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 حالة التعديالت
 

 

 

 

)دليل أبوظبي اإلرشادي( على سجل كامل من التعديالت، يتم تحديث صفحة  بهدف التحقق من احتواء كل نسخة من هذا الدليل اإلرشادي
صدارها مع كل مجموعة من الوثائق المراجعة/ الجديدة.   التعديالت وا 

يقوم  أنو تعتبر هذه الوثيقة قابلة للتحديث والتعديل متى لزم ذلك،  ويقوم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بإجراء ما يلزم لجعلها متاحة للجميع 
لمجموعة عمل  المقاصف المدرسية لمناقشة المالحظات الواردة على الوثيقة لغايات  بجمع جميع المالحظات حال ورودها واإلعداد لعقد اجتماع 

 التحديث والتعديل.

 التعديل الُملغى الجديد

 الرقم التاريخ * األقسام التي تغيرت الصفحة)الصفحات( رقم اإلصدار الصفحة)الصفحات( رقم اإلصدار

   - - األول  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 نبذة عن مجلس أبوظبي للجودة و المطابقة 
، الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 2009لعام  3تأسس مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بموجب القانون رقم 

 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

لتنظيمية من والجهات ا يتحمل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مسؤولية تطوير جودة البنية التحتية لإلمارة من خالل تمكين قطاع الصناعة
 التحقق من إجراء عمليات االختبار للمنتجات والُنُظم والمهن واعتمادها وفقًا لمواصفات الدولة وللمواصفات الدولية على حدٍّ سواء. 

مًا معينًا يطابق ايتم تخصيص عالمة أبوظبي للثقة للمنتجات التي يعتمدها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والتي تُفيد بأن منَتجًا أو نظ
 كافة معايير السالمة واألداء التي تحددها الجهات التنظيمية في أبوظبي.

 مقدمة
، ونظرًا لما تشكله مدينة مصفح من قيمة 2030يعتبر تطوير البنية التحتية التي تدعم النمو االقتصادي من أهم عناصر رؤية أبوظبي 

متطلبات المستثمرين وأصحاب األعمال، بما يضمن توفير خدمات عالية الجودة، فقد اقتصادية في اإلمارة ورغبًة في تحقيق تطلعات و 
د يأصدرت لجنة البنية التحتية والبيئة التابعة للمجلس التنفيذي قرار رقم ).........( تحت رعاية سعادة السمو الشيخ ذياب بن محمد بن زا

ة للعمل على إعداد التصور المستقبلي لمنطقة مصفح، تكون مهمته آل نهيان والذي نص على تشكيل فريق عمل يضم الجهات المختص
 حصر التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه المنطقة ورفع تصور وخطوات تنفيذية لمعالجتها.

تعاون مع لوعليه، ساهم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتطوير دليل إرشادي للرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية من خالل ا
قطاعات تجارية  9ل الدليل هذه األنشطة، ويشموالسالمة واالستدامة البيئية  ل الجهات المعنية في اإلمارة بهدف تنظيم ووضع معايير الصحة

 .مختلفة

 الجهات المشاركة في مجموعة العمل
 إمارة أبوظبي:مجموعة العمل التي شاركت في إعداد هذا الدليل تكونت من الجهات المعنية التالية في 

 الجهة الرقم

 مجلس أبوظبي للجودة و المطابقة 1

 بلدية مدينة أبوظبي 2

 بلدية مدينة العين 3

 دائرة التنمية االقتصادية 4

 أبوظبي –هيئة الصحة  5

 تدوير –مركز إدارة النفايات  6

 الدفاع المدني 7

 القيادة العامة لشرطة أبوظبي 8

 



 

 شكر و تقدير
 أبوظبي للجودة والمطابقة أن يعرب عن خالص شكره لمجموعة العمل الواردة أعاله والمبينة عضويتها كما يلي:يود مجلس 

 الجهة اإلسم الرقم

 مجلس أبوظبي للجودة و المطابقة فاطمة الحوسني 1

 مجلس أبوظبي للجودة و المطابقة الزعابي عادل م. سعيد 2

 و المطابقةمجلس أبوظبي للجودة  م. نورة المقهوي 3

 بلدية مدينة أبوظبي خليفة الرميثي 4

 بلدية مدينة أبوظبي د. أيمن كاظم 5

 بلدية مدينة أبوظبي سمر البلوشي 6

 بلدية مدينة العين فاطمة الغفلي 7

 بلدية مدينة العين أحمد النيادي 8

 بلدية مدينة العين حسن الكعبي 9

 االقتصاديةدائرة التنمية  عبداللطيف العلي 10

 دائرة التنمية االقتصادية ناصر المرزوقي 11

 أبوظبي –هيئة الصحة  محمد عبدالرحيم حسين 12

 تدوير –مركز إدارة النفايات  مروة الشامسي 13

 تدوير –مركز إدارة النفايات  محمود عدنان 14

 الدفاع المدني مشعل الياسينقيب /  15

 المدنيالدفاع  مالزم أول / طه محمد 16

 القيادة العامة لشرطة أبوظبي نقيب / علي محمد الحربي 

 القيادة العامة لشرطة أبوظبي نقيب / سالم سلطان الحمادي 

 
 

 

 



 

 الدليل اإلرشادي لألنشطة الغير غذائية
 فيما يلي قائمة القطاعات المشمولة في هذا الدليل:

 قطاع مراكز التجميل .1
 الغسيلقطاع المصابغ و محالت الكي و  .2
 قطاع مواد البناء .3
 قطاع البيع بالتجزئة .4
 قطاع التأجير .5
 قطاع المراكز التجارية .6
 قطاع محالت بيع و تجارة التبغ .7
 قطاع ورش اإلصالح و الصيانة .8
 قطاع األنشطة الخاضعة للرقابة البيطرية .9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 واشتراطات الصحة العامة قطاع مراكز التجميل .1
 األنشطة في هذا القطاع و الوصف الخاص بكل نشاط:فيما يلي قائمة 

 الوصف النشاط الرقم

 -بيع مستحضرات التجميل  1
 بالتجزئة

تشمل المحالت ومنافذ البيع المجهزة لبيع األدوات واللوازم الشخصية التي تستخدم في   أغراض 
نان )للشعر واألسالزينة والتجميل كالمقصات )للشعر واألظافر( وأدوات الحالقة والفراشي 

والحالقة( واألمشاط والمرايا الصغيرة والمبارد والشعر المستعار وما إلى ذلك من األدوات 
 واللوازم، كما يشمل األجهزة المستخدمة لنفس الغرض كمجففات الشعر ومكائن الحالقة.

بيع الصابون ومستحضرات  2
 بالتجزئة -العناية بالشعر 

والمتاجر المتخصصة لجميع  انواع مستحضرات العناية بالشعر  يشمل إعادة البيع فى المحالت
مثل الشامبوهات والزيوت وغسوالت ومقويات ومغذيات الشعر سواء كانت هذه المستحضرات 
من مواد كيماوية أو مواد طبيعية )أعشاب( كما يشمل جميع أنواع الصابون المخصص 

 السائلة وغيرهالإلستحمام أو لغسل األيادي وبأنواعه الجافة منها و 

قص وتصفيف الشعر  3
 والحالقة للرجال

يشمل المحال أو المراكز المتخصصة في قص وتصفيف الشعر والحالقة للرجال ويشمل النشاط 
عملية تهذيب وحلق للشعر أو اللحية وكذلك غسيل الشعر باألنواع المختلفة من الشامبو مع 

فة من رد الشعر من التجاعيد باألنواع المختلتتجفيفه  بالهواء الساخن  ويشمل النشاط ايضا ف
 الكريمات مع إعداد الصبغات والحناء لتغير لون الشعر علي حسب طلب العميل .

قص وتصفيف الشعر  4
 والحالقة للرجال فئة أولى

يشمل المحال أو المراكز المتخصصة في قص وتصفيف الشعر والحالقة للرجال ويشمل النشاط 
شعر أو اللحية وكذلك غسيل الشعر باألنواع المختلفة من الشامبو مع عملية تهذيب وحلق لل

تتجفيفه بالهواء الساخن ويشمل النشاط ايضا فرد الشعر من التجاعيد باألنواع المختلفة من 
 الكريمات مع إعداد الصبغات والحناء لتغير لون الشعر علي حسب طلب العميل .

قص وتصفيف الشعر  5
 ثانية والحالقة للرجال فئة

يشمل المحال أو المراكز المتخصصة في قص وتصفيف الشعر والحالقة للرجال ويشمل النشاط 
عملية تهذيب وحلق للشعر أو اللحية وكذلك غسيل الشعر باألنواع المختلفة من الشامبو مع 
تتجفيفه بالهواء الساخن  ويشمل النشاط ايضا فرد الشعر من التجاعيد باألنواع المختلفة من 

 كريمات مع إعداد الصبغات والحناء لتغير لون الشعر علي حسب طلب العميل .ال

قص وتصفيف الشعر  6
 والحالقة للرجال فئة ثالثة

يشمل المحال أو المراكز المتخصصة في قص وتصفيف الشعر والحالقة للرجال ويشمل النشاط 
و مع المختلفة من الشامبعملية تهذيب وحلق للشعر أو اللحية وكذلك غسيل الشعر باألنواع 

تتجفيفه بالهواء الساخن  ويشمل النشاط ايضا فرد الشعر من التجاعيد باألنواع المختلفة من 
 الكريمات  مع إعداد الصبغات والحناء لتغير لون الشعر علي حسب طلب العميل .

 قص وتصفيف الشعر للنساء 7

لنشاط والحالقة للنساء ويشمل ا يشمل المحال أو المراكز المتخصصة في قص وتصفيف الشعر
عملية تهذيب وحلق وتصفيف للشعر   وكذلك غسيل الشعر باألنواع المختلفة من الشامبو  مع 
تتجفيفه بالهواء الساخن  ويشمل النشاط ايضا فرد الشعر من التجاعيد باألنواع المختلفة من 

شاط ل واليشمل هذا النالكريمات مع إعداد الصبغات لتغير لون الشعر علي حسب طلب العمي
 بيع األنوع المختلفة من الشامبو أو ادوات المكياج  .



 

قص وتصفيف الشعر للنساء  8
 فئة اولى -

يشمل المحال أو المراكز المتخصصة في قص وتصفيف الشعر والحالقة للنساء ويشمل النشاط 
لشامبو مع ا عملية تهذيب وحلق وتصفيف للشعر وكذلك غسيل الشعر باألنواع المختلفة من

تتجفيفه بالهواء الساخن ويشمل النشاط ايضا فرد الشعر من التجاعيد باألنواع المختلفة من 
الكريمات مع إعداد الصبغات لتغير لون الشعر علي حسب طلب العميل واليشمل هذا النشاط 

 بيع األنوع المختلفة من الشامبو أو ادوات المكياج  .

قص وتصفيف الشعر للنساء  9
 فئة ثانية -

يشمل المحال أو المراكز المتخصصة في قص وتصفيف الشعر والحالقة للنساء ويشمل النشاط 
عملية تهذيب وحلق وتصفيف للشعر وكذلك غسيل الشعر باألنواع المختلفة من الشامبو مع 
تتجفيفه بالهواء الساخن ويشمل النشاط ايضا فرد الشعر من التجاعيد باألنواع المختلفة من 

ريمات مع إعداد الصبغات لتغير لون الشعر علي حسب طلب العميل واليشمل هذا النشاط الك
 بيع األنوع المختلفة من الشامبو أو ادوات المكياج  .

قص و تصفيف الشعر  10
 والحالقة  للنساء فئة ثالثة

يشمل المحال أو المراكز المتخصصة في قص وتصفيف الشعر والحالقة للنساء ويشمل النشاط 
عملية تهذيب وحلق  وتصفيف للشعر وكذلك غسيل الشعر باألنواع المختلفة من الشامبو مع 
تتجفيفه بالهواء الساخن ويشمل النشاط ايضا فرد الشعر من التجاعيد باألنواع المختلفة من 
الكريمات مع إعداد الصبغات لتغير لون الشعر علي حسب طلب العميل واليشمل هذا النشاط 

 لمختلفة من الشامبو أو ادوات المكياج  .بيع األنوع ا

تشمل صالونات التجميل أو مراكز التجميل التي تمارس نقش والرسم بالحنة للسيدات وذلك  نقش الحناء 11
 بعض تطبيق جميع الشروط والمواصفات الصحية في الحنة المستعملة .

قص وتصفيف الشعر  12
 والحالقة لألطفال

المتخصصة لقص وتصفيف الشعر لالطفال ويشمل النشاط تهذيب يشمل المحال أو المراكز 
وحلق وتصفيف الشعر وكذلك غسيله باألنواع المختلفة من الشامبو مع تجفيفه بالهواء الساخن 

 واليشمل هذا النشاط بيع مواد التنظيف مثل الشامبة والصابون وخالفه .

 صالون متنقل للحالقة 13
دوات الحالقة حتى تصبح صالونات حالقة متنقلة للرجال و يشمل تجهيز الحافالت بمعدات وأ

األطفال، ويشمل توفير أجهزة التكييف والفيديو لعرض األفالم أثناء الحالقة، ويمكن الوصول 
 للعمالء في مقر سكنهم عند الطلب أو التمركز قرب مراكز التسوق وأماكن ترفيه األطفال.

 مركز تركيب الشعر المستعار 14

نشأت المهنية المتخصصة في تجهيز الشعر المستعار للرجال والنساء سواء على يشمل الم
شكل باروكات جاهزة أو خصل مكملة للشعر وذلك من الشعر الطبيعي والصناعي المستورد، 
ويشمل القيام بجميع العمليات الالزمة من حياكة وتجميع وتشكيل وغسل وغيره ويشمل ذلك 

 ستعار.النشاط أعادة تركيب الشعر الم

مركز تجميل وعناية شخصية  15
 للنساء

تشمل المحالت أو المراكز التي تقوم بتقديم خدمات التجميل والعناية بالجسم أو الشعر أو 
اليشرة للنساء ويشمل ذلك عمل المكياج وتنظيف البشرة وازالة شعر الجسم بالطرق العادية ) 

الحديثة والتي تسمي باألواكس( وكذلك   مثل تجهيز المواد المستخدمة في االزالة أو بالطرق
تنشيط العضالت باستخدام مستحضرات مهينة أو باستخدام المستحضرات معينة أو باستخدام 
األجهزة العلمية أو بالتمارين الرياضة باإلضافة الى استخدام المستحضرات في تقوية شعر 



 

ها من وتنظيف األطراف وحمايت الرأس، كما يشمل هذا النشاط المحال التي تقوم بتقليم األظافر
 الجفاف والتشقق وما الى ذلك من الخدمات التجميلية.

 حمام شرقي للنساء 16
يشمل المحالت أو المراكز التي تقوم باعداد حمامات متخصصة للسيدات على الطريقة الشرقية 

رات تنفرد مستحضوالعربية والغرض منها تنظيف الجسم بالطرق المتبعة بكل حمام مع أستخدام 
 بها الطريقة المتبعة والملتصقة بنوع الحمام وذلك مثل الحمام المغربي والتركي .

هي المراكز المهنية المتخصصة في إضفاء اللون البرونزي" سمار الشمس" بشرة  مركز الكتساب السمرة 17
 ذهبية."التشميس" برونزاتج علي البشرة حسب الطلب من العميل .

 نسائينادي صحي  18
يشمل األندية المتخصصة في توفير األنشطة   المائية الصحية للنساء مثل الحمامات المائية، 
مغاطس الجاكوزي، برك سباحة بجانب األهتمام الجزئي بالجسم عن طريق العناية الفائقة 

 باستخدام حمامات البخار والسونا .

مركز تجميل وعناية شخصية  19
 للرجال

مراكزالتي تقوم بتقديم خدمات التجميل والعناية بالجسم أو الشعر أو اليشرة تشمل المحالت أو ال
للرجال ويشمل ذلك تنظيف البشرة أو تنشيط العضالت باستخدام مستحضرات معدة لهذا 
الغرض أو باستخدام المستحضرات معينة أو باستخدام األجهزة العلمية أو بالتمارين الرياضة 

حضرات في تقوية شعر الرأس، كما يشمل هذا النشاط المحال باإلضافة الى استخدام المست
التي تقوم بتقليم األظافر وتنظيف األطراف وصيانتها من الجفاف والتشقق وما الى ذلك من 

 الخدمات التجميلية.

 حمام شرقي للرجال 20
 يشمل المحالت أو المراكز التي تقوم باعداد حمامات متخصصة للرجال على الطريقة الشرقية
والعربية والغرض منها تنظيف الجسم بالطرق المتبعة بكل حمام مع أستخدام مستحضرات تنفرد 

 بها الطريقة المتبعة والملتصقة بنوع الحمام وذلك مثل الحمام المغربي والتركي .

 نادي صحي رجالي 21
لمائية، ايشمل األندية المتخصصة في توفير األنشطة المائية الصحية  للرجال مثل الحمامات 

مغاطس الجاكوزي، برك سباحة بجانب األهتمام الجزئي بالجسم عن طريق العناية الفائقة 
 باستخدام حمامات البخار والسونا .

 مركز تدليك واسترخاء للرجال 22
هو منشأة صحية مرخص لها تقديم خدمات العناية البدنية والتدليك المختلفة للرجال مثل تدليك 

ليك القدم وسبل العناية بها وخدمات أخرى ذات صلة بالتدليك ألغراض الجسم )المساج( وتد
 اإلسترخاء البدني دون تقديم معالجة طبية، يشترط أن يكون العاملين بالمركز من الرجال

سترخاء نسائي 23  مركز تدليك وا 
يك لهو منشأة صحية مرخص لها تقديم خدمات العناية البدنية والتدليك المختلفة للنساء مثل تد

الجسم )المساج( وتدليك القدم وسبل العناية بها وخدمات أخرى ذات صلة بالتدليك ألغراض 
 اإلسترخاء البدني دون تقديم معالجة طبية، يشترط أن يكون العاملين بالمركز من النساء.

عداد وتعبئة الحنا 24  طحن وا 
عداده وتعهي الورش او المشاغل التجارية التي تقوم بجميع العمليات في طحن  بئته الحناء وا 

في اكياس خاصة )معاصير( ليتم بيعه على المنشآت التجارية المتخصصة في بيع الحناء 
 بالجملة، وال يشمل هذا النشاط البيع بالتجزئة أو الجملة لمعاصير الحناء او الحناء.



 

السوق  في بيع الحناء على التجار في تشمل المنشأت التجارية المتخصصة في األتجار بالجملة بالجملة -تجارة الحناء  25
 المحلي بالجملة .

بيع المستحضرات الصيدالنية  26
 بالتجزئة -غير الدوائية 

يشمل ذلك المنشأت الطبية المتخصصة في إعادة بيع المستحضرات من المواد واللوازم 
ملطفات و  الصيدالنية غير الطبية والتي التستخدم للتداوي أو العالج بشكل مباشر كاللزقات

الحلق والدهانات )الكريمات( ومضادات التدخين ومعاجين األسنان وأنواع الغسول والتطهير 
 والعوازل الصحية ويشمل النشاط بيع الفوط الصحية النسائية وماإليها.

ة وال ئتشمل هي إعادة البيع للحناء في المتاجر المتخصصة او عن طريق الصالونات بالتجز  بالتجزئة -بيع الحناء  27
 يحق لهذا الفرع االستيراد.

 -بيع معدات وادوات التجميل  28
 بالتجزئة

تشمل إعادة البيع في المتاجر المتخصصة في المحالت لجميع انواع المعدات و االجهزة و 
االثاث و االدوات التى يتم استخدامها فى مراكز التجميل او من قبل االفراد مثال على ذلك 

 -اجهزة ازالة الشعر ولوازمها-اجهزة البخار و لوازمها –جهزة التعقيما –)اثاث الصالونات 
فرش  -ادوات قص و تسريح الشعر-ادوات تقليم وتركيب وطالء االظافر)البديكير والمانكير( 

 اجهزة تجفيف الشعر ( وما يشابها او يقاس عليها.  -الشعر والمكياج

تعبئة المستحضرات  29
 الصيدالنية

إعادة تعبئة المواد والمستحضرات الصيدالنية منها أو غير الصيدالنية وذلك يشمل تعبئة أو 
 في عبوات تجارية أو إستهالكية لبيعها للمستهلك النهائي.

تشمل المنشأت المتخصصة في إعادة تعبئة جميع انواع العطور الجاهزة والمعدة للبيع سواء  خلط وتعبئة العطور 30
 باعادة خلط تلك العطور قبل تعبئتها في عبواتها الزجاجية الخاصة.تم ذلك بالتعبئة فقط أو 

تشمل مراكز التجميل التي تقوم بتقديم خدمات العناية بتقليم األظافر وتنظيف األطراف وحمايتها  قص وتقليم األظافر للنساء 31
 من الجفاف والتشقق وما إلى ذلك من الخدمات التجميلية ذات العالقة باألظافر .

ازالة الشعر وتنظيف البشرة  32
 للنساء

تشمل مراكز التجميل التي تقوم بتقديم خدمات العناية بالجسم والبشرة ويشمل ذلك تنظيف البشرة 
وازالة الشعر بالطرق العادية )مثل تجهيز المواد المستخدمة في االزالة أو بالطرق الحديثة والتي 

 تسمى بالواكس(.

ل يالتزيين بمستحضرات التجم 33
 تشمل مراكز التجميل التي تقوم بتقديم خدمات التجميل للبشرة ويشمل ذلك عمل المكياج . للنساء

تشمل مراكز التجميل التي تقوم بتقديم خدمات العناية بتقليم األظافر وتنظيف األطراف وحمايتها  قص وتقليم األظافر للرجال 34
 التجميلية ذات العالقة باألظافر .من الجفاف والتشقق وما إلى ذلك من الخدمات 

 أعمال تشكيل الصابون 35
تشمل المنشاة التى تقوم باعمال بتشكيل الصابون بعد صنعه اما عن طريق صبه فى قوالب 
الختيار التشكيل المناسب أو تشكيله باليد، كما تقوم بخلط عجينة الصابون بالعطور وااللوان 

 قبل تشكيلها



 

 
 االشتراطات العامة 1.1

 الموقع والبناء :
 يسمح بممارسة انشطة التجميل في المحالت األرضية والموازين التجارية والفنادق األربعة نجوم وما فوق. -
بحال ترخيص انشططططة تجميلية نسطططائية في ميزان تجاري، فال يسطططمح باألنشططططة التجميلية الرجالية او انشططططة تقدم خدماتها للرجال  -

 ياقة بدنية للرجال او مركز تدليك رجالي في نفس الميزان والعكس صحيح.مثل مركز ل
  الجدران من مواد مقاومة للحريق وقابلة للتنظيف والغسيل وفقا للمعايير الفنية المعتمدة من الجهة المعنية باإلمارة . -
 األرضيات من المواد الصلبة )رخام ، سيراميك ، بالط ، أبوكسي(  وما في حكمها. -
األسطططقف واألرضطططيات والجدران خالية من التشطططققات والعيوب وبحالة جيدة، ومصطططنوعة من مواد سطططهلة التنظيف ومن مواد مقاومة  -

 للفطريات، 
 فتحات التكييف يجب ان تكون نظيفة وخالية من األتربة والغبار بشكل مستمر. -
 منشأة.عدم إقامة أي حواجز أو رفوف خشبية أو أي مواد قابلة للحريق بداخل ال -
إخفاء وحماية جميع التوصطططططيالت الكهربائية، وتركيب صطططططندوق صطططططلب غير قابل للحريق على مجمع الكهرباء وذلك فقًا للمعايير  -

 الفنية المعتمدة.
معايير أبوظبي الدولية لسهولة الوصول الى سهولة ومرونة الحركططططططططططططططة داخل المنشأة حسب متطلبات كود ابوظبي الدولي للبناء و  -

 .المباني
 متر مربع وفق متطلبات ونوع نشاط المنشأة. 12التكييف بمعدل واحد طن لكل  -
 التهوية حسب نشاط المنشأة مع مراعاة الجدول التالي:  -

 
( 2المساحة المغطاة  ) م (  inحجم مراوح الشفط )  

2( م 20)  12  
2( م 24)  14  
2( م 36)  16  
2( م 42)  18  
2( م 48)  20  
2( م 52)  22  
2( م 60)  24  
2( م 72)  26  
2( م 86)  28  
2( م 94)  30  

 
 توفر مراوح شفط للهواء ذاتية الغلق بعدد كاٍف في أماكن العمل ودورات المياه. -
 خلف المغاسل بطالء زيتي او تركيب سيراميك ليسهل تنظيفه. طالء الجدران -

https://municipalgateway.abudhabi.ae/_data/ADC2014/AD_Accessibility_Standards/index.html
https://municipalgateway.abudhabi.ae/_data/ADC2014/AD_Accessibility_Standards/index.html
https://municipalgateway.abudhabi.ae/_data/ADC2014/AD_Accessibility_Standards/index.html


 

متر داخل الصططططالون/ المركز وذلك حسططططب اشططططتراطات الدفاع المدني  1.2توفير ممرات بمسططططاحات مناسططططبة ال يقل عرضططططها عن  -
 .باإلمارة

 عدم ممارسة النشاط أو تخزين المواد خارج حدود المنشأة . -
 األثاث والتجهيزات :

تقبال مصنوع من مواد عديمة االمتصاص مثل الجرانيت أو الزجاج أو الرخام أو األكرليك أو مركبات البوليمير أو توفير مكتب اس -
 البالستيك، مع مراعاة أن يكون خالي من الشقوق.

 لخدمات.اتوفير كراسي مناسبة النتظار الزبائن ومن مواد يسهل تنظيفها، مع ضرورة ترك مسافات مالئمة بينها وبين آماكن تقديم  -
 المسافات بين الكراسي والمساحة المخصصة لغرف العناية الشخصية واألنشطة األخرى يجب ان تكون مناسبة. -
توفير كراسي مناسبة لتقديم الخدمة )كراسي قص وتصفيف الشعر، تقليم األظافر، التدليك، المكياج، ...الخ( بحيث تكون ذات  -

 .عة من مواد يسهل تنظيفها وتعقيمها، وان ال تحتوي على منفضة سجائرجودة عالية، مريحة وخالية من الشقوق ومصنو 
 توفير خزائن وأدراج من مواد غير ماصة للرطوبة لحفظ المناشف والفوط وأدوات التجميل، ويمنع استخدام الخزائن الخشبية. -
 توفير خزانات وأدراج مناسبة خاصة بالعاملين وترتيبها جيدًا. -
 المناشف والفوط بعد استخدامها حتى يعاد غسلها تحضيرًا الستخدامها مرة أخرى توفير سلة ذات غطاء لجمع -
 توفير حاوية مهمالت ذات غطاء يفتح بالقدم ومزودة بأكياس بالستيكية بداخلها مع االلتزام بالمحافظة على نظافتها باستمرار . -
ناسب ضل في منطقة اإلستقبال( بالمنشأة على أن يتتوفير صندوق لإلسعافات األولية أو أكثر في مكان يسهل الوصول إليه )يف -

  عدد هذه الصناديق مع حجم المنشأة وطبيعة النشاط وعدد العاملين .
يجب تزويد المحل بمورد مائي من مزود خدمة المياه المحلي )شركة ابوظبي للتوزيع( يجب ان تكون وتوفير طريقة صرف صحي  -

 مناسبة.
 مالئمة لحجم العمل. أن يزود المحل بسخان ماء ذي سعة -

 األدوات والمستلزمات الواجب توفيرها في منشآت العناية الشخصية:
توفير عدد كاف من أدوات تقديم خدمة التجميل والعناية الشخصية، على ان تكون مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وخالية من  -

 األدوات ذات االستخدام الواحد(. الشقوق والرواسب، وأن تكون من المواد عالية الجودة )يفضل استخدام
توفير عدد كاف من المناشف والفوط لكل كرسي تقديم الخدمة، مع ضرورة تخزينها في خزائن مغلقة بعد تغليفها بكيس بالستيكي،  -

 ويمنع استعمال المنشفة الواحدة أو الفوطة ألكثر من مرة دون غسلها.
لها لحين استخدامها، وال يسمح بغسلها باليد أو باألماكن غير الصحية أو حفظ المناشف والفوط داخل أكياس بالستيكية بعد غس -

 غير المناسبة أو إعادة تجفيفها واستخدامها لزبون آخر، كما ال يسمح بنشرها خارج المحل.
خ( عن .ألالتخلص اآلمن من النفايات الخطرة )شفرات حالقة، مناديل مسح الوجه، اعواد الشبة، القطن المستخدم بعد الحالقة . -

 طريق تخصيص وعاء مناسب لها يحمل شعار النفايات الخطرة ويتم ترحيلها يوميا.
 توفير حاوية خاصة لتعقيم األدوات المعدنية )مقبض شفرات الحالقة، مقصات..الخ( عن طريق غمرها كليا بالمحلول المعقم. -
 (.UVلبنفسجية )توفير جهاز تعقيم لألدوات المعدنية والبالستيكية يعمل باألشعة فوق ا -

 التنظيف والتعقيم :
تنظيف جميع األدوات المستخدمة بعد االنتهاء من تقديم الخدمة عن طريق غسلها بالماء الدافئ والفرشاة جيدًا كمرحلة أولى  -

 .تحضيرًا لتعقيمها
محلول  رها كليًا داخلتعقيم جميع االدوات المعدنية المستخدمة في تقديم خدمات التجميل بعد تنظيفها المبدئي عن طريق غم -

 التعقيم الفعال والمعتمدة من الجهات المعنية، واستخدامه بالتراكيز الصحيحة، وتغييره بشكل دوري.



 

تعقيم األدوات البالستيكية بعد تنظيفها المبدئي في جهاز تعقيم باألشعة فوق البنفسجية، والمحافظة على الجهاز نظيف باستمرار،  -
ب اضائة األشعة فوق البنفسجية انه من النوع المخصص لهذا األمر، وال يتم استخدام انابيب اإلضاءة والتأكد عند استبدال انبو 

 العادية النيون )الفلوريسنت( .
بعد اإلنتهاء من تعقيم األدوات )المعدنية، والبالستيكية( يجب ان يتم وضعها داخل اكياس محكمة األغالق ليتم استخدامها عند  -

 ئن، وال يتم تخزين األدوات بوضعها داخل الخزائن واألدراج بشكل عشوائي.تقديم الخدمة للزبا
يجب مراعاة استخدام فرشاة شعر نظيفة ومعقمة وحفظها في أدراج مالئمة ونظيفة وفصلها عن األدوات غير النظيفة، وال يسمح  -

 .باستخدام فرشاة من زبون إلى آخر قبل التنظيف والتعقيم بشكل مناسب
معايير التنظيف والتعقيم ألماكن الجلوس والخدمة واألرضيات والسطوح والزوايا والحمامات وغرف البخار والساونا اعتماد أفضل  -

 .إضافة إلى الكبائن واألرفف واألدراج والستائر ودورات المياه وغيرها من األجهزة واألدوات المتوفرة في المحل
بالبخار( وخصوصًا مع األدوات المعدنية المستخدمة ألغراض التجميل والعناية يفضل توفير أجهزة التعقيم الحراري )حرارة جافة أو  -

 .الشخصية، وأن تكون هذه األجهزة مزودة بأنظمة التحكم بالحرارة والوقت
في حال استخدام فوط للوجه يجب توفير جهاز حراري لتطهير فوط )مايكروويف خاص بالفوط( ويفضل يجب استخدام المحارم  -

 الوجه بدال من مناشف القماش. الورقية لمسح
يجب المحافظة على األجهزة المستخدمة في تنظيف البشرة )نافثة بخار الوجه( نظيفة ومعقمة بشكل مستمر، مع مراعاة تغيير  -

ء االماء عند استخدامها لكل زبون، ومراعاة ان يكون وعاء الماء الموجود بالجهاز من النوع الزجاجي الشفاف للتأكد من نظافة الم
 بشكل مستمر، وأن يكون السخان الداخلي بالجهاز غير قابل للصدأ، ويفضل استخدام الماء المقطر لتجنب تكون الرواسب.

 المستحضرات ومواد التجميل المستخدمة في منشآت العناية الشخصية :
ى المصدر وتحتوي عليجب استخدام منتجات تجميلية )أصباغ شعر ومستحضرات تجميل وعناية شخصية مرخصة ومعروفة  -

تواريخ الصالحية، وال يسمح نهائيًا بصنع أو ابتكار خلطات التجميل واستخدامها أو بيعها للزبائن، ويجب وضع ملصق على 
 العبوة يبين تاريخ الفتح والبدء باالستعمال وخصوصًا للمستحضرات التي تعتمد فترة انتهاء الصالحية اعتبارا من تاريخ الفتح.

من أن جميع المواد المستخدمة في الصالون بما فيها مستحضرات التجميل والحناء الجافة معتمدة لدى الجهة المختصة يجب التأكد  -
 قبل تاريخ الشراء مع إبراز المستندات الخاصة بذلك للمفتشين عند الزيارة التفتيشية.

لمذكورة صية، من حيث إرشادات االستخدام والتحذيرات اااللتزام بتعليمات الُمَصنِّع عند استخدام مستحضرات التجميل والعناية الشخ -
 على العبوة أو النشرة الداخلية.

ُيمنع بيع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في المركز، ما لم يُكن النشاط ُمرخّصًا له من الجهة المختصة باإلمارة، وفي  -
 هذه الحالة يجب توفير مكان مناسب لعرض المنتجات داخل الصالون.

 مهام اإلدارة في منشآت العناية الشخصية :
 يجب أن تكون اإلدارة على دراية جيدة بالشروط الصحية المعتمدة من قبل الجهة المختصة باإلمارة. -
 يجب أخذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحية عند حدوث األخطاء. -
 يحها ومتابعة ذلك باستمرار.يجب االنتباه ورصد الممارسات الصحية الخاطئة وتوجيه العاملين بضرورة تصح -
ضرورة توعية العاملين الجدد باإلجراءات المتبعة بالعمل والممارسات الصحية الصحيحة والواجب اتباعها قبل البدء بمزاولة العمل  -

 داخل الصالون/ المركز.
لى العميل ية تم تحريرها يجب عضرورة التعاون مع مفتش البلدية أثناء الزيارة التفتيشية، وفي حال االعتراض على أي غرامة مال -

 مراجعة الجهة الرقابية المختصة باإلمارة.
 ضرورة االطالع باستمرار على بطاقة التفتيش/ سجل الزيارات الميدانية/ تقارير المفتشين وما ورد فيها من نقاط. -



 

الون/ جدد بمزاولة العمل داخل الصضرورة التدقيق على البطاقات الصحية المهنية وتواريخ صالحيتها، وأن ال يسمح للعاملين ال -
 المركز قبل الحصول عليها.

 ال يسمح للعامل بممارسة عمله في حالة االصابة بمرض معد أو أي من االمراض الجلدية المعدية -
 ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية بمحتويات سارية الصالحية، وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع الحوادث البسيطة. -
ورة توعية العاملين بعدم تقديم خدمة التقشير أو الدلك في حال مالحظة أن الجلد غير طبيعي، أو تقديم خدمات قد تزيد من ضر  -

 تحسس البشرة مثل الحمام البخاري قبل وبعد إزالة الشعر بالشمع.
مة الزبائن أثناء والمحافظة على سالاتباع التعليمات واإلرشادات الخاصة بجهاز تجميل الوجه والتي تخص كيفية تنظيفه وتعقيمه،  -

 استخدامه لتفادي الوقوع في أخطاء أثناء القيام بمراحل تجميل الوجه.
يتحمل أصحاب الصالونات الرجالية والعاملون فيها مسؤولية اتباع التعليمات المذكورة في مواد هذا الدليل، ويتحملون مسؤولية أي  -

 االستخدام الخاطئ لمواد التجميل بمؤسساتهم، حفاظًا على الصحة والسالمة العامة. مخالفات ناجمة عن الممارسات الخاطئة أو 
 توفير أدوات الحماية الشخصية التالية: )زي عمل موحد بلون فاتح  للعاملين مع غيارات كافية، كمامات، قفازات ايدي( -

 المحظورات في منشآت العناية الشخصية :
زالة منافض السجائر منه.ال يسمح بالتدخين داخل الصالون/  -  المركز، ويجب توفير عالمات منع التدخين داخل المحل وا 
 ال يسمح باستغالل المحل للسكن واألمور المعيشية كالطبخ وغيره. -
 ال يسمح باستخدام فرشاة الحالقة للوجه، ويمكن االستعاضة عنها باستخدام الرغوة أو الفرشاة ذات االستخدام الواحد. -
 إلزالة الشعر في الصالونات ومراكز التجميل. IPLدام الليزر أو تكنولوجيا الضوء النابض المكثف ال يسمح باستخ -
في تطهير الجروح إال إذا كانت من النوع الذي يستخدم لمرة واحدة فقط على شكل اعواد  Alumال يسمح باستخدام مادة الشبة  -

 الثقاب.
 ن/ المركز مع وضع لوحة ارشادية بذلك.ال يسمح بتربية أو اصطحاب الحيوانات داخل الصالو  -
 ال يسمح باستخدام اسطوانات الغاز داخل الصالون/ المركز. -
 سنة. 18ال يسمح بتقديم خدمة تسمير البشرة لمن تقل أعمارهم عن  -
 ال يسمح باستخدام صبغات الشعر في صبغ الحواجب. -
 ال يسمح باستخدام رماد السجائر في إزالة الصبغة عن الجلد. -
 مح باستخدام ورق الجرائد والمجالت ألي غرض داخل الصالون / المركز.ال يس -
 ال يسمح باستخدام عمليات التقشير الكيميائي والحمضي في الصالون/ المركز. -
 يحق للصالون رفض تقديم خدمة قص الشعر في حالة االشتباه بوجود بيض الحشرات أو قمل الرأس أو أي أمراض جلدية أخرى. -
 ام جهاز الوشم الدائم والخدمات الخاصة به.ال يسمح باستخد -
 يمنع عمل سدة علوية داخل المنشأة اال اذا كانت من اصل البناء وفق المخططات الهندسية المعتمدة من الجهات المعنية. -

 

 

 

 

 



 

 االشتراطات التخصصية 1.2
 

سم  1.25بين كل كرسي  (²المساحة المطلوبة  )م 9602101 رقم النشاط
 على األقل

 500 الحد االنى لإلضاءة )الكس( قص وتصفيف الشعر والحالقة للرجال النشاطاسم 
 الموقع والبناء:

 يجب أن يكون الموقع موافقًا عليه من قبل الجهة المختصة باإلمارة. -
 يجب أن تكون المسافات بين الكراسي والمساحة المخصصة لغرف العناية الشخصية واألنشطة األخرى مناسبة. -
 وتهوية مناسبة.توافر إضاءة  -
 توفر مراوح شفط للهواء ذاتية الغلق بعدد كاٍف في أماكن العمل ودورات المياه. -
 التمديدات الكهربائية مؤّمنة بشكل مناسب. -
 تعليق لوحة باالسم التجاري على واجهة المحل.  -
 لمختصة باإلمارة.في حال وجود الميزانين فيجب أن يكون بحالة جيدة، وأن تتم الموافقة عليه من قبل الجهة ا -
 في حال وجود باب خلفي فيجب أن تتم الموافقة عليه من قبل الجهة المختصة باإلمارة. -
 تركيب سيراميك أو ألواح بالستيك خلف المغاسل. -

 األثاث:
توفير كراسي قص وتصفيف الشعر بحيث تكون ذات جودة عالية، مريحة وخالية من الشقوق ويسهل تنظيفها وتعقيمها،  -

 ن منافض السجائر.وخالية م
توفير أماكن النتظار الزبائن من مقاعد مريحة ومناسبة، وأن تكون مصنوعة من سطوح يسهل تنظيفها، مع ضرورة ترك  -

 مسافات مالئمة بينها وبين آماكن تقديم الخدمات.
 توفير خزائن وأدراج لحفظ المناشف والفوط وأدوات التجميل. -
 ظ وأرفف للعرض وأدراج لحفظ األشياء الخاصة بالعاملين وترتيبها جيدًا.يجب تخصيص خزانات وأدراج مناسبة للحف -
توفير كاونترات خدمة قص وتصفيف الشعر من المواد غير القابلة لالمتصاص وأن تكون خالية من التشققات وسهلة  -

ية مادة انيت، الرخام أو أالتنظيف والتعقيم، وفي حالة وجود المغاسل على الكاونتر يجب أن يكون الكاونتر مصنوعًا من الجر 
 أخرى مقاومة لالمتصاص وسهلة التنظيف.

 غرف تقديم خدمات العناية الشخصية:
يجب أن تكون كراسي تقديم الخدمة مناسبة مع مراعاة ترك مسافة ال تقل عن متر بين كرسي وآخر ونصف متر على األقل  -

 .بين الكرسي األخير والجدار
 مناسبة:مورد مائي وطريقة صرف صحي 

 يجب تزويد المحل بمورد مائي من الشبكة الرئيسية، وتوفير طريقة صرف صحي مناسبة. -
 األدوات والمستلزمات الواجب تزويدها للمحل:

 توفير أحواض غسيل للشعر وأخرى لغسل اليدين حسب متطلبات الجهة المختصة باإلمارة. -
ة من كل منها لكل كرسي قص شعر واحد، ويفضل توفير قطع 12توفير عدد كاف من المناشف والفوط بحيث ال يقل عن  -

 المناشف والفوط ذات االستخدام الواحد حسب طلب الزبون.



 

توفير سلة لجمع المستعمل من المناشف والفوط حتى يعاد غسلها تحضيرًا الستخدامها مرة أخرى، ويمنع استعمال المنشفة  -
ن تحفظ داخل أكياس بالستيكية بعد غسلها لحين استخدامها، وال الواحدة أو الفوطة ألكثر من مرة دون غسلها، ويفضل أ

يسمح بغسلها باليد أو باألماكن غير الصحية أو غير المناسبة أو إعادة تجفيفها واستخدامها لزبون آخر، كما ال يسمح 
 بنشرها بالخارج.

لصدأ وخالية من الشقوق والرواسب، توفير عدد كاف من أدوات الحالقة والعناية الشخصية مصنوعة من مواد غير قابلة ل -
 وأن تكون من المواد عالية الجودة )يفضل استخدام األدوات ذات االستخدام الواحد(.

 يجب استخدام المحارم الورقية لمسح الوجه بدال من مناشف القماش. -
 الحية عليها.توفير طفايات حريق مناسبة وحسب متطلبات الدفاع المدني مع مراعاة وجود ملصق يبين تاريخ الص -
متر داخل الصالون/ المركز وذلك حسب اشتراطات الدفاع المدني  1.2توفير ممرات بمساحات مناسبة ال يقل عرضها عن  -

 باإلمارة.
 يجب ارتداء الكمامات بناء على طلب الزبون في حال تقديم خدمة تتطلب قرب العامل من الزبون. -
 العمل.أن يزود المحل بسخان ماء ذي سعة مالئمة لحجم  -
توفير منطقة مناسبة لتنظيف وتحضير صبغات الشعر تتكون من سطوح ملساء يسهل تنظيفها وتعقيمها مزودة بمغسلة  -

 مالئمة محاطة بالسيراميك لمسافة ال تقل عن نصف متر.
فتح ت توفير عدد كاف من أوعية النفايات المزودة بأغطية يوضع بداخلها أكياس مالئمة )يفضل استخدام األنواع التي -

باألرجل( لجمع المخلفات والتخلص منها دوريًا مع فصل األدوات الحادة لغرض التخلص اآلمن منها، على أن ال تترك 
 النفايات في المحل إلى اليوم التالي.

 التخلص من األدوات التالفة بالطرق السليمة اآلمنة، وعدم حفظها في الصالون/ المركز. -
 عدات ووسائل الحفظ/ التخزين الالزمة لممارسة النشاط.توفير عدد كاٍف من األدوات والم -

 التنظيف والتعقيم:
يجب تنظيف األدوات بعد االنتهاء من الحالقة بالطرق الميكانيكية عن طريق غسلها بالماء الدافئ والفرشاة جيدًا كمرحلة  -

 أولى تحضيرًا لتعقيمها.
ن يكون المحلول من األنواع المعتمدة والفعالة على أن يتم استخدامه يجب توفير محلول لتعقيم أدوات الحالقة بغمرها كليًا، وأ -

بالتراكيز الصحيحة، مع ضرورة المحافظة على تغييره بشكل دوري والحرص على عدم وضع األدوات بداخله إال بعد 
 تنظيفها، كما يجب توفير أوعية زجاجية كافية لهذا الغرض.

ألدوات الحالقة وبعدد يتناسب مع متطلبات العمل في اإلمارة،  والمحافظة على  توفير جهاز تعقيم باألشعة فوق البنفسجية -
الجهاز نظيفًا على أن تحفظ األدوات بداخله بعد تنظيفها وتعقيمها وتجفيفها حيث توضع بالعدد المناسب لسعة الجهاز )يجب 

 تبديل المصباح الخاص بالجهاز دوريًا حسب تعليمات التشغيل(.
ة التعقيم الحراري )حرارة جافة أو بالبخار( وخصوصًا مع األدوات المعدنية المستخدمة ألغراض التجميل يجب توفير أجهز  -

 والعناية الشخصية، وأن تكون هذه األجهزة مزودة بأنظمة التحكم بالحرارة والوقت.
ال دوات غير النظيفة، و يجب مراعاة استخدام فرشاة شعر نظيفة ومعقمة وحفظها في أدراج مالئمة ونظيفة وفصلها عن األ -

 يسمح باستخدام فرشاة من زبون إلى آخر قبل التنظيف والتعقيم بشكل مناسب.
اعتماد أفضل معايير التنظيف والتعقيم ألماكن الجلوس والخدمة واألرضيات والسطوح وغيرها من األجهزة واألدوات المتوفرة  -

 في المحل.



 

لواحد عند تقديم خدمة إزالة الشعر بالشمع مع مراعاة عدم إعادة غمرها داخل يجب استخدام األعواد الخشبية ذات االستخدام ا -
الشمع أو استخدامها من زبون إلى آخر، مع ضرورة توفير ملصق يوضح ذلك في جميع األماكن المخصصة إلزالة الشعر 

 بالصالون/ المركز.
 ير وعاء الشمع الداخلي لعبوة الشمع لكل زبون.في حالة استخدام جهاز الشمع المحمول الذي يتم إعادة تعبئته فيجب تغي -
 يجب التخلص من المواد الحادة مثل شفرات وأمواس الحالقة فورًا بعد االستخدام األول بشكل آمن و سليم. -
 توفير جهاز حراري لتطهير فوط الوجه. -
كون لمرة واحدة شريطة أن ت يفضل استخدام نظام حقيبة األدوات الخاصة لكل زبون، وينصح أيضًا باألدوات التي تستخدم -

 عالية الجودة ومعروفة المصدر.
يجب فصل الكمية المطلوبة لالستخدام من المستحضرات في وعاء نظيف ومعقم وذلك باستخدام األعواد الخشبية ذات  -

ة من العبوة مباشر االستخدام الواحد تحضيرًا الستخدامها بمراحل التجميل المختلفة، وال يسمح بفصلها باليد أو استخدامها 
 الرئيسية.

