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وكالة الوزراة للشؤون البلدية

االشتراطات البلدية لنشاط مغاسل املالبس
(مس ـ ـ ـ ـ ــودة)
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ً
أوال :املجال والتعريفات:
أ)

ب)

املجال :تختص هذه الالئحة باألنشطة التالية:
.1

محل مغاسل املالبس.

.2

استالم وتسليم املالبس واملفروشات.

.3

مغاسل املالبس واملفروشات.

.4

مغاسل املالبس الذاتية.
ى ومنسوجات املستشفيات.

.5

مغاسل مالبس املرض

.6

مغاسل املالبس املركزية.

.7

مغاسل املالبس املركزية امللحق بها مغسلة ملالبس املرض

ى ومنسوجات املستشفيات.

التعريفات:

الوزارة :وزارة الشؤون البلدية والقروية
األمانة/البلدية :جهة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية يقع املوقع في دائرة إشرافها ،ويناط بها إصدار التراخيص الالزمة.
عامل الخدمة :شخص يقدم خدمات مسـاندة داخل املنشأة ،مثل :أعمال النظافة وترتيب األدوات.
العميل :أي شخص يتلقى أي من خدمات املغاسل في منشأة نظامية مرخصة ّ
ومجهزة.
عرض الشارع :هي املسافة األفقية بين حدود امللكية على جانبي الشارع.
ك ـ ــود البع ـ ــا الس ـ ــعود  :هـ ــي مجموع ـ ــة مـ ــن اعشـ ــترالات واملتنلب ـ ــات العامـ ــة وم ـ ــا يتعل ـ ـ به ـ ــا مـ ــن أنظمـ ــة ول ـ ــوائ تن ي يـ ــة ومالح ـ ـ ت ـ ــص
األعم ـ ـ ــال املبشـ ـ ــائية واملبـ ـ ــاب وال شـ ـ ــنيبات ،وأعمـ ـ ــال املي اني ـ ـ ــا ش ـ ـ ــامال المهويـ ـ ــة واألعم ـ ـ ــال الا ـ ـ ـ ية ،واألعم ـ ـ ــال الكهر ائيـ ـ ــة ش ـ ـ ــامال امل ـ ـ ــا ة
،وأعمال إن ار وإل ا ال ري .
املعظفات :مواد كيميائية مصرح باسـت دامها بتركيزات ّ
محددة وف املواص ات القياسية املعتمدة لتعزيز فعل التنظيف باملياه والسوائل
األخرى.
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التعقيم :القضا على جميع أشكال الحياة امليكروبية بما فيها األبواغ البكتيرية باستخدام الوسائل الفيزيائية ،أو الكيميائية.
ُ
التطهير :عملية تسـت دم للت لص ،أو خ ض أعداد امليكرو ات على األسن  ،أو امل ّعدات وغيرها باست دام الوسائل ال يزيائية ،أو الكيميائية.
املطهرات :مواد كيمائية مصرح باست دامها بتركيزات محددة وف املواص ات القياسية املعتمدة ،تست دم لتقليل ال مل امليكروب  ،مصرح
باستعمالها من الجهات النظامية.
الترخيص :وثيقة خاصة بالنشاط تصدر من البلدية املختصة تجيز تشغيل ومزاولة النشاط في امل الت بعد اس ي ا جميع اعشترالات املنلو ة.
ويسري الترخيص ملدة زمنية محددة يلزم تجديده بعدها.
ً
التعظيف بالبخار :تقوم اآللة بتوليد الب ار املست دم في التنظيف بدع من املا الساخن ،وفيه ع تعتمد التنظيف على وسط مائ .
التعظيف الجاف :تست دم املنظ ات السائلة مباشرة داخل اآللة في عملية التنظيف دون وجود وسط مائ  ،ويشترط في ه ه املنظ ات قابليمها
السريعة للتناير.
التعظيف الكيميائي :هو نوع من أنواع التنظيف الجاف.
ً
محل مغاسل املالبس :منشأة نظامية مرخصة ومجهزة خصيصا لغسل وتنظيف وك املالبس.

استالم وتسليم املالبس واملفروشات :هو امل ان ال ي يتم فيه استالم وتسليم املالبس وامل روشات ويعتبر أحد فروع املغاسل
املركزية النظامية.
مغاسل املالبس واملفروشات :هي املغاسل التي تقوم بغسل وك والتنظيف الجاف أو الب ار لشتى أنواع املالبس بما فيها املنسوجات
وتشمل جمع وتوزيع الغسيل.
مغاسل املالبس الذاتية :هي املغاسل التي ت ي للعميل تن ي خدمة غسل وتج يف مالبسة بن سه.
مغاسل مالبس املرض ى ومنسوجات املستشفيات :هي املغاسل املت صصة بالتعاقد مع املس ش يات واملراكز النبية لغسيل
مالبس املرض ى ومنسوجات املس ش يات واملراكز النبية فقط
مغاسل املالبس املركزية :هي املغاسل التي تقوم بشتى أنواع الغسيل لجميع فروعه ومراف امليوا السياحي كال نادق والشق
امل روشة
مغاسل املالبس املركزية امللحق بها مغسلة ملالبس املرض ى ومنسوجات املستشفيات :هي املغاسل التي تقوم بشتى أنواع الغسيل
لجميع فروعه ومراف امليوا السياحي كال نادق والشق امل روشة ،والتعاقد مع املس ش يات واملراكز النبية
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ثانيا :اشتراطات املوقع والترخيص:
 -1أن ي ون موقع النشاط على شوارع م صصة لالست دام التجاري حسب املخننات ووثائ البنا املعتمدة.
 -2ي ـ ـ ـ ــون النشـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ــمن دور أرض ـ ـ ـ ـ ي أو مي ـ ـ ـ ـزانين ويس ـ ـ ـ ـ ثنى مـ ـ ـ ــن ل ـ ـ ـ ـ أن ي ـ ـ ـ ــون داخـ ـ ـ ــل املجمعـ ـ ـ ــات التجاريـ ـ ـ ــة وال نـ ـ ـ ــادق
املصن ة أربعة نجوم فأكثر (أو ما يعادلها من مراف امليوا ).
ال د األدبى للمساحة
م2

