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٤٣٠٠٣٦٩١٢٦
١٤٤٣/٥/١٠هـ

الموضوع: بشأن اعتماد اشتراطات الحاضنات البلدية للباعة 
الجائلين.  

 اإلدارة العامة لألسواق

( قرار وزاري )
إن وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

بناءً على الصالحيات المخولة له نظاماً.
وبناءً على نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ والمتضمن بالمادة 

الثالثة: "تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية لألنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها، وتجديدها، وإلغائها، وإيقافها".
وبناءً على نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٣هـ والمتضمن بالمادة 

الرابعة:"تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتلطباته وإصدار تراخيص 
ممارسته ،وتعديلها ، وتجديدها ، وإلغاءها".

وبناءً على  القرار الوزاري رقم ٦٧٨١٧ وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٧هـ بشأن اعتماد الالئحة التنظيمية للباعة المتجولين .

يقرر ما يلي
         

أوالً: الموافقة على إصدار "اشتراطات الحاضنات البلدية للباعة الجائلين" بالصيغة المرفقة.
ثانياً: يلغي هذا القرار كل مايتعارض معه من قرارات سابقة.

ثالثاً: تنشر هذه االشتراطات على موقع الوزارة اإللكتروني ويعمل بها من تاريخ نشرها.
رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم إلنفاذه.

 

ووززييرر  االلششؤؤوونن  االلببللددييةة  ووااللققررووييةة  ووااإلإلسسككاانن

ممــااججدد  ببــنن  ععــببــددااللــللــهه  االلــححــققــييــلل
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مقدمة 

األهداف 

المجال 

قامـــت هـــذه الـــوزارة بإعـــداد هـــذه االشـــرتاطات وتنظميهـــا لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، ودعـــم 

المواطنـــن والمواطنـــات وتمكينهـــم مـــن ممارســـة البيـــع فـــي مواقـــع مجهـــزة ومكتملـــة الخدمـــات وبت�كاليـــف 

ــة. ــرة، لت�كـــون الخطـــوة الولـــي لهـــم لت�أســـيس محـــات تجاريـ ميسـ

تهدف هذه االشرتاطات إلى تحقيق ما يلي:

1 - المحافظة على سامة وصحة المستهلك.

2 - إي�جاد فرص عمل نظامية للمواطنن.

3 - معالجة التشوه البصري.

4 - ضبط نشاط الباعة المتجولن.

تختص هذه االشرتاطات بالباعة الجائلن المستوفن للمتطلبات الواردة في هذه االشرتاطات. 
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الوزارة:

الوزي�ر:

األمانة/ البلدية:

التـرخيص البلدي:

كود البناء السعودي:

المواصفات القياسية السعودية:

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.

وزي�ر الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.

شـــخصية اعتباريـــة ذات اســـتقال مالـــي وإداري تمـــارس الوظائـــف الموكلـــة إليهـــا بموجـــب نظـــام البلديـــات 

والقـــرى ولوائحـــه التنفيذيـــة.

موافقـــة مكتوبـــة مـــن الجهـــة المختصـــة فـــي الـــوزارة لممارســـة النشـــاط وفـــق االشـــرتاطات والمتطلبـــات 

المنظمـــة لـــه.

مجموعـــة االشـــرتاطات والمتطلبـــات ومـــا يتبعهـــا مـــن أنظمـــة ولوائـــح تنفيذيـــة وماحـــق متعلقـــة بالبنـــاء 

العامـــة. الســـامة والصحـــة  والتشـــي�يد لضمـــان 

هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للموصفات والمقاي�يس والجودة.

مصطلحات وتعريفات
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الجهات ذات العالقة:

الحاضنة البلدية:

منفذ البيع:

البائع المتجول:

األسر المنتجة:

الحرفي�ي:

المست�ثمر:

عقد إي�جار منفذ بيع أو موقف:

هي الجهات اللي ت�تداخل مع األمانة /البلدية فيه تنظيم البائعة الجائلن وفق أنظمتها.

هـــي مواقـــع أو مســـارات محـــددة مـــن قبـــل )األمانة/البلديـــة( مكونـــة مـــن منافـــذ بيـــع فقـــط أو منافـــذ بيـــع 

ومواقـــف للمركبـــات المتنقلـــة أو مواقـــف للمركبـــات المتنقلـــة فقـــط، ويقـــوم بإنشـــائها وتجهيزهـــا )األمانـــة/

ــًا بشـــكل دائـــم أو مؤقـــت. ــت�ثمر أو بالشـــراكة معـ البلديـــة( أو المسـ

موقـــع ذو تصميـــم خـــاص موافـــق عليـــه مـــن قبـــل )األمانـــة/ البلديـــة( لتمكـــن المواطنـــن والمواطنـــات المرخـــص 

لهـــم بعـــرض وبيـــع البضائـــع المســـموح بهـــا.

المواطن/المواطنة الذي يمارس البيع في الحاضنة البلدية. 

هـــي األســـر المســـجلة لـــدى بنـــك التنميـــة االجتماعيـــة، التـــي ت�ت�كـــون مـــن فـــرد أو أكـــر وتقيـــم فـــي مســـكن واحـــد 

بســـبب صلـــة القرابـــة، وتمـــارس فيـــه أو خارجـــه أي مـــن النشـــاطات الـــواردة فـــي الدليـــل اإلجرائـــي الصـــادر مـــن 

بنـــك التنميـــة االجتماعيـــة.

كل شـــخص طبيعـــي مســـجل فـــي ســـجل الحرفيـــ�ن التابـــع للربنامـــج الوطنـــي للحـــرف والصناعـــات اليدويـــة )بـــارع( 

يمـــارس نشـــاطًا تقليديـــًا كمـــا هـــو محـــدد فـــي هـــذا الســـجل ويتولـــى بنفســـه مباشـــرة تنفيـــذ العمـــل وإدارة 

نشـــاطه وتســـي�يه وتحمـــل مســـؤوليته.

هـــي الجهـــة المســـؤولة عـــن إدارة وتشـــغيل وصيانـــة الحاضنـــات البلديـــة وفقـــًا للعقـــد الموقـــع مـــع )األمانـــة/

البلديـــة( أو ترخيـــص البنـــاء الصـــادر إلنشـــاء الحاضنـــة علـــى أماكـــه الخاصـــة بعـــد موافقـــة )األمانـــة/ البلديـــة(.

 هـــو عقـــد بـــن المؤجـــر )األمانة/البلديـــة( أو المســـت�ثمر أو صاحـــب العقـــار مـــع المســـت�أجر )البائـــع المتجـــول( 

لانتفـــاع بمنفـــذ البيـــع أو موقـــف لمـــدة محـــددة )يوميـــة، شـــهرية، ســـنوية( لقـــاء أجـــر معـــن.
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سجل الرقابة الصحية:

الغذاء: 

تداول الغذاء: 

المنتج: 

تاري�خ انتهاء الصالحية: 

سالمة األغذية:

التعبئة والتغليف:

هـــو ســـجل متابعـــة لتوثيـــق مـــدى تقيـــد أصحـــاب المنشـــآت الغذائيـــة أو المحـــات ذات العاقـــة بالصحـــة العامـــة 

باالشـــرتاطات الصحيـــة.

ـــع، ويعـــد فـــي حكـــم  كل مـــا هـــو معـــد لاســـتهاك اآلدمـــي ســـواء أكان خامـــًا أم طازجـــًا أم مصنعـــًا أم شـــبه مصن

الغـــذاء أي مـــادة تدخـــل فـــي تصنيـــع الغـــذاء أو تحضـــيه أو معالجتـــه. 

