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 املقدمة 

 
 

ا من رؤية إدارة الصحة العامة ورسالتها، يقدم قسم  
ً
مراقبة األغذية بإدارة الصحة العامة  انطالق

ويعد  املتخصصة،  والرقابية  التفتيشية  و  املنشآت  لترخيص  االستشارية  الخدمات  من  العديد 

القسم   ويعتبر  البحرين  مملكة  في  األغذية  على  الرقابة  نظام  في  الضرورية  املكونات  أحد  القسم 

ت  التي  املنشآت  ورقابة جميع  لترخيص وتفتيش  الوحيد  واملستوردة  املرجع  املحلية  االغذية  تداول 

على املحافظات والتخصصات وكل وحدة تضم   العديد من الوحدات املوزعة بناءً   حيث تتوافر فيه

وسحب   والتفتيش  الترخيص  إلجراء  يلزم  ما  وكل  املؤهلين  العامة  الصحة  أخصائي  من  العديد 

هذا باإلضافة الى توافر املهارات    التحاليل الروتينية وفق سياسة عينات متكاملة لفحصها باملختبر،

 .واملؤهالت العلمية املتقدمة لدى القائمين على الترخيص والتفتيش 

 

في دعم جودة دور أخصائي الصحة العامة    2018( لسنة  34قانون الصحة العامة رقم )  عزز وقد  

والتفتيش خالل    الترخيص  وإنشامن  الصحية،  للمنشآت  واالعتماد  الترخيص  معايير  ء  تطبيق 

وتطوير معايير وطنية شاملة بما يتوافق مع أفضل املمارسات الدولية املعتمدة، ومتابعة أعمال 

املمارسات  أفضل  تقديم  لضمان  واملؤسسات  املحالت  تلك  على  امليداني  والتفتيش  الرقابة 

 والخدمات للمواطنين. 
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 الفهرس

 الفصل األول: املطاعم ومحالت تداول األغذية 
 

 رقم الصفحة  رقم النشاط  املوضوع

 ومحالت تداول األغذية الفصل األول: املطاعم 

 ملحالت تداول، وإعداد، وتحضير، وبيع املواد الغذائية لجميع املخصصة  االشتراطات الصحية العامة
 7 

   التجارة العامة  : الباب األول 

 تجارة عامة تشمل بيع األغذية واملشروبات .1

General Trade - including sale/trade of Food and Beverages 
469-2 10 

 واملشروباتجارة/بيع األغذية ت .2

Sale/Trade of Food and Beverages 
4721-1 10 

 السمك / األنواع البحرية -تجارة/بيع األغذية واملشروبات  .3

Sale/Trade of Food and Beverages - Fish/Marine species 
4721-2 11 

 تجارة/بيع منتجات التبغ .4

Sale of tobacco products 
4723 12 

 تشمل تجارة / بيع منتجات التبغ –تجارة عامة  .5

Sale of tobacco products 
469-3 12 

 تشمل تجارة / بيع األغذية واملشروبات ومنتجات التبغ  –تجارة عامة  .6

General Trade - including sale/trade of Food and Beverage and tobacco products 
469-4 13 

 وصابونة الزينة تجارة / بيع العطور ومستحضرات التجميل  .7

Sale/trade of perfumery, cosmetic and toiletries 
47723 13 

 غذاء صحي  –تجارة / بيع األغذية واملشروبات  .8

Sale/Trade of Food and Beverages - Health Food                
4721-3 14 

   محالت التموين للمؤسسات الحكومية والخاصة :الباب الـــــــــــــــــــــــثاني

 تقديم وجبات الطعام في املناسبات  .1

Catering services 
5621-1 15 

 )خدمات تموين الطائرات( تقديم وجبات الطعام في املناسبات  .2

Catering services - Aircraft catering services 

 تقديم وجبات الطعام في املناسبات )وكالء تموين السفن( .3

Catering services - Ship chandelling agent 

5621-2 16 

5621-3 16 
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   أنشطة تقديم الوجبات واملشروبات   :الباب الــــــــــــــــثالث

 أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات .1

Food and beverage service activity 
5610-1 17 

 املطاعم املخصصة للخدمات السياحية  - أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات .2

Food and beverage service activity – Restaurants for tourist services 

 مطعم سياحي عائم  –أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات  .3

Food and beverage service activity – Floating tourist restaurant 

5610-3 

 

5610-4 

21 

 صناعة الخبز البلدي )املحلي( .4

Traditional Baker 
10711 22 

   العربات الخاصة بنقل املواد الغذائية وإعدادها  :الباب الـــــــــــــــــرابع 

 22  سيارات نقل وتوزيع مياه الشرب ) الصهاريج( تحت نشاط عربات بيع مياه الشرب  .1

 23  سيارات بيع اآليس كريم .2

 السيارات املتنقلة )املعدة لتحضير وبيع الوجبات الخفيفة(  .3

 سيارات متجولة لبيع األغذية –النشاط التجاري: أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات 

Food and beverage service activities – mobile food service 
5610-5 25 

 26  األغذية املبردة وعربات نقل مكعبات وقوالب الثلجعربات وسيارات نقل األغذية املجّمدة أو نقل  .4

 27  االشتراطات الصحية ملركبات و دراجات توصيل ونقل االغذية .5

   مستودعات التخزين  :الباب الخامس 

 28 2-521 املواد الغذائيةتخزين  -النشاط التجاري: التخزين  .1

   املصانع والورش واملعامل الخاصة  :الباب السادس 

 30 101 حومأنشطة تجهيز وحفظ الل .1

 مصنع  -تجهيز وحفظ اللحوم 

Processing and Preserving of meat – Factory            
101-2 30 

 31 102 أنشطة تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات  .2

 ورشة  -تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات 

Processing and Preserving of Fish, crustaceans and Molluscs – workshop             
102-1 31 

 مصنع -تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات            

Processing and Preserving of Fish, crustaceans and Molluscs – factory 
102-2 31 

 33 103 أنشطة تجهيز وحفظ الفاكهة والخضار  .3

 ورشة -تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر 

Processing and Preserving of Fruit and Vegetables  –  Workshop            
103-1 33 

 مصنع -والخضر جهيز وحفظ الفاكهة ت

Processing and Preserving of Fruit and Vegetables  –  Factory           
103-2 33 
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 36 104 صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية .4

 ورشة  -صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية 

Manufacture of vegetable , Animal , and Fish Oils and Fats  – Workshop            
104-1 36 

 مصنع  -صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية 

Manufacture of vegetable , Animal , and Fish Oils and Fats  – Factory            
104-2 36 

 37 105 صنع منتجات األلبان  .5

 ورشة  -صنع منتجات األلبان 

Manufacture of Dairy Products  –Workshop             
105-1 37 

 مصنع  -صنع منتجات األلبان 

Manufacture of Dairy Products  – factory             
105-2 37 

 38 106 صنع منتجات طواحين الحبوب والنشاء ومنتجات النشاء  .6

 ورشة  -صنع منتجات طواحين الحبوب والنشاء ومنتجات النشاء 

Manufacture of Grain Mill Products, Starches and Starch product -  Workshop 
106-1 38 

 صنع منتجات طواحين الحبوب والنشاء ومنتجات النشاء مصنع 

Manufacture of Grain Mill Products, Starches and Starch product – factory 
106-2 38 

 40 107 صنع منتجات األغذية األخرى  .7

 ورشة  -صنع منتجات األغذية األخرى 

Manufacture of Other Food Products - Workshop 
107-1 40 

 مصنع -صنع منتجات األغذية األخرى 

Manufacture of Other Food Products - Factory 
107-2 40 

 44 1071 صنع منتجات املخابز  .8

 ورشة  -صنع منتجات املخابز 

Manufacture of Bakery Products  - Workshop             
1071-1 44 

 مصنع  -صنع منتجات املخابز 

Manufacture of Bakery Products - Factory 
1071-2 44 

 45 1073 صنع الكاكاو والشوكوال والحلويات السكرية .9

 ورشة  -صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات السكرية 

- Workshop Manufacture of Cocoa, Chocolate and Sugar Confectionary 
1073-1 44 

 مصنع -صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات السكرية 

Manufacture of Cocoa, Chocolate and Sugar Confectionary  - Factory 
1073-2 45 

 46 2-8292 تعبئة املواد الغذائية  -والتعبئة أنشطة التغليف  .10

 تعبئة املواد الغذائية -أنشطة التغليف والتعبئة 

Packaging Activities Packaging of Food 
8292-2 46 
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 49 5-8292 النباتية والحيوانية والسمكيةتعبئة الزيوت والدهون  -أنشطة التغليف والتعبئة  .11

 تعبئة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية والسمكية  -أنشطة التغليف والتعبئة 

Packaging Activities-Packaging of Vegetable/Animal/Fish oil 
8292-5 49 

 50 1104 صنع املشروبات، إنتاج املياه املعدنية واملياه األخرى املعبأة في زجاجات  .12

 ورشة -صنع املشروبات، إنتاج املياه املعدنية واملياه األخرى املعبأة في زجاجات 

Manufacture of Soft Drinks, Production of Mineral waters and other Bottled Water - Workshop 
1104-1 50 

 مصنع -صنع املشروبات، إنتاج املياه املعدنية واملياه األخرى املعبأة في زجاجات 

Manufacture of Soft Drinks, Production of Mineral waters and other Bottled Water - Factory 
1104-2 50 

 

 الفنادق والصالونات ومحالت املساج وانشطة مستحضرات التجميل  :لفصل الثانيا
 رقم الصفحة  رقم النشاط  املوضوع

 53 صالونات واملساج وأنشطة مستحضرات التجميل للة االشتراطات الصحية العام

 أنشطة اإلقامة القصيرة املدى )الفنادق(  الباب األول: 

 فندق سياحي عائم –أنشطة اإلقامة القصيرة املدى                        

551-1 

551-2 
55 

 56 9602 تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى  :الـــــــــــــــــــــــثاني الباب

 58 96092 صالونات التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء واالستحمام  :الــــــــــــــــثالث الباب

 60 932901   تأجير برك السباحة :الـــــــــــــــــرابع الباب

 62 9311   تشغيل املرافق الرياضية : الخامس الباب

 63 932910 تشغيل قاعات لأللعاب الترفيهية واملرافق الترفيهية  : السادس الباب

 64 2023 التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل صنع الصابون واملنظفات ومستحضرات  : السابع الباب

 66 4-8292 التعبئة والتغليف ملستحضرات التجميل أو األعشاب -أنشطة التغليف والتعبئة  : الثامن الباب

 66 3- 8292 الكيماوية  املنظفات تعبئة - والتعبئة التغليف أنشطة :الباب التاسع 

 مرافق اإلقامة األخرى الباب العاشر: 

 مرافق اإلقامة الدائمة                            

 مرافق اإلقامة املؤقتة                             

559 

559-1 

559-2 

67 
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 األغذية الفصل األول: املطاعم ومحالت تداول 
 

 ملحالت تداول، وإعداد، وتحضير، وبيع املواد الغذائيةلجميع املخصصة  االشتراطات الصحية العامة

 

 ويجب االشتراطات العامة املذكورة أدناه تشمل جميع األنشطة التجارية التي يتم ترخيصها من قبل إدارة الصحة العامة بوحدة تراخيص الشامل.

النهائية، وأال يتم إجراء أي تعديل على هيكل املنشأة أو مناطق العمل  على املوافقة الحصول  قبل ممارسة النشاط بأعمال اإلنشاء أويتم البدء   أال

 إال بعد الرجوع وأخذ موافقة القسم املعني.

 الهندسية:  ت أوال: االشتراطا

 .يجب أن يكون موقع املحل بعيدا بشكل كافي عن مصادر التلوث -1

ــة  -2 ـــ ــــــات املتريــ ــع وبالقياســ ـــ ــــــابق للواقــ ــــــري مطــ ـــــو هنديــ ــــــل مخطــ ـــــب عمــ ــــــاطقيجــ ــــــميات منــ ـــــل  ومســ ـــــزةالعمــ ــــــع األجهــ ــــــاحا ها وتوزيــ ــــــا واآلالت ومســ ، وفقــ

 لالشتراطات الصحية مع ضرورة تحقيق االنسيابية الالزمة للعمل، ليتم اعتماده قبل بدء العمل.

ــتم ن -3 ـــ ــة ويــ ـــ ــــــة بسالســ ــير العمليــ ـــ ـــــث تســ ـــــل بحيــ ــيابية للعمــ ـــ ـــــوفر انســ ـــــب أن تتــ ــــــى يجــ ــم إلــ ـــ   ــ
ً
ــازن أوال ـــ ــى املخــ ـــ ــأة إلــ ـــ ــارج املنشــ ـــ ــــــن خــ ــة مــ ـــ ــواد األوليــ ـــ ــل املــ ـــ قــ

ــــــر   ــــــر  لغــ ــــــائن أو العــ ــــــاالت الزبــ ــــــى صــ  إلــ
ً
ــــــرا ــــــدت وأخيــ ــــــة إن وجــ ــــــز والتعبئــ ــــــاطق التجهيــ ــــــى منــ ــــــم إلــ ــــــبإ  ــ ــــــاطق الطــ ــــــى منــ ــــــم إلــ ــــــير  ــ ــــــاطق التحضــ منــ

 البيع.

 واملعدات.األجهزة  يجب أن يكون املبنى مالئم للمواصفات الصحية ملنع دخول الحشرات والقوار  ويتناسب مع -4

 العام.يجب أن تكون أرضية املحل بارتفاع أعلى من أرضية الطريق  -5

 من حد سطح األرضية إلى أدنى ارتفاع. 2.7يجب أال تقل ارتفاعات األسقف والجسور االسمنتية عن  -6
ً
 مترا

ـــــدي  -7 ـــ ـــــام تقليــ ـــ ـــــيلها بنظــ ـــ ـــــاري أو توصــ ـــ ـــــية للمجــ ـــ ـــــبكة الرئيســ ـــ ـــــحي بالشــ ـــ ـــــرل الصــ ـــ ـــــاه الصــ ـــ ـــــيل ميــ ـــ ـــــب توصــ ـــ ـــــن يجــ ـــ ـــــدة عــ ـــ ـــــاطق البعيــ ـــ ـــــي املنــ ـــ ـــــرل فــ ـــ للصــ

 خدمات املجاري العامة.

