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:
ً
  املجال والتعريفات أوال

 التالية:باألنشطة املجال: تختص هذه الالئحة  (أ

 .الرجالية(تفصيل وخياطة املالبس  )محالتتفصيل وخياطة وحياكة املالبس الرجالية العربية -1

 .تفصيل وخياطة وحياكة املالبس الرجالية غير العربية-2

النسائية مثل املشاغل  تفصيل املالبس )محالتاملالبس النسائية وحياكة تفصيل وخياطة -3 

 .النسائية(

 .السالمة الصناعيةتفصيل وخياطة مالبس  -4 

 .تفصيل وخياطة بدالت العمل املوحدة-5

 املالبس الرياضية. ةتفصيل وخياط -6

 : التعريفات (ب

  والقروية.وزارة الشؤون البلدية  الوزارة:

إشةةةةةةةرانها  وينةةةةةةةا    ةةةةةةةا  ةدائةةةةةةةر جهةةةةةةةة تابعةةةةةةةة لةةةةةةةوزارة الشةةةةةةةؤون البلديةةةةةةةة والقرويةةةةةةةة يقةةةةةةة  املو ةةةةةةة   ةةةةةةة   البلديـــــــة:األمانـــــــة   

  الالزمة.إصدار التراخيص 

: أعمةةةةةةةةةةاو النبانةةةةةةةةةة وترت ةةةةةةةةةة  مثةةةةةةةةةل محةةةةةةةةةل ا  ياطةةةةةةةةةةة دم خةةةةةةةةةةدمات مسةةةةةةةةةا دة داخةةةةةةةةةةلشةةةةةةةةةة ص يقةةةةةةةةة الخدمـــــــــة:عامـــــــــ  

  األدوات.

  ومجهزة.   منشأة  بامية مرخصة  ا  ياطةمحالت أي ش ص يتلقى أي من خدمات  العمي :

  الشارع.ه  املسانة األنقية بين حدود امللكية على جا بي  الشارع:عرض 

هةةةةةة  مجموعةةةةةةة مةةةةةةن االشةةةةةةتراطات واملتهلبةةةةةةات العامةةةةةةة ومةةةةةةا يتعلةةةةةة    ةةةةةةا مةةةةةةن أ بمةةةةةةة ولةةةةةةوائ   الســــــعود :كــــــود الب ــــــا  

األعمةةةةةةةةةةةاو اباشةةةةةةةةةةةائية واملبةةةةةةةةةةةاام والتشةةةةةةةةةةةهيبات  وأعمةةةةةةةةةةةاو املي ا ي ةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةامال ال  ويةةةةةةةةةةةة   يذيةةةةةةةةةةةة ومالحةةةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةةةصتنف

 . إ ذار وإطفاء ا حري وأعماو واألعماو الصحية  واألعماو الكهربائية شامال ابضاءة  

مةةةةةةةةةةواد كيميائيةةةةةةةةةةة مصةةةةةةةةةةرق باوةةةةةةةةةةت دامها بتركيةةةةةةةةةة ات محةةةةةةةةةةددة ونةةةةةةةةةة  املواصةةةةةةةةةةفات القياوةةةةةةةةةةية املعتمةةةةةةةةةةدة  امل ظفــــــــــات:

 لتعزيز نعل التنبيف باملياه والسوائل األخرى. 

وثيقةةةةةةةةةةةة خاصةةةةةةةةةةةة بالنشةةةةةةةةةةةا  تصةةةةةةةةةةةدر مةةةةةةةةةةةن البلديةةةةةةةةةةة ا  تصةةةةةةةةةةةة تجيةةةةةةةةةةة   شةةةةةةةةةةة يل ومزاولةةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةةة   التــــــــــر يص:

 بعدها.ة  ويسرى الترخيص ملدة زمنية يلزم تجديده ا حالت بعد اوتيفاء جمي  االشتراطات املهلوب