تصنيف النشاط

فئة (أ)

فئة ( ب )

استالم وتسليم املالبس واملفروشات
مغاسل املالبس و املفروشات
مغاسل املالبس الذاتية
مغاسل مالبس املرض ى ومنسوجات املستشفيات
مغاسل املالبس املركزية

24
48
48
100
300

12
24
24
100
300

مغاسل املالبس املركزية امللحق بها مغسلة ملالبس املرض ى ومنسوجات املستشفيات

400

400

-3يجب ال صول على موافقة األمانة  /البلدية املختصة ل ل بشاط إ افي .قبل إ افتة أو تجهيز املوقع.
 -4أن عتقل املساحة للنشاط عن ال د األدبى املوضح في الجدول رقم ()1
 فئة (أ) :مدن (الرياض ،مكه املكرمة ،املدينة املنورة ،الدمام ،الخبر ،الظهران ،جدة ،بريدة ،حائل ،تبوك ،س اكا ،عرعر ،النائف،
اله وف ،ح ر البالن)
 فئة (ب) :مدن (أبها ،الباحة ،نجران ،جازان) وجميع محافظات ومراكز اململكة

جدول رقم ( :)1الحد األدنى ملساحات االنشطة
 -5املوقع مناب للترخيص واست دامات املبنى.
-6يمنع البد في أعمال ال شغيل أو الترميم بدون رخصة.
 -7ع ـ ـ ــرض جمي ـ ـ ــع الوث ـ ـ ــائ والت ـ ـ ـراخيص ف ـ ـ ــي وح ـ ـ ــدة امل اس ـ ـ ــبة أو ف ـ ـ ــي مننق ـ ـ ــة خدم ـ ـ ــة العم ـ ـ ــال وت ـ ـ ــون مرئي ـ ـ ــة .وعل ـ ـ ــى س ـ ـ ـ يل
املث ـ ـ ــال :الس ـ ـ ــجل التج ـ ـ ــاري  -تص ـ ـ ــري ال ـ ـ ــدفاع امل ـ ـ ــدب  -الت ـ ـ ــرخيص البل ـ ـ ــدي ملزاول ـ ـ ــة النش ـ ـ ــاط  -ش ـ ـ ــهادة تس ـ ـ ــجيل ف ـ ـ ــي ـ ـ ــريبة
القيمة املضافة
 -8في حال الرغبة في تغيير مساحة امل ل ،أو تغيير النشاط يجب أخ موافقة الجهة املختصة (األمانة أو البلدية).
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 -9يمنع ممارسة النشاط خارج حدود امل الت املرخص لها أو است دام األرص ة العامة أو منال اعرتداد في األعمال الخاصة
بامل ل.
 -10عدم اعتصال والن ا مل ل مجاور آخر ما لم ينص ترخيص أي منهما على ل صراحة.
-11ت ون إجرا ات املصدار وامللغا  ،والتجديد ،والتعديل وف نظام إجرا ات التراخيص البلدية وعئحته التن ي ية.
 -12في حال انتقال موقع النشاط إلى موقع آخر عبد من إلغا الترخيص واست راج ترخيص جديد
 -13يجب اعحت اظ بسجل الرقابة الا ية ال ي يصرف مع الترخيص ،على أن يقدمه للقائم بعملية الرقابة عند أي زيارة ،ما
عدا املنال التي تنب نظام الرقابة الا ية امللكترونية.
 -14يمنع أي تغيير فيما يدون باملسجل من بيانات أو مالحظات ،سوا بالكشط ،أو بامل و ،أو باملزالة ،أو بأي لريقة أخرى.
-15عدم مزاولة النشاط بعد الساعة  12صباحا إع بعد ال صول على تصري .