 أال تفتح املنشأة مباشرة على سكن كما ال يسمح أن تكون مأوى أو تستخدم للسكن بصورة مباشرة أو غير مباشرة. -8

 .العمليجب فصل منطقة إعداد الشيشة )إن وجدت( فصال كامال عن مناطق  -9

 ضير أو الطبإ أو التخزين(.ال يسمح بوجود حمامات في مناطق العمل )التح -10

 .ال يسمح باستخدام املواد الخشبية والجبسية والورقية في هيكل املنشأة -11

 متر على أن يتم تعويض املساحات املستثناة في نفس املنطقة. 2.5يجب أال يقل عر  او طول مناطق العمل عن  -12

 ستخدام مواد بناء تتناسب مع االشتراطات الصحية املطلوبة.ا -13

 اختياري( –جزئي )  املناسبة.قة غسيل مجهزة باملغاسل ورفول حفظ األواني أو اآلالت توفير منط -14

 مياه الشرب )خاص بأنشطة املصانع(توفير مختبرات خاصة ملصانع  -15

 توفير مخازن مخصصة للمنظفات واملواد الكيميائية )ألنشطة املصانع وورش العمل( منفصلة عن مخازن املواد الغذائية. -16

 مناطق لتجميع مخلفات التصنيع ووسائل مناسبة للتخلص منها )ألنشطة املصانع وورش العمل واملعامل(.توفير  -17
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 التشغيلية واملتعلقة باملواد املستخدمة والتجهيزات واملعدات:  تثانيا: االشتراطا

  توفير نموذج أو تصور عن املنتجات التي سول يتم تقديمها أو تصنيعها.  يجب  .1

ــــــانع  .2 ــــــطة املصــ ــــــري ألنشــ ــــــو الهنديــ ــــــى املخطــ ــــــذ علــ ــــــحة تنفــ ــــــوات وا ــ ــــــكل خطــ ــــــى شــ ــــــات وعلــ ــــــل للمنتجــ ــــــة العمــ ــــــوذج لطريقــ ــــــديم نمــ ــــــب تقــ يجــ

 وورش العمل.

 يجب عمل دليل لآلالت املستخدمة تو ح نوعية اآلالت وحجمها. )ألنشطة املصانع( .3

ــــاء  .4 ـــ ــــاص املــ ـــ ـــة المتصــ ـــ ــــر قابلــ ـــ ــــف غيــ ـــ ـــهلة التنظيــ ـــ ــــامية ســ ـــ ـــر مســ ـــ ــــاء غيــ ـــ ــــادة ملســ ـــ ـــن مــ ـــ ــــنوعة مــ ـــ ــــدران مصــ ـــ ـــيات والجــ ـــ ــــون األرضــ ـــ ـــب أن تكــ ـــ يتوجــ

 ، مثل البالط أو طالء األبوكسري.  ومقاومة للحريق ذات لون فاتح، وغير سامة وليس بها تشققات

ــــقف .5 ـــ ـــ ــــون األســ ـــ ـــ ــــل و  أن تكــ ـــ ـــ ــــدران والفواصــ ـــ ـــ ــــيات الجــ ـــ ـــ ــــف ومقاواألرضــ ـــ ـــ ــــهلة التنظيــ ـــ ـــ ــــواد ســ ـــ ـــ ــــن مــ ـــ ـــ ــــقمــ ـــ ـــ ــــة للحريــ ـــ ـــ ــــون  ،ومــ ـــ ـــ ــــى أن يكــ ـــ ـــ ــــا يرا ــ ـــ ـــ كمــ

 لألرضيات ميل مناسب لجريان املاء لتسهيل عملية التنظيف.

 توفير  هوية وإضاءة مناسبة وكافية تتناسب ونوعية النشاط )التحضير، الطبإ أو التخزين(. .6

 .األملنيوم والزجاج يجب أن تكون مقاومة للرطوبة والحشرات والقوار  مثلواجهات املحل  .7

ـــــواب  .8 ـــ ـــ ــــــة األبــ ـــ ـــ ــــــب الخارجيــ ـــ ـــ ــــــقيجــ ـــ ـــ ـــــــــ غ أن تغلــ ـــ ــــــيلــ ـــ ـــ ــــــّحابة أو  ،ق ذاتــ ـــ ـــ ــــــواب ال ــ ـــ ـــ ــــــى األبــ ـــ ـــ ــــــتيكية علــ ـــ ـــ ــــــة أو بالســ ـــ ـــ ــــــتائر هوائيــ ـــ ـــ ــــــب ســ ـــ ـــ ــــــب تركيــ ـــ ـــ ويجــ

 األوتوماتيكية.

 النوافذ واألبواب الخارجية يركب عليها شباك ناعم )تور(. .9

ـــــطح  .10 ـــ ـــــع األســ ـــ ـــــولجميــ ـــ ـــــواد  والرفــ ـــ ـــــن مــ ـــ ـــــنوعة مــ ـــ ـــــي مصــ ـــ ـــــدات واالوانــ ـــ ـــــدواليب واألدوات واملعــ ـــ ـــــاوالت والــ ـــ ــــــــ والطــ ـــــة للصــ ـــ ـــــر قابلــ ـــ ـــــل غيــ ـــ دأ والتآكــ

 (.الفوالذ املقاوم للصدأمثل )

 تركيب مراوح شفاطة مناسبة. .11

 توفير مصائد كهربائية ملكافحة الحشرات الطائرة. .12

ـــن  .13 ـــ ـــة مــ ـــ ـــود طاولــ ـــ ـــدأ وجــ ـــ ـــاوم للصــ ـــ ــــوالذ املقــ ـــ ـــة الفــ ـــ ـــادة الغذائيــ ـــ ــــع املــ ـــ ـــل مــ ـــ ـــدأ وال تتفاعــ ـــ ــــة والصــ ـــ ـــة للرطوبــ ـــ ـــرى مقاومــ ـــ ــــادة أخــ ـــ ــــاص أو أي مــ ـــ خــ

 )في مناطق التحضير(.  باللحوم

ـــدأ  .14 ـــ ـــاوم للصــ ـــ ــــوالذ املقــ ـــ ـــن الفــ ـــ ـــة مــ ـــ ـــود طاولــ ـــ ـــة وجــ ـــ ـــادة الغذائيــ ـــ ــــع املــ ـــ ـــل مــ ـــ ـــدأ وال تتفاعــ ـــ ــــة والصــ ـــ ـــة للرطوبــ ـــ ـــرى مقاومــ ـــ ــــادة أخــ ـــ ــــاص أو أي مــ ـــ خــ

 )في مناطق التحضير(. بالخضار

 .)في مناطق التحضير( خاص باللحوممصنوع من مادة غير قابلة للصدأ لإلعداد والتحضير   حو  غسيلوجود  .15

 .)في مناطق التحضير( خاص بالخضار.مصنوع من مادة غير قابلة للصدأ لإلعداد والتحضير   حو  غسيلوجود  .16

 توفير مدخنة في منطقة الطبإ موصلة لخارج املبنى ومرتفعة ألعلى املبنى بمقدار متر واحد. .17

 تركيب محبس في مناطق العمل موصل بالصرل الصحي وتغطيته بإحكام. .18

 ديدات والتسليكات من مواد غير قابلة للصدأ وال توجد بها تسربات.توفير سخان للمياه وأن تكون التم .19

ـــلة  .20 ـــ ـــون موصــ ـــ ــــــبإ وتكــ ـــير والطــ ـــ ـــاطق التحضــ ـــ ــــــي منــ ـــداخل وفــ ـــ ـــن املــ ـــ ــــــة مــ ـــافي وقريبــ ـــ ـــدد ـكـ ـــ ــــــة بعــ ـــال موزعــ ـــ ـــدي العمــ ـــ ــــــيل أليــ ـــوا  غســ ـــ ــــــوفير أحــ تــ

 باملاء الفاتر والساخن من مصدر صحي ومزودة بالصابون السائل واملناشف الورقية.

ــــــد  .21 ــــــول وقواعــ ــــــوفير رفــ ــــــن تــ ــــــل عــ ــــــاع ال يقــ ــــــون بارتفــ ــــــات وتكــ ــــــة والثالجــ ــــــة الجافــ ــــــواد الغذائيــ ــــــع املــ ــــــدن لرفــ ــــــن املعــ ــــــزين مــ ـــدم  30تخــ ـــ ــــــم )قــ ســ

 واحدة عن األر ( ومفتوحة الجوانب لتسهيل التنظيف.

ـــة  .22 ـــ ــــــة لعميلــ ــــــات كافيــ ــــــا فتحــ ـــون بهــ ـــ ــــــدأ وان تكــ ــــــة للصــ ــــــر قابلــ ـــواد غيــ ـــ ــــــن مــ ــــــيرها مــ ــــــيال ها ومواســ ـــون توصــ ـــ ــــــث تكــ ــــــاه بحيــ ــــــات للميــ ــــــب خزانــ تركيــ

 مغلقه بإحكام ويسهل الوصول إليها وتكون من مصدر صحي ونظيف. الصيانة وتكون 
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ـــــون  .23 ـــ ـــــب أن تكــ ـــ ــــــليجــ ـــ ـــــل للغســ ـــ ـــــطح قابــ ـــ ــــــع ســ ـــ ــلح مــ ـــ ـــ ـــــمنت املســ ـــ ــــــن االســ ـــ ــة أو مــ ـــ ـــ ــــــواد معدنيــ ـــ ـــــن مــ ـــ ـــــدرج مــ ـــ ــــــاللم والــ ـــ ـــــف الســ ـــ ــــــف  والتنظيــ ـــ )مغلــ

ــدار ـــ ـــ ـــــل بمقــ ـــ ـــــون مائــ ـــ ــات وأن يكــ ـــ ـــ ـــــالقوة والثبــ ـــ ـــــف بــ ـــ ـــــالبالط( وأن يتصــ ـــ ـــــب بــ ـــ ــى مناســ ـــ ـــ ـــــواد واألدوات علــ ـــ ـــــل املــ ـــ ـــــدرج حمــ ـــ ـــــتخدم الــ ـــ ـــــمح ملســ ـــ  يســ

 الدرج دون خطر صعودا أو نزوال.

  الجات عر  وحفظ األطعمة املبردة ذات كفاءة عالية وحجم مناسب. .24

  الجات عر  وحفظ األطعمة املجمدة ذات كفاءة عالية وحجم مناسب. .25

 حافظات األطعمة املطبوخة )سخان األطعمة( تعمل باملاء الساخن والكهرباء. .26

 لماء املحلى.مصدر لبائية موصلة بشكل مباشر مع آلة العجن )العجانة( الكهر  .27

 وجود وسيلة صحية لتصريف املخلفات السائلة. .28

 .توفير معدات إلعداد العصائر ترقى ملستوى املعايير .29

 توفير أوعية نفايات )قمامة( ذاتية الغلق بحجم مناسب وبعدد كال وتستخدم فيها أكياس لجمع القمامة. .30

 ي قاعة الزبائن إن وجدت.توفير مقاعد وطاوالت مناسبة ف .31

ـــــع  .32 ـــــوار  مــ ـــــرات والقــ ـــــة الحشــ ـــــد ملكافحــ ـــــرام عقــ ـــــذ وإبــ ـــــبابيك واملنافــ ـــــواب والشــ ـــــى األبــ ت علــ ـــــّ ـــــرات تثبــ ـــــوار  والحشــ ـــــع القــ ـــــائل ملنــ ـــــوفير وســ تــ

 أحد ى الشركات املرخصة.

ــــــ  .33 ـــب ملتــ ـــ ــــــ ي املناســ ـــزي الرســ ـــ ــــــوفير الــ ـــعدتــ ـــ ــــــي مواقــ ـــك فــ ـــ ــــــرأس وذلــ ـــاء للــ ـــ ــــــة وغطــ ـــيص ومريلــ ـــ ـــون وقمــ ـــ ــــــويفين )بنطلــ ـــة واملــ ـــ ـــداد  اولي األغذيــ ـــ اإلعــ

 والطبإ أما في مواقع التقديم فيمكن أن تكون املالبس موحدة بطريقة مقبولة ورسمية(.
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 :األنشطة الفرعية التالية  انالرئيسي  ان يندرج تحت هذا النشاط  

 أنشطة البيع

بيع املواد الغذائية 

 واملشروبات
 بيع الخضروات والفواكه

بيع الدجاج املبرد 

 واملجمد 

الشعبية  بيع الحلوى 

 )البحرينية(

بيع املرطبات ومياه  

الشرب ومكعبات الثلج 

 املعبأة

 بيع املكسرات  بيع الحلويات الجاهزة
بيع االلبان الطازجة  

 ومنتجا ها 
 )عطار )مستورد

بيع وتوزيع مياه الشرب  

 والثلج

 بيع مياه الشرب والثلج بيع األعشاب  بيع التمور  عطار بيع اآليس كريم الجاهز 

 بيع الكنافة بيع مياه الشرب  بيع اللحوم الطازجة بيع املخلالت  منتجات املخابز بيع 

 بيع البن والبهارات بيع املياه املقطرة املعلبات بيع بيع املتاي بيع العسل

 

 

 التالية:  ته األنشطة االشتراطاتطلب هذتأعاله   العامة املذكورة  االشتراطاتباإلضافة الى 

 متر 3×5للبيع حل عر  املواد الغذائية املمساحة أال تقل  .1

 واجهات املحل من األملنيوم والزجاج وتركيب غالق ذاتي على األبواب .2

 ملحالت بيع اللحوم( ) البالطمطلية بطالء زيتي فاتح بعد والجداران مغلفه بالبالط اإلسمنتي األبيض بارتفاع مترين  االرضيات  .3

 واألدوات واملعدات واالواني مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ والتآكل )ستانلسيل( جميع األسطح واألرفف والطاوالت والدواليب .4

 سم مفتوحة الجوانب لتسهيل التنظيف  30توفير رفول وقواعد من املعدن لرفع املواد الغذائية الجافة والثالجات بارتفاع  .5

والصناديق وغيرها    والعبوات الكبيرةوضع األكياس  سم مفتوحة الجوانب ل  30عمل قواعد معدنية مرتفعة عن أرضية املحل بمقدار   .6

 تنظيف ما تحتها.  وذلك لسهولة

 . )ملحالت بيع اللحوم(الالزمة ووسائل التبريد املراوح الشافطةتوفير  هوية كافية للمحل ك  .7

 .25بدرجة حرارة ال تزيد عن  حلتكييف امل .8

 ذات كفاءة عالية وحجم مناسب مبردة  الجات عر  وحفظ  .9

 ذات كفاءة عالية وحجم مناسب مجمدة  الجات عر  وحفظ  .10

الحشرات   .11 تكا ر  وتمنع  املياه  أو  الرطوبة  تمتص  وال  التنظيف  سهلة  مادة  من  مقسمة  مدرجات  هيئة  على  خاصة  أرفف  توفير 