ويسةةةةةةةةم  لةةةةةةةةةي ب ضةةةةةةةةانة أاشةةةةةةةةةهة  ات  اشةةةةةةةةةاطي الرئ  ةةةةةةةةحي تفصةةةةةةةةةيل وخياطةةةةةةةةي وحياكةةةةةةةةةة كيةةةةةةةةانهةةةةةةةةةو : الخياطــــــــة حــــــــ م

  :وأ واعيا  ياطة  عال ة بعمل 

 .  دمة النساء (: يعمل بي اساءمحل خياطة )اساء /اساء -أ

 .  دمة النساء بي رجاو ل(: يعممحل خياطة )رجاو /اساء -ب
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   دمة الرجاو. (: يعمل بي رجاورجاومحل خياطة )رجاو /ج_ 

   

 ثانيا: اشتراطات املوقع والتر يص

أن ي ةةةةةةةون مو ةةةةةةة  النشةةةةةةةا  علةةةةةةةى شةةةةةةةوارع م صصةةةةةةةة لالوةةةةةةةت دام التجةةةةةةةاري حسةةةةةةة  ا  ههةةةةةةةات ووثةةةةةةةائ  البنةةةةةةةةاء  -1

 املعتمدة.

علةةةةةةةةى موانقةةةةةةةةة األما ةةةةةةةةة / البلديةةةةةةةةة  يجةةةةةةةة   بةةةةةةةةل إضةةةةةةةةانة أي اشةةةةةةةةا  أو تجهيةةةةةةةة  املو ةةةةةةةة  مةةةةةةةةن أجةةةةةةةةل  لةةةةةةةة  ا حصةةةةةةةةوو . 2

 ا  تصة ل ل اشا  إضا  .

ان ي ةةةةةةةةون النشةةةةةةةةا   ةةةةةةةة  دور أروةةةةةةةةحي أو أروةةةةةةةةحي وميةةةةةةةة ا ين  أو  ةةةةةةةة  أحةةةةةةةةد األدوار العلويةةةةةةةةة ضةةةةةةةةمن مبةةةةةةةةاام مجمعةةةةةةةةات   -3

  .تلط املرخص لي لالوتعماو التجاري تجارية  أو مراكز تجارية  أو مباام االوتعماو ا  

 .2( م150وال تزيد عن ) 2( م24عن ) ا  ياطةل محساحة ميج  أال تقل  -4

 املبنى.املو   مهاب  للترخيص واوت دامات  أن ي ون  -5

 رخصة. الترميم بدون التش يل أو . يمن  البدء    أعماو -6

التةةةةةةةةةةةرخيص البلةةةةةةةةةةةدي  -تصةةةةةةةةةةةري  الةةةةةةةةةةةدناع املةةةةةةةةةةةدام  -عةةةةةةةةةةةرا جميةةةةةةةةةةة  الوثةةةةةةةةةةةائ  والتةةةةةةةةةةةراخيص: )ال ةةةةةةةةةةة ل التجةةةةةةةةةةةاري  -7

 ا حل.داخل شهادة    يل    ضريبة القيمة املضانة(    مو   بارز  -ملزاولة النشا  

أو اوت دام األرصفة العامة أو مناط  االرتداد     املرخص ليا حل يمن  مماروة النشا  خارج حدود  -8

 األعماو ا  اصة با حل.

 ص ترخيص أي من ما على  ل  صراحة.حل مجاور آخر ما لم ين  والنفا  عدم االتصاو -9

ت ون إجراءات ابصدار وابل اء  والتجديد  والتعديل ون   بام إجراءات التراخيص البلدية والئحتي  -10

 التنفيذية.

