
خطة التواصل 
لتفعيل خدمة إصدار التصاريح لألنشطة المستثناة من اإلغالق

خالل منع التجول في 17 أمانة من أمانات مناطق المملكة 
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آليـــة تــفـــعــيــل نــظــام التـصــاريـح
لألنشطة المستثناة من اإلغالق خالل منع التجــول

إرســـال الدليــل اإلجرائــي 
لــجــمـــيــــــع األمــــــانــــــات
17 أمــانة فـــي الممــلـكـة

الصــالحـيــــات  إعــطـــــــاء 
للـــمــــوظــف المــعــنــــي

عقــد ورشــة عمــل عــن بعــد عــن 
طريــق webex ، وتعميمهــا علــى 
آليــة  لشــرح  األمانــة  موظفــي 
عمــل الصـــــالحية، والــــــــرد عـــــلى 
اســـتــــفـــــســـارات  جـــــمـــــــيــــــع 

المــــوظـــــفــــيــــن.



التــوعيــة بإطالق الخـدمــة
والتحديثـــات المتـــعلــقــة بهـــا

02

اإلعــالن مــن حســاب 
واألمانــات  الـــــوزارة 
ــاملة  ــزية الكـــ بالجاهــ
الستقبال الطـلبــات

إرســــــال الـــرســائـــل 
النـــصـــــية التـــوعوية 
للـــمـــســـتـــفـــيديــن

رســــائـــــــل البــريـــــد 
اإللكـترونــي باألدلـة 
الخاصــة باإلجــراءات، 
ــة  ــات الفوري والتحديث
للــــمـــوظـــــفـــــيـــــن

يتم التنسيق من قبل كل أمــانـــة مـــع الــجــهــة األمــنـيــــة المــعــنيــة 
بكـــل مــنـــطـــقـــة لــتــوضــيـــح آلــيـــة إصـــدار التصــاريـــح، باإلضــــافة 

إلــى تحديـــد البلديات المخصصة الستقبال المواطنين.



 
األنشطة المستثناة وأوقات العمل 
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ُيـــســـــمـــــــح 
ــت  للســــوبـــرمـــاركــــ
ــل 24 ســاعة العـــمــ

ُيـــســـــمـــــــح 
ــم  للــــــمــــطـــــــــاعــــــ
إلـــــــى  بالعــــمــــــــل 
ــة 10م مــن  الساعـــــ
خــــــــــالل خــــدمـــــــــة 
التـــوصـــيــــل فقـــط

ُيـــســـــمـــــــح 
بالـــعـــمــــل لـــمــراكز 
خدمـــــات الســيــارات 
ــي  ــة الــتـــ الســريــعـــ
داخــــــــل  تـــعـــمــــــل 
الـــــــــــمــــحــــطــــــات

في حال عدم وجود مساحة المحل في الرخصة أو مساحة المحل غير 
صحيحة، يتم التعديل من خالل خدمة تعديل بيانات رخصة نشاط تجاري.



الدليل اإلجرائي

لخدمة تصريح التنقل للعاملين



https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=196

لالستــفــــادة من الخــدمـــة 



https://www.spa.gov.sa/2073888
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تعريف الخدمة:
بناء على التعميم الصادر من وزارة الداخلية في تاريخ ١٩ شعبان ١٤٤١ هـ بشأن توحيد نماذج 
التصاريــح، وتوجيــه كل جهــة حكوميــة بإصــدار التصاريــح الالزمــة لمنســوبيها، أو منســوبي 
القطاعــات التابعــة، أو المرتبطــة بهــا للذيــن تتطلــب حاجــة العمــل الفعليــة، والضروريــة والملحــة 
حصولهــم عليهــا، وتوثيــق التصاريــح مــن قبــل الجهــة المختصــة فــي وزارة الداخليــة؛ فإنــه تــم 
تطويــر هــذه الخدمــة لتمكــن أصحــاب المنشــآت مــن إصــدار تصريــح تنقــل لعاملــي أحــد 
ــي تشــرف  ــع التجــول، والت ــك لألنشــطة المســتثناة مــن من المحــالت التابعــة للمنشــأة، وذل

عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية. 

