـــل عـــن ٦٠ســـم أو أكـــرث يف مناطـــق املبنـــى غـــري املـــزودة باملرشـــات وال 

ـــن ( يف  تقـــل عـــن ٤٥ ســـم  ) مـــن أســـفل رأس املـــرش إىل مســـتوى التخزي

مناطـــق املبنـــى املـــزودة باملرشـــات.

يسمح للمحل مبامرسة خدمة إيصال الطلبات للعمالء طبقاً لرشوط الئحة 

. www.momra.gov.sa ،خدمة التوصيل املنزيل

خدمة إيصال الطلبات
5-3
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 النظافة الشخصية
للعاملين

الزي الموحد للعاملين

 االشتراطات الصحية
للعاملين

تدريب العاملين ٦-١-3

2-٦-3

٦-٤-3

3-٦-3
العاملون ٦-3

أن يتم مراعاة النظافة الشخصية للعاملني كاآليت:

يلتـــزم صاحـــب املحـــل بتطبيـــق أعـــىل معايـــري الصحـــة والنظافـــة الشـــخصية 

للعاملـــني يف املحـــل.

يجـــب عـــىل جميـــع العاملـــني املحافظـــة عـــىل أظافـــر أصابعهـــم مقلمـــة 

ومهذبـــة وعـــىل تقصـــري الشـــعر واالهتـــامم برائحـــة الجســـم.

التأكـــد مـــن نظافـــة العامـــل بإســـتمرار وغســـيل األيـــدي وتغطيـــة شـــعر الـــرأس 

لتـــداول  القفـــازات املخصصـــة  )بغطـــاء شـــبيك( ولبـــس األحذيـــة وارتـــداء 

األغذيـــة يف حالـــة تقدميـــه لخدمـــات متعلقـــة باملـــواد الغذائيـــة غـــري املعبـــأة.

ــح اســـم  ــع توضيـ ــل مـ ــاص بالعمـ ــد خـ ــزي موحـ ــع العاملـــني بـ ــد جميـ يجـــب تقيـ

ــه.  ــأة عليـ املنشـ

يجـــب عـــىل العاملـــني يف مجـــال املـــواد الغذائيـــة واملنتجـــات ذات العالقـــة 

بالصحـــة العامـــة تعليـــق الشـــهادة الصحيـــة عـــىل الـــزي أثنـــاء العمـــل.

يجـــب عـــىل العاملـــني يف املجـــاالت التـــي ليـــس لهـــا عالقـــة بالغـــذاء والصحـــة 

واملفـــارش  واإللكرتونيـــة  الكهربائيـــة  األجهـــزة  بيـــع  قســـم  مثـــل  العامـــة 

وغريهـــا، تعليـــق بطاقـــة تعريفيـــة ٌموضـــح فيهـــا: االســـم - رقـــم الهويـــة / 

ــزي. ـــه مـــع متيزهـــم بالـ ـــذي يعمـــل ب ــم ال اإلقامـــة - القسـ

أعـــراض  أي  ظهـــور  حالـــة  يف  املحـــل  يف  بالتواجـــد  للعاملـــني  يســـمح  ال 

َمرَِضيـــة، وعليهـــم التوقـــف عـــن العمـــل فـــوراً والتوجـــه ألقـــرب وحـــدة صحيـــة 

إلمتـــام الفحوصـــات الالزمـــة.

يجـــب تعليـــق صنـــدوق اإلســـعافات األوليـــة يف وحـــدة ســـداد الحســـاب أو 

منطقـــة خدمـــة العمـــالء.  

. يجب استبعاد أي عامل يشتبه يف إصابته مبرض معِدِ

الشهادة الصحية

يجـــب حصـــول العاملـــني يف مجـــال تـــداول وبيـــع األغذيـــة واملنتجـــات ذات 

العالقـــة بالصحـــة العامـــة عـــىل شـــهادات صحيـــة، تفيـــد خلّوهـــم مـــن األمـــراض 

املُعِديـــة.