 (الفواكه والخضراوات حالت بيعمل) .والصراصير

 الباب األول : التجارة العامة       

 2-469تشمل تجارة بيع األغذية واملشروبات  -تجارة عامة  .1

General Trade - including sale/trade of Food and Beverages 

 1-4721واملشروبات  تجارة/بيع األغذية   .2

Sale/Trade of Food and Beverages 
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لحة وخالية من التشققات وال تتآكل بسهولة في حال تقديم سليمة وصا  والدجاج تكون   لتقطيع اللحومتوفر قطعة خشبية سميكة   .12

 .خدمة التقطيع في املحل

 والعطار وملحالت بيع اللحوم( الفواكه والخضراوات حالت بيعمل) توفر حو  لغسل أيدي العاملين  .13

 . )ملحالت بيع اللحوم(تيلس استنلسوفير حو  غسيل ت .14

 ة الجات مبردت حرارة منخفضة، يجب توفير عند وجود حلويات أو مخبوزات تحتاج لحفظ في درجا .15

 
 

 أنشطة االستيراد والتصدير 

مكتب/اســـــــــــــــتيراد وتصـــــــــــــــدير وبيـــــــــــــــع 

جميــــــــــــــــــــــــــــــــــع املـــــــــــــــــــــــــــــــــــواد الغذائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 واملشروبات

مكتب/اســـــــــــــــتيراد وتصـــــــــــــــدير وبيـــــــــــــــع 

 اللحوم الطازجة

 -اســـــــــتيراد وتصـــــــــدير وبيـــــــــع التمـــــــــور 

اســــــــتيراد وتصــــــــدير وبيــــــــع منتجــــــــات 

 املخابز

األوليــــــــــــــة اســــــــــــــتيراد املــــــــــــــواد الخــــــــــــــام 

 ذات العالقة باملنتج املصنع

اســـــــــــــــــــــــــــــــــتيراد وتصـــــــــــــــــــــــــــــــــدير وبيـــــــــــــــــــــــــــــــــع 

 الخضروات والفواكه

مكتب/اســـــــــــــــتيراد وتصـــــــــــــــدير وبيـــــــــــــــع 

 املواد الغذائية  الجافة

اســـــــــتيراد وتصـــــــــدير وبيـــــــــع الـــــــــدجاج 

 املبرد واملجمد

اســـــــــــتيراد وتصـــــــــــدير وبيـــــــــــع وتوزيـــــــــــع 

 مياه الشرب والثلج

مكتب/اســـــــــــــــتيراد وتصـــــــــــــــدير وبيـــــــــــــــع 

 الجاهزة الحلويات  

اســـــــــــــــــــــــــــــــــتيراد وتصـــــــــــــــــــــــــــــــــدير وبيـــــــــــــــــــــــــــــــــع 

 املكسرات والبهارات

اســـــــتيراد وتصـــــــدير وبيـــــــع املرطبـــــــات 

 واملشروبات واملياه املعبأة 

اســـــــــــــــــــــــــــتيراد وتصـــــــــــــــــــــــــــدير وتوزيـــــــــــــــــــــــــــع 

وتخـــــــــــــــــــــــزين الفواكـــــــــــــــــــــــه الطازجـــــــــــــــــــــــة 

 واملواد الغذائية محليا ودوليا

مكتـــــــب توزيـــــــع وبيـــــــع امليـــــــاه العذبـــــــة  وبيع السكراستيراد وتصدير  استيراد وتصدير وبيع العسل استيراد وتصدير وبيع املخلالت

 والثلج

اســـــــتيراد وتصـــــــدير وبيـــــــع املرطبـــــــات 

وامليــــــــــــــــــــــــــــاه الغازيــــــــــــــــــــــــــــة واملعدنيــــــــــــــــــــــــــــة 

 واآليسكريم

اســــــــــــــــــــــــــــــتيراد املــــــــــــــــــــــــــــــواد الغذائيــــــــــــــــــــــــــــــة 

 الستعمال املنشأة 

اســـــــــــتيراد وتصـــــــــــدير وبيـــــــــــع األلبـــــــــــان 

 الطازجة ومنتجا ها

ــتيراد وتصــــــــــــــــــــــــــــدير  مكتـــــــــــــــــــــــــــب اســـــــــــــــــــــــــ

 منتجات املخابز

 التالية: ته األنشطة االشتراطاتطلب هذتاملذكورة أعاله  العامةاالشتراطات باإلضافة الى 

 مكتب خاص ملزاولة النشاط .1

 مخزن مرخص بمساحة مناسبة أو عقد تخزين لدى احدى شركات التخزين املعتمدة. .2

 

 

 

 واملجففةبيع األسماك الطازجة 
مكتب استيراد وتصدير وبيع األسماك 

 الطازجة واملجففة 
األسماك الطازجة استيراد وتصدير وبيع 

 واملجففة

 

 التالية:  ت ه االشتراطاهذ واملجففةبيع األسماك الطازجة نشاط  تطلب يأعاله   العامة املذكورة  االشتراطاتباإلضافة الى 

    2-4721 السمك / األنواع البحرية  -تجارة/بيع األغذية واملشروبات . 3

Sale/Trade of Food and Beverages -  Fish/Marine species                               

 

 يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي األنشطة الفرعية التالية: 
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 متر 5* 3يجب مساحة املحل ال تقل عن  .1

 واجهات املحل من األملنيوم والزجاج وتركيب غالق ذاتي على األبواب .2

 ملحالت بيع اللحوم( ) البالطمغلفه بالبالط اإلسمنتي األبيض بارتفاع مترين ومطلية بطالء زيتي فاتح بعد واالرضيات الجدران  .3

 يل(تس استنلسجميع األسطح واألرفف والطاوالت والدواليب واألدوات واملعدات واالواني مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ والتآكل ) .4

سليمة وصالحة وخالية من التشققات وال تتآكل بسهولة في حال تقديم خدمة   األسماك تكون  لتقطيعتوفر قطعة خشبية سميكة  .5

 . التقطيع في املحل

 .الالزمة ووسائل التبريد املراوح الشافطةتوفير  هوية كافية للمحل ك  .6

 .ستيل استنلسوفير حو  غسيل ت .7

 توفر حو  لغسل أيدي العاملين  .8

  وبيع األسماك الطازجة واملجففة واستيراد وتصدير   األسماك الطازجة واملجففةمكتب استيراد وتصدير وبيع وألنشطة 

 التالية:  ته األنشطة االشتراطا تطلب هذت

 مكتب خاص أو سجل فعال ملزاولة النشاط .1

 مخزن مرخص بمساحة مناسبة أو عقد تخزين لدى احدى شركات التخزين املعتمدة. .2

 :يندرج تحت هذين النشاطين الرئيسيين األنشطة الفرعية التالية

 

 التالية:  ته األنشطة االشتراطاتطلب هذتالعامة املذكورة أعاله   االشتراطاتباإلضافة الى 

  .الجدول أعالهجميع أنشطة البيع في لمع قفل  ق صندو توفير  .1

 سنة.  18السماح لبيع ال جائر ملن تقل أعمارهم عن  متوفير اعالن بعد .2

 . توفير أرفف خاصة على هيئة مدرجات مقسمة من مادة سهلة التنظيف .3

 التالية:  ت ه األنشطة االشتراطاتطلب هذتتصدير الستيراد و اال مكتب وألنشطة 

 مكتب خاص أو سجل فعال ملزاولة النشاط .1

 مرخص بمساحة مناسبة أو عقد تخزين لدى احدى شركات التخزين املعتمدة.مخزن  .2

 بيع معدات استهالك التبغ بيع أوراق التبغ الخام  بيع عبوات السيجار بيع عبوات ال جائر

 بيع عبوات تبغ الغليون  بيع عبوات التبغ املعسل
استيراد وتصدير وبيع عبوات  

 السيجار

استيراد وتصدير وبيع عبوات التبغ 

 املعسل 

بيع منتجات النيكوتين  

 اإللكترونية 

استيراد وتصدير وبيع عبوات  

 ال جائر

استيراد وتصدير وبيع معدات 

 استهالك التبغ

استيراد وتصدير وبيع منتجات  

 النيكوتين اإللكترونية. 

 وتصدير وبيع أوراق التبغ الخاماستيراد   استيراد وتصدير وبيع عبوات تبغ الغليون 

     Sale of tobacco products/  4723منتجات التبغ تجارة/بيع . 4

 Sale of tobacco products/  3-469تشمل تجارة / بيع منتجات التبغ  –. تجارة عامة 5
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( وبيع  2والغذائية )ملذكورة في نشاط بيع املواد الفرعية ا  االشتراطاتالرئيس ي  يندرج تحت هذا النشاط

 الصحية املذكورة فيهما.  ت( وبنفس االشتراطا5+4+3منتجات التبغ )

 

 يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي األنشطة الفرعية التالية: 

مكتب استيراد وتصدير وبيع العطور   بيع العطور ومستحضرات التجميل 

 ومستحضرات التجميل 

استيراد وتصدير وبيع العطور  

 ومستحضرات التجميل. 
 

 التالية:  ته األنشطة االشتراطاتطلب هذتاملذكورة أعاله  االشتراطاتباإلضافة الى 

 .متر 3×4 مستحضرات التجميل عنحل عر  املمساحة أال تقل  .1

 .واجهات املحل من األملنيوم والزجاج وتركيب غالق ذاتي على األبواب .2

 .البالطمطلية بطالء زيتي فاتح بعد الجداران و مغلفه بالبالط اإلسمنتي األبيض بارتفاع مترين االرضيات  .3

توافق عليها إدارة الصحة العامة جميع األسطح واألرفف والطاوالت والدواليب واألدوات واملعدات واالواني مصنوعة من مواد  .4

 غير قابلة للصدأ والتآكل  و 

 للمحل.توفير  هوية كافية  .5

 .25بدرجة حرارة ال تزيد عن  حلتكييف امل .6

 

 التالية:  ت ه األنشطة االشتراطاتطلب هذتتصدير الستيراد و اال مكتب وألنشطة 

 مكتب خاص أو سجل فعال ملزاولة النشاط .1

 .مخزن مرخص بمساحة مناسبة أو عقد تخزين لدى احدى شركات التخزين املعتمدة .2

     4-469تشمل تجارة / بيع األغذية واملشروبات ومنتجات التبغ  –عامة  تجارة. 6

General Trade - including sale/trade of Food and Beverage and tobacco products 

 47723ومستحضرات التجميل وصابونة الزينة . تجارة / بيع العطور 7

Sale/trade of perfumery, cosmetic and toiletries                   
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: الرئيس ي األنشطة الفرعية التاليةيندرج تحت هذا النشاط   

 واملكمالت الغذائية بيع األغذية الوييفية والصحية  
استيراد وتصدير وبيع األغذية الوييفية والصحية  

 واملكمالت الغذائية 

 

 التالية:  ته األنشطة االشتراطاتطلب هذتالعامة املذكورة أعاله   االشتراطاتباإلضافة الى 

 .متر 3×4مستحضرات التجميل عن حل عر  املمساحة أال تقل  .1

 .والزجاج وتركيب غالق ذاتي على األبوابواجهات املحل من األملنيوم  .2

 البالط.مطلية بطالء زيتي فاتح بعد والجداران مغلفه بالبالط اإلسمنتي األبيض بارتفاع مترين االرضيات  .3

توافق عليها إدارة الصحة العامة جميع األسطح واألرفف والطاوالت والدواليب واألدوات واملعدات واالواني مصنوعة من مواد  .4

 لة للصدأ والتآكل  غير قابو 

 للمحل.توفير  هوية كافية  .5

 .25بدرجة حرارة ال تزيد عن  حلتكييف امل .6

 

 التالية:  ت االشتراطا ا النشاط تطلب هذيتصدير الستيراد و اال مكتب  لنشاط و 

 مكتب خاص أو سجل فعال ملزاولة النشاط .1

 .املعتمدةمخزن مرخص بمساحة مناسبة أو عقد تخزين لدى احدى شركات التخزين  .2

 

 

 

 

 

 

 

 3-4721غذاء صحي  –. تجارة / بيع األغذية واملشروبات 8

                                                        Sale/trade of food and beverage – health food     
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 باإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مناطق عمل وفق االنسيابية واملساحات التالية :  

 من املؤسسة نفسها وعليه يطلب إعداد قائمة طعام متكاملة   ام املراد تموينهاععلى قائمة الطأدناه تعتمد مساحات املناطق  مهمة: مالحظة 

 املطلوبة.وتقديمها مع الطلب وذلك لتحديد املساحات 

 متر  2*2منطقة استالم  .1

 متر 4*3 بمساحة ال تقل عن غرفة تخزين املواد األولية الجافة .2

 . متر 3*3  ال تقل عن بمساحة Walk in Chiller & freezerومجمد  غرفة تخزين مبرد .3

 .متر 3*2.5 ال تقل عن منطقة تحضير خضار ومقبالت .4

 .متر 3* 4 ال تقل عن منطقة تحضير اللحوم بجميع أنواعها  .5

 . متر 3*5 بمساحة ال تقل مطبإ .6

 .بمساحة مناسبةمنطقة غسيل  .7

 .متر 3*3 بمساحة ال تقل منطقة تبريد وتعبئة .8

 متر.  3*3منطقة التسليم )مخزن نهائي( أو تقديم األطعمة الجاهزة مباشرة )قاعة زبائن(  .9

 

 التالية: العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مناطق عمل وفق االنسيابية واملساحات االشتراطاتباإلضافة الى 

 بمساحة مناسبة. منطقة استالم  .1

 متر 4*3 بمساحة ال تقل عن غرفة تخزين املواد األولية الجافة .2

 . متر 3*3  ال تقل عن بمساحة Walk in Chiller & freezerومجمد  غرفة تخزين مبرد .3

 .متر 3*2.5 ال تقل عن منطقة تحضير خضار ومقبالت .4

 .متر 3* 4 ال تقل عن منطقة تحضير اللحوم بجميع أنواعها  .5

 متر.  3*6مطبإ  .6

 بمساحة مناسبة. منطقة غسيل  .7

 متر 3*3بمساحة ال تقل )مخزن نهائي( منطقة التسليم  .8

 . مالئم تكون بحجموفي حال الرغبة بتوفير قاعة للزبائن يجب أن  .9

 

 

 محالت التموين للمؤسسات الحكومية والخاصة  الثاني : الباب        

 خدمات التموين للشركات واملؤسسات الحكومية والخاصة واألفراد )باألغذية املطبوخة(. أ.