 إل اء الترخيص واوت راج ترخيص جديد.   حاو ا تقاو ا حل إلى مو   آخر البد من -11

   حاو الرغبة      يير مساحة ا حل  أو   يير النشا  يج  أخذ موانقة ا  هة ا  تصة )األما ة /   -12

 .البلدية(

 إال بعد ا حصوو على تصري . 12عدم مزاولة النشا  بعد الساعة  -13
ً
 ليال

 

 ثالثا: االشتراطات الف ية:

 والصحة والسالمةمتطلبات األمن  أ.
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 باملواد  ات األهمية الهبّية  مثل: - .1
ً
لية ي ون ُمزّودا األشرطة الالصقة )تونير صندوق لإلوعانات األوَّ

رة  ومواد العناية با  روق األخرى   .(امللو ة  واألربهة الهبية  والقهن والشاش  واملواد املهّهِّ

  بجمي  أ واعي. من  تدخين التبغبداخل ا حل  أو ملص  تحذيري   لوحة وض .2

ا  ارج ونقا ملا ورد    وثيقة )الشرو  واملتهلبات  يج  ان ي ون ا حل مزودا ب اميرات مرا بة   هم أجزاء ا حل من .3

األمنية لتركي   بام املرا بة التلفزيو ية لألوواق وا  معات التجارية والفنادق واألماكن الترني ية واألاشهة التجارية 

علةى األ ل وتزويةةد ا  هةةات ا ح وميةةة بمحتواهةةا عنةةد طلب ةةا بش ل روةةمي  ون   الت  يل ملدة شهر. م  تونير األخرى(

     متهلبات وزارة الداخلية.

 تركي  كاميرات للمرا بة الداخلية  ويكتفى ب اميرات املرا بة ا  ارجية النسائية    ياطةحالت ام   حاو  .4
ً
 باتا

ً
يمن  منعا

مي  ون  متهلبات وزارة علةى األ ل وتزويةةد ا  هةةات ا ح وميةةة بمحتواهةةا عنةةد طلب ةةا الروةة شهرمة  تونيةر التسةجيل ملةدة 

 الداخلية.

 يسب  أي  شويي    خاص بذوي ابعا ة خالًيا من العيوب  وال يؤثر على الرصيف ا  ارج   وال من ل أن يتم تنفيذ  .5

 درجة. 15 املن ل وال يسم  بأن تتجاوز زاوية ا حناء   املبهر العام

 

 :وية وتكييف الهوا هاشتراطات التب. 

ا  اصة بال  وية والتكييف تصميم وتنفيذ وتركي  و ش يل وصيا ة كل األ بمة واألجهزة والتركيبات  .1

الباب ر م  وخاصة(  (SBC-501والتدنئة  م  ضرورة االلت ام بتهبي  متهلبات كود املي ا ي ا السعودي

 (.28( الفصل )SBC201(  وكذل  تهبي  متهلبات ال ود السعودي )4)

  بتركي  عدد من املكيفات. (  و ل درجة مئوية25ي ون ا حل جيد ال  وية ) .2              

                   

 :اشتراطات أعمال صحيةج.   

بما نيي (  SBC201تهبي  متهلبات كود البناء السعودي للتمديدات والتجهي ات والصيا ة لألعماو الصحية )

  SBC 702) )( ومتهلبات الصرف الصح  ا  اص   29الفصل )

 

 :أعمال الوقاية والحماية من الحريق تد. اشتراطا

االلت ام بتصميم أ بمة الو اية وا حماية من ا حري  املعتمدة لدى املديرية العامة للدناع املدام    مجاو   

كود البناء من  (10و 8الباب )بموج   و وعي  ا و ل الو اية وا حماية من ا حري  وتحديد الهفايات املناوبة 

 .(SBC801)السعودي 

 ابعا: اشتراطات الواجهة الخارجية واألبوابر 
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ملم 12الشفاف السي وريت وما    حكمي بسماكة ال تقل عن اآلمن من الزجاج  ا حل واجهة ون تأن  .1

  خال  من ا  دوش واللحامات وم لألبواب املزدوجة160وم لألبواب املفردة  و90ال يقل عن  عرابو 

نقط   اساء /اساء() النسائيةا  ياطة  محالتمن  ل   ويستثنى  بأو الثقو والتشققات والشروخ 