ثالثا :االشتراطات الفعية:
أ .متطلبات األمن والصحة والسالمة
.1
.2
.3

.4

.5

ً
توفير صندوق لإلسعافات َّ
ّ
النبية ،مثل :األشرلة الالصقة امللونة ،واألر نة
األولية ي ون ُم ّزودا باملواد ات األهمية
النبية ،والقنن والشاش ،واملواد ّ
املنهرة ،ومواد العناية بالجروح األخرى.
ِّ
و ع لوحة تح يرية داخل امل ل بمنع تدخين التبغ بجميع أنواعه.
يجب ان ي ون امل ل مزودا ب اميرات مراقبة تغن أجزا امل ل من الخارج وفقا ملا ورد في وثيقة (الشروط واملتنلبات
األمنية لتركيب نظام املراقبة التل زيونية لألسواق واملجمعات التجارية وال نادق واألماكن الترفيهية واألبشنة التجارية
األخرى) .مع توفير ال سجيل ملدة شهر علـى األقل وتزويــد الجهــات ال وميــة بمحتواهــا عنــد للبهــا بش ل رســمي ،وف
متنلبات وزارة الداخلية.
ً ً
في حال مشاغل الخيالة النسائية يمنع منعا باتا تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية ،ويكت ى ب اميرات املراقبة الخارجية
مـع توفيـر ال سـجيل ملـدة شهر علـى األقل وتزويــد الجهــات ال وميــة بمحتواهــا عنــد للبهــا الرســمي ،وف متنلبات وزارة
الداخلية.
أن يتم تن ي منزل خاص ب وي املعاقة خال ًيا من العيوب ،وع يؤثر على الرصيف الخارجي ،وع يس ب أي تشويه في
املظهر العام ،وع يسم بأن تتجاوز زاوية انحنا املنزل  15درجة.

ب .اشتراطات التهوية وتكييف الهوا

:

 .1تصميم وتن ي وتركيب وتشغيل وصيانة كل األنظمة واألجهزة والتركيبات الخاصة بالمهوية والتكييف والتدفئة ،مع
رورة اعلتزام بتنبي متنلبات كود املي اني ا السعودي SBC-501وخاصة الباب رقم ( ،)4وك ل تنبي متنلبات
ال ود السعودي ( )SBC201ال صل (.)28
 .2ي ون امل ل جيد التكييف والمهوية ملنع ارت اع درجات ال رارة داخل امل ل بحيث ع يتجاوز 25درجة مئوية
 .3تركيب ستائر هوائية
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ج .اشتراطات أعمال صحية:
تنبي متنلبات كود البنا السعودي للتمديدات والتجهيزات والصيانة لألعمال الا ية SBC201بما فيه ال صل ()29
ومتنلبات الصرف الصحي الخاص في ))SBC 702

د .اشتراطات أعمال الوقاية والحماية من الحريق:
اعلتزام بتصميم أنظمة الوقاية وال ماية من ال ري املعتمدة لدى املديرية العامة للدفاع املدب في مجال الوقاية وال ماية
من ال ري وتحديد الن ايات املناسبة ونوعيمها و ل بموجب كود البنا السعودي الباب ( 8و  )10من كود البنا السعودي
()SBC801

رابعا :اشتراطات الواجهة الخارجية واألبواب
 .1أن ت ون واجهة امل ل من الزجاج الش اف السي وريت وما في حكمه بسماكة ع تقل عن 12ملم وبعرض ع يقل عن
90سم لألبواب امل ردة ،و160سم لألبواب املزدوجة ،خالي من الخدوش والل امات وال شققات والشروخ أو الثقوب،
ويس ثنى من ل محالت ومشاغل الخيالة النسائية فقط ،حيث يمكن است دام زجاج غير ش اف أو بنا جدار
وتكسيته بما ي ناسب مع واجهة املبنى.
 .2أن ي ون الدرج الخارجي للمحل مصنوعا من مواد آمنة ومقاومة لالنزعق وشديدة التحمل ،کالجرانيت والرخام املعالج
أو النال الخشن بمادة امليبوكس ي والسرامي والبورسلين وما في حكمها
 .3أن تستوفي جميع اللوحات وامللصقات الدعائية وما في حكمها اعشترالات ال نية للوحات الدعائية واملعالنية.
.4ان ت ون اللوحة الخارجية متوافقة مع الهوية العمرانية املعتمدة من األمانة من حيث املساحة واللون والش ل
وغيرها ،في حال عدم وجود هوية عمرانية معتمدة من األمانة فت ون اللوحة الخارجية توضح اسم امل ل حسب السجل
التجاري ورقمه وع يقل ارت اعها عن  80سم وعر ها عن  300سم و روزها ع يزيد عن  25سم.

خامسا :اشتراطات املواصفات الداخلية:
.1
.2
.3
.4
.5

ان ت ون األر يات مقاومة لالنزعق ات سن مستو خال من ال شق وال ر ،من مواد غير من ة للما سهلة
التنظيف والغسل ومن مواد ع تتأثر باملنظ ات الصناعية.
يجب تغنية جميع فتحات تصريف املياه ،وأن ت ون مزودة بغنا شب ومحكمة الغل .
ان ت ون الجدران واألر يات واألسقف خالية من العيوب وال شققات
ان ي ون سقف امل ل من الخرسانة أو ما يماثلها وناعمة ال شنيب ومنلية بدهان فات اللون وع يوجد به أي بروزات
أو ثقوب تسم بتراكم األوساخ ومرور ال شرات
السقف املستعار  -إن وجد  -ي ون من مواد مقاومة لل ري وع تتأثر بالرلو ة
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 .6ت ون الزوايا بين الجدران وكل من األر يات واألسقف غير حادة وي ضل أن ي ون بها استدارة أو ميل بزاوية 45م
ليسهل تنظي ها وتنهيرها وملنع تراكم امللوثات.