ــة  ــز الطبيـ ــد املراكـ ــن أحـ ــي مـ ــب فحـــص طبـ ــة مبوجـ ــهادة الصحيـ ــدر الشـ تُصـ

ـــوزارة. ـــة بال املعتمـــدة مـــن الجهـــة املمثل

انتهائهـــا  قبـــل  وتجـــدد  واحـــدة،  ســـنة  الصحيـــة  الشـــهادة  صالحيـــة  مـــدة 

التجديـــد. عنـــد  الســـابقة  الخطـــوات  اتبـــاع  ويتـــم  بأســـبوعني، 

يجـــب أن يقـــوم صاحـــب املحـــل بتدريـــب جميـــع العاملـــني عـــىل املتطلبـــات 

األساســـية لســـالمة وصحـــة املنتجـــات الغذائيـــة وتداولهـــا بالطـــرق الصحيحـــة 

واملامرســـات الصحيـــة لتقديـــم الخدمـــات ذات العالقـــة بالصحـــة العامـــة.
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صندوق اإلسعافات األولية يف منطقة سداد الحساب يف البقاالت و التموينات واألسواق املركزية
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3-٧-١ التنظيف

3-٧ نظافة المحل

يجب توافر االشرتاطات اآلتية يف تنظيف املحل:

األرضيات  وتشمل   ، الداخل  من  للمحل  الدورية  النظافة  عىل  املحافظة 

واألسقف والجدران واألرفف وأماكن التخزين واملُِعّدات والتجهيزات والسلع.

املحافظة عىل نظافة واجهة املحل من الخارج و األرصفة املحيطة بشكل 

دوري.

صيانتها  ويتم  لالستخدام،  متوافرة  التنظيف  وأدوات  ُمِعدات  تكون  أن 

وتخزينها بشكل منفصل متاما بحيث ال تؤثر عىل املواد الغذائية ومعدات 

اإلنتاج.

واستخدام  للغذاء  املالمسة  األسطح  لتنظيف  وأدوات  معدات  تخصيص 

املناشف الورقية ذات االستخدام الواحد.

دورات  لتنظيف  املستخدمة  واألدوات  املعدات  استعامل  باتاً  منعاً  مينع 

املياه ألغراض تنظيف أخرى.

وضع امللصقات اإلرشادية الخاصة باتباع قواعد النظافة العاّمة يف مختلف 

أماكن املحل، بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملني وبلغاتهم، وعليهم التقيد 

بها، طبقاً للشكل التوضيحي.

من  إخالئها  بعد  الحاجة  وعند  دوري  بشكل  الثالجات  وتطهري  تنظيف 

محتوياتها، وذلك بفصل التيار الكهربايئ.

مع  الداخلية  ورفوفها  والتجميد  التربيد  وحدات  هياكل  نظافة  من  التأكد 

مراعاة استبدال أي وحدات أو أرفف يف حال كانت مترضرة.

التأكد واالهتامم من تنظيف ما تحت الثالجات واملناطق املحيطة بها.

التأكد من نظافة املستودع وأماكن التخزين بصفة دورية.

تنظيف وصيانة دورات املياه باستمرار.
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3-٧-2 مكافحة اآلفات

مع مراعاة جميع ما ورد يف )طرق مكافحة الحرشات يف املنشآت الغذائية( 

عىل  املحافظة  يف  ودورها  اآلفات  مكافحة  و)طرق   ،www.sfda.gov.sa

سالمة الغذاء( www.momra.gov.sa، يجب توافر االشرتاطات اآلتية يف 

مكافحة اآلفات:

الفرز،  ملنطقة  وصولها  عند  شامل  بشكل  الواردة  الخام  املواد  فحص 

شبه  واملنتجات  الخام  املواد  تخزين  ويجب  بها،  آفات  وجود  عدم  لضامن 

تقليل خطر  يؤدي إىل  النهائية بشكل  التعبئة واملنتجات  املصنعة ومواد 

العدوى باآلفات.

حالة  يف  باململكة  املسجلة  اآلمنة  العامة  الصحة  مبيدات  استخدام 

األغذية  تلوث  بدون  املكافحة  يف  السابقة  الطبيعية  الطرق  فعالية  عدم 

واملعدات والتجهيزات. بواسطة رشكات أو مؤسسات مرخصة أو مامرسني 

متخصصني يف مكافحة اآلفات.

لتحميل امللفات

امسح الكود
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يجب أن يراعى يف التحكم يف النفايات اآليت:

ـــح بواســـطة  ـــق وتفت ـــات محكمـــة الغل ـــاس داخـــل حاوي ـــات يف أكي وضـــع النفاي

الضغـــط بالقـــدم، وذلـــك بغـــرض تجنـــب التلـــوث أو انبعـــاث أي روائـــح أو آفـــات. 

طبقـــاً للشـــكل التوضيحـــي.

وغســـلها  والخارجيـــة  الداخليـــة  والنفايـــات  الحاويـــات  تفريـــغ  مـــن  التأكـــد 

وتطهريهـــا بشـــكل مســـتمر لضـــامن عـــدم تّكـــون الروائـــح الكريهـــة واآلفـــات.

فرز املخلفات العضوية عن بقية النفايات.

