
ال الدليل اإلرشادي لتوعية أصحاب المنشآت في مج
مغاسل المالبس والمنسوجات والسجاد



مقدمة

تم إعداد هذا الدليل اإلرشادي لتوعية أصحاب المنشآت في مجال مغاسل 
المالبس والمنسوجات والسجاد، حيث نهدف إلى مساعدتكم في تقديم 

أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة ورفع مستوى االمتثال.

تعاونك معنا يسهم في توفير بيئة حضارية ذات معيشة صحية ورفع جودة 
الحياة وفقًا لرؤية المملكة 2030



قائمة التحقق من تطبيق اشتراطات نشاط مغاسل المالبس والمنسوجات والسجاد

بنود التحقق حسب اشتراطات الالئحة

عدم مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص

إبراز الرخصة في مكان واضح

تجديد الرخصة بعد انتهائها

ساعة24عدم مزاولة النشاط بعد الساعة الثانية عشرة صباحًا دون الحصول على تصريح 

عدم مزاولة نشاط إضافي للنشاط المرخص له دون الحصول على ترخيص

شفيات وجود عقد بين المستشفيات أو المؤسسات الصحية ومغاسل مالبس المرضى ومنسوجات المست

لتقديم الخدمات

عدم  االستمرار في مزاولة النشاط برخصة منتهية دون تجديد

الخاص بالرخصة في مكان ظاهر يكون الوصول له متاحًا عند إغالق المنشأة أو المحل( QR)إبراز رمز 

عدم ممارسة نشاط غير مطابق للرخصة

عدم مزاولة النشاط قبل استكمال إجراءات الترخيص

مطابقة المساحة أو االسم في اللوحة للترخيص

عند إصدار الرخصة الفورية بعد تلقيه إشعارًا رسمياً ( مرفقات)تقديم وثائق صحيحة 

وضوح بيانات الرخصة

وجود المحل أو المنشأة في الموقع على الطبيعة
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بنود التحقق حسب اشتراطات الالئحة

عدم تسرب مياه الصرف الصحي من المباني االستثمارية في الشوارع

( غسل اليدين، تقليم األظافر)اهتمام العاملين بالنظافة الشخصية 

أثناء ساعات العمل( الزي الموحد)ارتداء العاملين 

ات عمليات التقيد بالمتطلبات الخاصة باستقبال مالبس المرضى أو منسوجات المستشفيات أو متطلب

الغسيل أو حماية العاملين

...(لمس األنف والفم، )عدم ممارسة العاملين العادات الصحية الخاطئة أثناء العمل 

عدم النوم في أماكن العمل أو التدخين فيها

تركيب الزجاج الشفاف الذي يسمح بالرؤية في واجهة المحل

(الخدوش أو لحامات أو الثقوب، أو أي عيوب أخرى)عدم وجود عيوب في زجاج الواجهة 

عدم استخدام درج خارجي مصنوع من مواد غير آمنة أو غير مقاومة لالنزالق

تجات وضع لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية تعرض فيها جميع أسعار الخدمات المقدمة أو تسعيرة المن

المعروضة في منطقة االستقبال

عدم إقامة لوحة أو ملصق دعائي أو إعالني تتجاوز المساحة أو األبعاد المحددة في الرخصة

وجود لوحة أو ملصق خارجي يوضح أوقات العمل الرسمية

وضع لوحة أو ملصق إرشادي في مكان بارز، التباع قواعد النظافة العامة

العالقةوضع لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية داخل المحل يبين فيها أرقام البالغات الخاصة بالجهات ذات



بنود التحقق حسب اشتراطات الالئحة

(تطبيق الفاصل الزجاجي)كشف منطقة الغسيل وتجفيف المالبس 

فصل قسم تجميع المالبس المعدة للغسل عن قسم المالبس النظيفة 

الفصل بين مكان التسليم للمالبس النظيفة عن مكان الكي

ويكون سطحها ( مكسية بالقيشاني)تزويد مكان التسليم بطاولة من الخشب أو األلمونيوم أو الفايبر أو البناء 

من الرخام أو الجرانيت أو ما يماثله من حيث الجودة والمظهر وسهولة التنظيف

مقاومة للصدأ في مغاسل المالبس والمنسوجات والسجاد( سيور كهربائية أو أنابيب)توفير 

وجود أكياس نظيفة لتعليق المالبس المكوية

تغطية طاولة الكي بقماش نظيف

تركيب جهاز قياس درجة الحرارة في أقسام المنشأة في مغاسل المالبس والسجاد والمنسوجات

عن مستوى ( سم30)تخصيص مكان جيد التهوية متصل بقسم الغسل والتجفيف مجهزًا بأرفف بارتفاع 

سطح األرض وخزائن لحفظ مواد التنظيف والمواد الكيميائية ومواد التغليف والشماعات

وان تميز عدم استقبال مالبس المرضى في أكياس غير محكمة الغلق من المستشفيات أو المراكز وبدون أل

خطورتها

عدم وضع المالبس على األرض مباشرة في محالت غسيل المالبس

توفير األجهزة والمعدات الصالحة المطلوبة للعمل والمناسبة للغرض

تثبيت األجهزة والمعدات الالزمة في وسيلة النقل بطريقة محكمة

سليمتعليق المالبس بشكل جيد ومرتب على سيور أو أنابيب في خدمة توصيل المالبس الجاهزة للت



بنود التحقق حسب اشتراطات الالئحة

املين والمعداتااللتزام بالتعليمات اإلنشائية الداخلية بحيث تسمح بسهولة وتسلسل العمليات مع حركة الع

عدم ممارسة النشاط خارج حدود المحالت المرخص لها أو استخدام األرصفة العامة أو مناطق االرتداد في 

