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 2 الباب األول: الموافقة والتراخيص 1

 2 ال( مخطط آلية تقديم الطلب على نشاط مرافق اإلقامة األخرى )سكن العم   2

 3 الباب الثاني: المواصفات الصحية والفنية  3

 3 أوال: المبنى   4

4-3 والتكييف ثانيا: اإلضاءة والتهوية   5  

 4 اً: مصادر المياهثالث   6

 5-4 الصرف الصحي والمخلفات  رابعا:   7

 5 خامسا: األمن والسالمة   8

 6 الباب الثالث: تصميم وحدات السكن 9

 6 نوم غرف ال أوال:     10

 7-6 رافق الصحية )الحمامات( ثانيا: الم    11

 7 ثالثا: المطابخ     12

 8 رابعا: صاالت الطعام    13

 8 خامسا: أماكن غسل المالبس   14
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 ترخيصالالموافقة والباب األول:  

 ترخيص سكن العمال:حصول على لل  يشترط

 .النشاط في نظام سجالت بطلب تسجيل   والتجارة والسياحة لصناعةتقديم لوزارة الا .1

 ISIC4: 559الترميز الدولي ، )مسكن العمال( رىمرافق اإلقامة األخ لتجاري :سم النشاط اا .2

 للحصول على الموافقة المبدئية على الموقع.مراجعة شئون البلديات  .3

 لمبدئية من البلديات:ل على الموافقة اقات بعد الحصوفامومراجعة الجهات التالية للحصول على ال .4

 .حقة(افقة الومث الجنائية )اإلدارة العامة للمباح .أ

 .دارة العامة للدفاع المدني )موافقة الحقة(اإل .ب 

 .وزارة الصحة )موافقة الحقة( .ت 

 .الموافقة النهائية لشئون البلديات على الموقع  .5

والتجىارة والسىياحة بعىد اسىتيفاء جميىع اعة نصىال  ارةالموافقىة والتىرخيص مىن وز  الحصول علىى .6

 الموافقات.
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 فات الصحية والفنيةالباب الثاني: المواص

  بتوفير المواصفات واالشتراطات التالية:  العمليلتزم صاحب 

 المبنى  أوال

 الشتراطات الجهة المعنية.أن يكون موقع المبنى مطابقاً  .1

 والخرسىانة المسىلحةتحمل وغير قابلة لالشتعال مثل الطوب  أن يكون المبنى مشيدا من مواد شديدة ال .2

 المبنى.يد يشوس في تم مادة االسبستاد خاستنع ويم

 .ملكة البحرينم فيتمد معالنظام التمديدات الكهربائية تطبيق  .3

يقىل   أالالعيوب لمنع دخول الحشىرات واففىات األخىرى علىى    وخلوها منواألسقف  سالمة الجدران   .4

 متر. 2.50ن ارتفاع األسقف ع

 .مرافقرف والالغ جميع في رات لحشخول انع لد لماك اسالمة النوافذ وتغطيتها بالشب .5

مغطىاة كن غسىل المالبىس ا، أمىالمطىابخمات(،  )الحما  المرافق الصحيةيشترط أن تكون الجدران في   .6

 .وسهلة التنظيف أو البورسلين بالسيراميك

أماكن غسل و ابخ، صاالت الطعاممامات(، المطالمرافق الصحية )الحفي   رضيات األأن تكون  يشترط   .7

بوسىائل ومىزودة  سىلينالبورأو  مثل السيراميك ، مانعة لالنزالقسهلة التنظيف ،بةصل  من مادةالمالبس  

 .وموصلة بالمجاري العامة أو الحفر الصحية لصحي سليمةللصرف ا

 موصىلة تجمىع الميىاه صريف ميىاه األمطىار وميىاه الصىرف للمكيفىات فىي المبنىى لمنىع م تنظار  توف .8

 .المجاري العامة او حفر الصرف الصحيب

 .الة أو ألغراض أخرى غير مرخص لهاإليواء العموالممرات طح المبنى ل أسالغاستم د ع .9

 

 

 التهوية والتكييفاإلضاءة وثانيا: 
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المناسبة سواء الطبيعية أو   التهوية والتكييف اإلضاءة وبأنظمة  والمرافقجميع الغرف  تزويد  .1

 . اعية الصن

 . والمطابخ  (الحمامات )  حيةالص قفمراال تركيب نظام لشفط الهواء في .2

 يع األماكن المكيفة. اء في جم الهو بة وسرعة ة والرطوتوفير نظام للتحكم في درجة الحرار .3

 

 

 : مصادر المياه  ثالثا

بقة لالشتراطات  تكون مطا  ستخدام العام شرب ومياه االتوفير مصدر صحي وآمن لمياه ال .1

