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 :املادة الولى

 وتعريفات:صطلحات  م

 وزارة الشؤون البلدية والقروية  الوزارة: 

يقع    األمانة/البلدية: والقروية  البلدية  الشؤون  لوزارة  تابعة  إصدار    املحلجهة  بها  ويناط  إشرافها،  دائرة  في 

 .التراخيص الالزمة

التنظيم   توضح    املكاني: اشتراطات  التي  البلدية  ونسبة  االرتداداتاالشتراطات  ومواقف   البناء،  واالرتفاعات، 

 واألسوار. السيارات، 

 البيع والتحميل والترتيب داخل محالت بيع الغاز.  دم خدماتشخص يقعامل الخدمة: 

 في منشأة نظامية مرخصة ومجهزة. بيع الغازيتلقى أي من خدمات محالت  أي شخصاملستفيد: 

البناء    ولوائح    السعودي:كود  أنظمة  من  واملتطلبات  االشتراطات    بالبناء  متعلقة  ومالحق  تنفيذيةمجموعة 

 .العامة والصحة السالمة  لضمان والتشييد

املعتمدة: القياسية  من    املواصفات  السعودية  العربية  اململكة  في  املعتمدة  السعودية املواصفات  الهيئة 

 للمواصفات واملقاييس والجودة.

 حدودها. رض واملحصورة داخل األ  لقطعةالكلية املساحة  :املحلمساحة  

النسبة املئوية لناتج قسمة مساحة الحد األقص ى املسموح البناء عليه بالدور األرض ي باملتر املربع على    نسبة البناء:

 التنظيم. اإلجمالية باملتر املربع بعد  املحلمساحة 

 .املحلاملسافة الفاصلة بين حدود املبنى وحدود ملكية  :الرتدادات

متر من منسوب    1.2  األرضية( عنوجه بالط  )النهائي(  ارتفاع منسوب أرضيته )  دال يزيالدور الذي    األرض ي:الدور  

   الرئيس ي.فيها املدخل  الواجهة التيمنتصف رصيف 

املناور  املسقوفة، باستثناءاملبنى وتشمل مساحة جميع املباني  مسطحاتمجموع مساحة   البناء:إجمالي مساحة 

 .املكشوفة  الداخليةواألفنية 

جيةةةةةةةةة  تشةةةةةةةةةغيل ومزاولةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةاط : البلرررررررردي التررررررررر ي 
 
وثيقةةةةةةةةةة نظاميةةةةةةةةةة تصةةةةةةةةدر عةةةةةةةةةن الجهةةةةةةةةةة املختصةةةةةةةةةة بةةةةةةةةالوزارة، ت

دة.  باملنشأة بعد استيفاء الشروط املطلوبة، وملدة زمنية محدَّ

 بالكميات التخزين  ويكون  ،  السائل الغاز أسطوانات وتوزيع ببيع تقوم التياملحالت   الغاز: سطواناتا بيعمحالت  

الخطورة  درجة  تحت  املنافذ هذه لتصنيف يرقى ال  بما  السعودي، البناء كود بها في املسموح الحدود  عن تزيد  ال التي

(H) . 

منفةةةةةةةةذ يةةةةةةةةوفر خدمةةةةةةةةةة بيةةةةةةةةع اسةةةةةةةةطوانات الغةةةةةةةةةاز داخةةةةةةةةل اقفةةةةةةةةةا  : مكرررررررراسط بيررررررررع اسررررررررطوانات الغرررررررراز  اتيررررررررة الخدمررررررررة

 Hyper)سةةةةةةةةةةاعة وتقةةةةةةةةةةع ضةةةةةةةةةةمن مواقةةةةةةةةةةف سةةةةةةةةةةيارات األسةةةةةةةةةةوا  املر زيةةةةةةةةةةة  24دون تةةةةةةةةةةدخل عامةةةةةةةةةةل بشةةةةةةةةةةري علةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةدار 

Market)    أو املجمعات التجارية(Malls). 