نقل أو استام أو تجهيز أو تحضي أو تقديم أو تخزي�ن او عرض المواد الغذائية بقصد البيع. 

أي سلعة طبيعية أو معالجة أو مصنعة في شكلها النهائي لغرض وضعها للتداول. 

التاريـــ�خ الـــذي يـــدل علـــى انتهـــاء الفـــرتة التقديريـــة التـــي قـــد يفقـــد المنتـــج بعدهـــا بعـــض صفـــات الجـــودة التـــي 

يتوقعهـــا المســـتهلك، وذلـــك جـــراء ظـــروف ســـوء التخزيـــ�ن والتـــداول. 

مأمونيـــة الغـــذاء وخلـــوه مـــن أي مصـــدر خطـــر أو مضـــر خـــال مراحـــل السلســـلة الغذائيـــة إلـــى أن يصـــل إلـــى 

المســـتهلك. 

يقصـــد بهـــا وضـــع المـــادة الغذائيـــة فـــي عبـــوة مناســـبة ت�تيـــح تســـليمها للمســـتهلك طبقـــًا لطبيعتهـــا علـــى أن 

تحمـــل البيانـــات المطلوبـــة طبقـــًا لمواصفـــات البطاقـــة الغذائيـــة.

التنظيف:
إزالة المواد العالقة )كبقايا األغذية أو األتربة وغيها( باستخدام الوسائل الفيزيائية أو الكيمائية.
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المنظفات:

التطهري:

المعدات:

التلوث الخلطي:

أي مـــادة أو خليـــط أو محلـــول مكـــون مـــن صابـــون أو أي مـــواد فعالـــة أخـــرى ذات نشـــاط ســـطحي، التـــي ت�كـــون 

ــك  ــف وذلـ ــيل والتنظيـ ــات الغسـ ــراض عمليـ ــدة ألغـ ــب( المعـ ــع قالـ ــون، قطـ ــائل، معجـ ــحوق وسـ ــكل )مسـ ــى شـ علـ

ــا(.  ــة أو غيهـ ــة، الصناعيـ ــتهاكية )المنزليـ ــراض االسـ ــتخدامها أو تســـويقها فـــي األغـ السـ

عمليـــة تســـتخدم للتخلـــص أو خفـــض أعـــداد الميكروبـــات للحـــدود المســـموح بهـــا علـــى األســـطح، أو معـــدات الغـــذاء 

وغيهـــا، باســـتخدام الوســـائل الفيزيائيـــة أو الكيمائيـــة.

األوعيـــة، واألوانـــي، واآلالت، واألجهـــزة، والســـلع )كلهـــا أو جـــزء منهـــا( التـــي تســـتخدم فـــي صناعـــة، أو إعـــداد، أو 

حفـــظ، أو بيـــع، أو توريـــد الغـــذاء.

انتقال الجراثيم من صنف طعام الى اخر عن طري�ق االيدي أو المعدات أو االواني الملوثة.   
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1.1 متطلبات الرتخيص )المؤقت(

1.2 آلية ومتطلبات استخراج الرتخيص )المؤقت(

1.3 اإلشغال

يحصل المواطن / المواطنة على ترخيص )المؤقت( واحد فقط وفق المتطلبات اآلتية: 

1 - أن يكون طالب الرتخيص)المؤقت( سعودي / سعودية الجنسية 

2 - أن يكون طالب الرتخيص)المؤقت( ال يقل عمره عن 18 عامًا. 

3 - أن يكون طالب الرتخيص)المؤقت( ليس لدية رخصة منشاة تجارية. 

4 - إرفاق ترخيص األنشطة المتنقلة.

5 - إرفاق شهادة صحية في حال كان النشاط ذو عاقة بالصحة العامة والغذاء. 

1 - التقديم عرب موقع بلدي للحصول على ترخيص )المؤقت( منفذ بيع أو موقف للباعة الجائلن. 

2 - عقد إي�جار معتمد لمنفذ البيع أو الموقف.

1 - يســـمح لصاحـــب الرتخيـــص )المؤقـــت( التنقـــل بـــن الحاضنـــات البلديـــة وفقـــًا للمواقـــع الشـــاغرة، وذلـــك وفـــق 

اإلجـــراءات التاليـــة:

أ . تقديم طلب إلغاء ترخيص )المؤقت( الموقع األساسي عرب منصة بلدي. 

ب . التقديم على طلب الرتخيص )المؤقت( على الموقع الجديد عرب منصة بلدي.  

2 - ت�كون القيمة اإليجارية وفق ما تحدده لجان االست�ثمار في األمانات.  

3 - يسمح لألمانة تخصيص مواقع مجانية إلقامة الحاضنات البلدية وفقًا لألنظمة والتعليمات. 

4 - يجـــب أال ت�تجـــاوز منافـــذ البيـــع المخصصـــة لنشـــاط بيـــع الخضـــار والفواكـــه عـــن %20 مـــن إجمالـــي منافـــذ الحاضنـــة 

البلديـــة. 

 

متطلبات التـرخيص 1
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المتطلبات المكانية

2.1 متطلبات إنشاء الحاضنة البلدية من قبل البلدية
يصدر ترخيص البلدي للحاضنة بعد استيفاء المتطلبات اآلتية:

1 - يكون الموقع مستوفي الخدمات والبنية األساسية مثل )دورات المياه، والكهرباء، واإلنارة، والمواقف(

2 - موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

3 - موافقة اإلدارة العامة للمرور أو اللجان المروية في األمانات.

4 - يســـمح بالدخـــول والخـــروج للحاضنـــة مـــن شـــوارع رئيســـية وفرعيـــة علـــى أن يراعـــى فـــي ذلـــك كثافـــة الحركـــة 

ـــر المـــروري للموقـــع. ـــة، وأن يتـــم دراســـة األث المروري

5 - تشجيـر المواقع من الداخل أو الخارج.

6 - أن ت�كون الحاضنة على شارع مخصص لاستخدام التجاري.

7 - يجب أال ت�تسبب الحاضنة بعرقلة حركة سي المركبات أو المشاة أو إزعاج المجاوري�ن.

8 - يســـمح بإقامـــة الحاضنـــة البلديـــة علـــى األراضـــي واألماكـــن العامـــة كالســـاحات والحدائـــق والماعـــب والفراغـــات 

العمرانيـــة والواجهـــات البحريـــة غـــي المســـتغلة.

9 - يســـمح بإقامـــة الحاضنـــة البلديـــة علـــى إجـــزاء مـــن األماكـــن العامـــة كالســـاحات والحدائـــق القائمـــة علـــى أال 

تؤثـــر هـــذه الحاضنـــات علـــى الغـــرض األساســـي الـــذي أنشـــئت مـــن اجلـــه هـــذه األماكـــن ودون اإلخـــال بائحـــة 

ــة.  ــارات البلديـ ــرف بالعقـ التصـ

10 - يمكـــن لألمانـــة / البلديـــة االســـتفادة مـــن المواقـــع االســـت�ثمارية واألراضـــي العائـــدة لألمانـــات فـــي المخططـــات 

المعتمـــدة بمـــا ال يتعـــارض مـــع الئحـــة التصـــرف بالعقـــارات البلديـــة

11 - على األمانة / البلدية مراعاة توزيع الحاضنات البلدية على مستوى المدينة.