 .القياسية المعتمدةفات والمواص

  .محكمة  ن تكو ابقة للمواصفات القياسية المعتمدةمط العام االستخدامخزانات  ن ف م كا توفير عدد  .2

   در التلوث. صامغير معرضة ألشعة الشمس المباشرة وبعيدة عن الغلق، 

 طات الصحية. راتش لال قةمطاب ت مياه الشرب عدد كاف من مبرداتوفير   .3

 مبنى. مرافق وتثبيتها خارج التوفير سخانات المياه لل .4

 اآلتي:ر وجود محطة لتحلية المياه يجب أن يتوف لافي ح

 أن يكون مصدر المياه آمن وصالح لالستهالك افدمي.  .1

 مياه مطابق للمواصفات الصحية.النهائي لهذه اللمنتج أن يكون ا .2

 .ريدو أن تتم صيانة المحطات بشكل .3

 

 

  وإدارة المخلفات ي: الصرف الصحابعار

ن بعيىدة عىتكىون  فات من الجهة المعنيةت والمواصاطحسب االشتراتوفير وسيلة صرف صحي  .1

 المياه. مصادر
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 مفتوحة.تركها  وعدمتغطية جميع فتحات الصرف الصحي بأغطية محكمة  .2

ة، محكمىة تيكيسىبال  يىاستوفير عدد كاف من براميىل القمامىة فىي الغىرف والمرافىق مىزودة بأك .3

 سب.حجم مناظيف، وبالغلق، سهلة التن

 . يوميا   يتم تفريغهامحكمة اإلغالق  ة يجب توفير حاويات قمام .4

 ا الجهة المعنية. الصحية التي تضعه وط البيئية  يجب أن تستوفي آلية التخلص من النفايات للشرو .5

 
 
 

 األمن والسالمة :خامسا  

ارة اإلد حسىب متطلبىات  دات السىكنيةوحىلفىق اارع مجميلحريق في  عدد كاف من طفايات اتوفير .1

موصىلة بىادارة الىدفاع المىدني وتخصىيص   إنذار الحريىق  أجهزة  وأن تكون  العامة للدفاع المدني

 للحريق.نقطة تجمع 

 رافق العمومية.ارج المسكن والمبة األمنية عند مداخل ومخفير كاميرات المراقتو .2

 اإلنذاررس توفير جغرف أو  10من لى أكثر عيحتوي للمسكن الذي التلقائي    اإلنذارتوفير نظام   .3

دخان تعمىل للىكاشىفات  تىوفير مىع رفغى 10مىن  لتىوي علىى أقىحيللمسكن الذي يعمل بالكسر  

 بالبطارية في جميع الغرف

 مخارج.واضحة للوجود عالمات مع  ر مصابيح الطوارئيتوف .4

 للحريق مع الردادات. أن تكون األبواب مقاومة .5

 سطحرات واألجودة في الممة جميع الحواجز الموإزال .6

 .توفي الشتراطات تخزين هذه المواد مسص مخص التطهير في مكانون مواد التنظيف تخزي .7

 .بشكل دوري المبنىللعناية بنظافة وصيانة  مرخصة مع شركة التعاقد تعيين عمال أو  .8

 .بشكل دوري ارض والقومع شركة مرخصة لمكافحة الحشرات  التعاقد  .9

 فتوحة.قة ممنطفي ين ويفضل أن تكون يد أماكن مخصصة للتدختحد  .10
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 السكن تصميم وحدات  ث:باب الثالال

 التالية:  والتجهيزات  راطاتتراعى االشت 

 ف النوم : غرأوال  

متىر   4تخصص مساحة ال تقل عىن  و  حتى في حالة المناوبات   لكل عامل  مكان نوم خاص توفير   .1

 شخص.لكل  مربع

حسب  ير عن افخرن يبتعد كل سرأو سم،  30بما اليقل عن   أن ترتفع األسرة عن أرضية الغرفة .2

 .سرة ذات الطوابقسمح باستخدام األوال ي خص،المساحة المخصصة لكل ش

قويىة  ،صىلبة مصنوعة مىن مىادة مالبس خزانةمع  غطية ومفارش  اته من أتلزمبمس  سرير  رتوفي .3

يمنىع و زيىد علىى متىرينبارتفىاع ال يعلىى أن تكىون ة التنظيىف  سىهلو  غير قابلة للصدأ  ،التحمل

 القماشية.خدام الخزائن است

ة مسىاحزام بالص مىع اإللتىأشىخا 8عىن  ةالغرفة الواحد  به داخلزيد العدد المسموح  ييجب أن ال   .4

 .المخصصة لكل شخص 

 الحشرات.لمنع دخول  وتغطية النوافذ بشبك النوافذ من العيوب بواب وة األسالم .5

 .الممرات أو في الغرف  داخل الغسيل جهزةأأو  مواقد الطبخ والوقود استخدام يمنع  .6

 .قة الحركة وتسهيل التنظيفمنع إعال الغرف لاخد  وتجفيفها سونشر المالبيمنع تكديس األدوات  .7