 الوالئم. مطبإ كبير / صغير لتحضير   ب.

  1-5621وجبات الطعام في املناسبات   تقديم .1

                 Catering services 
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 التالية:  ته األنشطة االشتراطا تطلب هذت

 مكتب خاص أو سجل فعال ملزاولة النشاط .1

 التخزين املعتمدة.مخزن مرخص بمساحة مناسبة أو عقد تخزين لدى احدى شركات  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2-5621 )خدمات تموين الطائرات( وجبات الطعام في املناسبات تقديم .2

Catering services - Aircraft catering services 

 

   3-5621 (تموين السفن )وكالء وجبات الطعام في املناسبات تقديم .3

                                                                 Catering services - Ship chandelling agent     
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  اآلخر يجب مع زيادة أي نشاط على  أدناه تعتبر لنشاط واحد من األنشطة الفرعية املذكورة و   املساحات املذكورة الحظة:  م

 . احتساب مساحة إضافية في جميع مناطق العمل عن كل نشاط

 السوشري  املشويات بدون املقبالت املشويات مع املقبالت  ) إفطار+ غداء( املطعم العادي

 واملعجنات  البيتزا ملعكزونة بأنواعها ا
بروستد/البرجر/البطاطس ا

 املحشية
 الباجة/الهريس/املضروبة

    

   

 

 

 الباب الثالث : أنشطة تقديم الوجبات واملشروبات  

 أنشطة املطاعم األخرى )متعددة املناطق(: . أ 

 1-5610أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات  .1

                                                                                        Food and beverage service activity                        

 الفرعية التالية: يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي عدد من األنشطة  

 أنشطة املطاعم األخرى )متعددة املناطق( . أ 

 للوجبات السريعة ممطع ب.

 محالت الوجبات الخفيفة ج. 

 د. أنشطة املخابز والحلويات ) بدون توزيع(  

 )املطبخ(  ه. األنشطة التي تحتاج ملنطقة عمل واحدة            .ذ

  .د
 طحن وبيع القهوة )للبيع املحلي من غير توزيع(  و.          

 األغذية الجاهزة املطبوخة في مكان آخر  ع بيز. 
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 التالية: العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مناطق عمل وفق االنسيابية واملساحات االشتراطاتباإلضافة الى 

احتساب    اآلخر يجبمع زيادة أي نشاط على النقاط أدناه تعتبر لنشاط واحد من األنشطة الفرعية املذكورة و الحظة: م

 . مساحة إضافية في جميع مناطق العمل عن كل نشاط 

مـــــــــن املمكـــــــــن أن تكـــــــــون منـــــــــاطق التحضـــــــــير والطـــــــــبإ مدموجـــــــــة بمنطقـــــــــة واحـــــــــدة بشـــــــــرط تحقيـــــــــق االنســـــــــيابية 

املطلوبـــــــــة واملســـــــــاحات املشـــــــــترطة حســـــــــب األنشـــــــــطة املـــــــــراد مزاولتهـــــــــا ويـــــــــتم تـــــــــوفير فواصـــــــــل لكـــــــــل منطقـــــــــة مـــــــــع 

ذكــــــــر املســــــــ ى الخــــــــاص لهــــــــا بشــــــــكل وا ــــــــح كمثــــــــال )تحضــــــــير اللحــــــــوم، تحضــــــــير الخضــــــــار، تحضــــــــير األســــــــماك 

 أو أن تكون مفصولة كما التالي:...الخ(. 

 

 متر  3*3مخزن  .1

 متر 3* 3 عن بمساحة ال تقل تحضير مشترك للخضار واللحوم .2

 . متر 3*2.5 (إن وجدت)مقبالت تحضير  .3

 .متر 3*3 عن بمساحة ال تقل( إن وجدت)منطقة لتحضير عجين املعجنات  .4

 متر. 3*2معصرة للفواكه )إن وجدت( بمساحة ال تقل عن  .5

   .متر 4*3 عن بمساحة ال تقل مطبإ .6

 متر. 3*2.5)إن وجدت( بمساحة ال تقل عن  فرن للمعجناتمنطقة  .7

 متر.  3* 2.5عن  بمساحة ال تقلمنطقة شــواء )إن وجدت(  .8

 )اختياري(.  قاعة زبائن بحجم مالئم .9

 : العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مناطق عمل وفق االنسيابية واملساحات التي سيتم ذكرها االشتراطاتباإلضافة الى 

 متر.  4*3بمساحة ال تقل عن   Walk in Chiller & freezerغرفة تخزين مبرد ومجمد  .1

 متر  4*3 عن بمساحة ال تقل مطبإ .2

 قاعة للزبائن يجب أن تكون بحجم مالئم .3

  

 للوجبات السريعة مب. مطع
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 التالية: العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مناطق عمل وفق االنسيابية واملساحات االشتراطاتباإلضافة الى 

1 
 متر  3*6 ال تقل عن تحتاج ملنطقة عمل واحدة بمساحةاألنشطة التي 

 الشاورما الفالفل )سمبوسة وجباتي( السندويشات 

 الكشري  والفاصوليا والفول املغلية )البقوليات(الدال 

 في حال إضافة أكثر من نشاط من األنشطة أعاله يتم احتساب مساحات إضافية عن كل نشاط إضافي مالحظة: 

2 
  متر  3*4 ال تقل عن تحتاج ملنطقة عمل واحدة بمساحةاألنشطة التي 

 سندويشات املحددة )برجر وبيض وجبن( نشاط ال

 كبدةال البرجر الجاهز  سجق الطعمية  خباز تنور )ألغرا  املحل (

 في حال إضافة أكثر من نشاط من األنشطة أعاله يتم احتساب مساحات إضافية عن كل نشاط إضافي مالحظة: 

3 

  متر  3*3 ال تقل عن تحتاج ملنطقة عمل واحدة بمساحةاألنشطة التي 

السندويشات  نشاط 

 املحددة )جبن(

 بانواعها الذرة  املقليات  السندويشات الباردة 

 السالش/شعر البنات  معصرة الفواكه املقبالت  لسلطاتا

بيع اآليس كريم الجاهز 

 الحليب املخفوق /

 خباز صاج  ت خين الكنافة  الكرك/تقديم الشاي والقهوة 

    

   

 إضافية عن كل نشاط إضافي في حال إضافة أكثر من نشاط من األنشطة أعاله يتم احتساب مساحات مالحظة: 

 

 عمل وبيع منتجات املخابز )بدون توزيع(

 الكيك بالكريمة  عمل وبيع الحلويات السكرية  ن الكرواسو 

 اعها ويشمل عمل وبيع السينابون عمل الحلويات والبقالوة بكافة أنو 

 

 الوجبات الخفيفة ج. محالت 

 د. أنشطة الحلويات للبيع املحلي )بدون توزيع( 

  .ر 
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احتساب    اآلخر يجبمع زيادة أي نشاط على النقاط أدناه تعتبر لنشاط واحد من األنشطة الفرعية املذكورة و الحظة: م

 مساحة إضافية في جميع مناطق العمل عن كل نشاط 

وبحيث   سيتم ذكرهاالعامة املذكورة أعاله تتطلب هذه األنشطة توفير مناطق عمل واملساحات التي  االشتراطاتباإلضافة الى 

 حسب التسلسل التالي: 
ً
 تكون املناطق مرتبة

 م. 3*3مخزن للمواد األولية وبمساحة ال تقل عن  .1

 متر. )إن وجدت( 3*2.5منطقة تحضير خضار ومقبالت ال تقل عن  .2

 )إن وجدت( متر. 3* 4بجميع أنواعها ال تقل عن منطقة تحضير اللحوم  .3

 م. 3*3منطقة التحضير والخلو )العجن( بمساحة ال تقل عن  .4

 . ترم  3*3منطقة الخبز واالفران )املطبإ(  .5

 م في حال حاجة املنتج لذلك. 3*3منطقة التعبئة بمساحة ال تقل عن  .6

 م. 3*3ل عن منطقة التزيين )تزيين الكعك والحلويات( في حال الحاجة وال تق .7

 م.  3*3منطقة العر  بمساحة ال تقل عن  .8

 

 

 : العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مناطق عمل وفق االنسيابية واملساحات التي سيتم ذكرها االشتراطاتباإلضافة الى 

مع تجهيزها بكافة االشتراطات الالزمة للمطبخ تر م 3*6توفير مساحة ال تقل عن  تحتاج هذه األنشطة 

 عمل وبيع الخبز الرقاق بسكويت   البان كيك )الوافل( كب كيك 

 كيك البراونيز  لقيمات الكريب  ت الدونا

 الفطير املشلتت عمل وبيع الحلويات الباردة تزيين الكيك الجاهز 

 

 

 ويجب أن يكون تابع لنفس صاحب الطلب  وين األغذية املطبوخة عند التقديممالحظة مهمة: يشترط في هذا النشاط ابراز شهادة تم

   باإلضافة الى األنشطة العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مناطق عمل وفق املساحات التي سيتم ذكرها:

 متر 3*2.5بمساحة ال تقل عن  منطقة التحضير .1

 متر 4*3  بمساحة ال تقل عن  منطقة طبإ  .2

 بيع األغذية الجاهزة املطبوخة في مكان آخر  . و 

 )املطبخ(  األنشطة التي تحتاج ملنطقة عمل واحدة  ه.

  .ز 



  لرقابة إدارة الصحة العامة  ة االشتراطات الصحية للمحالت التجارية الخاضع   | 21

 

 )اختياري(.  قاعة زبائن بحجم مالئم .3

 

 العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مناطق عمل وفق املساحات التي سيتم ذكرها:   االشتراطاتباإلضافة الى 

 .متر آللة واحدة 2.5*2.5 ال تقل عن غرفة للطحن بمساحة .1

 ( showroom) للمنتجبيع لاو منطقة  ( counterنصة بيع )م .2

 

 

 العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مناطق عمل وفق املساحات التي سيتم ذكرها:   االشتراطاتباإلضافة الى 

 بمساحة مناسبة منطقة استالم  .1

 .متر 3*3 بمساحة ال تقل عن غرفة تخزين املواد األولية الجافة .2

 متر.  3*3بمساحة ال تقل عن   Walk in Chiller & freezerغرفة تخزين مبرد ومجمد  .3

 .متر 3*2.5 بمساحة ال تقل عن منطقة تحضير خضار ومقبالت .4

 .متر 3*3 بمساحة ال تقل عن منطقة تحضير اللحوم بجميع أنواعها  .5

 . متر 3*4 بمساحة ال تقل عن مطبإ .6

 بمساحة مناسبة. منطقة غسيل  .7

 متر. 3*2وجدت( بمساحة ال تقل عن  )إن معصرة للفواكه  .8

 قاعة للزبائن يجب أن تكون بحجم مالئم. .9

 

 يس ي عدد من األنشطة الفرعية كالتالي:باب الرئيندرج تحت هذا ال

 املحلي من غير توزيع( طحن وبيع القهوة )للبيع  .ز 

 10711صناعة الخبز البلدي )املحلي(  .4

Traditional bakery  

 

 3-5610املطاعم املخصصة للخدمات السياحية   - أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات. 2

Food and beverage service activity – Restaurants for tourist services 

 4-5610/ مطعم سياحي عائم  املطاعم املخصصة للخدمات السياحية. 3

Food and beverage service activity – Floating tourist restaurant          
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 متر 3*6 ال تقل عن تحتاج ملنطقة عمل واحدة بمساحةالعامة املذكورة أعاله  االشتراطاتباإلضافة الى 

 عمل وبيع الخبز الصاج  خباز تنور شعبي )خبز التمر املحلى خباز تنور شعبي
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باإلضافة إلى االشتراطات الصحية العامة املخصصة ملحالت تداول، وإعداد، وتحضير، وبيع املواد الغذائية يجب اتباع  

 االشتراطات الخاصة أدناه: 

   .الحصول على ترخيص ملزاولة املهنة من قبل اإلدارة املختصة 

   العنوان 
ً
كتابة املصدر )محل تقليل ملوحة املياه( الذي يعبأ منه الصهريج على الجانبين بخط واضح شامال

 ورقم الهاتف ورقم الترخيص.  

 

  سيارات نقل املياه: ل مواصفات صهريج املياه 

 هريج بيضاوي أو مستدير الشكل.  يكون الص .1

 يكتب على الجهة الخلفية للصهريج سعة الصهريج بخو وا ح باملتر املكعب.   .2

 بوصة( محكمة القفل أسفل الصهريج.   4سم = 10( حنفية على األقل قطر )2يركب عدد ) .3

4.  ( ( قاطع للصهريج  4( قاطع للصهريج الصغير وعدد ) 2يركب على الصهريج من الداخل )عدد مناسب من القواطع، عدد 

 الكبير( على أن يكون القاطع محكم من أعلى الصهريج مفتوح من أسفل.  

 بوصة( وبطول الصهريج.  5سم =  12.5تثبت مواسير على جانبي الصهريج لحفظ الخراطيم بقطر ) .5

 ؤخرة الصهريج أنبوب زجاجي أو بالستيكي شفال لتوضيح منسوب املياه به. يركب على م .6

يزود الصهريج بغطاء من أعاله للتعبئة ويكون هذا الغطاء محكم اإلغالق وان تظل مغلقة دائما بقفل على أن يوضع أنبوبتين   .7

 التفريغ.   كتهوية في أعلى الصهريج ويكون أعلى من منسوب الصهريج ومركب بها حنفيات لفتحها عند 

 يجب أن تكون صهاريج املياه سهلة التنظيف والغسيل ومن مادة غير قابلة للصدأ وغير سامة وال تتفاعل مع املياه.   .8

يجب أن يكون تركيز مكونات املياه التي بالصهاريج ضمن الحدود املقررة ملياه الشرب املعبأة باملواصفة القياسية الخليجية   .9

 ملياه الشرب.   149رقم. م ق خ 

 ( جزء في املليون.  0.5 – 0.2يجب أن تكون نسبة الكلور املتبقي في مياه الصهريج في حدود ) .10

 

 الباب الرابع : العربات الخاصة بنقل املواد الغذائية وإعدادها        

 وتوزيع مياه الشرب )الصهاريج( تحت نشاط عربات بيع مياه الشرب: سيارات نقل  .1

  . أ 

 يس ي عدد من األنشطة الفرعية كالتالي: باب الرئتحت هذا ال

 

file:///C:/Users/aasmawi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Documents/المواصفات_الخليجية/food/مياه%20الشرب%20غير%20المعبأة.DOC


  لرقابة إدارة الصحة العامة  ة االشتراطات الصحية للمحالت التجارية الخاضع   | 24

 

 

 

 

  اشتراطات العاملين على نقل املياه بالسيارات 

دات صحية سارية املفعول تثبت خلوهم من األمرا   يجب حصول القائمين بالعمل على سيارات صهاريج املياه على شها .1

 املعدية.  