اإلشتراطات الصحية الخاصة
ً
أوال :نشاط مغاسل املالبس واملفروشات:
 .1اشتراطات قسم اإلدارة واالستالم والتسليم والكي:
أ .أن ي ون الجدار ال اصل بين قسم اعستقبال ،وم ان غسيل وتج يف املالبس من الزجاج الش اف بال امل
أو من جزئين ،الجز األس ل منه ع يزيد ارت اعه عن متر ،أما الجز العلوي منه فيجب أن ي ون من الزجاج
ً ً
ال ي يسم بالرؤية من خالله ،ويمنع منعا باتا تظليل الجز العلوي الزجاجي من الجدار ال اصل ،أو و ع
رسوم أو أي حواجز تحجب الرؤية من خالله.
ب .يجب فصل م ان تسليم املالبس النظي ة عن م ان ال .
ج .يزود م ان ال سليم بناولة من الخشب أو األملونيوم أو ال ايبر أو البنا ويتم تكسيمها بالقيشاب وي ون
سنحها من الرخام أو الجرانيت أو ما يماثله من حيث الجودة واملظهر وسهولة التنظيف ،وأرفف أو خزانات
من معدن ،سيور كهر ائية أو أنابيب (حوامل معدنية) ،شماعات ،حاويات مقاومة للصدأ.
ً
د .ي ون م ان ال مجهزا بـ(لاوعت مغناة بقماش نظيف يراعى اس بداله بص ه دورية– األجهزة الكهر ائية
الالزمة لل – أكياس نظي ة لتغليف املالبس امل وية).

 .2اشتراطات قسم فرز وتجميع املالبس واملفروشات لغرض الغسيل:

ً
أ .ي ون مستقال وغير متصل بقسم املدارة واعستالم وال سليم وال .
ً
ب .ي ون مجهزا ب ـ ـ (حاويات مناسبة من البالس ي أو املعدن مقاومة للصدأ ل ظ املالبس وامل روشات ل ين
غسلها ،لاوعت مناسبة لل رز).
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 .3قسم غسل وتجفيف املالبس:
أ .املغاسل اآللية األوتوماتيكية :تزود بآعت الغسل والتنظيف ال ديثة واملج ات اآللية لتج يف املالبس
وامل روشات بعد الغسل وحاوياتُ ،ويراعى فيها ما يلي:
 .1أن ت ون املياه املست دمة في عملية الغسيل منابقة للمواص ات القياسية املعتمدة ملياه الشرب.
 .2أن ت ون اآلعت موزعة بنريقة مناسبة تسم بوجود ممرات واسعة بينها ل سهيل ال ركة.
 .3ترك فراغ حول اآللة يعادل عف حجمها ليسم ب روج األب رة املتصاعدة منها دون أن ي ون
لها تأثير على عمال املغسلة.
 .4في حال است دام الب ار في التنظيف يجب ت صيص م ان بالقسم ملولد الب ار الكهر ائ
وتصريف الب ار بنريقة ص ية.
ب .في حال عدم وجود مجففات آلية لتجفيف املالبس واملفروشات يراعى املعاشرلتجفيف املالبس جيدة
التهوية متصله بقسم الغسيل والتجفيف بباب رداد ،مع تركيب شفاطات وشبك ناعم.
ج .توفيرالحاويات لعقل املالبس العظيفة الى مكان الكي.
د .توفيرأجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة بأقسام املنشأة .

 .4املستودع:

ً
ت صيص م ان جيد المهوية متصل بقسم الغسل والتج يف بباب رداد ،مجهزا بأرفف بإرت اع ( 30سم) عن
مستوى سن األرض وخزانات ل ظ مواد التنظيف واملواد الكيميائية ومواد التغليف والشماعات.

ً
ثانيا :نشاط مغاسل مالبس املرض ى ومنسوجات املستشفيات:
 .1اشتراطات قسم اإلدارة واالستالم والتسليم والكي:
أ .ي ون الجدار ال اصل بين قسم اعستقبال ،وم ان غسيل وتج يف املالبس من الزجاج الش اف بال امل أو
من جزئين ،الجز األس ل منه ع يزيد ارت اعه عن متر ،أما الجز العلوي منه فيجب أن ي ون من الزجاج
ً ً
ال ي يسم بالرؤية من خالله ،ويمنع منعا باتا تظليل الجز العلوي الزجاجي من الجدار ال اصل ،أو و ع
رسوم أو أي حواجز تحجب الرؤية من خالله.
ب .يجب فصل م ان تسليم املالبس النظي ة عن م ان ال .
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ج .يزود م ان ال سليم بناولة من الخشب أو األملونيوم أو ال ايبر أو البنا ويتم تكسيمها بالقيشاب وي ون
سنحها من الرخام أو الجرانيت أو ما يماثله من حيث الجودة واملظهر وسهولة التنظيف ،وأرفف أو
خزانات من معدن ،سيور كهر ائية أو أنابيب (حوامل معدنية) ،شماعات ،حاويات مقاومة للصدأ.
ً
د .ي ون م ان ال مجهزا بـ( لاوعت مغناة بقماش نظيف يراعى اس بداله بص ه دورية– األجهزة الكهر ائية
الالزمة لل – أكياس نظي ة لتغليف املالبس امل وية).