منفةةةةةةةةةذ يةةةةةةةةةوفر خدمةةةةةةةةةة بيةةةةةةةةةع اسةةةةةةةةةطوانات الغةةةةةةةةةاز داخةةةةةةةةةل اقفةةةةةةةةةا  وتقةةةةةةةةةع ضةةةةةةةةةمن أقفرررررررراط بيررررررررع اسررررررررطوانات الغرررررررراز: 

 .(Malls)( أو املجمعات التجارية  Hyper Marketمواقف سيارات األسوا  املر زية )
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املنتجةةةةةةةةات الهيةةةةةةةةدرو  ربونيةةةةةةةةة مةةةةةةةةن خلةةةةةةةةيأ البوربةةةةةةةةان والبيوتةةةةةةةةان ، التةةةةةةةةي تبةةةةةةةةاع منفصةةةةةةةةلة أو : السرررررررراسلغررررررراز البتررررررررو  

. وقةةةةةةةةةد يحتةةةةةةةةوي كةةةةةةةةاز البتةةةةةةةةةرو  املسةةةةةةةةا  علةةةةةةةةى قليةةةةةةةةل مةةةةةةةةةن البنتةةةةةةةةان واملكونةةةةةةةةات األثقةةةةةةةةةل ، 
 
 أو لقيمةةةةةةةةا

 
خليطةةةةةةةةة أو وقةةةةةةةةودا

ئح خصةةةةةةةةةةةةائص ويكةةةةةةةةةةةون فةةةةةةةةةةةي حالةةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةائلة فةةةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةةةةرو  تخةةةةةةةةةةةزين خاصةةةةةةةةةةةة داخةةةةةةةةةةةةل أوعيةةةةةةةةةةةة ضةةةةةةةةةةةغأ ، وتحةةةةةةةةةةةةدد اللةةةةةةةةةةةوا

 ومواصفات كاز التبرو  املسا .

 

 :  الثانيةاملادة 

 املوقع والتر ي :

 املعتمدة. البناء  ووثائق املخططات حسب التجاري  لالستخدام مخصصة شوارع على املحل كون ي .1

 امليكون  .2
 
 من مبنى بنى مستقال

 
 آخر.  وال يشكل جزءا

ببيع   .3 مستقلفي  الغاز  اسطوانات  يسمح  الخدمة  مبنى  املؤهلة    بمرا ز  الشركات  قبل  من  املشغلة 

الجهات  بعد الحصو  على موافقة    ( ،1وفق الجدو  رقم )  من الوزارة   والحاصلة على شهادة التأهيل

 .ذات العالقة

 (.1وفق الجدو  رقم)ذاتية الخدمة بيع مكائن  يسمح ببيع اسطوانات الغاز في .4

 (.1يسمح ببيع اسطوانات الغاز في أقفا  وفق الجدو  رقم ) .5

 مطابق للترخيص واستخدامات املبنى. املحليكون  .6

 يمنع البدء في أعما  التشغيل بدون رخصة. .7

 عرض الترخيص البلدي ملزاولة النشاط في موقع بارز في املحل. .8

واإللغاء والتجديد والتعديل وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية والئحته  تكون إجراءات اإلصدار   .9

 التنفيذية.

 في حا  انتقا  املحل إلى موقع آخر البد من إلغاء الترخيص واستخراج ترخيص جديد. .10

 يمنع مخالفة النشاط الذي رخص من أجله املحل. .11

حدود   .12 خارج  النشاط  ممارسة  مناطق    املحليمنع  أو  العامة  األرصفة  استخدام  أو  لها  املرخص 

 االرتداد.

 إال بعد الحصو  على تصريح.  12بعد الساعة  نشاط املحالتيمنع مزاولة  .13
 
 ليال

  واالرتفاعات باملساحات الخا  (  1) رقم الجدو   في املوضحة املعايير من  األدنى  بالحد االلت ام .14

 .املعتمدة البناء وثائق أو املخططات  يخالف  ال بما ومواقف السيارات واالرتدادات
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 املكانية  الشتراطات معايير :(1) رقم جدو  

 التصنيف 

 
 املوقع 

 املساحة 
نسبة 

 ء البنا

 القصوى 

عدد 

 ر األدوا

 املسموح 

 الحد األدنى لالرتداد 
اقف السيارات   مو

 الخارجية
 )ب(  )أ(  

محالت  بيع 

اسطوانات 

 الغاز

 شارع تجاري 
 حد أدنى 

 2م400

 حد أدنى 

 2م200
 أرض ي % 40

 م أمامي 6

م جانبي و لفي ) في حا   3

 املجاور سكني (

موقف  -

 2م100/

موقف  -

شاحنة 

 واحدة

محالت بيع 

اسطوانات 

 الغاز  

دا ل مراكز 

الخدمة )محطات  

 الوقود ( 

 حد أدنى 

 2م 40
 أرض ي ل يوجد 

م عط مضخات  6 -

 الوقود. 

