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وكالة الوزارة للشؤون البلدية

الشتراطات البلدية لألنشطة املتنقلة
1442ه 2020-م
)مسودة(
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املادة األولى:
مصطلحات وتعريفات
الوزارة :وزارة الشؤون البلدية والقروية.
األمان ة ةةة البلدي ة ةةة :جه ة ةةة لوزا ة ةةة ل ة ةةيزارة الش ة ةةؤون البلدي ة ةةة والقروي ة ةةة يق ة ة املح ة ة ف ة ة دائ ة ةةرة إش ة ةرايهوط ويا ة ةةو

ة ةةو

إصدار التراخيص الالزمة.
اإلدارة العام ة ة ة ة ةةة لل ة ة ة ة ةةرور :إدارة امل ة ة ة ة ةةرور والة ة ة ة ة ةةدوريوك اللوزاة ة ة ة ة ةةة ل ة ة ة ة ةةيزارة الداخلية ة ة ة ة ةةة فة ة ة ة ة ة امل ل ة ة ة ة ة ةةة الار ية ة ة ة ة ةةة
السايدية.
املواصفات القياسية املعت دة :ه املياصفوك املال دة ف امل ل ة الار ية السايدية من جهوك
االخلصوص كولهيئة السايدية لل ياصفوك واملقوييس والجيدة وغيرهو.
العامل :هي من يقدم احدى خدموك مراكز األنشطة امللاقلة.
املستفيد :أي شخص طبيع أو اعلبوري يللقى خدموك األنشطة امللاقلة.
الخدمة ة ةةة :أجة ة ةران يصة ة ةةدر عاة ة ة إصة ة ةةدار رخصة ة ةةة مهاية ة ةةة جدية ة ةةدة لل شة ة ة ك واملة ة ةةياطاين مل ورسة ة ةةة نشة ة ةةو ل ة ة ةةوري
منهي أو صح .
الترخيص البلدي :وثيقة نظومية لصدر عن الجهة املخلصة بوليزارة ل يز تشغي ومزاولة ال شو زاد

استيفون الشرو املطلي ة وملدة زماية محددة.
التصريح :هي اليثيقة الصودرة عن (األمونة  /البلدية) ألصحوب الرخص بتشغي املركبوك زاد الحصيل على
ميايقة كوية الجهوك املخلصة االخرى.
الجهات املختصة :كوية الجهوك التي لهو اخلصوص داخ امل ل ة الار ية السايدية ومخيلة بوصدار ميايقوك
أو شهوداك عدم امل وناة يي و يلالق ذه االنشطة واالجراناك اللاظي ية لهو .ومن و( :األمونة  /البلدية) واإلدارة
الاومة لل رور وهيئة املياصفوك واملقوييس والجيدة.

املوقع :املكون املس يح ب من األمونوك والبلديوك والجهوك ذاك االخلصوص مل ورسة ال شو ط أو لقديم الخدمة
ف ميق املسلفيد بأن ال يايق حركة املرور.
املركبة :ك وسيلة من وسوئ الاق أعدك للسير على عجالك او جنزير وتسير أو ل ر بقية آلية أو حييانية ط وال
تش القطوراك.
الدراجة اآللية :ك مركبة ذاك عجللين أو أكثر م هزة ب حرك آل ومادة باق األشخوص أو األشيون وقد يلحق
و عر ة وليست مص ة على شك سيورة.
محل الحالقة (رجال) :لقديم خدمة لحلق أو قص أو ت ذيب أو صبغ الشار.
محل الحالقة (أطفال) :خدمة مقدمة لخلص بقص ولصفيف الشار لألطفول.
معدات وأدوات الحالقة :األدواك واألوعية واألجهزة التي تسلخدم ف حلق أو قص أو ت ذيب أو لاظيف
ول فيف الشار وتش ( :املقصوكط أمياسط موكياة قص الشارط وأجهزة ل فيف الشارط األمشو والفرشط
ومياد غس ولاظيف الشار ومو ف ح هو) ويقو لل ياصفوك القيوسية املال دة.
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املنظفات :مياد كي يوئية مصرح بوسلخدامهو بتركيزاك محددة ويق املياصفوك القيوسية املال دة للازيز يا
اللاظيف بومليوه والسيائ األخرى.
التعقيم :القضون على ج ي أشكول الحيوة املي رو ية ب و يي و األبياغ الب ليرية بوسلخدام اليسوئ الفيزيوئية
أو ال ي يوئية.
التطهير :ع لية تسلخدم لللخلص أو خفض أعداد املي رو وك على األسطح أو املاداك وغيرهو بوسلخدام
اليسوئ الفيزيوئية أو ال ي يوئية.