 تحصين العاملين ضد التيفوئيد والح ى الشوكية وأي تحصينات أخرى تراها الجهات الصحية املختصة.  .2

 يرا ى أن يلتزم العاملين باشتراطات النظافة الشخصية وارتداء الزي الرس ي للعمل.   .3

يتضح من   .4 أو  يديه،  تقرحات جلدية على  أو  أو جروح  بثور  أو يهور  في حالة يهور أعرا  مرضية  إبعاد أي عامل  يجب 

 مخالطته ملريض مصاب بمر  معدي.  

 منع التدخين عند توزيع املياه واالبتعاد عن العادات السيئة.   .5

 

 العامة يجب اتباع االشتراطات الخاصة أدناه:باإلضافة إلى االشتراطات الصحية 

  .يجب أن تكون العربة )السيارة( تابعة إلى مصنع مرخص له بعمل اآليس كريم وتوزيعه 

  .أن تكون العربة مرخصة من الجهات املعنية األخرى بمملكة البحرين 

 ولترخيصها من إدارة الصحة العامة يجب أن يتوفر في السيارة ما يلي:

يجب أن تكون املساحة املمنوحة في موقع العمل داخل السيارة مناسبة وبالقدر الكافي لتحقيق الغر  للنشاط   .1

 وأال تسبب املساحة املقررة في تلوث اآليس كريم أو تعيق حركة العمل اليومية.  

 يجب أن تكون جميع األجهزة واألدوات املستخدمة من مادة غير قابلة للصدأ. .2

 املستخدمة لغسيل األدوات صالحة للشرب ومن مصدر صحي مرخص. أن تكون املياه  .3

 يجب أن يتوفر بها خزان ماء ذو سعة مناسبة تكفي ليوم عمل كامل بالسيارة وألغرا  التقديم والغسيل.  .4

 عمل نوافذ جانبية صغيرة للمناولة مع ضرورة غلقها وفتحها بسهولة. .5

 ص لتجميع مياه الغسيل. يجب توفير مغسلة لغسيل األدوات ومتصلة بخزان مخص  .6

يجب أن يتوفر مصدر للطاقة الكهربائية ذو حجم مناسب لتشغيل األجهزة املوجودة بالسيارة والخاصة بتسهيل   .7

 عمل وأداء نشاط توزيع اآليس كريم.

 توفير زي رس ي للعاملين )بنطلون وقميص وغطاء للرأس( أبيض اللون.  .8

 نتج في املصنع املرخص.توفير وسيلة حفظ ) الجة( لحفظ االيس كريم امل .9

 يجب أن يتوفر مصدر للطاقة الكهربائية ذو حجم مناسب لتشغيل األجهزة املوجودة .10

 يجب أن تكون جميع األجهزة واألدوات املستخدمة من مادة غير قابلة للصدأ. .11

 م سيارات بيع اآليس كري  .2
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 أن تكون املياه املستخدمة لغسيل األدوات صالحة للشرب ومن مصدر صحي مرخص.  .12

 ماء ذو سعة مناسبة تكفي ليوم عمل كامل بالسيارة وألغرا  التقديم والغسيل.   يجب أن يتوفر بها خزان .13

 عمل نوافذ جانبية صغيرة للمناولة مع ضرورة غلقها وفتحها بسهولة. .14

 يجب توفير مغسلة لغسيل األدوات ومتصلة بخزان مخصص لتجميع مياه الغسيل.  .15

ل األجهزة املوجودة بالسيارة والخاصة بتسهيل  يجب أن يتوفر مصدر للطاقة الكهربائية ذو حجم مناسب لتشغي .16

 عمل وأداء نشاط توزيع اآليس كريم.

 توفير زي رس ي للعاملين )بنطلون وقميص وغطاء للرأس( أبيض اللون.  .17

 توفير وسيلة حفظ ) الجة( لحفظ اآليس كريم املنتج في املصنع املرخص. .18

لتشغيل األجهزة املوجودة بالسيارة والخاصة بحفظ  يجب أن يتوفر مصدر للطاقة الكهربائية ذو حجم مناسب   .19

 درجة تجمد اآليس كريم وآالت العمل.

 توفير موقع في السيارة لحفظ العبوات املستخدمة.  .20

 توفير مطهرات لتطهير األدوات التي تستخدم ملناولة اآليس كريم وموقع أو دوالب لحفظها.  .21

أو من   .22 امللساء  املعادن  األرضية مصنوعة من  التآكل  أن تكون  أو  للتشقق  املياه ومقاومة  مواد غير قابلة لتسرب 

وقابلة للتنظيف باملنظفات املسموحة وذات انسياب جيد ملياه الغسيل إلى موقع تجميعها في الخزان املخصص  

 ملياه الغسيل. 

 توفير اإلضاءة والتهوية الكافية في السيارة.   .23

والذي ينتج فيه اآليس كريم باللغتين العربية واإلنجليزية وعلى    يجب كتابة اسم املصنع التابعة له العربة )السيارة( .24

 األقل في جهتين من جوانب السيارة بأحجام من الخطوط يمكن قراء ها بسهولة.

 ل جل الرقابة عليها. .25
ً
 أن يزود قسم مراقبة األغذية بجدول بتحرك السيارة ومواقع تواجدها أسبوعيا

 . املواد الغذائيةتلوث تشكل خطر لبالسيارة نظيفة وأال  ع فيهااملراد البي  أن تكون البيئة املحيطة .26

 كالتالي:  )الوجبات الخفيفة(  يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي عدد من األنشطة الفرعية

بيع املواد الغذائية  

 واملشروبات
 بيع الحلويات الجاهزة 

)الفشار( والذرة 

 املطبوخة 

السندويشات املحددة ) 

 جبن وبيض وبرجر(

املحددة السندويشات 

 )الجبن( 

 السندويشات الجاهزة  ت خين الكنافة الجاهزة  املشويات بدون املقبالت بيع منتجات املخابز بيع املعلبات

 السيارات املتنقلة )املعدة لتحضير وبيع الوجبات الخفيفة( . 3

  .ب
 5-5610سيارات متجولة لبيع األغذية  –أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات النشاط التجاري:  

Food and beverage service activities – mobile food service                    
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 بيع املرطبات بيع البهارات بيع املكسرات البطاطس املحشية السالش

 السندويشات  الذرة املنفوخة  البطاطس املقلية  الشاورما السندويشات الباردة

 معصرة حمضيات تقديم الشاي والقهوة  كريب الذرة املنفوخة  الذرة املشوية 

 البرجر املشوي  ات السلط /مقبالت  معصرة فواكه  الحليب املخفوق 

  بان كيك )الوافل(  بيع اآليسكريم الجاهز  البرجر الجاهز  

  

ر  انشــــــــــــطة الوجبات الخفيفة وذلك لصــــــــــــغ  تصــــــــــــنيفمالحظة مهمة: يجب ان تكون األنشــــــــــــطة املراد مزاولةها في العربة تندرج تحت  

اقبة األغذية  املساحة وفي حال وجود ربط بين العربة وسجل تجاري قائم )لنفس املالك( يطلب رفع طلب استثناء لقسم مر

  العامة  ان تكون العربة مرخصة من الجهات املعنية ذات العالقة األخرى بمملكة البحرين لترخيصها من إدارة الصحةيجب 

باإلضافة إلى االشتراطات الصحية العامة املخصصة ملحالت تداول، وإعداد، وتحضير، وبيع املواد الغذائية يجب اتباع  

 االشتراطات الخاصة أدناه: 

في موقع العمل داخل السيارة مناسبة وبالقدر الكافي لتحقيق الغر  للنشاط وأال تسبب املساحة    مساحة العربةيجب أن تكون   .1

 املقررة في تلوث الوجبات أو تعيق حركة العمل اليومية.

 يجب أن تكون جميع األجهزة واألدوات املستخدمة من مادة غير قابلة للصدأ أو التآكل. .2

 ت صالحة للشرب ومن مصدر صحي مرخص.ان تكون املياه املستخدمة لغسيل األدوا .3

 يجب أن يتوفر بها خزان ماء ذو سعة مناسبة تكفي ليوم عمل كامل بالسيارة وألغرا  التقديم والغسيل. .4

 عمل نوافذ جانبية صغيرة للمناولة مع ضرورة غلقها وفتحها بسهولة. .5

 ومتصلة بخزان مخصص لتجميع مياه الغسيل.  يجب توفير مغسلة لغسيل األدوات مزودة بالصابون السائل واملناشف الورقية .6

بالسيارة والخاصة بتسهيل عمل وأداء  .7 يجب أن يتوفر مصدر للطاقة الكهربائية ذو حجم مناسب لتشغيل األجهزة املوجودة 

 نشاط إعداد الوجبات الخفيفة.

 توفير زي رس ي للعاملين )بنطلون وقميص وغطاء للرأس( أبيض اللون. .8

 ) الجة( لحفظ األغذية املجّمدة أو املبردة الداخلة في عملية االعداد.توفير وسيلة حفظ  .9

 توفير موقع في السيارة لحفظ العبوات املستخدمة. .10

 توفير مطهرات لتطهير األدوات التي تستخدم لتقديم الوجبات وموقع أو دوالب لحفظها. .11

سرب املياه ومقاومة للتشقق أو التآكل وقابلة للتنظيف  أن تكون األرضية مصنوعة من املعادن امللساء أو من مواد غير قابلة لت .12

 باملنظفات املسموحة وذات انسياب جيد ملياه الغسيل إلى موقع تجميعها في الخزان املخصص ملياه الغسيل. 

 توفير وسيلة تجميع للمياه املت خة بتركيب خزان أسفل أو خارج العربة لتجميع مياه الصرل الصحي. .13

بع مطعم معين فإنه يجب كتابة اسم املطعم أو املنشأة التابعة له العربة )السيارة( باللغتين العربية واإلنجليزية  إذا كانت العربة تت  .14

 وعلى األقل في جهتين من جوانب السيارة بأحجام من الخطوط يمكن قراء ها بسهولة.  
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 مصنوع من مادة أو معدن يسهل تنظيفه وغير   م دائم 60ْأن يكون املكان )املوقع( املعدة لت خين األطعمة وحفظها عند درجة  .15
ً
ا

 قابل للصدأ وأن تكون جميع األسطح ملساء يسهل تنظيفها.

 توفير اإلضاءة والتهوية الكافية في السيارة. .16

17. .)
ً
 يستحسن استخدام مواقد تعمل بالطاقة الكهربائية )ميكروويف مثال

 د وطردها لخارج املوقع.توفير مروحة لشفو لألبخرة والدخان الناتج من عمليات االعدا .18

تقديم املأكوالت واملشروبات في أطباق وأكواب ورقية أو بالستيكية ذات استعمال ملرة واحدة مع استعمال مالعق وشوك   .19

 وسكاكين ذات االستعمال ملرة واحدة.

 توفير وعاء ذو غطاء محكم وبحجم مناسب للقمامة. .20

يس كريم( من الشركات املرخص لها بإنتاج وتوزيع تلك املنتجات خارج أن تكون املشروبات املعبأة واملثلجات املغلفة )اآل .21

 مؤسسا هم.

 ل جل الرقابة عليها. .22
ً
   أن يزود قسم مراقبة األغذية بجدول تحرك السيارة ومواقع تواجدها أسبوعيا

 ة.يجب أن تكون البيئة املحيطة بالسيارة سواء كانت  ابتة أو متنقلة نظيفة وأال يسبب التلوث للسيار  .23

 

 

أن تكون العربة مرخصة من الجهات املعنية األخرى ذات العالقة بمملكة البحرين ولترخيصها من إدارة الصحة العامة 

 يجب أن يتوفر في السيارة ما يلي:

 جميع األرضيات والجدران واألسقف الداخلية من مواد غير قابلة للصدأ أو التآكل.يجب أن تكون  .1

 أن تكون املياه املستخدمة لغسيل السيارة من الداخل صالحة لالستهالك اآلدمي. .2

 األبواب املخصصة لتحميل السيارة أو تفريغها تكون جيدة الصنع ومحكمة بحيث تمنع تسرب الهواء للداخل أو الخارج. .3

 أن يتوفر مصدر للطاقة الكهربائية ذو حجم مناسب لتشغيل أجهزة التبريد املوجودة بالسيارة. يجب  .4

 توفير زي رس ي نظيف للعاملين في نقل أو تفريغ السيارة. .5

 إعداد برنامج لعمليات التنظيف والصيانة. .6

 وقابلة للتنظيف باملنظفات املسموحة.   أن تكون األرضية مصنوعة من مواد غير قابلة لتسرب املياه ومقاومة للتشقق أو التآكل .7

يجب كتابة اسم املؤسسة التابعة له العربة )السيارة( باللغتين العربية واإلنجليزية وعلى األقل في جهتين من جوانب السيارة  .8

 بأحجام من الخطوط يمكن قراء ها بسهولة.  

 السيارة. توفير اإلضاءة الجيدة الكافية لعمليات التحميل والتفريغ الليلية من .9

 أن تكون العربة ذات حجم مناسب للكميات التي تقوم بنقلها. .10

أن تكون جدران العربة من األربع الجهات مبطنة بمادة عازلة للحرارة وأال يقل سمك الجدران وسقف العربة بما فيها التغطية   .11

 تكون األرضية غير زلقة. أن املجلفنبوصات( مغلفة بالصاج  6سم )15بوصات(، وأال تقل أرضيتها عن  4سم )10عن 

 عربات وسيارات نقل األغذية املجّمدة أو نقل األغذية املبردة وعربات نقل مكعبات وقوالب الثلج:   .4

  .ت
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أن تزود العربة بوسيلة للتبريد من جهاز يوضع له برنامج للفحص والصيانة وأن تكون درجات الحرارة في حالة املواد   .12

 ( أما في حالة املواد املبردة بين صفر املئوي وواحد درجة مئوية.18 -املجّمدة )

املجّم  .13 الغذائية  املواد  لنقل  العربة املخصصة  تزود  في مكان  أن  الحرارة وأن يوضع  بميزان لقياس درجة  واملبردة  دة 

 ياهر يسهل قراءته.

 أن يتم كتابة اسم الشركة التابعة لها العربة بخو وا ح وباللغتين العربية واإلنجليزية.  .14

  درجة   18درجة مئوية تحت الصفر أ ناء الشحن والتفريغ وأال تقل عن    15يمكن خفض ربع الحرارة في العربة إلى   .15

 مئوية تحت الصفر عندما تكون محملة باملواد الغذائية املجّمدة.