م عط فتحات 6 -

 الخزان. 

 م مط حدود امللكية. 3 -

 موقف واحد

محالت بيع 

اسطوانات 

 الغاز  

األسواق املركزية 

(Hyper Market  )

أو املجمعات 

 (Malls)التجارية 

 حد أدنى 

 2م 40
 ل ينطبق  . أي مبنى م مط حدود 6          أرض ي ل يوجد 

مكاسط بيع  

اسطوانات 

 اتية  الغاز 

 الخدمة  

األسواق املركزية 

(Hyper Market  )

أو املجمعات 

 (Malls)التجارية 

 حد أعلى

 2م 20
 لينطبق  . أي مبنى م مط حدود 6        أرض ي ل ينطبق 

بيع  أقفاط

اسطوانات 

   الغاز 

األسواق املركزية 

(Hyper Market  )

أو املجمعات 

 (Malls)التجارية 

 حد أعلى

 2م 20
 لينطبق  . أي مبنى م مط حدود 6        أرض ي ل ينطبق 

 سكاكا، تبوك، حائل، بريدة، جدة، الظهران، الخبر، الدمام، املنورة، املدينة املكرمة، مكة الرياض، (مدن :(أ)

 ) الباطن حفر الطائف، الهفوف، عرعر،

 .العربية السعودية اململكة ومرا ز ومحافظات  مدن باقي: (ب)

 

 املادة الثالثة:

 املتطلبات الفنية:

 متطلبات األمط والصحة والسالمة  -أ

 باملواد ذات األهمية الطبّية   .1
 
زّودا لية يكون م  مثل: األشرطة الالصقة  توفير صندو  لإلسعافات األوَّ

رة، ومواد العناية بالجروح األخرى امللونة، واألربطة الطبية، والقطن والشاش،   واملواد املطّهِّ

 وضع لوحة تحذيرية داخل املحل بمنع تدخين التبغ بجميع أنواعه.  .2

بكاميرات مراقبة تغطي أجزاء املحل من  .3 في الداخل و   يجب ان يكون املحل مزودا  الخارج وفقا ملا ورد 

التل املراقبة  نظام  لتر يب  األمنية  واملتطلبات  )الشروط  التجارية  وثيقة  واملجمعات  لألسوا   فزيونية 
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األخرى( التجارية  واألنشطة  الترفيهية  واألما ن  األقل    ،والفناد   علةى  شهر  ملدة  التسجيل  توفير  مع 

 وتزويةةد الجهةةات الحكوميةةة بمحتواهةةا عنةةد طلبهةةا بشكل رسةةمي، وفق متطلبات وزارة الداخلية.     

 ملتطلبات الفصل )أن يتم تنفيذ من لق خا  باألشخا  ذوي اإلعاقة   .4
 
( من  11( والباب )1009طبقا

حسب الدليل اإلرشادي للوصو  الشامل ملر ز امللك سلمان ألبحاث    (SBC-201)كود البناء السعودي 

 اإلعاقة ، و 
 
 .ظهر العاممن العيوب، وال يؤثر على الرصيف الخارجي، وال يسبب أي تشويه في امل خاليا

 التهوية والتكييف   -ب

تصميم وتنفيذ وتر يب وتشغيل وصيانة كل األنظمة واألجهزة والتر يبات الخاصة بالتهوية والتكييف   .1

امليكانيكا السعودي ) الباب  SBC-501والتدفئة، مع ضرورة االلت ام بتطبيق متطلبات كود  ( وخاصة 

 (. 28( الفصل )SBC-201(، و ذلك تطبيق متطلبات الكود السعودي )4رقم )

درجة    25يكون املحل جيد التكييف والتهوية ملنع ارتفاع درجات الحرارة داخل املحل بحيث ال يتجاوز   .2

 مئوية.       