  الغرف.إيواء أو تربية الحيوانات والطيور داخل يمنع  .8

 

 

 

  ()الحمامات المرافق الصحية :يا  ثان

تفىتح مباشىرة علىى مطىبخ أو أي غرفىة   وأال  يكون الوصىول للمرافىق الصىحية سىهاليجب أن   .1

 الطعام.صة لتناول مخص
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 .وبةالرطبة ال تتشبع بواب مصنوعة من ماد ألن تكون اأ .2

  الصحية.يبات واألدوات سالمة وصالحية الترك .3

 .أشخاص  8لكل  على األقل واحدة يد مغسلة أن تحتوي على  .4

 .أشخاص  8لكل  تبديل المالبسولالستحمام مكان أن تحتوي على  .5

 طرد.تكون مزودة بخزانات وأشخاص  4لكل على األقل حتوي على مرحاض واحد أن ت .6

 .محارم ورقية بكمية كافية ي وتوفيرلغسل األيد ائل س صابون فيرتو يجب  .7

  .بكمية كافية ورق الحمامبتزويد المراحيض يجب  .8

دة فىي ال يقىل عىن مىرة واحىوكل ما دعت الحاجة علىى أ  دوريتنظيف المرافق الصحية بشكل   .9

 ر.بشكل مستم القمامة براميلوتفريغ  ات مسلتزممع مراعاة إعادة تعبئة ال يوم ال

 

 

 

  المطابخ :ثالثا  

صوص عليهىا شتراطات الصحة العامة والمعايير الفنية المنمطابقا الليكون تجهيز المطبخ  يجب   .1

 .من قبل الجهة المعنية

 لالشتراطات الصحية.مطابقة أن تكون ومدخنة  فتحة تهوية / أوبخ يجب تجهيز المطب .2

 .رطوبةلواد ال تتشبع باومصنوعة من متية الغلق ذا أن تكون األبواب  .3

 .حسب مساحة المطبخ كاف من مصائد الذباب والحشرات  توفير عدد  .4

 .بخلغاز في المطواة للحرارر كاشف يتوف .5

 .بحجم مناسب توفير مغاسل غير قابلة للصدأ للغسيل  .6

 المعنية.ة اشتراطات الجهحسب  موصلةو كهرباء أد غاز مواق توفير .7

ث بحيى سىهلة التنظيىفون مىن مىادة تكىلحفىظ األوانىي    خىزائنو  ت تحضير الطعامطاوالتوفير   .8

 .أشخاص  4ل كل لتر( 304) وثالجة بحجم متوسطواحدة ر يلة تحضوتخصص طا
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  .لحفظ وتخزين المواد الغذائية بحجم مناسب  مخزنوفير ت .9

 

 الت الطعامصا: رابعا  

 .قريبة منه أن تكون صالة الطعام متصلة بالمطبخ أو .1

مىن طاولىة   علىى األقىل  خصص كل متىر مربىعيبحيث  ة التنظيف  سهلر طاوالت وكراسي  يتوف .2

 .الطعام لشخصين

 8ة لكىل بحيىث تخصىص مغسىلورقيىة   صىابون سىائل ومناشىفر مغاسل األيىدي مىزودة بيتوف .3

 .ص شخاأ

 

 

 

  : أماكن غسل المالبس خامسا  

 التالية:الشروط  فيهبس تتوفر وحدة سكنية مكان مناسب لغسل المال يجب أن يلحق بكل

 التجفيف بعدد يتناسب مع عدد العمال في السكن. ر أجهزة الغسيل وتوفي .1

 وسالمة توصيالتها الكهربائية.سالمة وكفاءة أجهزة الغسيل والتجفيف  .2

 .لمالبس في الممرات والغرفنع نشر اموي المالبستجفيف لنشر و ددةمح تخصيص أماكن .3

 

 

 

 الوقائية  المتطلبات:  باب الرابعال

 :ةالتالي باإلجراءات  يلتزم صاحب العمل  

 . لضرورية ات ابالمستلزم  زودة  ة معالجماألولية وال  لالسعافات غرفة   تخصيص  .1

و للأخصائي  تعيين   .2 األ  ملم   سالمةالصحة  في    وإجراءات ولية  باالسعافات  والسالمة  األمن 

 . الطوارئ

 اإلخالء في حاالت الحريق والطوارئ.  تدريب العمال على إجراءات  .3
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مصاعلى   .4 مرض  بأي  باصابتهم  المشتبه  العمال  عزل  العمل  الصحة  حب  إدارة  وإبالغ  عدي 

 الزمة. ال اإلجراءات  العامة التخاذ 

 