 يجب غسل وتنظيف وتعقيم وتجفيف األيدي قبل البدء وأثناء تقديم خدمة قص و تصفيف و حالقة الشعر. -
 ينبغي االهتمام بنظافة البيئة الخارجية للصالون. -
 يميجب التخلص من المواد الحادة مثل شفرات وأمواس الحالقة فورًا بعد االستخدام األول بشكل آمن و سل -

 مستحضرات التجميل والحناء:
يجب استخدام أصباغ شعر ومستحضرات تجميل وعناية شخصية مرخصة ومعروفة المصدر وتحتوي على تواريخ  -

الصالحية، وال يسمح نهائيًا بصنع أو ابتكار خلطات التجميل واستخدامها أو بيعها للزبائن، ويجب وضع ملصق على العبوة 
 ستعمال وخصوصًا للمستحضرات التي تعتمد فترة انتهاء الصالحية اعتبارا من تاريخ الفتح.يبين تاريخ الفتح والبدء باال

يجب التأكد من أن جميع المواد المستخدمة في الصالون بما فيها مستحضرات التجميل والحناء الجافة معتمدة لدى الجهة  -
 عند الزيارة التفتيشية.المختصة قبل تاريخ الشراء مع إبراز المستندات الخاصة بذلك للمفتشين 

االلتزام بتعليمات الُمَصنِّع عند استخدام مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، من حيث إرشادات االستخدام والتحذيرات  -
 المذكورة على العبوة أو النشرة الداخلية.

اإلمارة، له من الجهة المختصة ب ُيمنع بيع مستحضرات التجميل و العناية الشخصية في المركز، ما لم يُكن النشاط ُمرخّصاً  -
 وفي هذه الحالة يجب توفير مكان مناسب لعرض المنتجات داخل الصالون.

 المحظورات:
زالة منافض السجائر منه. -  ال يسمح بالتدخين داخل الصالون/ المركز، ويجب توفير عالمات منع التدخين داخل المحل وا 
 المعيشية كالطبخ وغيره.ال يسمح باستغالل المحل للسكن واألمور  -
 ال يسمح باستخدام فرشاة الحالقة للوجه، ويمكن االستعاضة عنها باستخدام الرغوة أو الفرشاة ذات االستخدام الواحد. -
 في تطهير الجروح إال إذا كانت من النوع الذي يستخدم لمرة واحدة فقط. Alumال يسمح باستخدام مادة الشبة  -
 الحيوانات داخل الصالون/ المركز.ال يسمح بتربية أو اصطحاب  -
 ال يسمح باستخدام اسطوانات الغاز داخل الصالون/ المركز. -
 ال يسمح باستخدام األمواس )الشفرات( في خدمطة العناية باألقدام. -
 ال يسمح باستخدام صبغات الشعر في صبغ الحواجب. -
 ال يسمح باستخدام رماد السجائر في إزالة الصبغة عن الجلد. -
 باستخدام ورق الجرائد والمجالت ألي غرض خاص بالحالقة. ال يسمح -



 

 ال يسمح باستخدام عمليات التقشير الكيميائي والحمضي في الصالون/ المركز. -
يحق للصالون رفض تقديم خدمة قص الشعر في حالة االشتباه بوجود بيض الحشرات أو قمل الرأس أو أي أمراض جلدية  -

 أخرى.
 لى منتجات و مستحضرات التجميل بأحدى اللغتين: العربية و اإلنجليزيةيجب أن تكون لغة الكتابة ع -

 مهام اإلدارة في الصالونات:
 يجب أن تكون اإلدارة على دراية جيدة بالشروط الصحية المعتمدة من قبل الجهة المختصة باإلمارة. -
 يجب أخذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحية عند حدوث األخطاء. -
 الممارسات الصحية الخاطئة وتوجيه العاملين بضرورة تصحيحها ومتابعة ذلك باستمرار.يجب االنتباه ورصد  -
ضرورة توعية العاملين الجدد باإلجراءات المتبعة بالعمل والممارسات الصحية الصحيحة والواجب اتباعها قبل البدء بمزاولة  -

 العمل داخل الصالون/ المركز.
لزيارة التفتيشية، وفي حال االعتراض على أي غرامة مالية تم تحريرها يجب على ضرورة التعاون مع مفتش البلدية أثناء ا -

 العميل مراجعة الجهة الرقابية المختصة باإلمارة.
 ضرورة االطالع باستمرار على بطاقة التفتيش/ سجل الزيارات الميدانية/ تقارير المفتشين وما ورد فيها من نقاط. -
ة المهنية وتواريخ صالحيتها، وأن ال يسمح للعاملين الجدد بمزاولة العمل داخل ضرورة التدقيق على البطاقات الصحي -

 الصالون/ المركز قبل الحصول عليها.
 ال يسمح للعامل بممارسة عمله في حالة االصابة بمرض معد أو أي من االمراض الجلدية المعدية -
وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع الحوادث ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية بمحتويات سارية الصالحية،  -

 البسيطة.
يتحمل أصحاب الصالونات الرجالية والعاملون فيها مسؤولية اتباع التعليمات المذكورة في مواد هذا الدليل، ويتحملون  -

ظًا على الصحة مسؤولية أي مخالفات ناجمة عن الممارسات الخاطئة أو االستخدام الخاطئ لمواد التجميل بمؤسساتهم، حفا
 والسالمة العامة. 

 توفير أدوات الحماية الشخصية التالية: -
 زي عمل موحد بلون فاتح  للعاملين مع غيارات كافية 
  كمامات، قفازات ايدي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

سم  1.25بين كل كرسي  (²المساحة المطلوبة  )م 9602201 رقم النشاط

 على األقل
 500 الحد االنى لإلضاءة )الكس( قص وتصفيف الشعر للنساء اسم النشاط

 يجب أن تكون المسافات بين الكراسي والمساحة المخصصة لغرف العناية الشخصية واألنشطة األخرى مناسبة. -
 توافر إضاءة وتهوية مناسبة. -
 توفر مراوح شفط للهواء ذاتية الغلق بعدد كاٍف في أماكن العمل ودورات المياه. -
 بشكل مناسب.التمديدات الكهربائية مؤّمنة  -
 يجب أن تكون األرضية مبلطة وغير مغطاة بأي نوع من الفراش. -
 تعليق لوحة باالسم التجاري على واجهة المحل.  -
 في حال وجود الميزانين فيجب أن يكون بحالة جيدة، وأن تتم الموافقة عليه من قبل الجهة المختصة باإلمارة. -
 يه من قبل الجهة المختصة باإلمارة.في حال وجود باب خلفي فيجب أن تتم الموافقة عل -
 تركيب سيراميك أو ألواح بالستيك خلف المغاسل. -

 :األثاث
توفير كراسي قص وتصفيف الشعر وكراسي الحناء بحيث تكون ذات جودة عالية، مريحة وخالية من الشقوق ويسهل تنظيفها  -

 وتعقيمها
ميكانيكية عن طريق غسلها بالماء الدافئ والفرشاة جيدًا يجب تنظيف األدوات بعد االنتهاء من تقديم الخدمة بالطرق ال -

 كمرحلة أولى تحضيرًا لتعقيمها، وخالية من منافض السجائر.
توفير أماكن النتظار الزبائن من مقاعد مريحة ومناسبة، وأن تكون مصنوعة من سطوح يسهل تنظيفها، مع ضرورة ترك  -

 مسافات مالئمة بينها وبين آماكن تقديم الخدمات.
 توفير خزانة وأدراج لحفظ المناشف والفوط وأدوات التجميل. -
يجب تخصيص خزانات وأدراج مناسبة للحفظ وأرفف للعرض وأدراج منفصلة لحفظ األشياء الخاصة بالعامالت وترتيبها  -

 جيدًا.
هلة ات وستوفير كاونترات خدمة قص وتصفيف الشعر من المواد غير القابلة لالمتصاص وأن تكون خالية من التشقق -

التنظيف والتعقيم، وفي حالة وجود المغاسل على الكاونتر يجب أن يكون الكاونتر مصنوعًا من الجرانيت، الرخام أو أية مادة 
 أخرى مقاومة لالمتصاص وسهلة التنظيف.
 مورد مائي وطريقة صرف صحي مناسبة:

 يجب أن يزود المحل بمصدر مائي من الشبكة الرئيسية وصرف صحي مناسب. -
 األدوات والمستلزمات الواجب تزويدها للمحل:

 توفير أحواض غسيل للشعر وأخرى لغسل اليدين حسب متطلبات الجهة المختصة باإلمارة. -
قطعة من كل منها لكل كرسي قص شعر واحد، ويفضل توفير  12توفير عدد كاف من المناشف والفوط بحيث ال يقل عن  -

 سب طلب الزبون.المناشف والفوط ذات االستخدام الواحد ح
توفير سلة لجمع المستعمل من المناشف والفوط حتى يعاد غسلها تحضيرًا الستخدامها مرة أخرى، ويمنع استعمال المنشفة  -

الواحدة أو الفوطة ألكثر من مرة دون غسلها، ويفضل أن تحفظ داخل أكياس بالستيكية بعد غسلها لحين استخدامها، وال 



 

اكن غير الصحية أو غير المناسبة أو إعادة تجفيفها واستخدامها لزبونة أخرى، كما ال يسمح يسمح بغسلها باليد أو باألم
 بنشرها بالخارج.

توفير عدد كاف من أدوات التجميل والعناية الشخصية مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وخالية من الشقوق والرواسب،  -
 وات ذات االستخدام الواحد(.وأن تكون من المواد عالية الجودة )يفضل استخدام األد

 توفير طفايات حريق مناسبة وحسب متطلبات الدفاع المدني مع مراعاة وجود ملصق يبين تاريخ الصالحية عليها. -
 متر داخل الصالون وذلك حسب اشتراطات الدفاع المدني باإلمارة. 1.2توفير ممرات بمساحات مناسبة ال يقل عرضها عن  -
 على طلب الزبون في حال تقديم خدمة تتطلب قرب العامل من الزبون. يجب ارتداء الكمامات بناء -
 أن يزود المحل بسخان ماء ذي سعة مالئمة لحجم العمل. -
توفير منطقة مناسبة لتنظيف وتحضير صبغات الشعر تتكون من سطوح ملساء يسهل تنظيفها وتعقيمها مزودة بمغسلة  -

 متر. مالئمة محاطة بالسيراميك لمسافة ال تقل عن نصف
توفير عدد كاف من أوعية النفايات المزودة بأغطية يوضع بداخلها أكياس مالئمة )يفضل استخدام األنواع التي تفتح  -

 باألرجل( لجمع المخلفات والتخلص منها دوريًا ، على أن ال تترك النفايات في المحل إلى اليوم التالي.
 قة فورًا بعد االستخدام األول بشكل آمن و سليم.يجب التخلص من المواد الحادة مثل شفرات وأمواس الحال -
 التخلص من األدوات التالفة بالطرق السليمة اآلمنة، وعدم حفظها في الصالون. -
 توفير عدد كاٍف من األدوات والمعدات ووسائل الحفظ/ التخزين الالزمة لممارسة النشاط. -
 ماش.يجب استخدام المحارم الورقية لمسح الوجه بدال من مناشف الق -

 التنظيف والتعقيم:
يجب توفير محلول لتعقيم أدوات تقديم الخدمة بغمرها كليًا، وأن يكون المحلول من األنواع المعتمدة والفعالة على أن يتم  -

استخدامه بالتراكيز الصحيحة، مع ضرورة المحافظة على تغييره بشكل دوري والحرص على عدم وضع األدوات بداخله إال 
 كما يجب توفير أوعية زجاجية كافية لهذا الغرض.بعد تنظيفها ، 

توفير جهاز تعقيم باألشعة فوق البنفسجية ألدوات تقديم الخدمة وبعدد يتناسب مع متطلبات العمل في اإلمارة،  والمحافظة  -
سعة الجهاز لعلى الجهاز نظيفًا على أن تحفظ األدوات بداخله بعد تنظيفها وتعقيمها وتجفيفها حيث توضع بالعدد المناسب 

 )يجب تبديل المصباح الخاص بالجهاز دوريًا حسب تعليمات التشغيل(.
يجب توفير أجهزة التعقيم الحراري )حرارة جافة أو بالبخار( وخصوصًا مع األدوات المعدنية المستخدمة ألغراض التجميل  -

 ت.والعناية الشخصية، وأن تكون هذه األجهزة مزودة بأنظمة التحكم بالحرارة والوق
يجب مراعاة استخدام فرشاة شعر نظيفة ومعقمة وحفظها في أدراج مالئمة ونظيفة وفصلها عن األدوات غير النظيفة، وال  -

 يسمح باستخدام فرشاة من زبونة إلى أخرى قبل التنظيف والتعقيم بشكل مناسب.
 والزوايا وغيرها من األجهزة واألدوات اعتماد أفضل معايير التنظيف والتعقيم ألماكن الجلوس والخدمة واألرضيات والسطوح -

 المتوفرة في المحل.
يجب استخدام األعواد الخشبية ذات االستخدام الواحد عند تقديم خدمة إزالة الشعر بالشمع مع مراعاة عدم إعادة غمرها داخل  -

ر خصصة إلزالة الشعالشمع أو استخدامها من زبونة إلى أخرى، مع ضرورة توفير ملصق يوضح ذلك في جميع األماكن الم
 بالصالون.

يفضل استخدام نظام حقيبة األدوات الخاصة لكل زبونة، وينصح أيضًا باألدوات التي تستخدم لمرة واحدة شريطة أن تكون  -
 عالية الجودة ومعروفة المصدر.



 

 خشبية ذاتيجب فصل الكمية المطلوبة لالستخدام من المستحضرات في وعاء نظيف ومعقم وذلك باستخدام األعواد ال -
االستخدام الواحد تحضيرًا الستخدامها بمراحل التجميل المختلفة، وال يسمح بفصلها باليد أو استخدامها مباشرة من العبوة 

 الرئيسية.
 يجب غسل وتنظيف وتعقيم وتجفيف األيدي قبل البدء وأثناء تقديم خدمة قص و تصفيف الشعر. -
 للصالون.ينبغي االهتمام بنظافة البيئة الخارجية  -
 يجب التخلص من المواد الحادة مثل شفرات وأمواس الحالقة فورًا بعد االستخدام األول بشكل آمن و سليم. -

 مستحضرات التجميل:
يجب استخدام أصباغ شعر ومستحضرات تجميل وعناية شخصية ومادة حناء مرخصة ومعروفة المصدر وتحتوي على  -

أو ابتكار خلطات التجميل واستخدامها أو بيعها للزبائن، ويجب وضع ملصق على تواريخ الصالحية، وال يسمح نهائيًا بصنع 
 العبوة يبين تاريخ الفتح والبدء باالستعمال وخصوصًا للمستحضرات التي تعتمد فترة انتهاء الصالحية اعتبارا من تاريخ الفتح.

التجميل والحناء الجافة معتمدة لدى الجهة يجب التأكد من أن جميع المواد المستخدمة في الصالون بما فيها مستحضرات  -
 المختصة قبل تاريخ الشراء مع إبراز المستندات الخاصة بذلك للمفتشين عند الزيارة التفتيشية.

يجب استخدام مواد طبيعية عند تحضير الحناء وعدم استخدام أي مركبات كيميائية أو بترولية معها، على أن يتم تحضير  -
 مع مراعاة تخزينها بشكل مناسب.الحناء بكميات مناسبة 

 يمنع استخدام صبغات الشعر وخاصة السوداء على الجلد كبديل لمادة الحناء. -
 يجب أن تكون لغة الكتابة على منتجات و مستحضرات التجميل بأحدى اللغتين: العربية و اإلنجليزية -
ت الشخصية، من حيث إرشادات االستخدام والتحذيراااللتزام بتعليمات الُمَصنِّع عند استخدام مستحضرات التجميل والعناية  -

 المذكورة على العبوة أو النشرة الداخلية.
ُيمنع بيع مستحضرات التجميل و العناية الشخصية في المركز، ما لم يُكن النشاط ُمرخّصًا له من الجهة المختصة باإلمارة،  -

 الصالون.وفي هذه الحالة يجب توفير مكان مناسب لعرض المنتجات داخل 
 إجراء فحص و اختبار تجريبي على البشرة للمنتجات المستخدمة في بعض العالجات قبل استخدامها على الزبائن. -

 المحظورات:
زالة منافض السجائر منه. -  ال يسمح بالتدخين داخل الصالون، ويجب توفير عالمات منع التدخين داخل المحل وا 
 ة كالسكن والطبخ وغيره.ال يسمح باستغالل الصالون لألمور المعيشي -
 في تطهير الجروح إال إذا كانت من النوع الذي يستخدم لمرة واحدة فقط. Alumال يسمح باستخدام مادة الشبة  -
 ال يسمح بتربية أو اصطحاب الحيوانات داخل الصالون. -
 ال يسمح باستخدام اسطوانات الغاز داخل الصالون. -
 واجب.ال يسمح باستخدام صبغات الشعر في صبغ الح -
 ال يسمح باستخدام رماد السجائر في إزالة الصبغة عن الجلد. -
يحق للصالون رفض تقديم خدمات العناية بالشعر في حالة االشتباه بوجود بيض الحشرات أو قمل الرأس أو أي أمراض  -

 جلدية أخرى.
 مهام اإلدارة في الصالونات:

 معتمدة من قبل الجهة المختصة باإلمارة.يجب أن تكون اإلدارة على دراية جيدة بالشروط الصحية ال -
 يجب أخذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحية عند حدوث األخطاء. -
 يجب االنتباه ورصد الممارسات الصحية الخاطئة وتوجيه العاملين بضرورة تصحيحها ومتابعة ذلك باستمرار. -



 

الصحية الصحيحة والواجب اتباعها قبل البدء بمزاولة ضرورة توعية العاملين الجدد باإلجراءات المتبعة بالعمل والممارسات  -
 العمل داخل الصالون/ المركز.

ضرورة التعاون مع مفتش البلدية أثناء الزيارة التفتيشية، وفي حال االعتراض على أي غرامة مالية تم تحريرها يجب على  -
 العميل مراجعة الجهة الرقابية المختصة باإلمارة.

 على بطاقة التفتيش/ سجل الزيارات الميدانية/ تقارير المفتشين وما ورد فيها من نقاط. ضرورة االطالع باستمرار -
ضرورة التدقيق على البطاقات الصحية المهنية وتواريخ صالحيتها، وأن ال يسمح للعاملين الجدد بمزاولة العمل داخل  -

 الصالون/ المركز قبل الحصول عليها.
 الة االصابة بمرض معد أو أي من االمراض الجلدية المعدية ال يسمح للعاملة بممارسة عملها في ح -
ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية بمحتويات سارية الصالحية، وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع الحوادث  -

 البسيطة.
لون الدليل، ويتحم يتحمل أصحاب الصالونات النسائية والعاملون فيها مسؤولية اتباع التعليمات المذكورة في مواد هذا -

مسؤولية أي مخالفات ناجمة عن الممارسات الخاطئة أو االستخدام الخاطئ لمواد التجميل بمؤسساتهم، حفاظًا على الصحة 
 والسالمة العامة. 

 توفير أدوات الحماية الشخصية التالية: -
 زي عمل موحد بلون فاتح  للعاملين مع غيارات كافية 
  أو كيماوياتكمامات عند استخدام مبيضات 

 

 65 (²المساحة المطلوبة  )م 9602202 رقم النشاط

 500 الحد االنى لإلضاءة )الكس( نقش الحناء اسم النشاط
يجب استخدام مادة حناء مرخصة ومعروفة المصدر وتحتوي على تواريخ الصالحية، وال يسمح نهائيًا بصنع أو ابتكار  -

للزبائن، ويجب وضع ملصق على العبوة يبين تاريخ الفتح والبدء باالستعمال وخصوصًا خلطات الحناء واستخدامها أو بيعها 
 للمستحضرات التي تعتمد فترة انتهاء الصالحية اعتبارا من تاريخ الفتح.

يجب التأكد من أن جميع المواد المستخدمة في الصالون بما فيها الحناء الجافة معتمدة لدى الجهة المختصة قبل تاريخ  -
 اء مع إبراز المستندات الخاصة بذلك للمفتشين عند الزيارة التفتيشية.الشر 

يجب استخدام مواد طبيعية عند تحضير الحناء وعدم استخدام أي مركبات كيميائية أو بترولية معها، على أن يتم تحضير  -
 الحناء بكميات مناسبة مع مراعاة تخزينها بشكل مناسب.

 لسوداء على الجلد كبديل لمادة الحناء.يمنع استخدام صبغات الشعر وخاصة ا -
االلتزام بتعليمات الُمَصنِّع عند استخدام مستحضرات الحناء، من حيث إرشادات االستخدام والتحذيرات المذكورة على العبوة أو  -

 النشرة الداخلية.
اإلمارة، من الجهة المختصة ب ُيمنع بيع مستحضرات التجميل و العناية الشخصية في المركز، ما لم يُكن النشاط ُمرخّصًا له -

 وفي هذه الحالة يجب توفير مكان مناسب لعرض المنتجات داخل الصالون.
يجب التأكد من مصدر الحناء المستخدمة داخل الصالون، ويتحمل الصالون المتسبب باألضرار المسؤولية الناتجة عن  -

 استخدامها إن وجدت.



 

البخاري أو إزالة الشعر من الجسم أو أي نشاط يمكن أن يزيد من تحسس يمنع رسم ونقش الحناء على الجلد بعد الحمام  -
 البشرة، مع ضرورة توفير ملصق لإلبالغ عند التعرض للحروق واإلصابات نتيجة استخدام الحناء على األيدي.

سططتخدام ا يجب أن تكون األرضططيات وأماكن الجلوس بمناطق وضططع الحناء من سطططوح ملسططاء يسططهل تنظيفها وتعقيمها، ويمنع -
 الفرش األرضي عليها.

 توفير أدوات الحماية الشخصية التالية: -
 مع غيارات كافية موحد للعاملين عمل زي 
 ،ايدي قفازات كمامات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

سم  1.25بين كل كرسي  (²المساحة المطلوبة  )م 9602901 رقم النشاط

 على األقل

 500 الحد االنى لإلضاءة )الكس( اللألطف قص وتصفيف الشعر والحالقة اسم النشاط
 الموقع والبناء:

 يجب أن يكون الموقع موافقًا عليه من قبل الجهة المختصة باإلمارة. -
 يجب أن تكون المسافات بين الكراسي والمساحة المخصصة لغرف العناية الشخصية واألنشطة األخرى مناسبة. -
 توافر إضاءة وتهوية مناسبة. -
 للهواء ذاتية الغلق بعدد كاٍف في أماكن العمل ودورات المياه.توفر مراوح شفط  -
 التمديدات الكهربائية مؤّمنة بشكل مناسب. -
 تعليق لوحة باالسم التجاري على واجهة المحل. -
 في حال وجود الميزانين فيجب أن يكون بحالة جيدة، وأن تتم الموافقة عليه من قبل الجهة المختصة باإلمارة. -
 باب خلفي فيجب أن تتم الموافقة عليه من قبل الجهة المختصة باإلمارة.في حال وجود  -
 تركيب سيراميك أو ألواح بالستيك خلف المغاسل. -

 األثاث:
توفير كراسي قص وتصفيف الشعر بحيث تكون ذات جودة عالية، مريحة وخالية من الشقوق ويسهل تنظيفها وتعقيمها،  -

 وخالية من منافض السجائر.
النتظار الزبائن من مقاعد مريحة ومناسبة، وأن تكون مصنوعة من سطوح يسهل تنظيفها، مع ضرورة ترك توفير أماكن  -

 مسافات مالئمة بينها وبين آماكن تقديم الخدمات.
 توفير خزائن وأدراج لحفظ المناشف والفوط وأدوات التجميل. -
 األشياء الخاصة بالعاملين وترتيبها جيدًا.يجب تخصيص خزانات وأدراج مناسبة للحفظ وأرفف للعرض وأدراج لحفظ  -
توفير كاونترات خدمة قص وتصفيف الشعر من المواد غير القابلة لالمتصاص وأن تكون خالية من التشققات وسهلة  -

التنظيف والتعقيم، وفي حالة وجود المغاسل على الكاونتر يجب أن يكون الكاونتر مصنوعًا من الجرانيت، الرخام أو أية مادة 
 خرى مقاومة لالمتصاص وسهلة التنظيف.أ

 غرف تقديم خدمات العناية الشخصية:
تحديد نوع االنشطة المسموح مزاولتها في صالونات قص وتصفيف الشعر والحالقة لالطفال، حتى تتميز عن صالونات  -

 الرجال والنساء
بين كرسي وآخر ونصف متر على األقل يجب أن تكون كراسي تقديم الخدمة مناسبة مع مراعاة ترك مسافة ال تقل عن متر  -

بين الكرسي األخير والجدار، وأن تكون كراسي وطاوالت تقديم خدمة قص األظافر بأماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن تقديم 
الخدمات األخرى بالصالون/ المركز، وأن تكون الكراسي مريحة مع مراعاة توفير مغسلة لأليدي واألرجل أثناء مراحل تقديم 

 دمة.الخ
 مورد مائي وطريقة صرف صحي مناسبة:

 يجب تزويد المحل بمورد مائي من الشبكة الرئيسية، وتوفير طريقة صرف صحي مناسبة. -
 األدوات والمستلزمات الواجب تزويدها للمحل: -
 توفير أحواض غسيل للشعر وأخرى لغسل اليدين حسب متطلبات الجهة المختصة باإلمارة. -



 

قطعة من كل منها لكل كرسي قص شعر واحد، ويفضل توفير  12المناشف والفوط بحيث ال يقل عن توفير عدد كاف من  -
 المناشف والفوط ذات االستخدام الواحد حسب طلب الزبون.

توفير سلة لجمع المستعمل من المناشف والفوط حتى يعاد غسلها تحضيرًا الستخدامها مرة أخرى، ويمنع استعمال المنشفة  -
فوطة ألكثر من مرة دون غسلها، ويفضل أن تحفظ داخل أكياس بالستيكية بعد غسلها لحين استخدامها، وال الواحدة أو ال

يسمح بغسلها باليد أو باألماكن غير الصحية أو غير المناسبة أو إعادة تجفيفها واستخدامها لزبون آخر، كما ال يسمح 
 بنشرها بالخارج.

ة الشخصية مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وخالية من الشقوق والرواسب، توفير عدد كاف من أدوات الحالقة والعناي -
 وأن تكون من المواد عالية الجودة )يفضل استخدام األدوات ذات االستخدام الواحد(.

 يجب استخدام المحارم الورقية لمسح الوجه بدال من مناشف القماش. -
 ي مع مراعاة وجود ملصق يبين تاريخ الصالحية عليها.توفير طفايات حريق مناسبة وحسب متطلبات الدفاع المدن -
متر داخل الصالون/ المركز وذلك حسب اشتراطات الدفاع المدني  1.2توفير ممرات بمساحات مناسبة ال يقل عرضها عن  -

 باإلمارة.
 يجب ارتداء الكمامات بناء على طلب الزبون في حال تقديم خدمة تتطلب قرب العامل من الزبون. -
 المحل بسخان ماء ذي سعة مالئمة لحجم العمل. أن يزود -
يجب ان اليسمح بممارسة نشاط صبغ الشعر في صالونات االطفال نظرًا للحساسية العالية لجلد االطفال للمواد الكيميائية ،  -

 كما يمنع استخدام مستحضرات التجميل الخاصة بتنظيف البشرة والعناية بها.
 األطفال بمرافقة ولي األمر، او احد افراد العائلة )مرافق(.يجب ان يتم تقديم هذه الخدمة الى  -
توفير عدد كاف من أوعية النفايات المزودة بأغطية تفتح باستخدام القدم يوضع بداخلها أكياس مالئمة يتم التخلص منها  -

 دوريا على ان ال تترك النفايات لليوم التالي  
 .الحالقة فورًا بعد االستخدام األول بشكل آمن و سليميجب التخلص من المواد الحادة مثل شفرات وأمواس  -
 التخلص من األدوات التالفة بالطرق السليمة اآلمنة، وعدم حفظها في الصالون/ المركز. -
 توفير عدد كاٍف من األدوات والمعدات ووسائل الحفظ/ التخزين الالزمة لممارسة النشاط. -

 التنظيف والتعقيم:
االنتهاء من الحالقة بالطرق الميكانيكية عن طريق غسلها بالماء الدافئ والفرشاة جيدًا كمرحلة يجب تنظيف األدوات بعد  -

 أولى تحضيرًا لتعقيمها.
يجب توفير محلول لتعقيم أدوات الحالقة بغمرها كليًا، وأن يكون المحلول من األنواع المعتمدة والفعالة على أن يتم استخدامه  -

المحافظة على تغييره بشكل دوري والحرص على عدم وضع األدوات بداخله إال بعد  بالتراكيز الصحيحة، مع ضرورة
 تنظيفها، كما يجب توفير أوعية زجاجية كافية لهذا الغرض.

توفير جهاز تعقيم باألشعة فوق البنفسجية ألدوات الحالقة وبعدد يتناسب مع متطلبات العمل في اإلمارة،  والمحافظة على  -
أن تحفظ األدوات بداخله بعد تنظيفها وتعقيمها وتجفيفها حيث توضع بالعدد المناسب لسعة الجهاز )يجب الجهاز نظيفًا على 

 تبديل المصباح الخاص بالجهاز دوريًا حسب تعليمات التشغيل(.
يل ميجب توفير أجهزة التعقيم الحراري )حرارة جافة أو بالبخار( وخصوصًا مع األدوات المعدنية المستخدمة ألغراض التج -

 والعناية الشخصية، وأن تكون هذه األجهزة مزودة بأنظمة التحكم بالحرارة والوقت.
يجب مراعاة استخدام فرشاة شعر نظيفة ومعقمة وحفظها في أدراج مالئمة ونظيفة وفصلها عن األدوات غير النظيفة، وال  -

 يسمح باستخدام فرشاة من زبون إلى آخر قبل التنظيف والتعقيم بشكل مناسب.



 

 اعتماد أفضل معايير التنظيف والتعقيم ألماكن الجلوس والخدمة واألرضيات والسطوح والزوايا والحمامات.  -
 توفير جهاز حراري لتطهير فوط الوجه. -
يفضل استخدام نظام حقيبة األدوات الخاصة لكل زبون، وينصح أيضًا باألدوات التي تستخدم لمرة واحدة شريطة أن تكون  -

 وفة المصدر.عالية الجودة ومعر 
 يجب غسل وتنظيف وتعقيم وتجفيف األيدي قبل البدء وأثناء تقديم خدمة قص و تصفيف الشعر. -
 ينبغي االهتمام بنظافة البيئة الخارجية للصالون. -

 
 المحظورات:

زالة منافض السجائر  -  نه.مال يسمح بالتدخين داخل الصالون/ المركز، ويجب توفير عالمات منع التدخين داخل المحل وا 
 ال يسمح باستغالل المحل للسكن واألمور المعيشية كالطبخ وغيره. -
 ال يسمح باستخدام فرشاة الحالقة للوجه، ويمكن االستعاضة عنها باستخدام الرغوة أو الفرشاة ذات االستخدام الواحد. -
 لمرة واحدة فقط.في تطهير الجروح إال إذا كانت من النوع الذي يستخدم  Alumال يسمح باستخدام مادة الشبة  -
 ال يسمح بتربية أو اصطحاب الحيوانات داخل الصالون/ المركز. -
 ال يسمح باستخدام اسطوانات الغاز داخل الصالون/ المركز. -
 ال يسمح باستخدام رماد السجائر في إزالة الصبغة عن الجلد. -
 ال يسمح باستخدام ورق الجرائد والمجالت ألي غرض خاص بالحالقة. -
 بتخزين األدوية والمستحضرات الخاصة بالعاملين في الصالون/ المركز.ال يسمح  -
يحق للصالون رفض تقديم خدمة قص الشعر في حالة االشتباه بوجود بيض الحشرات أو قمل الرأس أو أي أمراض جلدية  -

 أخرى.
 مهام اإلدارة في الصالونات:

 ة من قبل الجهة المختصة باإلمارة.يجب أن تكون اإلدارة على دراية جيدة بالشروط الصحية المعتمد -
 يجب أخذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحية عند حدوث األخطاء. -
 يجب االنتباه ورصد الممارسات الصحية الخاطئة وتوجيه العاملين بضرورة تصحيحها ومتابعة ذلك باستمرار. -
ة الصحيحة والواجب اتباعها قبل البدء بمزاولضرورة توعية العاملين الجدد باإلجراءات المتبعة بالعمل والممارسات الصحية  -

 العمل داخل الصالون/ المركز.
ضرورة التعاون مع مفتش البلدية أثناء الزيارة التفتيشية، وفي حال االعتراض على أي غرامة مالية تم تحريرها يجب على  -

 العميل مراجعة الجهة الرقابية المختصة باإلمارة.
 اقة التفتيش/ سجل الزيارات الميدانية/ تقارير المفتشين وما ورد فيها من نقاط.ضرورة االطالع باستمرار على بط -
ضرورة التدقيق على البطاقات الصحية المهنية وتواريخ صالحيتها، وأن ال يسمح للعاملين الجدد بمزاولة العمل داخل  -

 الصالون/ المركز قبل الحصول عليها.
سارية الصالحية، وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع الحوادث ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية بمحتويات  -

 البسيطة.
يتحمل أصحاب صالونات األطفال والعاملون فيها مسؤولية اتباع التعليمات المذكورة في مواد هذا الدليل، ويتحملون مسؤولية  -

مؤسساتهم، حفاظًا على الصحة والسالمة أي مخالفات ناجمة عن الممارسات الخاطئة أو االستخدام الخاطئ لمواد التجميل ب
 العامة. 



 

 توفير أدوات الحماية الشخصية التالية: -
 زي عمل موحد بلون فاتح  للعاملين مع غيارات كافية 
 كمامات، قفازات ايدي 

 30 (²المساحة المطلوبة  )م 9602902 رقم النشاط

 500 لإلضاءة )الكس(الحد االنى  وقص الشعر  صالون متنقل للحالقة اسم النشاط
 تجهيز مركبة الستخدامها لزبون واحد على األقل وتجهيزها بالمتطلبات الالزمة. -
تركيب حوض غسيل موصل لخزان مياه باعلى المركبة مع التوصيل المؤقت القرب شبكة صرف صحى أو لخزان مناسب  -

ط ة أذا كانت مجهزة بمتطلبات الخدمة وفقًا للشرو بالسيارة يتم تفريغه عقب كل استخدام )أو( استخدام مرافق العميل الخاص
 الصحية .

 (متر مربع واال تقل المسافة بين المقاعد عن واحد متر.4ادنى مساحة مخصصة لمقعد الحالقة )   -
 عدم تطويل األظافر وعدم لبس الحلى من قبل العامل. -
 تركيب سخان مياه كهربائي بحجم مناسب وتوصيله بكافة أحواض الغسيل. -
المنظفات والمطهرات والمعقمات المعتمدة، شرائط لف العنق وشفرات حالقة واعواد شبة تستعمل لمرة واحدة، فوط  يرتوف -

 .يم معتمدة لكل من االدوات والفوطومناشف قطنية وورقية بيضاء اللون، أجهزة تعق
يم تكفي استعمال وتوضع بأجهزةتعقاالدوات المستخدمة غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف ويتم تنظيفها وتعقيمها بعد كل  -

 الستيعابها ويفضل استخدام االدوات ذات االستعمال غير المتكرر.
 خزانات كافية لحفظ زي العمال والفوط والمناشف النظيفة وأخرى للمستخدمة. -
 ال يسمح بإستعمال مواد مخالفة للمواصفات او محظورة او ضارة بالصحة العامة. -
 تركيب مروحة شفط. -
 أدوات الحماية الشخصية التالية:توفير  -

 مع غيارات كافية موحد للعاملين عمل زي 
 ،ايدي قفازات كمامات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 75 (²المساحة المطلوبة  )م 9602903 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( مركز تركيب الشعر المستعار   اسم النشاط
ضافة حوض - مخصص لغسيل الشعر مع التوصيل بشبكتي المياه والصرف  تركيب حوض غسيل لكل مقعد حالقة وا 

 الصحي.
 (متر مربع واال تقل المسافة بين المقاعد عن واحد متر.4ادنى مساحة مخصصة لمقعد الحالقة ) -
 عدم تطويل األظافر وعدم لبس الحلى. -
 تركيب سخان مياه كهربائي بحجم مناسب وتوصيله بكافة أحواض الغسيل. -
لمطهرات والمعقمات المعتمدة، شرائط لف العنق وشفرات حالقة واعواد شبة تستعمل لمرة واحدة، فوط المنظفات وا توفير -

 .يم معتمدة لكل من االدوات والفوطومناشف قطنية وورقية بيضاء اللون، أجهزة تعق
زةتعقيم تكفي بأجهاالدوات المستخدمة غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف ويتم تنظيفها وتعقيمها بعد كل استعمال وتوضع  -

 الستيعابها ويفضل استخدام االدوات ذات االستعمال غير المتكرر.
 خزانات كافية لحفظ زي العمال والفوط والمناشف النظيفة وأخرى للمستخدمة. -
 ال يسمح بإستعمال مواد مخالفة للمواصفات او محظورة او ضارة بالصحة العامة. -
 تركيب مروحة شفط. -
او التواجد في الصالونات ومراكز التجميل النسائية وال يسمح بترخيص محالت مختلطة  ال يسمح للرجال بالعمل -

 للفئتين)ذكور، إناث(.
 يمنع تربية او اصطحاب الحيوانات أوالطيور بالمحل. -
 توفير أدوات الحماية الشخصية التالية: -

 مع غيارات كافية موحد للعاملين عمل زي 
 ،ايدي قفازات كمامات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 75 (²المساحة المطلوبة  )م 9609001 رقم النشاط

 500 الحد االنى لإلضاءة )الكس( مركز تجميل وعناية شخصية للنساء اسم النشاط
عدم الموافقة على ترخيص مزاولة النشاط في االماكن المخصصة للسكن في البنايات والمجمعات السكنية حفاظا على  -

 خصوصية وراحة وأمن وسالمة السكان
 أن تكون المسافات بين الكراسي والمساحة المخصصة لغرف العناية الشخصية واألنشطة األخرى مناسبة. يجب -
 توافر إضاءة وتهوية مناسبة. -
 توفر مراوح شفط للهواء ذاتية الغلق بعدد كاٍف في أماكن العمل ودورات المياه. -
 التمديدات الكهربائية مؤّمنة بشكل مناسب. -
 طة وغير مغطاة بأي نوع من الفراش.يجب أن تكون األرضية مبل -
 تعليق لوحة باالسم التجاري على واجهة المحل. -
 في حال وجود الميزانين فيجب أن يكون بحالة جيدة، وأن تتم الموافقة عليه من قبل الجهة المختصة باإلمارة. -
 في حال وجود باب خلفي فيجب أن تتم الموافقة عليه من قبل الجهة المختصة باإلمارة. -
 تركيب سيراميك أو ألواح بالستيك خلف المغاسل. -
 توفير حمام في المحل -
 توفير غرفة لغيار المالبس ومتوفر فيها خزانات مالبس. -

 :األثاث
توفير كراسي قص وتصفيف الشعر وكراسي قص األظافر وكراسي الحناء بحيث تكون ذات جودة عالية، مريحة وخالية من  -

 الشقوق ويسهل تنظيفها وتعقيمها
جب تنظيف األدوات بعد االنتهاء من تقديم الخدمة بالطرق الميكانيكية عن طريق غسلها بالماء الدافئ والفرشاة جيدًا ي -

 كمرحلة أولى تحضيرًا لتعقيمها. ، وخالية من منافض السجائر.
رك ع ضرورة تتوفير أماكن النتظار الزبائن من مقاعد مريحة ومناسبة، وأن تكون مصنوعة من سطوح يسهل تنظيفها، م -

 مسافات مالئمة بينها وبين آماكن تقديم الخدمات.
 توفير خزانة وأدراج لحفظ المناشف والفوط وأدوات التجميل. -
يجب تخصيص خزانات وأدراج مناسبة للحفظ وأرفف للعرض وأدراج منفصلة لحفظ األشياء الخاصة بالعامالت وترتيبها  -

 جيدًا.
ر من المواد غير القابلة لالمتصاص وأن تكون خالية من التشققات وسهلة توفير كاونترات خدمة قص وتصفيف الشع -

التنظيف والتعقيم، وفي حالة وجود المغاسل على الكاونتر يجب أن يكون الكاونتر مصنوعًا من الجرانيت، الرخام أو أية مادة 
 أخرى مقاومة لالمتصاص وسهلة التنظيف.
 مورد مائي وطريقة صرف صحي مناسبة:

 يزود المحل بمصدر مائي من الشبكة الرئيسية وصرف صحي مناسب.يجب أن  -
 األدوات والمستلزمات الواجب تزويدها للمحل:

 توفير أحواض غسيل للشعر وأخرى لغسل اليدين حسب متطلبات الجهة المختصة باإلمارة. -
ر واحد، ويفضل توفير قطعة من كل منها لكل كرسي قص شع 12توفير عدد كاف من المناشف والفوط بحيث ال يقل عن  -

 المناشف والفوط ذات االستخدام الواحد حسب طلب الزبون.



 

توفير سلة لجمع المستعمل من المناشف والفوط حتى يعاد غسلها تحضيرًا الستخدامها مرة أخرى، ويمنع استعمال المنشفة  -
بعد غسلها لحين استخدامها، وال  الواحدة أو الفوطة ألكثر من مرة دون غسلها، ويفضل أن تحفظ داخل أكياس بالستيكية

يسمح بغسلها باليد أو باألماكن غير الصحية أو غير المناسبة أو إعادة تجفيفها واستخدامها لزبونة أخرى، كما ال يسمح 
 بنشرها بالخارج.

سب، رواتوفير عدد كاف من أدوات التجميل والعناية الشخصية مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وخالية من الشقوق وال -
 وأن تكون من المواد عالية الجودة )يفضل استخدام األدوات ذات االستخدام الواحد(.

 توفير طفايات حريق مناسبة وحسب متطلبات الدفاع المدني مع مراعاة وجود ملصق يبين تاريخ الصالحية عليها. -
 اشتراطات الدفاع المدني باإلمارة.متر داخل الصالون وذلك حسب  1.2توفير ممرات بمساحات مناسبة ال يقل عرضها عن  -
 يجب ارتداء الكمامات بناء على طلب الزبون في حال تقديم خدمة تتطلب قرب العامل من الزبون. -
 أن يزود المحل بسخان ماء ذي سعة مالئمة لحجم العمل. -
زودة بمغسلة متوفير منطقة مناسبة لتنظيف وتحضير صبغات الشعر تتكون من سطوح ملساء يسهل تنظيفها وتعقيمها  -

 مالئمة محاطة بالسيراميك لمسافة ال تقل عن نصف متر.
توفير عدد كاف من أوعية النفايات المزودة بأغطية تفتح باستخدام القدم يوضع بداخلها أكياس مالئمة يتم التخلص منها  -

 دوريا على ان ال تترك النفايات لليوم التالي  
 .أمواس الحالقة فورًا بعد االستخدام األول بشكل آمن و سليميجب التخلص من المواد الحادة مثل شفرات و  -
 التخلص من األدوات التالفة بالطرق السليمة اآلمنة، وعدم حفظها في الصالون. -
 توفير عدد كاٍف من األدوات والمعدات ووسائل الحفظ/ التخزين الالزمة لممارسة النشاط. -
 مناشف القماش. يجب استخدام المحارم الورقية لمسح الوجه بدال من -

 غرف تقديم خدمات العناية الشخصية:
يجب أن تكون الغرف المخصصة لتقديم خدمة تجميل الوجه منفصلة ومزودة بسرير مريح قابل للحركة خالي من العيوب  -

لصالون، اوالشقوق والصدأ، وأن يكون من سطوح قابلة للتنظيف والتعقيم، وأن تزود الغرفة بمغسلة يد مستقلة عن باقي أجزاء 
متر مربع وتكون مزودة بجدران ثابتة )ال يسمح باستخدام الستائر أو فواصل األكورديون أو  6وأن ال تقل مساحة الغرفة عن 

 أي فواصل مؤقتة بين غرف تقديم الخدمة(.
يوب عيجب أن تكون الغرف المخصصة لتقديم خدمة إزالة الشعر منفصلة ومزودة بسرير مريح قابل للحركة خالي من ال -

متر مربع وتكون مزودة  6والشقوق والصدأ، وأن يكون من سطوح قابلة للتنظيف والتعقيم، وأن ال تقل مساحة الغرفة عن 
 بجدران ثابتة )ال يسمح باستخدام الستائر أو فواصل األكورديون أو أي فواصل مؤقتة بين غرف تقديم الخدمة(.

عاة ترك مسافة ال تقل عن متر بين كرسي وآخر ونصف متر على األقل يجب أن تكون كراسي تقديم الخدمة مناسبة مع مرا -
بين الكرسي األخير والجدار، وأن تكون كراسي وطاوالت تقديم خدمة قص األظافر بأماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن تقديم 

 ثناء مراحل تقديم الخدمة.الخدمات األخرى بالصالون، وأن تكون الكراسي مريحة مع مراعاة توفير مغسلة لأليدي واألرجل أ
 التنظيف والتعقيم:

يجب توفير محلول لتعقيم أدوات تقديم الخدمة بغمرها كليًا، وأن يكون المحلول من األنواع المعتمدة والفعالة على أن يتم  -
ال إ استخدامه بالتراكيز الصحيحة، مع ضرورة المحافظة على تغييره بشكل دوري والحرص على عدم وضع األدوات بداخله

 بعد تنظيفها ، كما يجب توفير أوعية زجاجية كافية لهذا الغرض.



 

توفير جهاز تعقيم باألشعة فوق البنفسجية ألدوات تقديم الخدمة وبعدد يتناسب مع متطلبات العمل في اإلمارة،  والمحافظة  -
لسعة الجهاز  توضع بالعدد المناسبعلى الجهاز نظيفًا على أن تحفظ األدوات بداخله بعد تنظيفها وتعقيمها وتجفيفها حيث 

 )يجب تبديل المصباح الخاص بالجهاز دوريًا حسب تعليمات التشغيل(.
يجب توفير أجهزة التعقيم الحراري )حرارة جافة أو بالبخار( وخصوصًا مع األدوات المعدنية المستخدمة ألغراض التجميل  -

 لتحكم بالحرارة والوقت.والعناية الشخصية، وأن تكون هذه األجهزة مزودة بأنظمة ا
يجب مراعاة استخدام فرشاة شعر نظيفة ومعقمة وحفظها في أدراج مالئمة ونظيفة وفصلها عن األدوات غير النظيفة، وال  -

 يسمح باستخدام فرشاة من زبونة إلى أخرى قبل التنظيف والتعقيم بشكل مناسب.
ظافر واالسفنجات المستخدمة لتجميل الوجه من ذات االستخدام أن تكون األجزاء غير المعدنية والمستخدمة في العناية باأل -

الواحد ومغلفة جيدًا، وال يسمح باستخدام هذه األنواع من األدوات من زبونة إلى أخرى، مع مراعاة التخلص منها بالطرق 
 الصحيحة بعد استخدامها.

