قوائم التدقيق ألنشطة اآليزك

اسم النشاط

#

رقم اآليزك

1

453011

البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيار الجديدة للسيارات وتوابعها وتشمل زينة السيارات

2

682020

أنشطة ادارة العقارات مقابل عمولة

3

661911

تقديم خدمات الدفع لنقاط البيع واملنافذ اإللكترونية اآلمن والذكية أجهزة الصراف اإليداع اآللي

4

521093

املخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع

5

251151

ورش الحدادة

6

477262

البيع بالتجزئة للعطور

7

452041

تبديل الزيوت

8

452022

اصالح ميكانيكا وكهرباء وسمكرة ودهان السيارات

9

477332

البيع بالتجزئة للمعادن الثمينة و واألحجار الكريمة

10

162250

أعمال ورش النجارة بشكل عام

11

331101

إصالح الخزانات والصهاريج واألوعية املعدنية

قوائم التدقيق ألنشطة اآليزك

اسم النشاط

#

رقم اآليزك

12

310060

صناعة التركيبات للمحالت واملطاعم يشمل تركيب ديكورات وما شابهها

13

421051

إصالح وصيانة الطرق والشوارع واألرصفة ومستلزمات الطرق

14

422033

إصالح وصيانة املحطات والشبكات والخطوط الرئيسية لتوزيع املياه

15

464958

البيع بالجملة للعطور

16

259211

معالجة وطلي املعادن بالصقل والتلميع

17

321191

طالء أصناف من املنتجات باملعادن الثمينة

18

331102

إصالح وصيانة األنابيب وخطوط األنابيب

19

331413

إصالح وصيانة أجهزة التوزيع والتحكم الكهربائية

20

331417

اصالح وصيانة أسالك التيار الكهربائي الخاصة بالدوائر الكهربائية

21

331103

إصالح املنتجات املعدنية عن طريق لحامها وهي في مواقعها

22

251154

صناعة وتركيب النوافذ واألبواب

قوائم التدقيق ألنشطة اآليزك

اسم النشاط

#

رقم اآليزك

23

452031

ورش حدادة السيارات

24

251156

صناعة وتركيب املظالت

25

331400

إصالح املعدات الكهربائية

26

239640

قطع ونشر الرخام

27

452033

ورش طالء ودهان السيارات

28

310021

صناعة األثاث املعدني للمنازل واملكاتب واملطاعم والفنادق

29

452012

اصالح جيرات السيارات

30

251153

صناعة وتركيب أبواب الكراجات

31

310041

تنجيد األثاث

32

251160

ورش صناعة االملونيوم

33

331295

إصالح وصيانة أجهزة التبريد وتنقية الهواء مثل الثالجات واملجمدات واملكيفات مهما كان حجمها

قوائم التدقيق ألنشطة اآليزك

اسم النشاط

#

رقم اآليزك

34

259230

خراطة املعادن

35

452032

ورش سمكرة السيارات وتشمل معالجة الصدأ

36

477421

البيع بالتجزئة لألثاث املنزلي املستعمل

37

521095

مخازن األثاث واألخشاب

38

239580

صناعة أصناف من الجبس يشمل األطر والبراويز املنقوشة والتماثيل والفازات وأصناف الزينة األخرى

39

310050

صناعة وتفصيل املجالس العربية

40

162240

أعمال الديكور الخشبي

41

651201

التأمين الصحي

قوائم التدقيق ألنشطة اآليزك
اسم النشاط

#

رقم اآليزك

42

662911

استشارات التأمين

43

649100

االيجار التمويلي

44

651202

التأمين العام

45

649913

التسويات املالية والتعويضات

46

641932

التقنية في الخدمات املالية

47

649226

التمويل االستهالكي

48

649228

ُ
التمويل االستهالكي املصغر

49

649221

التمويل العقاري

50

649227

التمويل متناهي الصغر

51

662912

الخدمات االكتوارية

52

662111

املعاينة وتقدير الخسائر

53

829102

املعلومات االئتمانية

54

649915

الوساطة الرقمية

55

641934

الوكاالت املصرفية

56

652000

إعادة التأمين

57

649222

إعادة التمويل العقاري

58

641933

أدارة وتشغيل مراكز النقد

59

651111

تأمين الحماية

60

651112

تأمين الحماية مع االدخار

61

649916

تحصيل ديون جهات التمويل

قوائم التدقيق ألنشطة اآليزك
#

اسم النشاط

رقم اآليزك

62

649111

تسجيل عقود اإليجار التمويلي

63

649914

تسجيل وحفظ صكوك التمويل العقاري

64

662120

تسوية املطالبات التأمينية

65

649223

تمويل األصول اإلنتاجية

66

649225

تمويل بطاقات االئتمان

67

649224

تمويل نشاط املنشآت الصغيرة واملتوسطة

68

661901

مراكز الحواالت

69

661212

مراكز الصرافة

70

661908

نظم املدفوعات والتسويات املالية والخدمات املتعلقة بها

71

662211

وساطة التأمين

72

662213

وساطة التأمين اإللكترونية

73

662212

وساطة إعادة التأمين

74

662200

وكالة التأمين

75

591104

انتاج اعالنات تجارية تلفزيونية

76

601001

البث اإلذاعي عن طريق الجو أو األسالك أو القمر

77

591402

أنشطة النوادي السينمائية

78

601003

أنشطة اإلذاعة

79

591105

تشغيل استوديو صوتي ومرئي

80

591404

تشغيل دار العرض السينمائي املؤقت

81

591401

تشغيل دور السينما الثابتة

قوائم التدقيق ألنشطة اآليزك
#

اسم النشاط

رقم اآليزك

تشغيل منصة توزيع وإدارة قنوات فضائية عبر أجهزة االستقبال الفضائي وتوزيع البث املباشر عبر
األقمار الصناعية باستخدام نظام قاس
توزيع االفالم على العارضون وشبكات التلفزيون

82

602035

83

591311

84

591312

توزيع الفيديو على العارضون وشبكات التلفزيون

85

591313

توزيع أقراص الفيديو الرقمية على العارضون وشبكات التلفزيون

86

331504

اصالح وصيانة الطائرات

87

731014

اإلعالنات الجوية

88

477346

البيع بالتجزئة ملعدات الخدمات األرضية وقطع غيارها

89

465997

البيع بالجملة ملعدات الخدمات األرضية وقطع غيارها

90

511003

التأجير التشغيلي للطائرات

91

16106

الرش الزراعي الجوي

92

932921

القفز املظلي

93

522312

املالحة واالرشاد الجوي

94

512001

النقل الجوي للبضائع املحدد بمواعيد

95

512002

النقل الجوي للبضائع غير املحدد بمواعيد

96

511001

النقل الجوي للركاب املحدد بمواعيد

97

511002

النقل الجوي للركاب غير املحدد بمواعيد

98

522323

النقل السطحي

99

331318

إصالح وصيانة األجهزة املالحية

100

522321

أنشطة التعامل مع الركاب في املطارات

101

562904

أنشطة املتعهدين الذين يقدمون خدمات الطعام للطائرات

قوائم التدقيق ألنشطة اآليزك
#

اسم النشاط

رقم اآليزك

102

522311

أنشطة املطارات

103

522314

أنشطة مكافحة الحرائق في املطارات

104

791102

أنشطة وكاالت شركات الطيران

105

773042

تأجير وتشغيل املناطيد

106

511004

تشغيل الطائرات ألغراض غير تجارية

107

522313

تشغيل وصيانة جسور االركاب

108

812908

تنظيف الطائرات

109

522325

خدمات اجراءات الطيران

110

749046

خدمات االستشارات في مجال اعمال اإلطفاء واإلنقاذ في املطارات

111

749041

خدمات االستشارات في مجال النقل الجوي

112

749049

خدمات االستشارات في مجال أمن الطيران

113

749042

خدمات االستشارات في مجال خدمات املالحة الجوية

114

749043

خدمات االستشارات في مجال سالمة الطيران واملقاييس

115

749045

خدمات االستشارات في مجال عمليات املطارات

116

522322

خدمات اإلدارة األرضية واالشراف األرض ي في املطارات

117

522916

خدمات سماسرة الطائرات

118

522408

خدمات مناولة العفش لطائرات الركاب

119

522324

مقدمي الخدمات األرضية

120

522927

مناولة الشحن الجوي للبضائع والبريد

121

522403

مناولة وقود وزيت الطائرات

قوائم التدقيق ألنشطة اآليزك
#

اسم النشاط

رقم اآليزك

122

522928

وكاالت الشحن الجوي التجميعي

123

712086

التحقق من املطابقة ومنح الشهادات للمنتجات واملنشآت الدوائية والتجميل

124

749067

أنشطة االستشارات الجمركية

125

749068

أنشطة االستشارات الفندقية

126

749075

أنشطة االستشارات في مجال االعالف

127

749071

أنشطة االستشارات في مجال األعمال الدولية

128

749076

أنشطة االستشارات في مجال املبيدات

129

749038

خدمات استشارات صحية

130

749047

خدمات االستشارات في مجال الطائرات بدون طيار

131

749077

مراكز االستشارات الدوائية في مجال األدوية

132

712071

منح شهادات املطابقة في قطاعات اإلنتاج والتصنيع او في تقديم الخدمات والعمليات

133

522931

الخدمات اللوجستية

134

501203

النقل املائي البحري الساحلي للبترول والغاز

135

501202

النقل املائي البحري الساحلي للبضائع للحاويات

136

501201

النقل املائي البحري والساحلي للبضائع املتنوعة

137

799013

أنشطة بيع تذاكر السفر البحرية

138

522922

توجيه مركبات األجرة

139

522405

توجيه مركبات نقل البضائع

140

712062

فحص ومعاينة السفن

141

712063

فحص ومعاينة معدات وأدوات السالمة الخاصة بالسفن

قوائم التدقيق ألنشطة اآليزك
#

اسم النشاط

رقم اآليزك

142

491202

نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية بين املدن

143

491201

نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية داخل املدن يشمل عربات النوم

144

491102

نقل الركاب عبر خطوط السكك الحديدية بين املدن

145

491101

نقل الركاب عبر خطوط السكك الحديدية داخل املدن

146

771041

وسطاء تأجير السيارات

147

749031

االستشارات األمنية

148

801011

الحراسة األمنية املدنية الخاصة

149

711012

تقديم الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق

150

711011

تقديم خدمات االستشارات الهندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق

151

801012

نقل النقود واملعادن الثمينة واملستندات ذات القيمة

152

620213

أنشطة االستشارات في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات

153

620212

أنشطة االستشارات في مجال الحاسب اآللي

154

582003

العاب الحاسوب

155

611002

النطاق العريض الثابت

156

612012

النطاق العريض املتنقل

157

619012

أنشطة خدمات الهاتف العمومي

158

474152

بيع البرمجيات غير املعدة بناء على الطلب

159

611001

تقديم خدمات االتصاالت الثابتة

160

612011

تقديم خدمات االتصاالت املتنقلة

161

612013

تقديم خدمات االنترنت الالسلكية

قوائم التدقيق ألنشطة اآليزك
#

اسم النشاط

رقم اآليزك

162

619017

تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية

163

532013

تقديم خدمات التوصيل عبر املنصات االلكترونية

164

611004

تقديم خدمات املعطيات السلكية

165

612014

تقديم خدمات املعطيات الالسلكية

166

619023

تقديم خدمات إنترنت األشياء باستخدام الترددات املعفاة من الترخيص

167

619018

تقديم خدمات مشغل الشبكة االفتراضية إلنترنت األشياء IoT VNO

168

619016

تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة االفتراضية MVNO

169

619022

تقديم خدمة تأجير مرافق االتصاالت CSP

170

619014

كبائن االتصاالت

171

532011

نقل الطرود محلي

172

532012

نقل الطرود محلي ودولي

173

631125

التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية

174

582002

أنظمة التشغيل

175

620101

تحليل النظم

176

620104

تصميم واجهة وتجربة املستخدم

177

620112

تطوير األلعاب اإللكترونية

178

620111

تطوير التطبيقات

179

631113

تقنيات البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات

180

620105

تقنيات التنقل الذاتي

181

620113

تقنيات الذكاء االصطناعي

قوائم التدقيق ألنشطة اآليزك
#

اسم النشاط

رقم اآليزك

182

620106

تقنيات الروبوت

183

620108

تقنيات الواقع االفتراض ي واملعزز

184

631112

تقنيات سالسل الكتل البلوك تشين

185

620107

تقنية الطباعة ثالثية األبعاد

186

620115

حلول التقنية املالية

187

582001

نشر البرامج الجاهزة

188

649921

أنشطة االستثمار للحساب الخاص للوحدات املعنية يشمل شركات رؤوس األموال املجازفة ونوادي
االستثمار

189

749051

الدراسات واالستشارات اإلعالمية

190

742020

أنشطة التصوير التجاري والسياحي بجميع وسائل التصوير وأساليبه

453011
ـ

البيع بالجملة والتجزئة لقطع الغيارالجديدة
للسيارات وتوابعها وتشمل زينة السيارات

البند  /االشت راط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

هل تم تقديم رخصة بناء

3

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

5

في حالة املحالت:
هل موقع املحل على شوارع مخصصة لالستخدام التجاري حسب املخططات ووثائق البناء املعتمدة ،أو ضمن املناطق
الصناعية وورش السيارات ،أو ضمن محطات الوقود
في حالة املكاتب:
هل موقع املكاتب على شارع تجاري في دور أرض ي أو أرض ي وميزانين أو ضمن األدوار املتكررة باملجمعات واملباني التجارية
وحسب رخصة البناء ونوعية االستخدام املعتمدة
في حالة املحالت:
في املدن واملحافظات التالية( :الرياض ،مكة املكرمة ،املدينة املنورة ،الدمام ،الخبر ،الظهران ،جدة ،بريدة ،حائل ،تبوك،
سكاكا ،عرعر ،الطائف ،الهفوف ،حفر الباطن):
هل مساحة املحل أكبر من او تساوي  48م 2؟

6

هل مساحة املحل أكبر من او تساوي  24م 2في باقي املدن واملحافظات واملراكز في اململكة العربية السعودية؟.
في حالة املحالت داخل مراكز الخدمة (محطات الوقود)
هل مساحة املحل أكبر من أو تساوي  24م 2؟
في حالة املكاتب:
هل مساحة املكتب أكبر من او تساوي  24م 2؟

7

تم توفير مواقف للسيا ات َّ
بمعدل موقف لكل  25م 2بحد أدنى َّ
سيارة واحدة للموقع
ر

االشتراطات الفنية

8
9
10
11

هل تم استيفاء متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل صندوق لإلسعافات األولية متوفر ومزودا باملواد ذات األهمية الطبية
هل تم تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل األنظمة واألجهزة والتركيبات الخاصة بالتهوية والتكييف والتدفئة ،مع
ضرورة االلتزام بتطبيق متطلبات كود امليكانيكا في كود البناء السعودي
هل املحل جيد التكييف والتهوية ملنع ارتفاع درجات الحرارة داخل املحل بحيث ال يتجاوز  25درجة مئوية

12

هل تم تطبيق متطلبات كود البناء السعودي للتمديدات والتجهيزات والصيانة لألعمال الصحية ومتطلبات الصرف الصحي

13

هل تم االلتزام بتصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق املعتمدة لدى املديرية العامة للدفاع املدني في مجال الوقاية
والحماية من الحريق ،وتحديد الطفايات املناسبة ونوعيتها

هل واجهة املحل من الزجاج الشفاف السكوريت وما في حكمه بسماكة ال تقل عن  12ملم وتشمل أبواب بعرض ال يقل عن
14
 90سم لألبواب املفردة ،و 160سم لألبواب املزدوجة ،خالي من الخدوش واللحمات والتشققات والشروخ أو الثقوب
هل الدرج الخارجي للمحل مصنوعا من مواد آمنة ومقاومة لالنزالق وشديدة التحمل ،كالجرانيت والرخام املعالج أو الطالء
15
الخشن بمادة اإليبوكس ي والسراميك والبورسلين وما في حكمها
هل تم وضع اللوحة الخارجية للمحل التجاري على واجهة املحل ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور األرض ي والدور
16
العلوي بارتفاع  80سم ومع ترك مسافة  25سم على الجانين من حدود املحل
هل يقتصر محتوى اللوحة فقط على اآلتي( :االسم التجاري للنشاط ،رقم السجل التجاري ،الشعار إن وجد حسب السجل
17
التجاري)
 18هل اللوحة من االحرف البارزة
 19هل اضاءة االحرف مخفية (خلف األحرف املجوفة) ولم يتم استخدام الكشافات
 20لم يتم استخدام خلفيات إضافية للوحات غير مواد التشطيب األساسية لواجهات املبنى بما فيه إضافة الكاليدنج
 21لم يتم وضع اللوحات التجارية في األدوار العليا
 22ليس هناك ما يعيق واجهة املبنى كاللوحة النوافذ أو الفتحات األخرى
 23هل تم وضع لوحات األنشطة التجارية الواقعة ضمن املبنى باألدوار العليا في لوحة واحدة داخل املبنى
هل تم وضع لوحة داخلية أو ملصق أو شاشة إلكترونية داخل املحل يبين فيها أرقام التواصل والبالغات الخاصة بالجهات
24
ذات العالقة
 25هل تم وضع لوحة داخلية أو ملصق إرشادي بجانب طفاية الحريق يوضح طريقة استخدامها
 26هل تم وضع لوحة داخلية أو ملصق خارجي بأوقات الدوام الرسمية
 27هل تم وضع لوحة داخلية أو ملصق إرشادي في مكان بارز ،ال تباع قواعد النظافة العامة
هل تم عمل األرضيات بحيث تكون مقاومة لالنزالق ذات سطح مستو خال من التشقق والحفر ،من مواد غير منفذة للماء
28
وتكون سهلة التنظيف والغسل ومصنوعة من مواد ال تتأثر باملنظفات الصناعية
 29هل تم تغطية جميع فتحات تصريف املياه ،وأن تكون مزودة بغطاء شبكي ومحكمة الغلق
 30هل الجدران واألرضيات واألسقف خالية من العيوب والتشققات
هل سقف املحل تم عمله من الخرسانة أو ما يماثلها وناعمة التشطيب ومطلية بدهان فاتح اللون وال يوجد به أي بروزات أو
31
ثقوب تسمح بتراكم األوساخ ومرور الحشرات
 32هل السقف املستعار  -إن وجد  -من مواد مقاومة للحريق وال تتأثر بالرطوبة
 33هل منطقة االستقبال مفصولة عن منطقة تخزين قطع الغيار وتحتوي على كاونتر تقديم الخدمة
 34هل تم توفير أرفف للسلع
ال يزيد ارتفاع األرفف في منطقة العرض عن  2م شامال السلع املعروضة ،وتكون مصنوعة من مواد معدنية مقاومة للصدأ
35
والرطوبة
 36ال يقل عرض املمرات واملسارات بين األرفف عن  70سم
 37ال يقل ارتفاع جميع األرفف عن سطح األرض عن  15سم مفرغة من األسفل لتسهيل عملية التنظيف
 38هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط بيع غيار السيارات والشاحنات والدراجات النارية.

682020
ـ

إدارة العقارات مقابل العمولة

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

هل تم تقديم رخصة بناء

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك

في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع
5
6
7

هل موقع النشاط على شارع تجاري أو ضمن مجمع تجاري
ال تقل املساحة عن  24م2

هل مكان املكتب من دور ارض ي فقط أو ارض ي وميزانين ،أو أن يكون ضمن األدوار املتكررة باملجمع التجاري باشتراطات
معينة وبموافقة البلدية

هل تم توفير مواقف للسيارات لكل  25م 2من مساحة املبنى بحد أدني موقف واحد
االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
8
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
ال يوجد باملنشأة مداخل على الشوارع الفرعية وليس هناك واجهة وال يسمح بفتح واجهة على الشارع الفرعي أال في حدود
9
مسافة ال تزيد عن  6م
هل يقتصر محتوى اللوحة على اآلتي( :االسم التجاري للنشاط ،رقم السجل التجاري ،الشعار إن وجد حسب السجل
10
التجاري)
 11هل تتكون اللوحة من االحرف البارزة فقط
 12هل اضاءة االحرف مخفية (خلف األحرف املجوفة) ولم يتم استخدام الكشافات
 13لم يتم استخدام خلفيات إضافية للوحات غير مواد التشطيب األساسية لواجهات املبنى بما فيه إضافة الكاليدنج
 14لم يتم وضع اللوحات التجارية في األدوار العليا
 15ليس هناك ما يعيق واجهة املبنى كاللوحة النوافذ أو الفتحات األخرى
 16هل تم وضع لوحات األنشطة التجارية الواقعة ضمن املبنى باألدوار العليا في لوحة واحدة داخل املبنى
 17هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة
* يجب االطالع على االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة من قبل املستثمر

661911
ـ

تقديم خدمات الدفع لنقاط البيع واملنافذ
اإللكترونية اآلمن والذكية أجهزة الصراف
اإليداع اآللي

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

هل تم تقديم رخصة بناء

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

5

في حال كان الصراف اآللي داخل مبنى:
هل الصراف على شارع تجاري ضمن مبنى مقاوم للحريق وله رخصة انشاء تجيز االستخدام التجاري أو تكون جزء من مقر
أحد البنوك ويتم تخصيصه ملاكينة الصراف اآللي