تعميم وزارة الداخلية  



https://apps.balady.gov.sa/LicenseStandard/Default?sid=7010

لالستعالم عن األنشطة التجارية واالشتراطات البلدية
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شروط التقديم على الخدمة:

أن تكون رخصـــة 
المستفيد سارية 

لــه  الطلــب  يكــون مقــدم  أن 
عــــالقــــــة بالرخصــــة البلديــة  
مفــوض   / شــريك   / (مالــك 

عــــن طريـــــق بلــــدي).

إرفاــــق كـــشــف التـــأمينـــات 
وعقــد  للعمالــة  االجتماعيــة 
الــــــتـــــوصـــــيـــــل إن وجـــــد
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آلية عمل الخدمـة: 

الدخول على 
بوابــــة بلـدي

اخـــتــيــــــار خــــــــدمـــــــات
رخص األنشطة التجــارية
من قائــمة خدمات بلدي

إدخــــــال رقــــــــم 
الرخصــــة البلدية

إرســــال الطلـــب للبــلـديــة
للتـــدقــيــــق والمــــراجــعــة

اختــيـار خدمة تصريح تنقل 
للعــــاملــــين مـــن ضـمــن 
خــدمات األنشطة التجارية 
مـــن قبـــل المـــســـتفـيــد

تعبـــئـــة بيـــانات الطـلب 
إجمالــــي عدد العاملين 
فـــــي المـــحــل وبيانات 
كــــــل عــــــــــــــــــــــامــــــــل

طباعـــة التصاريح المعتمـدة 
مــــن قبـــــل المــســـتــفـيــد
 بــعــد اعــتــمــــاد البـــلـديــــة



تعليمات مهمـة:
يتعيــن علــى األمانــات التــي يتبــع لهــا بلديــات فرعيــة بتعييــن أكثــر مــن بلديــة الســتقبال 

المراجعين ومباشرة معوقاتهم وفق األنظمة والتعليمات الصادرة بذلك
1

يتــم تصديــق التصريــح الصــادر مــن منصــة بلــدي مــن وزارة الداخليــة بزيــارة أقــرب مركــز 
شــرطة او مــن خــالل تنســيق األمانــة مــع وزارة الداخليــة فــي منطقتهــا لتحديــد االليــة 

المناسبة لعملية التصديق

2

ــا ويمكــن  االلتــزام بالتواقيــت المحــددة مــن قبــل اللجنــة المشــرفة علــى ادارة أزمــة كورون
ــق خدمــة عمــالء  ــة مــن فري ــت محدث ــر التواقي ــب تقاري ــك مــن خــالل طل ــى ذل الحصــول عل

بلدي .

3

07
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يحــق للبلديــة قبــول أو رفــض الطلــب بحســب مــا تــراه مناســبًا بداللــه مســاحة المحــل 
وتناســبها مــع عــدد تصاريــح العمالــة المطلــوب ســواء للذيــن يعملــون فــي المحــل / 

المنشأة أو موظفي التوصيل والمندوبين

4

إذا كان العامل المصرح له سائق باص لتوصيل عمال المنشأة أو مندوب توصيل فإنه 
يلزم على المستفيد ذكر (مهنة العامل ونوع السيارة ولوحتها) في خانة "أخرى" أثناء 

تقديم الطلب.

التصريح ال يشمل التنقل بين المدن فهذا تنظيم يتبع لوزارة الداخلية.

5

6

الخارطة التفاعلية لعرض جميع المنشآت أو المحالت التي تمارس األنشطة المستثناة. 7

https://gisapps.momra.gov.sa
الخارطة التفاعلية 
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نموذج التصريح كما هو موضح أدناه:

@E_balady
منصة تويتر

السـتـفـسـاراتـكـم 
يـمـكـنـكـم الـتـواصـل عـبـر:

خدمة آمر
199099

support@balady.gov.sa
البريد اإللكتروني



الدليل االسترشادي

لألنشطة التجارية المستثناة*
*كافة األنشطة في الدليل تخضع لقرارات اللجنة األمنية من إضافة أو حذف



خــالل العمــل  للمطاعــم  يســمح 
شـــهــــــر رمـــضـــان المـــبــــــارك 
وحتــى  عصــــًرا   3 الســاعة  مــن 
حســــب  وذلــك  فجــــًرا   3 الســاعة 
البيــــان الصــــادر من وزارة الداخلية.