والسطوح والزوايا والحمامات وغرف البخار  اعتماد أفضل معايير التنظيف والتعقيم ألماكن الجلوس والخدمة واألرضيات -
 والساونا إضافة إلى الكبائن واألرفف واألدراج والستائر ودورات المياه وغيرها من األجهزة واألدوات المتوفرة في المحل.

ل غمرها داخيجب استخدام األعواد الخشبية ذات االستخدام الواحد عند تقديم خدمة إزالة الشعر بالشمع مع مراعاة عدم إعادة  -
الشمع أو استخدامها من زبونة إلى أخرى، مع ضرورة توفير ملصق يوضح ذلك في جميع األماكن المخصصة إلزالة الشعر 

 بالصالون.
 في حالة استخدام جهاز الشمع المحمول الذي يتم إعادة تعبئته فيجب تغيير وعاء الشمع الداخلي لعبوة الشمع لكل زبونة. -
بة األدوات الخاصة لكل زبونة، وينصح أيضًا باألدوات التي تستخدم لمرة واحدة شريطة أن تكون يفضل استخدام نظام حقي -

 عالية الجودة ومعروفة المصدر.
 يجب وضع غطاء سرير من األغطية ذات االستخدام الواحد وتغييره مع كل زبونة في أماكن تقديم الخدمة. -
شرة وبخار الوجه نظيفة ومعقمة مع مراعاة تغيير الماء بشكل دوري، يجب المحافظة على األجهزة المستخدمة في تنظيف الب -

وأن يكون وعاء الماء بالجهاز من النوع الزجاجي الشفاف للتأكد من نظافة الماء بشكل مستمر، وأن يكون السخان الداخلي 
 بالجهاز غير قابل للصدأ، ويفضل استخدام الماء المقطر لتجنب تكون الرواسب.

ة المطلوبة لالستخدام من المستحضرات في وعاء نظيف ومعقم وذلك باستخدام األعواد الخشبية ذات يجب فصل الكمي -
االستخدام الواحد تحضيرًا الستخدامها بمراحل التجميل المختلفة، وال يسمح بفصلها باليد أو استخدامها مباشرة من العبوة 

 الرئيسية.
 بل البدء وأثناء تقديم خدمة قص وتهذيب األظافر.يجب غسل وتنظيف وتعقيم وتجفيف األيدي واألرجل ق -
يجب مراعاة عدم إعادة غمر اليدين أو القدمين في أوعية الشمع )بارافين( مع ضرورة توفير ملصق يوضح ذلك في جميع  -

 األماكن المخصصة لذلك بالصالون.
 ينبغي االهتمام بنظافة البيئة الخارجية للصالون. -
 مستحضرات التجميل: -
استخدام أصباغ شعر ومستحضرات تجميل وعناية شخصية ومادة حناء مرخصة ومعروفة المصدر وتحتوي على يجب  -

تواريخ الصالحية، وال يسمح نهائيًا بصنع أو ابتكار خلطات التجميل واستخدامها أو بيعها للزبائن، ويجب وضع ملصق على 
 ريخ الفتح.ضرات التي تعتمد فترة انتهاء الصالحية اعتبارا من تاالعبوة يبين تاريخ الفتح والبدء باالستعمال وخصوصًا للمستح

يجب التأكد من أن جميع المواد المستخدمة في الصالون بما فيها مستحضرات التجميل والحناء الجافة معتمدة لدى الجهة  -
 المختصة قبل تاريخ الشراء مع إبراز المستندات الخاصة بذلك للمفتشين عند الزيارة التفتيشية.



 

يجب استخدام مواد طبيعية عند تحضير الحناء وعدم استخدام أي مركبات كيميائية أو بترولية معها، على أن يتم تحضير  -
 الحناء بكميات مناسبة مع مراعاة تخزينها بشكل مناسب.

 يمنع استخدام صبغات الشعر وخاصة السوداء على الجلد كبديل لمادة الحناء. -
عند استخدام مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، من حيث إرشادات االستخدام والتحذيرات  االلتزام بتعليمات الُمَصنِّع -

 المذكورة على العبوة أو النشرة الداخلية.
ُيمنع بيع مستحضرات التجميل و العناية الشخصية في المركز، ما لم يُكن النشاط ُمرخّصًا له من الجهة المختصة باإلمارة،  -

 توفير مكان مناسب لعرض المنتجات داخل الصالون.وفي هذه الحالة يجب 
يجب التأكد من مصدر الحناء المستخدمة داخل الصالون، ويتحمل الصالون المتسبب باألضرار المسؤولية الناتجة عن  -

 استخدامها إن وجدت.
أن يزيد من تحسس  يمنع رسم ونقش الحناء على الجلد بعد الحمام البخاري أو إزالة الشعر من الجسم أو أي نشاط يمكن -

 البشرة، مع ضرورة توفير ملصق لإلبالغ عند التعرض للحروق واإلصابات نتيجة استخدام الحناء على األيدي.
يجب أن تكون األرضيات وأماكن الجلوس بمناطق وضع الحناء من سطوح ملساء يسهل تنظيفها وتعقيمها، ويمنع استخدام  -

 الفرش األرضي عليها.
 :المحظورات

زالة منافض السجائر منه. ال يسمح -  بالتدخين داخل الصالون، ويجب توفير عالمات منع التدخين داخل المحل وا 
 ال يسمح باستغالل الصالون لألمور المعيشية كالسكن والطبخ وغيره. -
 في تطهير الجروح إال إذا كانت من النوع الذي يستخدم لمرة واحدة فقط. Alumال يسمح باستخدام مادة الشبة  -
 سمح بتربية أو اصطحاب الحيوانات داخل الصالون.ال ي -
 اليسمح باستخدام االبر الطبيه للدواعي التجميلية. -
 اليسمح باستخدام المنتجات الطبيه و الدوائية الغراض تجميلية. -
 اليسمح باستخدام المنتجات العشبية ذات االدعائات الدوائية. -
 ال يسمح باستخدام اسطوانات الغاز داخل الصالون. -
 سنة. 18ال يسمح بتقديم خدمة تسمير البشرة لمن تقل أعمارهن عن  -
 يجب االلتزام بالفترة المسموحة للتسمير حسب تعليمات المصنع. -
 يجب توفير المساحات الكافية لخدمة التسمير وتوفير نظارات واقية للعين واتباع شروط السالمة المذكورة على الجهاز. -
 البشرة عن طريق رش الجلد بمواد، يجب أن يتم اعتماد هذه المواد من الجهة المختصة. في الحاالت التي يتم فيها تسمير -
ال يسمح بعمل الماكياج شبه الدائم في مراكز التجميل والعناية الشخصية إال بعد الحصول على تصريح من الجهة  -

 المختصة.
 ال يسمح باستخدام جهاز الوشم الدائم والخدمات الخاصة به. -
 خدام األمواس )الشفرات( في خدمطة العناية باألقدام.ال يسمح باست -
 ال يسمح باستخدام صبغات الشعر في صبغ الحواجب. -
 ال يسمح باستخدام رماد السجائر في إزالة الصبغة عن الجلد. -
 ال يسمح باستخدام أو عرض العدسات الالصقة كمادة تجميلية للزبونات. -
 هذه الخدمة في الصالون.ال يسمح باستخدام جهاز ثقب األذن وتقديم  -
 يمنع وضع الخيط بالفم عند تقديم خدمة إزالة الشعر بالخيط. -



 

يحق للصالون رفض تقديم خدمات العناية بالشعر في حالة االشتباه بوجود بيض الحشرات أو قمل الرأس أو أي أمراض  -
 جلدية أخرى.

 المركز.ال يسمح باستخدام عمليات التقشير الكيميائي والحمضي في الصالون/  -
 يمنع استخدام المدفئة ويفضل استخدام مروحة الهواء الساخن لتنشيف الحناء. -
 يمنع منعا باتا استخدام الكامرات الغراض المراقبة او التسجيل او التصوير ويكون ذلك تحت قائمة المسؤولين. -

 مهام اإلدارة في الصالونات:
 المعتمدة من قبل الجهة المختصة باإلمارة.يجب أن تكون اإلدارة على دراية جيدة بالشروط الصحية  -
 يجب أخذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحية عند حدوث األخطاء. -
 يجب االنتباه ورصد الممارسات الصحية الخاطئة وتوجيه العاملين بضرورة تصحيحها ومتابعة ذلك باستمرار. -
الصحية الصحيحة والواجب اتباعها قبل البدء بمزاولة ضرورة توعية العاملين الجدد باإلجراءات المتبعة بالعمل والممارسات  -

 العمل داخل الصالون/ المركز.
ضرورة التعاون مع مفتش البلدية أثناء الزيارة التفتيشية، وفي حال االعتراض على أي غرامة مالية تم تحريرها يجب على  -

 العميل مراجعة الجهة الرقابية المختصة باإلمارة.
 على بطاقة التفتيش/ سجل الزيارات الميدانية/ تقارير المفتشين وما ورد فيها من نقاط. ضرورة االطالع باستمرار -
ضرورة التدقيق على البطاقات الصحية المهنية وتواريخ صالحيتها، وأن ال يسمح للعاملين الجدد بمزاولة العمل داخل  -

 الصالون/ المركز قبل الحصول عليها.
حتويات سارية الصالحية، وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع الحوادث ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية بم -

 البسيطة.
ضرورة توعية العاملين بعدم تقديم خدمة التقشير أو الدلك في حال مالحظة أن الجلد غير طبيعي، أو تقديم خدمات قد تزيد  -

 من تحسس البشرة مثل الحمام البخاري قبل وبعد إزالة الشعر بالشمع.
التعليمات واإلرشادات الخاصة بجهاز تجميل الوجه والتي تخص كيفية تنظيفه وتعقيمه، والمحافظة على سالمة الزبائن  اتباع -

 أثناء استخدامه لتفادي الوقوع في أخطاء أثناء القيام بمراحل تجميل الوجه.
في مواد هذا الدليل، ويتحملون  يتحمل أصحاب الصالونات الرجالية والعاملون فيها مسؤولية اتباع التعليمات المذكورة -

مسؤولية أي مخالفات ناجمة عن الممارسات الخاطئة أو االستخدام الخاطئ لمواد التجميل بمؤسساتهم، حفاظًا على الصحة 
 والسالمة العامة. 

 توفير أدوات الحماية الشخصية التالية: -
 مع غيارات كافية موحد للعاملين عمل زي 
 ،ايدي قفازات كمامات  

 
 
 
 
 
 



 

 65 (²المساحة المطلوبة  )م 9609002 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( حمام شرقي للنساء اسم النشاط
 يجب ان تكون االناره الداخلية مغطاه و مخفية التوصيالت الكهربائية.  -
 يجب التأكد من عدم تقديم الخدمة للمصابات بأمراض جلدية. -
 متر مربع تقريبًا على األقل. 6تكون مساحة الحمام الشرقي يجب أن  -
 يجب أن تكون الجدران واألرضيات واألسقف من سطوح ملساء يسهل تنظيفها وتعقيمها. -
 يجب تنظيف وتطهير الحمام مباشرة بعد كل زبون، خاصة الفراغات بين سيراميك الجدران واألرضيات. -
المستعمل منها داخل سالت مخصصة لذلك، وال يسمح يجب إعادة غسل وتنظيف الفوط والمناشف بعد االستخدام مع حفظ  -

 باستخدامها لزبونة أخرى قبل إعادة غسلها وتنظيفها وتجفيفها جيدًا.
يجب توفير ليفة استحمام ذات االستخدام الواحد والتخلص منها بالطرق الصحيحة بعد استخدامها، وال يسمح باستخدامها  -

 لزبونة أخرى.
المستخدمة ذات نوعية جيدة ومن مصادر معروفة ومعتمدة، وال يسمح باستخدام أية  يجب أن تكون جميع المستحضرات -

 منتجات أو خلطات ذاتية الصنع.
يمنع التعامل مع أو محاولة معالجة األمراض الجلدية أو تقديم أية إرشادات طبية للزبائن، ويمكن في هذه الحاالت توجيه  -

 ع التعامل مع الجلد المصاب أو المتهيج.الشخص لمراجعة المنشآت الطبية المختصة، ويمن
يجب أن تكون درجة الحرارة داخل الحمام مالئمة لتجنب حدوث الصدمة الحرارية أو الحروق الجلدية، ويفضل اختبار الحمام  -

 من قبل العامالت قبل دخول الزبونة.
تحمام صًا بأماكن االستلقاء واالسيجب تطبيق أعلى معايير التنظيف والتعقيم والتجفيف قبل وبعد تقديم الخدمة وخصو  -

 وسقوف الحمام والتي غالبًا ما تسبب األمراض والروائح الكريهة.
 يجب المحافظة على التهوية من خالل تركيب شفاطات هواء تتالءم مع حجم الحمام. -
 يجب أن يكون الحمام الشرقي منفصاًل عن األنشطة األخرى للصالون/ المركز. -
 لتبديل المالبس بحيث تكون تابعة للحمام الشرقي.يجب توفير غرفة خاصة  -
توفير خزائن مع أقفال لحفظ المالبس واألحذية الخاصة بالزبائن على أن تكون بقواعد مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ  -

 وال تكون مالصقة لألرضية.
 توفير دش استحمام داخل غرفة البخار. -
عدم نمو األعفان على أرضيات وجدران وسقوف الحمام وأماكن االستلقاء عمل صيانة دورية للحمام من الداخل ومراعاة  -

 واالستحمام والتي غالبًا ما تسبب األمراض والروائح الكريهة.
 يفضل ارتداء القفازات أثناء تقديم الخدمة. -
 توفير أرضيات مانعة لالنزالق حول أماكن االستحمام بغرف حمام البخار. -
 باس الحمام خارج المنطقة المخصصة للحمام.عدم الظهور بشكل غير الئق بل -
 متر مربع. 6يجب فصل غرف تقديم الخدمة ووضع سرير واحد فقط داخل كل غرفة، وأن ال تقل مساحة الغرفة عن  -
 وجود خزانة في غرفة تبديل المالبس تحتوي فوط ومناشف خاصة الستعمال الزبائن. -
خف -  اء جميع التوصيالت الكهربائية.تركيب جهاز البخار خارج الغرفة بجوار الباب وا 
 يمنع تواجد أكثر من زبونة واحدة في غرفة الحمام في نفس الوقت. -



 

 توفير أدوات الحماية الشخصية التالية: -
 مع غيارات كافية موحد للعاملين عمل زي 
 ،ايدي قفازات كمامات  

 

 75 (²المساحة المطلوبة  )م 9609003 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( السمرة مركز الكتساب اسم النشاط
 حمام متكامل)دورة مياه،مغسلة،دش( مع التوصيل بشبكتي المياه والصرف الصحي. -
 تركيب سخان مياه كهربائي بالحمام. -
 توفير غرفة تغيير مالبس مجهزة بخزانات -
 عتمدة لكل من االدوات والفوط).توفير(المنظفات والمطهرات وفوط ومناشف قطنية وورقية بيضاء اللون، أجهزة تعقيم م -
االدوات المستخدمة غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف ويتم تنظيفها وتعقيمها بعد كل استعمال وتوضع بأجهزةتعقيم تكفي  -

 الستيعابها ويفضل استخدام االدوات ذات االستعمال غير المتكرر.
 األجهزة المستخدمة معتمدة .  -
 المركز بدون موافقة السلطات الصحية المختصة.يمنع استخدام اجهزة طبية لنشاط  -
 خزانات كافية لحفظ زي العمال والفوط والمناشف النظيفة وأخرى للمستخدمة. -
 ال يسمح بإستعمال مواد مخالفة للمواصفات او محظورة او ضارة بالصحة العامة. -
 تركيب مروحة شفط. -
 عدم تطويل األظافر وعدم لبس الحلى من قبل العامل .  -
يسمح للرجال بالعمل او التواجد في الصالونات ومراكز التجميل النسائية وال يسمح بترخيص محالت مختلطة ال  -

 للفئتين)ذكور، إناث(.
 يمنع تربية او اصطحاب الحيوانات أوالطيور بالمحل. -
 توفير أدوات الحماية الشخصية التالية: -

 مع غيارات كافية موحد للعاملين عمل زي 
 ،ايدي قفازات كمامات  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 100 (²المساحة المطلوبة  )م 9609004 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( نادي صحي نسائي اسم النشاط
 حمام متكامل)دورة مياه،مغسلة،دش( مع التوصيل بشبكتي المياه والصرف الصحي. -
 توفير غرفة تغيير مالبس مجهزة بخزانات -
 الحلى.عدم تطويل األظافر وعدم لبس  -
 تركيب سخان مياه كهربائي بحجم مناسب وتوصيله بكافة أحواض الغسيل. -
كل من يم معتمدة لالمنظفات والمطهرات والمعقمات المعتمدة ، فوط ومناشف قطنية وورقية بيضاء اللون، أجهزة تعقتوفير  -

 .االدوات والفوط
كفي تعقيمها بعد كل استعمال وتوضع بأجهزةتعقيم تاالدوات المستخدمة غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف ويتم تنظيفها و  -

 خزانات كافية لحفظ زي العمال والفوط والمناشف النظيفة وأخرى للمستخدمة. -الستيعابها 
 ال يسمح بإستعمال مواد مخالفة للمواصفات او محظورة او ضارة بالصحة العامة. -
 تركيب مروحة شفط -
 بالمحليمنع تربية او اصطحاب الحيوانات أوالطيور  -
 توفير أدوات الحماية الشخصية التالية: -

 مع غيارات كافية موحد للعاملين عمل زي 
 ،ايدي قفازات كمامات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 75 (²المساحة المطلوبة  )م 9609005 رقم النشاط

 500 الحد االنى لإلضاءة )الكس( مركز تجميل وعناية شخصية للرجال اسم النشاط
 الموقع والبناء:

 أن يكون الموقع موافقًا عليه من قبل الجهة المختصة باإلمارة. يجب -
 يجب أن تكون المسافات بين الكراسي والمساحة المخصصة لغرف العناية الشخصية واألنشطة األخرى مناسبة. -
 توافر إضاءة وتهوية مناسبة. -
 توفر مراوح شفط للهواء ذاتية الغلق بعدد كاٍف في أماكن العمل ودورات المياه. -
 التمديدات الكهربائية مؤّمنة بشكل مناسب. -
 تعليق لوحة باالسم التجاري على واجهة المحل. -
 في حال وجود الميزانين فيجب أن يكون بحالة جيدة، وأن تتم الموافقة عليه من قبل الجهة المختصة باإلمارة. -
 باإلمارة.في حال وجود باب خلفي فيجب أن تتم الموافقة عليه من قبل الجهة المختصة  -
 تركيب سيراميك أو ألواح بالستيك خلف المغاسل. -

 
 :األثاث

توفير كراسي قص وتصفيف الشعر وكراسي قص األظافر بحيث تكون ذات جودة عالية، مريحة وخالية من الشقوق ويسهل  -
 تنظيفها وتعقيمها، وخالية من منافض السجائر.

ومناسبة، وأن تكون مصنوعة من سطوح يسهل تنظيفها، مع ضرورة ترك توفير أماكن النتظار الزبائن من مقاعد مريحة  -
 مسافات مالئمة بينها وبين آماكن تقديم الخدمات.

 توفير خزائن وأدراج لحفظ المناشف والفوط وأدوات التجميل. -
 يدًا.جيجب تخصيص خزانات وأدراج مناسبة للحفظ وأرفف للعرض وأدراج لحفظ األشياء الخاصة بالعاملين وترتيبها  -
توفير كاونترات خدمة قص وتصفيف الشعر من المواد غير القابلة لالمتصاص وأن تكون خالية من التشققات وسهلة  -

التنظيف والتعقيم، وفي حالة وجود المغاسل على الكاونتر يجب أن يكون الكاونتر مصنوعًا من الجرانيت، الرخام أو أية مادة 
 أخرى مقاومة لالمتصاص وسهلة التنظيف.

 غرف تقديم خدمات العناية الشخصية:
يجب أن تكون الغرف المخصصة لتقديم خدمة تجميل الوجه منفصلة ومزودة بسرير مريح قابل للحركة خالي من العيوب  -

والشقوق والصدأ، وأن يكون من سطوح قابلة للتنظيف والتعقيم، وأن تزود الغرفة بمغسلة يد مستقلة عن باقي أجزاء الصالون/ 
متر مربع وتكون مزودة بجدران ثابتة )ال يسمح باستخدام الستائر أو فواصل  6وأن ال تقل مساحة الغرفة عن  المركز،

 األكورديون أو أي فواصل مؤقتة بين غرف تقديم الخدمة(.
يجب أن تكون الغرف المخصصة لتقديم خدمة إزالة الشعر منفصلة ومزودة بسرير مريح قابل للحركة خالي من العيوب  -

متر مربع وتكون مزودة  6شقوق والصدأ، وأن يكون من سطوح قابلة للتنظيف والتعقيم، وأن ال تقل مساحة الغرفة عن وال
 بجدران ثابتة )ال يسمح باستخدام الستائر أو فواصل األكورديون أو أي فواصل مؤقتة بين غرف تقديم الخدمة(.

مسافة ال تقل عن متر بين كرسي وآخر ونصف متر على األقل يجب أن تكون كراسي تقديم الخدمة مناسبة مع مراعاة ترك  -
بين الكرسي األخير والجدار، وأن تكون كراسي وطاوالت تقديم خدمة قص األظافر بأماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن تقديم 



 

ديم ثناء مراحل تقالخدمات األخرى بالصالون/ المركز، وأن تكون الكراسي مريحة مع مراعاة توفير مغسلة لأليدي واألرجل أ
 الخدمة.

 مورد مائي وطريقة صرف صحي مناسبة:
 يجب تزويد المحل بمورد مائي من الشبكة الرئيسية، وتوفير طريقة صرف صحي مناسبة. -

 األدوات والمستلزمات الواجب تزويدها للمحل:
 توفير أحواض غسيل للشعر وأخرى لغسل اليدين حسب متطلبات الجهة المختصة باإلمارة. -
قطعة من كل منها لكل كرسي قص شعر واحد، ويفضل توفير  12توفير عدد كاف من المناشف والفوط بحيث ال يقل عن  -

 المناشف والفوط ذات االستخدام الواحد حسب طلب الزبون.
فة شتوفير سلة لجمع المستعمل من المناشف والفوط حتى يعاد غسلها تحضيرًا الستخدامها مرة أخرى، ويمنع استعمال المن -

الواحدة أو الفوطة ألكثر من مرة دون غسلها، ويفضل أن تحفظ داخل أكياس بالستيكية بعد غسلها لحين استخدامها، وال 
يسمح بغسلها باليد أو باألماكن غير الصحية أو غير المناسبة أو إعادة تجفيفها واستخدامها لزبون آخر، كما ال يسمح 

 بنشرها بالخارج.
ت الحالقة والعناية الشخصية مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وخالية من الشقوق والرواسب، توفير عدد كاف من أدوا -

 وأن تكون من المواد عالية الجودة )يفضل استخدام األدوات ذات االستخدام الواحد(.
 يفضل استخدام المحارم الورقية لمسح الوجه بدال من مناشف القماش. -
 طلبات الدفاع المدني مع مراعاة وجود ملصق يبين تاريخ الصالحية عليها.توفير طفايات حريق مناسبة وحسب مت -
متر داخل الصالون/ المركز وذلك حسب اشتراطات الدفاع المدني  1.2توفير ممرات بمساحات مناسبة ال يقل عرضها عن  -

 باإلمارة.
 يجب ارتداء الكمامات في حال تقديم خدمة تتطلب قرب العامل من الزبون. -
 لمحل بسخان ماء ذي سعة مالئمة لحجم العمل.أن يزود ا -
توفير منطقة مناسبة لتنظيف وتحضير صبغات الشعر تتكون من سطوح ملساء يسهل تنظيفها وتعقيمها مزودة بمغسلة  -

 مالئمة محاطة بالسيراميك لمسافة ال تقل عن نصف متر.
مالئمة )يفضل استخدام األنواع التي تفتح  توفير عدد كاف من أوعية النفايات المزودة بأغطية يوضع بداخلها أكياس -

باألرجل( لجمع المخلفات والتخلص منها دوريًا مع فصل األدوات الحادة لغرض التخلص اآلمن منها، على أن ال تترك 
 النفايات في المحل إلى اليوم التالي.

 كز.التخلص من األدوات التالفة بالطرق السليمة اآلمنة، وعدم حفظها في الصالون/ المر  -
 توفير عدد كاٍف من األدوات والمعدات ووسائل الحفظ/ التخزين الالزمة لممارسة النشاط. -

 غرف تقديم خدمات العناية الشخصية:
 حمام متكامل)دورة مياه،مغسلة،دش( مع التوصيل بشبكتي المياه والصرف الصحي. -
 توفير غرفة تغيير مالبس مجهزة بخزانات -
يم خدمة تجميل الوجه منفصلة ومزودة بسرير مريح قابل للحركة خالي من العيوب يجب أن تكون الغرف المخصصة لتقد -

والشقوق والصدأ، وأن يكون من سطوح قابلة للتنظيف والتعقيم، وأن تزود الغرفة بمغسلة يد مستقلة عن باقي أجزاء الصالون، 
باستخدام الستائر أو فواصل األكورديون أو  متر مربع وتكون مزودة بجدران ثابتة )ال يسمح 6وأن ال تقل مساحة الغرفة عن 

 أي فواصل مؤقتة بين غرف تقديم الخدمة(.



 

يجب أن تكون الغرف المخصصة لتقديم خدمة إزالة الشعر منفصلة ومزودة بسرير مريح قابل للحركة خالي من العيوب  -
متر مربع وتكون مزودة  6لغرفة عن والشقوق والصدأ، وأن يكون من سطوح قابلة للتنظيف والتعقيم، وأن ال تقل مساحة ا

 بجدران ثابتة )ال يسمح باستخدام الستائر أو فواصل األكورديون أو أي فواصل مؤقتة بين غرف تقديم الخدمة(.
يجب أن تكون كراسي تقديم الخدمة مناسبة مع مراعاة ترك مسافة ال تقل عن متر بين كرسي وآخر ونصف متر على األقل  -

والجدار، وأن تكون كراسي وطاوالت تقديم خدمة قص األظافر بأماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن تقديم بين الكرسي األخير 
 الخدمات األخرى بالصالون، وأن تكون الكراسي مريحة مع مراعاة توفير مغسلة لأليدي واألرجل أثناء مراحل تقديم الخدمة.

 التنظيف والتعقيم:
الحالقة بالطرق الميكانيكية عن طريق غسلها بالماء الدافئ والفرشاة جيدًا كمرحلة يجب تنظيف األدوات بعد االنتهاء من  -

 أولى تحضيرًا لتعقيمها.
يجب توفير محلول لتعقيم أدوات الحالقة بغمرها كليًا، وأن يكون المحلول من األنواع المعتمدة والفعالة على أن يتم استخدامه  -

ى تغييره بشكل دوري والحرص على عدم وضع األدوات بداخله إال بعد بالتراكيز الصحيحة، مع ضرورة المحافظة عل
 تنظيفها، كما يجب توفير أوعية زجاجية كافية لهذا الغرض.

توفير جهاز تعقيم باألشعة فوق البنفسجية ألدوات الحالقة وبعدد يتناسب مع متطلبات العمل في اإلمارة،  والمحافظة على  -
وات بداخله بعد تنظيفها وتعقيمها وتجفيفها حيث توضع بالعدد المناسب لسعة الجهاز )يجب الجهاز نظيفًا على أن تحفظ األد

 تبديل المصباح الخاص بالجهاز دوريًا حسب تعليمات التشغيل(.
يجب توفير أجهزة التعقيم الحراري )حرارة جافة أو بالبخار( وخصوصًا مع األدوات المعدنية المستخدمة ألغراض التجميل  -

 الشخصية، وأن تكون هذه األجهزة مزودة بأنظمة التحكم بالحرارة والوقت. والعناية
يجب مراعاة استخدام فرشاة شعر نظيفة ومعقمة وحفظها في أدراج مالئمة ونظيفة وفصلها عن األدوات غير النظيفة، وال  -

 يسمح باستخدام فرشاة من زبون إلى آخر قبل التنظيف والتعقيم بشكل مناسب.
زاء غير المعدنية والمستخدمة في العناية باألظافر واالسفنجات المستخدمة لتجميل الوجه من ذات االستخدام أن تكون األج -

الواحد ومغلفة جيدًا، وال يسمح باستخدام هذه األنواع من األدوات من زبون إلى آخر، مع مراعاة التخلص منها بالطرق 
 الصحيحة بعد استخدامها.

والتعقيم ألماكن الجلوس والخدمة واألرضيات والسطوح والزوايا والحمامات وغرف البخار  اعتماد أفضل معايير التنظيف -
 والساونا إضافة إلى الكبائن واألرفف واألدراج والستائر ودورات المياه وغيرها من األجهزة واألدوات المتوفرة في المحل.

ة إزالة الشعر بالشمع مع مراعاة عدم إعادة غمرها داخل يجب استخدام األعواد الخشبية ذات االستخدام الواحد عند تقديم خدم -
الشمع أو استخدامها من زبون إلى آخر، مع ضرورة توفير ملصق يوضح ذلك في جميع األماكن المخصصة إلزالة الشعر 

 بالصالون/ المركز.
 ون.لي لعبوة الشمع لكل زبفي حالة استخدام جهاز الشمع المحمول الذي يتم إعادة تعبئته فيجب تغيير وعاء الشمع الداخ -
 أن يتم استخدام شفرات الحالقة لمرة واحدة فقط على أن يتم إزالتها والتخلص منها فورًا بعد انتهاء الحالقة. -
 توفير جهاز حراري لتطهير فوط الوجه. -
ن تكون ريطة أيفضل استخدام نظام حقيبة األدوات الخاصة لكل زبون، وينصح أيضًا باألدوات التي تستخدم لمرة واحدة ش -

 عالية الجودة ومعروفة المصدر.
 يجب وضع غطاء سرير من األغطية ذات االستخدام الواحد وتغييره مع كل زبون في أماكن تقديم الخدمة. -



 

يجب المحافظة على األجهزة المستخدمة في تنظيف البشرة وبخار الوجه نظيفة ومعقمة مع مراعاة تغيير الماء بشكل دوري،  -
الماء بالجهاز من النوع الزجاجي الشفاف للتأكد من نظافة الماء بشكل مستمر، وأن يكون السخان الداخلي  وأن يكون وعاء

 بالجهاز غير قابل للصدأ، ويفضل استخدام الماء المقطر لتجنب تكون الرواسب.
 الخشبية ذات يجب فصل الكمية المطلوبة لالستخدام من المستحضرات في وعاء نظيف ومعقم وذلك باستخدام األعواد -

االستخدام الواحد تحضيرًا الستخدامها بمراحل التجميل المختلفة، وال يسمح بفصلها باليد أو استخدامها مباشرة من العبوة 
 الرئيسية.

 يجب غسل وتنظيف وتعقيم وتجفيف األيدي واألرجل قبل البدء وأثناء تقديم خدمة قص وتهذيب األظافر. -
 الخارجية للصالون.ينبغي االهتمام بنظافة البيئة  -

 مستحضرات التجميل والحناء:
يجب استخدام أصباغ شعر ومستحضرات تجميل وعناية شخصية مرخصة ومعروفة المصدر وتحتوي على تواريخ  -

الصالحية، وال يسمح نهائيًا بصنع أو ابتكار خلطات التجميل واستخدامها أو بيعها للزبائن، ويجب وضع ملصق على العبوة 
 لفتح والبدء باالستعمال وخصوصًا للمستحضرات التي تعتمد فترة انتهاء الصالحية اعتبارا من تاريخ الفتح.يبين تاريخ ا

يجب التأكد من أن جميع المواد المستخدمة في الصالون بما فيها مستحضرات التجميل والحناء الجافة معتمدة لدى الجهة  -
 بذلك للمفتشين عند الزيارة التفتيشية. المختصة قبل تاريخ الشراء مع إبراز المستندات الخاصة

االلتزام بتعليمات الُمَصنِّع عند استخدام مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، من حيث إرشادات االستخدام والتحذيرات  -
 المذكورة على العبوة أو النشرة الداخلية.

ة، النشاط ُمرخّصًا له من الجهة المختصة باإلمار  ُيمنع بيع مستحضرات التجميل و العناية الشخصية في المركز، ما لم يُكن -
 وفي هذه الحالة يجب توفير مكان مناسب لعرض المنتجات داخل الصالون.

 :المحظورات
زالة منافض السجائر منه. -  ال يسمح بالتدخين داخل الصالون/ المركز، ويجب توفير عالمات منع التدخين داخل المحل وا 
 واألمور المعيشية كالطبخ وغيره. ال يسمح باستغالل المحل للسكن -
 ال يسمح باستخدام فرشاة الحالقة للوجه، ويمكن االستعاضة عنها باستخدام الرغوة أو الفرشاة ذات االستخدام الواحد. -
 في تطهير الجروح إال إذا كانت من النوع الذي يستخدم لمرة واحدة فقط. Alumال يسمح باستخدام مادة الشبة  -
 اصطحاب الحيوانات داخل الصالون/ المركز. ال يسمح بتربية أو -
 ال يسمح باستخدام اسطوانات الغاز داخل الصالون/ المركز. -
 سنة. 18ال يسمح بتقديم خدمة تسمير البشرة لمن تقل أعمارهم عن  -
 يجب االلتزام بالفترة المسموحة للتسمير حسب تعليمات المصنع. -
 وتوفير نظارات واقية للعين واتباع شروط السالمة المذكورة على الجهاز.يجب توفير المساحات الكافية لخدمة التسمير  -
 في الحاالت التي يتم فيها تسمير البشرة عن طريق رش الجلد بمواد، يجب أن يتم اعتماد هذه المواد من الجهة المختصة. -
 ال يسمح باستخدام جهاز الوشم الدائم والخدمات الخاصة به. -
 )الشفرات( في خدمطة العناية باألقدام.ال يسمح باستخدام األمواس  -
 ال يسمح باستخدام صبغات الشعر في صبغ الحواجب. -
 ال يسمح باستخدام رماد السجائر في إزالة الصبغة عن الجلد. -
 ال يسمح باستخدام ورق الجرائد والمجالت ألي غرض خاص بالحالقة. -
 الصالون/ المركز.ال يسمح بتخزين األدوية والمستحضرات الخاصة بالعاملين في  -



 

 ال يسمح باستخدام عمليات التقشير الكيميائي والحمضي في الصالون/ المركز. -
يحق للصالون رفض تقديم خدمة قص الشعر في حالة االشتباه بوجود بيض الحشرات أو قمل الرأس أو أي أمراض جلدية  -

 أخرى.
 مهام اإلدارة في الصالونات:

 بالشروط الصحية المعتمدة من قبل الجهة المختصة باإلمارة. يجب أن تكون اإلدارة على دراية جيدة -
 يجب أخذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحية عند حدوث األخطاء. -
 يجب االنتباه ورصد الممارسات الصحية الخاطئة وتوجيه العاملين بضرورة تصحيحها ومتابعة ذلك باستمرار. -
لعمل والممارسات الصحية الصحيحة والواجب اتباعها قبل البدء بمزاولة ضرورة توعية العاملين الجدد باإلجراءات المتبعة با -

 العمل داخل الصالون/ المركز.
ضرورة التعاون مع مفتش البلدية أثناء الزيارة التفتيشية، وفي حال االعتراض على أي غرامة مالية تم تحريرها يجب على  -

 العميل مراجعة الجهة الرقابية المختصة باإلمارة.
 االطالع باستمرار على بطاقة التفتيش/ سجل الزيارات الميدانية/ تقارير المفتشين وما ورد فيها من نقاط.ضرورة  -
ضرورة التدقيق على البطاقات الصحية المهنية وتواريخ صالحيتها، وأن ال يسمح للعاملين الجدد بمزاولة العمل داخل  -

 الصالون/ المركز قبل الحصول عليها.
إسعافات أولية بمحتويات سارية الصالحية، وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع الحوادث ضرورة توفير صندوق  -

 البسيطة.
ضرورة توعية العاملين بعدم تقديم خدمة التقشير أو الدلك في حال مالحظة أن الجلد غير طبيعي، أو تقديم خدمات قد تزيد  -

 عر بالشمع.من تحسس البشرة مثل الحمام البخاري قبل وبعد إزالة الش
اتباع التعليمات واإلرشادات الخاصة بجهاز تجميل الوجه والتي تخص كيفية تنظيفه وتعقيمه، والمحافظة على سالمة الزبائن  -

 أثناء استخدامه لتفادي الوقوع في أخطاء أثناء القيام بمراحل تجميل الوجه.
تعليمات المذكورة في مواد هذا الدليل، ويتحملون يتحمل أصحاب الصالونات الرجالية والعاملون فيها مسؤولية اتباع ال -

مسؤولية أي مخالفات ناجمة عن الممارسات الخاطئة أو االستخدام الخاطئ لمواد التجميل بمؤسساتهم، حفاظًا على الصحة 
 والسالمة العامة. 

 توفير أدوات الحماية الشخصية التالية: -
 مع غيارات كافية موحد للعاملين عمل زي 
 ،ايدي ازاتقف كمامات  

 
 
 
 
 
 
 



 

 65 (²المساحة المطلوبة  )م 9609007 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( حمام شرقي للرجال اسم النشاط
 حمام متكامل)دورة مياه،مغسلة،دش( مع التوصيل بشبكتي المياه والصرف الصحي. -
 توفير غرفة تغيير مالبس مجهزة بخزانات -
 الخدمة لألشخاص المصابين باألمراض الجلدية.يجب التأكد من عدم تقديم  -
 متر مربع تقريبًا على األقل. 6مساحة الحمام الشرقي يجب أن تكون  -
 يجب أن تكون الجدران واألرضيات واألسقف من سطوح ملساء يسهل تنظيفها. -
 ت.يجب تنظيف وتطهير الحمام مباشرة بعد كل زبون، خاصة الفراغات بين سيراميك الجدران واألرضيا -
يجب إعادة غسل وتنظيف الفوط والمناشف بعد االستخدام مع حفظ المستعمل منها داخل حاويات مخصصة لذلك، وال  -

 يسمح باستخدامها لزبائن آخرين قبل إعادة غسلها وتنظيفها وتجفيفها جيدًا.
 زبون آخر.ل يمنع الستخدامهاالستخدام الواحد والتخلص منها بالطرق الصحيحة بعد استخدامها، و ليجب توفير ليفة استحمام  -
يجب أن تكون جميع المستحضرات المستخدمة ذات نوعية جيدة ومن مصادر معروفة ومعتمدة، وال يسمح باستخدام أية  -

 منتجات أو خلطات ذاتية الصنع.
يه حاالت توجيمنع التعامل مع أو محاولة معالجة األمراض الجلدية أو تقديم أية إرشادات طبية للزبائن، ويمكن في هذه ال -

 الشخص لمراجعة المنشآت الطبية المختصة، ويمنع التعامل مع الجلد المصاب أو المتهيج.
يجب أن تكون درجة الحرارة داخل الحمام مالئمة لتجنب حدوث الصدمة الحرارية أو الحروق الجلدية، ويفضل اختبار الحمام  -

 من قبل العاملين قبل دخول الزبون.
التنظيف والتعقيم والتجفيف قبل وبعد تقديم الخدمة وخصوصًا بأماكن االستلقاء واالستحمام  يجب تطبيق أعلى معايير -

 وسقوف الحمام والتي غالبًا ما تسبب األمراض والروائح الكريهة.
 يجب المحافظة على التهوية من خالل تركيب شفاطات هواء تتالءم مع حجم الحمام. -
 ألنشطة األخرى للصالون/ المركز.يجب أن يكون الحمام الشرقي منفصاًل عن ا -
 يجب توفير غرفة خاصة لتبديل المالبس بحيث تكون تابعة للحمام الشرقي. -
توفير خزائن مع أقفال لحفظ المالبس واألحذية الخاصة بالزبائن على أن تكون بقواعد مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ  -

 وال تكون مالصقة لألرضية.
الداخل ومراعاة عدم نمو األعفان على أرضيات وجدران وسقوف الحمام وأماكن االستلقاء  عمل صيانة دورية للحمام من -

 واالستحمام والتي غالبًا ما تسبب األمراض والروائح الكريهة.
 يفضل ارتداء القفازات أثناء تقديم الخدمة. -
 توفير أرضيات مانعة لالنزالق حول أماكن االستحمام بغرف حمام البخار. -
 بشكل غير الئق بلباس الحمام خارج المنطقة المخصصة للحمام.عدم الظهور  -
 متر مربع. 6يجب فصل غرف تقديم الخدمة ووضع سرير واحد فقط داخل كل غرفة، وأن ال تقل مساحة الغرفة عن  -
خفاء جميع التوصيالت الكهربائية. -  تركيب جهاز البخار خارج الغرفة بجوار الباب وا 
 توفير أدوات الحماية الشخصية التالية:د في غرفة الحمام في نفس الوقت.يمنع تواجد أكثر من زبون واح -

 مع غيارات كافية موحد للعاملين عمل زي 
 ،ايدي قفازات كمامات  



 

 100 (²المساحة المطلوبة  )م 9609008 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( نادي صحي رجالي اسم النشاط
 مياه،مغسلة،دش( مع التوصيل بشبكتي المياه والصرف الصحي.حمام متكامل)دورة  -
 توفير غرفة تغيير مالبس مجهزة بخزانات -
 عدم تطويل األظافر وعدم لبس الحلى. -
 تركيب سخان مياه كهربائي بحجم مناسب وتوصيله بكافة أحواض الغسيل. -
من  يم معتمدة لكلة بيضاء اللون، أجهزة تعقالمنظفات والمطهرات والمعقمات المعتمدة ، فوط ومناشف قطنية وورقي توفير -

 .االدوات والفوط
االدوات المستخدمة غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف ويتم تنظيفها وتعقيمها بعد كل استعمال وتوضع بأجهزةتعقيم تكفي  -

 خزانات كافية لحفظ زي العمال والفوط والمناشف النظيفة وأخرى للمستخدمة. -الستيعابها 
 إستعمال مواد مخالفة للمواصفات او محظورة او ضارة بالصحة العامة.ال يسمح ب -
 تركيب مروحة شفط. -
 ال يسمح للنساء بالعمل او التواجد وال يسمح بترخيص محالت مختلطة للفئتين )ذكور، إناث(. -
 يمنع تربية او اصطحاب الحيوانات أوالطيور بالمحل. -
 توفير أدوات الحماية الشخصية التالية: -

 مع غيارات كافية موحد للعاملين عمل زي 
 ،ايدي قفازات كمامات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 75 (²المساحة المطلوبة  )م 9609009 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( مركز تدليك واسترخاء للرجال اسم النشاط
 األجهزة:

والخدمات األخرى إال بعد موافقة الجهة يجب عدم استخدام أي أجهزة ذات غرض طبي تجميلي في عمليات التدليك  -
 المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون العاملون على األجهزة حاصلين على شهادة تثبت التدريب على استخدام الجهاز.

 عدم تقديم   خدمات طبية أو عالجية. -
 األثاث:

 أن يكون األثاث المستعمل صالحًا ونظيفًا ومن مواد قابلة للتنظيف. -
 خزانات وأدراج لحفظ الفوط واألدوات.توفير  -
 توفر مكان انتظار مناسب. -
متر مربع مع وجود فاصل  6توفر أسرة مالئمة للتدليك توضع في غرف مستقلة، أو مساحة خاصة لكل سرير ال تقل عن  -

 يحجب الرؤية بين السريرين في حالة وجودها في نفس الغرفة.
 ألدوات تسخين الزيوت.تتوفر طاوالت من المعدن غير القابل للصدأ  -
 توفير وسائل الحفظ/ التخزين الالزمة لممارسة النشاط. -

 البناء:
 حمام متكامل)دورة مياه،مغسلة،دش( مع التوصيل بشبكتي المياه والصرف الصحي. -
 توفير غرفة تغيير مالبس مجهزة بخزانات -
 توفر دورة مياه خاصة بالمركز. -
 توفر التهوية واإلضاءة المناسبة. -
الجدران مطلية بدهان مناسب على أن تكون ملساء وليست حادة الجوانب، وأن تكون األرضيات من مادة سهلة  أن تكون -

 التنظيف كالسيراميك.
 توفير مكان مخصص لالستحمام وتغيير المالبس، ويحتوي على خزائن ومناشف صحية نظيفة. -
 األثاث وأجهزة التكييف.االهتمام بصيانة األسقف والجدران واألرضيات واألبواب والواجهات و  -
 يجب أال تحتوي غرف التدليك على أقفال، وأن يتم تركيب قطعة زجاجية شفافة في الباب من األعلى. -
 األدوات والمستلزمات الواجب تزويدها للمحل: -
ة خاصة نتوفير أدوات ومواد مطهرة لتطهير األدوات قبل وبعد االستعمال، مع المحافظة على نظافة األدوات وحفظها في خزا -

 بها.
 توفير صندوق إسعافات أولية مجهز، وبعدد يتناسب مع احتياجات المركز. -
 يشترط أن تتوفر في المبنى شروط السالمة العامة. -
 توفير عدد كاف من المناشف بحيث يمنع استعمال المنشفة الواحدة أكثر من مرة دون غسلها. -
 الكبيرة ووضعها فوقها.توفير غطاء يستخدم لمرة واحدة لتغطية أسرة التدليك  -
 مغسلة أيدي محاطة بالسيراميك ومزودة بصابون سائل. -
 أن ُتزّود المنشأة بمصدر مائي من الشبكة الرئيسية وصرف  صحي مناسب. -
 تتوفر مواد مطهرة لأليدي في متناول الزبائن. -



 

 توفر وعاء محكم الغطاء لجمع المخلفات. -
 توفر سخان للمياه بسعة مناسبة. -

 
 لتعقيم:التنظيف وا

 االهتمام بالنظافة والمنظر العام للمنشأة. -
 غسل الفوط وتنظيفها باستمرار قبل تكرار االستعمال. -
 التخلص من األدوات ذات االستعمال الواحد بعد االنتهاء من تقديم الخدمة مباشرة وبشكل آمن. -
 االهتمام بنظافة األجهزة واألدوات. -
 سريع. التخلص السليم من الُمخّلفات وبشكل دوري -
 تنظيف دورات المياه باستمرار. -
 ينبغي االهتمام بنظافة البيئة الخارجية للمنشأة. -
 في حال وجود المخزن فيجب أن يكون نظيفًا، والتخزين فيه مناسبًا. -
 توفير مواد مطهرة لتنظيف المنشأة. -

 المسموح والمحظور:
 التدخين في مكان واضح للزبائن.يمنع التدخين داخل المركز منعًا باتًا، وتثبت إشارة منع  -
 ُيمنع استغالل المركز للمعيشة كالطبخ و السكن. -
يجب على المركز أن يقدم الخدمة إما للرجال أو للنساء، حيث يجب أن يكون العاملون في المركز هم من نفس جنس  -

 الزبائن.
للنساء عن الرجال وفصل في أوقات العمل إذا كان المركز يقدم الخدمة للنساء والرجال فيجب أن يكون هناك مدخل منفصل  -

 للنساء عن الرجال، وتثبت أوقات العمل بشكل واضح على إعالن للزبائن عند مدخل المركز.
االلتزام بعدم تقديم خدمات عالجية أو جراحية وعدم استقبال أي مرضى في المركز، أي أن الخدمات المقدمة يجب أن تكون  -

 االسترخاء والراحة.لألشخاص األصحاء الذين يطلبون 
 يجب توفر إعالن داخلي باللغتين العربية واإلنكليزية يوضع في مكان واضح للزبائن ويوضح فيه اآلتي: -
 أن المركز هو غير طبي وال يقدم خدمات طبية للمرضى. -
 ز.مركإعالم الزبائن بطلب النصيحة من الطبيب المختص في حالة مرضهم قبل البدء بتقديم الخدمة لهم من قبل ال -
يمكن إضافة مسبح، ساونا أو وسائل استرخاء أخرى ما دام هناك مساحة كافية في الموقع لمثل هذه األنشطة على أال تكون  -

 ذات غرض طبي، وذلك بعد استيفاء كافة الموافقات المطلوبة من الجهة المختصة.
 لرخصة.يجب تثبيت لوحة باالسم التجاري في واجهة المحل مطابقًا لالسم المدّون با -
 يمنع وجود منافض السجائر. -
 يمنع ارتداء العاملين للحلي واإلكسسوارات أثناء عملية المساج. -
 يمنع استخدام مستحضرات غير مصرح بتداولها أو منتهية الصالحية. -
 يمنع تخزين األدوية و المستحضرات الخاصة بالعاملين في المنشأة. -
 عدوى جلدية. يمنع تقديم الخدمة من قبل عامل مصاب بجروح أو -
 يمنع استخدام أي ملصقات إعالنية تتنافي مع العادات والتقاليد وتخدش الحياء العام. -



 

يمنع عمل الحجامة داخل مراكز التدليك واالسترخاء )المساج(، وذلك نظرًا لتصنيفها ضمن خدمات المراكز الطبية العالجية  -
 الشتراطات يجب االلتزام بها.الشعبية والتي تحتاج إلى تراخيص لمزاولتها وفقًا 

يمنع وضع كاميرات تصوير عدا الحاالت التي تصدر بموجبها موافقات أمنية، ويجب االلتزام بالمحافظة على سرية  -
 وخصوصية الزبائن.