في حال كان الصراف اآللي للسيارات:
هل موقع الصراف مناسب وتكون حركة الدخول أو الخروج ملوقع الصراف ال تعيق أو تربك حركة املرور أو سير املشاة
االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
6
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
 7هل تم توفير اإلضاءة في هذه املحالت سواء الطبيعية أو الصناعية كافية ملالحظة ما بداخلها من داخل املحل وخارجه
هل تم وضع اللوحة (من األحرف البارزة فقط) للمحل التجاري على واجهة املحل ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور
8
األرض ي والدور العلوي بارتفاع 80سم ومع ترك مسافة  25سم على الجانبين من حدود املحل
هل يقتصر محتوى اللوحة فقط الى اآلتي( :االسم التجاري للنشاط ،وقم السجل التجاري ،الشعار إن وجد حسب السجل
9
التجاري)
 10هل اضاءة االحرف مخفية (خلف األحرف املجوفة) ولم يتم استخدام الكشافات
 11لم يتم استخدام خلفيات إضافية للوحات غير مواد التشطيب األساسية لواجهات املبنى بما فيه إضافة الكاليدنج
 12اللوحة ال تعيق النوافذ أو الفتحات األخرى على واجهة املبنى
 13هل لوحات األنشطة التجارية الواقعة ضمن املبنى باألدوار العليا في لوحة واحدة داخل املبنى
 14هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة
* يجب االطالع على االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة من قبل املستثمر

521093
ـ

املخازن العامة
التي تضم مجموعة متنوعة من السلع

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

2

3

هل هناك سجل تجاري للمخزن

هل تم تقديم رخصة بناء
في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

4

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

5

هل تم استيفاء متطلبات الدفاع املدني لألنشطة املعرضة ألخطار الحريق

اشتراطات املوقع

6

هل موقع املخزن ضمن املناطق املخصصة للمستودعات أو املناطق الصناعية

7

هل مساحة املخزن أكثر من او تساوي  400م 2اذا كان متوسط الخطورة  S1حسب تصنيف كود البناء السعودي

8

هل تم توفير مواقع لتحميل وتفريغ الشاحنات مثل أرصفة الشحن والتفريغ والتحميل وخلجان التحميل والتفريغ أو
املساحات املخصصة للتفريغ والتحميل ،بمعدل موقف شاحنة لكل  300م 2من املستودع

9

هل تم توفير مواقف للسيارات بمعدل موقف لكل  70م 2من مساحة املكاتب االدارية

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
10
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل دور امليزانين الداخلي تم عمله على مساحة ال تزيد عن  % 30من مساحة املستودع ،ويستخدم لنفس نوع االستخدام
11
األصلي للمستودع
 12هل تم عمل مكاتب إدارية بما ال يزيد عن  % 30من مساحة املوقع (أرض ي +دور أول)
 13هل تم عمل األسوار من النوع النافذ في املناطق الصناعية ومناطق املستودعات ،وتكون بارتفاع  2.4م
 14هل تم االلتزام بمعايير املساحات الداخلية طبقا ملتطلبات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)
 15هل تم االلتزام بتزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع
املنشأة ال تستخدم أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
16
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Glass Safetyبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونبت ( ) Poly-Carbonateبسمك مناسب
17
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
18
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 19هل تم تطبيق االلتزام بتخزين كل نوع من املواد على حدة حتى يسهل تحديد الوسائل املناسبة ملكافحة الحريق

20
21

22
23
24

هل تم االلتزام بحظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من
الحوائط
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية (ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء املجتمع
عن  55ديسبل نهارا وعن  50ديسبل مساء وعن  45ديسبل ليال )
هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامال (حد أدنى مرحاض واحد وحوض غسيل
واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
الغسيل مع معالجة تأثير الحجز ومسارات الحركة بين الرصات
هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر

25

هل تم تحديد مسارات اآلليات مثل الرافعات الشوكية وغيرها داخل حيز املنشأة وفصلها عن مسارات أمان العاملين
املترجلين بألوان أو خطوط وأكواد محددة على األرضيات

26

ال يتم استخدام أسطح املباني أو جزر الحركة واملسارات الداخلية للتخزين أو وضع املواد املخزنة

27

هل تم توفير مسافة ال تقل عن () 0.90م أعلى املواد املخزنة وحتى أدنى نقطة من السقف الظاهر حال استخدام أنظمة
الرش اآللي )) Sprinklers

28

هل تم التقيد بعدم إنشاء مستودعات املواد الغذائية بجوار مستودعات املبيدات الحشرية واملنظفات

29

هل تم توفير أبواب ذاتية في املستودعات املبردة ،وأن تكون أجهزة اإلنذار الداخلية متصلة بغرفة تحكم خارجية مزودة
بكاميرات للمتابعة والتأكد من األمان داخل املستودع

30

هل تم توفير حاويات نفايات ذات أغطية للتخلص من النفايات وبقايا التغليف بصورة دورية

هل تم االلتزام بأن تكون املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة
31
السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة () SASO
هل لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة ،أو أن
 32تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما اللوحات
الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام االفراد غير املصرح لهم
 33هل تم االلتزام بتوفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار () RCD
 34هل تم االلتزام بفصل اللوحات والتمديدات الخاصة بأنظمة الطوارئ عن باقي األنظمة األخرى
هل تم التأكد من كفاءة أنظمة التهوية والسالمة للعمل املستمر  24ساعة عند درجة حرارة ال تقل عن درجات الحرارة
35
املدرجة من كود البناء السعودي () SBC- 601
هل تم التأكد من أن جميع املواصفات الفنية لألنظمة امليكانيكية مطابقة ملواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
36
واملقاييس والجودة () SASO
هل تم االلتزام بتطبيق متطلبات الكود الصحي السعودي ( ) SBC- 701فيما يخص التمديدات الصحية ومتطلبات الهندسة
37
الصحية الواردة في كود البناء السعودي العام () SBC- 201
 38هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن

251151
ـ

ورش الحدادة

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

هل مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

35
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.

477262
ـ

البيع بالتجزئة للعطور

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

هل تم تقديم رخصة بناء

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

7

أن يكون على شارع تجاري في دور أرض ي أو أرض ي وميزانين ويمكن أن يكون ضمن األدوار املتكررة باملجمعات التجارية وحسب
رخصة البناء ونوعية االستخدام املعتمدة
مساحة املحل أكثر من او تساوي  24م2
تم توفير مواقف للسيا ات َّ
بمعدل موقف لكل  25م 2بحد أدنى َّ
سيارة واحدة للموقع
ر

8

هل عرض الواجهة أكبر من او يساوي  4م

5

6

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل العقار سليم من الناحية اإلنشائية مع إمكانية التعديل بما ال يتعارض مع سالمته اإلنشائية وتقديم تقرير أو مخطط
10
يفيد بذلك من قبل مكتب هندس ي استشاري معتمد
ال يزيد منسوب أرضية املحل التجاري عن  30سم من منسوب الرصيف العام عندما يكون املحل بطل مباشرة على حد
 11الشارع وفي حالة وجود فرق في منسوب أرضية الدور األرض ي يجب أن يعالج ذلك الفرق بحيث أال يكون له أي تأثير على
الرصيف الذي يطل عليه املحل
 12هل اإلضاءة في هذه املحالت سواء الطبيعية أو الصناعية كافية ملالحظة ما بداخليها من داخل املحل وخارجه
 13اللوحة الخارجية من األحرف البارزة
 14املحل مزود بكاميرات مراقبة تغطي أجزاء املحل من الخارج
 15اضاءة األحرف مخفية (خلف األحرف املجوفة) ولم يتم استخدام الكشافات
 16لم يتم استخدام خلفيات إضافية لألحرف البارزة غير مواد التشطيب األساسية لواجهة املبنى
 17لم يتم وضع اللوحات التجارية أو األحرف في األدوار العليا
 18األحرف الخاصة باللوحة الخارجية ال تعيق النوافذ أو الفتحات األخرى على واجهة املبنى
 19لم يتم استخدام خلفيات إضافية للوحات غير مواد التشطيب األساسية لواجهات املبنى بما فيه إضافة الكاليدنج
 20هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة

452041
ـ

تبديل الزيوت

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

هل تم تقديم رخصة بناء

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع
في حالة مراكز الصيانة املتخصصة:
هل املساحة أكبر من او يساوي  100م2
5

في حالة مراكز الخدمة (داخل محطات الوقود):
هل املساحة أكبر من او تساوي  30م/ 2سيارة

6

هل االرتداد األمامي  6م والجانبي والخلفي  3م ( إذا كانت املنشأة في املناطق التي ال توجد لها أنظمة بناء)

7

هل تم توفير موقف سيارة لكل  50م 2من مساحة البناء اإلجمالية بحد أدنى موقفين

8

هل نسبة دور امليزانين ال تزيد عن  % 30من مساحة البناء في مراكز الصيانة املتخصصة (في حال كانت هناك دور ميزانين)

في مراكز الصيانة املتخصصة املنفصلة:
هل تم عمل أسوار نافذة من الواجهة األمامية ،ومصمتة (غير نافذة) في الجوانب والخلف ال يقل ارتفاعها عن  2.4م إذا
9
كان املجاور سكنيا
االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
10
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
لم يتم استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب  ،أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-Carbonateبسمك
12
مناسب في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات حسب متطلبات كود البناء السعودي ،ويجوز استخدام اإلضاءة
13
والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية طبقا ملستويات الضوضاء املوضحة بإصدارات الهيئة العامة لألرصاد
14
وحماية البيئة وهي كالتالي (نهارا  65ديسبل – مساء  60ديسبل – ليال  50ديسبل)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
15
الغسيل

16
17
18
19

20
21

22
23
24
25

26
27
28
29
30

هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم االلتزام بتطبيق املتطلبات الخاصة بأعمال العزل الحراري الواردة في الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني الغير
السكنية
ال يتم صرف الزيوت والشحوم ومياه الغسيل إلى الشبكة األرضية للصرف الصحي
هل تم استيفاء املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة بما يخص الكشف وإنذار الحريق ،وإضاءة مسارات الهروب ،وإضاءة
عالمات الهروب
هل تم استيفاء متطلبات الكود الكهربائي الخاص بنظام التأريض ،ونظام الحماية من الصواعق ،،ومتطلبات العزل الالزمة
للكابالت واألسالك ومتطلبات جودة التنفيذ للوقاية من حدوث الشرر الكهربائي
هل تم األخذ في االعتبار متطلبات كفاءة الطاقة لألنظمة الكهربائية
هل تم االلتزام بتوفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( ) 30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم االلتزام بتوفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفي ر األمان لألفراد عند
إجراء الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم االلتزام بأن تكون لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو
مفاتيح خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من
التلف ،أما اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم االلتزام بتأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات
الكهربائية وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم االلتزام بفصل اللوحات والتمديدات الخاصة بأنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم االلتزام بتصميم وتنفيذ األرضيات والقواعد للمعدات امليكانيكية تحت مسؤولية واعتماد استشاري مؤهل ومعتمد
لتكون باملقاومة الكافية لتحمل أوزان وقوى املعدات املثبتة عليها ويوص ى أن تكون من الخرسانة املسلحة ،ويجب تحديد قوى
وحاالت التحميل وعمل عوازل االهتزازات الالزمة لكل معدة حسب كتالوجات أو شهادات الجهة املنتجة
هل االلتزام بأن تحتوي املستندات امليكانيكية املقدمة على تفاصيل ومعلومات التصميم واملواد املستخدمة لكافة األنظمة
امليكانيكية
هل تم االلتزام بتطبيق بما يخص مستلزمات مكافحة الحريق وفقا لدرجة الخطورة الخاصة باملواد واملنتجات املخزنة
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