  املبنى.حيث يمكن اوت دام زجاج غير شفاف أو بناء جدار وتكس تي بما يتناو  م  واجهة 

  را  ت  کا التحمل أن ي ون الدرج ا  ارج  للمحل مصنوعا من مواد آمنة ومقاومة لال زالق وشديدة  .2

 .مهاولين وما    حكبمادة ابيبوك حي والسرامي  والبور أو الهالء ا  شن  والرخام املعا ج

فنية للوحات الدعائية الشتراطات الااللوحات وامللصقات الدعائية وما    حكمها أن  ستو   جمي   .3

 . وابعال ية

يث املساحة واللون ان ت ون اللوحة ا  ارجية متوانقة م  الهوية العمرا ية املعتمدة من األما ة من ح .4

   حاو عدم وجود هوية عمرا ية معتمدة من األما ة نت ون اللوحة ا  ارجية توضح   وغيرهاوالش ل 

وم وبروزها ال  300ا عن وم وعرضه 80اوم ا حل حس  ال  ل التجاري ور مي وال يقل ارتفاعها عن 

 .وم 25يزيد عن 

  امسا: اشتراطات املواصفات الدا لية:

من مواد غير منفذة من التشق  وا حفر   خاو   مستو    ات وه   األرضيات مقاومة لال زالق ان ت ون  .1

 .وهلة التنبيف وال سل ومن مواد ال تتأثر باملنبفات الصناعيةللماء 

 .  هية جمي  نتحات تصريف املياه  وأن ت ون مزودة ب هاء شب م ومحكمة ال ل  يج  .2

 ان ت ون ا  دران واألرضيات واألوقف خالية من العيوب والتشققات  .3

ان ي ون وقف ا حل من ا  روا ة أو ما يماثلها و اعمة التشهي  ومهلية بدهان وال يوجد بي أي  .4

 بروزات أو ثقوب  سم  بتراكم األوواخ ومرور ا حشرات

 .ي ون من مواد مقاومة للحري  وال تتأثر بالرطوبة -إن وجد  -السقف املستعار  .5

 ا حانبة على  بانة الزوايا بين ا  دران وكل من األرضيات واألوقف. . .6

 

 

 الخاصة االشتراطات

 أوال: أقسام املح  والتجهيزات:

 وانتظار الزبائن: االستقبالم طقة  أ.

 لال تبار حس  املساحة وابدارة ومقاعد كاو تر لالوتقباوالسماق بوض   .1

 .البالغات ا  اصة با  هات  ات العال ةوض  لوحة داخل ا حل يبين ني ا أر ام  .2
 النسائية    حالة املشاغل  وض  لوحة عند املدخل من ا  ارج يكت  علي ا عبارة )ممنوع دخوو الرجاو( .3

 أو صورة تبين  ل .
 وضح طرق اوت دام طفاية ا حري .بجا   طفاية ا حري  ت إرشاديأو ملص  وض  لوحة  .4
 الرومية.وض  لوحة خارجية توضح أو ات الدوام  .5
   يعلن ني ا أوعار ا  دمات املقدمة وت ون    منهقة االوتقباو.أو ملص  وض  لوحة  .6
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 :ب. م طقة العم 

                تونير حواجز أو مسانات بين م ائن ا  ياطة. .1

    ا.خاصة و/أو ارنف  خزائن    حاو وجود روالت األ مشة با حل  نيتم اوت دام.2

زا ات لعرا زجاجية  أو)ناترينات( يسم  بوض   .3  املالبس التي تم اال   اء من تصميمها. خِّ

 .شامال السل  املعروضة م2يزيد عن  . ارتفاع األرنف    منهقة العرا ال4

 إلكترو ية.الدن  ابلكتروام  وأجهزة إصدار نواتير  إحدى ووائل. تونير 5

 ا حل. . يمن  وض  أي  وع من السل  واملنتجات على أرضية6

 ثانيا: اشتراطات تقديم الخدمة:

بت زين املواد األولية املست دمة مني  لالوتفادةا حل من مساحة %20يزيد عن  بت صيص ماال يسم  .1