يجب أن تحمل جميع العبوات الخاصة بالمساج )الزيوت/ الكريمات و غيرها( بطاقة منتج  مكتملة البيانات، وتغلق بإحكام  -
 عد كل استخدام، كما ينبغي تخزين العبوات بطريقة سليمة وآمنة.ب
 

 في حال وجود نشاط تجميلي من ضمن أنشطة المركز فيحظر على فني التجميل ما يلي:
 معالجة أو وصف أي عالج لألمراض الجلدية وغيرها. -
 إعطاء أي وصفة طبية. -
 دة دوائية.عمل تركيبات أو خلطات يدخل في تركيبها أي مركب دوائي أو ما -
 طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور اإلشعاعية بأنواعها. -
 تقشير البشرة باستخدام األحماض أو األجهزة. -
 تقديم أي عالج أو إجراء جراحي سواء كان بسيطًا أو غير ذلك، ويشمل ذلك إزالة البثور والبقع. -
 توفير أدوات الحماية الشخصية التالية: -

 مع غيارات كافية موحد للعاملين عمل زي 
 ،ايدي قفازات كمامات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 75 (²المساحة المطلوبة  )م 9609013 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( مركز تدليك واسترخاء نسائي اسم النشاط
 األجهزة:

إال بعد موافقة الجهة يجب عدم استخدام أي أجهزة ذات غرض طبي تجميلي في عمليات التدليك والخدمات األخرى  -
 المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون العاملون على األجهزة حاصلين على شهادة تثبت التدريب على استخدام الجهاز.

 عدم تقديم   خدمات طبية أو عالجية. -
 عدم تقديم الخدمه للمرأه الحامل. -

 األثاث:
 للتنظيف.أن يكون األثاث المستعمل صالحًا ونظيفًا ومن مواد قابلة  -
 توفير خزانات وأدراج لحفظ الفوط واألدوات. -
 توفر مكان انتظار مناسب. -
متر مربع مع وجود فاصل  6توفر أسرة مالئمة للتدليك توضع في غرف مستقلة، أو مساحة خاصة لكل سرير ال تقل عن  -

 يحجب الرؤية بين السريرين في حالة وجودها في نفس الغرفة.
 ر القابل للصدأ ألدوات تسخين الزيوت.تتوفر طاوالت من المعدن غي -
 توفير وسائل الحفظ/ التخزين الالزمة لممارسة النشاط. -

 البناء:
 حمام متكامل)دورة مياه،مغسلة،دش( مع التوصيل بشبكتي المياه والصرف الصحي. -
 توفير غرفة تغيير مالبس مجهزة بخزانات -
 توفر دورة مياه خاصة بالمركز. -
 المناسبة.توفر التهوية واإلضاءة  -
أن تكون الجدران مطلية بدهان مناسب على أن تكون ملساء وليست حادة الجوانب، وأن تكون األرضيات من مادة سهلة  -

 التنظيف كالسيراميك.
 توفير مكان مخصص لالستحمام وتغيير المالبس، ويحتوي على خزائن ومناشف صحية نظيفة. -
 بواب والواجهات واألثاث وأجهزة التكييف.االهتمام بصيانة األسقف والجدران واألرضيات واأل -
 يجب أال تحتوي غرف التدليك على أقفال، وأن يتم تركيب قطعة زجاجية شفافة في الباب من األعلى. -
 األدوات والمستلزمات الواجب تزويدها للمحل: -
ة وات وحفظها في خزانة خاصتوفير أدوات ومواد مطهرة لتطهير األدوات قبل وبعد االستعمال، مع المحافظة على نظافة األد -

 بها.
 توفير صندوق إسعافات أولية مجهز، وبعدد يتناسب مع احتياجات المركز. -
 يشترط أن تتوفر في المبنى شروط السالمة العامة. -
 توفير عدد كاف من المناشف بحيث يمنع استعمال المنشفة الواحدة أكثر من مرة دون غسلها. -
 ية أسرة التدليك الكبيرة ووضعها فوقها.توفير غطاء يستخدم لمرة واحدة لتغط -
 مغسلة أيدي محاطة بالسيراميك ومزودة بصابون سائل. -
 أن ُتزّود المنشأة بمصدر مائي من الشبكة الرئيسية وصرف  صحي مناسب. -



 

 تتوفر مواد مطهرة لأليدي في متناول الزبائن. -
 توفر وعاء محكم الغطاء لجمع المخلفات. -
 سبة.توفر سخان للمياه بسعة منا -

 التنظيف والتعقيم:
 االهتمام بالنظافة والمنظر العام للمنشأة. -
 غسل الفوط وتنظيفها باستمرار قبل تكرار االستعمال. -
 التخلص من األدوات ذات االستعمال الواحد بعد االنتهاء من تقديم الخدمة مباشرة وبشكل آمن. -
 االهتمام بنظافة األجهزة واألدوات. -
 الُمخّلفات وبشكل دوري سريع.التخلص السليم من  -
 تنظيف دورات المياه باستمرار. -
 ينبغي االهتمام بنظافة البيئة الخارجية للمنشأة. -
 في حال وجود المخزن فيجب أن يكون نظيفًا، والتخزين فيه مناسبًا. -
 توفير مواد مطهرة لتنظيف المنشأة. -

 المسموح والمحظور:
 وتثبت إشارة منع التدخين في مكان واضح للزبائن.يمنع التدخين داخل المركز منعًا باتًا،  -
 ُيمنع استغالل المركز للمعيشة كالطبخ و السكن. -
يجب على المركز أن يقدم الخدمة إما للرجال أو للنساء، حيث يجب أن يكون العاملون في المركز هم من نفس جنس  -

 الزبائن.
هناك مدخل منفصل للنساء عن الرجال وفصل في أوقات العمل إذا كان المركز يقدم الخدمة للنساء والرجال فيجب أن يكون  -

 للنساء عن الرجال، وتثبت أوقات العمل بشكل واضح على إعالن للزبائن عند مدخل المركز.
االلتزام بعدم تقديم خدمات عالجية أو جراحية وعدم استقبال أي مرضى في المركز، أي أن الخدمات المقدمة يجب أن تكون  -

 اء الذين يطلبون االسترخاء والراحة.لألشخاص األصح
 يجب توفر إعالن داخلي باللغتين العربية واإلنكليزية يوضع في مكان واضح للزبائن ويوضح فيه اآلتي: -
 أن المركز هو غير طبي وال يقدم خدمات طبية للمرضى. -
 مة لهم من قبل المركز.إعالم الزبائن بطلب النصيحة من الطبيب المختص في حالة مرضهم قبل البدء بتقديم الخد -
 تحذير واضح للمرأة الحامل من تلقي الخدمة. -
يمكن إضافة مسبح، ساونا أو وسائل استرخاء أخرى ما دام هناك مساحة كافية في الموقع لمثل هذه األنشطة على أال تكون  -

 ذات غرض طبي، وذلك بعد استيفاء كافة الموافقات المطلوبة من الجهة المختصة.
 لوحة باالسم التجاري في واجهة المحل مطابقًا لالسم المدّون بالرخصة.يجب تثبيت  -
 يمنع وجود منافض السجائر. -
 يمنع ارتداء العاملين للحلي واإلكسسوارات أثناء عملية المساج. -
 يمنع استخدام مستحضرات غير مصرح بتداولها أو منتهية الصالحية. -
 لين في المنشأة.يمنع تخزين األدوية و المستحضرات الخاصة بالعام -
 يمنع تقديم الخدمة من قبل عامل مصاب بجروح أو عدوى جلدية. -
 يمنع استخدام أي ملصقات إعالنية تتنافي مع العادات والتقاليد وتخدش الحياء العام. -



 

جية اليمنع عمل الحجامة داخل مراكز التدليك واالسترخاء )المساج(، وذلك نظرًا لتصنيفها ضمن خدمات المراكز الطبية الع -
 الشعبية والتي تحتاج إلى تراخيص لمزاولتها وفقًا الشتراطات يجب االلتزام بها.

يمنع وضع كاميرات تصوير عدا الحاالت التي تصدر بموجبها موافقات أمنية، ويجب االلتزام بالمحافظة على سرية  -
 وخصوصية الزبائن.

و غيرها( بطاقة منتج  مكتملة البيانات، وتغلق بإحكام  يجب أن تحمل جميع العبوات الخاصة بالمساج )الزيوت/ الكريمات -
 بعد كل استخدام، كما ينبغي تخزين العبوات بطريقة سليمة وآمنة.

 في حال وجود نشاط تجميلي من ضمن أنشطة المركز فيحظر على فني التجميل ما يلي:
 معالجة أو وصف أي عالج لألمراض الجلدية وغيرها. -
 إعطاء أي وصفة طبية. -
 تركيبات أو خلطات يدخل في تركيبها أي مركب دوائي أو مادة دوائية.عمل  -
 طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور اإلشعاعية بأنواعها. -
 تقشير البشرة باستخدام األحماض أو األجهزة. -
 تقديم أي عالج أو إجراء جراحي سواء كان بسيطًا أو غير ذلك، ويشمل ذلك إزالة البثور والبقع. -
 أدوات الحماية الشخصية التالية:توفير  -

 مع غيارات كافية موحد للعاملين عمل زي 
 ،ايدي قفازات كمامات  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اشتراطات الصحة العامةقطاع المصابغ و  .2
 فيما يلي قائمة األنشطة في هذا القطاع و الوصف الخاص بكل نشاط:فيما 

 الوصف النشاط الرقم

 كي المالبس 1
المتخصصة في كي المالبس بالطرق اليدوية البسيطة والتي تعتمد فيه عملية الكي هى المحال 

علي مهارة العامل وهي من الحرف البسيطة ويشمل هذا النشاط أيضا كاونتر التسليم واالستالم 
 لجميع أنواع المالبس التي يتم كويها

 غسيل المالبس 2

ء كان النشاط جزء من انشطة يشمل المحالت المتخصصة للعمل في غسيل المالبس سوا
المحل أو كان قائما بصفة اساسية ويشمل غسيل المالبس الداخلية والخارجية والدشاديش 
وجميع أنواع المالبس كما يشمل النشاط صباغة المالبس تغيير لون المالبس حسب طلب 

 العميل

تنظيف الستائر والمفارش  3
 والبطانيات

سل الستائر والمفارش والبطانيات واي أنواع أخري هي المحالت المتخصصة في تنظيف وغ
من البطائن تستخدم في الفرش المنزلي ويتم ممارسة هذا النشاط سواء باضافة أنشطة غسل 

 المالبس وكيها أو بشكل منفصل وذلك حسب قرار السلطة المختصة بمزاولة الألعمال

 غسل السجاد وتنظيفه 4

واع السجاد سواء المستخدم في تغطية األرضيات يشمل المحال التي تقدم خدمات غسل أن
)الموكيت( أو القطع المستخدمة للديكور والزينة والمصنوعة آليا، كما يشمل غسل أنواع السجاد 
الشرقي المشغول يدويا وتنظيفه، ويشمل هذا النشاط غسله وتنظيفه بالطرق العادية للغسيل مثل 

 بالشامبو ومساحيق الصابون المختلفة الغسل

5 
التنظيف الجاف للمالبس 

والستائر والمفارش والبطاطين 
 (والسجاد ) البخار

يشمل المحال التي تقدم خدمات غسل المالبس وتنظيفها وكيها آليا بإستخدام اآلالت والمعدات 
البخارية، كما يشمل خدمات التنظيف الجاف ويشمل ذلك غسل المفارش المنزلية وتنظيفها 

 البياضات والسجاد وغيرهاكالستائر والبطانيات و 

 

 االشتراطات العامة 2.1
 الجدران من مواد مقاومة للحريق وقابلة للتنظيف والغسيل وفقا للمعايير الفنية المعتمدة من الجهة المعنية باإلمارة . -
 عدم نشر المالبس او الغسيل خارج حدود المنشأة. -
المصابغ وبحال الرغبة في ممارسة هذا النشاط، يجب اضافة ( في Dry Cleanال يتم ممارسة نشاط التنظيف الجاف ) -

 النشاط التجاري )التنظيف بالبخار للمالبس والسجاد والمفارش المنزلية(.
 األرضيات من المواد الصلبة )رخام، سيراميك، بالط، أبوكسي(  وما في حكمها. -
بالسطططيراميك األبيض، او ان تكون مطلية بطالء األرضطططيات والجدران خالية من التشطططققات والعيوب وبحالة جيدة، ومغطاه  -

 زيتي يسهل تنظيفه.
 األسقف تكون مغطاه بسقف مستعار او ان تكون مطلية بطالء زيتي يسهل تنظيفه. -
 يمنع استعمال االسبستوس في المنشأة. -



 

ظافتها فظة على نتوفير حاوية مهمالت ذات غطاء يفتح بالقدم ومزودة بأكياس بالسطططططططططططططتيكية بداخلها مع االلتزام بالمحا -
 باستمرار 

توفير وتثبيت صندوق لإلسعافات األولية في مكان يسهل الوصول إليه بالمنشأة على أن يتناسب عدد هذه الصناديق مع  -
 حجم المنشأة وطبيعة النشاط وعدد العاملين . 

تخدام للتسطططليم، ويمنع اسطططتوفير خزانة مناسطططبة من مواد صطططلبة غير ماصطططة للرطوبة لحفظ المنسطططوجات المغسطططولة والجاهزة  -
 الخزانة الخشبية.

 توفير خزانة محكمة اإلغالق لتخزين المنظفات والمعقمات ومستحضرات تنظيف المنسوجات  -
لزام العاملين  - توفير خزانة محكمة اإلغالق لتخزين مسطططططططططتلزمات السطططططططططالمة الشطططططططططخصطططططططططية للعمال وفقا لنشطططططططططاط المنشطططططططططأة وا 

 باستخدامها. 
 غطية األرضيات في منطقة اإلستقبال او كي المالبس.يمنع استخدام السجاد أو أ -
يجب ان تكون منطقة الفرز في المنطقة األمامية للمحل ومفصولة عن األقسام األخرى، بحاجز مرئي )زجاجي( وبإرتفاع  -

 متر. 2ال يقل عن 
 تعليق ماكينة تغليف المنسوجات الجاهزة للتسليم على الجدار في نهاية مسار العمل. -
عالقات المالبس البالسطططططتيكية او المعدنية المطلية بطالء مناسطططططب، او المغطاة بغطاء بالسطططططتيكي واقي، ويمنع اسطططططتخدام  -

 .استخدام العالقات المعدنية التي يمكن ان تتأكسد وتؤثر على المالبس
 سططططططتخدام اوراقيمنع منعًا باتًا إسططططططتخدام أوراق الصططططططحف أوالمجالت لطي المنسططططططوجات بعد غسططططططيلها، واذا لزم األمر يتم ا -

 بيضاء مخصصة لطي المنسوجات، ويجب تغليف المنسوجات بغطاء بالستيكي نظيف بعد ان تكون جاهزة للتسليم.
 عدم إقامة أي حواجز أو رفوف خشبية أو أي مواد قابلة للحريق بداخططططططططططل المنشأة. -
قًا للحريق على مجمع الكهرباء وذلك وفإخفاء وحماية جميع التوصطططططيالت الكهربائية، وتركيب صطططططندوق صطططططلب غير قابل  -

 للمعايير الفنية المعتمدة.
ير أبوظبي الدولية لسططططهولة معايسططططهولة ومرونة الحركططططططططططططططططططة داخل المنشططططأة حسططططب متطلبات كود ابوظبي الدولي للبناء و  -

 .الوصول الى المباني
توفير عدد كافي من العربات المصططنوعة من مواد غير ماصططة للمياه او الرطوبة )سططتانلس، بالسططتيك..الخ( ذات عجالت  -

 لنقل المنسوجات المفروزة الى منطقة الغسيل.
 ططاط.عدم استعمال المنشأة للسكن أو للطبخ، أو ألي أغراض أخرى تخالف النشطط -
 منع انتشار ودخول وتكاثر الحشرات والقوارض داخل المنشأة. -
 توفير سجل خاص باالصابات والحوادث واالمراض المهنية . -
يمنع التدخين داخل المنشططططأة ودخول الحيوانات األليفة، مع وضططططع إرشططططادات تحذيرية )ممنوع التدخين( بمكان بارز داخل  -

 المنشأة 
شططططططططأة اال اذا كانت من اصططططططططل البناء وفق المخططات الهندسططططططططية المعتمدة من الجهات يمنع عمل سططططططططدة علوية داخل المن -

 المعنية.
 يمنع استخدام اي اثاث داخل المحل من األخشاب وانما تستخدم مواد غير ماصة للرطوبة او المياه. -
مسططافة الغسططيل ب بحال وجود نظام لتسططخين المياه )غاليات( فيجب ان يتم فصططل كامل النظام بفاصططل مناسططب عن منطقة -

متر على األقل او فصطل موقع كامل لهذا النظام عن المصطبغة من خالل تخصطيص مكان منفصطل مجهز  4ال تقل عن 
 لوجود الغاليات، مع ضرورة صبغ انابيب نقل المياه الساخنة باللون األحمر.

https://municipalgateway.abudhabi.ae/_data/ADC2014/AD_Accessibility_Standards/index.html
https://municipalgateway.abudhabi.ae/_data/ADC2014/AD_Accessibility_Standards/index.html


 

اخ وخصططططوصططططا في فتحات التكييف المحافظة المسططططتمرة على نظافة المحل، على ان يكون خاليا من الغبار وتراكم األوسطططط -
 ومراوح الشفط.

 تنظيف األرضيات بشكل مستمر واستخدام المنظفات والمعقمات. -
أتخاذ كافة التدابير الوقائية لتنظيف انابيب وممرات التكييف ومرشطططحات الهواء بما يضطططمن عدم انتشطططار الفطريات والعفن  -

 بها.
مزود الخدمة المحلي )شططططركة ابوظبي للتوزيع( أو من مصططططدر جميع مصططططادر المياه داخل المصططططبغة يجب ان تكون من  -

 آمن معتمد ومؤكد بأنه مناسب لإلستخدام المنزلي
 متر مربع وفق متطلبات و نوع نشاط المنشأة. 12التكييف بمعدل واحد طن لكل  -
 يجب فصل نظام التهوية والتكييف عن المحالت المجاورة او عن منظومة تكييف المبنى .  -
 الملوث للخارج مباشرة بطرق ميكانيكية )مروحة شفط( وال يجوز اعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف.  طرد الهواء -
 الغسيل منطقة في العمل اوقات خالل توقف دون مستمر مروحة الشفط تعمل بشكل -
 التهوية حسب نشاط المنشأة مع مراعاة الجدول التالي: يجب طتوفير  -

 
( 2المساحة المغطاة  ) م (  inحجم مراوح الشفط )  

2( م 20)  12  
2( م 24)  14  
2( م 36)  16  
2( م 42)  18  
2( م 48)  20  
2( م 52)  22  
2( م 60)  24  
2( م 72)  26  
2( م 86)  28  
2( م 94)  30  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 االشتراطات التخصصية  2.2
     

 (²المساحة المطلوبة  )م 9601001 رقم النشاط
 متر مربع منفصل 30

 مضاف لنشاط آخر 40

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( كي المالبس اسم النشاط
 جاري،الت النشاط ممارسة على المالك موافقة اخذ بعد( موالت) المختلفة التسوق مراكز داخل بالمصابغ يسمح -

 فرع أةالمنش تكون ان شرط الكي، نشاط ممارسة دون فقط وتسليم استالم على التجاري النشاط يقتصر وان
 .المالبس وغسيل كي بنشاط لرخصة

 ظيفةن بقائها لضمان باستمرار تبديلها مراعاة مع الكي، طاوالت على األبيض القطن من مفارش يجب وضع -
 صفراء اللون. تصبغات او بقع اي وبدون

 .المرفق كما هو بالمخطط، فى حالة وجود نشاط غسيل بالترخيص يتم الفصل الجزئى بين مكان الكي والغسيل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (²المساحة المطلوبة  )م 9601002 رقم النشاط
 متر مربع منفصل 30

 مضاف لنشاط آخر 40

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( غسيل المالبس اسم النشاط

 قتصري وان التجاري، النشاط ممارسة على المالك موافقة اخذ بعد( موالت) المختلفة التسوق مراكز داخل بالمصابغ يسمح -
 رخصةل فرع المنشأة تكون ان شرط المالبس، غسيل او كي نشاط ممارسة دون فقط وتسليم استالم على التجاري النشاط
 .المالبس وغسيل كي بنشاط

 .الصناعية المناطق في اال منفصال التجاري النشاط بممارسة يسمح ال -
 مربع، متر 40 عن للمحل الكلية المساحة تقل ال ان فيجب المالبس كي نشاط الى المالبس غسيل نشاط اضافة تمت بحال -

 الغسيل. لنشاط مربع متر 10 قدرها مساحة تخصيص يتم أن على
 اصةم غير مواد من المصنوعة العربات من كافي عدد ذات جدران مغطاه بالسيراميك وتوفير المالبس لغسلتوفير غرفة  -

 نهام اإلنتهاء بعد الفرز منطقة الى المجففة ومن المجففة الى المغسولة المالبس لنقل عجالت ذات الرطوبة او للمياه
 .رخام أو بالسيراميك مغطاة الجدران -
 .مبدئي بشكل المتسخة المالبس لغسيل المحلي، المياه خدمة بمزود متصل األقل على واحد غسيل حوض توفير -
 األمر هذال المخصصة الكيمياوية المواد باستخدام واألوساخ، بالبقع المتسخة المالبس لمعالجة األقل على واحد حوض توفير -
 معالجتها. بعد المالبس لتعليق حامل توفير -
 ي.الصحي، ويمنع الغسيل اليدو  الصرف المالبس على أن تكون موصولة بشبكة مجففة مع األقل على واحدة غسالة توفير -
 ان ويجب األرض، عن سم10 بأرتفاع والمياه للرطوية ماصة غير قاعدة على موضوعة والمجففات الغساالت تكون ان يجب -

 سم30 عن يقل ال الغسيل في المستخدمة الماكينات بجميع المحيط الفراغ يكون
 يك،بالسططططت رخام، زجاج، جرانيت،) والرطوبة للمياه ماصططططة غير صططططلبة مواد من المالبس لطي األقل على واحدة طاولة توفير -

 الخشبية. الطاوالت استخدام ويمنع( الخ.. 
 . الصحى الصرف بشبكة متصلة ارضية مياه لتصريف حاجزة بشبكة مغطاة فتحة -
 .مواد بأى المكان تكدس أو األرض على المالبس وضع عدم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (²المساحة المطلوبة  )م 9601003 رقم النشاط
 متر مربع منفصالا  30

مضاف الى نشاط  40
 اخر

الحد االنى لإلضاءة  الستائر والمفارش والبطانياتتنظيف  اسم النشاط
 300 )الكس(

 المالبس. وغسيل كي نشاط الى اضافته يجب وانما فقط، المالبس كي نشاط الى النشاط هذا بإضافة يسمح ال -
 الكلية حةالمسا تقل ال ان فيجب المالبس وغسيل كي نشاط الى والبطانيات والمفارش الستائر تنظيف نشاط اضافة بحال -

 .مربع متر 40 عن للمحل
 يجب تخصيص منطقة لإلستقبال، ومنطقة للفرز واإلستالم والتسليم، ومنطقة لغسيل المنسوجات. -
 اصةم غير مواد من المصنوعة العربات من كافي عدد ذات جدران مغطاه بالسيراميك وتوفير المالبس لغسلتوفير غرفة  -

 نهام اإلنتهاء بعد الفرز منطقة الى المجففة ومن المجففة الى المغسولة المالبس لنقل عجالت ذات الرطوبة او للمياه
 .رخام أو بالسيراميك مغطاة الجدران -
 .مبدئي بشكل المتسخة المالبس لغسيل المحلي، المياه خدمة بمزود متصل األقل على واحد غسيل حوض توفير -
 األمر هذال المخصصة الكيمياوية المواد باستخدام واألوساخ، بالبقع المتسخة المالبس لمعالجة األقل على واحد حوض توفير -
 معالجتها. بعد المالبس لتعليق حامل توفير -
 ي.الصحي، ويمنع الغسيل اليدو  الصرف المالبس على أن تكون موصولة بشبكة مجففة مع األقل على واحدة غسالة توفير -
 ان ويجب األرض، عن سم10 بأرتفاع والمياه للرطوية ماصة غير قاعدة على موضوعة والمجففات الغساالت تكون ان يجب -

 سم30 عن يقل ال الغسيل في المستخدمة الماكينات بجميع المحيط الفراغ يكون
 يك،بالسططططت رخام، زجاج، جرانيت،) والرطوبة للمياه ماصططططة غير صططططلبة مواد من المالبس لطي األقل على واحدة طاولة توفير -

 الخشبية. الطاوالت استخدام ويمنع( الخ.. 
 . الصحى الصرف بشبكة متصلة ارضية مياه لتصريف حاجزة بشبكة مغطاة فتحة -
 .مواد بأى المكان تكدس أو األرض على المالبس وضع عدم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 متر مربع 80 (²المساحة المطلوبة  )م 9601004 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( غسل السجاد وتنظيفه اسم النشاط

 قط.ف الصناعية المناطق في الموجودة والمخازن والشبرات األرضية التجارية المحالت في التجاري النشاط بممارسة يسمح -
 مربع، متر 110 عن للمنشأة الكلية المساحة تقل ال ان فيجب المالبس كي نشاط الى السجاد غسيل نشاط اضافة بحال -

 المختلفة. األنشطة بين الكامل الفصل يتم أن على
 متر 120 عن للمنشأة الكلية المساحة تقل ال ان فيجب المالبس وغسيل كي نشاط الى السجاد غسيل نشاط اضافة بحال -

 المختلفة. األنشطة بين الكامل الفصل يتم أن على مربع،
 لسجاد ومنطقةل اليدوي الغسيل والمعالجة ومنطقة المبدئي والتنظيف الفرز ومنطقة (وتسليم استالم) استقبال توفير مكتب -

 السجاد . تجفيف للسجاد ومنطقة اآللي الغسيل
 او كالبالستي مثل للرطوبة ماصة غير مواد من مصنوع متحرك سجاد حامل السجاد، وتوفير لحفظ مناسبة توفير أرفف -

 ستيل. الستانلس
 معالجته. او المبدئي تنظيفها بعد السجاد لتعليق جداري حامل توفير -
 المياه. مصرف الى تلقائي بشكل المياه انسياب يضمن بما مناسب انحدار ذات االرضية تكون ان يجب -
 متر. 2 عن يقل ال وبارتفاع( زجاج) مرئي بفاصل المناطق باقي عن اليدوي الغسيل منطقة فصل -
 نظافة لضمان سم 10 عن تقل ال بمسافة األرض عن مرتفعة قاعدة على بالسجاد الخاصة الغسيل آلة وضع يراعى ان -

 الغسيل آلة محيط على سم 30 عن تقل ال فارغة مسافة توفير ويجب اسفلها، األرضيات
 بإستمرار. اليد متناول وفي واضح بشكل السجاد غسيل آلة استخدام دليل وضع -
 التجفيف. بغرض الحوامل على الموضوع السجاد على موجهة المراوح من كافي عدد توفير -
 بشكل لسجادا ثبات لضمان تغليفها قبل السجاد داخل توضع البالستيك من( عصا) وتد استخدام يراعى السجاد تجفيف بعد -

 تخزينها. عند طولي
 التخزين. فترة اثناء الحشرات تكاثر لمنع لفها اثناء السجاد داخل( النفثالين) مادة من قطع وضع -
 ال افةبمس الغسيل منطقة عن مناسب بفاصل النظام كامل فصل يتم ان فيجب( غاليات) المياه لتسخين نظام وجود بحال -

 لوجود مجهز منفصل مكان تخصيص خالل من المصبغة عن النظام هذا كامل موقع فصل او األقل على متر 4 عن تقل
 .األحمر باللون الساخنة المياه نقل انابيب صبغ ضرورة مع الغاليات،

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 40 (²المساحة المطلوبة  )م 9601005 رقم النشاط

التنظيف الجاف للمالبس والستائر والمفارش والبطاطين  اسم النشاط
 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( )والسجاد ) البخار

 صريقت وان التجاري، النشاط ممارسة على المالك موافقة اخذ بعد( موالت) المختلفة التسوق مراكز داخل بالمصابغ يسمح -
 تائروالس للمالبس الجاف التنظيف او المالبس وغسيل كي نشاط ممارسة دون فقط وتسليم استالم على التجاري النشاط

 والمفارش سجادوال للمالبس بالبخار لتنظيف بنشاط لرخصة فرع المنشأة تكون ان البخار( شرط)  والسجاد والبطاطين والمفارش
 المنزلية.

 غير وادم من المصنوعة العربات من كافي ددع ذات جدران مغطاه بالسيراميك وتوفير لمالبسل للغسل الجافتوفير غرفة  -
 منها اءاإلنته بعد الفرز منطقة الى المجففة ومن المجففة الى المغسولة المالبس لنقل عجالت ذات الرطوبة او للمياه ماصة

 يتم كي المالبس بواسطة آالت نفث البخار دون استخدام الطريقة اليدوية التقليدية لكي المالبس على الطاوالت. -
 .مواد بأى المكان تكدس أو األرض على المالبس وضع عدم -
 .مبدئي بشكل المتسخة المالبس لغسيل المحلي، المياه خدمة بمزود متصل األقل على واحد غسيل حوض توفير -
 األمر هذال المخصصة الكيمياوية المواد باستخدام واألوساخ، بالبقع المتسخة المالبس لمعالجة األقل على واحد حوض توفير -
 معالجتها. بعد المالبس لتعليق حامل توفير -
منع الصططططحي، وي الصططططرف المالبس على أن تكون موصططططولة بشططططبكة مجففة مع األقل على للغسططططيل الجاف واحدة غسططططالة توفير -

 الغسيل اليدوي.
 ان ويجب األرض، عن سم 10 بأرتفاع والمياه للرطوية ماصة غير قاعدة على موضوعة والمجففات الغساالت تكون ان يجب -

 سم30 عن يقل ال الغسيل في المستخدمة الماكينات بجميع المحيط الفراغ يكون
..  ك،بالسططتي رخام، زجاج، جرانيت،) والرطوبة للمياه ماصططة غير صططلبة مواد من المالبس لطي األقل على واحدة طاولة توفير -

 الخشبية. الطاوالت استخدام ويمنع( الخ
 . الصحى الصرف بشبكة متصلة ارضية مياه لتصريف حاجزة بشبكة مغطاة فتحة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واشتراطات الصحة العامة قطاع مواد البناء .3
 فيما يلي قائمة األنشطة في هذا القطاع و الوصف الخاص بكل نشاط:فيما 

 الوصف النشاط الرقم

 بالتجزئة -بيع االخشاب  1
لية أنواع  األخشاب بحالتها األص هي إعادة  البيع في المتاجر المتخصصة بالتجزئة  لجميع

أو بعد تقطيعها على هيئة ألواح أو شرائح أو كتل بحيث تكون جاهزة لإلستخدام ألغراض 
 البناء أو لألغراض الصناعية المختلفة

 -بيع األسمنت والجبس  2
 بالتجزئة

اليدخل و  هي إعادة  البيع في المتاجر المتخصصة بالتجزئة لألسمنت والجبس الخام قبل تشكيله
 ضمن هذا الفرع جميع أنواع المنتجات األسمنتية او الجبسية.

ي إعادة  البيع في المتاجر المتخصصة بالتجزئة لجميع أنواع الطابوق الجاهز والذي يستخدم  بالتجزئة -بيع الطابوق   3
 في التشييد والبناء واليشمل هذا النشاط  بالط األرصفة والكاربستون .

 ئةبالتجز  -تلميع  بيع مواد ال 4

هي إعادة  البيع في المتاجر المتخصصة بالتجزئة  للمستهلك النهائي في التجارة  بمواد التلميع 
المستخدمة في المباني والمعدنيات والسيارات  أو  غير ذلك من األغراض والمنتجات سواء 

كذلك كهربائي،  و أكانت على هيئة سوائل   أو مساحيق باإلضافة إلى مواد ومساحيق الطالء ال
لوازم األصباغ كالمخففات والمكثفات وأصباغ األساس والمعاجين ولوازم التشطيبات، كما يشمل 

 ذلك إعادة بيع   الملمعات )الورنيش ( واليشمل هذا الفرع بيع األصباغ ومواد التلوين .

 بالتجزئة -بيع الرخام   5
اط ألنواع الرخام  وغيرها،   ويشمل هذا النشهي إعادة  البيع في المتاجر المتخصصة بالتجزئة 

المنشآت التي تقوم ببيع هذه المواد  في شكلها األولي الخام على شكل كتل أو ألواح قبل إجراء  
 أية عمليات صناعية أو تحويلية عليها للعمالء مباشرة بالتجزئة.

 -بيع الحجر الطبيعي  6
 بالتجزئة

المتخصصة بالتجزئة  لجميع أنواع االحجار الطبيعية  وغيرها،   هي إعادة  البيع في المتاجر 
ويشمل هذا النشاط المنشآت التي تقوم ببيع هذه المواد   في شكلها األولي الخام على شكل 
كتل أو ألواح قبل إجراء  أية عمليات صناعية أو تحويلية عليها الي العمالء مباشرة بالتجزئة 

. 

 بالتجزئة -بيع البالط   7

هي إعادة  البيع في المتاجر المتخصصة بالتجزئة  للبالط بأنواعه كالبالط الموزاييك والسيراميك  
والبالط األسمنتي بما في ذلك البالط المعشق،  كما  يشمل هذا النشاط إعادة بيع األرضيات 
 المستخدمة في األبنية أو  في وسائل النقل أو غيرها من األغراض والمصنوعة من المطاط 

 أو  البالستيك أو الخشب أو األلياف أو غير ذلك.

 -بيع المنتجات االسمنتية  8
 بالتجزئة

هي إعادة  البيع في المتاجر المتخصصة بالتجزئة  لجميع المنتجات المصنوعة أساسا  من 
 مادة االسمنت  .

 -بيع المنتجات الجبسية  9
 بالتجزئة

البيع  بالتجزئة   لجميع المنتجات المصنوعة هي إعادة  البيع في المتاجر المتخصصة في 
 أساسا  من مادة الجبس.

تشمل أعادة البيع في المتاجر المتخصصة النواع الرمل والحصي واحجار البناء األخري غير بيع الرمل والحصى واحجار  10



 

 الطابوق التي تستخدم في التشييد والبناء. بالتجزئة -البناء 

 لتجزئةبا -بيع مواد البناء  11
تشمل المحالت أو المتاجر المتخصصة فى البيع بالتجزئة لجميع أنواع المواد والمستلزمات 
واألدوات التي تستخدم في أغراض البناء والتشييد مما هو مذكور بالتفصيل في البنود الالحقة 

 من هذا الفصل

 -بيع الطالء والدهانات  12
 بالتجزئة

خصصة لجميع انواع الطالءات والدهانات بجميع أنواعها تشمل أعادة البيع في المتاجر المت
 البالستيكية منها أو الزيتية المستخدمة في اعمال الدهانات والطالءات للمباني .

 -بيع عدد وأدوات البناء  13
 بالتجزئة

تشمل المحالت أو المتاجر المتخصصة فى البيع بالتجزئة لجميع أدوات وعدد البناء التي 
 أغراض البناء والتشييد مثل )المثاقب، والمفكات، والمالزم، وادوات النشر، ..ألخ(تستخدم في 

 -بيع الحجر الصناعي  14
 بالتجزئة

تشمل المحالت أو المراكز التجارية التي تقو بأعادة البيع  بالتجزئة في جميع أنواع االحجار 
ض( ع من االسمنت االبيالصناعية ، مثال على ذلك الحجر الجيري الصناعي االسمنتي )مصنو 

حجر الرخام الصناعي )حجر يدخل فى صناعة بودرة / حصى الرخام( و حجر الجير 
الصناعي )يدخل فى صناعة الحصو العادي(  ويشمل هذا المنشآت التي تقوم ببيع هذه المواد 
في شكلها األولي الخام على شكل كتل أو ألواح قبل إجراء أية عمليات صناعية أو تحويلية 

 ليها.ع

 
 االشتراطات العامة 3.1

النشاط الجدران ومن مواد مقاومة للحريق وقابلة للتنظيف والغسيل وفقا  لممارسة مناسبة والجدران األرضيات تكون ان -
 للمعايير الفنية المعتمدة من الجهة المعنية باإلمارة.

 يمنع استخدام األسبستوس وتداوله في المنشآت. -
 تجهيزات المنشأة كافة، واستخدام الرفوف الغير قابلة لالشتعال.يمنع استخدام األخشاب في  -
 تجهيز طاولة او كاونتر الستقبال الزبائن )رخام، جرانيت( او ما يماثلها في الجودة والمتانة والمظهر. -
 .المنشأة داخل رزبا بمكان بالمنع ارشادية تحذيرات وضع مع العمالء او العاملين قبل من التجارية المنشآت داخل التدخين يمنع -
 تخزين المنتجات بطريقة واسلوب سليم ومرونة الحركة   -
 الصناعية. يسمح بممارسة هذه األنشطة التجارية في المناطق -
 يتم أن على البضائع، لتخزين استخدامه فقط دون للعرض بحال ممارسة هذه األنشطة التجارية داخل المدينة، فيجب توفير محل -

المناطق الصناعية حصرًا على األنشطة التالية: بيع البالط، بيع الحجر الطبيعي، وبيع الرخام  في ومرخص مجهز مخزن توفير
 وبيع مواد التلميع، وبيع مواد البناء بالتجزئة وبيع عدد وأدوات البناء. 

 عدم ممارسة النشاط او ترحيل المواد خارج حدود المحل. -
 .الحشرات دخول لمنع التهوية توفتحا النوافذ كافة على ناعم معدني شبك وضع يجب -
 .االختصاص جهة تعليمات حسب للمجاري تصريف فتحة توفير -
 .البضاعة تكديس او للتخزين التجارية المنشأة حول الرصيف استخدام باتا منعا يمنع -
 مربع في مدينة المصفح ، ويستثنى منه ما تحدده البلدية المعنية. متر (80)ال تقل المساحة المطلوبة عن  -
 بالقدم داخل المحل.  يفتح الذي النوع من غطاء ذات للنفايات حاويات توفير -



 

المنشأة اال اذا كانت من اصل البناء وفق المخططات الهندسية المعتمدة من جهة  داخل علوية سدة وجود باتا منعا يمنع -
 االختصاص.

 .النافذة مكيفات استخدام ويمنع ل ادناه،النشاط كما هو موضح في الجدو  ممارسة مكان في الجيدتين والتهوية اإلضاءة -
 إخفاء وحماية جميع التوصيالت الكهربائية وتركيب صندوق المونيوم على مجمع الكهربائي. -
 .المنشأة اسم أو شعار عليه للعاملين موحد عمل زي توفير -
 .المختصة السلطة قبل من المعتمدة الحشرات مكافحة شركات احدى مع التعاقد طريق عن إلزامية والقوارض الحشرات مكافحة -
 .الطبخ أو السكن أو للنوم منه جزء أو المكان استخدام يمنع -
 جيدة. نوعية وذات المحل حجم مع متناسبة للحشرات كهربائية صواعق تركيب -
 . لليدين معقمة ومادة الورقية والمناشف للبكتريا المضاد السائل الصابون توفير يجب -
 . بالمحل األولية لإلسعافات صندوق توفير يجب -
 توفير معدات السالمة المهنية للعمال )القفازات، أغطية الرأس، الكمامات، احذية واقية، .. الخ( -
 لمسافة للمنشأة الخارجية والنظافة الشخصية العاملين لنظافة باإلضافة النشاط ممارسة مكان في العامة النظافة على المحافظة -

 . متر 5
لين المعنيين بحمل /نقل/ تنظيف المنتجات على كيفية التعامل الصحيح واألمن مع المنتجات مثال : استخدام يجب تدريب العام -

 األقنعة الواقية عند التعامل مع المواد التي تنبعث منها ابخرة سامة الدهانات واألصباغ.
 نشاط المنشأة مع مراعاة الجدول التالي: التهوية حسب  الجيدة نوعية وذات المحل حجم مع متناسبة للهواء شفط مروحة تركيب -
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 واشتراطات الصحة العامة قطاع البيع بالتجزئة .4
 فيما يلي قائمة األنشطة في هذا القطاع و الوصف الخاص بكل نشاط:

 الوصف النشاط الرقم

 -بيع الفحم و الحطب  1
 بالتجزئة

لنشاط للشواء، ويشمل هذا اهي المحالت المتخصصة ببيع الفحم والحطب المعد إليقاد النار أو 
بيع المواد واألدوات البسيطة المستخدمة في اشعال النار والحطب مثل اعواد الكبريت ومشعالت 
النار )الوالعات( ، والعبوات النفطية التي تساعد على اشعال النار، واألدوات البسيطة مثل)ملقط 

 الفحم، وطاولة تشغيل الفحم ، ..الخ(

 -المستعمل بيع األثاث  2
 بالتجزئة

يشمل أعادة بيع األثاث المنزلي المستعمل في المحالت التجارية المتخصصة واليشمل هذا 
 النشاط بيع اثاث المكاتب او المنزلي الجديد .

3 
بيع المالبس و المستلزمات 

 -الشخصية المستعملة 
 بالتجزئة

للمستهلك بالتجزئة المستلزمات تشمل المحالت أو المنشأت المتخصصة في إعادة البيع  
الشخصية مثل األلعاب،   األقراص والشرائط وكذلك أصناف الملبوسات المستعملة بما في 
ذلك األحذية والمنتجات الجلدية والقبعات واألحزمة وغيرها، ويشمل هذا النشاط فرزها وتصنيفها 

عادة  حزمها وت ئة غليفها أو كبسها في هيمن حيث الجودة والنوع )نسائية، رجالي، أطفال( وا 
 رزم )باالت(.

 -بيع لوازم العناية باالطفال  4
 بالتجزئة

هي إعادة  البيع في المتاجر المتخصصة بالتجزئة للمعدات واألدوات التي تستخدم ألغراض 
العناية باألطفال والمواليد كالمهود والمقاعد واألسرة والمشايات والعربات والسالل والمفارش 

الخاصة بها والرضاعات ومستلزماتها واأللعاب الخاصة باألطفال الرضع، وكذلك واألغطية 
يشمل هذا النشاط المستحضرات الخاصة بهم  كالكريمات والمساحيق والزيوت وغير ذلك من 

 األدوات واللوازم التي تستخدمها المرضع أثناء فترة الرضاعة الى المستهلك مباشرة.

 يةنزلالم واألدوات  األواني بيع 5
 بالتجزئة - المستعملة

هي المحال والمنشأة التي تقوم بإعادة بيع األواني واألدوات المنزلية التي تستخدم في المطبخ 
 ، وال يشمل هذا النشاط بيع األثاث المستعمل او المستلزمات الشخصية المستعملة بالتجزئة.

 

 االشتراطات العامة  4.1
 وقابلة للتنظيف والغسيل وفقا للمعايير الفنية المعتمدة من الجهة المعنية باإلمارة .الجدران من مواد مقاومة للحريق  -
 األرضيات من المواد الصلبة )رخام ، سيراميك ، بالط ، أبوكسي(  وما في حكمها. -
 األسقف و األرضيات و الجدران خالية من التشققات والعيوب وبحالة جيدة. -
 يمنع استعمال االسبستوس في المنشأة. -
وفير تتوفير  حاوية مهمالت ذات غطاء و مزودة بأكياس بالسطططططططططططططتيكية بداخلها مع االلتزام بالمحافظة على نظافتها باسطططططططططططططتمرار  -

وتثبيت  صطططندوق لإلسطططعافات األولية  أو أكثر في مكان يسطططهل الوصطططول إليه بالمنشطططأة على أن يتناسطططب عدد هذه الصطططناديق مع 
  ملين .حجم المنشأة وطبيعة النشاط وعدد العا

 عدم ممارسة النشاط أو تخزين المواد خارج حدود المنشأة . -



 

إخفاء وحماية جميع التوصططططيالت الكهربائية ، وتركيب صططططندوق صططططلب غير قابل للحريق على مجمع الكهرباء وذلك فقًا للمعايير  -
 الفنية المعتمدة.