َّ
الشبة :مركب كي يوئي يلكين من حجر الشبط ويحليي هذا الحجر على نيعين من امللح وه و كبريلوك
البيلوسييم واألملاييم املوئية.
الصيانة املنزلية (كهرباء ،سباكة-تكييف وتبريد) :خدمة مقدمة لقيم بإصالح وصيونة األجهزة واملاداك
املنزلية.
صيانة األجهزة اللكترونية (الحاسب اآللي) :خدمة مقدمة ملخصصة ف إصالح وصيونة األجهزة
اإلل ترونية.
صيانة األجهزة اللكترونية (الجوالت) :خدمة مقدمة لقيم بإصالح وصيونة أجهزة الهيالف املح يلة.
الصيانة الخفيفة للسيارات (كهرباء -ميكانيكا) :صيونة ملخصصة لقيم بلقديم خدموك الصيونة من
االع ول امليكوني ية وال هر وئية للسيوراك وال تش الصيونة الثقيلة.
إصالح اإلطارات :ورش خفيفة لقيم بخدمة اصالح إطوراك السيوراك.
غسيل السيارات :خدمة مقدمة لغسي السيوراك الاودية واألوليمولي ية وال تش
تبديل زيوت السيارات :خدمة ملخصصة ف لبدي زييك السيوراك (غيور زيت).
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املادة الثانية:
الترخيص
.1

يس ح بولترخيص مل ورسة األنشطة امللاقلة غير الغذائية لل ياطاين (يقط األيراد) ويقو لاظوم إجراناك
التراخيص بياق رخصة واحدة ل شو واحد يقط (مركبة أو عر ة او مقطيرة أو دراجة آلية واحدة يقط)
على مسليى امل ل ة الار ية السايدية.

.2

يلزم اسلخراج لصريح أنشطة ملاقلة لل حالك الل ورية ف حول لقديم الخدمة لل سلفيد ف ميقا حسب
موهي ميضح ف الجدول رقم (:)1

جدول رقم ()1

.3

م

النشاط

1

الصيانة املنزلية ( كهرباء  ،سباكة  ،تكييف وتبريد)

2

صيانة األجهزة اللكترونية (الجوالت ،الحاسب األلي)

3

الصيانة الخفيفة للسيارات (كهرباء  ،ميكانيكا)

4

اصالح اإلطارات

5

غسيل السيارات

6

تبديل زيوت السيارات

7

تأجيرالدراجات الهوائية

8

الحالقة (رجال  ،اطفال)

ف حول عدم وجيد رخصة لل ح يإن يس ح ب ورسة هذه األنشطة ف املياق املخصصة لالستث ور البلدي واملحددة
من قب األمونوك والبلديوك واملياقف والسوحوك الخوصة بوألسياق واملج اوك الل ورية زاد أخذ ميايقة األمونة أو
البلدية و يايقة مولك الاقور.

4 of 8

 V12مسودة

2020-10-5م

املادة الثالثة:
متطلبات عامة
 .1ي ا البدن ف أع ول التشغي قب الحصيل على ميايقة الجهوك املخلصة.
 .2يلم أخذ ميايقة الجهوك املخلصة ف حول الرغبة ف تغيير حجم املركبة.
 .3ي ب أال تسبب الخدمة املقدمة ف مضويقة االخرين وأال لؤثر على سالمت م وال تايق الحركة املرورية.
 .4ي ب االحلفوظ ب ي اليثوئق والتراخيص داخ املركبة.
 .5لكين إجراناك اإلصدار واإللغونط والل ديدط واللادي ويق نظوم إجراناك التراخيص البلدية والئحل اللافيذية.

