القواعد التنفيذية
لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي
مقدمة :
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 342وتاريخ 1435/8/18هـ القاضي بالموافقة
على ضوابط ممارسة التزيين النسائي  ،واستناداً لنص المادة الثانية عشرة من هذه الضوابط
فقد تم إعداد القواعد التنفيذية الالزمة لهذا النشاط وفقاً لما يلي :

المادة األولى  :التعريف
يقصد بالتزيين النسائي قص وتصفيف الشعر أو استخدام المساحيق أو تززيين اظازافر أو
تنظيف البشرة بغرض التجميل.

المادة الثانية :
يقتصر العمل في هذا النشاط على العنصزر النسزائي فقزط ب يزو يازوا القزائم بهزذا العمزل
والمستفيد منه كالهما من العنصر النسائي  .ويجب عند ممارسة هذا النشاط االلتزام باظحازام
والضوابط الشرعية والنظامية.

المادة الثالثة :
يشترط لل صول على ترخيص الم ل من اظمانة/البلدية لمزاولة هذا النشاط بعد التنسيق
مع الرئاسة العامة لهيئة االمر بالمعروف والنهي عن المنار مايلي:
-1موافقة الدفاع المدني .
-2أا ياوا الم ل على شارع رئيس .
-3أا ال ياوا مدخل الم ل بجوار م الت خاصة بالرجال  ،كالمقاهي أو المنتزهات أو
المالعب الرياضية.
-4أا توضع لوحة عند المدخل ياتب عليها عبارة (ممنوع دخول الرجال)
-5أا ال ياـوا الـم ـل مـقراً للساـن ،وأا ال يـاوا هنـاك مـلـ ـق ساـني مباشزـر يفضزي
إليه.

-6أا ياوا التصميم الداخلي للم ل مالئماً للنشاط يراعى فيه خصوصية مرتاديه  ،وأا ال
يسمح برؤية من بداخله.
-7تقديم صورة من صك الملاية إذا كانت المتقدمة هي مالاة العقار ،أو صورة من عقد
اإليجار مصدق من الجهة المختصة.
-8أا ال تقل مساحة الم ل عن 50م ، 2وأا ياوا له مواقف كافيه لسيارات مرتاديه.
-9ي منع منعاً باتاً تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية بالم ل  ،وياتفى بااميرات المراقبة
الخارجية.

المادة الرابعة :
يشترط في المتقدمة لطلب ال صول على ترخيص من اظمانة/البلدية مايلي:
-1أا تاوا سعودية .
-2أا تاوا غير م اوم عليها ب د شرعي أو بجريمة مخلزة بالشزرف أو اظمانزة  ،مزالم يازن
قد رد إليها اعتبارها.
-3أا ال يقل سنها عن خمس وعشرين سنة  ،ويستثنى من ذلك ال اصلة على دبلزوم التجميزل
من إحدى الاليات التقنية للبنات  ،التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،أو ما
يعادل الدبلوم معتمدًا من المؤسسة.
-4أا تلتزززم بززةدارة الم ززل بنفسززها أو تع زين مززديرة سززعودية متفرغززة  ،تنطبززق عليهززا الشززروط
الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.

المادة الخامسة :
على المتقدمة بعد حصولها على الترخيص اإللتزام بما يلي:
-1ممارسة النشاط داخل الم ل المرخص له.
-2عدم استخدام الم ل لممارسة أي نشاط غيره .
-3عدم ممارسة ما يخالف اظحاام الشرعية  ،وما جاء في الاتاب والسزنة
المرعية .

واظنظمزة

المادة السادسة :
يشترط فيمن يمارسن العمل في م ل التزيين النسائي مايلي:
 -1أا تاوا غير م اوم عليها ب د شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو اظمانة  ،مالم يان
قد رد إليها اعتبارها.

 -2أا ال يقززل سززنها عززن خمززس وعشززرين سززنة  ،وتسززتثنى مززن ذلززك ال اصززلة علززى دبلززوم
التجميززل مززن إحززدى الاليززات التقنيززة للبنززات  ،التابعززة للمؤسسززة العامززة للتززدريب التقنززي
والمهني  ،أو ما يعادل الدبلوم معتمدًا من المؤسسة.
 -3أا ت صل على شهادة ص ية من اظمانة  /البلدية تثبت سالمتها من اظمراض المعدية.
 -4أا تلتزم باللباس الم تشم داخل الم ل .
 -5أا تاززوا العززامالت فززي الم ززل الالتززي يتززولين مباشززرة العمززل مززن غيززر السززعوديات م زن
ذوات الخبرة أو لديهن شهادات في هذا النشاط.
 -6أا ياوا لدى العامالت الالتي يباشرا تنظيف البشرة شهادة بممارسة هذه المهنة.