 . يلبالتش

  يسم  بعرا وبي  منتجات ا حل م  وض   سعيرة لها. .2

 ثالثا: اشتراطات العاملين

  .جمي  العاملين ا حانبة على النبانة الش صية يلزم على .1

يج  إيقاني عن العمل  حين التأكد من خلوه من  العاملين أي  من عند ظهور أي أعراا مرضية على .2
 .األمراا

 للسكن.يمن  اوت دام ا حل  .3

 داخل ا حل إال    األماكن ا  صصة لذل . يمن  األكل .4

 الش صية    غير األماكن ا  صصة.يمن  اوت دام املنشأة لت زين األغراا  .5

 

 رابعا: اشتراطات األنشطة اإلضافية:

ويضاف علي ا املساحات 2م 48مساح  ا عن  لالتي ال تق ا  ياطةيسم  بمماروة األاشهة ابضانية  حالت        

 :حس  النشا  ابضا   املوضح با  دوو أد اه

ا حد األداى للمساحة  اوم النشا  ابضا   

 املهلوبة 

 2م 8 البي  بالتجزئة للمنسوجات واأل مشة بأ واعها )امللبووة (

بكسسورات املالبس مثل القفازات البي  بالتجزئة للكماليات و 

 وأربهة العن  وا حماالت والسب  وغيرها من الكماليات األخرى 
 2م 6

 2م6 التهريز اليدوي وا  اكار

 2م6 ملستلزمات ا  ياطة وا حياكة )ال لف(لبي  بالتجزئة ا
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 مساحة إضانية   ال يشتر   ن ليةامل ا  دمةتقديم 

 

 

 التشغي  والصيانة واملعايرة:

 تراعى  عليمات التش يل ا  اصة با  هة املنتجة لألدوات واملعدات التي  ست دم    ا حل. -1

 واألدوات.عمل صيا ة دورية للمبنى من الداخل وا  ارج واملعدات  -2

 إعادة ضبط ومعايرة األدوات واملعدات املست دمة وتوثي  النتائج. -3

 

اقبة ت فيذ الالئحة  :مر

 ت تص وزارة الشئون البلدية والقروية بمرا بة تنفيذ هذه الالئحة

 التظلمات والشكاوى:

    والش اوى يتم التبلم من تهبي  األح ام والضوابط الواردة    هذه الالئحة أمام   ان النبر    التبلمات 

 من املادة ا حادية عشر من الالئحة التنفيذية لنبام إجراءات 
ً
 ملا ورد    البند ثا يا

ً
األما ة / البلدية املعنية ونقا

 هة.2/5/1438وتاريخ  10459م التراخيص البلدية الصادرة بالقرار الوزاري ر 

 

 والكودات املرجعيةحقوق امللكية، األدلة 

 حقوق امللكية

وال يجوز اوت دام م و ات ابصدار    أعماو  بمفرده ال يجوز ا تهاع جزء من هذا ابصدار واوت دامي .1

 إصدارات أخرى بدون إ ن كتابم من وزارة الشؤون البلدية والقروية. إخراج

 واعد حدود امللكية الفكرية    إ تاج هذا ابصدار ويحتوي    ن ايتي على  ائمة بجمي  املراج  تمت مراعاة .2

 الرجوع إلي ا عند إعداد  ل  ابصدار التي تم

 األدلة وال ودات املرجعية

 إصدارات الهيئة السعودية للمواصفات واملقاي س وا  ودة.1

 ولمان ألبحاث ابعا ةمركز املل   -الدليل ابرشادي للوصوو الشامل .2

 كود البناء السعودي وخصوصا إصداراتي التالية:.3

 Saudi Building Code - General (SBC 201) 
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 Saudi Construction Code (SBC 301-306) 

 Saudi Electrical Code (SBC 401) 

 Saudi Mechanical Code (SBC 501) 

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

 Saudi Sanitary Code (SBC701-702) 

 Saudi Fire Code (SBC 801) 