(بدون ترخيص إشغال رصيف)األعمال الخاصة بالمحل 

االلتزام بنظافة الجدران واألسقف وصيانتها 

عدم استخدام المبنى لغير ما خصص له

عدم استخدام سقف مستعار يتأثر بالرطوبة

عدم استخدام األسقف غير ناعمة التشطيب أو غير مطلية بدهان

عدم تسرب المياه من أجهزة التكييف أو تجمع المياه في أوعية مكشوفة

استخدام عمالة مدربة أو متخصصة في محالت مغاسل المرضى ومنسوجات المستشفيات

استخراج شهادة صحية ألي عامل يستوجب عمله حصوله عليها

تجديد الشهادة الصحية ألي عامل يستوجب عمله حصوله عليها

عدم تغيير بيانات الشهادة الصحية

المحافظة على الشهادة الصحية من التلف ليسهل التعرف على بياناتها 

عدم وجود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور

لديةعدم فض األختام وإعادة فتح المحل أو المنشأة قبل انتهاء عقوبة اإلغالق النظامية التي حددتها الب



بنود التحقق حسب اشتراطات الالئحة

عدم نزع أو تغطية اللوحة أو الملصق الذي يوضع على المحل أو المنشأة والذي يدل على أن المحل أو 

المنشأة أغلق من قبل البلدية

عدم هروب العمالة أثناء عملية الرقابة والتفتيش عن المحل أو المنشأة

ابة عدم قيام المسؤول عن المحل أو من يمثله بمساعدة العمالة المخالفة على الهرب أثناء عمليات الرق
تفتيشإعاقة عمل القائمين بأعمال الرقابة والم والتفتيش بأي شكل من أشكال المساعدة، والسماح وعد

عدم نزع لوحة المحل أو المنشأة مع االستمرار في مزاولة النشاط

عدم إغالق المواقف أو وضع لوحات تمنع الوقوف لغير الزبائن

درجة مئوية25كفاءة أجهزة التكييف وكفايتها لتكون درجة الحرارة داخل المحل ال تتجاوز 

االلتزام بمتطلبات األرضيات

لمفروشات توفير حاويات من البالستيك أو المعدن مقاومة للصدأ على أن تكون نظيفة لحفظ المالبس وا

لحين غسلها

كتابة بيانات المغسلة على سيارات النقل حسب المتطلبات 

وجود سجل لتدوين كافة بيانات التوصيل المنزلي

حول اآلالت تخصيص مكان للمولد الكهربائي وتصريف البخار بطريقة صحيحة وااللتزام بمساحات الفراغات

حسب دليل المستخدم لآللة

وضع لوحة تحذيرية داخل المحل توضح بمنع تدخين التبغ بجميع أنواعه

عدم استخدام منظفات أو مواد كيميائية ممنوعة أو مجهولة مصدر أو غير مطابقة للمواصفات

االلتزام بتغير ماء الغساالت واألحواض بشكل مستمر



بنود التحقق حسب اشتراطات الالئحة

عدم العرض على الواجهة واألبواب

عدم استعمال فوراغ الكيماويات والمنظفات في تداول أو في أي غرض من األغراض

التقيد بعدم فرش األرضيات بالسجاد في منطقة االستقبال أو الغسيل أو الكي

االهتمام بالنظافة العامة للمنشأة

التقيد بعدم إلقاء النفايات خارج المنشأة في غير المكان المخصص لها

االهتمام بنظافة واجهة  المنشأة

االلتزام بتغطية جميع فتحات تصريف المياه

وضع لوحة أو ملصق إرشادي توضح طرق استخدام طفاية الحريق

(تغطية تمديدات الكهرباء -صيانة ونظافة الواجهة )عمل صيانة دورية للمبنى من الخارج 

ت عدم وجود ملصقات على الواجهة غير مرخصة باستثناء طريقة الدخول والخروج وأوقات العمل وملصقا

طرق الدفع اإللكترونية

تمرة إجراء الصيانة أو التنظيف أو التطهير أو التعقيم لكافة األدوات والمعدات والتجهيزات بصفة مس

والتأكد من صالحيتها

عدم تراكم النفايات والتخلص منها أواًل بأول

توفير األجهزة والمعدات الصالحة المطلوبة للعمل والمناسبة للغرض

قيه إشعارًا تقيد صاحب المنشأة أو من يمثله بمراجعة الجهة المختصة الستكمال اإلجراءات المطلوبة عند تل

بالمراجعة



ل يوميلضمان تطبيق االشتراطات احرص على تقييم منشأتك بشك

عليماتالدليل خاضع للتحديث وفق ما يستجد من أنظمة واشتراطات وت

النشاطيجب تطبيق كافة االشتراطات الواردة في اللوائح ذات العالقة ب

جاريةيجب االلتزام باشتراطات الدليل التنظيمي للوحات الت

رابط الئحة مغاسل المالبس والمنسوجات والسجاد
https://docs.google.com/uc?export=downl
oad&id=1w82s38Z5MDhDw7lGT3_jOPQ_7

FresSsM

رابط جدول المخالفات والجزاءات البلدية
https://docs.google.com/uc?export=downl

oad&id=1bep7-CbXo93bl-
QeBeLobWBi6C2ZjxxS

رابط وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
https://www.momra.gov.sa/ar/regulation

s

/https://covid19.cdc.gov.sa/arرابط وقاية

https://docs.google.com/uc?export=download&id=1w82s38Z5MDhDw7lGT3_jOPQ_7FresSsM
https://docs.google.com/uc?export=download&id=1bep7-CbXo93bl-QeBeLobWBi6C2ZjxxS
https://www.momra.gov.sa/ar/regulations
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/