452022
ـ

اصالح ميكانيكا وكهرباء
وسمكرة ودهان السيارات

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للورشة

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

هل تم تقديم رخصة بناء

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك

في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع
5

6

7

8

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية
ومساحة النشاط أكبر من او يساوي عن  100م / 2وحدة نشاط
هل املوقع في مراكز الصيانة املتخصصة ومساحة النشاط أكبر من او يساوي عن  100م / 2وحدة نشاط وهل مساحة نشاط
أعمال السمكرة ودهان السيارات ال تقل عن  2000م 2وأن يكون النشاط على شارعين ،ال يقل عرض أحدهما عن  30م و
مس ــتقل كليا في مبنى قائم بذاته .ومعزول بالكامل بحيث ال يس ــبب أي تلوث سـ ــمعي أو بيئ ــي أو بصري للمجـاورين حسـب
املواصفات القياسـية السـ ــعودية
هل املوقع في مركز الخدمة :و مساحة النشاط (ميكانيكا خفيفة أو كهرباء) فقط أكبر من او تساوي  40م/ 2سيارة
هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين
هل املساحة الكلية للمكاتب بحد أقص ى  % 30من املساحة

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
في حال عمل ميزانين:
10
ال تزيد مساحة البناء املخصصة للمكاتب عن % 30
هل تم عمل أسوار نافذة من الواجهة األمامية ،ومصمتة (غير نافذة) في الجوانب والخلف ال يقل ارتفاعها عن  2.4م إذا كان
11
املجاور سكني
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 12متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
13
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
14
في الفتحات العلوية

15

16
17
18
19
20
21
22

23
24

25
26
27

28
29

30
31
32
33
34

هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
الغسيل
هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم اعتبار حظر صرف الزيوت والشحوم ومياه الغسيل إلى الشبكة األرضية للصرف الصحي

هل تم تكون الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الواردة في كود البناء السعودي العام الخاص بنظام الكشف وإنذار
الحريق ،وإضاءة مسارات الهروب ،وإضاءة عالمات الهروب
هل تم تطبيق متطلبات الكود الكهربائي الخاص بنظام التأريض ،ونظام الحماية من الصواعق ،والخاص بالورش ،ومتطلبات
الحماية والسالمة ،تصميم وتنفيذ األعمال والتركيبات الكهربائية مشتمال على متطلبات العزل الالزمة للكابالت واألسالك
ومتطلبات جودة التنفيذ للوقاية من حدوث الشرر الكهربائي
هل تمت كافة األعمال واألنظمة الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف لتحمل العمل املستمر في الظروف املناخية املحيطة وما
يخص درجات حرارة الهواء املحيطة على أن يتم توضيح ذلك في املستندات الكهربائية املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم وضع لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة ،أو
أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما اللوحات
الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات الخاصة بأنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام كشف وإنذار
الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل املولدات
الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية.
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني

هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
 35التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
 36املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن ومراكز الخدمة.

477332
ـ

البيع بالتجزئة
للمعادن الثمينة واألحجارالكريمة

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

هل تم تقديم رخصة بناء

3

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع
5

6
7

هل موقع املحل على شوارع تجارية أو ضمن مجمعات تجارية
هل موقع املحل في دور أرض ي فقط أو أرض ي وميزانين لبعض املحالت ويمكن أن يكون ضمن األدوار املتكررة باملجمع التجاري
باشتراطات معينة وبموافقة البلدية املختصة
هل تم توفير مواقف للسيارات بمعدل موقف لكل  25م 2بحد أدنى سيارة واحدة للموقع

8

مساحة املحل أكبر من او تساوي  24م2

9

عرض واجهة املحل أكبر او يساوي  4م

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
10
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل العقار سليم من الناحية اإلنشائية مع إمكانية التعديل بما ال يتعارض مع سالمته اإلنشائية وتقديم تقرير أو مخطط
11
يفيد بذلك من قبل مكتب هندس ي استشاري معتمد
ال يزيد منسوب أرضية املحل التجاري عن 30سم من منسوب الرصيف العام عندما يكون املحل بطل مباشرة على حد
 12الشارع وفي حالة وجود فرق في منسوب أرضية الدور األرض ي يجب أن يعالج ذلك الفرق بحيث أال يكون له أي تأثير على
الرصيف الذي يطل عليه املحل
 13هل اإلضاءة في هذه املحالت سواء الطبيعية أو الصناعية كافية ملالحظة ما بداخليها من داخل املحل وخارجه
 14اللوحة الخارجية من األحرف البارزة
 15املحل مزود بكاميرات مراقبة تغطي أجزاء املحل من الخارج
 16اضاءة األحرف مخفية (خلف األحرف املجوفة) ولم يتم استخدام الكشافات
 17لم يتم استخدام خلفيات إضافية لألحرف البارزة غير مواد التشطيب األساسية لواجهة املبنى
 18لم يتم وضع اللوحات التجارية أو األحرف في األدوار العليا
 19األحرف الخاصة باللوحة الخارجية ال تعيق النوافذ أو الفتحات األخرى على واجهة املبنى
 20لم يتم استخدام خلفيات إضافية للوحات غير مواد التشطيب األساسية لواجهات املبنى بما فيه إضافة الكاليدنج
 21هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة

162250
ـ

أعمال ورش النجارة بشكل عام

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

ال يتم مزاولة أي نشاط آخر غير املرخص به داخل الورشة

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع
6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
21
22
23
24

25
26
27
28

29
30

31
32
33

34
35

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

36
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.

331101
ـ

إصالح الخزانات والصهاريج واألوعية
املعدنية

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

هل مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

35
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.
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صناعة التركيبات للمحالت واملطاعم يشمل
تركيب ديكورات وما شابهها

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

ال يتم مزاولة أي نشاط آخر غير املرخص به داخل الورشة

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع
6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
21
22
23
24

25
26
27
28

29
30

31
32
33

34
35

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

36
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.

421051
ـ

إصالح وصيانة الطرق والشوارع واألرصفة
ومستلزمات الطرق

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

هل تم تقديم رخصة بناء

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك

في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع
5
6
7

هل موقع النشاط على شارع تجاري أو ضمن مجمع تجاري
ال تقل املساحة عن  24م2

هل مكان املكتب من دور ارض ي فقط أو ارض ي وميزانين ،أو أن يكون ضمن األدوار املتكررة باملجمع التجاري باشتراطات
معينة وبموافقة البلدية

هل تم توفير مواقف للسيارات لكل  25م 2من مساحة املبنى بحد أدني موقف واحد
االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
8
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
ال يوجد باملنشأة مداخل على الشوارع الفرعية وليس هناك واجهة وال يسمح بفتح واجهة على الشارع الفرعي أال في حدود
9
مسافة ال تزيد عن  6م
هل يقتصر محتوى اللوحة على اآلتي( :االسم التجاري للنشاط ،رقم السجل التجاري ،الشعار إن وجد حسب السجل
10
التجاري)
 11هل تتكون اللوحة من االحرف البارزة فقط
 12هل اضاءة االحرف مخفية (خلف األحرف املجوفة) ولم يتم استخدام الكشافات
 13لم يتم استخدام خلفيات إضافية للوحات غير مواد التشطيب األساسية لواجهات املبنى بما فيه إضافة الكاليدنج
 14لم يتم وضع اللوحات التجارية في األدوار العليا
 15ليس هناك ما يعيق واجهة املبنى كاللوحة النوافذ أو الفتحات األخرى
 16هل تم وضع لوحات األنشطة التجارية الواقعة ضمن املبنى باألدوار العليا في لوحة واحدة داخل املبنى
 17هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة
* يجب االطالع على االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة من قبل املستثمر

422033
ـ

إصالح وصيانة املحطات والشبكات
والخطوط الرئيسية لتوزيع املياه

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

هل تم تقديم رخصة بناء

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك

في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع
5
6
7

هل موقع النشاط على شارع تجاري أو ضمن مجمع تجاري
ال تقل املساحة عن  24م2

هل مكان املكتب من دور ارض ي فقط أو ارض ي وميزانين ،أو أن يكون ضمن األدوار املتكررة باملجمع التجاري باشتراطات
معينة وبموافقة البلدية

هل تم توفير مواقف للسيارات لكل  25م 2من مساحة املبنى بحد أدني موقف واحد
االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
8
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
ال يوجد باملنشأة مداخل على الشوارع الفرعية وليس هناك واجهة وال يسمح بفتح واجهة على الشارع الفرعي أال في حدود
9
مسافة ال تزيد عن  6م
هل يقتصر محتوى اللوحة على اآلتي( :االسم التجاري للنشاط ،رقم السجل التجاري ،الشعار إن وجد حسب السجل
10
التجاري)
 11هل تتكون اللوحة من االحرف البارزة فقط
 12هل اضاءة االحرف مخفية (خلف األحرف املجوفة) ولم يتم استخدام الكشافات
 13لم يتم استخدام خلفيات إضافية للوحات غير مواد التشطيب األساسية لواجهات املبنى بما فيه إضافة الكاليدنج
 14لم يتم وضع اللوحات التجارية في األدوار العليا
 15ليس هناك ما يعيق واجهة املبنى كاللوحة النوافذ أو الفتحات األخرى
 16هل تم وضع لوحات األنشطة التجارية الواقعة ضمن املبنى باألدوار العليا في لوحة واحدة داخل املبنى
 17هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة
* يجب االطالع على االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة من قبل املستثمر

464958
ـ

البيع بالجملة للعطور

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

هل تم تقديم رخصة بناء

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

7

أن يكون على شارع تجاري في دور أرض ي أو أرض ي وميزانين ويمكن أن يكون ضمن األدوار املتكررة باملجمعات التجارية وحسب
رخصة البناء ونوعية االستخدام املعتمدة
مساحة املحل أكثر من او تساوي  48م2
تم توفير مواقف للسيا ات َّ
بمعدل موقف لكل  25م 2بحد أدنى َّ
سيارة واحدة للموقع
ر