املادة الرابعة:
اشتراطات املركبة
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
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يكين لل ركبة شهودة يحص دوري سوري املفايل و رخصة سير سورية املفايل ولأمين شوم سوري املفايل.
ي ا وض الرسيموك واملجس وك والابوراك املخولفة للذوق الاوم على املركبة.
ي ب أن لكين املركبة سلي ة من الاوحية الفاية والتشغيلية وأن يلم االلتزام بوملودة رقم ) (SASO 469من هيئة
املياصفوك واملقوييس والجيدة ط وف حول حدوث أي خل أو ل سير او ت ولك ألي جزن من أجزان املركبة يون
ي ا م ورسة ال شو إال زاد اصالح .
يلتزم صوحب املركبة عاد رغبل بيض ليحة أعلى املركبة أو تاليقهو ف أي جونب اللأكد من لثبيت و زشك آمنط
ودي الرسيم الخوصة بولليحوك اإلعالنية أو اإلرشودية.
ي ب أن تسليف ج ي الليحوك وامللصقوك الدعوئية ومو ف ح هو االشتراطوك ويق الالئحة الفاية لليحوك
الدعوئية واإلعالنية.
يلتزم صوحب املركبة بليضيح الليحة اإلعالنية أو امللصق أو الشوشة اإلل ترونية (اسم ال شو حسب السج
الل وري ورق ).
وض ليحة ف مكون بورز ي لب علي و رقم البالغوك ( )940لإلبالغ عن أي مخولفة.
ي ب لثبيت ج ي املاداك والل هيزاك املسلخدمة ف املركبة زشك آمن ومح م.
ي ب ان لص م األرضيوك واألسقف داخ املركبة ب ياد سهلة اللاظيف وغير قوبلة للصدأ.
ي ب أن لكين املركبة مص ة داخليو وم هزة ل هيزا كومال للغرض املرخصة ل .
ي ب ان تس ح مداخ ومخورج املركبة زسهيلة مزاولة الا ولقديم الخدمة.
ي ب ان لكين املركبة خولية من التشققوك ملا دخيل وإييان الحشراك والقيارض.
تاليق الرخصة بداخ املركبة وكلوبة رقم الترخيص ب يار اسم املركبة من الخورج زشك كبير وواضح.
استيفون املركبة لج ي ملطلبوك السالمة الخوصة بولديوع املدني.
ي ب أن لكين الار ة مص ة خصيصو لل شو املطليب وأال لكين مص ة لغرض آخر وجرى لحييلهو.
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املادة الرابعة:
املتطلبات الخاصة بالعاملين
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ي ب ارلدان الاوملين زي ميحد أثاون م ورسة الا .
ي ب اسلخراج شهودة صحية ل شو الحالقة.
البوع الاوملين لل ورسوك الصحية السلي ة (ارلدان الزي امليحد الاظيف ط ارلدان القفوزاك ط الاظوية
الشخصية ط عدم ملس االنف و الفم).
عاد ظهير أي أعراض مرضية على الاوملينط يي ب إيقوي عن الا لحين اللأكد من خليه وسالمل من
األمراض.
ل اب امل ورسوك الخوطئة (اللدخين والايم داخ املركبة).
ي ا لخزين األغراض الشخصية ف غير األموكن املخصصة لهو ف املركبة.

املادة الخامسة:
متطلبات األمن والصحة والسالمة
.1
.2
.3

لييير صادوق لإلساويوك َّ
األولية يكين ُمزودا بوملياد ذاك األه ية الطبيةط مث  :األشرطة الالصقة امللينةط
املطهرةط ومياد الااوية بولجروح األخرى.
واألر طة الطبيةط والقطن والشوشط واملياد ِّ
وض ليحة لحذيرية داخ املركبة ب ا لدخين اللبغ ب ي أنياع .
ال يس ح بيجيد مقوعد انلظور داخ املركبة.

املادة السادسة:
الشتراطات الخاصة
أ -الصيانة املنزلية ( كهرباء  ،سباكة  ،تكييف وتبريد):
.1
.2
.3
.4

يلتزم الاوم بيض البطوقة اللاريفية الخوصة بومل شأة لبين اس وامل شأة التي يا
ي ب حصيل الاوم على شهودة مهاية.
ي ب ليير حقيبة أدواك خوصة بول شو .
اليس ح لل ركبة بولل يل بوملاوطق الس اية إال لللبية طلب املسلفيد.

و.

ب -صيانة األجهزة اللكترونية (الجوالت ،الحاسب األلي):
.1
.2
.3
.4
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يلتزم الاوم بيض البطوقة اللاريفية الخوصة بومل شأة لبين اس وامل شأة التي يا
ي ب حصيل الاوم على شهودة مهاية.
ي ب ليير حقيبة أدواك خوصة بول شو .
اليس ح لل ركبة بولل يل بوملاوطق الس اية إال لللبية طلب املسلفيد.

و.
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ج -الصيانة الخفيفة للسيارات (كهرباء  ،ميكانيكا):
.1
.2
.3
.4

و.

يلتزم الاوم بيض البطوقة اللاريفية الخوصة بومل شأة لبين اس وامل شأة التي يا
ي ب حصيل الاوم على شهودة مهاية.
اليس ح لل ركبة بولل يل بوملاوطق الس اية إال لللبية طلب املسلفيد.
يلم اللاوم م االدواك املسلخدمة كولفيطة واملاوشف والحوويوك كافويوك خطرة وي ا رمي و ف حوويوك
الافويوك الاومة.

د -اصالح اإلطارات:
.1
.2
.3
.4

و.

يلتزم الاوم بيض البطوقة اللاريفية الخوصة بومل شأة لبين اس وامل شأة التي يا
اليس ح لل ركبة بولل يل بوملاوطق الس اية إال لللبية طلب املسلفيد.
عدم لرك مخلفوك لقديم الخدمة ف ميق م ورسة ال شو (بقويو اإلطوراك ط مخلفوك نول ة عن ع لية
اصالح االطوراك).
يلم اللاوم م االدواك املسلخدمة كولفيطة واملاوشف والحوويوك كافويوك خطرة وي ا رمي و ف حوويوك
الافويوك الاومة.