 .2اشــتراطات اســتقبال مالبس املرضـ ى ومنســوجات املســتشــفيات ومتطلبات عمليات الغسـيل
وحماية العاملين:
أ .يتم التعاقد مع املس ش يات واملؤسسات الا ية لتقديم خدمات غسيل مالبس املرض ى ومنسوجات
املس ش يات في مغاسل مالبس املرض ى ومنسوجات املس ش يات.
ب .يجب أن ت ون مالبس املرض ى ومنسوجات املس ش يات معبأة في أكياس محكمة الغل من قبل املس ش ى
ً
و ات ألوان م تل ة للتمييز بين األنواع وموض ا عليها البيانات الخاصة بها (عالي الخنورة ،أقل خنورة،
غسيل عادي) ،على النحو التالي:
 .1أكياس حمرا مابعة لل سرب للغسيل عالي الخنورة.
 .2أكياس سودا مابعة لل سرب للغسيل األقل خنورة
 .3أكياس ص را مابعة لل سرب للغسيل العادي.
ج .تنهير عموم املغسلة وأجهزتها باملنهرات القاتلة للميكرو ات في نهاية عمل كل يوم.
د .متنلبات واحتيالات حماية العاملين:
 .1توفير عمالة مت صصة ومدر ة له ا النشاط.
 .2إرتدا املالبس الواقية أثنا التعامل مع مالبس املرض ى ومنسوجات املس ش يات ،مثل :الكمامات
والق ازات واملراييل البالس يكية.

ً
 .3عدم ملس الغسيل باأليدي مباشرة قبل غسله.
 .4عدم و ع الغسيل على األرض قبل وبعد الغسيل وت صيص عر ات أو حاويات ل ل مرحلة.

 .3اشتراطات قسم فرز وتجميع املالبس واملنسوجات لغرض الغسيل:
ً
أ .ي ون مستقال وغير متصل بقسم املدارة واعستالم وال سليم وال .
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ً
ب .ي ون مجهزا ب ـ ـ (حاويات مناسبة من البالس ي أو املعدن مقاومة للصدأ ل ظ املالبس وامل روشات ل ين
غسلها ،لاوعت مناسبة لل رز).

 .4قسم غسل وتجفيف املالبس:
أ .املغاسل اآللية األوتوماتيكية :تزود بآعت الغسل والتنظيف ال ديثة واملج ات اآللية لتج يف املالبس
وامل روشات بعد الغسل وحاوياتُ ،ويراعى فيها ما يلي:
ب .أن ت ون املياه املست دمة في عملية الغسيل منابقة للمواص ات القياسية املعتمدة ملياه الشرب.
 .1أن ت ون اآلعت موزعة بنريقة مناسبة تسم بوجود ممرات واسعة بينها ل سهيل ال ركة.
 .2ترك فراغ حول اآللة يعادل عف حجمها ليسم ب روج األب رة املتصاعدة منها دون أن ي ون
لها تأثير على عمال املغسلة.
 .3في حال است دام الب ار في التنظيف يجب ت صيص م ان بالقسم ملولد الب ار الكهر ائ
وتصريف الب ار بنريقة ص ية.
ج .في حالة عدم وجود مجففات آلية لتجفيف املالبس واملفروشات يراعى توفير املناشر لتج يف املالبس
جيدة المهوية متصله بقسم الغسيل والتج يف بباب رداد ،مع تركيب ش الات وشب ناعم.
د .توفير الحاويات لعقل املالبس العظيفة الى مكان الكي.
ه .توفيرأجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة بأقسام املنشأة
و .متطلبات عملية الغسيل:
 .1است دام أنواع مناسبة من املواد الكيميائية واملنظ ات واملنهرات منابقة للمواص ات القياسية
املعتمدة.
 .2است دام منعمات األبسجة املناسبة وف املواص ات القياسية املعتمدة.

 .5املستودع:

ً
ت صيص م ان جيد المهوية متصل بقسم الغسل والتج يف بباب رداد ،مجهزا بأرفف بإرت اع ( 30سم) عن
مستوى سن األرض وخزانات ل ظ مواد التنظيف واملواد الكيميائية ومواد التغليف والشماعات.

ً
ثالثا :مغاسل املالبس املركزية:
 .1اشتراطات قسم اإلدارة واالستالم والتسليم والكي:
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أ .ي ون الجدار ال اصل بين قسم اعستقبال ،وم ان غسيل وتج يف املالبس من الزجاج الش اف بال امل
أومن جزئين ،الجز األس ل منه ع يزيد ارت اعه عن متر ،أما الجز العلوي منه فيجب أن ي ون من الزجاج
ً ً
ال ي يسم بالرؤية من خالله ،ويمنع منعا باتا تظليل الجز العلوي الزجاجي من الجدار ال اصل ،أو و ع
رسوم أو أي حواجز تحجب الرؤية من خالله.
ب .يجب فصل م ان تسليم املالبس النظي ة عن م ان ال .
ج .يزود م ان ال سليم بناولة من الخشب أو األملونيوم أو ال ايبر أو البنا ويتم تكسيمها بالقيشاب وي ون
سنحها من الرخام أو الجرانيت أو ما يماثله من حيث الجودة واملظهر وسهولة التنظيف ،وأرفف أو
خزانات من معدن ،سيور كهر ائية أو أنابيب (حوامل معدنية) ،شماعات ،حاويات مقاومة للصدأ.
ً
د .ي ون م ان ال مجهزا بـ(لاوعت مغناة بقماش نظيف يراعى اس بداله بص ه دورية– األجهزة الكهر ائية
الالزمة لل – أكياس نظي ة لتغليف املالبس امل وية).
ه .يسم بتقديم خدمة استالم وتسليم املالبس وامل روشات من (محالت استالم وتسليم املالبس
وامل روشات) الخارجية.