 عن النوافذ مساحة تقل  أال  ويلزم  املباني،  داخل الفراكات  لجميع  الطبيعية والتهوية  اإلضاءة  توفير .3

 من عشر الثاني  الباب  اشتراطات تطبيق  مع  وتهويته، إضاءته يتم الذي  أرضية الفراغ، مساحة  من 8%

استخدام  ما ،(SBC-601)    السعودي  البناء كود  تطلبت حا  الصناعية والتهوية اإلضاءة يجوز 

   .ذلك التشغيل  روف

 الطاقة لترشيد السعودي  الكود في الواردة الحراري  العز   بأعما  الخاصة املتطلبات بتطبيق االلت ام .4

 .(SBC-201)   مالعا السعودي  البناء كود من (720) والفصل ،(SBC-601)السكنية   كير للمباني

 صحية الاألعما   -ج

(  SBC-201تطبيق متطلبات كود البناء السعودي للتمديدات والتجهي ات والصيانة لألعما  الصحية )

 (.SBC-702( ومتطلبات الصرف الصحي الخا  في )29بما فيه الفصل )

 أعما  الوقاية والحماية مط الحريق  -د

املديرية   بواسطة مكتب هندس ي معتمد لدى  االلت ام بتصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق  .1

العامة للدفاع املدني في مجا  الوقاية والحماية من الحريق وتحديد الطفايات املناسبة ونوعيتها  

 (.SBC-801( من كود البناء السعودي ) 10و   8وذلك بموجب الباب )

ب  انتشار  ومنع الحريق  من والحماية للوقاية الالزمة باألنظمة املنشآت جميع  بت ويد االلت ام .2  اللهَّ

 البناء كود من التاسع والباب  ،(SBC-801) الحرائق من للحماية الكود السعودي  متطلبات حسب

ومطابقة   للحريق ومقاومة لالشتعا  قابلة كير بناء مواد  واستخدام، (SBC-201) العام السعودي 

  .املعتمدة القياسية للمواصفات

 . الحراري  التسخين أو للهب مصادر  أي  باستخدام السماح عدم .3

أسطوانات الغاز واالستخدامات املجاورة   بمحالت بيعااللت ام بمسافات األمان بين حاويات الغاز  .4

 ملا ورد بالكود السعودي للحماية من الحرائق )  (2املوضحة بالجدو  رقم )
 
 (.SBC-801التالي طبقا
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 املحيطة والستخدامات الغاز أسطوانات بيع بمحالت  (LPG) الغاز حاويات بين  املسافات  :( 2)  رقم جدو  

 

 :  الرابعةاملادة 

 اشتراطات املبنى:

 لشتراطات اإلنشاسية:ا  -أ

للمواصفات   .1  
 
طبقا واملواد  األعما   جميع  تنفيذ  مع  السعودي  البناء  كود  متطلبات  بتطبيق  االلت ام 

في  املعتمدةالقياسية   توافرها  الواجب  الحماية  وسبل  السالمة  شروط  الئحة  باشتراطات  وااللت ام   ،

 وتخزين أسطوانات الغاز ووسائل نقلها الصادرة عن الدفاع املدني.   محالت بيع

 دفاع املدني لكافة أعما  التصميم.الحصو  على اعتماد ال .2

 محالت بيع اسطوانات الغاز من قبل مكاتب استشارية مؤهلة من قبل الوزارة.  تصميميتم  .3

 تنفيذ بواسطة مقاولين مؤهلين ومعتمدين من الهيئة السعودية للمقاولين.يتم ال .4

سم أعلى منسوب الرصيف أمام مدخل املحل أو املر ز عندما يطل  30ال يزيد منسوب األرضية عن   .5

 املحل مباشرة على الشارع العام.  

 السعودي  البناء  كود  في املحددة  للحريق  مقاومة وذات لالشتعا   القابلة كير  املواد  استخدام يلزم .6

 .مادة لكل الحريق مقاومة ساعات  عدد الغاز وحسب بيعملحالت 

 مصدات بتر يب وذلك السيارات اصطدام خطر من الرأسية اإلنشائية والعناصر األعمدة حماية يلزم .7

Bollards)ام مفاتيح  هربائية من النوع الذي ال يصدر شرر.واستخد، األعمدة حو   ( وأرصفة   

 للمعدالت املوضحة بالباب ) .8
 
 ( من كود البناء السعودي العام.  29توفير دورة مياه واحدة على األقل طبقا

 

 

 

 

 

الغاز    (LPG)كمية 

 ( ملخزن ) كيلو جراما

 )متر( املحيطة الستخدامات و املخزنة  (LPG)  الغاز حاويات بين للمسافة األدنى الحد

 أقرب مبني حد

 أو  مجاور 

 األرض حدود

 املجاورة 

 البناء  ممكط

 عليها 

 بها أرض مجاورة حد

 جامع، ،مدرسة

 ملعب مستشفى،

 أي أو ،رياض ي 

 به استخدام

 تجمعات 

 محطات

 الغاز تزود

(LPG) 