8

هل عرض الواجهة أكبر من او يساوي  8م

5

6

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل العقار سليم من الناحية اإلنشائية مع إمكانية التعديل بما ال يتعارض مع سالمته اإلنشائية وتقديم تقرير أو مخطط
10
يفيد بذلك من قبل مكتب هندس ي استشاري معتمد
ال يزيد منسوب أرضية املحل التجاري عن  30سم من منسوب الرصيف العام عندما يكون املحل بطل مباشرة على حد
 11الشارع وفي حالة وجود فرق في منسوب أرضية الدور األرض ي يجب أن يعالج ذلك الفرق بحيث أال يكون له أي تأثير على
الرصيف الذي يطل عليه املحل
 12هل اإلضاءة في هذه املحالت سواء الطبيعية أو الصناعية كافية ملالحظة ما بداخليها من داخل املحل وخارجه
 13اللوحة الخارجية من األحرف البارزة
 14املحل مزود بكاميرات مراقبة تغطي أجزاء املحل من الخارج
 15اضاءة األحرف مخفية (خلف األحرف املجوفة) ولم يتم استخدام الكشافات
 16لم يتم استخدام خلفيات إضافية لألحرف البارزة غير مواد التشطيب األساسية لواجهة املبنى
 17لم يتم وضع اللوحات التجارية أو األحرف في األدوار العليا
 18األحرف الخاصة باللوحة الخارجية ال تعيق النوافذ أو الفتحات األخرى على واجهة املبنى
 19لم يتم استخدام خلفيات إضافية للوحات غير مواد التشطيب األساسية لواجهات املبنى بما فيه إضافة الكاليدنج
 20هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة

477421
ـ

البيع بالتجزئة لألثاث املنزلي املستعمل

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

هل تم تقديم رخصة بناء

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

7

أن يكون على شارع تجاري في دور أرض ي أو أرض ي وميزانين ويمكن أن يكون ضمن األدوار املتكررة باملجمعات التجارية وحسب
رخصة البناء ونوعية االستخدام املعتمدة
مساحة املحل أكثر من او تساوي  24م2
تم توفير مواقف للسيا ات َّ
بمعدل موقف لكل  25م 2بحد أدنى َّ
سيارة واحدة للموقع
ر

8

هل عرض الواجهة أكبر من او يساوي  4م

5

6

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل العقار سليم من الناحية اإلنشائية مع إمكانية التعديل بما ال يتعارض مع سالمته اإلنشائية وتقديم تقرير أو مخطط
10
يفيد بذلك من قبل مكتب هندس ي استشاري معتمد
ال يزيد منسوب أرضية املحل التجاري عن  30سم من منسوب الرصيف العام عندما يكون املحل بطل مباشرة على حد
 11الشارع وفي حالة وجود فرق في منسوب أرضية الدور األرض ي يجب أن يعالج ذلك الفرق بحيث أال يكون له أي تأثير على
الرصيف الذي يطل عليه املحل
 12هل اإلضاءة في هذه املحالت سواء الطبيعية أو الصناعية كافية ملالحظة ما بداخليها من داخل املحل وخارجه
 13اللوحة الخارجية من األحرف البارزة
 14املحل مزود بكاميرات مراقبة تغطي أجزاء املحل من الخارج
 15اضاءة األحرف مخفية (خلف األحرف املجوفة) ولم يتم استخدام الكشافات
 16لم يتم استخدام خلفيات إضافية لألحرف البارزة غير مواد التشطيب األساسية لواجهة املبنى
 17لم يتم وضع اللوحات التجارية أو األحرف في األدوار العليا
 18األحرف الخاصة باللوحة الخارجية ال تعيق النوافذ أو الفتحات األخرى على واجهة املبنى
 19لم يتم استخدام خلفيات إضافية للوحات غير مواد التشطيب األساسية لواجهات املبنى بما فيه إضافة الكاليدنج
 20هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة

521095
ـ

مخازن األثاث واألخشاب

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

2

3

هل هناك سجل تجاري للمخزن

هل تم تقديم رخصة بناء
في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

4

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

5

هل تم استيفاء متطلبات الدفاع املدني لألنشطة املعرضة ألخطار الحريق

اشتراطات املوقع

6

هل موقع املخزن ضمن املناطق املخصصة للمستودعات أو املناطق الصناعية

7

هل مساحة املخزن أكثر من او تساوي  400م 2اذا كان متوسط الخطورة  S1حسب تصنيف كود البناء السعودي

8

هل تم توفير مواقع لتحميل وتفريغ الشاحنات مثل أرصفة الشحن والتفريغ والتحميل وخلجان التحميل والتفريغ أو
املساحات املخصصة للتفريغ والتحميل ،بمعدل موقف شاحنة لكل  300م 2من املستودع

9

هل تم توفير مواقف للسيارات بمعدل موقف لكل  70م 2من مساحة املكاتب االدارية

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
10
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل دور امليزانين الداخلي تم عمله على مساحة ال تزيد عن  % 30من مساحة املستودع ،ويستخدم لنفس نوع االستخدام
11
األصلي للمستودع
 12هل تم عمل مكاتب إدارية بما ال يزيد عن  % 30من مساحة املوقع (أرض ي +دور أول)
 13هل تم عمل األسوار من النوع النافذ في املناطق الصناعية ومناطق املستودعات ،وتكون بارتفاع  2.4م
 14هل تم االلتزام بمعايير املساحات الداخلية طبقا ملتطلبات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)
 15هل تم االلتزام بتزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع
املنشأة ال تستخدم أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
16
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Glass Safetyبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونبت ( ) Poly-Carbonateبسمك مناسب
17
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
18
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 19هل تم تطبيق االلتزام بتخزين كل نوع من املواد على حدة حتى يسهل تحديد الوسائل املناسبة ملكافحة الحريق

20
21

22
23
24

هل تم االلتزام بحظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من
الحوائط
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية (ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء املجتمع
عن  55ديسبل نهارا وعن  50ديسبل مساء وعن  45ديسبل ليال )
هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامال (حد أدنى مرحاض واحد وحوض غسيل
واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
الغسيل مع معالجة تأثير الحجز ومسارات الحركة بين الرصات
هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر

25

هل تم تحديد مسارات اآلليات مثل الرافعات الشوكية وغيرها داخل حيز املنشأة وفصلها عن مسارات أمان العاملين
املترجلين بألوان أو خطوط وأكواد محددة على األرضيات

26

ال يتم استخدام أسطح املباني أو جزر الحركة واملسارات الداخلية للتخزين أو وضع املواد املخزنة

27

هل تم توفير مسافة ال تقل عن () 0.90م أعلى املواد املخزنة وحتى أدنى نقطة من السقف الظاهر حال استخدام أنظمة
الرش اآللي )) Sprinklers

28

هل تم التقيد بعدم إنشاء مستودعات املواد الغذائية بجوار مستودعات املبيدات الحشرية واملنظفات

29

هل تم توفير أبواب ذاتية في املستودعات املبردة ،وأن تكون أجهزة اإلنذار الداخلية متصلة بغرفة تحكم خارجية مزودة
بكاميرات للمتابعة والتأكد من األمان داخل املستودع

30

هل تم توفير حاويات نفايات ذات أغطية للتخلص من النفايات وبقايا التغليف بصورة دورية

هل تم االلتزام بأن تكون املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة
31
السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة () SASO
هل لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة ،أو أن
 32تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما اللوحات
الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام االفراد غير املصرح لهم
 33هل تم االلتزام بتوفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار () RCD
 34هل تم االلتزام بفصل اللوحات والتمديدات الخاصة بأنظمة الطوارئ عن باقي األنظمة األخرى
هل تم التأكد من كفاءة أنظمة التهوية والسالمة للعمل املستمر  24ساعة عند درجة حرارة ال تقل عن درجات الحرارة
35
املدرجة من كود البناء السعودي () SBC- 601
هل تم التأكد من أن جميع املواصفات الفنية لألنظمة امليكانيكية مطابقة ملواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
36
واملقاييس والجودة () SASO
هل تم االلتزام بتطبيق متطلبات الكود الصحي السعودي ( ) SBC- 701فيما يخص التمديدات الصحية ومتطلبات الهندسة
37
الصحية الواردة في كود البناء السعودي العام () SBC- 201
 38هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن

162240
ـ

أعمال الديكورالخشبي

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

ال يتم مزاولة أي نشاط آخر غير املرخص به داخل الورشة

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع
6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
21
22
23
24

25
26
27
28

29
30

31
32
33

34
35

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

36
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.

331102
ـ

إصالح وصيانة األنابيب وخطوط األنابيب

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

هل تم تقديم رخصة بناء

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك

في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع
5
6
7

هل موقع النشاط على شارع تجاري أو ضمن مجمع تجاري
ال تقل املساحة عن  24م2

هل مكان املكتب من دور ارض ي فقط أو ارض ي وميزانين ،أو أن يكون ضمن األدوار املتكررة باملجمع التجاري باشتراطات
معينة وبموافقة البلدية

هل تم توفير مواقف للسيارات لكل  25م 2من مساحة املبنى بحد أدني موقف واحد
االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
8
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
ال يوجد باملنشأة مداخل على الشوارع الفرعية وليس هناك واجهة وال يسمح بفتح واجهة على الشارع الفرعي أال في حدود
9
مسافة ال تزيد عن  6م
هل يقتصر محتوى اللوحة على اآلتي( :االسم التجاري للنشاط ،رقم السجل التجاري ،الشعار إن وجد حسب السجل
10
التجاري)
 11هل تتكون اللوحة من االحرف البارزة فقط
 12هل اضاءة االحرف مخفية (خلف األحرف املجوفة) ولم يتم استخدام الكشافات
 13لم يتم استخدام خلفيات إضافية للوحات غير مواد التشطيب األساسية لواجهات املبنى بما فيه إضافة الكاليدنج
 14لم يتم وضع اللوحات التجارية في األدوار العليا
 15ليس هناك ما يعيق واجهة املبنى كاللوحة النوافذ أو الفتحات األخرى
 16هل تم وضع لوحات األنشطة التجارية الواقعة ضمن املبنى باألدوار العليا في لوحة واحدة داخل املبنى
 17هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة
* يجب االطالع على االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة من قبل املستثمر

331413
ـ

إصالح وصيانة أجهزة التوزيع والتحكم
الكهربائية

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

هل تم تقديم رخصة بناء

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك

في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع
5
6

هل موقع النشاط على شارع تجاري أو ضمن مجمع تجاري
هل مكان املكتب من دور ارض ي فقط أو ارض ي وميزانين ،أو أن يكون ضمن األدوار املتكررة باملجمع التجاري باشتراطات
معينة وبموافقة البلدية

 7هل تم توفير مواقف للسيارات لكل  25م 2من مساحة املبنى بحد أدني موقف واحد
االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
8
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
ال يوجد باملنشأة مداخل على الشوارع الفرعية وليس هناك واجهة وال يسمح بفتح واجهة على الشارع الفرعي أال في حدود
9
مسافة ال تزيد عن  6م
هل يقتصر محتوى اللوحة على اآلتي( :االسم التجاري للنشاط ،رقم السجل التجاري ،الشعار إن وجد حسب السجل
10
التجاري)
 11هل تتكون اللوحة من االحرف البارزة فقط
 12هل اضاءة االحرف مخفية (خلف األحرف املجوفة) ولم يتم استخدام الكشافات
 13لم يتم استخدام خلفيات إضافية للوحات غير مواد التشطيب األساسية لواجهات املبنى بما فيه إضافة الكاليدنج
 14لم يتم وضع اللوحات التجارية في األدوار العليا
 15ليس هناك ما يعيق واجهة املبنى كاللوحة النوافذ أو الفتحات األخرى
 16هل تم وضع لوحات األنشطة التجارية الواقعة ضمن املبنى باألدوار العليا في لوحة واحدة داخل املبنى
 17هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة
* يجب االطالع على االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة من قبل املستثمر

259211
ـ

معالجة وطلي املعادن بالصقل والتلميع

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

هل مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

35
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.
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طالء أصناف من املنتجات باملعادن الثمينة

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

هل مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

35
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.
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ورش الحدادة اصالح وصيانة أسالك التيار
الكهربائي الخاصة بالدو ائرالكهربائية

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

هل مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

35
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.
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إصالح املنتجات املعدنية عن طريق لحامها
وهي في مو اقعها

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

هل مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

35
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.
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صناعة وتركيب النو افذ واألبواب

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

هل مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

35
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.