أن يتـــم ربـــط أكيـــاس النفايـــات عنـــد نقلهـــا للحاويـــات الرئيســـية بحيـــث تكـــون 

محكمـــة الغلـــق لتجنـــب الروائـــح الكريهـــة.

التحكم في النفايات
3-٧-3

حاوية تغلق بواسطة الضغط
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يجب أن يراعى يف صيانة وتعليامت تشغيل املحل اآليت:

عمل صيانة دورية للمحل من الداخل وتشمل األرضيات واألسقف والجدران 

واألرفف وأماكن التخزين واملُِعّدات والتجهيزات.

عمل صيانة دورية للمحل من الخارج، وتشمل الفتة املحل والواجهة والباب 

الزجاجي والجدران الخارجية و األرصفة واملمرات الخارجية التابعة للمنشأة وأي 

تركيبات أخرى قد تكون مثبتة عىل واجهة املحل.

التأكد من نظافة السقف الداخيل و خلوه من أي عيوب أو أرضار.

عمل برامج صيانة وقائية لجميع املرافق والخدمات وتشمل متديدات املياه 

والرصف الصحي والكهرباء ووحدات اإلضاءة والغاز.

يجب ضامن سالمة املُْنتَج، والتأكيد عىل عدم تعرضه للمخاطر خالل عمليات 

الصيانة، وتسجيل التدابري الخاصة بالصيانة وحفظها.

يجب أن تُراعى تعليامت التشغيل الخاصة بالجهة املُْنِتجة لألدوات واملُِعّدات 

والتجهيزات التي تستخدم يف املحل.

التأكد من أن مؤرشات درجات الحرارة داخل املحل واضحة، ويتم مراقبتها من 

قبل مشغل املحل.

الصيانة وتعليمات التشغيل
٨-3

مراقبة درجات حرارة وحدات التربيد والتجميد وتسجيل درجة حرارتها من خالل 

جهاز قياس وتعقب درجة الحرارة.

املحل,  ُمرتادي  أو  العاملني  املحل سواء من  داخل  التدخني  باتّاً  منعاً  مينع 

طبقاً  التدخني«،  »ممنوع  عليها  مكتوب  توضيحية  الفتات  وضع  رضورة  مع 

للشكل التوضيحي.

تُغسل األيدي وألواح التقطيع واألواين باستخدام املاء الحار والصابون بعد 

التنظيف  مبواد  الخاص  التايل  للجدول  طبقاً  الغذائية.  املواد  مالمستها 

والتطهري والتعقيم املستخدمة.

التأكد من تغطية فتحات الرصف الصحي بإحكام.

عدم استخدام املحل للنوم.

عدم األكل والرشب للعاملني إال يف األماكن املخصصة لذلك.

األماكن  غري  يف  الشخصية  األغراض  لتخزين  املنشأة  استخدام  عدم 

املُخصصة.

الصيانة الدورية للصواعق الكهربائية واألجهزة فوق الصوتية وكافة التجهيزات.

يجب تزويد جميع ثالجات التربيد والتجميد بأجهزة قياس وتعقب درجة الحرارة. 
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لوحة منع التدخني داخل املحل

مراقبة درجة حرارة املحل بحيث ال تقل عن 1٦، وال تزيد عن ٢٤ درجة مئوية، 

ويجب تركيب مقياس حرارة يف منطقة العرض والتخزين ملتابعة درجة الحرارة 

)درجة حرارة الغرفة العادية(

تشغيل الستائر الهوائية و صيانتها بشكل دوري.

عدم مبارشة النشاط خارج حدود املحل.

يجب تركيب فلرت ملصادر املياه املستخدمة يف إعداد األغذية واملرشوبات.

يجب التقيد بعدم استخدام األلواح الخشبية يف التقطيع.

عدم البدء يف أعامل الرتميم بدون رخصة.

مينع مزاولة النشاط أثناء إجراء أعامل الصيانة.

يجب توفري طفايات حريق حسب ) الكود السعودي للحامية من الحرائق

.)٨٠1 SBC

يجب التقيد بأنظمة وزارة وزارة العمل والتنمية االجتامعية وجميع ما ورد فيها

www.mlsd.gov.sa

يجب توفري مولد كهربايئ ذو كفاءة وقدرة تتناسب مع أحامل التشغيل 

األسواق  يف  الكهربايئ  التيار  انقطاع  حالة  يف  الستخدامه  باملنشأة 

.)٢٢٠٠- UL  ( املركزية بحيث تّكون متوافقة مع متطلبات

المولد الكهربائيأنظمة العمل
٩-3١0-3
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البـاب الرابع

 اشتــراطات

الـتــرخــيـص

 - إجراءات الحصول عىل الرتخيص

- متطلبات الحصول عىل الرتخيص

- سجل الرقابة الصحية

- الهيكل اإلداري للعاملني

- مراقبة تنفيذ الئحة االشرتاطات
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- تقديم طلب إصدار رخصة من خالل البوابة اإللكرتونية.