تغييــر أوقــات العمــل فــي رمضــان 
ــل  ــأة بتعدي ــب المنش ــزم صاح ال ُيل
الموضــح  العمــل  تغييــر وقــت  أو 
ـُصدر لــعمــالة  في التـــصريـــــح المــ
منــــشـــــأتـــــه من بـــــوابة بــــلــــدي.
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األنشطة المضافة مؤخرًا

قطاع الزراعة والغذاء :

* تم استحداثها

المسمىكود االيزكم
من50م2 - 100م2أقل من 50 م2 المتعارف عليه

البوفيهات561021
 (الكافيتريات)

البوفيهات
 (محالت الفول , القيمات)

563014

563011

563020

472162

107110

من 100م2 - 500م2من 100م2 - 500م2
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

0102030405

محالت البوظة
03030405محالت االيسكريم ( األيسكريم )

محالت تقديم المشروبات
02030405الكوفي شوب (الكوفي شوب)

تقديم العصائر الطازجة 
والمشروبات الباردة

محالت بيع الحلويات

02030405

البيع بالتجزئة للشوكوالتة 
والكاكاو 

محالت العصير

02030405

صناعة الخبز البلدي 
(المحلي)

02030405المخابز اليدوية

02

03

04

05

06

البيع بالتجزئة لمنتجات472161
المخابز والحلويات السكرية

02030405محالت الحلويات 07

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

 45942 رقــم  الملكــي  األمــر 
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/8/27هـ

خدمــات  اســتثناء  المتضمــن 
األطعـــمــة للطلبـــات الخارجية

ــرة العمــل : مــن الســاعة 3  فت
ــًا   ــى الســاعة 3 صباح مســاء ال
ــارك   خــالل شــهر رمضــان المب
للـــــــمـــــــــــطــــــــــــــاعــــــــــــم .
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المسمىكود االيزكم
من50م2 - 100م2أقل من 50 م2 المتعارف عليه

477341
البيع بالتجزئة

 للحيوانات المنزلية 
وأطعمتها وأسماك الزينة 

ومستلزماتها

محالت بيع الحيوانات

من 100م2 - 500م2من 100م2 - 500م2
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

0801010101

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

يمنع البيع والشراء 
( الرعاية فقط)

األنشطة المضافة مؤخرًا  

قطاع الزراعة والغذاء :

* تم استحداثها
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المسمىكود االيزكم
من50م2 - 100م2أقل من 50 م2 المتعارف عليه

إنشاء واصالح الطرق والشوارع421010
 واالرصفة ومستلزمات الطرق

 تنفيذ وصيانة الطرق
والجسور واالنفاق

421020

812907

813011

813013

812904

من 100م2 - 500م2من 100م2 - 500م2
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

09

 إنشاء واصالح
الجسور واالنفاق

 تنفيذ وصيانة الطرق
والجسور واالنفاق

يخضع تقدير أعداد العمالة المصرح لها للبلديات
نظافة الطرقأنشطة تنظيف الطرق

 رعاية وصيانة المنتزهات
 والحدائق ألغراض اإلسكان

العام

 عناية وصيانة
المتنزهات والحدائق

رعاية وصيانة منتزهات
الطرق السريعة 

 عناية وصيانة
المتنزهات والحدائق

 أنشطة التطهير والتبخير إلبادة
 الحشرات والقوارض

التطهير وابادة الحشرات

10

11

12

13

14

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

تصــــــرح عــــــن طريــق االمانات 
والبــــــــلـــديــــــــات للــــــعــقــود 
المـــبــــرمــــــــــــة مــــــعــــهـــــم.

األنشطة المضافة مؤخرًا 

قطاع التشغيل والصيانة للمنازل والمباني  :

* تم استحداثها
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المسمىكود االيزكم
من50م2 - 100م2أقل من 50 م2 المتعارف عليه

صيانة المصاعد والسيور تركيب وصيانة المصاعد432911

432912

432920

811003

410040

من 100م2 - 500م2من 100م2 - 500م2
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

1504050607
تركيب وإصالح وصيانة 

الساللم المتحركة والسيور 
الناقلة و االرضية

04050607صيانة المصاعد والسيور

تركيب وإصالح وصيانة
04050607صيانة األبواب االبواب االوتوماتيكية
أنشطة خدمات صيانة 

المباني

 ترميم المباني السكنية
والغير السكنية

 صيانه المباني

ترميم المباني

 يخضع تقدير أعداد العمالة المصرح لها للبلديات

 يخضع تقدير أعداد العمالة المصرح لها للبلديات

16

17

18

19

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

األمر الملكي رقم 45942 
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/8/27هـ

المتضمن استثناء اعمال الصيانة 
والتشغيل للمساكن والمباني 

,وصيانة الطرق والجسور.