12 - يســـمح لألمانـــة / البلديـــة بإنشـــاء الحاضنـــات البلديـــة المؤقتـــة علـــى الشـــوارع التجاريـــة كــــ )المهرجانـــات 

واالحتفـــاالت الموســـمية(، علـــى أن يتـــم ذلـــك بالتنســـيق مـــع اإلدارة العامـــة للمـــرور.  

13 - يســـمح )األمانـــة /البلديـــة( إســـناد إنشـــاء وتنظيـــم حاضنـــات البلديـــة للجهـــات الخييـــة والتطوعيـــة الغـــي ربحيـــة 

وفـــق االتفاقيـــات الازمـــة.  

2
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2.2 متطلبات إنشاء الحاضنة من قبل المست�ثمر
يصدر الرتخيص البلدي للحاضنة بعد استيفاء المتطلبات اآلتية:

1 - يجب على المست�ثمر تقديم ما يثبت حق االنتفاع باألرض )صك ملكية، عقد إي�جار(.  

2 - موافقة )األمانة / البلدية( على الموقع.

3 - موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

4 - موافقة اإلدارة العامة للمرور.

5 - يجب أال ت�تسبب الحاضنة بعرقلة حركة سي المركبات أو المشاة أو إزعاج المجاوري�ن.

6 - موافقة )األمانة / البلدية( على التصاميم الهندسية واإلنشائية.

7 - االلتزام برفع بيانات منافذ البيع )الموقع، المساحة، القيمة اإليجارية( على موقع بلدي.

8 - االلتزام بتشغيل وصيانة وإدارة الموقع وفق تعليمات واشرتاطات )األمانة / البلدية(.

9 - أال يســـمح بالدخـــول والخـــروج للحاضنـــة مـــن شـــوارع رئيســـية ذات كثافـــة مروريـــة عاليـــة، وأن يتـــم دراســـة األثـــر 

المـــروري للموقـــع.

10 - أن ت�كون الحاضنة على شارع مخصص لاستخدام التجاري.

11 - تشجي المواقع من الداخل أو الخارج. 
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المتطلبات الفنية 3

3.1 المتطلبات الفنية 

1.1.3 المتطلبات المعمارية

1. االلتـــزام بتطبيـــق متطلبـــات كـــود البنـــاء الســـعودي، والمعايـــ�ي والمتطلبـــات الفنيـــة الموضحـــة أدنـــاه، مـــع تنفيـــذ 

جميـــع األعمـــال والتجهيـــزات والمـــواد طبقـــًا للمواصفـــات القياســـية الســـعودية، ومتطلبـــات المديريـــة العامـــة 

للدفـــاع المدنـــي.

 

2. االلتـــزام باعتمـــاد كافـــة أعمـــال التصميـــم واإلشـــراف علـــى التنفيـــذ حاضنـــات البلديـــة التـــي يتـــم إنشـــاؤها 

ــذ بواســـطة مقاولـــن مؤهلـــن  ــك التنفيـ ــوزارة وكذلـ ــدى الـ ــدة لـ ــة أو معتمـ ــية مصنفـ ــل مكاتـــب هندسـ ــن قبـ مـ

ومعتمديـــن مـــن الهيئـــة الســـعودية للمقاولـــن.

1. تشـــطيب أرضيـــات حاضنـــات البلديـــة بمـــواد مناســـبة لنوعيـــة النشـــاط الـــذي يمـــارس عليهـــا طبقـــا للمواصفـــات 

القياســـية الســـعودية.

2. يسمح بتخصيص مقر في حاضنات البلدية لضيافة األطفال.

3. توفـــي دورات ميـــاه بمعـــدل مرحـــاض )1( لـــكل 25 رجـــل ومرحـــاض )1( لـــكل 15 ســـيدة وحـــوض لـــكل 20 شـــخص طبقـــًا 

.)SBC201( مـــن كـــود البنـــاء الســـعودي العـــام )للمعـــدالت الموضحـــة بالبـــاب )29

4. عمـــل أرضيـــات المناطـــق المكشـــوفة واألرصفـــة الخارجيـــة بميـــول فـــي اتجـــاه الصـــرف ال تزيـــد عـــن %2 لتصريـــف 

األمطـــار وميـــاه الغســـيل.

5. توفي أماكن مخصصة لموظفي الحاضنة، وأخرى للحراسة واألمن، ومواقع جلوس الزوار.

6. يحـــق لألمانـــة فـــي حـــال تركيـــب لوحـــات خارجيـــة لمنافـــذ البيـــع اختيـــار التصميـــم المناســـب الـــذي يتواكـــب مـــع 

هويـــة المشـــروع. 

7. أن يكـــون الموقـــع ذو طابـــع جمالـــي، وأن ت�كـــون اإلنشـــاءات فـــي الموقـــع كالمظـــات الثابتـــة أو المؤقتـــة 

ــق  ــن الحرائـ ــة مـ ــعودي للحمايـ ــاء السـ ــود البنـ ــة لكـ ــة للحرائـــق ومطابقـ ــواد مقاومـ ــن مـ ــا مـ ــاك وخافهـ واألكشـ

.)SBC-801(
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2.1.3 المتطلبات االنشائية

3.1.3 متطلبات االستدامة وكفاءة الطاقة

ـــاء الســـعودي فـــي  ـــاء الســـعودي الصـــادر عـــن اللجنـــة الوطنيـــة لكـــود البن ـــات كـــود البن 1. االلتـــزام بتطبيـــق متطلب

العـــام 2018 ]مجموعـــة األكـــواد االنشـــائية )SBC301-306(، فيمـــا يخـــص جميـــع أعمـــال التصميـــم والجـــودة لجميـــع 

أعمـــال الرتبـــة واألساســـات واالعمـــال اإلنشـــائية. 

2. مراعاة أثر تحرك مجموعات المستخدمن/الزوار على األسقف ذات البحور الواسعة حال تواجدها.

3. مراعاة فصل األجزاء ذات االرتفاعات واالحمال الكلية المختلفة في المباني بفواصل حركة انشائية.

4. يجـــب أن ت�تـــم جميـــع اعمـــال االشـــراف علـــى التنفيـــذ بنـــاء علـــى المخططـــات المعتمـــدة، وتقريـــ�ر مجســـمات 

واختبـــارات الرتبـــة متضمنـــة اعمـــال تنفيـــذ األساســـات واإلنشـــاءات، وعمـــل اختبـــارات ضبـــط الجـــودة مـــن قبـــل مكتـــب 

هندســـي مصنـــف أو معتمـــد بالـــوزارة.

5. عـــدم اإلضـــرار بالطـــرق والمرافـــق والبيئـــة المحيطـــة بالموقـــع )ممـــرات المشـــاة، المســـارات المخصصـــة 

للدراجـــات الهوائيـــة( أو المجاوريـــ�ن، وإرجـــاع الشـــيء إلـــى أصلـــه حـــال حـــدوث أي تلفيـــات، وســـد جوانـــب الحفـــر 

وت�أمينهـــا، مـــع ضـــرورة االشـــراف الهندســـي علـــى كافـــة األعمـــال.