ه -غسيل السيارات:
و.

 .1يلتزم الاوم بيض البطوقة اللاريفية الخوصة بومل شأة لبين اس وامل شأة التي يا
 .2عدم َ
إلقون مياد لاظيف السيوراك ف مكون لقديم الخدمة (ماودي ط أق شةط أغطية مياد اللاظيف)
 .3ي ب لييير مياقف خوصة ليسيلة نق مكوئن املغوس .
 .4ي ب لاظيف املركبة ولل ياهو ف املياقف املخصصة لذلك ملا لليث التربة.
 .5ي ا أدان ال شو على الاشب أو جونبي الطريق.
 .6ي ب اسلخدام أق ك ية من امليوه ألدان الا وي ا انسكوب امليوه وجريون و.
 .7ي ا لصريف ميوه الغسي ف مصورف األمطور أو اي مسطح موئي أو على االرض مبوشرة.
 .8ي ا إلقون اليح والطين ف مصورف االمطور.
 .9ي ب املحويظة على ماطقة غسي السيورة نظيفة وخولية من الرواسب الطي ية والزيتية.
 .10اسلخدام املاظفوك الصديقة للبيئة.
 .11ي ا غسي محرك السيورة ويس ح بتاظيف ومسح الهيك الخورج واملسوحة الداخلية لل حرك.

و -تبديل زيوت السيارات:
 .1يلتزم الاوم بيض البطوقة اللاريفية الخوصة بومل شأة لبين اس وامل شأة التي يا

و.

 .2اليس ح لل ركبة بولل يل بوملاوطق الس اية إال لللبية طلب املسلفيد.
.3
.4
.5
.6
.7
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عدم لرك مخلفوك لقديم الخدمة ف ميق م ورسة ال شو (مخلفوك الزييك وعلب الزييك املسلخدمة).
ي ا تغيير الزيت ف املياقف الا يمية.
على الاوملين ارلدان زي ميحد لل حويظة على املظهر الاوم.
ي ا أدان ال شو على الاشب أو جونبي الطريق.
يلم اللاوم م االدواك املسلخدمة كولفيطة واملاوشف والحوويوك كافويوك خطرة وي ا رمي و ف حوويوك
الافويوك الاومة.
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 .1يلتزم الاوم بيض البطوقة اللاريفية الخوصة بومل شأة لبين اس وامل شأة التي يا
 .2اليس ح لل ركبة بولل يل بوملاوطق الس اية إال لللبية طلب املسلفيد.
 .3ي ب مزاولة ال شو ف األموكن املخصصة والتي ليير مسوراك خوصة للدراجوك الهيائية.
 .4ي ب لييير ملطلبوك األمن والسالمة لل سلفيد من الخدمة.

و.

ح -الحالقة (رجال  ،اطفال):
 .1استيفون االشتراطوك الصحية املذكيرة ف (اشتراطوك البلدية ل شو الحالقة الرجولية) الصودرة عن اليزارة
بولقرار اليزاري رقم  4200082104ف لوريخ 1442/1/28ه.
 .2يلتزم الاوم بيض البطوقة اللاريفية الخوصة بومل شأة لبين اس وامل شأة التي يا و.
 .3اليس ح لل ركبة بولل يل بوملاوطق الس اية إال لللبية طلب املسلفيد.
 .4الفص بين كبياة القيودة والجزن املخصص ملزاولة ال شو .

املادة السابعة:
التظل ات والشكاوى:
يلم اللظلم من لطبيق االحكوم والضيابط الياردة ف هذه االشتراطوك أموم لجون الاظر ف اللظل وك والشكووى ف
األمونة املااية ويقو ملو ورد ف الباد ثونيو من املودة الحودية عشرة من الالئحة اللافيذية لاظوم إجراناك التراخيص
البلدية الصودرة بولقرار اليزاري رقم  10459ولوريخ 1438/5/2هة.

املادة الثامنة:
أحكام عامة:
 .1لخلص األمونوك والبلديوك ب راقبة لافيذ هذه االشتراطوك ف ج ي املحالك التي لقدم خدمة األنشطة
امللاقلة وايقوع الاقي وك بحق املخولفين.
ذه االشتراطوك من لوريخ اعل ودهو من ماول اليزير ونشرهو على ميق وزارة الشؤون البلدية
 .2يا
والقروية.
 .3للغ هذه االشتراطوك ك مو يلاورض ماهو من أحكوم وردك ف ليائح أو قراراك أو تالي وك أصدرت و اليازرة.

األدلة املرجعية
 .1إصداراك الهيئة السايدية لل ياصفوك واملقوييس والجيدة.
 .2الدلي اإلرشودي لليصيل الشوم  -مركز امللك سل ون ألبحوث اإلعوقة.
 .3نظوم املرور وليائح اللافيذية.
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