بناء و معايير أبوظبي الدولية لسهولة الوصول الى سهولة ومرونة الحركططططططططططططة داخل المنشأة حسب متطلبات كود ابوظبي الدولي لل -
 المباني.

 عدم استعمال المنشأة للسكن أو للطبخ، أو ألي أغراض أخرى تخالف النشططططاط. -
 م (. 5المحافظة على النظافة العامة داخل وأمام المنشأة لمسافة )  -
 منع انتشار ودخول وتكاثر الحشرات والقوارض بداخل المنشأة. -
 التدخين داخل المنشأة  مع وضع إرشادات تحذيرية )ممنوع التدخين( بمكان بارز داخل المنشأة.يمنع  -
 متر مربع وفق متطلبات ونوع نشاط المنشأة. 12التكييف بمعدل واحد طن لكل  -
 التهوية حسب نشاط المنشأة مع مراعاة الجدول التالي: -
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 االشتراطات التخصصية   4.2
 

 متر مربع 60 (²المساحة المطلوبة  )م 4773903 رقم النشاط

 300 الحد األدنى لإلضاءة )الكس( بالتجزئة -بيع الفحم و الحطب  اسم النشاط
يمنع ممارسة هذا النشاط التجاري بجانب المحالت الغذائية وبجانب محالت البيع بالتجزئة، وذلك ألن غبار الفحم الذي ينتج  -

 عن هذه المحالت ينتقل الى المحالت المجاورة ويسبب تلوث في بيئة تلك المحالت.
 2لالستقبال مجهزة بطاولة استقبال مصنوعة من مواد غير ماصة للماء والرطوبة ومجهزة بعدد يجب توفير منطقة مخصصة  -

 كرسي استقبال للزبائن، وبمبردة مياه شرب، وبمغسلة ايدي يوضع بجانبها حاوية نفايات ذات غطاء يفتح بالقدم.
 يجب توفير سجل يوضح عمليات التفتيش الدوري للتأكد من سالمة المنتجات.  -
 تخصيص مكان بنهاية المحل ومن الخلف لعملية الفرز والتغليف، مجهز بمراوح شفط مناسبة. يجب -
يجب تخصيص مكان لتخزين الفحم والحطب الجاهز للبيع في مكان منفصل كل على حدة مجهز بمراوح شفط مناسبة لتقليل  -

 من مستوى الرطوبة وتلف الفحم او الحطب.
ى الزبائن عن طريق التعبئة عند الطلب، وانما يجب ان يتم تجهيز الفحم والحطب داخل يمنع منعًا باتا البيع بالتجزئة ال -

اكياس مناسبة وبالكميات المطلوبة وتخزينها في اماكنها، ويقتصر البيع على تسليم الزبائن الكميات المطلوبة الجاهزة للبيع 
 عند الطلب.

 عبواتوال ،(الوالعات) النار ومشعالت الكبريت اعواد مثل حطبوال النار اشعال في المستخدمة البسيطة يجب عرض األدوات -
نة مناسبة في خزا (الخ.. ، الفحم تشغيل وطاولة الفحم، ملقط)مثل البسيطة واألدوات النار، اشعال على تساعد التي النفطية

مقاومة للحريق في منطقة االستقبال، على ان يتم الفصل بين مشعالت النار والعبوات النفطية وبين األدوات األخرى، تجنبا 
 لحدوث اي حريق محتمل.

 يجب تخزين الفحم والحطب في مخازن /مستودعات/ مفتوحة ومناسبة تضمن التهوية الجيدة وتمنع عنها األمطار. كما يمنع -
 استخدام االسبستوس لسقف المخزن/ المستودع أو أي مواد مطلية أخرى.

 يجب تقسيم المخزن/ المستودع إلى عدد من األقسام تفصل بينها جدران.  -
 يمنع دخول المركبات داخل المخزن/ المستودع.  -
 ات.تدريب العاملون المعنيون بحمل/ نقل المنتجات على كيفية التعامل الصحيح واآلمن مع المنتج -
 توفير خزانة لمعدات السالمة المهنية للعاملين.  -
 يجب أن يكون ارتفاع الفحم العمودي أقل من ستة أمتار لتجنب االشتعال التلقائي. -

 

 

 

 

 

 



 

 40 (²المساحة المطلوبة  )م 4774001 رقم النشاط

 300 الحد األدنى لإلضاءة )الكس( بالتجزئة -بيع األثاث المستعمل  اسم النشاط
هذا النشاط التجاري بيع جميع األثاث المستعمل من مفروشات )كنب، طاوالت، كراسي، ..الخ( وال يشمل هذا النشاط  يشمل -

 عرض وبيع المالبس المستعملة )فساتين، احذية، شنط، ..الخ(
 حدى شركاتيجب اتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها مكافحة الحشرات داخل المنشأة التجارية، عن طريق التعاقد من ا -

مكافحة الحشرات المتخصصة برش األثاث والمفروشات، التي تستخدم وسائل متخصصة في هذا الشأن، وتقديم عقد مكافحة 
 حشرات سنوي، يتم االحتفاظ به مع سجالت التفتيش بشكل مستمر.

جراءات التي تضمن يمنع منعا باتا عرض او بيع المفروشات بحال كانت متسخة او غير نظيفة، ويجب اتخاذ كافة اإل -
 عرض األثاث المستعمل بحالة نظيفة بما يضمن عدم نقل اي عضويات او كائنات مجهرية عبر األثاث الغير نظيف.

التطأكد من أن جميع المنتجات المعروضة للبيع نظيفة وصالحة لالستخدام أخذا بعين االعتبار المظهر العام والرائحة وسالمة  -
 المنتج. 

 ث األطفال من أي خطر قد يسبب إصابة لألطفال )أجزاء صغيرة/ أطراف حادة/ إلخ(. التأكد من خلو أثا -
 يجب أن ال تحتوي المواد اإلعالنية / الملصقات أو البيانات اإليضاحية على أي تعابير مضللة للمستهلك أو غير مفهومة.   -
 عرض المنتجات بشكل مرتب يسمح للمشتري بالتنقل اآلمن.  -
 منتجات لضمان سهولة التتبع في حال كان المصدر مورد/ منتج/ تاجر. وجود سجل لكافة ال -
 يجب توضيح سياسة خدمات ما بعد البيع )االستبدال / استرجاع المبلغ(.  -
 يجب أن تكتب أسعار البضائع أو المنتجات المعروضة للبيع بشكل واضح ومقروء.  -
 التهوية وعدم تكدس المنتجات.  يجب تخزين األثاث في مخازن / مستودعات مناسبة ونظيفة تضمن -
 استخدام منتجات وأدوات التنظيف المصرح بها في الدولة.  -
 التأكد من أن المواد المستخدمة في الحشوات آمنة ونظيفة.  -
 توفير كتيب إرشادات االستخدام والتحذيرات الالزمة وطرق التركيب )إن لزم(. -
 من حشرة البق وبيعها بشكل منفصل ومغلفة بإحكام.  للمراتب والمفارش وما شابهها يجب التأكد من خلوها -
 يجب توفير سجل يوضح عمليات  التفتيش الدوري للتاكد من سالمة المنتجات وخلوها من حشرة البق.  -
 وضع أدوات المستخدمة لإلصالحات في أماكن مخصصة وبعيدة عن متناول األطفال )إن وجدت(.  -
 ظيف األثاث على كيفية التعامل الصحيح واآلمن مع المنتجات.تدريب العاملون المعنيون بحمل/ نقل/ تن -

 

 

 

 

 

 

 



 

 30 (²المساحة المطلوبة  )م 4774009 رقم النشاط

 -بيع المالبس و المستلزمات الشخصية المستعملة  اسم النشاط
 300 الحد األدنى لإلضاءة )الكس( بالتجزئة

 التطأكد من أن جميع المنتجات المعروضة للبيع نظيفة وبحالة جيدة أخذا بعين االعتبار المظهر العام والرائحة وسالمة المنتج.  -
 يمنع عرض المالبس المستلزمات الشخصية المستعملة بحال كانت مهترئة او قديمة او تالفة. -
خل المنشأة التجارية، عن طريق التعاقد من احدى شركات يجب اتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها مكافحة الحشرات دا -

مكافحة الحشرات المتخصصة في المالبس والمستلزمات الشخصية المستعملة، التي تستخدم وسائل متخصصة في هذا 
 الشأن.

 التأكد من خلو مالبس األطفال من أي خطر قد يسبب إصابة لألطفال )أجزاء صغيرة/ أطراف حادة/ إلخ(.  -
رف لتبديل/ لقياس المالبس، يجب أن تكون الغرفة متاحة ويمكن الوصول إليها بسهولة. كما يجب أن تكون نظيفة توفير غ -

 وخالية ويمكن إحكام إغالقها. 
يجب أن ال تحتوي المواد اإلعالنية / الملصقات أو البيانات اإليضاحية الموجودة على المالبس، أي تعابير مضللة  -

 ويفضل أن تحتوي المنتجات على البيانات المتعلقة بنوع النسيج المستخدم. للمستهلك أو غير مفهومة،
 عرض المنتجات بشكل مرتب يسمح للمتعامل بالتنقل اآلمن.  -
 وجود سجل لكافة المنتجات لضمان سهولة التتبع في حال كان المصدر مورد/ منتج/ تاجر. -
 ن التهوية وعدم تكدس المنتجات.يجب تخزين المالبس في مخازن / مستودعات مناسبة ونظيفة تضم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 30 (²المساحة المطلوبة  )م 4772016 رقم النشاط

 300 الحد األدنى لإلضاءة )الكس( بالتجزئة -بيع لوازم العناية باالطفال  اسم النشاط

التطأكد من أن جميع المنتجات المعروضة للبيع نظيفة وصالحة لالستخدام أخذا بعين االعتبار المظهر العام والرائحة وسالمة  -
 المنتج. 

 التأكد من خلو منتجات العناية األطفال من أي خطر قد يسبب إصابة لألطفال )أجزاء صغيرة/ أطراف حادة/ إلخ(.  -
 ة / الملصقات أو البيانات اإليضاحية على أي تعابير مضللة للمستهلك أو غير مفهومة.  يجب أن ال تحتوي المواد اإلعالني -
 وجود سجل لكافة المنتجات لضمان سهولة التتبع.  -
 يجب توضيح سياسة خدمات ما بعد البيع )االستبدال / استرجاع المبلغ(.  -
 مقروء. يجب أن تكتب أسعار البضائع أو المنتجات المعروضة للبيع بشكل واضح و  -
يجب تخزين المنتجات في مخازن / مستودعات مناسبة ونظيفة تضمن التهوية وعدم تكدس المنتجات، مع ضمان لدرجة  -

 درجة مئوية. 26الى  22حرارة مناسبة لتخزين مستحضرات ومساحيق األطفال بين 
ير ويمنع بيع المنتجات المحضورة او الغالتأكد من ان المنتجات المعروضة للبيع مطابقة لشروط السالمة المعتمدة في الدولة  -

 مسموح بها وخصوصًا تلك المنتجات التي تحمل االدعاء الطبي.
توفير كتيب إرشادات االستخدام والتحذيرات الالزمة وطرق التركيب )إن لزم( باللغتين العربية واالنجليزية، ويمنع عرض او  -

 البطاقة التعريفية على المنتجات االستهالكية.بيع اي منتج يحمل لغة أخرى وذلك يعتبر مخالفا لشروط 
يجب توفير البيانات اإليضاحية المتعلقة بالبطاقة التعريفية للمنتج بحيث تشمل اسم المصنع وعنوانه وعالمته التجارية  -

 باللغتين العربية واالنجليزية وتاريخ اإلنتاج واالنتهاء. 
المنتجات، ويمنع تعديل او تغيير البطاقة التعريفية بأي طريقة او اي وسيلة  يمنع التعبئة أو اعادة التعبئة ألي نوع من انواع -

 ويعتبر الكشط او المسح وسيلة من وسائل التزوير وتصادر جميع المواد الغير مستوفية لشروط البطاقة التعريفية.
 

 30 (²المساحة المطلوبة  )م 4774005 رقم النشاط

 300 الحد األدنى لإلضاءة )الكس( زئةبالتج -المنزلية المستعملة  بيع األواني  واألدوات اسم النشاط
 التطأكد من أن جميع المنتجات المعروضة للبيع نظيفة وبحالة جيدة أخذا بعين االعتبار المظهر العام والرائحة وسالمة المنتج.  -
 يمنع عرض األواني واالدوات المنزلية بحال كانت مهترئة او قديمة او تالفة. -
اتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها مكافحة الحشرات داخل المنشأة التجارية، عن طريق التعاقد من احدى شركات يجب  -

مكافحة الحشرات المتخصصة في المالبس والمستلزمات الشخصية المستعملة، التي تستخدم وسائل متخصصة في هذا 
 الشأن.

 التأكد من خلو األواني واألدوات المنزلية من )أجزاء صغيرة/ أطراف حادة/ إلخ(.  -
 عرض المنتجات بشكل مرتب يسمح للمتعامل بالتنقل اآلمن.  -
يجب تخزين األواني وادوات المطبخ المستعملة في مخازن / مستودعات مناسبة ونظيفة تضمن التهوية وعدم تكدس  -

 المنتجات.
 



 

 تراطات الصحة العامةواشقطاع التأجير  .5
 فيما يلي قائمة األنشطة في هذا القطاع و الوصف الخاص بكل نشاط:

 الوصف النشاط الرقم

تأجير  األلعاب واألدوات  1
 والمعدات الرياضية والترفيهية

تشمل المنشآت التي يقوم نشاطها على تأجير المعدات واألدوات الرياضية والترفيهية للمنشآت 
المتخصصة وكذلك لألفراد لمزاولة األلعاب الرياضية المائية بأنواعها كالغطس أو النوادي 

 .تحت الماء، أو التزلج أو اإلبحار الشراعي وغيرها

يشمل المنشآت التي تقوم بتأجير ألعاب االطفال الترفيهية للمنشآت او النوادي او االفراد  تأجير العاب األطفال 2
 .لمزاولة انواع من االنشطة الترفيهيةللتسلية او الستثمارها تجاريا 

 تأجير المالبس و لوازمها 3

هي المنشآت الت تقوم بتأجير جميع انواع المالبس وفساتين وبدالت كانت للنساء او الرجال 
البدالت  –مالبس التنكرية  –فساتين السهرة  –او االطفال  مثال على ذلك )فساتين الزفاف 

التقليدية  وما يشابها او يقاس عليها( كما يمكن للمنشاة  المالبس -المالبس الوطنية  –
 تأجير االحذية واإلكسسوارات الالزمة لهذه الملبوسات

تأجير لوازم المناسبات  4
 واألثاث

يشمل المحال التي تعمل في تأجير االثاث للغير لالستخدام لمدة مؤقته ويشمل تأجير االثاث 
 .االضاءة والصور والتحف وما اليها بأنواعه كالمفروشات المنزلية ومعدات

تأجير البطانيات والمناشف  5
 والمفارش )األثاث(

يشمل المحال التي تعمل في تأجير األثاث المنزلي )مفروشات( للغير لالستخدام لمدة مؤقتة 
ويشمل ذلك تأجير األثاث بأنواعه كاألثاث المنزلي والمكتبي والمدرسي وغيره كما يتضمن 

 ازم األثاث كالمفروشات المنزلية من سجاد وستائر وأدوات إنارة وصور وتحفذلك تأجير لو 
 .وما إليها

تأجير األجهزة الكهربائية  6
 وااللكترونية واألدوات المنزلية

يشمل المحال التي يقوم نشاطها على تأجير األجهزة الكهربائية واإللكترونية كالمواقد واألفران 
جهزة التسجيل الخاصة بها والثالجات والغساالت والمكانس واألجهزة السمعية والمرئية وأ

واألجهزة واألدوات المطبخية والهوائيات وغيرها وكذلك األدوات واألواني المنزلية المستخدمة 
 .في األغراض المنزلية المختلفة

 تأجير عربات األطفال 7

أو آليا  بها يدويايشمل هذا النشاط المنشآت التي تقوم بتوفير عربات خاصة يتم التحكم 
لألطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك في مراكز التسوق أو الحدائق والمرافق  
العامة، بحيث يتم تأجيرها على المتسوقين والزوار الذين يصطحبون أطفالهم أثناء ارتيادهم 

 .تلك األماكن

 تأجير الخيام و المظالت 8
الخيام والمظالت التي تستخدم في المناسبات والمخيمات يشمل المنشآت التي تقوم بتأجير 

السياحية والتدريبية وغيرها وذلك لألغراض التجارية أو لإلفراد او المنشآت والجهات الحكومية 
عداد المخيمات وتجهيزها لالستعمال  . لمدة مؤقتة ويشمل نشاط التأجير تركيب وا 

لتجارية التي تقوم بتأجير األدوات واللوازم والمعدات التي تستخدم في يشمل المنشآت ا تأجير لوازم ومعدات الرحالت 9
الرحالت  والنزهات كأدوات حفظ الطعام والشراب واإلنارة والخيام  الخاصة بالرحالت 



 

والمفارش والعدد واألدوات وغيرها من األدوات واللوازم التي تستخدم عادة أثناء الرحالت 
 .والنزهات أو التخييم

ر اآلالت واالدوات تأجي 10
 الموسيقية

يشمل تأجير مختلف أنواع اآلالت واألدوات الموسيقية اإللكترونية منها والعادية والتي تشمل 
الوتريات، آالت النفخ الخشبية والنحاسية، آالت اإليقاع، المزامير، آالت األكورديون 

 .واألرغن

 -تأجير البيوت المقطورة  11
 الكرافانات

لتي تقوم بتأجير البيوت المقطورة المعدة لنقل الركاب او البضائع سواء يشمل المنشآت ا
 لالستعمال التجاري لالنتقال ونقل األمتعة بغرض التأجير على االفراد او المنشآت لمدة مؤقته

 تأجير األثاث المكتبي 12
الخزانات و يشمل المنشآت التي تقوم بتأجير االثاث المكتبي من المكاتب والمقاعد والطاوالت 

وادراج للخزانة وما اليها سواء لالستعمال التجاري  أو بغرض التأجير على االفراد او 
 المنشآت لمددة مؤقته

 تأجير كبائن النوم 13
يشمل إعداد الكبائن والحجيرات وتجهيزها بلوازم النوم واالسترخاء وذلك الستخدامها وتأجيرها 

ا األشخاص لقضاء فترات طويلة مثل صاالت لفترات قصيرة في األماكن التي يضطر فيه
 .الترانزيت في المطارات أو مراكز التسوق وغيرها

يشمل المحال أو الصاالت المغلقة او المفتوحة التي يتم تزويدها بألعاب تكون مخصصة  صالة العاب لتسلية األطفال 14
 لمختلفة .لتسلية األطفال وما يتناسب مع مراحلهم السنية ومن الفئات العمرية ا

 تأجير الدراجات الهوائية 15
يشمل المنشآت التي يقوم نشاطها على تأجير الدراجات الهوائية والتى تعمل بدون أى 

محركات  على مختلف أنواعها أو احجامها سواء فى المحالت المتخصصة أو االماكن 
 العامة المحددة .

 العاب السيارات الترفيهية 16
أو األفراد المؤهلين في أنشاء حلبات متخصصة أو إعداد اماكن يشمل المنشأت المتخصصة 

تصلح للمارسة العاب السيارات الترفيهية وذلك من خالل إعداد تلك الحلبات بكافة وسائل 
 األمان لممارسة وركوب تلك العربات .

 تأجير الدراجات النارية 17
الترفيهية ذات العجلتين أو أكثر يشمل المنشآت المرخص لها بتأجير الدراجات النارية 

ومجهزة بمحرك آلي وغير مصممة على شكل سيارة والتي يرخص لها للسير في جميع 
 التضاريس باستثناء الطرق المعبدة.

يشمل المنشآت التي تقوم بتاجير العربات الكهربائية الرياضية للنوادي او االفراد لمزاولة انواع  تأجير الدراجات الكهربائية 18
 من االنشطة الترفيهية والرياضية أو حتي انواع اخري من االستخدامات .

 العاب مائية ترفيهية 19

تشمل المنشآت المتخصصة التي توفر وسائل ترفيهيه مائية بهدف التسلية وتملك من االلعاب 
المائية وحمامات السباحة ومعدات التزحلق على الماء واألمواج الصناعية وغيره من الوسائل 
األخرى باإلضافة إلي األفراد المؤهلين والمدربين لإلشراف علي ذلك سواء كان في الفنادق أو 
المراكز التجارية أو الحدائق أو األماكن العامة بشكل مستقل وتأجير المعدات والمالبس الخاصة 

 بها .



 

 صالة لأللعاب اإللكترونية 20
ي ة المختلفة سواء صناديق األلعاب التيشمل المنشآت التى توفر وسائل االلعاب األلكتروني

تعمل بالقطع المعدنية أو األجهزة األخري مثل البالي ستيسن وشاكالت هذه االلعاب ذلك  
 مقابل رسوم أو أجور معينة. 

 

 االشتراطات العامة 5.1
 الجهة المعنية باإلمارة .الجدران من مواد مقاومة للحريق وقابلة للتنظيف والغسيل وفقا للمعايير الفنية المعتمدة من  -
 األرضيات من المواد الصلبة )رخام ، سيراميك ، بالط ، أبوكسي(  وما في حكمها. -
 األسقف واألرضيات والجدران خالية من التشققات والعيوب وبحالة جيدة. -
 يمنع استعمال االسبستوس في المنشأة. -
وفير وتثبيت  تتوفير  حاوية مهمالت ذات غطاء ومزودة بأكياس بالستيكية بداخلها مع االلتزام بالمحافظة على نظافتها باستمرار  -

صندوق لإلسعافات األولية  أو أكثر في مكان يسهل الوصول إليه بالمنشأة على أن يتناسب عدد هذه الصناديق مع حجم 
  ين .المنشأة وطبيعة النشاط وعدد العامل

 عدم ممارسة النشاط أو تخزين المواد خارج حدود المنشأة . -
إخفاء وحماية جميع التوصيالت الكهربائية، وتركيب صندوق صلب غير قابل للحريق على مجمع الكهرباء وذلك فقًا للمعايير  -

 الفنية المعتمدة.
ء و معايير أبوظبي الدولية لسهولة الوصول الى سهولة ومرونة الحركطة داخل المنشأة حسب متطلبات كود ابوظبي الدولي للبنا -

 المباني.
 عدم استعمال المنشأة للسكن أو للطبخ، أو ألي أغراض أخرى تخالف النشططططاط. -
 م (. 5المحافظة على النظافة العامة داخل وأمام المنشأة لمسافة )  -
 كان بارز داخل المنشأة.يمنع التدخين داخل المنشأة  مع وضع إرشادات تحذيرية )ممنوع التدخين( بم -
يجب اتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها مكافحة الحشرات داخل المنشأة التجارية، عن طريق التعاقد من احدى شركات  -

مكافحة الحشرات المتخصصة برش األثاث والمفروشات، التي تستخدم وسائل متخصصة في هذا الشأن، وتقديم عقد مكافحة 
 اظ به مع سجالت التفتيش بشكل مستمر.حشرات سنوي، يتم االحتف

يجب توفير كافة ادوات ومعدات ومالبس األمن والسالمة في جميع المنشآت التي تقدم خدمات التأجير والتسلية والترفيه للعاملين  -
 واألفراد متلقي الخدمة.

تضمن تأجير المنتجات بحالة  يمنع تأجير أي منتجات بحال كانت متسخة او غير نظيفة، ويجب اتخاذ كافة اإلجراءات التي -
 نظيفة بما يضمن عدم نقل اي عضويات او كائنات مجهرية او اي تلوث عبر هذه المواد الى األفراد.

 يجب اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بتطهير المنتجات قبل تأجيرها بما يتناسب مع طبيعة هذه المنتجات. -
نظيفة وصالحة لالستخدام، مع األخذ بعين االعتبار المظهر العام والرائحة التطأكد من أن جميع المنتجات المعروضة للتأجير  -

 وسالمة المنتج.
 التأكد من خلو أثاث والعاب األطفال من أي خطر قد يسبب إصابة لألطفال )أجزاء صغيرة/ أطراف حادة/ إلخ(.  -
 ذه المنتجات بما يضمن عدم اتساخها اويجب تخزين جميع المنتجات واالدوات المخصصة للتأجير في اماكن مناسبة لطبيعة ه -

 تراكم الغبار عليها.



 

تنظيف كافة العاب األطفال داخل صاالت التسلية المخصصة لألطفال بشكل مستمر وبما يضمن بقاء جميع األلعاب نظيفة  -
 وخالية من اي تراكم لألوساخ.

حزمة األمان، ازرار األلعاب، .. الخ( وجميع تطهير وتعقيم كافة العاب األطفال داخل صاالت التسلية )مقاعد، مقابض، ا -
 األماكن التي تكون على اتصال مباشر مع ايدي األطفال في بداية ونهاية يوم العمل، باستخدام مواد مطهرة ومعقمة فعالة.

 مراعاة ان تكون ألعاب األطفال مصنوعة من مواد مطابقة للشروط والمقاييس بناء على موافقة الجهات المختصة. -
 شهادة المطابقة الصادرة عن الجهة المختصة بشأن جميع العاب التسلية عند مدخل صالة األلعاب. وضع -
 للمنشأة التجارية كافة الصالحية في منع تقديم الخدمة ألي طفل داخل صاالت التسلية في حالة االشتباه بإصابته بأي مرض. -
التي تحتاج مجهود بدني مثل )العاب التسلق،  العاب القفز، يجب توقيع اقرار خطي من ولي امر الطفل في حالة األلعاب  -

 العاب التزلج، ... الخ(
 استيفاء جميع شروط ومعايير الوقاية والسالمة للدفاع المدني بما يتناسب مع كل نشاط تجاري. -
 متر مربع وفق متطلبات ونوع نشاط المنشأة. 12التكييف بمعدل واحد طن لكل  -
 ة مع مراعاة الجدول التالي: التهوية حسب نشاط المنشأ -

 

 ( 2المساحة المغطاة  ) م (  inحجم مراوح الشفط )

 2( م 20)  12

 2( م 24)  14

 2( م 36)  16

 2( م 42)  18

 2( م 48)  20

 2( م 52)  22

 2( م 60)  24

 2( م 72)  26

 2( م 86)  28

 2( م 94)  30

 

 



 

 و اشتراطات الصحة العامة قطاع المراكز التجارية .6
 فيما يلي قائمة األنشطة في هذا القطاع و الوصف الخاص بكل نشاط:

 الوصف النشاط الرقم

 مجمع تجاري 1

يشمل المجمعات التي تتكون من عدد كبير من الوحدات والمرافق العقارية والتجارية المختلفة 
اول فيها للمحالت التجارية أو مكاتب يز والتي يتم تأجيرها للغير بحيث يمكن استخدامها كتجمع 

مختلف أنواع النشاط التجاري، كما تحتوي على مرافق أخرى كالوحدات السكنية ومواقف 
للسيارات وفندق ومسرح وقاعة أو أكثر للمؤتمرات وصاالت المعارض التجارية إلى غير ذلك 

 .من المرافق

 مركز تسوق 2
من المحال والصاالت والمعارض والمكاتب التي يتم يشمل المراكز التي تتكون من عدد كبير 

تأجيرها للغير وتزاول فيها مختلف االنشطة التجارية لبيع السلع والمنتجات المختلفة، أو تقديم 
 .الخدمات الترفيهية واالجتماعية كمراكز التسلية والمطاعم الوجبات الجاهزة

 مركز تسوق  )أوت لت( 3

عدد كبير من المحال والصاالت والمعارض والمكاتب التي يتم يشمل المراكز التي تتكون من 
تأجيرها للغير وتزاول فيها مختلف االنشطة التجارية لبيع البضائع ذات العالمات  التجارية  
المشهورة، التي تكون ذات مخزون فائض أو في غير موسمها بحيث يكون بيع تلك البضائع 

 . لحصرياما عن طريق الوكيل مباشرة أو الموزع ا

 

 االشتراطات العامة 6.1
وضع اللوحات اإلرشادية على المداخل والمخارج الرئيسية للمركز توضح فيه السلوكيات واآلداب العامة الواجب على رواد المركز  -

يوانات الحااللتزام بها من )منع التدخين، األماكن المخصصة للتدخين، منع تعاطي الكحول، ارتداء مالبس محتشمة، منع دخول 
 بشتى انواعها، منع استخدام المزالج، منع اظهار المشاعر الحميمية كالتقبيل والعناق(.

وضع اللوحات اإلرشادية على المصاعد تفيد بأولوية استخدامها من قبل )المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة، الحوامل ، كبار  -
 السن، المريض(. وعدم استخدام المصاعد في حالة الحريق.

 توفير صندوق إسعافات أولية عند كل مكتب استقبال، على ان يتناسب عددها مع حجم المركز، مع ضرورة وجود موظف مدرب -
الطارئة في مكاتب االستقبال على دراية باإلسعافات األولية وان يكون حاصاًل على  في الحاالت األولية اإلسعافات إجراء على

 من الجهات المعنية في هذا الشأن.شهادات في اإلسعافات األولية معتمدة 
في شأن مكافحة التبغ والالئحة التنفيذية  2009( لسنة 15تخصيص اماكن للتدخين وفقا للشروط المعايير قانون اتحادي رقم ) -

 ، ووفقا لما تحدده البلدية المعنية. 2013لسنة  24الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 
مؤمنة بوسائل الحماية التي تمنع دخول عربات األطفال اليها او كراسي ذوي االحتياجات  يجب ان تكون جميع الساللم المتحركة -

 الخاصة، واستخدامها من قبل األطفال دون مرافقة شخص بالغ.



 

اتخاذ كافة اإلجراءات في شأن ضمان جودة الهواء الداخلي للمركز، عن طريق التعاقد مع احدى الشركات المؤهلة والمعتمدة من  -
جهات المعنية لتقوم بتنظيف مرشحات الهواء وتنظيف وحدات التكييف المركزية وانابيب نقل الهواء بما يضمن بشكل دوري قبل ال

 ومستمر واالحتفاظ بسجالت التنظيف والصيانة الدورية في المركز التجاري بشكل يسهل الوصول اليها عند الحاجة.
الهواء واستبداله بشكل منتظم الى الخارج في المواقف األرضية، منعا من  اتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها ان تضمن طرد -

 حدوث أي احتباس حراري او ارتفاع لنسب اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون والغازات السامة االخرى.
اض سباحة، برادات شرب اتخاذ كافة اإلجراءات في شأن ضمان جودة المياه داخل المركز التجاري )خزانات مياه، نوافير، احو  -

المياه( عن طريق التعاقد مع احدى الشركات المؤهلة والمعتمدة من الجهات المعنية لتنظيف خزانات المياه وشبكة نقل المياه 
الداخلية للمركز بشكل دوري ومستمر مع اخذ العينات كل ستة اشهر للتأكد من خلو المياه من أي تلوث بيولوجي او كيميائي او 

 .فيزيائي
يجب تركيب برادات شرب المياه بشكل جيد والتأكد من توصيل الطرف األرضي لمنع حدوث تماس كهربائي، كما يتحتم حماية  -

تمديدات األسالك الكهربائية الموصلة جيدًا مع تثبيت البرادات بشكل يمنع ميالنها أو سقوطها، ويجب صيانتها بشكل دوري 
 ومستمر.وتنظيف خزانات المياه فيها بشكل دوري 

 يجب ان تكون برادات شرب المياه ذات صنابير مياه على شكل نافورات صغيرة لضمان عدم مالمسة الفم عند الشرب. -
التأكد من ان جميع دورات المياه في المركز نظيفة بشكل مستمر ومزودة بالماء والصابون والمطهرات والمناديل الورقية، مع توفير  -

محكم ومغلفة بكيس بالستيك ويتم تفريغها باستمرار، مع ضرورة توفير سائل معقم اليدين خارج حاويات ذات غطاء يفتح بالقدم 
 الحمام واستخدامه عند الخروج والدخول.

 الصيانة الدورية لدورات المياه والتأكد من انها خالية من الشقوق والكسور. -
 م وعدم تخزين ادوات النظافة داخل الحمام.يجب توفير مخزن خاص لحفظ المواد واألدوات الخاصة بالتنظيف والتعقي -
 السوق. داخل للعاملين سكن بعمل يسمح ال -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 واشتراطات الصحة العامة قطاع محالت بيع و تجارة التبغ .7
 فيما يلي قائمة األنشطة في هذا القطاع و الوصف الخاص بكل نشاط:

 الوصف النشاط الرقم

تجارة السجائر والتبغ ومنتجاته  1
 بالجملة -

هي المنشأت التجارية المتخصصة في االتجار بالجملة في االسواق المحلية أو عن طريق 
االستيراد من الخارج لجميع انواع  التبغ المعالج والمهيأ لإلستخدام في التدخين وكذلك 

 السجائر والسيجار والنشوق )السعوط( والتبغ المهروم والتبغ المصنع وغيرها.

 -وازم التدخين تجارة أدوات ول 2
 بالجملة

يشمل المنشأت التجارية التى تقوم باألتجار بالجملة فى السوق المحلية فى تجارة جميع أنواع  
لوازم التدخين من غاليين وحماالت   الغاليين وأرجيلة ووالعات ومنافض رماد السجائر   وعلب 

 دخنون.ي يستخدمها المالثقاب وعلب حفظ السجائر وعلب ترطيب التبغ   وسائر األدوات الت

بيع السجائر والتبغ ومنتجاته  3
 بالتجزئة -

هي إعادة  البيع في المتاجر المتخصصة بالتجزئة لجميع انواع  التبغ المعالج والمهيأ لإلستخدام 
في  التدخين وكذلك السجائر والسيجار والنشوق )السعوط(   والتبغ المهروم والتبغ المصنع 

 وغيرها.

 -ولوازم التدخين  بيع أدوات 4
 بالتجزئة

هي إعادة  البيع في المتاجر المتخصصة بالتجزئة  للوازم التدخين من غاليين وحماالت   
الغاليين وأرجيلة ووالعات ومنافض رماد السجائر   وعلب الثقاب وعلب حفظ السجائر وعلب 

يحق لهذا شرة  والترطيب التبغ   وسائر األدوات التي يستخدمها المدخنون الى المستهلك مبا
 الفرع األستيراد من الخارج .

سيط في ب المجفف ومنتجاته على نطاق تجاريالتبغ  الباعة الذين يمارسون بيع أوراقيشمل  كشك بيع تبغ 5
 األسواق الشعبية عن طريق البيع   على البسطات أو األكشاك الصغيرة.

 ت الشيشة.يشمل المحال المتخصصة التي يقتصر نشاطها خدما مقهي 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شروط و معايير محالت بيع التبغ و منتجاته و أدواته بالتجزئة 7.1
 

 موقع المحل

 يجب مراجعة ادارة الصحة العامة / بلدية مدينة أبوظبي ألخذ الموافقة المبدئية قبل البدء في المشروع. 1

 التبغ ومنتجاته. احضار موافقة من صاحب المبنى بعدم الممانعة لممارسة نشاط تجارة 2

 موافقة إدارة تراخيص البناء على أعمال تعديل الديكورات بحال كان هناك اي اعمال أو تعديالت على المحل. 3

 المحل ال يوجد داخل منشأة ) تعليمية، طبية، رياضية، دينية، صناعية، نفطية، مسارح ودور السينما ( 4

 منشآت التعليمية مثل )رياض اطفال، حضانة، مدرسة، كلية، معهد تدريبي(.متر عن المدخل الخارجي لل 150يبعد المحل  5

 متر عن دور العبادة وملحقاتها 100يبعد المحل  6

 أن ال يكون المحل مطاًل على أحد الشوارع الرئيسية المعتمدة. 7

 المكونات الخارجية للمحل

 مختلف خارجي تصميم هناك كان وبحال البناء، شكل مع متوافقاً  الخارجي والديكور الخارجي المحل واجهة تصميم يكون أن يجب 8

 أبوظبي. مدينة بلدية في المختصة الجهات من التصاريح المعتمدة تتوفر أن فيجب

األعمدة الخارجية للمحل متوافقة مع األعمدة األخرى للمبنى وغير مغطاه بأي مواد أو الوان او تشطيبات كمواد اكساء )كالدينج،  9
 او ستالنس او حجر( وبحال كان هناك تصميما على األعمدة الخارجية يجب أن يكون بموافقة قسم الصيانة في بلدية أبوظبي 

 تدعم اللوحة األسمية للمحل، مثل األسالك والمواسير الكهربائية التي تغطيها والمفاتيح الكهربائية مخفيةالعناصر الكهربائية التي  10
 عن الظاهر العام ، وموضوعة بطريقة آمنة

أبواب االمان والحماية إن وجدت فهي بالخلف من الواجهة الزجاجية للمحل داخل المحل، ويمنع استخدام ابواب السحاب التي  11
 وضعها على الواجهة الخارجية للمحل .يتم 

 مساحة المحل

 متر مربع وال تشمل هذه المساحة أية مناطق مشتركة أو ساحات خارجية 50مساحة المحل  12

 مدخل المحل

 يجب أن يكون مدخل المحل مستقل وخارجي 13

 يجب أن يكون المحل معزوال عن باقي ارجاء المبنى 14

15 

 متر عن المداخل الرئيسية للمباني 7.5المحل يجب أن يبعد مدخل 

 

 



 

 المكونات الداخلية للمحل

 لالحتراقاألرضيات من مواد سهلة التنظيف والصيانة، وغير قابلة  16

 متر 3ارتفاع السقف ال يقل عن  17

لها ومستوفية للشروط الصحية، و ال توجد سدة علوية داخل المنشأة، وبحال وجدت السدة العلوية يجب ان تكون من اصل البناء  18
 مخططات بناء معتمدة من الجهات المختصة والتي تثبت ذلك

 اإلضاءة والتهوية الجيدة في مكان ممارسة النشاط ، ويمنع استخدام مكيفات النافذة 19

 متر مربع، لتخزين منتجات التبغ مع تهوية كافية 6توجد مساحة داخلية منفصلة بما ال يقل عن  20

 متر 5الرصيف حول المنشأة ال يستخدم للتخزين أو العرض وبحالة نظيفة حول المنشأة بمسافة  21

 واإلرشادية الداخلية التحذيرية الالفتات

 ال يسمح بوجود الفتات داخلية أو خارجية تعزز الدعاية لتدخين الشيشة أو اي من منتجات التبغ األخرى 22

 .سنة الى داخل المحل 18المحل بحظر دخول األشخاص الذين تقل أعمارهم عن توجد لوحة تحذيرية على مدخل  23

 

 الصيانة و التشغيل

 المحل ال يسبب أي إزعاج للمبنى أو الجوار أو المنطقة بشكل عام أو لحركة المرور أو المواقف العامة 24

 ، ويجوز تمديد هذه الفترة بتصريح خاص من السلطة تقديم الخدمة من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثانية عشرة ليالً  25
 المختصة

 يستخدم المحل لممارسة النشاط التجاري فقط وال يستخدم المحل أو جزء منه للنوم أو السكن أو الطبخ 26

 .المحل نظيف وخالي من الغبار واألوساخ في جميع األوقات 27

 .م( وذلك خالل ساعات العمل 5المحل لمسافة )يتم المحافظة على النظافة العامة داخل وأمام  28

29 

 يجب أن يكون النشاط التجاري في الرخصة التجارية أحد األنشطة المذكورة أدناه :

 اته بالتجزئةطططبيع السجائر والتبغ ومنتج    

 بالتجزئة نططططططبيع أدوات ولوازم التدخي  

 غطططططططططططططططططططع تبطططططططططططططططططططشك بيك 
 ه.او خارجالمحل عاما ( داخل  18ال يباع التبغ ومنتجاته الى من هم دون ال )  30

بوات التبغ وانما يقتصر النشاط التجاري على بيع عتدخين منتجات التبغ بقصد التجربة،  التدخين داخل المحل أو يمنع منعا باتاً  31
 UAE.S/GSO 246 :2011بطاقة عبوات منتجات التبغ  شروطوالمطابقة ل ومنتجاته المغلقة والمختومة بختم المصنع فقط

 .داخل المحلمفتوحة من عبوات التبغ اي عبوة يمنع منعا باتا وجود  32



 

ال يعرض أو يباع التبغ أو منتجاته بجوار أماكن عرض أو بيع السلع والمنتجات الغذائية أو الصحية، او المنتجات والسلع  33
 والمالبس الرياضية.)في محالت الهايبرماركت(المخصصة لألطفال، أو األدوات 

ال يتم عرض أو بيع التبغ أو منتجاته عند نقاط الدفع، ويراعى أن تكون في أبعد موقع من نقطة الدفع داخل المحل.)في محالت  34
 الهايبرماركت (

 منتجاته اي خصومات أو تنزيالت أو عروض خاصة أو ترويجية أو تصفية على التبغ أويمنع اجراء  35

 ال يتم بيع التبغ أو منتجاته بالتجزئة عن طريق شبكة المعلومات اإللكترونية أو أية وسيلة الكترونية 36

ويمنع منعا باتا  UAE.S/GSO 246 :2011جميع عبوات ومنتجات التبغ مطابق لمعايير وشروط بطاقة عبوات منتجات التبغ  37
 ةلمحل، وانما يجب ان تكون جميع عبوات التبغ ومنتجاته مطابقة لشروط البطاقة التعريفيالتصنيع أو التعبئة او فرم التبغ داخل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بالجملةشروط و معايير محالت بيع التبغ و منتجاته و أدواته  7.2
 

 موقع المخزن والمكتب

 قبل البدء في المشروع.يجب مراجعة ادارة الصحة العامة / بلدية مدينة أبوظبي ألخذ الموافقة المبدئية  1

 احضار موافقة من صاحب المبنى بعدم الممانعة لممارسة نشاط تجارة التبغ ومنتجاته. 2

 موافقة إدارة تراخيص البناء على أعمال تعديل الديكورات بحال كان هناك اي اعمال أو تعديالت على المخزن. 3

 رياضية، دينية، صناعية، نفطية، مسارح ودور السينما( المكتب والمخزن ال يوجد داخل منشأة )تعليمية،طبية ، 4

 متر عن المدخل الخارجي للمنشآت التعليمية مثل )رياض اطفال، حضانة، مدرسة، كلية، معهد تدريبي(. 150يبعد المخزن  5

 متر عن دور العبادة وملحقاتها. 100يبعد المخزن  6

في منطقة ميزانين داخل مبنى تجاري سكني أو في مبنى تجاري تجاري، يجب ممارسة النشاط في مكتب تجاري مؤثث ومجهز  7
 ويجب أن يكون المخزن في منطقة مخصصة للتخزين )منطقة مخازن(

 المكونات الخارجية للمحل

 تلفمخ خارجي تصميم هناك كان وبحال البناء، شكل مع متوافقاً  الخارجي والديكور الخارجي المخزن واجهة تصميم يكون أن يجب 8

 أبوظبي. مدينة بلدية في المختصة الجهات من التصاريح المعتمدة تتوفر أن فيجب

متوافقة مع األعمدة األخرى للمبنى وغير مغطاه بأي مواد أو الوان او تشطيبات كمواد اكساء )كالدينج،  للمخزناألعمدة الخارجية  9
 او ستالنس او حجر( وبحال كان هناك تصميما على األعمدة الخارجية يجب أن يكون بموافقة قسم الصيانة في بلدية أبوظبي 

ية مثل األسالك والمواسير الكهربائية التي تغطيها والمفاتيح الكهربائ خزن،مالعناصر الكهربائية التي تدعم اللوحة األسمية لل 10
 مخفية عن الظاهر العام ، وموضوعة بطريقة آمنة

واب ، ويمنع استخدام ابللمخزن او بالخلف من بوابة المخزنأبواب االمان والحماية إن وجدت فهي بالخلف من الواجهة الزجاجية  11
 . للمخزنعلى الواجهة الخارجية  السحاب التي يتم وضعها

 مدخل المخزن

 .مستقل وخارجي المخزنمدخل يجب أن يكون  12

 أي مبنى مجاور.معزوال عن باقي ارجاء  يجب أن يكون المخزن 13

 مخزنالمكونات الداخلية لل

 يجب أن يكون مدخل المحل مستقل وخارجي 14

 المبنىيجب أن يكون المحل معزوال عن باقي ارجاء  15

 متر عن المداخل الرئيسية للمباني 7.5يجب أن يبعد مدخل المحل  16



 

 اإلضاءة والتهوية الجيدة في مكان ممارسة النشاط ، ويمنع استخدام مكيفات النافذة 17

 متر 5الرصيف حول المخزن ال يستخدم للتخزين أو للعرض وبحالة نظيفة حول المنشأة بمسافة  18

 واإلرشادية التحذيرية الداخلية الالفتات

 وجود الفتات داخلية أو خارجية تعزز الدعاية لتدخين الشيشة أو اي من منتجات التبغ األخرىيسمح بال  19

 سنة الى داخل المخزن. 18توجد لوحة تحذيرية على مدخل المخزن بحظر دخول األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  20

 الصيانة و التشغيل

 يسبب أي إزعاج للمبنى أو الجوار أو المنطقة بشكل عام أو لحركة المرور أو المواقف العامةالمخزن ال  21

 يستخدم الموقع لممارسة النشاط التجاري فقط وال يستخدم الموقع أو جزء منه للنوم أو السكن أو الطبخ 22

 المخزن نظيف وخالي من الغبار واألوساخ في جميع األوقات. 23

 م( وذلك خالل ساعات العمل. 5المحافظة على النظافة العامة داخل وأمام المخزن لمسافة )يتم  24

25 

 يجب أن يكون النشاط التجاري في الرخصة التجارية أحد األنشطة المذكورة أدناه :

  بالجملة  -تجارة السجائر والتبغ ومنتجاته 
  بالجملة -تجططططارة أدوات ولوازم التدخين 
 لخططططططططططططططططططططططططام بالجملةتجارة التبغ ا 

 عاما ( داخل المخزن او خارجه. 18ال يباع التبغ ومنتجاته الى من هم دون ال )  26

يمنع منعا باتًا التدخين داخل المخزن وانما يقتصر النشاط التجاري على بيع عبوات التبغ ومنتجاته المغلقة والمختومة بختم  27
 UAE.S/GSO 246 :2011المصنع فقط والمطابقة لشروط بطاقة عبوات منتجات التبغ 

 يمنع منعا باتا وجود اي عبوة مفتوحة من عبوات التبغ داخل المخزن. 28

 ال يتم تخزين التبغ أو منتجاته بجوار أماكن تخزين أي منتجات أخرى غير التبغ. 29

 يمنع اجراء اي خصومات أو تنزيالت أو عروض خاصة أو ترويجية أو تصفية على التبغ أو منتجاته. 30

 ةأية وسيلة الكتروني ال يتم بيع التبغ أو منتجاته بالجملة أو بالتجزئة عن طريق شبكة المعلومات اإللكترونية أو 31

32 
 UAE.S/GSO 246 :2011جميع عبوات ومنتجات التبغ مطابق لمعايير وشروط بطاقة عبوات منتجات التبغ 

ويمنع منعا باتا التصنيع أو التعبئة او فرم التبغ داخل المخزن، وانما يجب ان تكون جميع عبوات التبغ ومنتجاته مطابقة لشروط 
 البطاقة التعريفية

 

 

 



 

 واشتراطات الصحة العامة قطاع ورش اإلصالح و الصيانة .8
 فيما يلي قائمة األنشطة في هذا القطاع و الوصف الخاص بكل نشاط:

 الوصف النشاط الرقم

 منجرة ) ورش النجارة ( 1
يشمل المشاغل وورش النجارة الصغيرة التي يقتصر نشاطها على تقديم بعض الخدمات المنزلية 

نتاج  بعض المنتجات الخشبية البسيطة والتي تعتمد في عملها على بعض االدوات والشخصية وا 
 .والمناشر الصغيرة

 درفلة األلمنيوم 2

يشمل القيام بجميع عمليات الدرفلة على البارد أو الساخن   والتي تستخدم فيها كتل أو 
يات لك عملاسطوانات األلمنيوم النقي لصناعة األلواح والصفائح من األلمنيوم كما يشمل ذ

تكسير األلمنيوم بتعرجات مختلفة األشكال ليتم استخدامها فيما بعد لألغراض الصناعية أو 
 .البناء والتشييد ألغراض

 طالء المنتجات المعدنية 3

هي الورش والمشاغل التي تقوم على طالء المنتجات المعدنية بواسطة الرش او التغطيس، 
 الحديدية المشكلة التي تستخدم في المباني مثل )البواباتوتشمل المنتجات المعدنية القضبان 

واألبواب، والسور الحديدي، ..الخ( والمنتجات الحديدة األخرى مثل التحف الحديدية واأللواح 
 الحديدية والصفائح وما شابه.