 مد ل

ملبني  

 بمخرجين 

 أكثر أو

 يستخدم 

 للهروب 

 

 املد ل الوحيد

 ملبني يستخدم 

 للهروب 

 قابلة مواد

 لالشتعا 

 3 3 1.5 1.5 0 0 327أقل من 

327.5 – 1135 0 3 3 1.5 3 3 

1135.5 – 2724 3 3 3 3 3 3 

2724.5 – 4540 6 6 6 6 6 3 

 3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 4540أ ثر من 
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  :الكهرباسية الشتراطات   -ب

 واألجهزة األنظمة كل وصيانة وتشغيل وتر يب وتنفيذ تصميم عند االشتراطات هذه أحكام تطبق .1

 .الخفيف التيار  الكهربائية وأنظمة والتر يبات

 من الحريق، الحماية وكود السعودي، الكهربائي والكود العام، السعودي  البناء كود متطلبات تطبيق  .2

 والخارجية الداخلية، والتر يبات التمديدات، يشمل بما الكهربائية األعما   في الصناعة وأصو  

 الحماية ومضخات (907) وإنذار  شف والسالمة ونظم األمن متطلبات متضمنة ) 201 / 27 فصل(

تغذية الهروب  ومسارات وسائل وإضاءة  )   801/ 401-508/ 83الفصل( الحريق من الطوارئ   ونظم  

 401 )  الفصل  ( الصواعق من والحماية الصناعية واإلضاءة القواطع و 54 / 401 ) الفصل( والتأريض

 كير للمباني الكهربائية الطاقة  فاءة متطلبات بتطبيق يوص ى  ما املناخية، ومتطلبات الظروف82 /

والشبكات فصل مع  (SBC-601)  السكنية  املواد  جميع مطابقة وضمان املختلفة، األنظمة 

 .السعودية القياسية للمواصفات

 البناء كود من   (5003.9.4)و (5003.8.7.1) رقم الفقرات  في الكهربائية املتطلبات تطبيق يلزم .3

 البناء كود من (  9.  11-55) رقم والبند (720) رقم الفصل ومتطلبات ،(SBC-801)  السعودي 

 (SBC-401) .السعودي 

 الشتراطات امليكانيكية: -ج

 السعودي  البناء  كود ملتطلبات  مطابقة  امليكانيكية لألنظمة الفنية املواصفات جميع  تكون  بأن  االلت ام .1

 .املعتمدة للمواصفات القياسية

 عمل لضمان املستقلة الجديدة املباني تصميمات إعداد عند والبيئية املناخية الظروف مراعاة .2

 .(SBC-601)   السكنية كير باملباني الطاقة ترشيد متطلبات تطبيق مع ساعة 24 األنظمة

  مؤهل  استشاري  مسؤولية تحت  امليكانيكية املعدات وقواعد  أرضيات وتنفيذ بتصميم االلت ام .3
 
 طبقا

 حسب  معدة لكل الالزمة االهت ازات عواز   تنفيذ  مع (SBC-501) السعودي امليكانيكا   كود ملتطلبات 

 .املنتجة الجهة شهادات  أو   تالوجات
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 :الخامسةاملادة 

 التجهيزات والتشغيل:

 : الواجهة الخارجية واألبواب -أ

 ال) مشترك (واحد ومخرج أو مدخل م، 4.5 عن منهما  كل عرض يقل ال منفصلين ومخرج مدخل توفير .1

 .م6 عن عرضه يقل

وال يزيد عن   متر  2.5عن  ال يقل    وبارتفاعللصدأ    مقاوم  مصنوعة من حديدو   مصمتة  أن تكون البوابات  .2

   .متر 3

وعملية   .3 املنشأة  ملتابعة  زجاجية  واجهة  وله  املنشأة  مدخل  من  قريب  لإلدارة  مخصص  مكان  توفير 

 الدخو  والخروج.

 م.3  من جميع الجهات بارتفاع مصمتة أسوار عمل يلزم  .4

على دورات    تحتوي يسمح بتوفير منطقة مرافق لخدمات العاملين تتناسب مع عدد العاملين باملنشأة   .5

 املياه ومغاسل األيدي ومكان لتغيير املالبس. 