1. تطبيـــق متطلبـــات االســـتدامة )ترشـــيد اســـتخدام الطاقـــة والميـــاه، وإعـــادة اســـتخدام الميـــاه المعالجـــة، 

واســـتخدام المـــواد والخامـــات المناســـبة وغـــي الضـــارة بالبيئـــة( فـــي جميـــع مراحـــل المشـــروع ابتـــداء مـــن 

مرحلـــة التصميـــم، ثـــم التنفيـــذ، وكذلـــك أثنـــاء التشـــغيل، وينبغـــي تحقيـــق متطلبـــات الفصـــل الثالـــث عشـــر الخاصـــة 

ـــاء الســـعودي  ـــات المذكـــورة فـــي كـــود البن ـــواردة بالمتطلب ـــارات التصميمـــة لرتشـــيد اســـتخدام الطاقـــة ال باالعتب

 ،)SBC201( الصـــادر عـــن اللجنـــة الوطنيـــة لكـــود البنـــاء الســـعودي فـــي العـــام 2018. ]كـــود البنـــاء الســـعودي العـــام

الفصـــل )13(،

ــزل  ــر العـ ــة لتوفـ ــط الخارجيـ ــة الحوائـ ــك معالجـ ــرارة، وكذلـ ــة والحـ ــد الرطوبـ ــي ضـ ــطح المبانـ ــزل أسـ ــزام بعـ 2. االلتـ

الحـــراري المطلـــوب طبقـــًا للمتطلبـــات الخاصـــة بأعمـــال العـــزل الـــواردة فـــي كـــود البنـــاء الســـعودي لرتشـــيد 

الطاقـــة للمبانـــي غـــي الســـكنية )SBC601(، كـــود البنـــاء الســـعودي العـــام )SBC201( الفصـــل )720(.
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4.1.3 متطلبات الوصول الشامل
1.  االلتـــزام بتحقيـــق متطلبـــات األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة بهـــدف تيســـي وتســـهيل حركتهـــم وتهيئـــة األوضـــاع 

واألبعـــاد والفراغـــات المناســـبة الســـتخدامهم طبقـــًا لمتطلبـــات الفصـــل )1009( والبـــاب )11( مـــن كـــود البنـــاء 

ــز  ــن مركـ ــادر عـ ــة الصـ ــة العمرانيـ ــي البيئـ ــامل فـ ــول الشـ ــادي للوصـ ــل اإلرشـ ــب الدليـ ــعودي )SBC201(، وحسـ السـ

الملـــك ســـلمان ألبحـــاث اإلعاقـــة فـــي عـــام 2010.

2. االلتـــزام باســـتخدام اللوحـــات اإلرشـــادية لتوجيـــه المرتاديـــن فـــي المواقـــف والممـــرات والمســـاحات طبقـــًا لمـــا 

ورد فـــي كـــود البنـــاء الســـعودي )SBC201( والبـــاب )10( الفصـــل )1009(.

3.  يلـــزم اســـتخدام عامـــات الخـــروج للتوجيـــه إلـــى مخـــارج الطـــوارئ وســـاحات التجمـــع طبقـــًا لمـــا ورد بالفصـــل 

.)SBC201( ــاء الســـعودي العـــام )1013( مـــن كـــود البنـ

4. يلـــزم تخصيـــص مواقـــف ســـيارات لـــذوي اإلعاقـــة بالقـــرب مـــن المداخـــل الرئيســـية والمصاعـــد باألعـــداد والنســـب 

الموضحـــة بالجـــدول رقـــم )1( طبقـــا لكـــود البنـــاء الســـعودي العـــام )SBC201(، مـــع االلتـــزام باألبعـــاد والمواصفـــات 

الموضحـــة بدليـــل مواقـــف الســـيارات الصـــادر عـــن الـــوزارة. 

الحد األدنى للمواقف المطلوبةإجمالي عدد المواقف

25-1

50-26

75-51

100-76

150-101

200-151

300-201

400-301

1000-501

أكر من 1000 موقف

1

2

3

4

5

6

7

8

%2 من مجموع المواقف

 20 موقف باإلضافة الى موقف واحد 
لكل 100 موقف بعد ال1000 موقف

الجدول )1(: عدد مواقف سيارات ذوي اإلعاقة
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5.1.3 المتطلبات الكهربائية
تطبـــق أحـــكام هـــذه االشـــرتاطات عنـــد تصميـــم وتنفيـــذ وتركيـــب وتشـــغيل وصيانـــة كل األنظمـــة واألجهـــزة 

والرتكيبـــات الكهربائيـــة وأنظمـــة التيـــار الخفيـــف للمبانـــي والمنشـــآت المحـــددة ضمـــن نطـــاق هـــذا اإلصـــدار.

1. تقســـيم وحـــدات اإلنـــارة فـــي المـــكان علـــى عـــدد إثنـــن أو أكـــر مـــن دوائـــر التغذيـــة الكهربائيـــة، ووضـــع مفاتيـــح 

أو معـــدات التحكـــم فـــي اإلنـــارة بحيـــث ت�كـــون غـــي متاحـــة للـــزوار مـــع تطبيـــق متطلبـــات البنـــود رقـــم9-718:55( و 

.)SBC401( 718:53 مـــن الكـــود الســـعودي الكهربائـــي(

2. توفـــي إنـــارة الطـــوارئ الازمـــة فـــي المـــكان مـــع مصـــدر كهربـــاء احتياطـــي مؤمـــن )مثـــل البطاريـــات الكهربائيـــة( 

وذلـــك لتوفـــي التغذيـــة الازمـــة فـــي حـــال انقطـــاع مصـــدر الكهربـــاء األساســـي، طبقـــًا لمتطلبـــات البنـــود أرقـــام 

.)SBC801( 1008(و 1013 و)604  مـــن  الكـــود الســـعودي للحمايـــة مـــن الحرائـــق

3. تطبيـــق متطلبـــات الكـــود الســـعودي العـــام )SBC201(، والكـــود الســـعودي الكهربائـــي )SBC401(، وكـــود الحمايـــة 

مـــن الحريـــ�ق )SBC801(، وأصـــول الصناعـــة فـــي األعمـــال الكهربائيـــة بمـــا يشـــمل التمديـــدات، والرتكيبـــات الداخليـــة، 

والخارجيـــة متضمنـــة متطلبـــات األمـــن والســـامة ونظـــم الكشـــف واإلنـــذار ومضخـــات الحمايـــة مـــن الحريـــ�ق وإضـــاءة 

وســـائل ومســـارات الهـــروب ونظـــم تغذيـــة الطـــوارئ والت�أريـــض والقواطـــع واإلضـــاءة الصناعيـــة  والحمايـــة مـــن 

ـــة للمبانـــي  ـــات كفـــاءة الطاقـــة الكهربائي ـــة، كمـــا يوصـــى بتطبيـــق متطلب ـــات الظـــروف المناخي الصواعـــق ومتطلب

غـــي الســـكنية ضمـــن الكـــود الســـعودي لرتشـــيد الطاقـــة للمبانـــي غـــي الســـكنية )SBC-601( مـــع فصـــل األنظمـــة 

والشـــبكات المختلفـــة، وضمـــان مطابقـــة جميـــع المـــواد للمواصفـــات القياســـية الســـعودية.

4. االلتـــزام بـــأن ت�كـــون لوحـــات توزيـــع الكهربـــاء الرئيســـية ولوحـــات التحكـــم مقفلـــة وال يتـــم فتحهـــا إال عـــن طريـــ�ق 

أدوات أو مفاتيـــح خاصـــة، أو أن ت�كـــون بداخـــل غـــرف مقفلـــة، وت�كـــون لوحـــات وغـــرف ومحطـــات الكهربـــاء الخارجيـــة 

المخصصـــة لتغذيـــة المشـــروع داخـــل حـــدود الموقـــع الخـــاص بالمشـــروع.