- موافقة البلدية عىل املوقع.

- تطبيق اشرتاطات النشاط.

بتطبيق  الخاصة  املدين  للدفاع  العامة  املديرية  موافقة  عىل  الحصول   -

اشرتاطات وأنظمة السالمة يف املحل.

- الحصول عىل الرتخيص البلدي.

 وغريه حسب ما ورد يف بوابة وزارة الشؤون البلدية والقروية. 

يجب استيفاء املتطلبات الواردة يف بوابة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

- بطاقة الهوية الوطنية لصاحب الرخصة.

- السجل التجاري.

- رخصة البناء. 

- مطابقة املوقع لرخصة البناء ومخطط املبنى املعتمد من البلدية.

- صك امللكية أو عقد إيجار ساري املفعول من مكتب عقار معتمد. 

- صورة اللوحة االرشادية / الدعائية للمحل. 

- صورة خارجية للموقع.

- صورة داخلية للموقع.

- صورة توضح كامريات املراقبة يف املوقع.

- رسم توضيحي )كرويك( ملوقع املحل وإحداثياته.

- الوكالة الرسمية يف حال عدم متكن صاحب الطلب من املراجعة والهوية 

الوطنية للوكيل.

- تفويض ُمصَدق من الغرفة التجارية يف حال عدم متكن صاحب الطلب من 

املراجعة.

- ترخيص الهيئة العامة لالستثامر لغري السعودي.

- تقديم مخطط يوضح التوزيع الداخيل للمنشأة وفق االشرتاطات واملعايري 

الواردة يف الالئحة.

 إجراءات الحصول على الترخيص

متطلبات الحصول على الترخيص

٤-١

2-٤

يجب عىل صاحب املحل، أو املدير املسؤول االحتفاظ بصفة دامئة بسجل 

بعملية  للقائم  يقدمه  أن  عىل  الرتخيص،  مع  يرصف  الذي  الصحية  الرقابة 

الصحية  الرقابة  نظام  تطبق  التي  املناطق  عدا  ما  زيارة،  أي  عند  الرقابة 

اإللكرتونية.

ال يجوز إحداث أي تغيري فيام يدّون بالسجل من بيانات أو مالحظات، سواًء 

بالكشط أو املحو، أو اإلزالة، أو بأي طريقة أخرى.

سجل الرقابة الصحية
3-٤
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وخطوط  واملسؤوليات  األدوار  يبني  تنظيمي  إداري  هيكل  وضع  يفضل 

االتصال بني اإلدارة والعاملني يف املحل، بحيث يعكس الواقع التشغييل 

واملسؤوليات املرتبطة باملراكز الوظيفية، طبقاً للشكل التوضيحي.
بها  الخاصة  البنود  تنفيذ  مبراقبة  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  تختص 

الحرس  لرئاسة  التابعة  األماكن  ماعدا  األماكن،  بجميع  الالئحة  يف  الواردة 

ووزارة  الصحة  ووزارة  الداخلية  ووزارة  والطريان  الدفاع  ووزارة  الوطني 

التعليم، ومدينة الحجاج أو أي وزارة أو جهة أخرى فتقوم اإلدارات املختصة 

للقرى  بالنسبة  أما  فيها،  الالئحة  هذه  تنفيذ   مبراقبة  الجهات  هذه  يف 

مراكز  بها  وتوجد  قروية  مجمعات  أو  بلديات  بها  يوجد  ال  التي  واملناطق 

مامرسة  خالل  من  الصحية  املراكز  تلك  فتقوم  لية  األوَّ الصحية  للرعاية 

الشؤون  لوزارة  تابعة  جهة  أقرب  بإبالغ  العاّمة،  بالصحة  املتعلقة  أعاملها 

البلدية والقروية بأي مخالفات لهذه االشرتاطات التخاذ اإلجراءات الالزمة 

نحو ذلك.

مراقبة تنفيذ الئحة الهيكل اإلداري للعاملين
االشتراطات

٤-٤5-٤

الــبـــــاب الرابع
ص

ـيـ
رخ

لتـ
ت ا

طا
رتا

شــ
ا

منوذج للهيكل اإلداري التنظيمي
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