452031
ـ

ورش حدادة السيارات

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للورشة

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

هل تم تقديم رخصة بناء

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك

في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع
5

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية
ومساحة النشاط أكبر من او يساوي عن  100م / 2وحدة نشاط
هل املوقع في مراكز الصيانة املتخصصة
ومساحة النشاط أكبر من او يساوي عن  100م / 2وحدة نشاط
وهل مساحة نشاط أعمال السمكرة ودهان السيارات ال تقل عن  2000م 2وأن يكون النشاط على شارعين ،ال يقل عرض
أحدهما عن  30م و مس ــتقل كليا في مبنى قائم بذاته .ومعزول بالكامل بحيث ال يسـ ــبب أي تلوث س ــمعي أو بيئ ــي أو بصري
للمجـاورين حسـب املواصفات القياسـية الس ــعودية

7

هل املوقع في مركز الخدمة:
و مساحة النشاط (ميكانيكا خفيفة أو كهرباء) فقط أكبر من او تساوي  40م/ 2سيارة
هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

8

هل املساحة الكلية للمكاتب بحد أقص ى  % 30من املساحة

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
في حال عمل ميزانين:
10
ال تزيد مساحة البناء املخصصة للمكاتب عن % 30
هل تم عمل أسوار نافذة من الواجهة األمامية ،ومصمتة (غير نافذة) في الجوانب والخلف ال يقل ارتفاعها عن  2.4م إذا كان
11
املجاور سكني
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 12متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
13
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
14
في الفتحات العلوية

15

16
17
18
19
20
21
22

23
24

25
26
27

28
29

30
31
32
33
34

هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
الغسيل
هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم اعتبار حظر صرف الزيوت والشحوم ومياه الغسيل إلى الشبكة األرضية للصرف الصحي

هل تم تكون الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الواردة في كود البناء السعودي العام الخاص بنظام الكشف وإنذار
الحريق ،وإضاءة مسارات الهروب ،وإضاءة عالمات الهروب
هل تم تطبيق متطلبات الكود الكهربائي الخاص بنظام التأريض ،ونظام الحماية من الصواعق ،والخاص بالورش ،ومتطلبات
الحماية والسالمة ،تصميم وتنفيذ األعمال والتركيبات الكهربائية مشتمال على متطلبات العزل الالزمة للكابالت واألسالك
ومتطلبات جودة التنفيذ للوقاية من حدوث الشرر الكهربائي
هل تمت كافة األعمال واألنظمة الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف لتحمل العمل املستمر في الظروف املناخية املحيطة وما
يخص درجات حرارة الهواء املحيطة على أن يتم توضيح ذلك في املستندات الكهربائية املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم وضع لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة ،أو
أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما اللوحات
الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات الخاصة بأنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام كشف وإنذار
الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل املولدات
الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية.
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني

هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
 35التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
 36املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن ومراكز الخدمة.

251156
ـ

صناعة وتركيب املظالت

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

هل مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

35
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.

331400
ـ

إصالح املعدات الكهربائية

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

هل مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

35
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.

239640
ـ

قطع ونشرالرخام

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

هل مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

35
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.

452033
ـ

ورش طالء ودهان السيارات

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للورشة

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

هل تم تقديم رخصة بناء

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك

في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع
5

6

7

8

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية
ومساحة النشاط أكبر من او يساوي عن  100م / 2وحدة نشاط
هل املوقع في مراكز الصيانة املتخصصة
ومساحة النشاط أكبر من او يساوي عن  100م / 2وحدة نشاط
وهل مساحة نشاط أعمال السمكرة ودهان السيارات ال تقل عن  2000م 2وأن يكون النشاط على شارعين ،ال يقل عرض
أحدهما عن  30م و مس ــتقل كليا في مبنى قائم بذاته .ومعزول بالكامل بحيث ال يسـ ــبب أي تلوث س ــمعي أو بيئ ــي أو بصري
للمجـاورين حسـب املواصفات القياسـية الس ــعودية
هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين
هل املساحة الكلية للمكاتب بحد أقص ى  % 30من املساحة

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
في حال عمل ميزانين:
10
ال تزيد مساحة البناء املخصصة للمكاتب عن % 30
هل تم عمل أسوار نافذة من الواجهة األمامية ،ومصمتة (غير نافذة) في الجوانب والخلف ال يقل ارتفاعها عن  2.4م إذا كان
11
املجاور سكني
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 12متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
13
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
14
في الفتحات العلوية

15

16
17
18
19
20
21
22

23
24

25
26
27

28
29

30
31
32
33
34

هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
الغسيل
هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم اعتبار حظر صرف الزيوت والشحوم ومياه الغسيل إلى الشبكة األرضية للصرف الصحي

هل تم تكون الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الواردة في كود البناء السعودي العام الخاص بنظام الكشف وإنذار
الحريق ،وإضاءة مسارات الهروب ،وإضاءة عالمات الهروب
هل تم تطبيق متطلبات الكود الكهربائي الخاص بنظام التأريض ،ونظام الحماية من الصواعق ،والخاص بالورش ،ومتطلبات
الحماية والسالمة ،تصميم وتنفيذ األعمال والتركيبات الكهربائية مشتمال على متطلبات العزل الالزمة للكابالت واألسالك
ومتطلبات جودة التنفيذ للوقاية من حدوث الشرر الكهربائي
هل تمت كافة األعمال واألنظمة الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف لتحمل العمل املستمر في الظروف املناخية املحيطة وما
يخص درجات حرارة الهواء املحيطة على أن يتم توضيح ذلك في املستندات الكهربائية املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم وضع لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة ،أو
أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما اللوحات
الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات الخاصة بأنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام كشف وإنذار
الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل املولدات
الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية.
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني

هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
 35التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
 36املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن ومراكز الخدمة.

310021
ـ

صناعة األثاث املعدني للمنازل واملكاتب
واملطاعم والفنادق

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للورشة

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

هل تم تقديم رخصة بناء

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك

في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع
5

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية
ومساحة النشاط أكبر من او يساوي عن  100م / 2وحدة نشاط
هل املوقع في مراكز الصيانة املتخصصة
ومساحة النشاط أكبر من او يساوي عن  100م / 2وحدة نشاط

7

هل املوقع في مركز الخدمة:
و مساحة النشاط (ميكانيكا خفيفة أو كهرباء) فقط أكبر من او تساوي  40م/ 2سيارة
هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

8

هل املساحة الكلية للمكاتب بحد أقص ى  % 30من املساحة

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
في حال عمل ميزانين:
10
ال تزيد مساحة البناء املخصصة للمكاتب عن % 30
هل تم عمل أسوار نافذة من الواجهة األمامية ،ومصمتة (غير نافذة) في الجوانب والخلف ال يقل ارتفاعها عن  2.4م إذا كان
11
املجاور سكني
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 12متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
13
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
14
في الفتحات العلوية

15

16
17
18
19
20
21
22

23
24

25
26
27

28
29

30
31
32
33
34

هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
الغسيل
هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم اعتبار حظر صرف الزيوت والشحوم ومياه الغسيل إلى الشبكة األرضية للصرف الصحي

هل تم تكون الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الواردة في كود البناء السعودي العام الخاص بنظام الكشف وإنذار
الحريق ،وإضاءة مسارات الهروب ،وإضاءة عالمات الهروب
هل تم تطبيق متطلبات الكود الكهربائي الخاص بنظام التأريض ،ونظام الحماية من الصواعق ،والخاص بالورش ،ومتطلبات
الحماية والسالمة ،تصميم وتنفيذ األعمال والتركيبات الكهربائية مشتمال على متطلبات العزل الالزمة للكابالت واألسالك
ومتطلبات جودة التنفيذ للوقاية من حدوث الشرر الكهربائي
هل تمت كافة األعمال واألنظمة الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف لتحمل العمل املستمر في الظروف املناخية املحيطة وما
يخص درجات حرارة الهواء املحيطة على أن يتم توضيح ذلك في املستندات الكهربائية املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم وضع لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة ،أو
أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما اللوحات
الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات الخاصة بأنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام كشف وإنذار
الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل املولدات
الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية.
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني

هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
 35التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
 36املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن ومراكز الخدمة.

452012
ـ

اصالح جيرات السيارات

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للورشة

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

هل تم تقديم رخصة بناء

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك

في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع
5
6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية
ومساحة النشاط أكبر من او يساوي عن  100م / 2وحدة نشاط
هل املوقع في مراكز الصيانة املتخصصة
ومساحة النشاط أكبر من او يساوي عن  100م / 2وحدة نشاط

7

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

8

هل املساحة الكلية للمكاتب بحد أقص ى  % 30من املساحة

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
في حال عمل ميزانين:
10
ال تزيد مساحة البناء املخصصة للمكاتب عن % 30
هل تم عمل أسوار نافذة من الواجهة األمامية ،ومصمتة (غير نافذة) في الجوانب والخلف ال يقل ارتفاعها عن  2.4م إذا كان
11
املجاور سكني
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 12متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
13
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
14
في الفتحات العلوية

15

16
17
18
19
20
21
22

23
24

25
26
27

28
29

30
31
32
33
34

هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
الغسيل
هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم اعتبار حظر صرف الزيوت والشحوم ومياه الغسيل إلى الشبكة األرضية للصرف الصحي

هل تم تكون الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الواردة في كود البناء السعودي العام الخاص بنظام الكشف وإنذار
الحريق ،وإضاءة مسارات الهروب ،وإضاءة عالمات الهروب
هل تم تطبيق متطلبات الكود الكهربائي الخاص بنظام التأريض ،ونظام الحماية من الصواعق ،والخاص بالورش ،ومتطلبات
الحماية والسالمة ،تصميم وتنفيذ األعمال والتركيبات الكهربائية مشتمال على متطلبات العزل الالزمة للكابالت واألسالك
ومتطلبات جودة التنفيذ للوقاية من حدوث الشرر الكهربائي
هل تمت كافة األعمال واألنظمة الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف لتحمل العمل املستمر في الظروف املناخية املحيطة وما
يخص درجات حرارة الهواء املحيطة على أن يتم توضيح ذلك في املستندات الكهربائية املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم وضع لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة ،أو
أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما اللوحات
الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات الخاصة بأنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام كشف وإنذار
الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل املولدات
الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية.
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني

هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
 35التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
 36املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن ومراكز الخدمة.
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ـ

صناعة وتركيب أبواب الكراجات

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

هل مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

35
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.
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تنجيد األثاث

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

هل مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

35
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.
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ورش صناعة االملونيوم

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

هل مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

35
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.
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إصالح وصيانة أجهزة التبريد وتنقية الهواء مثل
الثالجات واملجمدات واملكيفات مهما كان حجمها

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

هل مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

35
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.
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خراطة املعادن

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

هل مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

35
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.
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ورش سمكرة السيارات وتشمل معالجة
الصدأ

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للورشة

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

هل تم تقديم رخصة بناء

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك

في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع
5

6

7

8

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية
ومساحة النشاط أكبر من او يساوي عن  100م / 2وحدة نشاط
هل املوقع في مراكز الصيانة املتخصصة
ومساحة النشاط أكبر من او يساوي عن  100م / 2وحدة نشاط
وهل مساحة نشاط أعمال السمكرة ودهان السيارات ال تقل عن  2000م 2وأن يكون النشاط على شارعين ،ال يقل عرض
أحدهما عن  30م و مس ــتقل كليا في مبنى قائم بذاته .ومعزول بالكامل بحيث ال يسـ ــبب أي تلوث س ــمعي أو بيئ ــي أو بصري
للمجـاورين حسـب املواصفات القياسـية الس ــعودية
هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين
هل املساحة الكلية للمكاتب بحد أقص ى  % 30من املساحة

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
في حال عمل ميزانين:
10
ال تزيد مساحة البناء املخصصة للمكاتب عن % 30
هل تم عمل أسوار نافذة من الواجهة األمامية ،ومصمتة (غير نافذة) في الجوانب والخلف ال يقل ارتفاعها عن  2.4م إذا كان
11
املجاور سكني
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 12متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
13
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
14
في الفتحات العلوية

15

16
17
18
19
20
21
22

23
24

25
26
27

28
29

30
31
32
33
34

هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
الغسيل
هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم اعتبار حظر صرف الزيوت والشحوم ومياه الغسيل إلى الشبكة األرضية للصرف الصحي

هل تم تكون الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الواردة في كود البناء السعودي العام الخاص بنظام الكشف وإنذار
الحريق ،وإضاءة مسارات الهروب ،وإضاءة عالمات الهروب
هل تم تطبيق متطلبات الكود الكهربائي الخاص بنظام التأريض ،ونظام الحماية من الصواعق ،والخاص بالورش ،ومتطلبات
الحماية والسالمة ،تصميم وتنفيذ األعمال والتركيبات الكهربائية مشتمال على متطلبات العزل الالزمة للكابالت واألسالك
ومتطلبات جودة التنفيذ للوقاية من حدوث الشرر الكهربائي
هل تمت كافة األعمال واألنظمة الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف لتحمل العمل املستمر في الظروف املناخية املحيطة وما
يخص درجات حرارة الهواء املحيطة على أن يتم توضيح ذلك في املستندات الكهربائية املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم وضع لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة ،أو
أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما اللوحات
الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات الخاصة بأنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام كشف وإنذار
الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل املولدات
الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية.
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني

هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
 35التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
 36املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن ومراكز الخدمة.
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صناعة أصناف من الجبس يشمل األطروالبراويز
املنقوشة والتماثيل والفازات وأصناف الزينة
األخرى

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

هل مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

35
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.
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صناعة وتفصيل املجالس العربية

البند  /االشتراط

االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

4

هل تم تقديم رخصة بناء

5

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك
في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع

6

هل موقع الورشة ضمن املناطق الصناعية

7

هل مساحة الورشة أكبر من او تساوي  100م / 2وحدة نشاط

8

هل تم توفير موقف لكل  50م 2بحد أدني موقفين

االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
9
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
هل تم تزويد جميع املنشآت باألنظمة الالزمة للوقاية من ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بالحيز املبني وباملوقع حسب
 10متطلبات الكود السعودي الحماية من الحريق مع تحديد جميع سبل الهروب والخروج والدخول والبوابات واملسارات
واملنحدرات والساللم الالزمة
هل تم منع استخدام أي مواد قابلة لالشتعال أو ذات أضرار صحية مثل انبعاث غازات سامة أو مثل مادة األسبستوس
11
( ) ASBESTOSفي البناء
هل تم استخدام زجاج األمان ( ) Safety Glassبالنوافذ واألبواب أو ألواح البولي كاربونيت ( ) Poly-carbonateبسمك مناسب
12
في الفتحات العلوية
هل تم توفير اإلضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات املستخدمة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام
13
اإلضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل
 14هل تم حظر استخدام مسالك وممرات الهروب لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن األرض أو بارزة من الحوائط
 15هل تم توفير دورة مياه من مرحاض ( ) 1وحوض غسيل أيدي واحد لكل  50عامل (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد)
هل تم عمل أرضيات املناطق املكشوفة واألرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف ال تزيد عن  % 2لتصريف األمطار ومياه
16
الغسيل
 17هل تم توفير األدوات الالزمة إلجراء اإلسعافات األولية ،مع توضيح مكانها باستخدام لوحات إرشادية توضع في مكان ظاهر
هل تم توفير العزل الصوتي الالزم بالحوائط الخارجية ( ال تزيد الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء
18
املجتمع عن  65ديسبل نهارا وعن  60ديسبل مساء وعن  50ديسبل ليال )

19
20
21
22
23

24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34

هل تم استخدام اللوحات اإلرشادية لتوجيه العمال واملوظفين في املواقف واملمرات والساحات ،كذلك استخدام عالمات
الخروج للتوجيه إلى مسالك الهروب وساحات التجمع
هل الحوائط واألسوار جهة الجوار غير الصناعي مصمتة وال يسمح بعمل أي فتحات بها
هل تم توفير أماكن لحاويات النفايات لتجميع املخلفات الصناعية ونقلها بطريقة آمنة تمهيدا للتخلص منها
هل تم تطبيق املتطلبات الكهربائية لألمن والسالمة الخاص بنظام الكشف وإنذار الحريق ،كذلك إضاءة مسارات الهروب،
وإضاءة عالمات الهروب
هل املواصفات الفنية للمواد واألعمال الكهربائية مطابقة ألحدث إصدار من مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ( ،) SASOوأن يتم توضيح ذلك في املواصفات املقدمة
هل تم توفير حماية ضد التسرب األرض ي للتيار ( ) RCDبحساسية ( )30مللي أمبير في حالة استخدام املقابس املعدة
لالستخدام العام بواسطة األفراد غير املختصين
هل تم توفير وسائل أو مفاتيح فصل الكهرباء عن املعدات واملحركات الكهربائية بغرض توفير األمان لألفراد عند إجراء
الصيانة امليكانيكية الالزمة لها
هل تم التأكد من أن لوحات توزيع الكهرباء الرئيسية ولوحات التحكم مقفلة ،وال يتم فتحها إال عن طريق أدوات أو مفاتيح
خاصة ،أو أن تكون بداخل غرف مقفلة ،على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف ،أما
اللوحات الخارجية فينبغي أن تكون بداخل صناديق مناسبة ومحمية من استخدام األفراد غير املصرح لهم
هل تم تأريض املقابس الكهربائية وكل األجزاء املعدنية الظاهرة مثل املواسير املعدنية وحاويات األجهزة واللوحات الكهربائية
وحوامل الكابالت واملحوالت واملولدات الكهربائية
هل تم فصل اللوحات والتمديدات مع االلتزام بما يخص أنظمة الطوارئ (وتشمل اضاءة مسارات وعالمات الهروب ونظام
كشف وإنذار الحريق وتغذية مضخة الحريق) عن باقي األنظمة األخرى ،مع االلتزام بتوفير مصدر كهرباء احتياطي مؤمن مثل
املولدات الكهربائية والبطاريات الكهربائية وغيرها في حالة انقطاع مصدر الكهرباء األساس ي
هل تم اإللتزام بالتمديدات الصحية وكذلك ما يخص تركيب أدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام
مواد كيميائية
هل تم تطبيق كود الحريق السعودي فيما يخص أنظمة مكافحة الحريق املطلوبة في األفران الصناعية ،وما يخص متطلبات
التهوية في فراغات تخزين سوائل الدرجة األولى أو الغاز السائل ،وما يخص متطلبات طفايات الحريق ،وما يخص متطلبات
مكافحة الحريق في أماكن اللحام واألعمال التي تتطلب حرارة مرتفعة
هل تم التأكد من فاعلية مكافحة الحريق في الورش طبقا ملتطلبات كود الحريق السعودي وحسب تصنيف الخطورة للمنشأة

هل تم اشعار املالك ان كامل مسؤولية التركيب والصيانة واملحافظة على أنظمة مكافحة الحريق داخل املباني تقع عليه ،وأن
املستخدم مسؤوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في الجزء املؤجر له،
مع وجوب التحقق الدوري من صالحية املعدات ،وعدم فصل التيار الكهربائي عنها في أي وقت من األوقات
هل تم عمل تصميم أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وكذلك التركيب والتنفيذ والصيانة من مكتب هندس ي مؤهل من
قبل املديرية العامة للدفاع املدني
هل تم استخدام أنظمة الطالء املقاوم للحريق للوصول للمتطلبات املحددة بالكود
هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية

35
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى اشتراطات نشاط املستودعات والورش واملخازن.