طالء منتجات معدنية بمعادن  4
 ثمينة

ب معدنية بالمعادن الثمينة كالذههي الورش والمشاغل التي تقوم على طالء جميع المنتجات ال
 أو الفضة أو البالتين، وما شابه من المعادن الثمينة.

طالء قضبان الدعم  5
 ومعالجتها

هي الورش والمشاغل التي تقوم على طالء قضبان الدعم التي تستخدم في المباني اإلنشائية، 
ء الخاص أو تغطيتها بالطالواجراء جميع العمليات المتعلقة في هذا الشأن مثل جلفنة القضبان 

 بعد معالجتها.

معالجة المعادن وتنظيفها  6
 بالسفع الرملي

هي الورش والمشاغل التي تقوم على معالجة المعادن المختلفة لتنظيفها وازالة الطالء او الصدأ 
عنها عن طريق استخدام الرمل بواسطة تقنية رش الرمل تحت ضغط عالي باستخدام اجهزة 

 ألمر.خاصة لهذا ا

 ورشة حدادة ولحام 7
يشمل المشاغل وورش الحدادة واللحام المجهزة بالمعدات والمكائن الخاصة الصغيرة والتي تقوم 
بتقطيع الحديد عن طريق مكائن اللحام الكهربائية وحسب طلب العميل وبناء على تعهدات أو 

 .  اتفاقات بين تلك الورش والعمالء  ودون إنتاج خاص لتلك الورش

ورشة لتركيبات االلمنيوم  8
 والزجاج

يشمل المحالت والورش والمشاغل التي تمتهن حرفة تركيب االلمنيوم والزجاج وذلك من خالل 
قص وتفصيل االلمنيوم حسب الطلب وكذلك تركيب جميع انواع الزجاج، وال يشمل هذا النشاط 

 صبغ األلمنيوم او معالجتها.

هز بأجهزة وماكينات بسيطة متنوعة، الهدف منها عمل خرط المعادن يشمل الورش التي تج ورشة خراطة 9
 وتجهيزها حسب طلب العميل وبما يتناسب مع متطلباته.

يشمل الورش والمحالت التي تقوم على إصالح البنادق واألسلحة الصغيرة كبنادق الصيد إصالح وصيانة البنادق  10



 

والبنادق المستخدمة في األلعاب الرياضية وكذلك   بأنواعها والمسدسات واألقواس والسهام واألسلحة
 .إصالح أسلحة الصيد البحري والفخاخ وغيرها

11 
إصالح وصيانة  مكيفات 
الهواء ومعدات التبريد وتنقية 

 الهواء

يشمل الورش والمنشآت التي تقوم  بإصالح وصيانة معدات وأجهزة تكييف الهواء العادية 
الوحدات المنفصلة )سبليت( وصيانتها، ومعدات تبريد المياه والهواء )وحدات النافذة( وكذلك 

وأجهزة تنقية الهواء، والمبردات التجارية  )ثالجات العرض(   وال يشمل هذا النشاط صيانة 
 واصالح اجهزة التكييف المركزي.

إصالح وصيانة الجرارات  12
 الزراعية

مل االصالح  والصيانة لجرارات الزراعية ويشيشمل الورش والمنشآت التي تقوم بجميع عمليات 
ذلك النشاط جميع اآلليات والجرارات المتحركة مثل المحاريث واالت الحصد والفرز واالت 

 .تقطير المياه وخالفه

إصالح وصيانة المولدات  13
 الكهربائية

ية وذلك ئيشمل الورش والمنشآت التي تقوم بجميع عمليات االصالح والصيانة للمولدات الكهربا
باستخدام تقنيات متنوعه ويشمل ذلك النشاط لف الموتورات الخاصة بتلك المولدات والمحركات 

 الكهربائية.

إصالح اآلالت والمكائن  14
 الخفيفة وصيانتها

يشمل المنشآت المتخصصة والتي تقوم بعمليات متخصصة في اصالح اآلالت والمكائن 
سواء ذلك حسب الطلب أو طبقا لتنفيذ عقود خاصة  الخفيفة واجراء عمليات الصيانة عليها

 . للصيانة

 إزالة الصدأ عن المعادن 15

يشمل الورش والمشاغل التي تقوم بعمليات إزالة الصدأ عن األدوات واألواني والمشغوالت 
صالحها، وكذلك يشمل  المعدنية وبوجه خاص المصنوعة من الفضة أو النحاس وتلميعها وا 

آت التي تقوم بعمليات إزالة الصدأ عن المعدات واإلنشاءات المعدنية والبحرية هذا النشاط المنش
 .وتزويدها بالمواد المقاومة للصدأ

اصالح معدات واليات الرفع  16
 والتحميل

صالح معدات الرفع والتحميل والمناولة بجميع  يشمل المنشآت الفنية المتخصصة في تركيب وا 
ل الفوركلفت، ويشمل هذا النشاط عمليات الصيانة الدورية أنواعها الخفيف منها والثقيل مث

 . لألجهزة

تركيب واصالح عدادات  17
 االجرة

صالح جميع أنواع العدادت الخاصة  يشمل المحالت أو المنشآت المتخصصة في تركيب وا 
 بسيارة األجرة والتي وظيفتها   احتساب التعرفة الخاصة بتوصيل الركاب.

اللوحات تصميم وانتاج  18
 االعالنية وتركيبها

يشمل الورش والمشاغل أو المحالت المتخصصة في تصميم وانتاج اللوحات االعالنية  كما 
يشمل  األعمال الالزمة لتركيب اللوحات اإلعالنية الكهربائية وغير الكهربائية، كما يشمل القيام 

ذلك إدخال تجهيزات بأعمال التجميع البسيطة للوحات المصنعة في مكان  آخر، ويشمل ك
 .معينة على اللوحات  أثناء تركيبها

 إصالح وصيانة الطابعات 19
ويشمل هذا النشاط المحال المتخصصة في إصالح وصيانة جميع أنواع الطابعات والوحدات 
الطرفية المخصصة للطبع ويشمل ذلك أعادة تشغيلها وصيانتها سواء تم ذلك بالطلب المباشر 

عادة تعبئة أو التعاقدات مع ال منشآت وال يحق هذا الفرع بيع وشراء الطابعات المستعملة وا 



 

 األحبار

إصالح األجهزة اإللكترونية  20
 المنزلية

يشمل المحال المتخصصة في إصالح األجهزة الكهربائية االلكترونية والمكاوي والمكانس 
 . مصات وغيرهاوالمراوح الكهربائية واألجهزة المطبخية الكهربائية كالخالطات والمح

21 
إصالح أجهزة الفيديو والراديو 
والتلفزيون واجهزة التصوير 

 المنزلية

يشمل المحال المتخصصة في إصالح األجهزة اإللكترونية المتمثلة في أجهزة الفيديو والتلفزيون 
  والراديو والمسارح المنزلية  وكذلك أجهزة التصوير المنزلية مثل كاميرات التصوير

المبردات والغساالت  إصالح 22
 والسخانات

يشمل المحال المتخصصة في إصالح وصيانة جميع  أجهزة الطبخ المنزلية مثل )المبردات 
 والغساالت والسخانات والثالجات( وال يشمل هذا النشاط تصليح وصيانة المواقد واألفران.

إصالح معدات الحدائق  23
 وقص الحشائش

األدوات ومعدات الحدائق وقص الحشائش مثل معدات  يشمل المنشآت المتخصصة في إصالح
تسوية الحشائش التي تستخدم في المالعب واألدوات الزراعية األخرى التي تستخدم في نظافة 

 .األراضي ورش السماد مثل الجاروف والبروش وخالفة

قص وتفصيل بطائن األثاث  24
 والمفروشات المنزلية

المتخصصة في تجديد بطائن األثاث والمفروشات المنزلية هي الورش او المشاغل او المحال 
صالحها وصيانتها، بما في ذلك األثاث المكتبي ويشمل ذلك الفرع قص وتفصيل  وتبطينها وا 
صالح األثاث  األقمشة التي تغطى بها تلك األثاث. وال يشمل هذا الفرع تنجيد األثاث وا 

 والمفروشات.

 تنجيد األثاث المنزلي 25

ل المتخصصة في تنجيد جميع انواع المفروشات المنزلية، وهى تقوم على إعادة هي المحا
لكراسي ا -حشو وتنجيد و تغيير / تغطية   وتصليح االجزاء المتضررة من االثاث )المقاعد 

الجلسات العربية( بمختلف انواع القماش كما يشمل النشاط خياطة  –مخدات  –األسرة  –
ا الوسائد والمخدات وخياطة المفارش المنزلية واالغطية التي المنسوجات واألقمشة بما فيه

 . توضع على المفروشات لحمايتها

إصالح االثاث المنزلي  26
 والمكتبي

هي محال النجارة البسيطة التي تعمل على إصالح األثاث المنزلي والمكتبي اعتمادا على 
ال بإصالح  جميع انواع بعض األدوات البسيطة المستخدمة في اإلصالح وتقوم تلك المح

 . المفروشات الخشبية منها كاألسرة والدواليب او المكاتب الخشبية والمعدنية وما شابه

 رش وطالء وتلميع األثاث 27
يشمل جميع المحال او الورش المتخصصة بأعمال طالء وتلميع االثاث المصنوع من االخشاب 

خيزران وال يشمل هذا النشاط إصالح او المعادن أو اي مواد أخري مثل مواد الضفير وال
 .المصنوعات الخشبية او إصالح األثاث المنزلي أو المكتبي

إصالح المجوهرات  28
 والمصوغات والحلي

يشمل ورش الصياغة الصغيرة التي تقوم بإصالح الحلي أو صياغة بعض أجزائها من المعادن 
او صناعة المصوغات  ي الثمينةالثمينة كالذهب وال يحق لهذا النشاط بيع الذهب أو الحل

 الذهبية.

اصالح األجهزة واألدوات  29
 والمعدات الرياضية

يشمل إصالح جميع انواع األجهزة واآلالت والمعدات االلكترونية الرياضية الخاصة بالنوادي 
الرياضية وصاالت الجم ويشمل ذلك النشاط صيانتها والعمل علي المحافظة على حالتها 



 

سواء تم ذلك عن طريق عقود للصيانة واإلصالح أو حسب الطلب وال يشمل هذا التشغيلية 
 .النشاط ترميم المالعب والصاالت

إصالح الدراجات الهوائية  30
 )السياكل(

يشمل المحال او الورش التي تقوم بإصالح الدراجات الهوائية وصيانتها وذلك عن طريق تبديل 
ال يحق لممارسة النشاط بيع الدراجات ولكن يمكن قطع الغيار التالفة أو ضبط العجالت و 
 .أضافة هذا النشاط لنشاط بيع الدراجات

إصالح السكاكين والمقصات  31
 وسنها

يشمل المحال أو الورش المتخصصة في مجال إصالح السكاكين والمقصات الحادة أو أدوات 
و سنها بعض أجزائها أالقطع األخرى مثل شفرات القطع المستخدمة في األجهزة وذلك بتبديل 

 . بالطرق اليدوية أو الكهربائية

صالح  اسطوانات  32 فحص وا 
 الغاز

يشمل المحال والورش المتخصصة في مجال فحص االسطوانات التي تعبأ بأنواع الغازات 
المختلفة أو الهواء المضغوط أو الغازات الطبية وخصوصا تلك المستخدمة للتنفس تحت سطح 

التأكد من صالحيتها لالستخدام، كما يشمل هذا النشاط المنشآت التي تقوم الماء، ويشمل ذلك 
 بإصالح تلك االسطوانات وصيانتها.

 اصالح ماكينات الخياطة 33
يشمل المحالت أو المراكز المتخصصة في إعادة تصليح ماكينات الخياطة اليدوية منها 

من جعلها صالحة للعمل وال يحق لواإللكترونية سواء كان عن طريق صيانة تلك الماكينات أو 
 . يعمل في هذا النشاط بيع ماكينات الخياطة

 إصالح اآلت موسيقية 34
يشمل المحالت أو المراكز المتخصصة في إعادة تصليح األدوات الموسيقية الوترية منها 

حق يواإللكترونية سواء كان عن طريق ضبط تلك األجهزة ايقاعيًا أو جعلها صالحة للعمل، وال 
 . لمن يعمل في هذا المجال تعليم الموسيقي او بيع اآلالت الموسيقية

يشمل المحال التي تعمل في إصالح ورتق جميع أنواع المنسوجات كالسجاد واألقمشة والستائر  رفي السجاد والمنسوجات 35
 .والمالبس وغيرها

اعمال المشغوالت اليدوية  36
 والبيئية

عمال اليدوية كالرسم والنحت والتصوير والحرف التراثية كذلك يشمل المنشآت المتخصصة لأل
الرسم على الزجاج أو الخشب وتشكيل الفخار والمعادن وغيرها بغرض إنتاج اللوحات أو التحف 
الفنية المستخدمة في تزيين الصاالت والرفوف في المنازل والصاالت العامة، ويشمل ذلك تقديم 

لتراثية للتصاميم الفنية المختلفة كالبطاقات وطوابع البريد خدمات ترويج األعمال الفنية وا
 .والشعارات والجوائز واإلعالنات التجارية وغيرها

 نسخ المفاتيح وتصليح األقفال 37

هي المحالت المتخصصة في نسخ جميع أنواع المفاتيح لجميع أنواع األبواب والسيارات سواء 
 الحديثة ويتمثل عمل تلك المحالت في نسخ مفاتيح تم ذلك يدويا أو باستخدام ماكينات النسخ

جميع أنواع األبواب والسيارات وكذلك نسخ وبرمجة جميع المفاتيح وريموتات السيارات وكذلك 
جميع أنواع األقفال االلكترونية أو العادية . ال يحق لهذا النوع من النشاط بيع  تصليح

 . ات المعدنية لألبوابالمستلزمات المعدنية لألبواب كاألقفال والمنتج

يشمل المنشآت والورش المتخصصة  في مجال  نشر االخشاب وتقطيعها وخرطها والمستخدمة  قطع األخشاب ونشرها 38



 

 .في أنتاج االلواح والرقائق والكتل وغير ذلك

ياكتها كعمل ح يشمل المنشآت والورش أو المصانع التي تقوم بتجهيز األقمشة والمنسوجات قبل تجهيز المنسوجات 39
 .التكسير أو الكركشة أو تشميع المالبس ضد الماء وتبطينها ومعالجتها بالمطاط أو تشريبها

الطباعة على المنسوجات  40
 والملبوسات

هي المنشآت والورش التي تعمل على الطباعة على المنسوجات او الملبوسات بواسطة آالت 
 لتقليدية البسيطة.خاصة للطباعة على األقمشة او بواسطة الطرق ا

الطباعة علي الحرير )سلك  41
 سكرين(

هي المنشآت التي تتبع طريقة الطباعة بواسطة شبكة من الحرير أو البوليستر أو غيرها من 
الشبكات المحبوكة، فتقوم على ضخ الحبر في فتحات الشبكة لنقله علي السطح المصقول 

و ملصقات، أو بالستيك أو خشب أو  الموضوع أسفل الشبكة سواء كان ذلك السطح قمصان
 أية مادة يمكن أن تبقي الصورة على سطحها.

خياطة وتجهيز الخيام  42
 والطرابيل

يشمل المحالت والورش والمشاغل التي تمتهن حرفة خياطة الخيام والطرابيل يشمل ذلك خياطة 
غطية ستخدامها لتوتجهيز الطرابيل من األنسجة التي تتميز بالمتانة ومقاومة الماء وذلك ال
 السيارات وحمايتها من العوامل الجوية، او في المظالت والخيام وما شابه.

 تلبيس األلواح الخشبية 43
هي المنشآت او الورش التي تقوم على تلبيس األلواح الخشبية الخام او تلبيس األثاث المصنوع 

 او ما شابه من األخشابمن الخشب بطبقة رقية من خشب الصنوبر او الماهوجني او البلوط 
 التي تستخدم لتلبيس األخشاب الخام او األثاث.

 تجفيف ومعالجة األخشاب 44
هي المنشآت والورش التي تقوم على تجفيف األخشاب الخام عن طريق تعريضها لتيار هوائي 
ساخن ضمن غرف مغلقة، ويشمل هذا النشاط غمر او رش األخشاب بالمحاليل الحافظة لها 

 ريات او الحشرات التي تقوم على تحليل الخشب في الظروف الرطبة.من الفط

يشمل المشاغل والورش التي تقوم بعمليات تقطيع الرخام، الجرانيت واالحجار وغيرها الى  أعمال قطع الرخام والحجر 45
 .أحجام مختلفة ألغراض البناء والتشييد وصقل األجزاء الظاهرية منه وتلميعها

 وتهيئتهاغسل الرمال  46

يشمل الورش والمشاغل او المنشآت المتخصصة في عمليات غسل الرمال )بجميع انواعه 
وتنقيته من الشوائب سواء كانت زجاج، معادن، بالستيك أو غيرها ليتم استخدامه كمادة خام 
تدخل في صناعة المنتجات المختلفة( أو في البناء على أن تتم هذه العمليات بشكل منفصل 

الرمال وتدخل في هذه العمليات نقل الرمال من أماكن  قع التي تستخرج منها تلكعن الموا
استخراجها الى المصنع وكذلك نقلها الى أماكن استخدامها بعد غسلها على أن ال تكون أيا من 

 .هذه العمليات منفذة بشكل منفصل بأجر أو بعقد من الباطن

عمليات سباكة الذهب  47
 يةالحديدوالمعادن الثمينة غير 

يشمل عمليات صهر الذهب والمعادن الثمينة وتنقيتها  وسبكها في سبائك ذات أوزان أو أحجام 
قياسية معينة، كما يشمل هذا النشاط عمليات درفلة الذهب والمعادن الثمينة وسحبها وصناعة 

  طةباألسالك واألوراق والرقائق من الذهب والمعادن الثمينة وغير ذلك من العمليات  المرت

يشمل القيام بجميع عمليات الدرفلة على البارد أو الساخن   والتي تستخدم فيها كتل أو  درفلة الحديد والصلب 48
اسطوانات الحديد النقي لصناعة األلواح والصفائح الحديدية كما يشمل ذلك عمليات تكسير 



 

 غراضناعية أو ألالحديد بتعرجات مختلفة األشكال ليتم استخدامها فيما بعد لألغراض الص
 .البناء والتشييد

 سحب األلمنيوم 49

يشمل القيام بجميع عمليات السحب على البارد أو الساخن والتي تستخدم فيها كتل أو أسطوانات 
األلمنيوم النقي لصناعة بعض منتجات األلمنيوم كالمقاطع والقضبان والمواسير واألنابيب 

استخدامها فيما بعد في األغراض الصناعية المختلفة واألسالك وغيرها من المنتجات التي يتم 
 .كصناعة األشغال المعدنية لألبنية أو ألغراض البناء والتشييد

تكسية األنابيب وتبطينها  50
 بالمواد الواقية

تشمل الورش والمنشآت التي تقوم  بعمليات تكسية أو تبطين أنابيب نقل المياه أو المواد 
الصحي أو غيرها والمغمورة تحت سطح الماء أو المطمورة تحت سطح البترولية أو الصرف 

األرض بالمواد المانعة لتسرب المياه أو الرطوبة أو المضادة للتآكل أو الصدأ أو غيرها من 
 .المواد الواقية

تجميع المحركات والمولدات  51
 الكهربائية

في الموقع  الكهربائية وتركيبها هي الورش والمنشآت التي تقوم على تجميع المحركات والمولدات
 ، وال يشمل هذا النشاط على لف المحركات او صيانتها.

صياغة الحلي من الذهب  52
 والمعادن النفيسة

جوهرات لتصنيع المة المعادن النفيسة هي الورش والمشاغل او المحالت التي تقوم على صياغ
يشمل هذا النشاط إصالح المجوهرات  والحلي مثل )األقراط واألساور والخواتم وما شابه( وال

 والمصوغات والحلي.

إصالح وصيانة االت  53
 ومعدات المطابع

تشمل المنشآت المتخصصة في إصالح وصيانة االت ومعدات المطابع الخاصة بطبع الكتب 
والمجالت والصحف وجميع معدات المطابع األخرى مثل مقصات قطع األوراق وال يشمل هذا 

 . طع غيارهاالنشاط تجارة ق

 إصالح القوارب 54
هي الورش والمنشآت التي تقوم على اصالح جسم الزوارق والقوارب سواء كانت مصنوعة من 
الفايبر او الخشب او المعدن او أي مواد أخرى، وال يشمل هذا النشاط اصالح المكائن والمعدات 

 البحرية.

إصالح المكائن والمعدات  55
 البحرية وصيانتها

الورش والمشاغل الفنية المتخصصة في صيانة واصالح جميع المكائن والمعدات البحرية تشمل 
المشغلة لجميع أنواع الزوارق واللنشات البحرية وال يشمل هذا النشاط إصالح جسم الزورق أو 

 . اللنش مهما كان نوعه، سواء تم ذلك عن طريق الطلب المباشر او عقود صيانة واصالح

 ة البكراتاصالح و صيان 56
يشمل الورش والمنشآت التي تقوم على اصالح وصيانة البكرات الصناعية التي يتم لف األسالك 
الحديدية او البالستيكية في حال كان بها عطل سواء كانت هذه البكرات مصنوعه من الخشب 

 .او الحديد او اي معدن اخر

 إعادة تعبئة أحبار الطباعة 57
خصصة في إعادة تعبئة أحبار الطباعة وذلك من خالل امتالكها وهي المحالت والمنشآت المت

لمجموعة من الماكينات الخاصة بإعادة تعبئة االحبار الخاصة بالطباعة، او عن طريق الحقن 
 اليدوي البسيط لعبوات األحبار الفارغة.

تشمل المحالت والمنشآت المتخصصة في االتجار في خردة السيارات والمعدات المستعملة تجارة خردة السيارات  58



 

 )السكراب( والمعدات

إصالح المواقد واألفران و  59
 الطباخات

 يشمل المنشآت المتخصصة في إصالح المواقد واالفران والطباخات بجميع انواعها واحجامها

 

 االشتراطات العامة 8.1
النشاط الجدران ومن مواد مقاومة للحريق وقابلة للتنظيف والغسيل وفقا للمعايير  لممارسة مناسبة والجدران األرضيات تكون ان -

 الفنية المعتمدة من الجهة المعنية باإلمارة.
 يمنع استخدام األسبستوس وتداوله في المنشآت. -
 قابلة لالشتعال.يمنع استخدام األخشاب في تجهيزات المنشأة كافة، واستخدام التجهيزات والرفوف الغير  -
تجهيز طاولة او كاونتر الستقبال الزبائن )رخام، جرانيت( او ما يماثلها في الجودة والمتانة والمظهر، منفصل عن الورشة بقاطع  -

 مناسب.
 .المنشأة داخل بارز بمكان بالمنع ارشادية تحذيرات وضع مع العمالء او العاملين قبل من التجارية المنشآت داخل التدخين يمنع -
 تخزين المنتجات بطريقة واسلوب سليم ومرونة الحركة. -
 عدم ممارسة النشاط او ترحيل المواد خارج حدود المحل. -
 في حال وضع ابواب الحماية للمنشأة فيجب ان توضع داخل المحل وعدم استخدام ابواب السحاب الخارجية. -
 متر مربع :  100على ان ال تقل مساحة المحل عن  يسمح بممارسة األنشطة التجارية التالية في المناطق الصناعية فقط -

 )منجرة )ورش النجارة 
 درفلة األلمنيوم 
 طالء المنتجات المعدنية 
 طالء منتجات معدنية بمعادن ثمينة 
 طالء قضبان الدعم ومعالجتها 
 معالجة المعادن وتنظيفها بالسفع الرملي 
 ورشة حدادة ولحام 
 ورشة لتركيبات االلمنيوم والزجاج 
  خراطةورشة 
 إصالح وصيانة مكيفات الهواء ومعدات التبريد وتنقية الهواء 
 إصالح وصيانة الجرارات الزراعية 
 إصالح وصيانة المولدات الكهربائية 
 إصالح اآلالت والمكائن الخفيفة وصيانتها 
 إزالة الصدأ عن المعادن 
 اصالح معدات واليات الرفع والتحميل 
 تركيب واصالح عدادات االجرة 
  انتاج اللوحات االعالنية وتركيبهاتصميم و 
 إصالح معدات الحدائق وقص الحشائش 



 

 قص وتفصيل بطائن األثاث والمفروشات المنزلية 
 تنجيد األثاث المنزلي 
 إصالح االثاث المنزلي والمكتبي 
 رش وطالء وتلميع األثاث 
 إصالح السكاكين و المقصات وسنها 
 صالح اسطوانات الغاز  فحص وا 
  الخياطةاصالح ماكينات 
 إصالح المبردات والغساالت والسخانات 

 متر مربع : 60يسمح بممارسة األنشطة التجارية في المناطق التجارية على ان ال تقل المساحة عن  -
 إصالح وصيانة البنادق واألسلحة 
 إصالح وصيانة الطابعات 
 إصالح األجهزة اإللكترونية المنزلية 
 ون واجهزة التصوير المنزليةإصالح أجهزة الفيديو والراديو والتلفزي 
 إصالح المجوهرات والمصوغات والحلي 
 اصالح األجهزة واألدوات والمعدات الرياضية 
 )إصالح الدراجات الهوائية )السياكل 
 إصالح السكاكين والمقصات وسنها 
 إصالح اآلت موسيقية 
 رفي السجاد والمنسوجات 
 اعمال المشغوالت اليدوية والبيئية 
  وتصليح األقفالنسخ المفاتيح 

 .الحشرات دخول لمنع التهوية وفتحات النوافذ كافة على ناعم معدني شبك وضع يجب -
 .االختصاص جهة تعليمات حسب للمجاري تصريف فتحة توفير -
 .البضاعة تكديس او للتخزين التجارية المنشأة حول الرصيف استخدام باتا منعا يمنع -
 بالقدم داخل المحل.  يفتح الذي النوع من غطاء ذات للنفايات حاويات توفير -
المنشأة اال اذا كانت من اصل البناء وفق المخططات الهندسية المعتمدة من جهة  داخل علوية يمنع منعا باتا وجود سدة -

 االختصاص.
يجب الفصل الكامل بمنظومة التكييف داخل المحل التجاري بما يضمن ان تكون دورة الهواء داخل المنشأة منفصلة عن اي  -

محالت او كيانات مجاورة، طريقة تسمح بسحب الهواء الى خارج المحل وذلك منعًا الختالط األبخرة المنبعثة من الورشة  مع 
 هواء التكييف للمحالت المجاورة أو المبنى.

 .ذةالناف مكيفات استخدام ويمنع النشاط كما هو موضح في الجدول ادناه، ممارسة مكان في اإلضاءة والتهوية الجيدتين -
 إخفاء وحماية جميع التوصيالت الكهربائية وتركيب صندوق المونيوم على المجمع الكهربائي. -
 .المنشأة اسم أو شعار عليه للعاملين موحد عمل زي توفير -
 .المختصة السلطة قبل من المعتمدة الحشرات مكافحة شركات احدى مع التعاقد طريق عن إلزامية والقوارض الحشرات مكافحة -
 .الطبخ أو السكن أو للنوم منه جزء أو المكان استخدام يمنع -



 

 جيدة. نوعية وذات المحل حجم مع متناسبة للحشرات كهربائية صواعق تركيب -
 توفير دورات مياه داخل الورشة تتوافق مع متطلبات الصحة و السالمة. -
لليدين داخل و خارج دورات  معقمة ومادة اهالورقية داخل دورات المي والمناشف للبكتيريا المضاد السائل الصابون توفير يجب -

 . المياه
  توفير انبوبة اطفاء الحريق مع ضرورة التأكد من صالحيتها بشكل دوري -
 . بالمحل األولية لإلسعافات صندوق توفير -
وانات اسطااللتزام بشروط وحدة تخزين أسطوانات الغاز مع تجنب وضعها امام الشارع العام وعلى الرصيف، وانما وضع مخزن  -

 الغاز بين المباني بما يضمن اخفائها وابعادها عن ممر عبور المشاة.
 توفير معدات السالمة المهنية للعمال )القفازات، أغطية الرأس، الكمامات، احذية واقية، .. الخ( -
 لمسافة للمنشأة لخارجيةا والنظافة الشخصية العاملين لنظافة باإلضافة النشاط ممارسة مكان في العامة النظافة على المحافظة -

 . متر 5
 توفير دليل التشغيل الخاص بالمعدات المستخدمة داخل المنشأة التجارية و تقديمها لمفتش البلدية عند الطلب. -
 اتخاذ كافة اإلجراءات في شأن الصيانة الدورية للمعدات و اآلالت المستخدمة داخل المنشأة التجارية. -
يجب اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بتخفيف وتقليل الضجيج الصادر عن المنشأة، وان ال يتجاوز الضجيج خارج حدود المنشأة  -

 عن : 
 55  ديسبل لياًل / للمنشآت التي توجد في المناطق التجارية. 45ديسبل نهارا ، وعن 
 65  مناطق الصناعية.ديسبل لياًل / للمنشآت التي توجد في ال 60ديسبل نهارا ، وعن 

يجب تدريب العاملين المعنيين بحمل /نقل/ تنظيف المنتجات على كيفية التعامل الصحيح واألمن مع المنتجات مثال : استخدام  -
 األقنعة الواقية عند التعامل مع المواد التي تنبعث منها ابخرة سامة الدهانات واألصباغ.

 يجب وضع كاميرات مراقبة في الورش. -
 .لجميع المنتجات سواء كانت لهدف التصليح او التصنيع وتحديد اسم المتعامل صاحب هذه المنتجاتسجل الكتروني ر ييجب توف -
جب وضع لوحه معدنيه في مكان واضح على جميع االت الخراطه تحتوي على رقم تسلسلي او معرف رقمي لجميع هذه االالت ي -

 مع اسم المنشاه التجارية.
دات الخراطه الى منشاه تجارية اخرى فيجب توثيق وحفظ وثائق البيع داخل المنشاه التجارية وابرازها في حال تم بيع االالت ومع -

 الى جهة االختصاص عند الطلب.
 مع ضمان تسجيل اسم العميل او الجهة. يجب توفر سجل الكتروني للمواد المصنعه في ورشة الخراطه -
 .توفر زي موحد للمهنه مع ذكر اسم المنشاه بجب -
يحمل اسم وشعار المنشاه مع ضرورة ان يكون هذا الزي مراعيا  Uniform) يجب توفير زي موحد لكل العاملين داخل الورشه )  -

 لشروط االمن والسالمه.
 الجيدة التهوية حسب نشاط المنشأة مع مراعاة الجدول التالي:  نوعية وذات المحل حجم مع متناسبة للهواء شفط مروحة تركيب -

( 2المساحة المغطاة  ) م (  inالشفط )حجم مراوح   
2( م 20)  12  
2( م 24)  14  
2( م 36)  16  



 

2( م 42)  18  
2( م 48)  20  
2( م 52)  22  
2( م 60)  24  
2( م 72)  26  
2( م 86)  28  
2( م 94)  30  

 
 واشتراطات الصحة العامة قطاع األنشطة الخاضعة للرقابة البيطرية .9

 األنشطة في هذا القطاع و الوصف الخاص بكل نشاط:فيما يلي قائمة 

 البيع بالتجزئة منشآت

 

 الوصف النشاط الرقم

 -بيع الطيور الغير داجنة  1
 بالتجزئة

هي إعادة  البيع في المتاجر المتخصصة بالتجزئة  في مختلف أنواع الطيور مثل األنواع 
 يد.التي تربي من اجل التدريب علي الصالنادرة، الجوارح مثل  والنسور والعقبان وهي الطيور 

بيع األسماك والحيوانات  2
 بالتجزئة –البحرية للزينة 

هي إعادة البيع في المتاجر المتخصططصططة بالتجزئة ألسططماك الزينة والحيوانات البحرية األخرى 
 ضمثل السطططالحف المائية، قنافذ البحر، المرجان، والنباتات البحرية التي تسطططتخدم لتزيين احوا

األسططماك، والدالفين، وأسططود البحر، وثعالب البحر، والبطاريق وغيرها، ويدخل في هذا النشططاط 
المعدات المتعلقة بتربيتها والعناية بها مثل )مرشطططحات المياه، ومقاييس حرارة المياه وما شطططابه( 

 ة.جزئبالت –وال يشمل هذا النشاط بيع األحواض ومعدات عرض األسماك والحيوانات البحرية 

هي إعادة البيع في المتاجر المتخصصة بالتجزئة  لطيور الزينة المختلفة مثل الببغاء والعصافير  ئةبالتجز  -بيع طيور الزينة  3
 بأنواعها وال يحق لهذا الفرع االستيراد من الخارج .

بيع اكسسوارات ولوازم   4
 ئةبالتجز  -الحيوانات والطيور 

خصصة بالتجزئة  لجميع أنواع اإلكسسوارات وكذلك مالبس هي إعادة البيع في المتاجر المت
الحيوانات التي تحتاجها الحيوانات نتيجة اقتنائها وكذلك االدوات المساعدة علي تدريبها ويشمل 
ذلك االقفاص والسالل واالعشاش كما يتضمن النشاط مالبس واكسسوارات الحيوانات والطيور 

 الغير ثمينة. التي تستخدم لزينتها مثل اإلكسسوارات

 –بيع الحيوانات االليفة  5
 بالتجزئة

هي إعادة  البيع في المتاجر المتخصصة بالتجزئة للحيوانات األليفة مثل القطط والكالب، 
 الحيوانات البرية، ويدخل في هذا النشاط المعدات المتعلقة بتربيتها والعناية بها.

بيع اغذية الحيوانات والطيور  6
 بالتجزئة -

إعادة البيع في المتاجر المتخصصة بالتجزئة ألغذية الحيوانات والطيور بجميع أنواعها هي 
للمستهلك وال يشمل هذا الفرع بيع الحيوانات وطيور الزينة وال يشمل ايضا بيع األدوية البيطرية 

 وال يحق لهذا الفرع االستيراد من الخارج .



 

 -بيع الفراشات الحية  77
 بالتجزئة

ت التجارية المتخصصة في االتجار بالتجزئة بجميع أنواع الفراشات المختلفة التي تشمل المنشآ
 تستخدم في الزينة.

صالون حالقة للحيوانات  8
 األليفة

وهي المحال أو المراكز المتخصصة في قص وتصفيف الشعر للحيوانات األليفة للقطط والكالب 
معينة،  ذلك تنظيفها باستخدام مستحضراتواألنواع األخرى التي يتم تربيتها بالمنازل ويشمل 

وتقليم أظافرها وتنظيف اطرافها وحمايتها من الجفاف، وما الى ذلك من الخدمات، وال يشمل 
 هذا النشاط المعالجة باألدوية البيطرية.

ايواء الحيوانات األليفة  9
 وتربيتها

الغير، والطيور الخاصة ب يشمل المراكز المتخصصة التي تقدم خدمات إيواء الحيوانات األليفة
 مقابل أجر، كما يشمل القيام بالعناية بها وتدريبها وتربيتها.

 تركيب لوازم الخيول  10
تشمل المنشآت التي تقوم بتقديم الخدمات المتعلقة بالخيول مثل أعداد وتركيب حدوة الخيول 

ديالت بسيطة اء اي تعوالقائمة علي اي تعديل بسيط عليها لتناسب الفرس  كما تقوم كذلك بإجر 
 تتم على اللوازم المستخدمة في الفروسية للخيول كالسروج وملحقاتها.

 تأجير الخيول والجمال للنزهة 11
يشمل المنشآت الترفيهية المتخصصة  أو األفراد المؤهلين والتي يقوما بتأجير الخيول والجمال 

ات مع استعمال تلك الحيوان للنزهة في األماكن المخصصة لذلك وبمواصفات محددة تتناسب
 يشمل هذا النشاط نقل الركاب بتلك الوسائل المذكورة . وال

 تأجير عربات الخيول للنزهة 12
يشمل المنشآت الترفيهية المتخصصة  أو األفراد المؤهلين والتي يقوما بتأجير العربات المجهزة 

يشمل هذا النشاط نقل  عينة والبالخيول وذلك بمدة زمنية محددة أو بشروط الدوران في أماكن م
 الركاب بتلك العربات المجهزة .

 

 االشتراطات العامة 9.1
النشاط الجدران ومن مواد مقاومة للحريق وقابلة للتنظيف والغسيل وفقا للمعايير  لممارسة مناسبة والجدران األرضيات تكون ان -

 الفنية المعتمدة من الجهة المعنية باإلمارة.
 األسبستوس وتداوله في المنشآت.يمنع استخدام  -
 يمنع استخدام األخشاب في تجهيزات المنشأة كافة، واستخدام التجهيزات والرفوف الغير قابلة لالشتعال. -
 تجهيز طاولة او كاونتر الستقبال الزبائن )رخام، جرانيت( او ما يماثلها في الجودة والمتانة والمظهر. -
 داخل بارز في مكان بالمنع ارشادية تحذيرات وضع مع العمالء او العاملين قبل من التجارية المنشآت داخل التدخين يمنع -

 .المنشأة
 تخزين المنتجات بطريقة واسلوب سليم بما يضمن مرونة وسهولة الحركة داخل المنشأة. -
 عدم ممارسة النشاط او ترحيل المواد خارج حدود المحل. -
 ع داخل المحل وعدم استخدام ابواب السحاب الخارجية.في حال وضع ابواب الحماية للمنشأة فيجب ان توض -
 .الحشرات دخول لمنع التهوية وفتحات يجب وضع شبك معدني ناعم على كافة النوافذ -
 .االختصاص جهة تعليمات حسب للمجاري توفير فتحة تصريف -
 .البضاعة يمنع منعا باتا استخدام الرصيف حول المنشأة التجارية للتخزين او تكديس -



 

 حاويات للنفايات ذات غطاء من النوع الذي يفتح بالقدم داخل المحل.  توفير -
يمنع منعا باتا وجود سدة علوية داخل المنشأة اال اذا كانت من اصل البناء وفق المخططات الهندسية المعتمدة من جهة  -

 االختصاص.
الهواء داخل المنشأة منفصلة عن اي  يجب الفصل الكامل بمنظومة التكييف داخل المحل التجاري بما يضمن ان تكون دورة -

 محالت او كيانات مجاورة، وبما يضمن سحب الهواء الى خارج المحل.
 .النافذة مكيفات استخدام ويمنع النشاط كما هو موضح في الجدول ادناه، ممارسة مكان في اإلضاءة والتهوية الجيدتين -
 المونيوم على المجمع الكهربائي.إخفاء وحماية جميع التوصيالت الكهربائية وتركيب صندوق  -
 .قبل السلطة المختصة مكافحة الحشرات والقوارض إلزامية عن طريق التعاقد مع احدى شركات مكافحة الحشرات المعتمدة من -
 .الطبخ أو السكن أو للنوم منه جزء أو المكان استخدام يمنع -
 جيدة. نوعية وذات المحل حجم مع متناسبة للحشرات كهربائية صواعق تركيب -
 توفير معقم لأليدي عن باب المحل . -
 .الورقية داخل المنشأة والمناشف للبكتيريا المضاد السائل الصابون توفير يجب -
 . توفير انبوبة اطفاء الحريق مع ضرورة التأكد من صالحيتها بشكل دوري -
 . بالمحل األولية لإلسعافات صندوق توفير -
 لمسافة للمنشأة الخارجية والنظافة الشخصية العاملين لنظافة باإلضافة النشاط ممارسة مكان في العامة النظافة على المحافظة -

 . متر 5
 توفير دليل التشغيل الخاص بالمعدات المستخدمة داخل المنشأة التجارية إن وجدت وتقديمها لمفتش البلدية عند الطلب. -
 المستخدمة داخل المنشأة التجارية.اتخاذ كافة اإلجراءات في شأن الصيانة الدورية للمعدات واآلالت  -
( وال يسمح ببيع األنواع SITESيجب االلتزام والتقيد بمعاهدة التجارة العالمية ألصناف الحيوان المهددة باالنقراض )السايتس( ) -

 المخالفة لالتفاقية.
كون ئن مناسبة لنوع الحيوان، وان تيجب ان تكون جميع األقفاص او األماكن المعدة لعرض الحيوانات المختلفة بداخلها الى الزبا -

مصنوعة من مواد معتمدة من الجهات المحلية المعنية، وخالية من اي نتوء او زوائد قد تسبب األذى او الضرر للحيوانات، ويمنع 
 استخدام األقفاص المصنوعة من الخشب او الخشب المضغوط او اي مواد اخرى ماصة للرطوبة والمياه.

منفصل عن اماكن عرض الحيوانات األخرى، لعزل الحيوان المريض او المشتبه بمرضه، مع ضرورة تخصيص قفص او مكان  -
 وضع لوحة على هذا المكان بأنه غير معد للبيع.

يجب وضع فرشة مناسبة على قاعدة جميع األقفاص او األماكن المخصصة لعرض الحيوانات المعدة للبيع، ويمنع استخدام  -
 األوراق او الكرتون.

ع مصادر المياه داخل المنشأة يجب ان تكون من مزود الخدمة المحلي أو من مصدر آمن معتمد ومؤكد بأنه مناسب جمي -
 لالستخدام المنزلي.