 خطاب وزارة الداخلية رقم
 181035 تاريخ 1441-08-29 هـ

 تصرح عن طريق االمانات
 والبلديات لألنشطة البلدية

المستثناة

األنشطة المضافة مؤخرًا 

قطاع التشغيل والصيانة للمنازل والمباني  :

* تم استحداثها
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المسمىكود االيزكم
2001 - 20004000-500  المتعارف عليه

381101

6000 - 400110000 - 6000
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

 خدمات جمع النفايات
---- البلدية جمع النفايات 20

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

 تصرح عن طريق االمانات
والبلديات

األنشطة المضافة مؤخرًا

قطاع النقل والخدمات اللوجستية :

* تم استحداثها
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قطاع الزراعة والغذاء :

المسمىكود االيزكم
من50م2 - 100م2أقل من 50 م2 المتعارف عليه

101011
تشغيل المجازر 

(ذبح وتهيئة لحوم المواشي)
مسلخ لحوم

101021

103014

106111

107120

461015

من 100م2 - 500م2من 100م2-  500م2
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

2103051020

إنتاج أنواع لحوم الدواجن 
واألرانب والطيور الطازجة 

مسلخ دواجن
03050710وطيور وأرانب

 تقطيع وتعبئة وتغليف
الفواكه والخضار

 بيع وتعبئة الخضار
02030405والفواكه

تعبئة وطحن القمح

مخبز آلي
 ونصف آلي 

01020304

صناعة الخبز 
 ومنتجاته بواسطة المخابز

اآللية

طاحونة حبوب

03050710

وكالء البيع 
في األغذية والمشروبات

02020304مكاتب وكالء األغذية

22

23

24

25

26

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

األمــــر السـامي رقم 45046
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/6/22هـ

المتضمــن اســتثناء األنشــطة 
الـــــتي تتعـــلق بتوفيــر الغــذاء 
والـــــدواء والعالج وســلســلــة 
اإلمــــــــــدادات والخـــدمـــــــــات 

اللوجستية. 
Lorem ipsum
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قطاع الزراعة والغذاء :

المسمىكود االيزكم
من50م2 - 100م2أقل من 50 م2 المتعارف عليه

البيع بالجملة للفواكهالبيع بالجملة للفواكه463011

463012

463013

463021

463022

463031

من 100م2 - 500م2من 100م2 - 500م2
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

2702030405

03030405البيع بالجملة للخضارالبيع بالجملة للخضراوات

البيع بالجملة للتمور
 محالت بيع التمور

02030405 بالجملة

 البيع بالجملة
لمنتجات األلبان

محالت بيع
البيض بالجملة 

02030405

 البيع بالجملة
للبيض ومنتجاته

 شركات انتاج وبيع
 وتوزيع االلبان

02030405

 البيع بالجملة
 للزيوت والشحوم الحيوانية 

02030405بيع الزيوت بالجملة

28

29

30

31

32

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

األمــــر السـامي رقم 45046
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/6/22هـ

المتضمــن اســتثناء األنشــطة 
الـــــتي تتعـــلق بتوفيــر الغــذاء 
والـــــدواء والعالج وســلســلــة 
اإلمــــــــــدادات والخـــدمـــــــــات 

اللوجستية. 
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قطاع الزراعة والغذاء :

المسمىكود االيزكم
من50م2 - 100م2أقل من 50 م2 المتعارف عليه

البيع بالجملة463032
للزيوت النباتية 

بيع الزيوت بالجملة

463041

463042

463043

463044

463051

من 100م2 - 500م2من 100م2 - 500م2
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

3302030405

البيع بالجملة
للحوم ومنتجاتها 

03030405البيع بالجملة للحوم

البيع بالجملة
لمنتجات اللحوم 

البيع بالجملة
02030405لمنتجات اللحوم

 البيع بالجملة
لمنتجات األسماك

 محالت الجملة
 للحوم والدواجن

02030405

 البيع بالجملة
للحوم والدواجن المجمدة

البيع بالجملة
لألسماك 

02030405

 البيع بالجملة
للسكر ومنتجاتها

 محالت بيع
02030405األغذية بالجملة

34

35

36

37

38

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

األمــــر السـامي رقم 45046
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/6/22هـ