5. متطلبـــات كفـــاءة الطاقـــة لألنظمـــة الكهربائيـــة الـــواردة فـــي كـــود البنـــاء الســـعودي الصـــادر عـــن اللجنـــة 

ـــاء الســـعودي فـــي العـــام 2018. ]الكـــود الســـعودي لرتشـــيد الطاقـــة للمبانـــي غـــي الســـكنية  الوطنيـــة لكـــود البن

 )UM-SECTION9&9( الفصـــول أرقـــام )SBC201( كـــود البنـــاء الســـعودي العـــام ،)SBC601(

6. المتطلبـــات الكهربائيـــة الـــواردة فـــي كـــود البنـــاء الســـعودي الصـــادر عـــن اللجنـــة الوطنيـــة لكـــود البنـــاء 

الســـعودي فـــي العـــام 2018. ]الكـــود الســـعودي للحمايـــة مـــن الحرائـــق )SBC801(، البنـــود رقـــم )508 و604 و605 

و608 و1008(، والبنـــد رقـــم )907(، والمتطلبـــات الكهربائيـــة فـــي البنـــود رقـــم )913 و1013(.

7. المتطلبـــات الكهربائيـــة الـــواردة فـــي كـــود البنـــاء الســـعودي الصـــادر عـــن اللجنـــة الوطنيـــة لكـــود البنـــاء 

الســـعودي فـــي العـــام 2018. ]الكـــود الســـعودي للحمايـــة مـــن الحرائـــق )SBC801(، البنـــود رقـــم )508 و604 و605 

و608 و1008(، والبنـــد رقـــم )907(، والمتطلبـــات الكهربائيـــة فـــي البنـــود رقـــم )913 و1013(.

8. يتعهـــد المكتـــب الهندســـي بتطبيـــق دليـــل الخدمـــة الكهربائيـــة وكـــود التوزيـــع الســـعودي، وتقديـــم شـــهادة 

تنســـيق مـــع مقدمـــي الخدمـــة الكهربائيـــة موضحـــًا بهـــا تاريـــ�خ بـــدء الخدمـــة المتوقـــع، ومتطلبـــات التغذيـــة، وتحديـــد 

موقـــع غـــرف الكهربـــاء علـــى الموقـــع العـــام.



اشتــــــراطات الحاضنــــــات البلدية للباعة الجائليـن17

6.1.3 المتطلبات الميكانيكية

7.1.3 متطلبات التربيد والتهوية والت�كي�يف

8.1.3 متطلبات الصحة العامة

ــزة،  ــة، واألجهـ ــة كل األنظمـ ــغيل، وصيانـ ــب، وتشـ ــذ، وتركيـ ــم، وتنفيـ ــد تصميـ ــرتاطات عنـ ــذه االشـ ــكام هـ ــق أحـ تطبـ

ــدار: ــذا اإلصـ ــاق هـ ــن نطـ ــددة ضمـ ــآت المحـ ــة للمبانـــي والمنشـ ــال الميكانيكيـ ــة باألعمـ ــات الخاصـ والرتكيبـ

1. االلتـــزام بـــأن ت�كـــون جميـــع المواصفـــات الفنيـــة لألنظمـــة الميكانيكيـــة مطابقـــة لمتطلبـــات كـــود البنـــاء الســـعودي 

 ،)SASO( للمواصفـــات والمقاي�يـــس والجـــودة«  الســـعودية  “الهيئـــة  مـــن  المجـــازة  القياســـية  وللمواصفـــات 

ومراعـــاة الظـــروف المناخيـــة والبيئيـــة فـــي جميـــع األعمـــال، ومتطلبـــات كفـــاءة الطاقـــة بالمبانـــي غـــي الســـكنية 

.)SBC-601( مـــن الكـــود الســـعودي لرتشـــيد الطاقـــة للمبانـــي غـــي الســـكنية

2. االلتـــزام بـــأن تحتـــوي المســـتندات الميكانيكيـــة المقدمـــة علـــى مخططـــات التصميـــم التفصيليـــة والحســـابات 

الهيدروليكيـــة والمواصفـــات الفنيـــة للمـــواد المســـتخدمة وت�كـــون معتمـــدة مـــن مكتـــب هندســـي معتمـــد 

ــي. ــاع المدنـ ــة الدفـ ــة العامـ ــل المديريـ ــن قبـ ــل مـ ومؤهـ

1. تطبيـــق متطلبـــات الكـــود الســـعودي الميكانيكـــي )SBC501(، وذلـــك علـــى الحـــد األدنـــى للتهويـــة وباألخـــص 

)فصـــل 4- جـــدول 403.3.1.1( والفقـــرة رقـــم )102.3( متضمنـــًا متطلبـــات الصيانـــة، والفصـــل )28( مـــن كـــود البنـــاء 

. )SBC201( الســـعودي العـــام

2. يوصـــى بتجميـــع ميـــاه الت�كثيـــف فـــي المبانـــي الجديـــدة التـــي تزيـــد حمولـــة التربيـــد بهـــا عـــن 350kw واســـتخدامها 

ألغـــراض الـــري أو صناديـــق طـــرد المراحيـــض.

1. تطبيـــق متطلبـــات الكـــود الســـعودي الصحـــي )SBC701( وباألخـــص الفقـــرة رقـــم )102.3( متضمنـــًا متطلبـــات 

الصيانـــة، والجـــدول )403.1( و )709.1( وكـــود البنـــاء الســـعودي العـــام )SBC201( بمـــا فيـــه الفصـــل )29( جـــدول 

)2902.1(، والبنـــد رقـــم )607( متضمنـــًا متطلبـــات نظـــام إمـــدادات الميـــاه الســـاخنة، ومتطلبـــات الصـــرف الصحـــي 

الخـــاص فـــي )SBC702( وخاصـــة الفقـــرة رقـــم )802( متضمنـــًا متطلبـــات خزانـــات الصـــرف الصحـــي وااللتـــزام بإنشـــاء 

خزانـــات الصـــرف الصحـــي داخـــل حـــدود الملكيـــة فقـــط.

2. االلتزام برتكيب معدات التعقيم للحصول على النتيجة األمثل والخصائص الكيمائية الصحية للمستخدمن.

3. االلتزام بالحد األدنى لجودة مياه الصرف الصحي المسموح بها طبقا لمتطلبات شركة المياه الوطنية.

4. توفي مصدر عمومي للمياه أو خزانات خارجية لحاضنة البلدية.
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9.1.3 متطلبات السالمة العامة
ـــاء الســـعودي فـــي  ـــاء الســـعودي الصـــادر عـــن اللجنـــة الوطنيـــة لكـــود البن ـــات كـــود البن 1. االلتـــزام بتطبيـــق متطلب

العـــام 2018. ]الكـــود الســـعودي للحمايـــة مـــن الحرائـــق )SBC801(، الفصـــل التاســـع الفقـــرة رقـــم )903.2.3( والفقـــرة 

رقـــم )915.2.3( والفقـــرة رقـــم )9.3.3.1.1( والفصـــل الســـابع والخمســـون الفقـــرة رقـــم )5704.3.4.2( والفقـــرة رقـــم 

)5705.3.5.2(، والفصـــل الواحـــد والســـتون الفقـــرة رقـــم )6103.2.1.4(، فيمـــا يخـــص مســـتلزمات مكافحـــة الحريـــ�ق.