 توفير مياه للشرب نقية بشكل دائم ومستمر في جميع اقفاص الحيوانات المختلفة. -
ات ن من الوصول إليه بسهولة بعيدًا عن التلوث بالمخلفتوضع أوعية الطعام والمياه داخل األقفاص في مكان بحيث يتمكن الحيوا -

 على أن تكون بمواصفات صحية جيدة .
توفير مغسلة مناسبة لأليدي وتزويدها بالماء البارد والحار، مع توفير حوض أرضي من السيراميك لغسيل األقفاص منفصل عن  -

 اماكن عرض الحيوانات بفاصل مناسب غير ماص للماء والرطوبة.
 استخدام السجاد أو أغطية األرضيات في المنشأة.يمنع  -



 

 االلتزام والتقيد بجميع قوانين وتشريعات الرفق بالحيوان، الصادرة عن الجهات المختصة. -
يجب اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بتخفيف وتقليل الضجيج الصادر عن المنشأة، وان ال يتجاوز الضجيج خارج حدود المنشأة  -

 عن : 
 55 ديسبل لياًل / للمنشآت التي توجد في المناطق التجارية. 45ارا ، وعن ديسبل نه 
 65  ديسبل لياًل / للمنشآت التي توجد في المناطق الصناعية. 60ديسبل نهارا ، وعن 

 
 

 الجيدة التهوية مع مراعاة الجدول التالي:  نوعية وذات المحل حجم مع متناسبة للهواء شفط مروحة تركيب -
 

( 2المساحة المغطاة  ) م (  inالشفط )حجم مراوح   
2( م 20)  12  
2( م 24)  14  
2( م 36)  16  
2( م 42)  18  
2( م 48)  20  
2( م 52)  22  
2( م 60)  24  
2( م 72)  26  
2( م 86)  28  
2( م 94)  30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 االشتراطات التخصصية 9.2
 

 2م 25 (²)مالمساحة المطلوبة   4721040 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( بالتجزئة -بيع الطيور الغير داجنة  اسم النشاط
 عرض الطيور الجارحة او الصقور على حامل مغلف بالقماش او الجلد أو بمادة مناسبة. -
 وضع غطاء على رأس الطير )برقع( لمنعه من الرؤية وبقاء الطير في حالة من الهدوء. -
 خالل ربطه بحبل مناسب على الحامل لمنعه من الطيران. تقييد الطير من -
 ان تكون األرضيات أسفل مجاثم أو أوكار الطيور من الرمل أو مواد يسهل معها تنظيف المنطقة. -
 سم لكل طير في مكان العرض. 70*  70المساحة المخصصة لكل طير ال تقل عن  -
 م المخصصة لتغذية الطيور.توفير ثالجة بحجم يتناسب مع عدد الطيور، لتخزين اللحو  -
 يمنع عرض الطيور الغير داجنة في أقفاص. -

 

 2م 25 (²المساحة المطلوبة  )م 4773303 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( التجزئةب –بيع األسماك والحيوانات البحرية للزينة  اسم النشاط
األسماك، وبحال الرغبة ببيع احواض األسماك ومعدات العرض ال يشمل هذا النشاط التجاري بيع األحواض ومعدات عرض  -

 بالتجزئة(. –فيجب اضافة النشاط التجاري )بيع األحواض ومعدات عرض األسماك والحيوانات البحرية 
 توفير حوض غسيل ارضي لغسيل األحواض مع التوصيل للمجاري. -
 سم من طول السمكة. 1ليتر ماء لكل  1تخصيص  -
 وع من المطهرات الكيماوية في تنظيف أحواض األسماك .  يحظر استخدام أي ن -
 توفير أحواض لألسماك والسالحف ذات حجم ونوع مناسب مع مراعاة وضع الصخور في احواض السالحف. -
 يجب ان تكون جميع التوصيالت الكهربائية الخاصة باألحواض مجهزة بشكل امن ومضادة للمياه وفق المعايير المعتمدة. -

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2م 18 (²المساحة المطلوبة  )م 4773304 قم النشاطر 

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( بالتجزئة -بيع طيور الزينة  اسم النشاط
 * 36 * 61عصفور في قفص حجمه  20سم، أو 79 *  41 * 67عصفور في قفص حجمه  25يمنع وضع أكثر من  -

 سم. )انظر الجدول(. 41

المساحة المخصصة للطير  القفص/ سمارتفاع  طوله / سم الطير
 مساحة كل طير اضافي 2سم

 1000 1500 70 15>  طيور صغيرة
 2000 2500 150 30>  طيور متوسطة
 3000 4000 180 60>  طيور كبيرة

زيت  – الكلوروزيلينيول –الكريزول  –يحظر استخدام المطهرات التي تحتوي مشتقات الخشب والفحم والغاز مثل الفينول  -
 الصنوبر، لكونها سامة في تطهير أقفاص الطيور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 2م 18 (²المساحة المطلوبة  )م 4773313 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( بالتجزئة –بيع الحيوانات االليفة  اسم النشاط
مالم يكون باب الدخول والخروج للمحل من خارج ال يسمح بممارسة النشاط التجاري داخل مركز التسوق التجارية )الموالت(  -

 المول، مع الفصل الكامل لنظام التهوية والتكييف عن المول وبعد موافقة المالك.
 يجب ابقاء جميع اقفاص الحيوانات مغلقة بشكل دائم بواسطة اقفال مناسبة ال يمكن ان يتم فتحها بواسطة الزبائن. -
ف، او لوح زجاجي( على واجهة هذه األقفاص بما يضمن عدم ادخال اصابع الزبائن وضع حماية مناسبة )لوح بالستيكي شفا -

 الى داخل اقفاص الحيوانات.
 وضع حاوية مناسبة بها رمل صحي في اقفاص الحيوانات المختلفة، مع ضرورة ابقائها نظيفة باستمرار. -
 ف مرة واحدة اسبوعيًا(.اطعام الحيوانات البالغة على األقل مرة واحدة باليوم )باستثناء الزواح -
اشهر يجب اطعامها على األقل مرتين يوميا بوجبة متوازنة تلبي احتياجات الحيوان اليومية  6-4الكالب والقطط التي بعمر  -

 والنمو.
يوم  14يمنع عرض أو بيع أي نوع من أنواع الكالب أو القطط بدون شهادات تحصين سارية المفعول قد مضى عليها مدة  -

 من تاريخ التحصين.على األقل 
 يمنع عرض او بيع اي نوع من انواع الكالب والقطط دون الثالثة اشهر من العمر. -
 يمنع عرض أو بيع اي نوع من انواع الكالب المحظورة، وفقا لما تحدده جهات االختصاص في هذا الشأن. -

 
 ابعاد األقفاص المخصصة للكالب وما في حكمها : 

 ذي يمكن أن يوضع فيهنوع الكلب ال حجم القفص / سم

x 51 x 58 61 Norfolk terrier 

x 54 x 61 76 Border terrier 

x 58 x 67 87 Labrador 

x 68 x 75 107 Rotweiler 

x 74 x 82 125 Great Dane 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ابعاد األقفاص المخصصة للقطط : 

مساحة  الحيوان
 الحيواناتعدد  ارتفاع/سم عرض/سم طول / سم 2األرضية/سم

القطط 
 80 60 100-75 10000 الصغيرة

بحد اقصى،  3
سم لكل  350يضاف 

 حيوان اضافي

 بحد اقصى 1 مع رفوف 150 60 120-100 10000 القطط الكبيرة

 

 في حكمها فتوضع في األقفاص الخاصة بها: الحيوانات األخرى كاألرانب والفئران وما

 2لكل حيوان اضافي/سم الحيواناتعدد  2مساحة األرضية/سم الحيوان

 300 6 6000 األرانب الصغيرة

 600 2 6000 األرانب الكبيرة

 300 1 600 الفئران والهامستر

 

 ابعاد اقفاص الثعابين :

 طول الثعبان/سم
مساحة 
 2األرضية/سم

اقل عرض/ 
 سم

اقل 
 ارتفاع/سم

عدد 
 2لكل ثعبان اضافي/سم الثعابين/سم

 2 35 45 2000 100اقل من 

1000 
100 - 250 4500 50 50 2 

250 - 400 6000 50 50 2 

 1 75 90 10000 400أطول من 

 



 

زيت  -ل الكلوروزيلينيو  -الكريزول  -يحظر استخدام المطهرات التي تحتوي مشتقات الخشب والفحم والغاز مثل الفينول  -
 الصنوبر، لكونها سامة في تطهير أقفاص الطيور.

 

 

 

 

 2م 25 (²المساحة المطلوبة  )م 4773305 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( بالتجزئة -بيع اغذية الحيوانات والطيور  اسم النشاط
 . PLASTIC PALLETعدم وضع أكياس األغذية فوق أرضية المحل مباشرة ، ويجب استعمال  -
 درجة مئوية. 24تقل عن تأمين التكييف الجيد، والمحافظة على درجة برودة في المحل ال  -
 ( درجة مئوية. 4 - 0توفير ثالجات لحفظ األطعمة واألغذية الخاصة والتي تحتاج درجات برودة )  -
 ان تكون جميع اغذية الحيوانات والطيور مستوفية لشروط البطاقة التعريفية الخاصة بالمنتجات الغذائية. -

 

 2م 25 (²المساحة المطلوبة  )م 4773314 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( بالتجزئة -بيع الفراشات الحية  اسم النشاط
 توفير أقفاص خاصة بالفراشات. -
 توفير محطات تغذية )اكواب بالستيكية صغيرة مثال( تحوي رحيق حسب نوع الفراش. -
 توفير الشباك واألدوات الخاصة باإلمساك بالفراشات. -
 الحشرية.يمنع تماما استعمال المبيدات  -
 ان يتم وضع لوحات تحذيرية بمنع التدخين ومنع دخول الحيوانات األليفة الى داخل المحل. -
 توفير النباتات والزهور المناسبة لنوع الفراشات. -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2م 25 (²المساحة المطلوبة  )م 9602904 رقم النشاط

 300 لإلضاءة )الكس(الحد االنى  صالون حالقة للحيوانات األليفة اسم النشاط
 متر مربع. 12متر مربع، ومنطقة تغسيل الحيوانات وقص الشعر  12يتم تخصيص منطقة استقبال وانتظار ال تقل عن  -
كرسي انتظار في هذه المنطقة، مع  2يتم تجهيز وتأثيث منطقة االستقبال وانتظار الزبائن، مع توفير براد  مياه شرب ، وعدد  -

 تحذيرية بمنع التدخين  وتناول الطعام داخل المحل.مراعاة وضع لوحات 
وضع الفته تحذيرية للزبائن بعدم السماح بإطالق حركة الحيوانات في صالة االنتظار، ويجب أن يكون الحيوان مسيطرًا عليه  -

 (.Leash onمن قبل صاحبه بواسطة حبل التحكم او القيادة )
 ولها باب يمكن إحكام إغالقه ويتم تجهيز الغرفة بط :رفة الحالقة معزولة عن باقي أجزاء المحل  -

 .مغسلة لأليدي مزودة بمصدر للمياه النظيفة الحارة والباردة مزودة بصابون سائل ومعقم 
 سم عرض 750سم طول و1500حوض استحمام الحيوانات وال يكون معرضا بشكل مباشر لهواء المكيف، بمقاييس

 سم .700ض عن األرض بمقدار سم عمق ، وأن يكون ارتفاع الحو  420و
 حوض االستحمام بحواجز غير حادة يمكن التحكم بها من قبل العاملين لمنع الحيوان من اإلفالت وقت السباحة 
  سم سهلة  75سم طول وارتفاع عن األرض 90سم عرض و60تأمين طاولة القص ويجب أن ال تقل مساحتها عن

مطاط للحماية ويركب عليها ذراع لتعليق سلسلة الرقبة وغطاء األعين حوافها من ال –متحركة  –غير زلقة  –التنظيف 
 متغير االرتفاع.

  أن تكون الطاولة مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ أو أي مادة أخرى سهلة التنظيف والتعقيم وال توجد بها تشققات
 وأن تكون ملساء وليس بها نتوءات ظاهرة وال تكون ذات حواف حادة، 

 أو مكان جلوس الحيوان عند الحالقة مغطى بمطاط من نوع جيد طري وال تعيق عملية التنظيف وتمنع  سطح الطاولة
 انزالق الحيوان.

 . تأمين أرفف مناسبة لوضع الشامبو والمناشف واألدوات الالزمة للحالقة 
  بجانب المغسلة وبجانب حوض االستحمام 2وجود معقم لأليدي  مثبت على الحائط عدد 

 دام الموكيت أو السجاد في المحل على الطاوالت أو داخل األقفاص.يمنع استخ -
 وجود خزائن لتخزين األدوات والمعدات والمواد المستخدمة سهلة التنظيف مصنوعة من مواد قابلة للغسل والتعقيم. -
 توفير أدوات خاصة للتحكم وضبط الحيوان، وتوفير اكياس خاصة إلزالة مخلفات الحيوان. -
 يجب أن تكون مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ سهلة التنظيف وآمنة. أدوات الحالقة -
 تم تعقيم أدوات الحالقة بجهاز تعقيم بعد كل حالقة.)أوتوكليف، أشعة فوق البنفسجية، مواد مطهرة الخ(. -
 ا.وتعقيمهوجود فوط نظيفة وجافة لتجفيف الحيوانات بعد الغسيل والحالقة وال يعاد استعمالها قبل إعادة غسلها  -
 سلة مهمالت منفصلة في غرفة الحالقة ذات غطاء تفتح بالرجل وبه كيس نفايات. -



 

زود الغرفة بأقفاص لحجز الحيوانات من معدن غير قابل للصدأ أو بالستك أو ألياف زجاجية وأرضية القفص من المطاط أو  -
 حديد غير قابل للصدأ سهل التنظيف وال يدخل الخشب في تركيبها.

مرات  بالساعة ، ويجب أن يكون التكييف منفصل عن تكييف  10 - 6فط الهواء، بما يضمن معدل تغيير للهواء مراوح لش -
 البناية.

يجب التأكد من خلو الحيوانات من الطفيليات الخارجية قبل إدخالها غرفة الحالقة وفي حالة كان الحيوان مصاب بالطفيليات  -
 ول للعيادة للعالج.أو أمراض معدية يمنع إدخاله للصالون ويح

أتخاذ كافة التدابير الوقائية لتنظيف انابيب وممرات التكييف ومرشحات الهواء بما يضمن عدم انتشار الفطريات والعفن والشعر  -
 بها.

 شهور في قفص متحرك بعيدًا عن احتكاكه مع الحيوانات األكبر عمرًا. 4يجب وضع الكلب أو القط ما دون العمر  -
رقم  – اسم المالك –م يذكر فيه بيانات جميع الحيوانات الواردة إلى المحل من حيث تاريخ الحالقة االسم يجب وجود سجل دائ -

 الجنس وأن يكون السهل الوصول إليه من قبل المفتش. –العمر  –التسجيل 
 يجب ارتداء لباس خاص بالمحل )يونيفورم(مع لبس آبرون مناسب للعمل. -
 لخاصة عند الحالقة.يجب ارتداء القفازات المطاطية ا -
أتخاذ كافة التدابير الوقائية لتنظيف انابيب وممرات التكييف ومرشحات الهواء بما يضمن عدم انتشار الفطريات والعفن والشعر  -

 بها.
 

 2م 100 (²المساحة المطلوبة  )م 9609010 رقم النشاط

 300 )الكس(الحد االنى لإلضاءة  ايواء الحيوانات األليفة وتربيتها اسم النشاط
يجب أن يكون موقع اإليواء بعيدًا عن المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات ودور العبادة ما أمكن منعًا للضوضاء واإلزعاج  -

 والروائح غير المناسبة.
 يجب ان يوجد في المنشأة فني مدرب ومؤهل للتعامل مع الحيوانات وتدريبها. -
 أقفاص إيواء الكالب وأخرى للقطط.تخصيص مكتب وصالة استقبال وغرف لوضع  -
يمنع استقبال أو إيواء أي حيوان مالم يكن مصحوبًا بشهادة تطعيم سارية تثبت أنه قد تم تحصينه ضد األمراض النوعية،  -

 ومضى على آخر تحصين شهر واحد على األقل، وتبقى شهادة التحصين طوال فترة بقاء الحيوان في المأوى.
ت التي تدخل المأوى، على ان يتم تسجيل كافة معلومات الحيوان ومالكه واالجراءات التي تتم خالل االحتفاظ بسجل للحيوانا -

 فترة اإلقامة في المأوى.
تجهيز غرف مبيت الحيوانات باألقفاص المناسبة والتي تحقق راحة وسالمة الحيوان، مع مراعاة تجهيزها بمصارف لمياه  -

 التنظيف.
 لكالب واألقفاص واألدوات مزودة بخطي ماء بارد وساخن.تخصيص حمامات مجهزة لتنظيف ا -
 تخصيص مساحات مكشوفة ومجهزة لترييض الكالب وتؤمن السالمة للحيوان والقائمين على رعايته في المأوى. -
 تجهيز مطبخ لتحضير أطعمة الحيوانات في المأوى مع ثالجة لحفظ األغذية. -
متر، ومن مواد قابلة للتنظيف والغسيل والتعقيم بعد  1.5قل في االرتفاع عن الحواجز أو القواطع بين غرف مبيت الكالب ال ت -

 اخذ موافقة جهات االختصاص على انشاء هذه القواطع.



 

أرضيات غرف المبيت من النوع سهل التنظيف والتعقيم وال تسبب االنزالق أو األذى للكالب، ويشترط أن تكون زوايا الغرف  -
 غير حادة.

نات، أو استغالل المنشأة لعملية التربية وبيع الحيوانات، وانما يقتصر نشاطها على ايواء الحيوانات واالعتناء يمنع تكاثر الحيوا -
 بها فقط .

 

 

 2م 150 (²المساحة المطلوبة  )م 9609018 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( تركيب لوازم الخيول اسم النشاط
 مجهز ومؤثث.تخصيص مكان النتظار الزبائن  -
 م لكل راس. 4.5X5( راس من الخيل بمساحة 1يجهز المكان بحظيرة واحدة على األقل تتسع لعدد ) -
توفير )زناقة( واحدة على األقل داخل المحل تناسب مع حجم الخيل للمساعدة في التحكم أثناء التعامل مع الخيل أثناء تركيب  -

 الحدوة أو اجراء تعديالت على السرج.
 ة خارجية عند مدخل المنشأة للوقاية من أشعة الشمس واألمطار وقت تنزيل الخيل من العربة.توفير مظل -
 توفير مرماح )لسير الخيل واختبار الحدوة( لتجربة مشي او جري الخيل بعد تركيب الحدوة. -
يلين او ثل )ازرق المثيمنع تقديم اي خدمات عالجية داخل المنشأة باستثناء تنظيف مكان تركيب الحدوة ورشها بالمطهرات م -

 اليود(.
 

 2م 25 (²المساحة المطلوبة  )م 9321008 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( تأجير الخيول والجمال للنزهة اسم النشاط
 جمعات.والتيرخص لهذا النشاط في المكاتب التجاري ويتم ممارسة هذا النشاط في الحدائق والمنتزهات وأماكن الفعاليات  -
 يجب ان تتوفر لمالك المنشأة مزرعة مناسبة إليواء الخيول والجمال مع توفير حظائر ايواء لهذه الحيوانات. -
يجب ان يكون العامل الذي يقدم هذه الخدمة الى األفراد مدرب ومؤهل للتعامل مع الخيول والجمال ولديه الخبرة الكافية بطريقة  -

 السيطرة والتحكم بالحيوانات.
 يجب ان تكون الخيول والجمال المعدة لركوب األفراد خالية من اي اصابات مرضية او جلدية. -
جميع الخيول والجمال المعدة لركوب األفراد يجب ان يتم عرضها على عيادة بيطرية معتمدة من قبل جهات االختصاص  -

 لطلب.سنويًا، ويجب االحتفاظ بهذه الشهادة الصحية وابرازها لمفتش البلدية عند ا
 يجب تخصيص مكان مظلل لوقوف الخيول والجمال، ويمنع تعرض هذه الحيوانات ألشعة الشمس المباشرة. -
توفير مشرب مناسب في مكان وقوف الحيوانات المعدة للركوب مع ضرورة ان تكون المياه نقية وصالحة للشرب بشكل مستمر  -

 في المشرب.
 لركوب على ان يتم تقديم وجبة واحدة للحيوانات يوميا.توفير معلف في اماكن وقوف الحيوانات المعدة ل -
يجب ان تكون جميع السروج على الخيول والجمال المعدة لنقل األفراد متينة ومثبتة بإحكام، ومصنوعة من مواد جلدية، ويراعى  -

 فيها شروط السالمة.



 

 .هذه األكياس في األماكن المخصصة لذلك يجب ازالة فضالت الحيوانات المعدة للركوب بواسطة اكياس مناسبة مباشرة، ورمي -
مراعاة نظافة جميع الحيوانات بشكل مستمر ونظافة السروج التي يجلس عليها األفراد ونظافة حبال التحكم، مع ضرورة مسح  -

 ( بعد كل ركوب من قبل األفراد.Sanitizerالسروج بمادة مطهرة )
 ابتهم بأي مرض ظاهر عليهم.يمنع تقديم هذه الخدمة الى األفراد الذين يشتبه بإص -
في حال تقديم هذه الخدمة الى األطفال فيجب توقيع اقرار خطي من ولي امر الطفل، ويمنع ركوب األطفال على الخيول  -

 والجمال بدون توقيع هذا اإلقرار او مرافقة ولي األمر.
 عند نقل الحيوانات يجب مراعاة توفير وسيلة نقل مناسبة وذات غطاء مناسب. -

 2م 25 (²المساحة المطلوبة  )م 9321009 النشاط رقم

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( تأجير عربات الخيول للنزهة اسم النشاط
 يرخص لهذا النشاط التجاري في المكاتب التجاري ويتم ممارسة هذا النشاط في الحدائق والمنتزهات وأماكن الفعاليات والتجمعات. -
 المنشأة مزرعة مناسبة إليواء الخيول مع توفير حظائر ايواء مناسبة.يجب ان تتوفر لمالك  -
يجب ان يكون العامل الذي يقدم هذه الخدمة الى األفراد مدرب ومؤهل للتعامل مع الخيول ولديه الخبرة الكافية بطريقة السيطرة  -

 والتحكم بها.
 ة من اي اصابات مرضية او جلدية.يجب ان تكون الخيول التي تجر العربات المخصصة لركوب األفراد خالي -
جميع الخيول التي تجر العربات المعدة لركوب األفراد يجب ان يتم عرضها على عيادة بيطرية معتمدة من قبل جهات  -

 االختصاص سنويًا، ويجب االحتفاظ بهذه الشهادة الصحية وابرازها لمفتش البلدية عند الطلب.
 نع تعرض هذه الحيوانات ألشعة الشمس المباشرة.يجب تخصيص مكان مظلل لوقوف الخيول، ويم -
 توفير مشرب مناسب في مكان وقوف الخيول، مع ضرورة ان تكون المياه نقية وصالحة للشرب بشكل مستمر في المشرب. -
 توفير معلف في اماكن وقوف الخيول على ان يتم تقديم وجبة واحدة للحيوانات يوميا. -
تجر عربات نقل األفراد متينة ومثبتة بإحكام، ومصنوعة من مواد جلدية، ويراعى فيها  يجب ان تكون جميع سروج الخيول التي -

 شروط السالمة.
 يجب ان تكون عربات نقل األفراد مصنوعة من مواد متينة ومناسبة لركوب األفراد ويراعى فيها شروط األمن والسالمة. -
األفراد بشكل مستمر، مع مراعاة مسح هذه العربات بمادة اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة للحفاظ على نظافة عربات ركوب  -

 ( مع بداية ونهاية يوم العمل.Sanitizerمطهرة )
يجب ازالة فضالت الخيول المعدة لجر عربات الركوب بواسطة اكياس مناسبة مباشرة، ورمي هذه األكياس في األماكن  -

 المخصصة لذلك.
 افة العربات المخصصة لركوب األفراد.مراعاة نظافة جميع الحيوانات بشكل مستمر ونظ -
 يمنع تقديم هذه الخدمة الى األفراد الذين يشتبه بإصابتهم بأي مرض ظاهر عليهم. -
في حال تقديم هذه الخدمة الى األطفال فيجب ان يرافقهم ولي األمر او شخص بالغ، ويمنع ركوب األطفال لوحدهم بدون  -

 مرافقة ولي األمر.
 مراعاة توفير وسيلة نقل مناسبة وذات غطاء مناسب.عند نقل الحيوانات يجب  -

 

 



 

 

 

 

 

 

 البيع بالجملة منشآت

 

 الوصف النشاط الرقم

 -تجارة الصوف والشعر  1
 بالجملة

يشمل المنشآت التجارية المتخصصة باإلتجار بالجملة في أصواف الحيوانات وأشعارها 
صناعية عليها كما يشمل ذلك إعادة وأوبارها بعد جزها وقبل إجراء أية عمليات تحويلية أو 

 بيع ريش الطيور.

 -تجارة الطيور الجارحة  2
 بالجملة

يشمل المنشآت التجارية المتخصصة في اإلتجار بجميع مختلف أنواع الطيور مثل األنواع 
 النادرة، الجوارح مثل طيور الصيد والنسور والعقبان )شريطة اال تكون محظورة دوليا(.

 بالجملة -األبقار تجارة  3
هي المنشآت التجارية المتخصصة باإلتجار في المواشي كاألبقار والجواميس في األسواق 
عدادها للذبح واإلنتاج المحلى للحوم أو تخصيصها  المحلية بالجملة وذلك بغرض بيعها وا 

 للمزارع لالستفادة من البانها سواء عن طريق االستيراد أو الناتج المحلى.

 بالجملة -األغنام تجارة  4
هي المنشآت التجارية المتخصصة باإلتجار في األغنام كالماعز والضأن األسواق المحلية 
عدادها للذبح واإلنتاج المحلى للحوم أو تخصيصها للمزارع  بالجملة وذلك بغرض بيعها وا 

 لالستفادة من تربيتها وذلك عن  طريق االستيراد أو الناتج المحلى .

 بالجملة - تجارة األبل 5
هي المنشآت التجارية المتخصصة باإلتجار في األبل )الجمال( باألسواق المحلية بالجملة 

عدادها للذبح واإلنتاج المحلى للحوم أو تخصيصها للسباقات أو  وذلك بغرض بيعها وا 
 األغراض األخرى .

أنواع الخيول في األسواق المحلية  هي المنشآت التجارية المتخصصة باإلتجار في جميع تجارة الخيول )بالجملة( 6
 بالجملة سواء إلعدادها للسباقات أو األغراض األخرى .

 بالجملة -تجارة الجلود الخام  7
هي المنشآت التجارية المتخصصة في االتجار بالجملة في االسواق المحلية أو عن طريق 

بل الحيوانات بعد تجفيفها وقاالستيراد من الخارج لجميع انواع الجلود الخام بما فيها جلود 
 دباغتها أو إجراء أية عمليات تحويلية عليها .

 ةبالجمل -تجارة طيور الزينة  8
تشمل المنشآت التجارية المتخصصة في اإلتجار بالجملة  بجميع مختلف أنواع الطيور التي 

بغاء البتستخدم في الزينة سواء النادر منها والمستورد مثل أنواع نادرة من العصافير و 
 وخالفة.



 

 -تجارة الحيوانات االليفة  9
 بالجملة

تشمل المنشآت التجارية المتخصصة في اإلتجار بالجملة في جميع أنواع الحيوانات التي يتم 
تربيتها في المنازل أو المحالت والتي يغلب عليها صفة األليفة أي التي يمكن تربيتها في تلك 

 األماكن مثل القطط والكالب

 -تجارة الحيوانات الحية  10
 بالجملة

تشمل المنشآت التجارية المتخصصة في اإلتجار بالجملة في جميع أنواع الحيوانات الحية 
 والتي تستخدم في حدائق الحيوانات مثل القرود والثعابين والزواحف .

تجارة األسماك والحيوانات  11
 بالجملة -البحرية للزينة 

ة والحيوانات البحرية األخرى مثل الدالفين، أسود البحر، ثعالب يشمل إعادة بيع أسماك الزين
البحر، السالحف البحرية، البطاريق وغيرها، وال يدخل في هذا النشاط المعدات المتعلقة 
بتربيتها والعناية بها مثل األحواض ومعدات وماكينات الهواء لألحواض وكذلك األغذية 

 الخاصة بها

 -تجارة الفراشات الحية  12
 بالجملة

تشمل المنشآت التجارية المتخصصة في االتجار بالجملة بجميع أنواع الفراشات المختلفة 
 التي تستخدم في الزينة.

تجارة اغذية الحيوانات  13
 بالجملة -والطيور 

تشمل المنشآت التجارية المتخصصة في تجارة األغذية المخصصة للحيوانات أو الطيور  
داخل المنازل بما فيها األغذية المعلبة والمحفوظة والمجففة كالحبوب بالجملة و التي تربى 

والبذور والفاكهة واللحوم بأنواعها، كما يشمل ذلك األغذية الصحية التي تقدم لها وال شمل 
 هذا النشاط األدوية البيطرية.

تجارة العظام والحوافر والقرون  14
 بالجملة -

 رها وقرونها قبل إجراء أية عمليات تحويلية عليها.هي إعادة بيع عظام الحيوانات وحواف

 

 االشتراطات العامة 9.3
( وال يسمح ببيع األنواع SITESيجب االلتزام والتقيد بمعاهدة التجارة العالمية ألصناف الحيوان المهددة باالنقراض )السايتس( ) -

 المخالفة لالتفاقية.
لنقل الحيوانات المختلفة بداخلها الى الزبائن مناسبة لنوع الحيوان، وان تكون يجب ان تكون جميع األقفاص او األماكن المعدة  -

مصنوعة من مواد معتمدة من الجهات المحلية المعنية، وخالية من اي نتوء او زوائد قد تسبب األذى او الضرر للحيوانات، ويمنع 
 ماصة للرطوبة والمياه. استخدام األقفاص المصنوعة من الخشب او الخشب المضغوط او اي مواد اخرى

تخصيص قفص او مكان منفصل عن اماكن عرض الحيوانات األخرى، لعزل الحيوان المريض او المشتبه بمرضه، مع ضرورة  -
 وضع لوحة على هذا المكان بأنه غير معد للبيع.

للبيع، ويمنع استخدام يجب وضع فرشة مناسبة على قاعدة جميع األقفاص او األماكن المخصصة لعرض الحيوانات المعدة  -
 األوراق او الكرتون.

 توفير مياه للشرب نقية بشكل دائم ومستمر في جميع اقفاص الحيوانات المختلفة. -
توضع أوعية الطعام والمياه داخل األقفاص في مكان بحيث يتمكن الحيوان من الوصول إليه بسهولة بعيدًا عن التلوث بالمخلفات  -

 يدة .على أن تكون بمواصفات صحية ج
 االلتزام والتقيد بجميع قوانين وتشريعات الرفق بالحيوان، الصادرة عن الجهات المختصة. -



 

يجب توفير مكان مستوفي لجميع شروط ومعايير ايواء الحيوانات وفقًا لمتطلبات الجهات المعنية في هذا الشأن، مع ضرورة ان  -
ات المناسبة )حرارة، رطوبة، مياه، اقفاص، ....الخ( لوضع يكون المكان المخصص لإليواء الحيوانات مجهز بجميع التجهيز 

 الحيوانات المعدة للبيع بالجملة، وذلك وفقا لطبيعة كل نشاط تجاري.
يجب ان تكون جميع وسائل النقل المخصصة لنقل وتوزيع الحيوانات، مسجلة على المنشأة التجارية ومستوفية لجميع شروط  -

 لمخزن ومراكز التوزيع او منافذ البيع .ومعايير نقل الحيوانات من والى ا
يجب أن تكون عربات نقل الحيوانات جيدة التهوية وذات مساحة مناسبة وأن تكون األرضيات والجوانب خالية من الشقوق والزوائد  -

ساحة المركبة مع مالمعدنية كالمسامير لتفادي اصابة الحيوانات أثناء النقل، وعدم وضع أعداد كبيرة من الحيوانات بما ال يتناسب 
 وذلك لتفادي عوامل اإلجهاد أثناء النقل.

 يجب تأمين الغذاء والماء المناسبين أثناء عملية نقل الحيوانات دون تعرضهم للضرر واألذى للعوامل المؤثرة الخارجية. -
 حيوانات.أو جروح أو نفوق لل أثناء عملية تحميل وتنزيل الحيوانات يجب استعمال المعدات واألدوات المناسبة لتجنب إحداث أضرار -
 يجب عدم نقل حيوانات ذات أنواع مختلفة بنفس العربات بل يجب فصل األنواع عن بعضها. -
 يجب عزل الحيوانات المريضة أثناء الرحلة و إزالة الحيوانات النافقة عند أول محطة توقف للعربة. -
 توضع في مكان مستوفي للشروط الصحية للمواد الغذائية. يجب عدم وضع األعالف على أرضية عربات نقل الحيوانات الحية بل -
يراعى عند نقل الحيوانات بأيام الصيف أن يتم وضع غطاء واقي باألعلى من المكان المخصص لنقل األغنام ويجب عدم إغالق  -

 جوانب سيارة النقل تفاديا الرتفاع درجة الحرارة أثناء النقل وضمان التهوية المناسبة.
 المواد الضارة والخطرة على الصحة العامة مثل )اسطوانات الغاز والمواد الكيميائية ... الخ( بعربات نقل الحيوانات.يجب عدم نقل  -

 الحدائق منشآت
 

 الوصف النشاط الرقم

تشمل الحدائق المجهزة بتجهيزات خاصة لتربية واعاشة الحيوانات األليفة والوحشية مقابل جذب  حديقة حيوانات 1
 لمشاهدة مختلف الحيوانات مقابل رسوم من الزوار .الناس 

 حديقة أحياء مائية 2

هي عبارة عن أحواض مائية ضخمة صممت لتضم العديد من األسماك والحيوانات البحرية 
مثل الدالفين، أسود البحر، ثعالب البحر، السالحف البحرية، البطاريق وغيرها، وتشمل أنشطة 

تي تقوم بها الدالفين وأسود البحر، كما تتاح فيها الفرصة الحديقة العروض الترفيهية ال
 للمشاهدين االقتراب من تلك الحيوانات ومعرفة المزيد عنها أو التقاط الصور معها.

تشمل الحدائق المجهزة بتجهيزات خاصة لتربية واعاشة الطيور بجميع ساللتها وانواعها مقابل  حديقة طيور 3
 تلك الطيور مقابل رسوم من الزوار .جذب الناس لمشاهدة مختلف 

 حديقة فراشات 4

يشمل المتنزهات التي تضم مختلف النباتات والزهور حيث يتم إطالق الفراشات الحية من كافة 
األشكال واأللوان واألحجام ليتسنى للزائرين التجول في المكان واالستمتاع بالفراشات التي تطير 

تضم الحديقة متحف للفراشات يعرض ويقدم المعلومات حولهم والتعرف عليها عن قرب، كما 
 حول مختلف أنواع الفراشات من مختلف أنحاء العالم

 



 

 االشتراطات العامة 9.4
 2000متر عن اقرب تجمع سكني او تجاري و  1000ال يسمح بالترخيص في المناطق السكنية ويجب ان تكون الحديقة بعيدة  -

 ن كافة االتجاهات.متر عن اقرب تجمع صناعي او حرفي م
 يفضل الحصول على الموافقة المبدئية على الموقع من الجهة المحلية المختصة قبل الشروع بأعمال المشروع. -
يوائها في الحديقة. -  ان تتناسب مساحة االرض التي سيتم انشاء الحديقة عليها مع نوع وعدد الحيوانات التي سيتم عرضها وا 
يواء الحيوانات وتحقق السالمة واألمان لمرتادي الحديقة، وتكون هذه توفير األسيجة أو الحواجز أو  - األقفاص المناسبة لحجز وا 

الحواجز مغلقة من جميع الجهات مع توفير أبواب الخدمة بحيث يمكن فتحها أو اغالقها من الداخل والخارج، ويراعي فيها 
انات والطيور، ونوعية المواد المستخدمة في إنشاء هذه الحواجز، المواصفات والمقاييس من حيث المساحة المناسبة لنوع وعدد الحيو 

 أرضية الحاجز، احتياجات الحيوانات داخل الحاجز وشروط السالمة العامة.
يجب أن يكون جميع الموظفين مؤهلين ومدربين من معاهد وجهات معتمدة، ويمنع ممارسة النشاط وفتح الحديقة للزوار قبل  -

 .ع الجهات المختصةالحصول على موافقة جمي
موافقة الجهات المختصة على الحيوانات المراد استيرادها أو تصديرها أو عرضها تطبيقا لالتفاقيات الدولية مثل االتفاقية الدولية  -

 .CITESلإلتجار باألحياء البرية المهددة باالنقراض 
 توفير مستودع خاص لألعالف وأغذية الحيوانات المختلفة. -
تحضير طعام الحيوانات مع توفير ثالجة خاصة بسعة كافية لتخزين االغذية التي تحفظ مبردة وتكفي يجب تخصيص مطبخ ل -

 .لتخزين كمية مناسبة لمدة سبعة ايام على االقل
 .بوظيفة مشرف فني على الحديقة على ان يكون متفرغا (zoologist)يتم تعيين طبيب بيطري مرخص او اخصائي احياء برية  -
مدربين للتعامل مع الحيوانات بالشكل المناسب ومن جهات مختصة مع مراعاة الرفق بالحيوان على ان يتم اعتماد توفير عمال  -

 الخبرة او المعرفة لدى هؤالء العمال
 .توضع لوحة اسمية على كل سياج أو قفص مبين عليها النوع والموطن واالسم العامي والعلمي وتصنيف الحيوان -
لى الحديقة.االلتزام بالقوانين الص -  ادرة من الجهات المعنية المختصة في شأن نقل الحيوانات من وا 
ارفاق مخطط تطويري لحديقة الحيوان أي كان نوعها مع سياسة أو نظام العناية بالحيوان التي سيتم تطبيقها، وذلك مع طلب  -

 الترخيص، على أن تكون المخططات معدة من قبل مكتب استشاري مختص.
 .م حفظ السجالت في الحديقة مع طلب الترخيصارفاق مسودة نظا -
 االلتزام بالشروط البيئية التي يتم تحديدها من قبل الجهات المحلية المختصة. -
 .تطبيق اشتراطات الصحة والسالمة المهنية في موقع العمل وتوفير كافة مستلزمات الصحة والسالمة في موقع الحديقة -
 خازن خاص ألغذية وأعالف الحيوانات.توفير مستودع مستوفي لشروط ومعايير الم -
مراعاة تصريف المياه العادمة والمخلفات الناتجة عن الحديقة وفقا لما تحدده الجهات المعنية، وال يسمح بتجميع المخلفات داخل  -

 الموقع.
 .متر حدائق الطيور والفراشات( 2ان تكون الحديقة محاطة بسور ال يقل ارتفاعه عن ثالثة أمتار ) -
تكون المياه داخل الحديقة من مزود الخدمة المحلي المعتمد او توفير مياه نظيفة وصالحة للشرب من مصدر معتمد من يجب ان  -

 .الجهات المحلية المختصة
 توفير مصدر لمياه الشرب من مزود الخدمة المحلي، وخزانات لمياه الشرب تكفي لمدة اسبوعين على االقل. -
 . حتاجها الزوار ووفق المعايير المعتمدةتوفير كافة المرافق العامة التي ي -



 

اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية في شأن مكافحة الحشرات والقوارض بشكل دورية ومستمر من خالل التعاقد مع منشآت تجارية  -
 مختصة ومعتمدة من قبل الجهات المحلية المختصة في هذا الشأن.

د الحيوانات الواجب االبتعاد عنها مثل )األسود، والنمور، والغوريالت، ...الخ( توفير اللوحات اإلرشادية والتحذيرية على اماكن وجو  -
  بما يضمن تنبيه الزوار بعدم االقتراب او رمي الغذاء الى داخل األقفاص، وحماية الزوار من اي خطر محتمل حدوثه.

 

 

 

 

 االشتراطات التخصصية 9.5
 

 2كم 1 (²المساحة المطلوبة  )م 9103001 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( حديقة حيوانات اسم النشاط
يواء الحيوانات وتحقق السالمة واألمان لمرتادي الحديقة، وتكون هذه  - توفير األسيجة أو الحواجز أو األقفاص المناسبة لحجز وا 

الداخل والخارج، ويراعي فيها الحواجز مغلقة من جميع الجهات مع توفير أبواب الخدمة بحيث يمكن فتحها أو اغالقها من 
المواصفات والمقاييس من حيث المساحة المناسبة لنوع وعدد الحيوانات والطيور، ونوعية المواد المستخدمة في إنشاء هذه 

 الحواجز، أرضية الحاجز، احتياجات الحيوانات داخل الحاجز وشروط السالمة العامة )انظر الجدول(.
 

 الرتبة / النوع / الفصيلة
 م األسيجة الخارجية ) الحد األدنى( لكل زوجحج

 ارتفاع / م عرض / م طول / م
 5 8 20 القرود الكبيرة

 3 4 8 القرود المتوسطة
 3 2 3 القرود الصغيرة

 4 10 20 الكلبيات
 4 15 30 القطط الكبيرة
 3 10 15 القطط الصغيرة

 3 15 20 الدبب
 4 5 10 الراكون

 3 8 10 السموريات
 3 8 12 الرباحيات
 4 10 20 الضباع

 4 15 30 العائلة الخيلية
 2 15 30 الكركدن



 

 4 10 20 الجمال
 3 10 20 عائلة البقر
 3 15 30 الظباء
 2 10 15 األغنام
 3 15 20 الماعز
 5 20 40 الزراف
 2 7 10 الخنازير
 2 15 30 فرس النهر

 2 3 5 آكالت الحشرات
 2 1 2 الفئران
 3 5 5 السناجب
 2 2 2 الجرذان
 2 8 8 النيص
 2 10 10 القندس
 2 5 5 األرنبيات
 3 15 15 الجرابيات

 3 20 40 الخرطوميات
 2 4 6 الوبريات
  15 30 الدولفين
  10 15 الفقم

 3 3 4 الخفافيش
 2 3 4 رتبة الدجاجيات
 3 7 10 رتبة الكركيات
 3 7 10 رتبةغطاسيات
 3 10 15 البجعيات
 3 10 15 اللقالق

 3 10 15 رتبة نحاميات
 3 10 15 رتبة الوزيات

 15 20 10 رتبة النسور+العقبان
 10 10 7 رتبة الصقور
 7 7 5 رتبة الخواضات
 3 7 5 رتبة القطا

 3 7 5 رتبة الوقواقيات
 3 7 5 رتبة الببغائيات



 

 3 10 7 رتبة األبوام
 3 5 3 رتبة السبديات
 3 5 3 رتبة السمامات
 3 5 3 الشقراقيات

 3 5 3 نقاريات الخشب
 3 5 3 رتبة العصفوريات

 3 20 15 النعاميات
 األسماك الكبيرة
Aquarium 3 2 1.5 

 األسماك الصغيرة
Aquarium 2 2 1 

 األفاعي الكبيرة
Aquarium 3 2 2 

 األفاعي الصغيرة
Aquarium 2 2 1 

 3 10 20 التماسيح الكبيرة
 2 2 3 الصغيرةالتماسيح 

 السالحف البرمائية
  15 30 متر( 4)بركة ماء بعمق 

  10 15 السالحف البرية
توفير عيادة بيطرية مجهزة، وصيدلية بيطرية خاصة بالحديقة تحتوي على العالجات البيطرية المختلفة واللقاحات الالزمة  -

 المختصة.لحيوانات الحديقة وبالكميات المطلوبة وبالتنسيق مع الجهات 
يجب توفير ممر خدمات خاصة لحظائر الحيوانات من الجهة الخلفية لتقديم الماء والطعام من قبل العاملين بالحديقة ويراعى  -

 .ذلك في مرحلة اعداد الدراسات والمخططات للحديقة
وانات لك للتعامل مع الحييجب توفير ابواب معدنية تعمل بمزالج داخل الحظائر يمكن اغالقها وفتحها من الخارج والداخل وذ -

 الخطرة او المفترسة.
تصميم الحظائر واألسيجة بشكل يضمن عدم تكون سبخات مياه أو األوحال في المناطق المغطاة بالرمال او االرضيات المانعة  -

 . للرطوبة
 .التنظيف أن تكون األرضيات متناسبة مع نوع الحيوان في الحظائر وتضمن خروج المياه من الحظائر أثناء عملية -

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 2كم 1 (²المساحة المطلوبة  )م 9103003 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( حديقة أحياء مائية اسم النشاط
يواء األحياء البحرية بحيث تحقق السالمة واألمان لمرتادي  - توفير األسيجة أو الحواجز واألحواض المائية المناسبة لحجز وا 

وتراعى فيها المواصفات والمقاييس من حيث المساحة المناسبة لنوع وعدد األحياء المائية ونوعية المواد المستخدمة الحديقة، 
 في إنشاء هذه الحواجز، احتياجات األحياء داخل الحاجز وشروط السالمة العامة )انظر الجدول(.

 
 جدول األسيجة وأنواع األحياء المائية 

 المائية  الحد األدنى( لكل زوجحجم األسيجة والبرك 
الرتبة /النوع/ 

 الفصيلة
السياج / 

 األرضيات ارتفاع / م عرض / م طول / م المبيت

بركة ماء دائرية عمق    15 30 البركة الدالفين
 متر 4-6

 الفقمات
   10 15 المسيج

تكوين صخري + 
ممرات للقفز إلى بركة 

متر  7×9الماء مساحة 
 متر2-1عمق 

   2 3 4 المبيت
 أسماك كبيرة
Aquarium 

 Aquarium 1.5 2 3 المبيت

 أسماك صغيرة
Aquarium 

 Aquarium 1 2 2 المبيت

 أفاعي كبيرة 
Aquarium 

 Aquarium 2 2 3 المبيت

 أفاعي صغيرة
Aquarium 

 Aquarium 1 2 2 المبيت



 

 3 10 20 السياج  تماسيح كبيرة

بركة ماء+أرضية 
صخرية+طينية+مسيج 

متر + 1ارتفاع حجري 
مسيج حديد 

أمان)المسيج منخفض 
 عن األرض (

 تماسيح صغيرة
Aquarium 

 Aquarium 2 2 3 المبيت

 السالحف البرمائية

بركة ماء دائرية عمق    15 30 البركة
 متر 4-6

   10 15 السياج
تكوين صخري+ارض 
رملية مع ممرات بركة 

 الماء مساحة 
 

المستلزمات الالزمة لتأمين البيئة المالئمة لحياة األحياء المائية كاألكسجين ودرجة الحرارة تجهيز األحواض المائية بكافة  -
 وتسهيل عملية التكاثر.

تصميم الحظائر واألسيجة بشكل يضمن عدم تكون سبخات مياه أو األوحال في المناطق المغطاة بالرمال او االرضيات المانعة  -
 للرطوبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2كم 1 (²المساحة المطلوبة  )م 9103004 النشاطرقم 

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( حديقة طيور اسم النشاط
يواء لحجز المناسبة المائية واألحواض الحواجز أو األسيجة توفير -  مرتاديل واألمان السالمة تحقق بحيث البحرية األحياء وا 

 لمستخدمةا المواد ونوعية المائية األحياء وعدد لنوع المناسبة المساحة حيث من والمقاييس المواصفات فيها وتراعى الحديقة،
 .(الجدول انظر)  العامة السالمة وشروط الحاجز داخل األحياء احتياجات الحواجز، هذه إنشاء في

 

 الطيور
الرتبة / النوع / 

 الفصيلة
السياج / 

 األرضيات ارتفاع عرض طول المبيت

 الدجاجيات 
 أرضية ترابية 2 3 4 المسيج
   2 1 2 المبيت

 الكركيات 
 بركة ماء+أعشاب+أرضية ترابية 3 7 10 المسيج
   2 2 2 المبيت

 الغطاسيات
متر+أعشاب  0.5-0.1متر عمق  3×5بركة ماء  3 7 10 المسيج

 مائية
   2 2 2 المبيت

 متر+أعشاش 0.6-0.3متر عمق  5×8بركة ماء  3 10 15 المسيج البجعيات

 متر+أعشاش 0.6-0.3متر عمق  5×8بركة ماء  3 10 15 المسيج اللقالق

 متر+أعشاش 0.6-0.3متر عمق  5×8بركة ماء  3 10 15 المسيج نحاميات

متر +  0.6-0.3متر عمق  5×8بركة ماء  3 10 15 المسيج الوزيات 
 أعشاش +أعشاب مائية+أرضية عشبية

 صخرية مرتفعةأعشاش  15 10 20 المسيج النسور والعقبان
 أعشاش صخرية مرتفعة 10 7 10 المسيج الصقور 



 

 بركة ماء 7 5 7 المسيج الخواضات 
 أعشاش 3 5 7 المسيج طيور القطا

 أعشاش 3 5 7 المسيج الوقواقيات 
 أعشاش 3 5 7 المسيج الببغائيات 

 أعشاش 3 7 10 المسيج األبوام 
 أعشاش 3 3 5 المسيج السبديات 
 أعشاش 3 3 5 المسيج السمامات 

 بركة ماء 3 3 5 المسيج الشقراقيات
 أشجار+أرضية ترابية 3 3 5 المسيج نقاريات الخشب

 أشجار 3 3 5 المسيج العصفوريات 

 sheltersأرضية رملية+ 40 15 20 المسيج النعاميات
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2كم 1 (²المساحة المطلوبة  )م 9103006 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( حديقة فراشات اسم النشاط
 كيلو متر عن اماكن التجمعات السكنية ويتواجد بالقرب منه طرق موصلة له. 5يجب ان يبعد الموقع  -
 متر. 1000ويجب ان ال يقل بعدها عن الشوارع الرئيسية والمكتظة وكذلك عن المصانع التي تلوث البيئية بمسافة ال تقل عن  -
 1000يجب ان ال تكون قريبة من المزارع المعالجة باألدوية المضادة للحشرات والمضادة لألعشاب الضارة بما ال يقل عن  -

 متر.
متر مربع للشخص الواحد في  15متر مربع للشخص الواحد تحت القبة المربى فيها الفراشات و 6يجب تخصيص مساحة  -

 الملحقات االضافية للحديقة.
 ديقة تحت اشراف صحي مع وجود أخصائي حشرات مرخص من جهة رسمية معتمدة.يجب ان تكون الح -
ضرورة ان تكون قبب الحجرات المبنية لوضع الفراشات بداخلها مصنوعة من مادة نفاذة ألشعة الشمس بدون تغيير وبدون  -

 ضرر، كما يجب المحافظة على درجة حرارة ورطوبة مناسبة لتربية الحشرات.
 مناسبة لزرع النباتات والورود المختلفة والمناسبة للفراشات.يجب وضع تربة  -
 يجب تصميم بحيرة طينية مناسبة داخل الحجرات مع وجود بعض الصخور. -
 وضع النباتات المناسبة في الحجرات بحيث تتغذى عليها الفراشات وتضع بيوضها فيها لإلكثار. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 منشآت بيع المواشي بالتجزئة

 

 الوصف النشاط الرقم

هي إعادة  البيع في الحظائر المتخصصة بالتجزئة وذلك لجميع أنواع األبقار  مثل  الجاموس  بالتجزئة -بيع االبقار  1
 والبقر المحلي منها أو المستوردة.

