االشتراطات البلدية للوحدات السكنية المفروشة
تقديم
انطالقا من التوجيھات السامية الكريمة الرامية إلى تطوير مسيرة التنمية الشاملة  ،فإن الوزارة تولي االھتمام
الكبير في تحسين مستوى الخدمات البلدية من خالل تطوير أساليب العمل الفنية وإصدار األنظمة والتعليمات ووضع
الحلول المناسبة لرفع المستوى الفني والبيئي لتلك الخدمات.
ويأتي من ضمن ھذه الدراسات دليل االشتراطات البلدية للوحدات السكنية المفروشة  ،وأن الوزارة عندما قامت
بإعداد ھذا الدليل ليحدوھا األمل في تحقيق الغرض الذي أعد من أجله لتكون المحصلة النھائية مشاريع ذات طابع
مميز وتتوفر فيھا جميع المتطلبات الفنية والبيئية .وتأمل الوزارة أن تتلقى أية مرئيات أو اقتراحات يمكن األخذ بھا
عند تحديث ھذه االشتراطات مستقبال.
وﷲ ولي التوفيق
وزير الشئون البلدية والقروية
د /محمد بن إبراھيم الجار ﷲ

تمھيد
شھدت مدن المملكة وال تزال حركة عمرانية كبيرة كإفرازات طبيعية للتطور االقتصادي الكبير الذي تحقق وما
واكبه من جھود كبيرة قامت بھا أجھزة البلديات في مجال اإلشراف ومتابعة أعمال البناء والتشييد في مجال البيئة
وغيرھا في كافة المدن والقرى كجزء من مھامھا ومسئولياتھا  ،األمر الذي دعى وكالة الوزارة للشئون الفنية للقيام
بإعداد ھذا الدليل بھدف مسايرة التطور الذي تشھده المملكة.
ويتناول ھذا الدليل االشتراطات البلدية المطلوب مراعاتھا عند دراسة طلبات منح أو تجديد رخصة بناء مباني
الوحدات السكنية المفروشة .كما يشتمل الدليل على ملحق بشأن األحكام والقواعد المنظمة للوحدات السكنية
المفروشة الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم  969في 1419/7/27ھـ ولعل من الطبيعي اإلشارة إلى أن
تحقيق ذلك يتوقف بالدرجة األولى على مقدار وعي المواطن ودوره الذي ال نشك في تفھمه وحرصه على المساھمة
في كل ما من شأنه خدمة وطنه من خالل التزامه بتنفيذ ما تضمنه ھذا الدليل وكذلك المسئول الذي من واجباته
التحقق من ذلك .
وﷲ من وراء القصد.
وكيل الوزارة للشئون الفنية
عبد الرحمن بن محمد الدھمش

االشتراطات البلدية المطلوب مراعاتھا عند دراسة طلبات منح أو تجديد رخصة بناء أو تشغيل مباني الوحدات
السكنية المفروشة
استنادا إلى الفقرة التاسعة من المادة رقم ) (8من قرار معالي وزير التجارة رقم  969في 1419/7/27ھـ
بشأن األحكام والقواعد المنظمة للوحدات السكنية المفروشة التي تنص على "مراعاة أية تعليمات تصدرھا الجھات
الحكومية المعنية بحكم اختصاصھا".
وإضافة إلى ما ورد من ضوابط وتعليمات بالقرار المشار إليه المبني على موافقة مجلس الوزراء الموقر على
إصدار ھذه األحكام بقرار من وزير التجارة وفقا للمادة ) (12من نظام الفنادق.
فإن على البلديات مراعاة االشتراطات البلدية التالية:

أوال ..المباني الجديدة:

) (1أن يكون الموقع مالئم الستعماالت األراضي في المخطط المعتمد  ،أو أن يكون على شارع تجاري.
) (2توفر مواقف سيارات كافية بمعدل ال يقل عن موقف لكل وحدة سكنية مع رصفھا وإنارتھا وتشجيرھا
وتطبيق االشتراطات الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن الوزارة.
) (3تطبيق تعليمات وأنظمة البناء بالمنطقة من حيث االرتفاعات واالرتدادات ونسبة البناء المسموح بھا.
) (4تطبق اشتراطات األمن والسالمة والتنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع المدني بالمنطقة قبل الترخيص بالبناء.
) (5اختيار مواد البناء المناسبة والمالئمة لمناخ المنطقة ومراعاة النمط المحلي في الواجھات الخارجية
واالھتمام بالنواحي الجمالية.
) (6يراعى عند دراسة المخططات السكنية للمباني الجديدة عزل المبنى ضد الحرارة والرطوبة والصوت
توفيراً للطاقة وتحقيقا ً للخصوصية ومراعاة الحد األدنى لمساحات الوحدات السكنية والشروط والمواصفات الواجب
توافرھا الموضحة بقرار وزارة التجارة رقم  969في 1419/7/27ھـ.
) (7أن تكون سعة خزان مياه الشرب العلوي واألرضي للمبنى كافية لسد احتياجات السكان لمدة ال تقل عن
 24ساعة مع التقيد بالتعميم الوزاري رقم /6/10304وف في 1419/3/3ھـ الخاص بتطبيق نظام االستفادة من
المياه المعالجة في تغذية صناديق الطرد.
) (8مراعاة االشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين الصادرة بالتعميم رقم /4/4342وف في
1412/7/21ھـ مثل إيجاد مواقف خاصة بھم وممرات للكراسي المتحركة وأبواب تسھل على المعوقين الحركة
والمنحدرات ودورات المياه.....الخ.
) (9أن يتم تنفيذ ھذا النوع من المشاريع تحت إشراف مكتب ھندسي استشاري معتمد من قبل وزارة التجارة.
) (10ضرورة حصول جميع العاملين بالوحدات السكنية المفروشة والنشاطات القائمة بھا والتي لھا عالقة
بالصحة العامة على الشھادات الصحية للعاملين والترخيص من البلدية المعنية للمنشأة مع تطبيق الئحة االشتراطات
الصحية الواجب توافرھا في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحالت الوجبات السريعة وما في حكمھا الصادرة
بالقرار الوزاري رقم /5/5471وف في 1413/10/11ھـ وما يستجد عليھا من تعديالت.
) (11أخذ موافقة وزارة التجارة أو فروعھا قبل إصدار رخصة البناء ورخصة فتح المحل للمنشأة.

ثانيا ً :المباني القائمة والمطلوب إصدار أو تجديد رخص تشغيل لھا من وزارة التجارة:
) (1فيما يتعلق بالمباني المرخص بتشغيلھا  ،تقوم البلدية بالوقوف على المبنى وإعداد تقرير فني فيما يتعلق
بتطبيق االشتراطات البلدية المشار إليھا في أوالً أعاله  ،وفق النموذج المرفق.
) (2فيما يتعلق بالمباني الغير مرخص بتشغيلھا فعلى أصحابھا التقيد باالشتراطات الواردة في الفقرة أوال أعاله
مع إحضار تقرير من مكتب ھندسي معتمد يؤكد سالمة المبنى وصالحية استخدامه للوحدات السكنية المفروشة.

ثالثا ً :إجراءات الترخيص للمنشأة:
) (1تقوم البلدية المختصة بإبداء مرئياتھا على ما يحال إليھا من قبل وزارة التجارة وفروعھا من طلبات
للترخيص بالوحدات السكنية المفروشة من حيث مالءمة الموقع وتوفر االشتراطات البلدية المشار إليھا أعاله.
) (2تقوم وزارة التجارة بعد ذلك بتطبيق إشتراطاتھا الخاصة ومنح الترخيص للنشاط بما في ذلك القيد في
السجل التجاري.
) (3تصدر البلدية رخصة البناء للمباني الجديدة ورخصة فتح المحل للمباني القائمة بعد إستحصال الرسوم
البلدية المستحقة حسب األنظمة والتعليمات.