المادة السابعة :
إذا كزززاا الم زززل المزززراد اسزززتخدامه لهزززذا النشزززاط ضزززمن مبنزززى متعزززدد اظدوار فيشزززترط
للترخيص له ما يلي:
-1تطبيق الشروط الواردة في المادة الثالثة.
-2أا ياوا الم ل المخصص لهذا النشاط بالدور اظرضي إال في ال التين التاليتين:
أ ــ إذا كاا كامل المبنى مخصص لهذا النشاط.
ب ــ إذا كاا الم ل في مجمع تجاري متعدد اظدوار

المادة الثامنة :
على صاحبة الترخيص االلتزام بما يلي :
 -1أا تاززوا أوقززات العمززل فززي الم ززل وفقزاً لنظززام العمززل  ،علززى أا ال تتجززاوز فتززرة العمززل
الساعة ال ادية عشرة مساءً  ،ويوضع لوحة خارجية توضح ساعات العمل .
 -2أا تاوا المساحيق وأدوات التجميل المستخدمة في التزيين متوافقة مع مواصفات الهيئزة
العامة للغذاء والدواء.
 -3تزززوفير أجهززززة تعقزززيم معتمزززدة مزززن قبزززل جهزززة االختصزززاد لز ز دوات المسزززتخدمة فزززي
التزيين النسائي.
 -4عدم استخدام أجهزة طبية أو إجراء عمليات تجميل أو إزالة الشعر بواسطة الليزر.

المادة التاسعة :

اليجززوز التنززازل عززن التززرخيص الصززادر مززن اظمانززة /البلدي زة أو تغييززر الم ززل أو تعززديل
النشاط  ،إال بعد ال صول على موافقزة البلديزة  ،والبزد أا تتزوفر فزي مزن يزؤول إليهزا الم زل
كافة الشروط الواردة بالمادة الثالثة.

المادة العاشرة :
-1

تقززوم كززل مززن وزارة الداخليززة (الززدفاع المززدني )  ،ووزارة الشززئوا البلديززة والقرويززة،
ووزارة العمل  ،والرئاسة العامة لهيئزة اظمزر بزالمعروف والنهزي عزن المنازر ــزـ كلمزا
تطلززب اظمززر ذلززك بعززد التنسززيق فيمززا بينهززا ــززـ بجززوالت تفتيشززية علززى م ززالت التزززيين
النسائي وفقاً الختصاصاتها ،وفي حال وجـود مخالـفات تزـقوم بضزبطها والت قيزق فيهزا
كـل فيما يخصه
واتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة بشأنها.

-2

على الجهات المعنية تزوفير الازادر النسزائي المؤهزل للمشزاركة فزي أعمزال التفتزي

وفزي

حززال تعززذر ذلززك فلهززا االسززتعانة بعناصززر نسززائية مززن الجهززات التززي يتززوفر لززديها هززذا
العنصر.
 -3تقوم أي من الجهات المشار إليها في الفقرة اظولى من هذه المادة وبموجب مزا لزديها مزن
أنظمززة وتعليمززات ووفقزاً الختصاصززها بجززوالت تفتيشززية علززى م ززالت التزززيين النسززائي
وفي حزال الوقزوف علزى مخالفزات ظعمزال تخصزها فعليهزا ضزبطها واتخزاذ اإلجزراءات
الالزمة بشأنها .

المادة الحادية عشرة :
على كل من وزارة الداخلية  ،ووزارة الشئوا البلدية والقروية  ،والرئاسزة العامزة لهيئزة
اظمر بالمعروف والنهي عن المنار إبزال وزارة العمزل عزن أيزة مالحظزات لهزا علزى تشزغيل
النساء كأجيرات في م الت التزيين النسائي  ،لتتعامل مع تلك المالحظات وفقاً لقزرار مجلزس
الوزراء رقم ( )187وتاريخ 1426/7/17هـ .

المادة الثانية عشرة :

مززع عززدم اظخززالل بمززا تقضززي بززه الئ ززة الغرامززات والجزززاءات عززن المخالفززات البلديززة
الصززادرة بقززرار مجلززس الززوزراء رقززم  218وتززاريخ 1422/8/6هززـ ،تقززوم اظمانززة  /البلديززة

بتطبيق ما ورد في المادة ال اديزة عشزرة مزن الضزوابط الصزادرة بقزرار مجلزس الزوزراء رقزم
 342وتاريخ 1435/8/18هـ عند مخالفة أي من تلك القواعد .

المادة الثالثة عشرة :

يتم التظلم من تطبيق ما ورد بالمادة ال ادية عشرة من قرار مجلس الوزراء رقزم 342
وتاريخ 1435/8/18هـ أمام وزير الشئوا البلدية والقروية خالل ستين يومًا مزن تزاريخ العلزم
بها.

المادة الرابعة عشرة :

على اظمانة/البلدية إبال أص اب الم زالت القائمزة التزي تمزارس نشزاط التززيين النسزائي
أا تص ح أوضاعها بما يتفق مع هذه القواعد خالل مدة ال تتجاوز سنة من تزاريخ بزدء العمزل
بها .

المادة الخامسة عشرة :

يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدور قرار إبالغها ل مانات .