المتضمــن اســتثناء األنشــطة 
الـــــتي تتعـــلق بتوفيــر الغــذاء 
والـــــدواء والعالج وســلســلــة 
اإلمــــــــــدادات والخـــدمـــــــــات 

اللوجستية. 
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قطاع الزراعة والغذاء :

المسمىكود االيزكم
من50م2 - 100م2أقل من 50 م2 المتعارف عليه

البيع بالجملة463052
للشوكالته والكاكاو

463053

463054

463055

463060

463071

من 100م2 - 500م2من 100م2 - 500م2
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

3902030405

البيع بالجملة
03030405لمنتجات القهوة والشاي

البيع بالجملة
02030405للبهارات

 البيع بالجملة
02030405للعسل

 البيع بالجملة
02030405لمنتجات المخابز

 البيع بالجملة
للمياه المعبأة بأنواعها

 محالت بيع
المياه

محالت بيع 
المعجنات والفطائر

 محالت بيع
 األغذية بالجملة

 محالت بيع
 األغذية بالجملة

 محالت بيع
 األغذية بالجملة

 محالت بيع
 األغذية بالجملة

02030405

40

41

42

43

45

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

األمــــر السـامي رقم 45046
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/6/22هـ

المتضمــن اســتثناء األنشــطة 
الـــــتي تتعـــلق بتوفيــر الغــذاء 
والـــــدواء والعالج وســلســلــة 
اإلمــــــــــدادات والخـــدمـــــــــات 

اللوجستية. 
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قطاع الزراعة والغذاء :

المسمىكود االيزكم
من50م2 - 100م2أقل من 50 م2 المتعارف عليه

البيع بالجملة463072
للمياه الغازية والعصائر

463074

463075

463076

463077

471131

من 100م2 - 500م2من 100م2 - 500م2
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

4602030405

البيع بالجملة
03030405للثلج

البيع بالجملة
02030405للمياه المحالة

 البيع بالجملة
02030405لألغذية والمشروبات

مراكز التوزيع
02030405لألغذية والمشروبات 

 البقاالت  البقاالت 

 ثالجات األغذية
والمشروبات

 محالت بيع
 األغذية بالجملة

 منافذ بيع مياه

البيع بالجملة للثلج

محالت الجملة
 لبيع المشروبات

0203--

47

48

49

50

51

0405--التمويناتالتموينات471132 52

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

األمــــر السـامي رقم 45046
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/6/22هـ

المتضمــن اســتثناء األنشــطة 
الـــــتي تتعـــلق بتوفيــر الغــذاء 
والـــــدواء والعالج وســلســلــة 
اإلمــــــــــدادات والخـــدمـــــــــات 

اللوجستية. 

األمــــر السـامي رقم 44587 
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/7/20هـ

بتقديــم  الســماح  المتضمــن 
الخـــدمة علــى مدار 24 سـاعة
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قطاع الزراعة والغذاء :

المسمىكود االيزكم
من50م2 - 100م2أقل من 50 م2 المتعارف عليه

البيع بالتجزئة للفواكه463052
والخضروات الطازجة والمحفوظة 

 البيع بالتجزئة لمنتجات األلبان
والبيض والزيتون والمخلالت

 البيع بالتجزئة لألسماك وغيرها
من المأكوالت البحرية ومنتجاتها

463053

472121

463055

463060

463071

من 100م2 - 500م2من 100م2 - 500م2
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

5302020304

 أنواع أخرى من البيع بالتجزئة
 للفواكه والخضروات الطازجة

والمحفوظة والتمور
020304-

02020303

 البيع بالتجزئة
للحوم ومنتجات اللحوم

 البيع بالتجزئة
للدواجن والبيض

02020303

01020303

 محالت األسماك

محالت بيع 
 الدواجن والبيض

المالحم

 بيع منتجات غذائية

 مباسط داخل
أسواق النفع العام

محالت الخضار

02030304

54

55

56

57

58

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

األمــــر السـامي رقم 45046
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/6/22هـ

المتضمــن اســتثناء األنشــطة 
الـــــتي تتعـــلق بتوفيــر الغــذاء 
والـــــدواء والعالج وســلســلــة 
اإلمــــــــــدادات والخـــدمـــــــــات 

اللوجستية. 
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قطاع الزراعة والغذاء :