2. االلتـــزام بتطبيـــق متطلبـــات ومســـتلزمات أنظمـــة مكافحـــة الحريـــ�ق الـــواردة فـــي كـــود البنـــاء الســـعودي الصـــادر 

عـــن اللجنـــة الوطنيـــة لكـــود البنـــاء الســـعودي فـــي العـــام 2018. ]كـــود البنـــاء الســـعودي العـــام )SBC201(، الفصـــل 

ـــ�ق مـــن  التاســـع علـــى أن ت�كـــون مســـؤولية التصميـــم واالشـــراف علـــى تنفيـــذ وصيانـــة أنظمـــة الوقايـــة مـــن الحري

قبـــل مكتـــب هندســـي مؤهـــل ومتخصـــص فـــي مجـــال الوقايـــة والحمايـــة مـــن الحريـــ�ق ومعتمـــد مـــن المديريـــة 

العامـــة للدفـــاع المدنـــي. 

3. فصـــل أي مـــواد أو أدوات تســـاعد علـــى احتمـــال خطـــر الحريـــ�ق مثـــل حاويـــات تخزيـــ�ن المنظفـــات او وقـــود 

المولـــدات عـــن مصـــادر اللهـــب او احتمـــال حـــدوث الشـــرر.

4. مراعـــاة متطلبـــات مقاومـــة المـــواد والعناصـــر اإلنشـــائية للحريـــ�ق والـــواردة فـــي كـــود البنـــاء الســـعودي الصـــادر 

عـــن اللجنـــة الوطنيـــة لكـــود البنـــاء الســـعودي فـــي العـــام 2018. ]كـــود البنـــاء الســـعودي العـــام )SBC201(، للفئـــة 

)E( مـــن االســـتخدامات التجاريـــة، ويســـمح باســـتخدام أنظمـــة الطـــاء المقـــاوم للحريـــ�ق للوصـــول للمتطلبـــات 

المحـــددة بالكـــود.

5. توفـــي تجهيـــزات اإلســـعاف الطبـــي األوليـــة، ووضـــع لوحـــات إرشـــادية فـــي أماكـــن مناســـبة توضـــح طـــرق 

اإلســـعاف الصحيحـــة فـــي حـــاالت اإلنقـــاذ مـــن اإلصابـــات.

6. التدريب على خطة اإلخاء أثناء الحري�ق أو الطوارئ.

7. تطبيـــق أســـس الســـامة المهنيـــة فـــي جميـــع اعمـــال التنفيـــذ بمـــا يضمـــن عـــدم حـــدوث إصابـــات مثـــل: توفـــي 

الســـقاالت، والســـالم، وضمـــان التقيـــد بوســـائل الســـامة مثـــل: الخـــوذات واألحذيـــة الواقيـــة.
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 1.3.3 متطلبات الجودة

 )SBC201( ــام ــاء الســـعودي العـ ــا وردت بكـــود البنـ ــ�ق كمـ ــر للحريـ ــة المـــواد والعناصـ ــات مقاومـ ــاة متطلبـ 1. مراعـ

.)A3( ــة للفئـ

3.3 مواصفات المواد وجودة التنفيذ 

 1.2.3 متطلبات الصيانة

1. إجـــراء الصيانـــة الدوريـــة والوقائيـــة علـــى العناصـــر اإلنشـــائية وكافـــة التجهيـــزات والتمديـــدات والتوصيـــات 

ــأة  ــا ضمـــن خطـــة زمنيـــة تحفـــظ بســـجات المنشـ ــاء وتركيبـــات وأنظمـــة ســـامة ومتابعتهـ والمعـــدات مـــن كهربـ

ويحـــق لمنســـوبي البلديـــة أو األمانـــة االطـــاع عليهـــا لضمـــان الســـامة والصحـــة العامـــة فـــي جميـــع األوقـــات 

ــ�ن. ــأة أو المجاوريـ ــار علـــى المنشـ وعـــدم الت�أثـــي الضـ

3.2 المتطلبات الفنية 
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1.4 المتطلبات التشغيلية
1 - االلتزام بعدم ممارسة النشاط خارج المواقع والمسارات المخصصة من )األمانة / البلدية(. 

2 - أن يكـــون صاحـــب الرتخيـــص )المؤقـــت( متواجـــد أثنـــاء التشـــغيل ويعمـــل بنفســـه، وفـــي حـــال غيـــاب صاحـــب 

الرتخيـــص )المؤقـــت( يســـمح ألفـــراد عائلتـــه )األبنـــاء والبنـــات، األم واألب، األخـــوة واألخـــوات( بالعمـــل بالنيابـــة عنـــه 

علـــى أن يكونـــوا حاصلـــن علـــى الشـــهادات صحيـــة لألنشـــطة الغذائيـــة الصحيـــة.

3 - يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على ترخيص )المؤقت(.

4 - فـــي حـــال األمانـــة ليـــس لديهـــا نظـــام إلكرتونـــي للرقابـــة فيجـــب االحتفـــاظ بســـجل الرقابـــة الصحيـــة الـــذي يصـــرف 

مـــع الرتخيـــص )المؤقـــت( أو عقـــد التشـــغيل، علـــى أن يقـــدم للمراقـــب البلـــدي عنـــد أي زيـــارة.

5 - يجب أخذ موافقة )األمانة / البلدية( في حال الرغبة في تغي�ي مساحة منفذ البيع، أو تغي�ي النشاط.

6 - عرض الرتخيص البلدي لمزاولة النشاط في موقع بارز في منفذ البيع.

7 - وضع لوحة تحذيرية داخل المنفذ البيع )ممنوع التدخن(.

8 - وضع بطاقة تسعية على المنتجات والسلع المعروضة أو قائمة أسعار معلنة. 

9 - منع استخدام مكربات الصوت أثناء البيع.

10 - يمنع عرض البضائع على األرض. 

11 - االلتزام برمي النفايات في األماكن المخصصة لذلك، والمحافظة على النظافة العامة للموقع. 

12 - توفي طاوالت عرض مناسبة لعرض البضائع.

13 - يمنـــع علـــى البائـــع المتجـــول ممارســـة البيـــع مـــن خـــال المركبـــات غـــي المســـتوفية الشـــرتاطات المركبـــات 

المتنقلـــة لبيـــع األغذيـــة.

14 - أن ت�كـــون األوعيـــة والصناديـــق التـــي يســـتعملها الباعـــة المتجولـــون لبيـــع بضاعتهـــم مســـتوفيه للشـــروط 

والمواصفـــات الصحيـــة. 

ــن )15ســـم( علـــى  ــل عـ ــا ال يقـ ــة بمـ ــر أعلـــى مـــن ســـطح األرضيـ ــفلية فـــي المتاجـ 15 - يجـــب أن ت�كـــون األرفـــف السـ

ــفل. ــن األسـ ــة مـ ــون مفرغـ ــم(، وأن ت�كـ ــن )30 سـ ــل عـ ــخ ال تقـ ــل، والمطابـ األقـ

المتطلبات التشغيلية  4
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16 - يجب أن ت�كون جميع المواد منظمة ومرتبة على األرفف.

17 - ُيمنع منعًا باّتًا استخدام الطبليات الخشبية، وُيسمح بالباستيكية. 

18 - يجـــب توفـــي األرفـــف واألدراج المناســـبة للســـلع الغـــي غذائيـــة ســـواء كانـــت كهربائيـــة أو الكرتونيـــة أو مابـــس 

أو غـــي ذلـــك، بهـــدف المحافظـــة علـــى ســـامة وجـــودة الســـلع.