 .2اشتراطات قسم فرز وتجميع املالبس واملفروشات لغرض الغسيل:

ً
أ .ي ون مستقال وغير متصل بقسم املدارة واعستالم وال سليم وال .
ً
ب .ي ون مجهزا ب ـ ـ (حاويات مناسبة من البالس ي أو املعدن مقاومةللصدأ ل ظ املالبس وامل روشات ل ين
غسلها ،لاوعت مناسبة لل رز.

 .3قسم غسل وتجفيف املالبس:
أ .املغاسل اآللية األوتوماتيكية :تزود بآعت الغسل والتنظيف ال ديثة واملج ات اآللية لتج يف املالبس
وامل روشات بعد الغسل وحاوياتُ ،ويراعى فيها ما يلي:
 .1ت ون املياه املست دمة في عملية الغسيل منابقة للمواص ات القياسية املعتمدة ملياه الشرب.
 .2ت ون اآلعت موزعة بنريقة مناسبة تسم بوجود ممرات واسعة بينها ل سهيل ال ركة.
 .3ترك فراغ حول اآللة يعادل عف حجمها ليسم ب روج األب رة املتصاعدة منها دون أن ي ون
لها تأثير على عمال املغسلة.
 .4في حال است دام الب ار في التنظيف يجب ت صيص م ان بالقسم ملولد الب ار الكهر ائ
وتصريف الب ار بنريقة ص ية.
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ب .في حال عدم وجود مجففات آلية لتجفيف املالبس واملفروشات يراعى توفير املناشر لتج يف املالبس
جيدة المهوية متصله بقسم الغسيل والتج يف بباب رداد ،مع تركيب ش الات وشب ناعم.
ج .توفير ال اويات لنقل املالبس النظي ة الى م ان ال .
د .توفير أجهزة قياس درجة ال رارة والرلو ة بأقسام املنشأة.

 .4قسم استقبال مالبس املرض ى ومنسوجات املستشفيات ومتطلبات عمليات الغسيل
وحماية العاملين (في حالة وجوده):

ً
ً
ً
أ .يجب أن ي ون مستقال ومن صال تماما عن باقي األقسام بباب مستقل موضح عليه اسم القسم بعمالة
خاصة ومدر ة.
ب .يتم التعاقد مع املس ش يات واملؤسسات الا ية لتقديم خدمات غسيل مالبس املرض ى ومنسوجات
املس ش يات في مغاسل مالبس املرض ى ومنسوجات املس ش يات.
ج .يجب أن ت ون مالبس املرض ى ومنسوجات املس ش يات معبأة في أكياس محكمة الغل من قبل املس ش ى
و ات ألوان م تل ة للتمييز بين األنواع وموضح عليها البيانات الخاصة بها (عالي الخنورة ،أقل خنورة،
غسيل عادي) ،على النحو التالي:
 .1أكياس حمرا مابعة لل سرب للغسيل عالي الخنورة.
 .2أكياس سودا مابعة لل سرب للغسيل األقل خنورة
 .3أكياس ص را مابعة لل سرب للغسيل العادي.
د .تنهير عموم املغسلة وأجهزتها باملنهرات القاتلة للميكرو ات في نهاية عمل كل يوم.
ه .متنلبات واحتيالات حماية العاملين:
 .1توفير عمالة مت صصة ومدر ة له ا النشاط.
 .2إرتدا املالبس الواقية أثنا التعامل مع مالبس املرض ى ومنسوجات املس ش يات ،مثل :الكمامات
والق ازات واألردية البالس يكية.

ً
 .3عدم ملس الغسيل باأليدي مباشرة قبل غسله.
 .4عدم و ع الغسيل على األرض قبل وبعد الغسيل وت صيص عر ات أو حاويات ل ل مرحلة.
و .متنلبات عملية الغسيل:
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 .1است دام أنواع مناسبة من املواد الكيميائية واملنظ ات واملنهرات منابقة للمواص ات القياسية
املعتمدة.
 .2است دام منعمات األبسجة املناسبة وف املواص ات القياسية املعتمدة.

 .5املستودع:

ً
ت صيص م ان جيد المهوية متصل بقسم الغسل والتج يف بباب رداد ،مجهزا بأرفف بإرت اع ( 30سم) عن
مستوى سن األرض وخزانات ل ظ مواد التنظيف واملواد الكيميائية ومواد التغليف والشماعات.