المسمىكود االيزكم
6000 - 400110000 - 20016000 - 20004000-500  المتعارف عليه

وصف االيزك
عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة

 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

المسمىكود االيزكم
من50م2 - 100م2أقل من 50 م2 المتعارف عليه

البيع بالتجزئة لمنتجات472161
المخابز والحلويات السكرية

 البيع بالتجزئة لمنتجات األلبان
والبيض والزيتون والمخلالت

األسواق المركزية
 للمواد الغذائية واالستهالكية 

472170

472181

472192

471121

من 100م2 - 500م2من 100م2 - 500م2
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

5902020304

 أنواع أخرى من البيع بالتجزئة
 للفواكه والخضروات الطازجة

والمحفوظة والتمور
020304-

02020303

 البيع بالتجزئة
02020303للحوم ومنتجات اللحوم

األسواق المركزية 
هايبرماركت

المالحم

 بيع منتجات غذائية

 مباسط داخل
أسواق النفع العام

محالت الخضار

5595135175

60

61

62

63

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

األمــــر السـامي رقم 45046
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/6/22هـ

المتضمــن اســتثناء األنشــطة 
الـــــتي تتعـــلق بتوفيــر الغــذاء 
والـــــدواء والعالج وســلســلــة 
اإلمــــــــــدادات والخـــدمـــــــــات 

اللوجستية. 

األمــــر السـامي رقم 44587 
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/7/20هـ

بتقديــم  الســماح  المتضمــن 
الخـــدمة علــى مدار 24 سـاعة
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قطاع الزراعة والغذاء :

المسمىكود االيزكم
من50م2 - 100م2أقل من 50 م2 المتعارف عليه

المطاعم مع الخدمة561010

561031

561092

562112

562901

463073

من 100م2 - 500م2من 100م2 - 500م2
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

6405071218

  محالت الوجبات السريعة
05071218تشمل محالت البيتزا للثلج

محالت شوي
05071218األسماك والمأكوالت البحرية 

متعهدي االعاشة
بالحج والعمرة 

لألغذية والمشروبات
05071218

 أنشطة المتعهدين
05071218الذين يقدمون خدمات الطعام

البيع بالجملة لمنتجات التبغ وتشمل 
مستلزمات الشيشة والجراك

 محالت بيع الدخان
 والتبغ بالجملة

متعهدي االعاشة 

 متعهدي االعاشة
في مكة والمدينة

محالت
شوي األسماك 

مطاعم
 الوجبات السريعة

 المطاعم

02020203

65

66

67

6
9

69

02030404 محالت بيع التمور 70

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

اقتـــــصار الخــــدمة للطلبـــــات 
ــرة العمــل  ــة وتكــون فت الخارجي
ــاءًا  الــى الســاعة 10 مســاءًا بن
علــى محضــر اللجنــة األمنيــة 
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/7/28هـ

األمــــر السـامي رقم 45046
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/6/22هـ

المتضمــن اســتثناء األنشــطة 
الـــــتي تتعـــلق بتوفيــر الغــذاء 
والـــــدواء والعالج وســلســلــة 
اإلمــــــــــدادات والخـــدمـــــــــات 

اللوجستية. 

68

ر472112 البيع بالتجزئة للتمو
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قطاع الطاقة:

المسمىكود االيزكم
من50م2 - 100م2أقل من 50 م2 المتعارف عليه

473010

477372

من 100م2 - 500م2من 100م2 - 500م2
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

71---04

البيع بالتجزئة لوقود
0404-- غاز االسطوانات محالت الغاز

محطات الوقود

72

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

ــرة العمــل 24 ســاعة وفقــًا  فت
لألمــر الســامي رقــم 44587 
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/7/20هـ

البيع بالتجزئة لوقود السيارات 
والدراجات النارية
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التشغيل والصيانة للمنازل والمباني :

المسمىكود االيزكم
من50م2 الى 100م2أقل من 50 م2 المتعارف عليه

تبديل غيار الزيوتتبديل الزيوت452041
داخل محطات الوقود

452081

452082

422010

432111

432230

من 100م2 500-م2من 100م2- 500م2
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

