(االشتراطات الصحية والفنية الخاصة بترخيص األكشاك الغذائية )
باالستناد إلى خطاب مدير عام التخطيط العمراني رقم  1895وتاريخ 5241/1/51هـ بشأن
المحضر رقم ( )298الخاص بضوابط تنظيم محالت البيع الصغيرة "األكشاك "

أوالً /اشتراطات الموقع :
* النشاط المسموح بمزاولته كشك ألحد األنشطة التالية :
( المشروبات الساخنة ـ المشروبات الباردة ـ بيع األيسكريم ؛ والمأكوالت الخفيفة ) .
* المواقع المسموح بترخيصها :
(محطات الوقود فئة (أ) ـ المجمعات الخاصة باألسواق التجارية ـ المنتزهات وأماكن الترفيه )
* الحصول على موافقة البلدية المعنية على الموقع والنشاط المطلوب .
* الحصول على موافقة الدفاع المدني فيما يختص بتوفر شروط األمن والسالمة للموقع .
الحصول على موافقة المالك والذي بدورة يتحمل أي تبعات قد تنتج من ذلك .
* إرفااام مخطااط كروكااي للموقااع العااام المعتمااد موضااحا ً عليااه موقااع الكشااك المااراد إنشااابع واألبعاااد
واالرتدادات والتوزيع الداخلي ( مساقط  ,واجهات  ,قطاعات ) .
ثانيا ً  /االشتراطات الفنية :
 .1المساحة ال تزيد عن ()11م 2بجميعع األكشعاو وال ت عن ععن ()12م 2وطعون المبنعج ج عة خدمعة
السيارة داخن محطات الوقود .
 .2تتناسب المساحة مع حجم العمن .
 .3أن ال يزيد ارتفاع محن البيع الصغير عن (4م) .
 .2أن يتم توفير األتي :ـ
* بالنسبة لألكشاك المطلوب ترخيصها داخل نطام المحطات :
 .1أن يبعد عن خزانات الوقود ( 11م)
 .2أن يبعد عن مضخات الوقود (1م) .
 .3أن يكون بدون مصدر ل ب .
 .4أن يبعد المبنج عن الشارع العام بمسافة تضمن سالمة المركبة أثنعا وقوف عا وانترارهعا السعتالم
الطلب وكذلو لمنع حدوث ازدحام داخن حدود المحطة عند دخون السيارات
 .5اللتععزام باالرتععدادات النراميععة الجانبيععة وكععذلو ج ععة الشععارع العععام مضععافا ليععه تععوفير مسععاحة
الستيعاب السيارات المتتالية
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لحركععععة السععععيارات فععععل المحطععععة وكععععذلو

 .1أن يكععععون التصععععميم مناسععععبا وغيععععر معيععععق
للمداخن والمخارج.
 .7أن تخصص الخدمة لطلبات السيارات (سفري ) ويمنع وضع طاوالت للجلوس .
 .8أن تكون فتحة التخديم فل الج ة المؤدية لمدخن السيارة ج ة السائق .
 .9أن ال ي ن عرض مدخن السيارة المؤدي لمبنج الكشو عن 3م.ط .
أن تكون جميع األج زة المستخدمة تعمن بالك ربا ويمنع استخدام مصادر ل ب مباشرة.
.11
بنا رصيف لمدخن السيارة المؤدي للمبنج .
.11
تركيب لوحة م اس (1×1م ) ج ة المدخن المؤدي للكشو كدلين رشعادي لموقعع الخدمعة
.12
الم دمة .
 .توفير قائمة باألنواع الم دمة وسععر كعال من عا ووضعع ا فعل مكعان بعارز يتعي للزبعون
.13
مشاهدت ا بس ولة أثنا الطلب
ال يزيد عدد محالت أكشاو البيع فل كن محطة عن واحد ضعافة لعج البوفيعه الموجعودة
.14
ضمن نشاط المحطة.
* بالنسبة لألكشاك المطلوب ترخيصها داخل مجمعات تجارية
 .1أن يبعد المبنج عن الشارع العام بمسافة تضمن سالمة المركبة أثنا انترارها الستالم الطلب
 .2وكذلو لمنع حدوث ازدحام داخن حدود المجمع عند دخون السيارات.
 .3ال يزيد عدد محالت أكشاو البيع فل المجمع عن واحد لكن ()3111م 2من مساحة المجمع

 .4أن يكون التصميم مناسبا وغير معيق للحركة داخن المجمع .
 .5أن تخصص خدمة لطلبات (سفري ) ويمنع وضع طاوالت للجلوس .
 .1أن يبعد المبنج ععن الشعارع الععام بمسعافة تضعمن سعالمة المركبعة أثنعا وقوف عا وانترارهعا
الستالم الطلب وكذلو لمنع حدوث ازدحام داخن حدود المحطة عند دخون السيارات
 .7اللتزام باالرتدادات النرامية الجانبية وكذلو ج عة الشعارع الععام مضعافا ليعه تعوفير مسعاحة
الستيعاب السيارات المتتالية
 .8أن يكععون التصععميم مناسععبا وغيععر معيععق لحركععة السععيارات فععل المحطععة وكععذلو للمععداخن
والمخارج.
 .9أن تكون فتحة التخديم فل الج ة المؤدية لمدخن السيارة ج ة السائق .
 .11أن ال ي ن عرض مدخن السيارة المؤدي لمبنج الكشو عن 3م.ط .
 .11أن تكععون جميعععع األج عععزة المسععتخدمة تعمعععن بالك ربعععا ويمنععع اسعععتخدام مصعععادر ل عععب
مباشرة.
 .12بنا رصيف لمدخن السيارة المؤدي للمبنج .
 .13تركيب لوحة م اس (1×1م ) ج ة المدخن المؤدي للكشو كدلين رشادي لموقع الخدمعة
الم دمة .
 . .14توفير قائمة باألنواع الم دمة وسعر كعال من عا ووضعع ا فعل مكعان بعارز يتعي للزبعون
مشاهدت ا بس ولة أثنا الطلب
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ثالثا ً  /االشتراطات الصحية :
 .1أن يكون البنا من الطوب واإلسمنت والخرسانة المسلحة أو األلمنيوم أو األلياف
الزجاجية
وما مثل ا من حيث الجودة والمر ر .
 .2أن يكون المبنج معزون عزن حراري ومائل .
 .3أن تكون األرضيات من الرخام أو السيراميو ذي األلوان الفاتحة
 .4كسوة الجدران لج الس ف بالرخام أو ال يشانل ذي األلوان الفاتحة .
 .5عمن نوافذ بطري ة تمنع دخون األتربة والحشرات .
 .1أن تكون اإلضا ة كافية .
 .7تركيب مروحة شفط مغطج بسلو ضيق النسيج لمنع دخون الحشرات .
. .8تركيب طاولة من الرخام أو ما مثل ا من حيث الجودة والمر ر مخصصة ألدوات
وأج زة
التحضير .
 .9أن يتوفر بالموقع مياه صالحة للشرب وصرف صحل .
 .11تأمين أرفف وأدراج لحفر األغذية .
. .11تخصيص كامن المساحة لإلعداد والتج يز والغسين .
انتهى ,,,,
أمانة منطقة الرياض
اإلدارة العامة لصحة البيئة
إدارة شئون المواد الغذائية
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