19 -  يمنـــع علـــى صاحـــب المنفـــذ التغيـــ�ي فـــي التصميـــم لعمـــل إضافـــات مالـــم يحصـــل علـــى موافقـــة مـــن )األمانـــة 

/ البلديـــة(.  

20 -  منـــع أي تغيـــ�ي فيمـــا يـــدون بســـجل الرقابـــة الصحيـــة مـــن بيانـــات أو ماحظـــات ســـواء بالكشـــط أو المحـــو أو 

ـــأي طريقـــة أخـــرى.  ـــة أو ب اإلزال

21 -  يمنـــع مزاولـــة النشـــاط بعـــد الســـاعة 12 ليـــاً إال بعـــد حصـــول الحاضنـــة علـــى تصريـــ�ح العمـــل )24ســـاعة( باســـت�ثناء 

شـــهر رمضـــان المبـــارك واألعيـــاد.

22 - أن يكون الرتخيص )المؤقت( وفق النشاط التفصيلي المحدد من قبل الوزارة.

23 - يمنع مخالفة النشاط الذي رخص من اجله منفذ البيع.

1. يجب أن يسمح تصميم المنطقة المخصصة للتجهيز والتحضي بإجراء عمليات التنظيف والتطهي بسهولة.

2. ت�كـــون األوانـــي وأســـطح الُمِعـــّدات التـــي ت�تامـــس مـــع األغذيـــة مـــن مـــواد مقاومـــة للصـــدأ وال تســـمح بانتقـــال 

المـــواد الضـــاّرة إلـــى األغذيـــة، وخاليـــة مـــن التشـــققات والكســـور. 

3. توفي اإلضاءة الطبيعية أو الصناعية المغطاة بما يتناسب مع عمليات اإلعداد والتجهيز.

4. توفـــي عـــدد مناســـب مـــن وحـــدات التربيـــد الخاصـــة بحفـــظ األطعمـــة واحـــدة علـــى األقـــل، علـــى أن يكـــون العـــدد 

حســـب كميـــات األطعمـــة المخزنـــة الكافيـــة ليـــوم عمـــل واحـــد.

المناســـبة  المعقمـــات والمنظفـــات  الغذائيـــة واألدوات وتوفـــي  األيـــدي والمـــواد  حـــوض لغســـل  توفـــي   .5

الورقيـــة. والمناشـــف 

6. اســـتخدام العبـــوات والصناديـــق المناســـبة لعـــرض المـــواد الغذائيـــة المســـموح بهـــا والتـــي تســـاعد فـــي حفـــظ 

جودتهـــا ويمنـــع اســـتخدام العبـــوات والصناديـــق غـــي المخصصـــة لاســـتخدام الغذائـــي.

7. يجب أن تحمل المنتجات المعبأة بطاقة تعريفية للمنتج. 

8. يجـــب أن ت�كـــون المـــواد الغذائيـــة المعروضـــة ذات تاريـــ�خ صاحيـــة غـــي منتهـــي وخاليـــة مـــن العيـــوب وأي عامـــات 

للتلـــف والفســـاد. 

9. يمنـــع تحضـــي المايونيـــز والكاتشـــب أو الصلصـــات األخـــرى داخـــل منفـــذ البيـــع، ويتـــم اســـتعمال المنتجـــات 

المجهـــزة بمصانـــع مرخصـــة فقـــط. 

10. يمنـــع اســـتخدام الســـكاكن ذات المقابـــض الخشـــبية، وي�جـــب أن تســـتخدم الســـكاكن ذات المقابـــض المصنوعـــة 

مـــن اللدائـــن المضغوطـــة.  

11. يجـــب الفصـــل بـــن المـــواد الغذائيـــة غـــي المطبوخـــة والمـــواد الغذائيـــة الجاهـــزة لـــألكل فـــي مـــكان التحضـــي 

وداخـــل وحـــدات التربيـــد.

2.4 متطلبات تداول المواد الغذائية
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12. يمنع استخدام أكواب مصنوعة من الباستيك أو الفوم »الفلن« في تعبئة المشروبات الساخنة. 

13.  أن ت�كون األدوات المستخدمة لتقليب المشروبات الساخنة ت�تحمل درجة حرارة )100 °م( فما فوق.

14. يجب أال تزيد درجة حرارة المواد الغذائية المربدة الموجودة داخل وحدات التربيد عن 4 درجة مئوية.

15. يجب االحتفاظ بكمية المواد الغذائية المستخدمة بما يكفي يوم واحد فقط.  

16. يجـــب ان ت�كـــون األوعيـــة الخاصـــة بتغليـــف الطعـــام مصنوعـــة مـــن مـــواد صحيـــة مصـــرح بهـــا مـــن هيئـــة الغـــذاء 

والـــدواء. 

17. توفي وحدة حفظ مواد الغذائية الساخنة بحيث ال تقل درجة الحرارة عن )63 درجة مئوية(.

3.4 المتطلبات الخاصة بالعاملي

1. يجـــب إصـــدار شـــهادات صحيـــة للعاملـــن ســـارية الصاحيـــة فـــي حـــال كان النشـــاط غذائـــي أو متعلـــق بالصحـــة 

العامـــة.

2. التـــزام العاملـــن بارتـــداء الـــزي المناســـب مـــع أدوات الوقايـــة الشـــخصية مثـــل )غطـــاء الـــراس- القفـــازات- 

الكمامـــة( ويمنـــع ارتـــداء الخواتـــم والساســـل والســـاعات اثنـــاء العمـــل فـــي حـــال كان النشـــاط غذائـــي أو متعلـــق 

بالصحـــة العامـــة. 

3. اتبـــاع العاملـــن للممارســـات الصحيـــة الســـليمة )ت�كـــرار غســـل اليديـــن، تقليـــم األظافـــر، النظافـــة الشـــخصية عـــدم 

لمـــس األنـــف والفـــم(.

4. تجنب الممارسات الخاطئة مثل )التدخن أو النوم في أماكن العمل(.

5. فـــي حـــال ظهـــور أي أعـــراض مرضيـــة أو جـــروح أو بثـــور علـــى صاحـــب الرتخيـــص )المؤقـــت( أو العاملـــن، يجـــب 

التوقـــف عـــن العمـــل لحـــن الت�أكـــد مـــن زوال المـــرض.

6. يمنع استخدام منفذ البيع لتخزي�ن األغراض الشخصية في غي األماكن المخصصة لها.

7. االلتزام بنظام العمل والئحته التنفيذية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. 

8. يجـــب أن يكـــون )الحرفـــي( مســـجل فـــي ســـجل الحرفيـــ�ن التابـــع للربنامـــج الوطنـــي للحـــرف والصناعـــات اليدويـــة 

)بـــارع(. 
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4.4 متطلبات بيع البضائع والمنتجات

4.5 متطلبات التنظيف والتطهري

اوالً: البضائع المسموح بيعها:

ثانيًا: البضائع الممنوع بيعها:

1. المواد الغذائية )المنتجات الزراعية، المنتجات المصنعة والمجهزة من األطعمة والمشروبات(.

2. البضائـــع التســـويقية ومـــا فـــي حكمهـــا كــــ )المابـــس، األقمشـــة، ألعـــاب األطفـــال، الصناعـــات الحرفيـــة والشـــعبية 

غـــي الضـــارة والتحـــف والهدايـــا واالكسســـوارات(.