7301020202

صيانة واصالح وتبديل
اطارات السيارات الخفيفة

بنشر داخل
01020202محطات الوقود

صيانة واصالح وتبديل
اطارات السيارات الثقيلة

تمديد االنابيب باختالف انواعها 
للكهرباء واالتصاالت وغيرها

 بنشر
 للمعدات الثقيلة داخل

01020202المحطات

كهربائي منازل

03060606

تمديد
 االسالك الكهربائية

محالت
 التمديدات الكهربائية

02040404

تركيب االدوات الصحية 
02040404محالت السباكةوصيانتها واصالحها

74

75

76

77

78

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

بــــيــــــــان اللـــجــنــــــة األمــنــيــــة 
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/8/14هـ
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التشغيل والصيانة للمنازل والمباني :

المسمىكود االيزكم
من50م2 الى 100م2أقل من 50 م2 المتعارف عليه

432240
 تركيب انظمة التبريد وتكييف
الهواء وصيانتها واصالحها

تركيب و صيانة
 التكييف المنزلي 

464922

477342

477383

من 100م2 500-م2من 100م2- 500م2
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

7902040404

 البيع بالجملة
 لقطع الغيار الخاصة بأجهزة

التكييف والتبريد

البيع بالجملة
02030303لقطع غيار اجهزة التبريد 

البيع بالتجزئة
 لقطع الغيار الخاصة بأجهزة 

التكييف والتبريد

 بيع أجهزة ومعدات ومستلزمات
 تنقية المياه بالتجزئة

 محالت
01020202قطع غيار التكييف

02030405
 بيع وصيانة

مستلزمات تنقية المياه

80

81

82

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

بــــيــــــــان اللـــجــنــــــة األمــنــيــــة 
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/8/14هـ
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التشغيل والصيانة للمنازل والمباني :

المسمىكود االيزكم
من50م2 الى 100م2أقل من 50 م2 المتعارف عليه

477381
بيع وصيانة غرف التبريد 

صيانة غرف التبريد  والبرادات بالتجزئة

464922

452082

422010

452023

من 100م2 500-م2من 100م2- 500م2
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

8302030303

 البيع بالجملة
 لقطع الغيار الخاصة بأجهزة

التكييف والتبريد

البيع بالجملة
02030303لقطع غيار اجهزة التبريد 

 تمديد االنابيب باختالف
 انواعها للكهرباء واالتصاالت

وغيرها

أنشطة مراكز خدمات
وصيانة السيارات 

محالت التمديدات 
03060606الكهربائية

مغاسل المالبس

03050505

 غسل وكي والتنظيف الجاف
 لشتى أنواع المالبس بما
 فيها الفراء والمنسوجات

وتشمل جمع وتوزيع الغسيل

مراكز خدمة السيارات
داخل محطات الوقود 

02030405

84

85

86

87

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

بــــيــــــــان اللـــجــنــــــة األمــنــيــــة 
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/8/14هـ
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قطاع النقل والخدمات اللوجستية:

المسمىكود االيزكم
من50م2 الى 100م2أقل من 50 م2 المتعارف عليه

521093
 المخازن العامة التي تضم
المستودعات العامةمجموعة متنوعة من السلع

521095

521096

من 100م2 500-م2من 100م2- 500م2
وصف االيزك

عدد العمالة (استرشادي) وألمين المنطقة والمحافظة
 بتحديد ما يراه مناسب وفقًا لألوامر السامية 

88--0406

مخازن األثاث واألخشاب
 مستودعات األثاث

0406--والمفروشات

0406--مستودعات السياراتمخازن السيارات

89

90

المــــســـتـــنــد 
الـــنــظـــــامـي 
والــضـــوابـــط
واالشتراطات

األمــــر السـامي رقم 45046
بــــتـــــــــــاريـــــــخ 1441/6/22هـ

المتضمــن اســتثناء األنشــطة 
الـــــتي تتعـــلق بتوفيــر الغــذاء 
والـــــدواء والعالج وســلســلــة 
اإلمــــــــــدادات والخـــدمـــــــــات 

اللوجستية. 



الملحقات



التعميم
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إعالنات الخدمة التوعوية 
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إعالنات الخدمة التوعوية 
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إعالنات الخدمة التوعوية 
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إعالنات الخدمة التوعوية 
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إعالنات الخدمة التوعوية 
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رســــــــــائـــــــــــل 
المسـتــفيــديـن



@E_balady
منصة تويتر

السـتـفـسـاراتـكـم 
يـمـكـنـكـم الـتـواصـل عـبـر

خدمة آمر
199099support@balady.gov.sa

البريد اإللكتروني
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شكـــرًا