قائمة التدقيق ألنشطة اآليزك
اسم النشاط

#

رقم اآليزك

42

651201

التأمين الصحي

43

662911

استشارات التأمين

44

649100

االيجار التمويلي

45

651202

التأمين العام

46

649913

التسويات املالية والتعويضات

47

641932

التقنية في الخدمات املالية

48

649226

التمويل االستهالكي

49

649228

ُ
التمويل االستهالكي املصغر

50

649221

التمويل العقاري

51

649227

التمويل متناهي الصغر

52

662912

الخدمات االكتوارية

53

662111

املعاينة وتقدير الخسائر

54

829102

املعلومات االئتمانية

55

649915

الوساطة الرقمية

56

641934

الوكاالت املصرفية

57

652000

إعادة التأمين

58

649222

إعادة التمويل العقاري

59

641933

أدارة وتشغيل مراكز النقد

60

651111

تأمين الحماية

61

651112

تأمين الحماية مع االدخار

قائمة التدقيق ألنشطة اآليزك
#

اسم النشاط

رقم اآليزك

62

649916

تحصيل ديون جهات التمويل

63

649111

تسجيل عقود اإليجار التمويلي

64

649914

تسجيل وحفظ صكوك التمويل العقاري

65

662120

تسوية املطالبات التأمينية

66

649223

تمويل األصول اإلنتاجية

67

649225

تمويل بطاقات االئتمان

68

649224

تمويل نشاط املنشآت الصغيرة واملتوسطة

69

661901

مراكز الحواالت

70

661212

مراكز الصرافة

71

661908

نظم املدفوعات والتسويات املالية والخدمات املتعلقة بها

72

662211

وساطة التأمين

73

662213

وساطة التأمين اإللكترونية

74

662212

وساطة إعادة التأمين

75

662200

وكالة التأمين

76

591104

انتاج اعالنات تجارية تلفزيونية

77

601001

البث اإلذاعي عن طريق الجو أو األسالك أو القمر

78

591402

أنشطة النوادي السينمائية

79

601003

أنشطة اإلذاعة

80

591105

تشغيل استوديو صوتي ومرئي

81

591404

تشغيل دار العرض السينمائي املؤقت

قائمة التدقيق ألنشطة اآليزك
#

اسم النشاط

رقم اآليزك

82

591401

تشغيل دور السينما الثابتة

83

602035

تشغيل منصة توزيع وإدارة قنوات فضائية عبر أجهزة االستقبال الفضائي وتوزيع البث املباشر عبر
األقمار الصناعية باستخدام نظام قاس

84

591311

توزيع االفالم على العارضون وشبكات التلفزيون

85

591312

توزيع الفيديو على العارضون وشبكات التلفزيون

86

591313

توزيع أقراص الفيديو الرقمية على العارضون وشبكات التلفزيون

87

331504

اصالح وصيانة الطائرات

88

731014

اإلعالنات الجوية

89

477346

البيع بالتجزئة ملعدات الخدمات األرضية وقطع غيارها

90

465997

البيع بالجملة ملعدات الخدمات األرضية وقطع غيارها

91

511003

التأجير التشغيلي للطائرات

92

16106

الرش الزراعي الجوي

93

932921

القفز املظلي

94

522312

املالحة واالرشاد الجوي

95

512001

النقل الجوي للبضائع املحدد بمواعيد

96

512002

النقل الجوي للبضائع غير املحدد بمواعيد

97

511001

النقل الجوي للركاب املحدد بمواعيد

98

511002

النقل الجوي للركاب غير املحدد بمواعيد

99

522323

النقل السطحي

100

331318

إصالح وصيانة األجهزة املالحية

101

522321

أنشطة التعامل مع الركاب في املطارات

قائمة التدقيق ألنشطة اآليزك
#

اسم النشاط

رقم اآليزك

102

562904

أنشطة املتعهدين الذين يقدمون خدمات الطعام للطائرات

103

522311

أنشطة املطارات

104

522314

أنشطة مكافحة الحرائق في املطارات

105

791102

أنشطة وكاالت شركات الطيران

106

773042

تأجير وتشغيل املناطيد

107

511004

تشغيل الطائرات ألغراض غير تجارية

108

522313

تشغيل وصيانة جسور االركاب

109

812908

تنظيف الطائرات

110

522325

خدمات اجراءات الطيران

111

749046

خدمات االستشارات في مجال اعمال اإلطفاء واإلنقاذ في املطارات

112

749041

خدمات االستشارات في مجال النقل الجوي

113

749049

خدمات االستشارات في مجال أمن الطيران

114

749042

خدمات االستشارات في مجال خدمات املالحة الجوية

115

749043

خدمات االستشارات في مجال سالمة الطيران واملقاييس

116

749045

خدمات االستشارات في مجال عمليات املطارات

117

522322

خدمات اإلدارة األرضية واالشراف األرض ي في املطارات

118

522916

خدمات سماسرة الطائرات

119

522408

خدمات مناولة العفش لطائرات الركاب

120

522324

مقدمي الخدمات األرضية

121

522927

مناولة الشحن الجوي للبضائع والبريد

قائمة التدقيق ألنشطة اآليزك
#

اسم النشاط

رقم اآليزك

122

522403

مناولة وقود وزيت الطائرات

123

522928

وكاالت الشحن الجوي التجميعي

124

712086

التحقق من املطابقة ومنح الشهادات للمنتجات واملنشآت الدوائية والتجميل

125

749067

أنشطة االستشارات الجمركية

126

749068

أنشطة االستشارات الفندقية

127

749075

أنشطة االستشارات في مجال االعالف

128

749071

أنشطة االستشارات في مجال األعمال الدولية

129

749076

أنشطة االستشارات في مجال املبيدات

130

749038

خدمات استشارات صحية

131

749047

خدمات االستشارات في مجال الطائرات بدون طيار

132

749077

مراكز االستشارات الدوائية في مجال األدوية

133

712071

منح شهادات املطابقة في قطاعات اإلنتاج والتصنيع او في تقديم الخدمات والعمليات

134

522931

الخدمات اللوجستية

135

501203

النقل املائي البحري الساحلي للبترول والغاز

136

501202

النقل املائي البحري الساحلي للبضائع للحاويات

137

501201

النقل املائي البحري والساحلي للبضائع املتنوعة

138

799013

أنشطة بيع تذاكر السفر البحرية

139

522922

توجيه مركبات األجرة

140

522405

توجيه مركبات نقل البضائع

141

712062

فحص ومعاينة السفن

قائمة التدقيق ألنشطة اآليزك
#

اسم النشاط

رقم اآليزك

142

712063

فحص ومعاينة معدات وأدوات السالمة الخاصة بالسفن

143

491202

نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية بين املدن

144

491201

نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية داخل املدن يشمل عربات النوم

145

491102

نقل الركاب عبر خطوط السكك الحديدية بين املدن

146

491101

نقل الركاب عبر خطوط السكك الحديدية داخل املدن

147

771041

وسطاء تأجير السيارات

148

749031

االستشارات األمنية

149

801011

الحراسة األمنية املدنية الخاصة

150

711012

تقديم الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق

151

711011

تقديم خدمات االستشارات الهندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق

152

801012

نقل النقود واملعادن الثمينة واملستندات ذات القيمة

153

620213

أنشطة االستشارات في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات

154

620212

أنشطة االستشارات في مجال الحاسب اآللي

155

582003

العاب الحاسوب

156

611002

النطاق العريض الثابت

157

612012

النطاق العريض املتنقل

158

619012

أنشطة خدمات الهاتف العمومي

159

474152

بيع البرمجيات غير املعدة بناء على الطلب

160

611001

تقديم خدمات االتصاالت الثابتة

161

612011

تقديم خدمات االتصاالت املتنقلة

قائمة التدقيق ألنشطة اآليزك
#

اسم النشاط

رقم اآليزك

162

612013

تقديم خدمات االنترنت الالسلكية

163

619017

تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية

164

532013

تقديم خدمات التوصيل عبر املنصات االلكترونية

165

611004

تقديم خدمات املعطيات السلكية

166

612014

تقديم خدمات املعطيات الالسلكية

167

619023

تقديم خدمات إنترنت األشياء باستخدام الترددات املعفاة من الترخيص

168

619018

تقديم خدمات مشغل الشبكة االفتراضية إلنترنت األشياء IoT VNO

169

619016

تقديم خدمات مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة االفتراضية MVNO

170

619022

تقديم خدمة تأجير مرافق االتصاالت CSP

171

619014

كبائن االتصاالت

172

532011

نقل الطرود محلي

173

532012

نقل الطرود محلي ودولي

174

631125

التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية

175

582002

أنظمة التشغيل

176

620101

تحليل النظم

177

620104

تصميم واجهة وتجربة املستخدم

178

620112

تطوير األلعاب اإللكترونية

179

620111

تطوير التطبيقات

180

631113

تقنيات البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات

181

620105

تقنيات التنقل الذاتي

قائمة التدقيق ألنشطة اآليزك
#

اسم النشاط

رقم اآليزك

182

620113

تقنيات الذكاء االصطناعي

183

620106

تقنيات الروبوت

184

620108

تقنيات الواقع االفتراض ي واملعزز

185

631112

تقنيات سالسل الكتل البلوك تشين

186

620107

تقنية الطباعة ثالثية األبعاد

187

620115

حلول التقنية املالية

188

582001

نشر البرامج الجاهزة

189

649921

أنشطة االستثمار للحساب الخاص للوحدات املعنية يشمل شركات رؤوس األموال املجازفة ونوادي
االستثمار

190

749051

الدراسات واالستشارات اإلعالمية

191

742020

أنشطة التصوير التجاري والسياحي بجميع وسائل التصوير وأساليبه

البند  /االشتراط
االشتراطات العامة
1

هل هناك سجل تجاري للمحل

2

ال تتصل املنشأة بمحل سكن العمال او أي محل آخر

3

هل تم تقديم رخصة بناء

4

في حال كان صاحب الطلب مالك العقار:
هل تم تقديم الصك

في حال كان صاحب الطلب مستأجرا:
هل تم تقديم عقد اإليجار

اشتراطات املوقع
5
6
7

هل موقع النشاط على شارع تجاري أو ضمن مجمع تجاري
ال تقل املساحة عن  24م2

هل مكان املكتب من دور ارض ي فقط أو ارض ي وميزانين ،أو أن يكون ضمن األدوار املتكررة باملجمع التجاري باشتراطات
معينة وبموافقة البلدية

هل تم توفير مواقف للسيارات لكل  25م 2من مساحة املبنى بحد أدني موقف واحد
االشتراطات الفنية
هل تم تحقيق متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة بوضع املنحدرات الخارجية والداخلية واملواقف حسب الدليل املبسط
8
ملعايير الوصول الشامل للمنشئات
ال يوجد باملنشأة مداخل على الشوارع الفرعية وليس هناك واجهة وال يسمح بفتح واجهة على الشارع الفرعي أال في حدود
9
مسافة ال تزيد عن  6م
هل يقتصر محتوى اللوحة على اآلتي( :االسم التجاري للنشاط ،رقم السجل التجاري ،الشعار إن وجد حسب السجل
10
التجاري)
 11هل تتكون اللوحة من االحرف البارزة فقط
 12هل اضاءة االحرف مخفية (خلف األحرف املجوفة) ولم يتم استخدام الكشافات
 13لم يتم استخدام خلفيات إضافية للوحات غير مواد التشطيب األساسية لواجهات املبنى بما فيه إضافة الكاليدنج
 14لم يتم وضع اللوحات التجارية في األدوار العليا
 15ليس هناك ما يعيق واجهة املبنى كاللوحة النوافذ أو الفتحات األخرى
 16هل تم وضع لوحات األنشطة التجارية الواقعة ضمن املبنى باألدوار العليا في لوحة واحدة داخل املبنى
 17هل تم تطبيق كل ما ورد في الئحة اشتراطات اللوحات التجارية
* يتم الرجوع في تفاصيل بعض البنود الواردة أعاله إلى االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة
* يجب االطالع على االشتراطات البلدية والفنية للمحالت التجارية العامة من قبل املستثمر