1 - اللحوم والدواجن واألسماك )غي المطهية(، والحليب واأللبان كمنتج نهائي. 

2 - الحيوانات والطيور الحية والماشية.

3 - البضائع المصنعة التي ت�تطلب ضمان وصيانة كـاألدوات الكهربائية، وأجهزة االتصاالت، والحواسب اآللية. 

4 - منتجـــات التبـــغ، بأنواعهـــا، األقـــراص المدمجـــة، واألدويـــة، واأللعـــاب الناريـــة، والمعـــادن الثمينـــة واألحجـــار 

ــا.  ــا فـــي حكمهـ ــة ومـ ــلحة الناريـ ــة، واألسـ الكريمـ

5 - يمنع بيع أو عرض المنتجات المخالفة لألنظمة والتعليمات.  

6 - يمنع بيع المنتجات المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة.

7 - يمنع بيع األدوات واألجهزة المستعملة. 

1 - توفـــي حاويـــات نفايـــات ذات أغطيـــة ال تفتـــح بواســـطة اليـــد، ومـــزودة بأكيـــاس باســـتيكية تســـتبدل باســـتمرار 

وتنظـــف بشـــكل يومـــي

2 - يمنع استخدام المناشف القماشية.

3 - استعمال المنظفات المسموح بها في التنظيف والتطهي.

4 - أال يقل ارتفاع جميع األرفف عن سطح األرض عن 15 سم مفرغة من األسفل لتسهيل عملية التنظيف. 

5 - تخصيص غرفة لحاويات النفايات مزودة بكاميات مراقبة ومصدر ماء للتنظيف والتطهي.

6 - توفي صابون سائل لأليدي ومناشف ورقية او مجففات هوائية في دورات المياه.

7 - توفي حاويات خاصة لتخلص من زي�وت القلي. 
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1.5 أحكام عامة

2.5 التحديث

2.5 التظلمات والشكاوى

1. تلغـــي هـــذه االشـــرتاطات كل مـــا يتعـــارض معهـــا مـــن أحـــكام وردت فـــي لوائـــح أو قـــرارات أو تعليمـــات أو 

اشـــرتاطات قـــد أصدرتهـــا الـــوزارة.

2. تختـــص األمانـــات والبلديـــات بمراقبـــة تنفيـــذ هـــذه االشـــرتاطات علـــى جميـــع الباعـــة الجائلـــن وإيقـــاع العقوبـــات 

بحـــق المخالفـــن. فـــي المواقـــع الخاضعـــة إلشـــراف )األمانـــات- البلديـــات(

3. يلتـــزم صاحـــب الرتخيـــص باألنظمـــة والتعليمـــات الصـــادرة مـــن قبـــل الجهـــات الحكوميـــة األخـــرى فيمـــا يتعلـــق 

بمتطلبـــات تخـــص النشـــاط المرخـــص لـــه.

4. يتـــم تطبيـــق جـــدول المخالفـــات والجـــزاءات البلديـــة الصـــادرة بالقـــرار الـــوزاري رقـــم 4300204497 وتاريـــ�خ 

1442/3/12هــــ علـــى المحـــات الغـــي غذائيـــة المخالفـــة.

ــ�خ 1436/1/6هــــ  5. يتـــم تطبيـــق الائحـــة التنفيذيـــة لنظـــام الغـــذاء الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/1( بتاريـ

ــة. علـــى المحـــات الغذائيـــة المخالفـ

1. يخضـــع هـــذا اإلصـــدار للتحديـــث أو اإلضافـــة طبقـــًا لمـــا هـــو موضـــح أدنـــاه وتصبـــح كل التعديـــات أو اإلضافـــات جـــزءًا 

ال يتجـــزأ مـــن هـــذا اإلصـــدار، ويكـــون لهـــا نفـــس قـــوة ونفـــاذ هـــذا اإلصـــدار بعـــد اعتمادهـــا مـــن الـــوزارة.

2. يتـــم تحديـــث هـــذه الوثيقـــة حســـب الحاجـــة والتغـــيات التـــي تطـــرا علـــى القوانـــن واألنظمـــة التـــي تحكـــم مـــواد 

هـــذه الوثيقـــة مـــا لـــم يصـــدر أمـــر ســـاٍم أو قـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء خـــاف ذلـــك.

تختـــص اللجـــان المكونـــة فـــي األمانـــات/ البلديـــات بالنظـــر فـــي التظلمـــات/ الشـــكاوى مـــن األحـــكام الـــواردة فـــي 

هـــذه االشـــرتاطات وفقـــا لمـــا ورد فـــي نظـــام إجـــراءات الرتاخيـــص البلديـــة والئحتـــه التنفيذيـــة، وفيمـــا يخـــص 

مخالفـــات كـــود البنـــاء الســـعودي فيتـــم ضبطهـــا وتوثيقهـــا مـــن قبـــل الجهـــات ذات العاقـــة بنظـــام تطبيـــق كـــود 

البنـــاء الســـعودي، وأمـــا مـــا هـــو خـــارج عـــن اختصـــاص الـــوزارة فيتـــم التظلـــم منـــه أمـــام الجهـــات المختصـــة وفـــق 

أنظمتهـــا.

التحديث واألحكام 
العامة والتظلمات

والشكاوى 

5
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األدلة واألكواد 
المرجعية

6

1.6 األدلة المرجعية 

• األنظمـــة واللوائـــح التنفيذيـــة واللوائـــح الفنيـــة الصـــادرة عـــن الهيئـــة الســـعودية للمواصفـــات والمقاي�يـــس 

 www.saso.gov.sa والجـــودة 

www. المقاي�يس البيئية، مقاي�يس مستويات الضوضاء، الصادرة عن الهيئة العامة لألرصاد وحامية البيئة •

 nmc.gov.sa

• الدليـــل اإلرشـــادي للوصـــول الشـــامل فـــي البيئـــة العمرانيـــة الصـــادر عـــن مركـــز الملـــك ســـلمان ألبحـــاث اإلعاقـــة 

. www.kscdr.org.sa 2010 الصـــادر فـــي عـــام

• الئحة الباعة الجائلن.

• نظام اجراءات الرتاخيص البلدية والئحته التنفيذية.

• نظام العمل والئحته التنفيذية.

• الئحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

• الائحة التنفيذية لنظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( بتاري�خ 1436/1/6هـ .

www.sbc.[ 2018 كـــود البنـــاء الســـعودي الصـــادر عـــن اللجنـــة الوطنيـــة لكـــود البنـــاء الســـعودي فـــي العـــام •

gov.sa[ وخصوصـــا إصدارتـــه التاليـــة:

)Saudi Building Code - General )SBC201 كود البناء السعودي العام o

)306-Saudi Construction Code )SBC301 مجموعة األكواد اإلنشائية o

)Saudi Electrical Code )SBC401 الكود السعودي الكهربائي o

)Saudi Mechanical Code )SBC 501 الكود السعودي الميكانيكي o

 Non Residential Buildings( Saudi( الكـــود الســـعودي لرتشـــيد الطاقـــة للمبانـــي غـــي الســـكنية o

)Energy Code )SBC 601

)Saudi Sanitary Code )SBC701 الكود السعودي الصحي o

Saudi Fire Code )SBC 801( الكود السعودي للحماية من الحرائق o

www.saso.gov.sa )الائحة الفنية للمنظفات )هيئة المواصفات والمقاي�يس والجودة o
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