للوحات    .6 الفنية  لالشتراطات  مستوفية  حكمها  في  وما  الدعائية  وامللصقات  اللوحات  جميع  تكون 

 ة واإلعالنية.  الدعائي

يمنع العرض على الواجهة واألبواب وخلوها من أي ملصقات باستثناء طريقة الدخو  والخروج وأوقات    .7

 العمل وملصقات طر  الدفع اإللكترونية.

 اللوحات الخارجية:   -ب

 أول: 

متر  حد أقص ى    4وبطو     ،  سم80بارتفاع  بأعلى السور  للمحل التجاري  واحدة  خارجية    لوحة توضع   .1

 سم على الجانين من حدود املحل.  25مع ترك مسافة 

يقتصر محتوى اللوحة فقأ على اآلتي: )االسم التجاري للنشاط، رقم السجل التجاري، الشعار   .2

   إن وجد حسب السجل التجاري(.

 تكون اللوحة من االحرف البارزة.  .3

 منع استخدام الكشافات.  تكون اضاءة االحرف مخفية )خلف األحرف املجوفة( وي .4

 . للسور  يمنع استخدام خلفيات إضافية للوحات كير مواد التشطيب األساسية .5

لنوافذ أو الفتحات األخرى على واجهة  اأال تعيق اللوحة  مراعاة سالمة التمديدات الكهربائية و يجب   .6

 .املبنى
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 ثانيا:  

في وضع تصاميم معينة للوحات   فيفي حا  الركبة  البنود أعاله، يتم تقديم    التجارية خالف ما ذ ر 

 تصميم مقترح لألمانة للمراجعة واالعتماد أو إبداء املالحظات.

 اللوحات الدا لية: -ج

 يلزم أن توضع اللوحات الداخلية التالية:  

ذات   .1 بالجهات  الخاصة  البالكات  أرقام  فيها  يبين  املحل  داخل  إلكترونية  شاشة  أو  ملصق  أو  لوحة 

 .العالقة

منطقة   .2 في  وتكون  املقدمة  الخدمات  أسعار  جميع  فيها  يعلن  إلكترونية  شاشة  أو  ملصق  أو  لوحة 

 االستقبا . 

 لوحة أو ملصق تنبيهي أو شاشة إلكترونية داخل املحل تمنع تدخين التبغ بجميع أنواعه.    .3

 طفاية الحريق يوضح طر  استخدامها. أو على لوحة أو ملصق إرشادي بجانب  .4

 لوحة أو ملصق خارجي بأوقات الدوام الرسمية.  .5

 لوحة ارشادية التباع قواعد النظافة العامة.  .6

 التشغيل: -د

أعلى، وصماماتها رأس ي وضع في األسطوانات وضع .1  الفاركة  األسطوانات أما ن  تحديد مع  إلى 

 مع أخرى  مواد  أي  تخزين  يمنع   ما  باالرتدادات التخزين ويمنع  ممي ة، املعبأة بعالمات واألسطوانات

 .األسطوانات

 . يسمح بدخو  املحل لسيارات املستفيدين فقأ في حا  وجود مدخل ومخرج واحد )مشترك( .2

الحاالت  .3 في  إال   ، املحل  داخل  والتحميل  للتن يل  املستفيدين  وسيارات  الشاحنات  بدخو   يسمح  ال 

 التالية: 

 وجود مدخل ومخرج للمحل على شارعين متظاهرين.  (أ

املحل على أن يتوفر محور مناورة للشاحنات    واجتهي  /وجود مدخل ومخرج منفصلين على واجهة   ( ب

 والسيارات داخل املحل.

 ة.يحديد حاوياتتوضع االسطوانات في  .4
 .للمستفيدين الغاز أسطوانات بيع مر ز خارج األسطوانات وتن يل تحميل عدم .5

 يتم توفير رافعة شو ية مناسبة.  .6

 األرض.يمنع دحرجة االسطوانات على  .7

 .مغلفةو  االسطوانات سليمةيجب أن تكون صمامات  .8

 .  للمستفيدينيجب على عما  املحل أن يقوموا بنقل اسطوانات الغاز   .9

الصابون   .10 مثل  أخرى  استخدم وسيلة  شف  اللهب، ويجب  بواسطة  االسطوانات  الكشف على  يمنع 

 واملاء. 