لمحلية والماعز اهي إعادة البيع في الحظائر المتخصصة بالتجزئة وذلك لجميع أنواع األغنام  بالتجزئة -بيع األغنام  2
 منها أو المستوردة.

هي إعادة البيع في الحظائر المتخصصة بالتجزئة، لبيع األبل الصالحة لألكل سواء المحلية  بالتجزئة -بيع األبل  3
 منها أو المستوردة.

الجاموس   مثل  هي إعادة  البيع في الحظائر المتخصصة بالتجزئة وذلك لجميع أنواع األبقار بالتجزئة -بيع االبقار  4
 والبقر المحلي منها أو المستوردة.

 

 االشتراطات العامة 9.6
 يجب ان يكون موقع ممارسة النشاط التجاري ضمن اسواق المواشي التابعة لدائرة الشؤون البلدية والنقل. -
للتنظيف والغسيل وفقا للمعايير النشاط الجدران ومن مواد مقاومة للحريق وقابلة  لممارسة مناسبة والجدران األرضيات تكون ان -

 الفنية المعتمدة من الجهة المعنية باإلمارة.
 :يمنع تكدس الحيوانات في الحظائر، ويتم احتساب المساحة لكل حيوان وفق اآلتي -
أقل من متر مربع )الحيران  6متر مربع( ، اإلبل  3متر مربع ) العجول أقل من سنة  4متر مربع ، األبقار  2لألغنام والماعز  -

 متر مربع(. 4سنتين  
 يمنع استخدام األسبستوس وتداوله في المنشآت. -
 يمنع استخدام األخشاب في تجهيزات المنشأة كافة، واستخدام التجهيزات والرفوف الغير قابلة لالشتعال. -
 لى أن ترتفع عنعدم وضع أكياس العلف فوق أرضية المخزن مباشرة بل إنشاء مواضع وقواعد من مواد غير قابلة للصدأ ع -

 سم. 20أرضية المخزن بما ال يقل عن 
 عدم ممارسة النشاط او ترحيل المواد خارج حدود الحظيرة. -
 .الحشرات دخول لمنع التهوية وفتحات يجب وضع شبك معدني ناعم على كافة النوافذ -
 .البضاعة يمنع منعا باتا استخدام الرصيف حول الحظيرة للتخزين او تكديس -



 

 للنفايات ذات غطاء من النوع الذي يفتح بالقدم داخل المحل.  توفير حاويات -
 ممارسة مكان مرات بالساعة في 8 - 6لوكس والتهوية جيدة بما ال يقل عن معدل تغيير الهواء عن  300اإلضاءة ال تقل عن  -

 .النافذة مكيفات استخدام ويمنع النشاط،
 ق المونيوم على المجمع الكهربائي.إخفاء وحماية جميع التوصيالت الكهربائية وتركيب صندو  -
 .قبل السلطة المختصة مكافحة الحشرات والقوارض إلزامية عن طريق التعاقد مع احدى شركات مكافحة الحشرات المعتمدة من -
االحتفاظ بسجالت تحوي تفاصيل منشأ / مصدر توريد الحيوانات الموجودة في الحظائر وأن تقدم هذه السجالت لمفتش البلدية  -

 الطلب. عند
 .الطبخ أو السكن أو للنوم منه جزء أو المكان استخدام يمنع -
 جيدة. نوعية وذات المحل حجم مع متناسبة للحشرات كهربائية صواعق تركيب -
 . بالمحل األولية لإلسعافات صندوق توفير -
 بارز في المحل.تركيب صندوق مصنوع من مادة غير قابلة للصدأ لحفظ األوراق الخاصة بالمحل ويعلق في مكان  -
 لمسافة للمنشأة الخارجية والنظافة الشخصية العاملين لنظافة باإلضافة النشاط ممارسة مكان في العامة النظافة على المحافظة -

 . متر 5
عزل الحيوان المريض او المشتبه بمرضه، مع ضرورة وضع لوحة على هذا المكان بأنه غير معد للبيع، وذلك في ابعد نقطة من  -

 ومن ثم تحويلها للمسلخ للذبح. لحظيرة.مدخل ا
 يجب وضع فرشة مناسبة على ارضية الحظيرة. -
جميع مصادر المياه داخل المنشأة يجب ان تكون من مزود الخدمة المحلي )شركة ابوظبي للتوزيع( أو من مصدر آمن معتمد  -

 ومؤكد بأنه مناسب لالستخدام المنزلي.
 مر في جميع مشارب الحيوانات.توفير مياه للشرب نقية بشكل دائم ومست -
 تجنب خلط الحيوانات كبيرة السن مع صغيرة السن، وكذلك يمنع خلط األنواع بنفس الحظيرة. -
 تأمين مشارب ومعالف من النوع الجيد غير القابل للصدأ وذو حواف غير حادة، ويمنع استعمال المعالف الخشبية. -
الحظائر، كما يفضل نصب بخاخات لرش المياه على األبقار خاصة خالل فترة  توفير تهوية وظل كافيين عند إيواء الحيوانات في -

 الصيف.
 إزال مخلفات الحيوانات من الزرائب أو الحظائر بصورة منتظمة ومستمرة واتخاذ التدابير المناسبة لذلك، على األقل مرة اسبوعيا. -
 عن الجهات المختصة. االلتزام والتقيد بجميع قوانين وتشريعات الرفق بالحيوان، الصادرة -
 .يمنع إدخال القطط والكالب وتربية الدواجن داخل الحظائر التي تمارس هذا النشاط -
 يمنع استخدام المبيدات الحشرية او ادوية لعالج الحيوانات داخل الحظائر. -
ات للصدأ وال يوجد بها بروز  على األقل لنقل األغنام من الحظيرة إلى صالة الذبح مصنوعة من مواد غير قابلة 2توفير عربة  عدد  -

 لتالفي إصابة الحيوانات وفق النموذج المعتمد لدى البلدية.
 ال يسمح بإنتاج األلبان أو مشتقاتها وال يسمح بالتربية او التكاثر داخل هذه الحظائر. -
 ال يسمح بتخزين اي معدات او ادوات او اجهزة غير العلف المخصص لتغذية الحيوانات داخل الحظائر. -

 

 

 



 

 

 

 

 

 االشتراطات التخصصية 9.7
 

  (²المساحة المطلوبة  )م بالتجزئة -بيع األبل  رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( 4721028 اسم النشاط
  متر. 2.5يجب أن تكون األبواب والمداخل مناسبة وأال يقل ارتفاعها وعرضها عن 
 سم. 280عن  يجب أال يقل ارتفاع األسوار الداخلية والخارجية 
  وتكون المظالت بارتفاع مناسب لطول الحيوانات. ٪ 50يجب أال تقل نسبة الظل داخل الحظائر عن 

 

 منشآت تجارة المنتجات حيوانية المصدر

 

 الوصف النشاط الرقم

ون دوهى المنشآت المتخصصة التي تعمل في أنتاج الصوف الخام الناتج من تربية األغنام  أنتاج الصوف الخام 1
 أي تدخل صناعي عليه.

  دباغة الجلود وتجهيزها 2

يشمل دباغة وصبغ وتهيئة الصالل والجلود وصقلها وتلميعها وتجهيزها لتصبح جاهزة للتصنيع، 
إلى منتجات أخرى وال يشمل هذا النشاط ما يلي: إنتاج الصالل والجلود في إطار أنشطة مزارع 

لجلود في إطار أنشطة المجازر، وال يشمل هذا ُصنع الماشية، وال يشمل هذا إنتاج الصالل وا
 المالبس الجلدية، وُصنع الجلد الصناعي الذي ال يدخل فيه الجلد الطبيعي.

 تحنيط جثث الحيوانات 3
هي المنشآت التجارية التي تقوم على حفظ جثث الحيوانات بواسطة مواد كيميائية، للحفاظ على 

كأنه حي، وذلك عند عرضه في مكان عام، أو ألسباب علمية جسم الحيوان وعلى مظهره ليبدو 
 او تزيينيه، ويشمل هذا النشاط بيع الحيوانات المحنطة.

 

 االشتراطات العامة 9.8
النشاط الجدران ومن مواد مقاومة للحريق وقابلة للتنظيف والغسيل وفقا للمعايير  لممارسة مناسبة والجدران األرضيات تكون ان -

 المعتمدة من الجهة المعنية باإلمارة.الفنية 
 يمنع استخدام األسبستوس وتداوله في المنشآت. -
 يمنع استخدام األخشاب في تجهيزات المنشأة كافة، واستخدام التجهيزات والرفوف الغير قابلة لالشتعال. -



 

 داخل بارز في مكان بالمنع يةارشاد تحذيرات وضع مع العمالء او العاملين قبل من التجارية المنشآت داخل التدخين يمنع -
 .المنشأة

 تخزين المنتجات بطريقة واسلوب سليم بما يضمن مرونة وسهولة الحركة داخل المنشأة. -
 عدم ممارسة النشاط او ترحيل المواد خارج حدود المحل. -
 .في حال وضع ابواب الحماية للمنشأة فيجب ان توضع داخل المحل وعدم استخدام ابواب السحاب الخارجية -
 .الحشرات دخول لمنع التهوية وفتحات يجب وضع شبك معدني ناعم على كافة النوافذ -
 .االختصاص جهة تعليمات حسب للمجاري توفير فتحة تصريف -
 .البضاعة يمنع منعا باتا استخدام الرصيف حول المنشأة التجارية للتخزين او تكديس -
 توفير حاويات للنفايات ذات غطاء من النوع الذي يفتح بالقدم داخل المحل.  -
يمنع منعا باتا وجود سدة علوية داخل المنشأة اال اذا كانت من اصل البناء وفق المخططات الهندسية المعتمدة من جهة  -

 االختصاص.
دورة الهواء داخل المنشأة منفصلة عن اي  يجب الفصل الكامل بمنظومة التكييف داخل المحل التجاري بما يضمن ان تكون -

 محالت او كيانات مجاورة، وبما يضمن سحب الهواء الى خارج المحل.
 .النافذة مكيفات استخدام ويمنع النشاط كما هو موضح في الجدول ادناه، ممارسة مكان في اإلضاءة والتهوية الجيدتين -
 وق المونيوم على المجمع الكهربائي.إخفاء وحماية جميع التوصيالت الكهربائية وتركيب صند -
 .قبل السلطة المختصة مكافحة الحشرات والقوارض إلزامية عن طريق التعاقد مع احدى شركات مكافحة الحشرات المعتمدة من -
 .الطبخ أو السكن أو للنوم منه جزء أو المكان استخدام يمنع -
 جيدة. عيةنو  وذات المحل حجم مع متناسبة للحشرات كهربائية صواعق تركيب -
 توفير معقم لأليدي عن باب المحل . -
 .الورقية داخل المنشأة والمناشف للبكتيريا المضاد السائل الصابون توفير يجب -
 . توفير انبوبة اطفاء الحريق مع ضرورة التأكد من صالحيتها بشكل دوري -
 . بالمحل األولية لإلسعافات صندوق توفير -
 لمسافة للمنشأة الخارجية والنظافة الشخصية العاملين لنظافة باإلضافة النشاط ممارسة مكان في العامة النظافة على المحافظة -

 . متر 5
 توفير دليل التشغيل الخاص بالمعدات المستخدمة داخل المنشأة التجارية إن وجدت وتقديمها لمفتش البلدية عند الطلب. -
 المستخدمة داخل المنشأة التجارية. اتخاذ كافة اإلجراءات في شأن الصيانة الدورية للمعدات واآلالت -
جميع مصادر المياه داخل المنشأة يجب ان تكون من مزود الخدمة المحلي أو من مصدر آمن معتمد ومؤكد بأنه مناسب  -

 لالستخدام المنزلي.
 يمنع استخدام السجاد أو أغطية األرضيات في المنشأة. -
 وان، الصادرة عن الجهات المختصة.االلتزام والتقيد بجميع قوانين وتشريعات الرفق بالحي -
يجب اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بتخفيف وتقليل الضجيج الصادر عن المنشأة، وان ال يتجاوز الضجيج خارج حدود المنشأة  -

 عن : 
 55  ديسبل لياًل / للمنشآت التي توجد في المناطق التجارية. 45ديسبل نهارا ، وعن 
 65  لياًل / للمنشآت التي توجد في المناطق الصناعية. ديسبل 60ديسبل نهارا ، وعن 

 



 

 
 
 
 
 

 الجيدة التهوية مع مراعاة الجدول التالي:  نوعية وذات المحل حجم مع متناسبة للهواء شفط مروحة تركيب -
 

( 2المساحة المغطاة  ) م (  inحجم مراوح الشفط )  
2( م 20)  12  
2( م 24)  14  
2( م 36)  16  
2( م 42)  18  
2( م 48)  20  
2( م 52)  22  
2( م 60)  24  
2( م 72)  26  
2( م 86)  28  
2( م 94)  30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 االشتراطات التخصصية 9.9
 

 60 (²المساحة المطلوبة  )م 0144002 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( أنتاج الصوف الخام اسم النشاط
المنطقة األمامية للمحل ومفصولة عن األقسام األخرى، بحاجز مرئي )زجاجي( وبارتفاع ال يقل عن تخصيص منطقة فرز في  -

 متر. 2
 توفير طاوالت خاصة من مواد غير ماصة للرطوبة مثل )جرانيت، بالستيك، ستانلس ..الخ( ليتم فرز الصوف عليها. -
 ا.توفير سالل بالستيكية في مكان الفرز لوضع الصوف المفروز بداخله -
توفير عدد كافي من العربات المصطططططططنوعة من مواد غير ماصطططططططة للمياه او الرطوبة )سطططططططتانلس، بالسطططططططتيك..الخ( ذات  -

 عجالت لنقل الصوف المفروزة الى منطقة الغسيل.
 توفير حوض غسيل واحد على األقل متصل بمزود خدمة المياه المحلي، لغسيل الصوف المتسخة بشكل مبدئي. -
 األقل لمعالجة الصوف المتسخة بالبقع واألوساخ، باستخدام المواد الكيمياوية المخصصة لهذا األمر.توفير حوض واحد على  -
 توفير غسالة واحدة على األقل مع مجففة على أن تكون موصولة بشبكة الصرف الصحي، ويمنع الغسيل اليدوي. -
سم عن األرض، ويجب ان 10مياه بارتفاع يجب ان تكون الغساالت والمجففات موضوعة على قاعدة غير ماصة للرطوبة وال -

 سم.30يكون الفراغ المحيط بجميع الماكينات المستخدمة في الغسيل ال يقل عن 
 توفير خزانة محكمة اإلغالق لتخزين المنظفات والمعقمات ومستحضرات تنظيف الصوف الخام.  -
لزام العاملين توفير خزانة محكمة اإلغالق لتخزين مسططططططتلزمات السططططططالمة الشططططططخصططططططية للعمال وف - قا لنشططططططاط المنشططططططأة وا 

 باستخدامها. 
توفير خزانة مناسبة من مواد صلبة غير ماصة للرطوبة لحفظ الصوف المغسولة والجاهزة للتسليم، ويمنع استخدام الخزانة  -

 الخشبية.
 يجب وضع الصوف المغسول والنظيف والجاف في اكياس بالستيكية مناسبة. -

 

 100 (²المطلوبة  )م المساحة 1511001 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس(  دباغة الجلود وتجهيزها اسم النشاط
 كم عن أي تجمع سكني. 5يرخص المصنع )المدبغة( في المناطق الصناعية ، أو المزارع التي تبعد  -
 متر 3الريح(  بعرض يفضل إحاطة موقع المصنع )المدبغة( بسور من األشجار الحراجية دائمة الخضرة )مصدات  -
اتخاذ كافة الوسائل والتقنيات الكفيلة بالحد من انتشار الملوثات الغازية والروائح الكريهة إلى البيئة المحيطة بناًء على دراسة  -

 شاملة ومفصلة لكميات الملوثات المنبعثة وكذلك كميات المخلفات الحيوانية المتوقع استخدامها يوميًا.



 

(  بنظام التحكم في الملوثات الغازية بفالتر عالية الكفاءة للتخلص من هذه الملوثات على أن يتصل تزود المدبغة )المصنع -
 أمتار( عن أسطح المباني المجاورة للمصنع. 5جهاز المعالجة بمدخنة ترتفع )

 فقط.يزود المصنع  باإلنارة الصناعية الكافية ، والنوافذ الغير قابلة للفتح حيث أنها لإلضاءة الطبيعية  -
شبكة تصريف داخلية بموافقة الجهات المختصة وذات حواف وزوايا نصف دائرية لمنع تراكم األوساخ في الزوايا وتسهيل عملية  -

 التنظيف ، بحيث تكون شبكة المرافق الخدمية منفصلة عن شبكة صرف المياه العادمة الناتجة عن عمليات التصنيع )الدباغة(.
 دهنية الحيوانية الناتجة من عمليات التصنيع ويمنع التخزين في األماكن المكشوفة.توفير مخازن مبردة للمواد ال -
جمع الفضالت الصلبة الناتجة في حاويات محكمة االغالق والتخلص منها بالطرق السليمة يوميًا للتقليل من انبعاث الروائح  -

 الكريهة ومنع تراكم المخلفات الصناعية داخل أو خارج المصنع .
د كاف من دورات المياه بحسب عدد العمال  و يجب أن ال تفتح على صاالت اإلنتاج وأن تكون الحمامات مجهزة توفير عد -

 بالماء والصابون و مواد التطهير الكافية
 يجب أن يكون باب دخول صالة االنتاج مزدوج مزود بمقبض سهل الحركة يسهل عملية االغالق بشكل كامل. -
 مالبس العمال، ملحقة بغرفة لغسل مالبس العمال لتبقى نظيفة باستمرار.  يجب توفير غرفة خاصة لتبديل  -
ضرورة وجود غرفة استراحة خاصة بالعمال لتناول األطعمة والمشروبات حتى ال يتم تناول أية مأكوالت أو مشروبات داخل  -

 أماكن التصنيع.
 ة الشتراطات جهات االختصاص.توفير محطة معالجة المياه العادمة الناتجة عن عمليات التصنيع ومطابق -
 توفير مستودع مناسب لتجميع وتخزين الجلود الخام قبل دباغتها مستوفيا للشروط الصحية. -
 توفير مستودع مناسب لحفظ الجلود بعد دباغتها مستوفيا للشروط الصحية. -
يميائية والمواد ة لتخزين المواد الكتوفير مستودع لتخزين المواد الكيمائية التي تستعمل في الدباغة تراعى فيه الشروط الفني -

 السامة.
 

 

 60 (²المساحة المطلوبة  )م 3290019 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( تحنيط جثث الحيوانات اسم النشاط
 توفير طاوالت خاصة من مواد غير ماصة للرطوبة مثل )جرانيت، بالستيك، ستانلس ..الخ( ليتم تحنيط الجثث عليها. -
معالجة النفايات  الناتجة من تحنيط الحيوانات وبقايا المواد المستخدمة في التحنيط ويجب أن تكون من خالل شركة تعمل في  -

 المجال المعني ومعتمدة من جهات االختصاص.
 .CITESراضباالنقااللتزام باالتفاقيات الدولية مثل االتفاقية الدولية لإلتجار باألحياء البرية والمائية والنباتات المهددة  -
توفير دفتر خاص بتسجيل العمليات اليومية لتحنيط الحيوانات مرقم ومؤرخ ويشمل اسم الكائن المحنط وعنوانه وكذلك مصدر  -

 الحيوان المحنط مرفقا بالوثائق الثبوتية لذلك وفقا للقوانين المتبعة بالدولة.
ة والمواد نيط، تراعى فيها الشروط الفنية لتخزين المواد الكيميائيتوفير خزائن لتخزين المواد الكيمائية التي تستعمل في التح -

 السامة.

 

 



 

 

 

 

 تربية الحيواناتمنشآت 

 

 الوصف النشاط الرقم

وهى المنشآت المتخصصة التي تقوم على تربية واستيالد الخيول بما فيها خيول السباق والحمير  تربية الخيول 1
 في السباقات أو للمحافظة على بعض سالالتها. والبغال والنغال سواء لالستفادة منها

نتاج سالالت مختلفة منها لألغراض التجارية، كما يشمل هذا النشاط  تربية الغزالن 2 يشمل ذلك تربية الغزالن وا 
 إجراء األبحاث والدراسات المرتبطة بسبل إكثارها وتدجينها.

 تربية الدود 3

انواع الدود لالستخدام التجاري أو الصناعي ويمكن أن يشمل المزارع التي تمارس تربية جميع 
يتم تخصيص التربية علي نوع معين مثل دودة القز وانتاج شرانق من دودة القز المستخدمة 
لتحسين نوع الساللة أو انتاج الحرير المنزلي أو تربية الدود لالستخدام التجاري لصيد االسماك 

 أو أي استخدامات اخرى.

تشمل المنشآت التي تقوم علي اساس تربية الحيوانات األليفة التي يكثر استعمالها في المنازل  انات األليفةتربية الحيو  4
 والقصور بهدف االنتاج واكثارها لألغراض التجارية مثل القطط والكالب وخالفه.

إجراء  يشمل هذا النشاط هي تربيه الفراشات وانتاج سالالت مختلفة لألغراض التجارية كما تربية الفراشات الحية 5
 اكثار الفراشات وتدجينها.

 تربية الصقور 6
نتاج سالالت مختلفة منها لألغراض التجارية، كما يشمل هذا النشاط  يشمل إكثار الصقور وا 
إجراء األبحاث والدراسات المرتبطة بسبل إكثارها وتدجينها، كما يشمل هذا النشاط ايواء الطيور 

 الغير داجنة.

 

 االشتراطات العامة 9.10
النشاط الجدران ومن مواد مقاومة للحريق وقابلة للتنظيف والغسيل وفقا للمعايير  لممارسة مناسبة والجدران األرضيات تكون ان -

 الفنية المعتمدة من الجهة المعنية باإلمارة.
 يمنع استخدام األسبستوس وتداوله في المنشآت. -
 نشأة كافة، واستخدام التجهيزات والرفوف الغير قابلة لالشتعال.يمنع استخدام األخشاب في تجهيزات الم -
 داخل بارز في مكان بالمنع ارشادية تحذيرات وضع مع العمالء او العاملين قبل من التجارية المنشآت داخل التدخين يمنع -

 .المنشأة
 تخزين المنتجات بطريقة واسلوب سليم بما يضمن مرونة وسهولة الحركة داخل المنشأة. -
 عدم ممارسة النشاط او ترحيل المواد خارج حدود المنشأة. -



 

 .الحشرات دخول لمنع التهوية وفتحات يجب وضع شبك معدني ناعم على كافة النوافذ -
 .االختصاص جهة تعليمات حسب للمجاري توفير فتحة تصريف -
 توفير حاويات للنفايات ذات غطاء من النوع الذي يفتح بالقدم داخل المحل.  -
 .النافذة مكيفات استخدام ويمنع النشاط كما هو موضح في الجدول ادناه، ممارسة مكان في والتهوية الجيدتيناإلضاءة  -
 إخفاء وحماية جميع التوصيالت الكهربائية وتركيب صندوق المونيوم على المجمع الكهربائي. -
 .قبل السلطة المختصة ات المعتمدة منمكافحة الحشرات والقوارض إلزامية عن طريق التعاقد مع احدى شركات مكافحة الحشر  -
 جيدة. نوعية وذات المحل حجم مع متناسبة للحشرات كهربائية صواعق تركيب -
 توفير معقم لأليدي عن باب المحل . -
 .الورقية داخل المنشأة والمناشف للبكتيريا المضاد السائل الصابون توفير يجب -
 . صالحيتها بشكل دوريتوفير انبوبة اطفاء الحريق مع ضرورة التأكد من  -
 .بالمنشأة األولية لإلسعافات صندوق توفير -
 لمسافة للمنشأة الخارجية والنظافة الشخصية العاملين لنظافة باإلضافة النشاط ممارسة مكان في العامة النظافة على المحافظة -

 . متر 5
 دت وتقديمها لمفتش البلدية عند الطلب.توفير دليل التشغيل الخاص بالمعدات المستخدمة داخل المنشأة التجارية إن وج -
 اتخاذ كافة اإلجراءات في شأن الصيانة الدورية للمعدات واآلالت المستخدمة داخل المنشأة التجارية. -
( وال يسمح ببيع األنواع SITESيجب االلتزام والتقيد بمعاهدة التجارة العالمية ألصناف الحيوان المهددة باالنقراض )السايتس( ) -

 ة لالتفاقية.المخالف
يجب ان تكون جميع األقفاص او األماكن المعدة لعرض ايواء او تربية الحيوان مناسبة لكل نوع من انواع الحيوانات، وان تكون  -

مصنوعة من مواد معتمدة من الجهات المحلية المعنية، وخالية من اي نتوء او زوائد قد تسبب األذى او الضرر للحيوانات، ويمنع 
 األقفاص المصنوعة من الخشب او الخشب المضغوط او اي مواد اخرى ماصة للرطوبة والمياه.استخدام 

تخصيص قفص او مكان منفصل عن اماكن عرض الحيوانات األخرى، لعزل الحيوان المريض او المشتبه بمرضه، مع ضرورة  -
 وضع لوحة على هذا المكان بأنه حجر صحي.

األقفاص او األماكن المخصصة لتربية وايواء الحيوانات، ويمنع استخدام األوراق او يجب وضع فرشة مناسبة على قاعدة جميع  -
 الكرتون.

جميع مصادر المياه داخل المنشأة يجب ان تكون من مزود الخدمة المحلي أو من مصدر آمن معتمد ومؤكد بأنه مناسب  -
 لالستخدام المنزلي.

 ماكن ايواء وتربية الحيوانات المختلفة.توفير مياه للشرب نقية بشكل دائم ومستمر في جميع ا -
توضع أوعية الطعام والمياه في اماكن ايواء وتربية الحيوان بشكل دائم وفي مكان يسهل الوصول إليه بعيدًا عن التلوث بالمخلفات  -

 على أن تكون بمواصفات صحية جيدة .
ن حوض أرضي من السيراميك لغسيل األقفاص منفصل عتوفير مغسلة مناسبة لأليدي وتزويدها بالماء البارد والحار، مع توفير  -

 اماكن ايواء وتربية الحيوانات بفاصل مناسب غير ماص للماء والرطوبة.
 االلتزام والتقيد بجميع قوانين وتشريعات الرفق بالحيوان، الصادرة عن الجهات المختصة. -
 المنشأة، وان ال يتجاوز الضجيج خارج حدود المنشأة .يجب اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بتخفيف وتقليل الضجيج الصادر عن  -

 
 



 

 
 
 
 

 الجيدة التهوية مع مراعاة الجدول التالي:  نوعية وذات المحل حجم مع متناسبة للهواء شفط مروحة تركيب -
 

( 2المساحة المغطاة  ) م (  inحجم مراوح الشفط )  
2( م 20)  12  
2( م 24)  14  
2( م 36)  16  
2( م 42)  18  
2( م 48)  20  
2( م 52)  22  
2( م 60)  24  
2( م 72)  26  
2( م 86)  28  
2( م 94)  30  

 

 



 

 االشتراطات التخصصية 9.11
 

 كم 1 (²المساحة المطلوبة  )م 0142001 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( تربية الخيول اسم النشاط
 ويفضل ان يكون الموقع بعيدا عن الشوارع والطرقات الرئيسية. يرخص لهذا النشاط في المزارع واإلسطبالت، -
متر مربع لكل خيل)غرفة المبيت( إضافة للمباني الملحقة كمخازن العلف وساحات الترييض والتدريب  12يخصص مساحة  -

 وغرف المواليد كما سيرد ذكرها.
 األجسام الحادة.يجب أن يكون موقع االسطبالت ممهد وخالي من الحصى ومخلفات البناء أو  -
 .متر 3 بعرض األشجار من للرياح مصدات عمل مع السائبة الحيوانات دخول عدم لضمان الموقع تسوير يجب -
 .الجهات كافة ومن مترا 30 عن ال تقل مسافة االسطبالت عن الموقع في التي والمنشآت الخدمات مباني كافة تبعد أن يجب -
 .تعقيم وأحواض بمرشات للمزرعة الرئيسية الدخول بوابة تزويد -

 
 الخيول :  مبيت غرف

 الخيل(. نوع مراعاة مع ( الواحد للخيل مربع متر 10 عن الغرفة مساحة تقل ال -
 التنظيف، لسهولة الزوايا والنتوءات، مستديرة الشقوق خالية ملساء الداخلية أسطحها وتكون للحرارة عازلة مواد من الجدران تبنى -

 الخيل. على وآمنة والتعقيم قابل للغسيل إسفنجية بمادة مبطنة تكون وأن
 ان تكون أسطح الجدران الخارجية فاتحة اللون وعاكسة ألشعة الشمس. -
سم  80سم *  20متر، وفتحات التهوية في أسفل الجدار) 2أن يكون ارتفاع الجدران الداخلية بين غرف الخيول ال يقل عن  -

 ) مع شبك لمنع الحشرات والقوارض(
م( وتؤمن الضوء الطبيعي  2م *  1متر عن سطح األرض على أال تقل مساحة النافذة عن ) 2رف بنوافذ بارتفاع تزود الغ -

 للغرفة.
متر ومصنوع من مواد عازلة للحرارة والمياه، ولون سطحه الخارجي فاتح عاكس ألشعة  3.5أال يقل ارتفاع السقف عن  -

 الشمس.
 ى لمياه الغسيل والتنظيف مع ميول باتجاه فتحة التصريف.أن تكون أرضية غرفة المبيت صلبة ويها مجر  -
 متر، ذات أرضية صلبة وسهلة التنظيف. 3أال يقل عرض الممرات بين الغرف عن  -
 مرات بالساعة. 6 - 4توفير التهوية والتكييف الجيدين بحيث يتم تغيير الهواء بمعدل  -
 توفير مصائد الكترونية للحشرات في كل غرفة. -

 
 المواليد والعزل :غرفة 

 متر مربع، لها نفس مواصفات غرف مبيت الخيول. 25توفير غرف للحوامل والمواليد الحديثة ال تقل مساحة الغرفة عن  -
متر  25توفير غرف لعزل الخيول المريضة، وكذلك غرف للعزل بحال األمراض المعدية بحيث تكون بعيدة مسافة ال تقل عن  -

 عن باقي االسطبالت.
 
 



 

 سل وتنظيف الخيول:غرف غ

 متر. 3.5متر مربع ، وبارتفاع  25مساحة الغرفة ال تقل عن  -
 أن تكون األرضيات والجدران من مواد سهلة التنظيف والتعقيم وغير قابلة لالمتصاص، وال تسمح بنمو الطحالب والفطريات. -
 يمنع وضع معالف أو مشارب في غرف غسيل الخيل. -

 
 المباني والمنشآت الخدمية:

 PLASTICتوفير مستودع نظامي لتخزين وحفظ األعالف الخضراء والجافة ويمنع التخزين على األرض، ويجب استعمال  -
PALLET سم. 20وتكون بعيدة عن الجدران 

مراعاة عدم ارتفاع نسبة الرطوبة داخل المخزن من خالل وضع مراوح شفط مناسبة، منعا من حدوث اي تخمرات داخل  -
 األعالف وفسادها.

 وفير غرف لحفظ المعدات وأدوات العناية وركوب الخيل مكيفة وذات إنارة وتهوية جيدتين.ت -
 مخزن لحفظ المواد الكيماوية والمنظفات والمطهرات. -
غرفة لحفظ األدوية البيطرية والمكمالت العلفية مكيفة ومجهزة بثالجة لحفظ األدوية واللقاحات وتكون خاضعة إلشراف الطبيب  -

 مزرعة أو االسطبل.البيطري في ال
 غرفة فحص مجهزة لعالج الخيل المريضة واجراء العمليات الجراحية. -
 اتخاذ كافة إجراءات األمن والسالمة داخل المخازن، بما يضمن عدم حدوث او انتشار الحرائق. -

 
 ساحة تدريب الخيل:

  1000 عن المساحة تقل أال على الخيول وترييض لتدريب مناسبة أرضيات ذات ، مفتوح الشكل دائرية مساحات توفير يجب -
 المزرعة. أو في االسطبل الخيل عدد مع تتناسب أو مربع متر

 متر. 500 - 300 بطول الخيول وتدريب للجري مضمار يفضل توفير -
 

 المواصفات الفنية وتجهيزات المباني:

 .يجب األخذ بعين االعتبار كودات أبوظبي للمباني -
يجب أن تكون األبواب والنوافذ في غرف إيواء الخيول أو الوالدة أو الغسيل أو العالج مصقولة وغير حادة الزوايا وتؤمن للخيل  -

 .U اخراج راسه من خالل فتحات بشكل حرف 
ويجب أال  ،يمكن توفير تهوية جيدة وتركيب مراوح سقفية في غرف اإليواء والعالج والغسيل والوالدة )االسطبالت المفتوحة( -

 تسبب عملية التهوية تيارات هوائية مباشرة على الخيل.
 .يجب توفير اإلضاءة الجيدة في غرف اإليواء والعالج والغسيل والوالدة والممرات والمباني الملحقة والمباني الخدمية -
 .توفير فتحات شفط بما يناسب حجم الغرف بحيث تكون أسفل الجدار المالصق لألرض -
سم، مع توفير فتحة للتصريف على أن تكون المشارب بدون حواف حادة  30ب المناسبة، وأن تكون بعمقتوفير المشار  -

 .ومصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ أو نمو الطحالب والفطريات



 

مع  اتوفير المعالف المناسبة من النوع المعلق على الجدران ومصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وال يمكنها التفاعل كيميائي -
 20األعالف واألغذية، كما يجب أن تكون مستديرة الحواف وغير حادة الزوايا وأال يقل ارتفاع المعلف عن سطح األرض عن 

 . سم
 . متر 25عن االسطبالت وغرف الخيول بمسافة ال تقل عن  يجب أن يبعد مبنى اإلدارة -
 .توفير اشتراطات الصحة والسالمة المهنية في كافة مواقع االسطبل -

 
 كم 1 (²المساحة المطلوبة  )م 0149003 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( تربية الغزالن اسم النشاط
 يرخص في المزارع فقط -
 البوابة يجب ان تكون في مكان مرتفع منتصف السور لتجنب قفز الغزال من عليها. -
 المرعى البد ان يكون واسع بشكل كافي الستيعاب كل االعمار. -
 م. 1.6م واالسوار الداخلية ال تزيد عن  2السور حول المزرعة يجب ان ال يقل ارتفاعه عن  -
 متر مربع لكل حيوان في الفناء الداخلي للمنشأة. 6 - 5يجب ان يتم احتساب مساحة  -
ة المناسب والرعايأن يكون صاحب المزرعة مسؤوال عن سالمة وصحة الحيوانات والمسؤول عن توفير الماء النظيف والغذاء  -

الصحية، وتأمين العالج المناسب من األمراض والتحصينات الالزمة ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية وذلك تحت إشراف 
 طبيب بيطري مختص ومرخص.

 توفير مصائد للحشرات والقوارض في الممرات الداخلية للحظائر والعيادة وغرف الوالدة والغسيل ومستودعات العلف. -
 .تجهيز غرفة لعزل الغزالن المريضة وعدم ادخالها حتى يسمح الطبيب البيطري بذلك -
 وضع المواد الكيماوية في مستودعات معزولة عن االدوية البيطرية. -
 . يجب أن تكون جميع المستلزمات التي تستخدم للغزالن ال تسبب أذى أو إعاقة للحيوانات المتعامل معها -
 PLASTIC PALLETيه االشتراطات الصحية ، ويمنع التخزين على األرض ، ويجب استعمال تأمين مستودع علف تتوافر ف -

 سم. 20وتكون بعيدة عن الجدران 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 200 (²المساحة المطلوبة  )م 0149004 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( تربية الدود اسم النشاط
 يسمح بالترخيص في المزارع. -
 كم 2تقل عن  تكون مباني تربية الدود بعيدة عن أي مكان لتربية الحيوانات داخل المزرعة بمسافة اليجب ان  -
 م. 3*3بالنسبة لدود القز أقل مساحة غرف تربية  -
يجب تخصيص مساحات مناسبة لوضع أوعية تربية الدود المخصص لصيد األسماك )دود األرض( وال يشترط غرف أو اماكن  -

 من الديدان.مغلقة لهذا النوع 
 

 : تربية دودة القز

 أن تكون الغرف محكمة اإلغالق بحيث ال تستطيع الحشرات والفئران وغيرها من الدخول إليها. -
 . أن تحتوي الغرفة على نافذة واحدة على األقل لتسهيل عملية التهوية إذا لزم األمر -
 . ميزان حرارة ورطوبة لقراءة درجات الحرارة والرطوبة أثناء التربية -
 . مصباح كهربائي لإلنارة وقت الحاجة -
 توفر غرفة او مخزن خاص لتخزين المواد الكيميائية كالمعقمات. -
سقاالت حديدية أو خشبية لحمل أطباق التربية وتترك بينها ممرات لتسهيل العمل داخل الغرفة. ويمكن توزيع رفوف السقاالت  -

 . على األقلسم  50على أساس أن يفصل بين الطبقة واألخرى مسافة 
 توفير غرفة لتخزين اإلنتاج من الشرانق. -

 
 تربية دود األرض لصيد األسماك : 

 توافر مساحات كافية لممارسة النشاط مع توافر اإلضاءة والتهوية للمكان. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 500 (²المساحة المطلوبة  )م 0149008 رقم النشاط

 300 االنى لإلضاءة )الكس(الحد  تربية الحيوانات األليفة اسم النشاط
 يسمح بالترخيص في المزارع فقط. -
 . عدم وجود زوايا حادة في أماكن التقاء الجدران باألرضيات ويجب أن تكون مقوسة لسهولة التنظيف -
 م(. 1.2يجب أن تكون الجدران الفاصلة بين صناديق واقفاص مبيت الحيوانات من مادة صلبة وأن ال يقل ارتفاعها عن ) -
أن  تكون جميع األرضيات في المنشأة سواء الداخلية منها أو الخارجية ملساء وسهلة التنظيف ومانعة لالنزالق مع وضع يجب  -

 .مواد عازلة ضد الرطوبة ومصممة بطريقة تسمح بسهولة التصريف إلى قنوات الصرف الرئيسية
 . يجب ان تكون مناطق التمرين العامة ذات تصريف مناسب -
 .اب الغرف مصنوعة من مادة آمنة مقاومة للصدمات والخدوشيجب أن تكون أبو  -
في حال استخدام القضبان والقواعد الحديدية يجب أن تكون بحجم مناسب، وبمسافة كافية لمنع فرار الكلب أو أن يصبح الباب  -

 .كالشرك
 .فتحات األبواب يجب أن تصمم بحيث تسمح بحرية مرور الماء والفضالت -
  .وافذ آمنة وتوضع بشكل يمنع فرار الحيوان وال يعرضها للخطريجب أن تكون جميع الن -
 مرات بالساعة. 8 - 6توفير التهوية الجيدة ومعدل تغيير للهواء ال يقل عن  -
 توفير التكييف الجيد بما يتناسب مع أعداد الحيوانات وأنواعها في المنشأة. -
ويمنع خلط أغذية االنسان مع أغذية الحيوانات في نفس  توفير مخزن ألغذية الحيوانات، مع ثالجة لحفظ األغذية الخاصة -

 الثالجة.
 .وال يسمح ببيع األنواع المخالفة لالتفاقية (CITES) يجب التقيد باتفاقية السايتس -
 توفير سجل بأعداد الحيوانات وأنوعها وسجل المواليد -

 شروط اإليواء )الكالب( :

 وح به :معدد الحيوانات المس

ماعدا الحيوانات التي من بيت واحد فمن الممكن أن تشترك بمحل kennel) خاص منفرد لكل حيوان )ضرورة توفير مكان  -
 .إيواء واحد إذا توفرت المساحة الكافية وبموافقة خطية من صاحب الحيوان

الدائم ساعة يجب أن تتوفر في الحيوانات نفس شروط ومواصفات اإليواء  24في حال اإليواء المؤقت لمدة ال تزيد عن  -
 .متر مربع للحيوان 2.3وبمساحة ال تقل عن 

ذا تم استخدام المنشاة إليواء حيوانات أخري يجب أن تكون بموافقة السلطات المختصة -  .ال يتم إيواء سوى الحيوانات األليفة، وا 
قية الحيوانات فصولة عن بإذا تم قبول إيواء الحيوانات السائبة فيجب أن يتم تطعيمها والتأكد من سالمتها وأن تحفظ بعيدة وم -

 بشرط الحصول على موافقة جهة االختصاص.
 

 غرف مبيت الحيوانات :

 .متر مربع وتخصص لنوم الحيوان 2يجب أن تجهز مساحة ال تقل عن  -
يجب توفير تجهيزات مالئمة لنوم الحيوان ويشترط بهذه التجهيزات أن تكون مريحة، سهلة التنظيف وصحية، وأن تبقى جميع  -

 .لتجهيزات جافة ونظيفة وخالية من الطفيليات وبعيدة عن التيارات الهوائية المباشرةهذه ا



 

متر مربع للحيوانات  3.3متر مربع، ومساحة  2.4يجب أن ال تقل المساحة المخصصة للحيوانات الصغيرة والمتوسطة عن  -
 كبيرة الحجم )مثال الكالب(.

 . دخول العاملين ألداء العمليات اليومية بحريةمتر لسهولة  1.8يجب أن ال يقل ارتفاع الغرف عن  -
 .يجب أن تفتح البيوت والمساحة المخصصة للحركة إلى ممر آمن أو إلى أي مساحة آمنة تمنع فرار الحيوان خارج المنشاة -
 .يجب أن ال تستخدم المساحة المخصصة لحركة الحيوان كمنطقة  لنوم الحيوان -
 الصغيرة األخرى تستبدل غرف المبيت باألقفاص المناسبةبحال تربية القطط أو الحيوانات  -

 
 200 (²المساحة المطلوبة  )م 0149009 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( تربية الفراشات الحية اسم النشاط
 يسمح بالترخيص في المزارع. -
 متر 500والشوارع العامة كم ،  2يسمح بالترخيص في المدن بحيث تبعد عن التجمعات السكنية  -
 المنشأة محاطه بسور جيد وباب مناسب. -
 أرض المزرعة مستويه وال يوجد بها اي حفر او منخفضات قد يتجمع بها المياه او تحدث سبخات. -
  يجب توفير مكان مخصص لعرض الفراشات في صناديق مناسبة وبها فتحات للتهوية -
ونوع الفراشات على أن تؤمن حرية الحركة بسهوله داخل الصندوق وان تكون توفير الصناديق المناسبة وذلك طبقا لحجم  -

  مصنوعه من مواد غير قابله للصدأ وغير ضاره
امه فى الكلوروزيلينون لكونها س -الكريزول  -يحظر استخدام المطهرات التي تحتوى مشتقات الفحم و الغاز مثل الفينول  -

 تطهير الصناديق.
والمياه داخل الصناديق في مكان تستطيع الوصول إليها بسهوله بعيدا عن التلوث بالمخلفات على أن توضع الزهور او رحيقها  -

 تكون بمواصفات صحيه جيده.
 .مراعاة حاضنات لليرقات )الشرنقة( ووضعها داخلها في درجة الحرارة والرطوبة والتهوية المناسبة -
 .بتناسب مع اعداد الفراشات الموجودة في المزرعة يجب توفير مساحة مناسبة من احواض الزهور المختلفة بما -
 عدم رش الزهور بالمبيدات الحشرية . -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 200 (²المساحة المطلوبة  )م 0149001 رقم النشاط

 300 الحد االنى لإلضاءة )الكس( تربية الصقور اسم النشاط
 يسمح بالترخيص في المزارع. -
 .أقرب تجمع سكنيكم عن  5ان يبعد مكان المزرعة مسافة  -
 . سم كحد أدنى لكل صقر 70×  70تخصص مساحة  -
 .ان تكون هناك مساحه رمليه لوضع الوكر أو الحامل ويجب أن يكون مبطن بالقماش أو الترتان -
 .ضرورة االحتفاظ بالسجالت المطلوبة الخاصة بمصادر توريد الصقور -
 . و الحاملااللتزام بوضع البرقع وربط رجل الصقر وتثبيته في الوكر أ -
 .توفير مساحة محاطة بسور ومغطاه بشبك لتدريب الصقور -
 تجهيز المنشأة باألجهزة الالزمة لحضانة وفقس البيض. -
 توفير ثالجة بحجم يتناسب مع عدد الطيور، لتخزين اللحوم المخصصة لتغذية الطيور. -
 يمنع وضع الصقور داخل اقفاص. -
 مغلف بالقماش او الجلد أو بمادة مناسبة.عرض الطيور الجارحة او الصقور على حامل  -
 تقييد الطير من خالل ربطه بحبل مناسب على الحامل لمنعه من الطيران. -
 ان تكون األرضيات أسفل مجاثم أو أوكار الطيور من الرمل أو مواد يسهل معها تنظيف المنطقة. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (األنشطةجميع )على دائرة التنمية االقتصادية  متطلبات
 ميالدية سنة 21 عن المتقدم عمر يقل ال أن -
 المختصة الجهات من بتصريح إال مزاولته يجوز ال نشاط وجود حال في المختصة الجهات موافقة على الحصول -
  – . الدائرة موافقة على الحصول بعد إال اإلعالنية اللوحات تغيير أو تعديل عدم - : اإلعالنية اللوحات (والتفتيش الرقابة قسم -
 جديد لمقر واالنتقال الموقع تغيير أو التجاري الترخيص عند إلغاء اإلعالنية اللوحة إزالة االقتصادية المنشآت أصحاب على -
 نهائيا األرضية الطوابق في اإلدارية األنشطة بممارسة يسمح ال -
 نهائيا العلوية الطوابق في بالتجزئة التجارية األنشطة بممارسة يسمح ال -
 نهائيا األرضية الطوابق في بالجملة التجارية األنشطة بممارسة يسمح ال -
 الفلل لجنة موافقة على الحصول قبل الفلل في التجارية األنشطة بممارسة يسمح ال -
 نهائيا للسكن المخصصة الوحدات في التجارية األنشطة بممارسة يسمح ال -
 الخطاط من معتمد اإلعالنية اللوحة من نموذج -
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