ً
رابعا :محالت استالم وتسليم املالبس واملفروشات:
 .1اشتراطات قسم اإلدارة واالستالم والتسليم:
أ .ي ون الجدار ال اصل بين قسم اعستقبال وال رز من الزجاج الش اف بال امل أو من جزئين ،الجز األس ل
منه ع يزيد ارت اعه عن متر ،أما الجز العلوي منه فيجب أن ي ون من الزجاج ال ي يسم بالرؤية من
ً ً
خالله ،ويمنع منعا باتا تظليل الجز العلوي الزجاجي من الجدار ال اصل ،أو و ع رسوم أو أي حواجز
تحجب الرؤية من خالله.
ب .يجب فصل م ان ال سليم عن قسم ال رز.
ج .يزود م ان ال سليم بناولة من الخشب أو األملونيوم أو ال ايبر أو البنا ويتم تكسيمها بالقيشاب وي ون
سنحها من الرخام أو الجرانيت أو ما يماثله من حيث الجودة واملظهر وسهولة التنظيف ،وأرفف أو
خزانات من معدن ،سيور كهر ائية أو أنابيب (حوامل معدنية) ،شماعات ،حاويات مقاومة للصدأ.
ً
د .ي ون م ان ال مجهزا بـ(لاوعت مغناة بقماش نظيف يراعى اس بداله بص ه دورية– األجهزة الكهر ائية
الالزمة لل – أكياس نظي ة لتغليف املالبس امل وية).

 .2اشتراطات قسم فرز وتجميع املالبس واملفروشات:

ً
أ .ي ون مستقال وغير متصل بقسم املدارة واعستالم وال سليم.
ً
ب .ي ون مجهزا ب ـ ـ (حاويات مناسبة من البالس ي أو املعدن مقاومةللصدأ ل ظ املالبس وامل روشات ل ين
غسلها ،لاوعت مناسبة لل رز).

ً
خامسا :مغاسل الخدمة الذاتية للمالبس:
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 .1اشتراطات قسم اإلدارة:
أ .أن ي ون في واجهة امل ل والجدار ال اص ـ ـ ــل بين قس ـ ـ ــم اعس ـ ـ ــتقبال وم ان غس ـ ـ ــيل وتج يف املالبس من الزجاج
الش ـ ـ ـ ـ اف بال امل أو من جزئين ،الجز األس ـ ـ ـ ـ ل منه ع يزيد ارت اعه عن متر ،أما الجز العلوي منه فيجب أن
ً ً
ي ون من الزجــاج الـ ي يس ـ ـ ـ ــم بــالرؤيــة من خاللــه ،ويمنع منعــا بــاتــا تظليــل الجز العلوي الزجــاجي من الجــدار
ال اصل ،أو و ع رسوم أو أي حواجز تحجب الرؤية من خالله.
ً
ب .توفير عامل لتنظيم الخدمة داخليا وفرز املالبس.
ج .توفير ملصــقات إرشــادية لتنظيم الخدمة وكي ية اســت دام الغســاعت واملج ات ودرجات ال رارة املســت دمة
والتح يرات الخاصة له ا الغرض.
د .و ع لوحة إرشادية توضح تصنيف املالبس ونوعها.

 .2قسم غسل وتجفيف املالبس:
 .1تزود بآعت الغسل والتنظيف اآللية وال ديثة واملج ات اآللية لتج يف املالبس وامل روشات بعد الغسل
وحاوياتُ ،ويراعى ما يلي:
أ -على أن ت ون اآلعت موزعة فيه بنريقة مناسبة تسم بوجود ممرات واسعة بينها ل سهيل ال ركة.
ب -توفير املنظ ات واملنهرات املست دمة في عملية الغسيل أو قد يجلبها العميل حسب رغبته.
 .2تزويد املغسلة بسخانات املياه.
 .3توفير أجهزة قياس درجة ال رارة والرلو ة.

اشتراطات العاملين
أ .رخصة ممارسة العمل :حصول العاملين على (شهادة ص ية) سارية امل عول.
ب .العظافة الشخصية واملمارسات الصحية:

ً
 .1عدم السماح بالعمل ألي شخص يعاب من امراض معدية أو مصابا بجروح ملمهبة أو تقرحات.
 .2اتباع العاملين للممارسات الا ية السليمة ومنها (تكرار غسل اليدين ،ارتدا الزي املوحد النظيف،
ارتدا الكمامات والق ازات املقاومة للمواد الكيميائية وأغنية الشعر ،تقليم األظافر ،النظافة
الشخصية ... ،إلخ).
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 .3تجنب املمارسات الا ية الخالئة ومنها (ملس األنف وال م ،التم ط ،اعمتناع عن التدخين ،تناول
األكل ،املمتناع عن النوم في أماكن العمل  ...إلخ).
 .4ارتدا مالبس خاصة وأح ية بالس يكية مابعة لإلنزعق أثنا العمل وت زين األغراض الشخصية في
األماكن املخصصة لها.
 .5يجب على العمال في املغاسل اليدوية تغيير مالبسهم وغسل أجسامهم وايديهم وأرجلهم قبل مغادرة
م ان العمل.
ج .التثقيف الصحي للعاملين:
 .1إلتزام املنشأة بال اق عامليها ببرنامج التثقيف الصحي حسب املجرا ات املنظمة.
 .2توفير ملصقات ارشادية وتوعوية لترسيخ املمارسات الا ية السليمة.