الغاز  يلزم   .11 اسطوانات  تخزين  مكان  ال تظليل  ومانعة  للحريق  مقاومة  مواد  وعدم  ،    نتشارهبواسطة 

 تعرضها للشمس مباشرة.
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 . متر 5ال يزيد ارتفاع سقف املبنى عن  .12

 . رمت 3ال يزيد ارتفاع اقفا  تخزين األسطوانات عن   .13

 . ترم 1ال تقل املسافة الفاصلة بين الجدران وصفوف التخزين عن  .14

لذلك على أن يتم خاصة   كرفةفي حا  وجود خدمة للتعبئة االسطوانات الصغيرة )الدوافير( يتم توفير  .15

 بما يلي:   االلت ام

% من   10توفير تهوية طبيعية علوية وسفلية دائمة بفتحات ال تقل مساحتها اإلجمالية عن   (أ

 إجمالي مساحة الجدران والسقف. 

 التعبئة ويكون التعامل من خال  نافذة الستالم وتسليم االسطوانات. يمنع دخو  العمالء لغرفة  ( ب

 يمنع وجود أي مصدر للهب داخل الغرفة. (ج

 ومافي حكمها. بتعبئة الدوافير  توفير أدوات خاصة (د

 

 :السادسةاملادة 

 ت الدا لية:املواصفا

  مواد كير منفذة للماءتكون األرضيات مقاومة لالنزال  ذات سطٍح مستٍو خاٍ  من التشقق والحفر، من  .1

 سهلة التنظيف والغسل ومصنوعة من مواد ال تتأثر باملنظفات الصناعية. وتكون 

 . الشرر  تولدال   دموابأرضية منطقة االستالم والتسليم  تغطىأن  .2

 يجب تغطية جميع فتحات تصريف املياه، وأن تكون مزودة بغطاء شبكي ومحكمة الغلق. .3

 تكون الجدران واألرضيات واألسقف خالية من العيوب والتشققات.   .4

 املادة السابعة:

   :املتطلبات الخاصة بالعاملين 

 املحل.يمنع سكن العاملين في داخل  .1

للنشاط ومدون عليه اسم   وممي  للعمل مخصص موحد يكون  بزى  االلت ام باملنشأة العاملين على يجب .2

 . املنشأة

  املمارسات الصحية الخاطئة )التدخين أثناء العمل، النوم في أما ن العمل(.تجنب  .3

 . السائلمع اسطوانات كاز البترو   التعامل و يفية الطوارئ  أو الحريق أثناء اإلخالء خطة على التدريب .4

 . وتعبئة الغاز أن يكون جميع العاملين داخل محالت الغاز مدربين على استخدام أنظمة السالمة .5

اتباع العاملين للممارسات الصحية السليمة )ارتداء الزي املوحد النظيف ، ارتداء الكمامات والقفازات،   .6

 النظافة الشخصية، عدم ملس األنف والفم(.
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 :ثامنةالاملادة 

 التظلمات والشكاوى:

مام لجان النظر في التظلمات والشكاوى  أ  االشتراطاتيتم التظلم من تطبيق االحكام والضوابأ الواردة في هذه       

 ملا ورد في البند ثانيا من املادة الحادية عشرة من الالئحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص  
 
في األمانة املعنية وفقا

   هة. 5/1438/ 2وتاريخ  10459البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

 

 :تاسعةال املادة

 أحكام عامة:

هذه   .1 تنفيذ  بمراقبة  والبلديات  األمانات  جميع    االشتراطاتتختص  البيعفي  تقدم    نقاط  بيع خدمة  التي 

  ، دون االخال  بمتطلبات واشتراطات الجهات االخرى   وايقاع العقوبات بحق املخالفين  اسطوانات الغاز  

 .ذات العالقة

بهذه   .2 البلدية  االشتراطات  يعمل  الشؤون  وزارة  موقع  على  ونشرها  الوزير  معالي  من  اعتمادها  تاريخ  من 

 والقروية. 

 كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أصدرتها الوزارة.  االشتراطاتتلغي هذه   .3

 

 األدلة والكودات املرجعية

 إصدارات الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة. .1

 مر ز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة.  -الدليل اإلرشادي للوصو  الشامل  .2

 إصداراته التالية: كود البناء السعودي وخصوصا  .3

▪ Saudi Building Code - General (SBC-201) 

▪ Saudi Electrical Code (SBC-401) 

▪ Saudi Mechanical Code (SBC-501) 

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

▪ Saudi Sanitary Code (SBC-702) 

▪ Saudi Fire Code (SBC-801) 