ً
رابعا :األنشطة اإلضافية:
أ .يجوز للمنشآت املرخصة ملمارسة بشاط مغاسل املالبس والسجاد واملوكيت ،ممارسة أبشنة إ افية بامل افة إلى
بشالها األساس ي ،و ل وف التالي:
النشاط

الخدمة ال اتية للمالبس

تنبيقات كية للوصول للعميل

سيارات متنقلة لخدمة غسل
السجاد

تعريف
الخدمة

توفير غساعت ومج ات
ك دمة اتية ويتم توفير كافة
ُ
املستلزمات التي تمكن العميل
من القيام بغسل وتج يف وك
مالبسه بن سه

توفير تنبيقات كية للوصول للعميل
لجمع املالبس املراد غسلها وتن ي
الخدمة وإعادة املالبس للعميل في مقر
سكنه

بتوفير سيارات متنقلة لتن ي خدمة
غسل السجاد واملوكيت والستائر
واألثاث في منزل العميل

ال ئات

يسم لل ئات ( استقبال
املالبس وامل روشات  -مغاسل
املالبس األتوماتيكية )

الترخيص
املساحة

يشترط ال صول على رخصة
مستقلة
ال د األدبى ع يقل عن 4م2

يسم لل ئات ( استقبال املالبس
يسم لل ئات ( مغاسل املالبس
وامل روشات  -مغاسل املالبس
األتوماتيكية – مغاسل املالبس املركزية املركزية  -مغاسل املالبس املركزية
املل بها مغسلة ملالبس املرض ى
 مغاسل املالبس املركزية املل بهاومنسوجات املس ش يات )
مغسلة ملالبس املرض ى ومنسوجات
املس ش يات )
ع يشترط ال صول على رخصة
يشترط ال صول على رخصة مستقلة
مستقلة
ع يشترط مساحة إ افية م صصة ع يشترط مساحة إ افية م صصة
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اعشترالات
الخاصة

تنب عليها اشترالات ال ئة (
مغاسل املالبس ال اتية )

ع يشترط لها اشترالات خاصة

تنب عليها اشترالات ال قرة (ب) من
ه ه املادة

ب .يشترط في ممارسة النشاط امل افي (السيارات املتنقلة لخدمة غسيل السجاد واملوكيت والستائر واعثاث في م ان
العميل ،اعلتزام – بامل افة إلى ما سب  -باملشترالات الخاصة التالية:
 .1كتابة كافة بيانات املغسلة على سيارات النقل (خاص بنقل املالبس وامل روشات -اسم املغسلة  -رقم الهاتف -
العـنوان  -العالمة التجارية إن وجدت)
 .2أن ت ون األر يات والجدران من الداخل من مادة مقاومة للصدأ
 .3أن ي ون توزيع امل روشات واملنسوجات م صولة عن املالبس.
 .4أن تتوفر بها عالقات للمالبس الجاهزة لل سليم.
 .5أن ي ون السائ حاصل على الشهادة الا ية التي تث ت خلوة من اعمراض
 .6توفير سجل ُيدون به كافة البيانات للتوصيل املنزلي.
 .7في حال توافر سيارات مجهزة بالقيام ب ن ي خدمة غسيل املوكيت و; ’السجاد واألثاث في املنازل وغيرها فت ون
األجهزة واملعدات الالزمة مث تة بالنريقة املثلى وعدم ال س ب في تسرب مياه الغسيل إلى النرقات.

التشغيل والصيانة واملعايرة:
 -1تراعى تعليمات ال شغيل الخاصة بالجهة املنتجة لألدوات واملعدات التي تست دم في امل ل.
 -2عمل صيانة دورية للمبنى من الداخل والخارج واملعدات واألدوات.
 -3إعادة بط ومعايرة األدوات واملعدات املست دمة وتوثي النتائج.

مر اقبة تعفيذ الالئحة:
ت تص وزارة الشئون البلدية والقروية بمراقبة تن ي ه ه الالئ
التظلمات والشكاوى:
يتم التظلم من تنبي األح ام والضوابط الواردة في ه ه الالئحة أمام لجان النظر في التظلمات والش اوى في األمانة  /البلدية
ً
ً
املعنية وفقا ملا ورد في البند ثانيا من املادة ال ادية عشر من الالئحة التن ي ية لنظام إجرا ات التراخيص البلدية الصادرة
بالقرار الوزاري رقم  10459وتاريخ 1438/5/2هـ.
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حقوق امللكية ،األدلة والكودات املرجعية
حقوق امللكية
.1

ع يجوز اقتناع جز من ه ا املصدار وإست دامه بم رده ،وع يجوز إست دام م ونات املصدار في أعمال إخراج

إصدارات أخرى بدون إ ن كتاب من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
.2

تمت مراعاة قواعد حدود امللكية ال كرية في إنتاج ه ا املصدار ويحتوي في نهايته على قائمة بجميع املراجع التي تم

الرجوع إليها عند إعداد ل املصدار.

األدلة والكودات املرجعية
.1

إصدارات الهيئة السعودية للمواص ات واملقاييس والجودة.

.2

الدليل املرشادي للوصول الشامل  -مركز املل سلمان ألبحاث املعاقة.
ً
كود البنا السعودي وخصوصا إصداراته التالية:



)Saudi Building Code - General (SBC 201



)Saudi Construction Code (SBC 301-306



)Saudi Electrical Code (SBC 401



)Saudi Mechanical Code (SBC 501

.3



)(Non Residential Buildings) - Saudi Energy Code (SBC 601



)Saudi Sanitary Code (SBC701-702



)Saudi Fire Code (SBC 801
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