 أن تزود العربة بستارة على البوابة بحيث تحافظ على عملية التبريد داخل العربة. .16

 أن تكون األبواب بنفس سمك الجدران األخرى ومصنوعة من مواد مقاومة للتآكل والصدأ   .17

 كانت  ابتة أو متنقلة نظيفة.أن تكون البيئة املحيطة بالسيارة سواء  .18

 

 

املستهلك عن طريق  الى  لتوصيل هذه االطعمة  اساليب عديدة  الجميع واستحداث  متناول  في  الطعام واصبحت  تقديم  لزيادة خدمات  نظرا 

 هذه االشتراطات للتأكد من سالمة نقل وتوصيل االغذية.االنظمة املدارة الكترونيا او يدويا تم وضع 

 

  :تحديد االشتراطات الالزمة للمركبات املستخدمة لنقل االغذية او توصيلها.  الهدف 

 والجاهزة، املبردة والساخنة. وتشمل ةاملجال: يشمل جميع انواع املركبات املستخدمة لنقل أو توصيل املواد الغذائية، املطبوخ

 نارية والهوائية. الدراجات ال •

 املركبات باملحرك الكهربائي او امليكانيكي. •

 االوعية املنقولة باليد.  •

 

 أوال: اشتراطات التسجيل:

 وم جل بالقيد الصحي.مزاولة نشاط تداول االغذية  لهمرخص  محلان تكون املركبة م جلة تحت  .1

 املحل.  ترخيص في سجل او املركبة ت جيل الدراجة .2

 املحل.  ترخيص في سجل أو سائق املركبة الغذاءت جيل متداول  .3

 

 فنية: ت ثانيا: اشتراطا

  :اشتراطات الحاوية املستخدمة لألغذية 

 وقابلة للتنظيف.  الى املواد الغذائية لان تكون مصنوعة من مواد ال تنتق .1

 ان تكون عازلة حراريا.  .2

 ان تعزل املواد املخزنة عن املحيو الخارجي.  .3

 حرارة وتوقيت عند الضرورةتحتوي على مقياس  .4

 يجب ان تكون الحاوية قادرة على حفظ الطعام في درجة الحرارة املناسبة  .5

 االغذية ودراجات توصيل ونقل االشتراطات الصحية ملركبات  . 5

 

  .ث
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 يجب الحفاظ على نظافة الحاوية وصالحيتها .6

 ثالثا: اشتراطات اجرائية:  

 االشتراطات املتبعة لوضع اجراءات نقل االغذية وتوصيلها 

 االرساليات ونوع املركبة ووقت خروجهايتم وضع سجل يتم ت جيل فيه جميع  .1

 يتم ارفاق مع الطلب املرسل ورقة بها الوقت الذي تم تجهيز الطلب وإعطائه للزبون. .2

 يجب ان تسلم جميع املواد الغذائية بطريقة تضمن صالحيته لالستهالك وجودته ويمنع منعا باتا مالمسة الطعام .3

 يجب فصل االغذية املختلفة من الطعام عن بعضها  .4

 يجب استخدام اوعية مناسبة لنقل االغذية الساخنة والباردة للحفاظ على درجة حرار ها املناسبة  .5

 التأكد من ان االوعية واالغلفة ال تلوث الطعام .6

 يجب تنظيف وتعقيم االدوات املستخدمة لنقل االغذية بشكل اعتيادي بعد كل توصيل .7

الطعام املبرد باردا عند خمس درجات مئوية او اقل او ساخنا عند درجة    دقيقة يجب الحفاظ على  30عند تجاوز وقت التسليم عن   .8

 مئوية او أكثر لألغذية الساخنة 60

 يجب تعبئة االطعمة وتغليفها في عبوات غير قابلة للعبث بها والحفاظ عليها  .9

 ان تكون الحاوية مخصصة لنقل االغذية فقو .10
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 :يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي عدد من األنشطة الفرعية كالتالي 

 

 

باإلضافة إلى االشتراطات الصحية العامة املخصصة ملحالت تداول، وإعداد، وتحضير، وبيع املواد الغذائية يجب اتباع  

 االشتراطات الخاصة أدناه: 

 منطقة استقبال وفرز وتحميل بمساحة تستوعب حجم العمل. .1

 الجافة مزود بمقياس حرارة.مخزن للمواد الغذائية  .2

 مخزن للمواد الغذائية املبردة مزود بمقياس حرارة. .3

 مخزن للمواد الغذائية املجمدة مزود بمقياس حرارة. .4

 . خازن دورات مياه ومراحيض خارجية الستخدام العمال على أن تكون غير مفتوحة مباشرة على امل .5

 على دواليب )لوكرات( وعالقات مالبس وأماكن تخزين األحذية.توفير غرفة خاصة تستخدم لتغيير مالبس العمال تحتوي  .6

 توفير موقع الستراحة العمال، ويجب أن توفر مغاسل بعدد كال الستعمال العمال. .7

 حجم العمل.  مع توفير مكاتب للمويفين بشكل يتناسب .8

 

 : التاليةاملساحات بباإلضافة الى األنشطة العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مناطق عمل 

 الخامس : مستودعات التخزين  الباب        

 مخازن أغذية مجمدة.  –مخازن أغذية مبردة  –مخازن أغذية جافة  –أ. مخازن أغذية عامة 

  .ج

 مخزن صغير للمواد الغذائية الجافة واملشروبات    –ب. مخزن صغير للمواد الغذائية واملشروبات 

 متر.  3*6مخزن للمواد الغذائية الجافة بمساحة ال تقل عن  -

 

 2-521تخزين املواد الغذائية  - التخزين النشاط التجاري:   .1

Warehousing and storage – storage of food items 
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 الرئيس ي، األنشطة الفرعية التالية: يندرج تحت هذا النشاط 

 production of processed Meat / معمل إلنتاج اللحوم املصنعة  .1

 Production, Processing, and Preserving of Meat and Meat Product / ومنتجاتها جهيز وحفظ اللحوم تإنتاج و  .2

 production of smoked meat / معمل إلنتاج اللحوم املدخنة .3

 

اإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها ب

 حسب التسلسل التالي: 
ً
 وطريقة عملها باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

 

ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م3*4مخزن مجمد للمواد األولية )اللحوم النيئة املجمدة( وبمساحة ال تقل عن  .1

 م3*3عن مخزن املضافات واملواد األولية الجافة بمساحة ال تقل  .2

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .3

 م 2*2غرفة تبديل ملالبس العمال مجهزة بجميع مستلزمات النظافة الشخصية بمساحة ال تقل عن  .4

 م 3*4منطقة التحضير والتشكيل بمساحة ال تقل عن  .5

 م3* 4غرفة التجميد السريع بمساحة ال تقل عن  .6

 م3*4التعبئة بمساحة ال تقل عن منطقة  .7

 م 3*4مخزن املنتج النهائي )فريزرات مجمدة( بمساحة ال تقل عن  .8

 م3*3منطقة التحميل بمساحة ال تقل عن  .9

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .10

 م3*3منطقة لحفظ املعدات وقطع الغيار بمساحة ال تقل عن  .11

 

 

 الباب السادس: املصانع والورش واملعامل الخاصة  
 

 2-101+  1-101أنشطة تجهيز وحفظ اللحوم  .1

Processing and Preserving of meat 
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 يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي، األنشطة الفرعية التالية: 

 Production of processed fish & shellfish / معمل إلنتاج األسماك املصنعة . أ 

 Freezing and Packing Marine Products Plan / البحريةمعمل لتثليج وتعبئة املنتجات  . ب

 Preparation of chilled & frozen fish and shellfish /  تجهيز األسماك والقشريات املبردة واملجمدةج. 

 Preparation of cooked fish & crab / تجهيز وتعبئة األسماك والقشريات املطبوخة املجمدة د. 

 Drying and Packing of Fish and Shrimps Factory / تجفيف وتعبئة األسماك والربيانمصنع ه. 

 Preparation and Packing of fish sauce / عمل وتعبئة املهياوة و. 

 Production of smoked fish / معمل إلنتاج األسماك املدخنةز . 

 

  األسماك والقشريات املبردة واملجمدةتجهيز ج.  معمل إلنتاج األسماك املصنعة . أ

 تجهيز وتعبئة األسماك والقشريات املطبوخة املجمدة د.  معمل لتثليج وتعبئة املنتجات البحرية .ب

باملنشأة  باإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها وطريقة عملها 

 حسب التسلسل التالي:
ً
 وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

 ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ)هذا النوع من املمــــــالحظة: 

 م3*3منطقة استالم املواد األولية )املنتجات البحرية املبردة أو املجمدة( بمساحة ال تقل عن  .1

 م3*2غرفة تصنيع الثلج بمساحة ال تقل عن  .2

 م 3*4مخزن املواد األولية ) الجات التبريد أو التجميد( بمساحة ال تقل عن  .3

 م3* 3بطاقات بمساحة ال تقل عن مخزن العبوات ومواد التغليف وال .4

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .5

 م3*4منطقة التجهيز بمساحة ال تقل عن  .6

 م3* 4غرفة التجميد السريع بمساحة ال تقل عن  .7

 م 3*4منطقة التعبئة بمساحة ال ن  .8

 م3*4( بمساحة ال تقل عن ة مخزن املنتج النهائي )فريزرات مجمد .9

 م3*3يل بمساحة ال تقل عن منطقة التحم .10

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .11

 منطقة لغسل وحفظ سالل وأدوات نقل املواد األولية .12

 2-102+  102والقشريات والرخويات أنشطة تجهيز وحفظ السمك   .2

Processing and Preserving of Fish, Crustaceans and Molluscs 
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 مصنع تجفيف وتعبئة األسماك والربيانه. 

وعددها وطريقة عملها باملنشأة  باإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت  

 حسب التسلسل التالي:
ً
 وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م3*3منطقة استالم املواد األولية )املنتجات البحرية املبردة أو املجمدة( بمساحة ال تقل عن  .1

 م3*2غرفة تصنيع الثلج بمساحة ال تقل عن  .2

 م 3*4مخزن املواد األولية ) الجات التبريد أو التجميد( بمساحة ال تقل عن  .3

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .4

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .5

 م3*4منطقة التجهيز بمساحة ال تقل عن  .6

 م3*4مطبإ )ان لزم( بمساحة ال تقل عن  .7

 م3*4غرفة التمليح بمساحة ال تقل عن  .8

 م3*4منطقة التجفيف بمساحة ال تقل عن  .9

 م 3*4قشير الربيان واألسماك املجففة بمساحة ال تقل عن منطقة ت .10

 م3*4منطقة التعبئة بمساحة ال تقل عن  .11

 م 3*4مخزن املنتج النهائي )فريزرات مجمدة( بمساحة ال تقل عن  .12

 م3*3منطقة التحميل بمساحة ال تقل عن  .13

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .14

 وأدوات نقل املواد األولية منطقة لغسل وحفظ سالل  .15

 عمل وتعبئة املهياوة و. 

  باإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها وطريقة عملها باملنشأة

 حسب التسلسل التالي:
ً
 وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م3*3منطقة استالم وفرز األسماك واملكونات الداخلة في اإلنتاج بمساحة ال تقل عن  .1

 م 3*3ماك بمساحة ال تقل عن منطقة تنظيف األس .2

 م  3*4مخزن املواد األولية ) الجات التبريد لألسماك( بمساحة ال تقل عن  .3

 م3*4مخزن املواد األولية الجافة )امللح والتوابل والبهارات( بمساحة ال تقل عن   .4

 م3*4غرفة التحضير بمساحة ال تقل عن  .5

 م 3*4غرفة التجفيف / التخمير بمساحة ال تقل عن  .6

 م3*4منطقة التعبئة بمساحة ال تقل عن  .7

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .8

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .9
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 معمل إلنتاج األسماك املدخنةز . 

وطريقة عملها باملنشأة   باإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها

 حسب التسلسل التالي:
ً
 وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م3*4مخزن مجمد للمواد األولية )اللحوم النيئة املجمدة( وبمساحة ال تقل عن  .1

 م 3*3مخزن املضافات واملواد األولية الجافة بمساحة ال تقل عن  .2

 م 3*3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .3

 م2*2تبديل ملالبس العمال مجهزة بجميع مستلزمات النظافة الشخصية بمساحة ال تقل عن غرفة   .4

 م 3*4منطقة التحضير والتشكيل بمساحة ال تقل عن  .5

 منطقة األفران ويعتمد حجمها على حجم وعدد األفران مع مراعاة ارتفاع املنطقة .6

 م 3* 4غرفة التجميد السريع بمساحة ال تقل عن  .7

 م 3*4ساحة ال تقل عن منطقة التعبئة بم .8

 م 3*4مخزن املنتج النهائي )فريزرات مجمدة( بمساحة ال تقل عن  .9

 م 3*3منطقة التحميل بمساحة ال تقل عن  .10

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة   .12

 م 3*3منطقة لحفظ املعدات وقطع الغيار بمساحة ال تقل عن  .11

 يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي، األنشطة الفرعية التالية: 

 Production of Pickles Plant / معمل إلنتاج املخلالت أ.

 Packing Vegetables, Fresh and Dried Fruits Plant / معمل لتعبئة الخضروات والفواكه الطازجة واملجففة ب.

 Manufacturing Jam Factory / مصنع إنتاج املربى ج. 

 Manufacturing and packaging dates and molasses / صناعة وتعبئة التمور والدبس د. 

 The Production of Tomato Sauce plant / معمل إلنتاج صلصة الطماطم ه. 

 Manufacturing Juice Factory / مصنع لصناعة العصير و. 

 Production and Packing of Potato Chips Plant / إنتاج وتعبئة شرائح البطاطس ز. 

 processing product of Vegetables & Fruits (specialized) /  تصنيع منتجات الخضار والفاكهة )متخصص(ح. 

 

 1-103+  103أنشطة تجهيز وحفظ الفاكهة والخضار  .3

Processing and Preserving of Fruit and Vegetables 
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 لتعبئة الخضروات والفواكه الطازجة واملجففة  معمل ب. معمل إلنتاج املخلالت أ.

باإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها وطريقة  

 حسب التسلسل التالي: 
ً
 عملها باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  (: اــــــــــــــــــــــعملهجم اآلالت واعدادها وطبيعة ــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م 3*3منطقة استالم وتنظيف املواد األولية )الخضار أو الفواكه الطازجة( بمساحة ال تقل عن  .1

 م  3*4مخزن املواد األولية ) الجات التبريد( بمساحة ال تقل عن  .2

 م 3*3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .3

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .4

 م3*3منطقة غسل وتعقيم الخضروات الطازجة بمساحة ال تقل عن  .5

 م 3*4قل عن منطقة التقطيع والتحضير بمساحة ال ت  .6

 إن وجدت.  لخلو والتبهير ل منطقة  .7

 م3*4منطقة الطبإ بمساحة ال تقل عن   .8

 م 3*4بمساحة )لنشاط معمل انتاج الخل(  منطقة التخليل  .9

 م 3*4منطقة التعبئة بمساحة ال تقل عن  .10

 م 3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .11

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .12

 صناعة وتعبئة التمور والدبسد.  مصنع إنتاج املربى ج. 

باإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها وطريقة  

 حسب التسلسل التالي: عملها باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات 
ً
 اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  (: اــــــــــــــــــــــعملهجم اآلالت واعدادها وطبيعة ــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م 3*3األولية )الفواكه الطازجة( بمساحة ال تقل عن منطقة استالم وتنظيف املواد  .1

 م  3*4مخزن املواد األولية ) الجات التبريد( بمساحة ال تقل عن  .2

 م 3*3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .3

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .4

 م3*3تقل عن   منطقة غسل وتعقيم الفواكه الطازجة بمساحة ال .5

 م 3*4منطقة التقطيع والتحضير بمساحة ال تقل عن  .6

 م3*4منطقة الخلو بمساحة ال تقل عن  .7

 م 3*4منطقة آالت التصنيع والتعبئة بمساحة ال تقل عن  .8

 م 3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .9

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .10
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 الطماطممعمل إلنتاج صلصة ه. 



:)املحضرة من الطماطم الطازجة( 

 املحضرة من مركزات عصير الطماطم واملعالجة بالحرارة العالية(UHT :) 

باإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها 

 حسب التسلسل التالي:  وطريقة عملها باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات 
ً
 اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  (: اــــــــــــــــــــــعملهجم اآلالت واعدادها وطبيعة ــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 ( طازجةال  م)للمحضرة من الطماط م3*3بمساحة ال تقل عن منطقة استالم املواد األولية   .1

 م  3*4مخزن املواد األولية ) الجات التبريد( بمساحة ال تقل عن  .2

 م 3*3مخزن املضافات واملواد األولية الجافة بمساحة ال تقل عن  .3

 م 3*3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .4

 م 2*2العمال بمساحة ال تقل عن غرفة تبديل مالبس  .5

 ( طازجةال  مللمحضرة من الطماط)  م3*3منطقة غسل وتعقيم الطماطم الطازجة بمساحة ال تقل عن  .6

 (طازجةال م)للمحضرة من الطماط  م3*4منطقة التقطيع والتحضير بمساحة ال تقل عن  .7

 م3*4منطقة الخلو بمساحة ال تقل عن  .8

 م 3*4عن منطقة آالت التعبئة بمساحة ال تقل  .9

 م 3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .10

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .11

 

 مصنع لصناعة العصير و. 

 

  :)املحضر من الفواكه الطازجة( 

 املحضرة(  بالحرارة العالية  املعالجةالعصير  من مركزاتUHT:) 

يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها وطريقة  باإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله 

 حسب التسلسل التالي: 
ً
 عملها باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  (: اــــــــــــــــــــــعملهجم اآلالت واعدادها وطبيعة ــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 )للمحضرة من الفواكه الطازجة(  م3*3منطقة استالم وتنظيف املواد األولية بمساحة ال تقل عن  .1

 م 3*4مخزن املواد األولية ) الجات التبريد( بمساحة ال تقل عن  .2
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 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .3

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .4

 )للمحضرة من الفواكه الطازجة(  م3*3منطقة غسل وتعقيم الفواكه الطازجة بمساحة ال تقل عن  .5

 )للمحضرة من الفواكه الطازجة(  م3*4التقطيع والتحضير بمساحة ال تقل عن منطقة  .6

 م3*4منطقة الخلو بمساحة ال تقل عن  .7

 م3*4منطقة آالت التصنيع والتعبئة بمساحة ال تقل عن  .8

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .9

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .10

 

  تصنيع منتجات الخضار والفاكهة )متخصص( ح.  ئح البطاطسإنتاج وتعبئة شراز. 

باإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها 

 حسب التسلسل 
ً
 التالي: وطريقة عملها باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  (: اــــــــــــــــــــــعملهجم اآلالت واعدادها وطبيعة ــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م3*3منطقة استالم وتنظيف املواد األولية )الخضروات( بمساحة ال تقل عن  .1

 م 3*4مخزن املواد األولية )مستودع بدرجة حرارة مالئمة لتخزين البطاطس( بمساحة ال تقل عن  .2

 م3*3مخزن املضافات واملواد األولية الجافة بمساحة ال تقل عن  .3

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .4

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .5

 م 3*4منطقة التقطيع والتحضير بمساحة ال تقل عن  .6

 م3*4منطقة الخلو بمساحة ال تقل عن  .7

 م3*4منطقة آالت التصنيع والتعبئة بمساحة ال تقل عن  .8

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .9

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .10

 يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي، األنشطة الفرعية التالية: 

 Manufacture of vegetable, animal and Fish Oils and Fats  صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية أ.

 Production of sesame Tahinia  الطحينية )الهردة( انتاجب.

)زبدة الفول السوداني، زبدة   انتاج وتعبئة زبدة املكسرات بأنواعهاج.

 ) الكاجو، زبدة الفستق 
 Production and Packing of Nuts butter 

 2-104+  1-104والحيوانية صنع الزيوت والدهون النباتية   .4

Processing and Preserving of Fruit and Vegetables (Workshop) 
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مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها باإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير 

 حسب التسلسل التالي:  وطريقة عملها
ً
 باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  (: اــــــــــــــــــــــعملهجم اآلالت واعدادها وطبيعة ــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م 3*4مخزن املواد األولية بمساحة ال تقل عن  ▪

 م3*3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  ▪

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  ▪

 م 3*3بمساحة ال تقل عن منطقة غسل وتنظيف املواد األولية لصنع الزيوت  ▪

 م 3*4منطقة التحميص بمساحة ال تقل عن  ▪

 م3*4منطقة الطبإ بمساحة ال تقل عن  ▪

 م 3*4منطقة آالت التصنيع والتعبئة بمساحة ال تقل عن  ▪

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  ▪

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة   ▪

 

 يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي، األنشطة الفرعية التالية:  

 Production of Pickles Plant / إنتاج وتعبئة الروب البلدي أ.

 Packing Vegetables, Fresh and Dried Fruits Plant / إنتاج وتوزيع الروب ب.

 Manufacturing Jam Factory / وتوزيع القشطة إنتاج وتعبئة ج. 

 Manufacturing and packaging dates and molasses / إنتاج وتعبئة وتوزيع األجباند. 

 The Production of Tomato Sauce plant / إنتاج وتعبئة وتوزيع اآليس كريمه. 

 

 القشطةإنتاج وتعبئة وتوزيع ج.  إنتاج وتعبئة الروب البلدي  أ.

 إنتاج وتعبئة وتوزيع األجبان د.  إنتاج وتوزيع الروب  ب.

 إنتاج وتعبئة وتوزيع اآليس كريمه. 

 1-105+  105صنع منتجات األلبان  .5

Manufacture of Dairy Products 
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باإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط طريقة تصنيع قائمة على املعالجة بالحرارة العالية  

باملنشأة وقد يتطلب هذا النشاط مناطق   اآلالت وعددها وطريقة عملهابشتى أنواعها وتوفير مساحات تتناسب مع حجم  

املناطق حسب   وترتيب  املقاسات  مع مراعاة  املراد تصنيعها  املنتجات  نوع وطبيعة وعدد  على  بناًء  أو منفصلة  إضافية 

 :التسلسل التالي 

 

ــــم  (: اــــــــــــــــــــــعملهجم اآلالت واعدادها وطبيعة ــــــــــــمتكامل ومساحات العمل تعتمد على حصانع آلي بشكل ـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 

 م 3*4مخزن املواد األولية بمساحة ال تقل عن  .1

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .2

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .3

 م 3*4منطقة التحضير واالعداد والخلو بمساحة ال تقل عن  .4

 م3*4منطقة آالت التصنيع والبسترة والتعبئة بمساحة ال تقل عن  .5

 م3*4منطقة التخمير بمساحة ال تقل عن  .6

 (م. )لنشاط انتاج وتعبئة اآليس كريم3*4مخزن التجميد السريع بمساحة ال تقل عن  .7

 م3*4تقل عن مخزن املنتج النهائي بمساحة ال  .8

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .9

 يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي، األنشطة الفرعية التالية: 

 Production of Potato Chips and Blown Corn / إلنتاج شرائح البطاطس )رقائق( والذرة املنفوخة معمل  أ.

 Production and Packing of Blown Corn / إنتاج الذرة املنفوخة)املينو( ب.

 Production and Packing of Fresh and Dry Pasta / انتاج املعكرونة الطازجة واملجففة ج. 

 Flour mills / مطاحن الدقيقد. 

 Grinding of grains / طحن الحبوب ه. 

 Flour mills / مطاحن الدقيقد. 

 Grinding of grains / طحن الحبوب ه. 

 1-106+  106صنع منتجات طواحين الحبوب والنشاء ومنتجات النشاء  . 6

Manufacture of Grain Mill Products, Starches and Starch product 
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معمل إلنتاج شرائح البطاطس   أ.

 )رقائق( والذرة املنفوخة 
 واملجففة انتاج املعكرونة الطازجة ج.  إنتاج الذرة املنفوخة)املينو(  ب.

باملنشأة   باإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها وطريقة عملها

 حسب التسلسل التالي:
ً
 وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  (: اــــــــــــــــــــــعملهجم اآلالت واعدادها وطبيعة ــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 

 م 3*4مخزن املواد األولية بمساحة ال تقل عن  .1

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .2

 م 2*2العمال بمساحة ال تقل عن غرفة تبديل مالبس  .3

 م3* 4منطقة التحضير واالعداد والخلو والتشكيل بمساحة ال تقل عن  .4

 م3*4منطقة آالت التصنيع والتعبئة بمساحة ال تقل عن  .5

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .6

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .7

 مطاحن الدقيق د. 

باملنشأة   باإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها وطريقة عملها

 حسب التسلسل التالي:
ً
 وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  (: اــــــــــــــــــــــعملهجم اآلالت واعدادها وطبيعة ــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 منطقة استالم .1

 منطقة ألجهزة التنظيف األولي  .2

 م 3*3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .3

   الصوامع –األولية )حبوب القمح والشعير( منطقة تخزين املواد  .4

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .5

 منطقة ألجهزة التنظيف األسايري  .6

 منطقة ألجهزة الطحن  .7

 منطقة ألجهزة الخلو  .8

 منطقة ألجهزة التعبئة  .9

 م 3*4مستودع تخزين املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .10

 منطقة التحميل .11

 مناسبة اد التنظيف بمساحة مخزن املنظفات ومو  .12
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 . إلخ (النخي. )األرز، طحن الحبوبه. 

باملنشأة   باإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها وطريقة عملها

 حسب 
ً
 التسلسل التالي:وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  (: اــــــــــــــــــــــعملهجم اآلالت واعدادها وطبيعة ــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م 3*4مخزن جال للمواد األولية )الحبوب( بمساحة ال تقل عن  .1

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .2

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .3

 م3*4منطقة التنظيف بمساحة ال تقل عن  .4

 م3*4منطقة الطحن بمساحة ال تقل عن  .5

 3*4النهائي بمساحة ال تقل عن مخزن املنتج  .6

 مخزن املنظفات ومواد التنظيف وبمساحة مناسبة  .7

 يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي، األنشطة الفرعية التالية:

 Roasting Nuts /  تحميص املكسرات أ.

 Roasting of coffee /  تحميص القهوة  ب.

 and Coffee Production of Tea /  انتاج الشاي والقهوةج. 

 Grinding of coffee /  طحن القهوةد. 

 Grinding of spices /  طحن البهاراته. 

 Production of Vinegar /  معمل إلنتاج الخل  و.

 Production of Mattai plant /  معمل إلنتاج املتاي ز.

 Production and Packing of Pop Corn /  انتاج وتعبئة الذرة املنفوخة)الفشار(ح. 

 Production and Packing of Rice Crackers /  مقرمشات الرز انتاج وتعبئة  ط.

 Production and Packing of Ice Cream Biscuits /  إنتاج وتعبئة بسكويت اآليس كريم ي. 

 Production and packing of Dosa /  انتاج وتعبئة الدوسة ك.

 Production and packing of fruits and sweets flavored concentrates drinks /  انتاج وتعبئة شراب مركزات نكهات الفواكه والحلويات ل.

 Production and packing of fruits and sweets concentrates powder /  إنتاج وتعبئة مسحوق مركزات الحلويات والعصائر  م.

 Production and packing of Sodium Chloride /  ملح الطعام  تعبئة إنتاج و ن.

 1-107+  107صنع منتجات األغذية األخرى . 7
Manufacture of Other Food Products 

 

 

6.  

 



  لرقابة إدارة الصحة العامة  ة االشتراطات الصحية للمحالت التجارية الخاضع   | 42

 

 

 تحميص القهوة  ب. تحميص املكسرات  أ.

الى االشتراطات   العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها باإلضافة 

 حسب التسلسل التالي:  وطريقة عملها
ً
 باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــومساحات العمل تعتمد على حصانع آلي بشكل متكامل ـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م 3*4بمساحة ال تقل عن  مخزن ذو تبريد مناسب للمواد األولية .1

 م3*3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .2

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .3

 م 3*4منطقة التحميص بمساحة ال تقل عن  .4

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .5

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة   .6

 

 

 البهارات طحن  ه.            طحن القهوة د. تحميص القهوة ج.

الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير   مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها باإلضافة 

 حسب التسلسل التالي:  وطريقة عملها
ً
 باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م 3*4مخزن املواد األولية بمساحة ال تقل عن  .1

 م3*3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .2

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .3

 تحميص القهوةلنشاط  م3*4منطقة الخلو والتحضير بمساحة ال تقل عن  .4

 ن البهارات وطحن  القهوةلنشاط طح م3*4منطقة الطحن بمساحة ال تقل عن  .5

 م 3*4التعبئة بمساحة ال تقل عن التبريد و منطقة   .6

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .7

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة   .8

 

 معمل إلنتاج الخل  و. 
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الى   االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها باإلضافة 

 حسب التسلسل التالي:  وطريقة عملها
ً
 باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــمتكامل ومساحات العمل تعتمد على حصانع آلي بشكل ـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م 3*4منطقة استالم وتنظيف املواد األولية بمساحة ال تقل عن  .1

 م 3*4منطقة تخزين املواد األولية بمساحة ال تقل عن  .2

 م3*3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .3

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .4

 م3*3منطقة الغسيل بمساحة ال تقل عن  .5

 م 3*4منطقة التحضير بمساحة ال تقل عن  .6

 م3*4 تقل عن منطقة الطبإ والتخليل بمساحة ال .7

 م3*4منطقة التعبئة بمساحة ال تقل عن  .8

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .9

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة   .10

 ز. معمل إلنتاج املتاي 

الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم  ب اآلالت وعددها اإلضافة 

 حسب التسلسل التالي:  وطريقة عملها
ً
 باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م 3*4مخزن املواد األولية بمساحة ال تقل عن  .1

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .2

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .3

 م3*4منطقة تحضير العجين بمساحة ال تقل عن  .4

 م3*4منطقة الغسيل بمساحة ال تقل عن  .5

 م3*4منطقة الطبإ بمساحة ال تقل عن  .6

 م3*3منطقة التبريد بمساحة ال تقل عن  .7

 م3*4منطقة التعبئة بمساحة ال تقل عن  .8

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .9

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .10

 

 



  لرقابة إدارة الصحة العامة  ة االشتراطات الصحية للمحالت التجارية الخاضع   | 44

 

 انتاج وتعبئة الدوسة ك.                       املنفوخة)الفشار( انتاج وتعبئة الذرة ح. 

 انتاج وتعبئة شراب مركزات نكهات الفواكه والحلويات  ل. الرز  مقرمشات انتاج وتعبئة  ط.

الحلويات والعصائر   إنتاج وتعبئة مسحوق مركزات. م                     إنتاج وتعبئة بسكويت اآليس كريم ي.   

باملنشأة   باإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها وطريقة عملها

 حسب التسلسل التالي:
ً
 وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــآلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على ح صانعـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م 3*4مخزن املواد األولية بمساحة ال تقل عن  .1

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .2

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .3

   إنتاج وتعبئة م حوق مركزات الحلويات والعصائرلنشاط  م3*4منطقة آالت طحن السكر بمساحة ال تقل عن  .4

 م 3*4منطقة التحضير والخلو بمساحة ال تقل عن  .5

 م3*4منطقة آالت التصنيع والتعبئة بمساحة ال تقل عن  .6

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .7

 مناسبة لتنظيف بمساحة مخزن املنظفات ومواد ا .8

 )اختياري(  مختبر أو االستعانة بمختبر خارجي .9

 ملح الطعام  انتاج وتعبئةن. 

باملنشأة   باإلضافة الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها وطريقة عملها

 حسب التسلسل التالي:وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، 
ً
 وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م 3*4مخزن املواد األولية بمساحة ال تقل عن  .1

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .2

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .3

 م3*4منطقة آلالت استخالص وتنقية وانتاج امللح بمساحة ال تقل عن  .4

 م 4*4ل عن منطقة تخزين امللح الجاهز للتعبئة بمساحة ال تق .5

 م4*4منطقة آالت تعبئة امللح بمساحة تتناسب مع حجم اآلالت وعددها وطبيعة عملها وال تقل عن  .6

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .7

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .8
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 يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي، األنشطة الفرعية التالية: 

 Production and Packing of Chapatti / عمل وتعبئة الجباتي  أ.

 Automatic Bakeries / املخابز اآللية ب.

 European Bread Production / إنتاج الخبز األوروبي ج. 

 Arabian Bread Production (Lebanese) / العربي )اللبناني( إنتاج الخبز د. 

 Production and packing of Egyptian Bread / انتاج وتعبئة الخبز املصري ه. 

 Production of bakery (Specialized) Plant / معمل صغير إلنتاج منتجات املخابز )متخصص(و. 

 Preparation of bakery Products (Pizza Dough) / البيتزا(تحضير منتجات املخابز )عجينة ز. 

 Frozen bakery Products / تجهيز منتجات املخابز املجمدة ح. 

 Filo dough / الجالش  -و عجينة الفيل ط.

 Biscuit Producing / إنتاج البسكويت ي.

 Croissants / ن الكرواسا ك.

باملنشأة   املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها وطريقة عملهاباإلضافة الى االشتراطات العامة 

 حسب التسلسل التالي:
ً
 وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

 ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــالعمل تعتمد على حصانع آلي بشكل متكامل ومساحات ـــــــــــــــــ)هذا النوع من املمــــــالحظة: 

 م 3*4مخزن املواد األولية بمساحة ال تقل عن  .1

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .2

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .3

 م3*4العجين بمساحة ال تقل عن منطقة تحضير  .4

 م3*4منطقة الغسيل بمساحة ال تقل عن  .5

 م3*4ن لزم( بمساحة ال تقل عن إ منطقة الطبإ ) .6

 منطقة األفران/آالت التصنيع بمساحة تتوافق مع حجم اآلالت وبحسب طبيعة النشاط .7

 م3*3منطقة التبريد بمساحة ال تقل عن  .8

 م3*4منطقة التعبئة بمساحة ال تقل عن  .9

 ( ألنشطة الكيك وتزيين الحلويات م )إن وجدت3*3قة التزيين بمساحة ال تقل عن منط .10

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .11

 مناسبة خزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .12

 1-1071+  1071 املخابز صنع منتجات . 8

Manufacture of Bakery Products 

 

7.  
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 يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي، األنشطة الفرعية التالية: 

 Production of Arabic Sweets Plant / أ. معمل إلنتاج الحلويات العربية 

 Production of Fresh and Dried Kunafa plant / ب. معمل إلنتاج الكنافة الطازجة والجافة 

 Production of Baklava / البقالوةج. انتاج 

 / د. معمل تشكيل وتعبئة الكاكاو 
Production, Forming and Packaging Chocolate and 

Cocoa Plant 

 Traditional Sweet (Bahraini) / ه. الحلوى الشعبية )البحرينية( 

 Cake Production / و. انتاج الكيك

 Cream Cake Production and Decorating / بالكريمة ز. انتاج وتزيين الكيك  

 Production and Packing of Cotton Candy / ح. عمل وتعبئة شعر البنات 

 ط. انتاج وتعبئة حلويات الجلي وحلوى الحلقوم

 والحلوى الصلدة 
/ 

Production and Packing of Jelly, Marshmallow 

Lollipop Sweets 

 Production and Packing of Sweets Syrup / الحلويات  ي. عمل وتعبئة شيرة

 Production and Packing of Tahinia Sweets (Rahash) / ك. انتاج حالوة الطحينية )الرهش(

 Confectionery and Chewing Gum Factory / ل. إنتاج وتعبئة العلكة

 

الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله   يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها باإلضافة 

 حسب التسلسل التالي:  وطريقة عملها
ً
 باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م 3*4مخزن املواد األولية بمساحة ال تقل عن  ▪

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  ▪

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  ▪

 م3*4بمساحة ال تقل عن منطقة تحضير الكاكاو أو الحلويات  ▪

 م3*4منطقة التشكيل بمساحة ال تقل عن   ▪

 1-1073+  1073 صنع الكاكاو والشوكوال والحلويات السكرية. 9

Manufacture of Cocoa, Chocolate and Sugar Confectionary 

 

8.  
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 م3*4منطقة الطبإ )ان لزم( بمساحة ال تقل عن  ▪

 م3*4منطقة الغسيل بمساحة ال تقل عن  ▪

 منطقة األفران/آالت التصنيع بمساحة تتوافق مع حجم اآلالت وبحسب طبيعة النشاط ▪

 م3*3منطقة التبريد بمساحة ال تقل عن  ▪

 م3*4بئة بمساحة ال تقل عن منطقة التع ▪

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  ▪

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  ▪

 األنشطة الفرعية التالية: يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي، 

 Packing of Nuts / تعبئة املكسرات أ.

 Packing of Grains / تعبئة الحبوب  ب.

 Packing of Spices / تعبئة البهارات ج. 

  Packing of Tea / تعبئة الشايد. 

  Packing of Dates / تعبئة التمور   ه.

 Mattai Packing / املتايتعبئة و. 

 Packaging Ready to Eat Sweets / تغليف وتعبئة الحلويات الجاهزة  ز.

 Packing of Coffee / القهوةتعبئة ح. 

 Packing of Herbal products / الدبس تعبئة ط. 

 Sugar Packing plant / معمل لتعبئة السكر ي. 

 Salt Packing plant / معمل لتعبئة امللح ك.

 Honey Package / تعبئة العسل  ل.

 Repacking Sauces / إعادة تعبئة الصلصات  م.

  Packing of Flour and Mix Flour / تعبئة الطحين وخلطات الطحين ن. 

 Vinegar Filling and Packaging Plant / معمل إعادة تعبئة الخلس. 

 2- 8283تعبئة املواد الغذائية   - أنشطة التغليف والتعبئة . 10

Packaging Activities Packaging of Food 

 

 

9.  
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 Repacking of Cheese / إعادة تعبئة األجبان  ع.

 Repacking of Frozen Food Stuff / إعادة تعبئة أغذية مجمدة ف.

 Repacking of Frozen fruits and Vegetables / إعادة تعبئة الفواكه والخضروات املجمدة ص.

 Repacking of Fresh fruits and Vegetables / إعادة تعبئة الفواكه والخضروات الطازجة ق.

 

تعبئة  أ. 

 املكسرات 

تعبئة  ب.

 الحبوب 
 تعبئة التمور  ه. تعبئة الشايد. تعبئة البهارات ج.

تغليف وتعبئة  ز. تعبئة املتاي و.

 الحلويات الجاهزة 

 الدبس تعبئة ط. تعبئة القهوة ح.
معمل لتعبئة  ي.

 السكر

معمل لتعبئة  ك.

 امللح
 تعبئة العسل ل.

إعادة تعبئة  م.

 الصلصات

الطحين   تعبئةن.

 وخلطات الطحين 

توفير   مع  نفسها  االشتراطات  السابقة  الفرعية  األنشطة  تتطلب جميع  أعاله  املذكورة  العامة  االشتراطات  الى  باإلضافة 

 حسب التسلسل   مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها وطريقة عملها إن وجد 
ً
باملنشأة بحيث تكون املناطق مرتبة

يقل عن املقاسات التالي    وبما ال دى في حالة الجمع بين أكثر من نشاط واحد  منفصلة لكل نوع على ح  التالي وبغرف تعبئة  

 ذكرها:

 ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ)هذا النوع من املمــــــالحظة: 

 م 3*4مخزن املواد األولية بمساحة ال تقل عن  .1

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .2

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .3

 م للمنطقة الواحدة )املواد السائلة تعبى آليا فقو وليس يدويا(3*4منطقة التعبئة بمساحة ال تقل عن  .4

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .5

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .6

 واألواني.لألدوات واآلالت منطقة غسيل  .7

 س. معمل إعادة تعبئة الخل 

الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها  باإلضافة 

 حسب التسلسل التالي:  وطريقة عملها
ً
 باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

 ( : ــاعملهــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة ــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ)هذا النوع من املمــــــالحظة: 

 منطقة حفظ خزانات املياه وأجهزة التحلية بمساحة تتناسب مع حجم الخزانات واألجهزة .1

 م 3*4مخزن املواد األولية )الخل املركز( بمساحة ال تقل عن  .2

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .3

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .4
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 م3*4منطقة خزانات الخلو بمساحة ال تقل عن  .5

 م3*4منطقة التعبئة بمساحة ال تقل عن  .6

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .7

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .8

 

 ع. معمل إعادة تعبئة األجبان 

الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا   النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها باإلضافة 

 حسب التسلسل التالي:  وطريقة عملها
ً
 باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  ( : اــــــــــــــــــــــعملهجم اآلالت واعدادها وطبيعة ــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م  3*4مخزن مبرد للمواد األولية بمساحة ال تقل عن  .1

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .2

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .3

 م 3*4تقل عن منطقة الخلو والتحضير بمساحة ال   .4

 م3*4منطقة التعبئة بمساحة ال تقل عن  .5

 م 3*4مخزن مبرد للمنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .6

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .7

 

 تعبئة الفواكه والخضروات املجمدة  ص. إعادة ف. معمل إعادة تعبئة أغذية مجمدة  

الى االشتراطات العامة  ب املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها اإلضافة 

 حسب التسلسل التالي:  وطريقة عملها
ً
 باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــتعتمد على حصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل ـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م 3*4مخزن املواد األولية املجمدة بمساحة ال تقل عن  .1

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .2

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .3

 م3*4التعبئة بمساحة ال تقل عن منطقة  .4

 م 3*4مخزن مجمد للمنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .5

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .6
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 إعادة تعبئة الفواكه والخضروات املجمدة ق. 

الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم   اآلالت وعددها باإلضافة 

 حسب التسلسل التالي:  وطريقة عملها
ً
 باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م3*3منطقة استالم وتنظيف املواد األولية )الخضار أو الفواكه الطازجة( بمساحة ال تقل عن  .1

 م 3*4مخزن املواد األولية ) الجات التبريد أو التجميد( بمساحة ال تقل عن  .2

 م3* 3ة ال تقل عن مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساح .3

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .4

 م )إن وجدت(  3*3منطقة غسل وتعقيم الخضروات الطازجة بمساحة ال تقل عن  .5

 م3*4منطقة التعبئة بمساحة ال تقل عن  .6

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .7

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .8

  يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي، األنشطة الفرعية التالية: 

 -تعبئة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية والسمكية أ.

 آليا في عبوات اسةهالكية
/ 

Packaging of Vegetables, Animals, Fish’s Oil and Fat 

Auto-Filled in Consumer Sized Bottles 

 Packing of sesame Tahinia  (تعبئة الطحينية )الهردةب. 

الى   االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها باإلضافة 

 حسب التسلسل التالي:  وطريقة عملها
ً
 باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــمتكامل ومساحات العمل تعتمد على حصانع آلي بشكل ـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م 3*4مخزن املواد األولية بمساحة ال تقل عن  .1

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .2

 م 2*2غرفة تبديل مالبس العمال بمساحة ال تقل عن  .3

 م3*4منطقة آالت التعبئة بمساحة ال تقل عن  .4

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .5

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .6

 5-8292والسمكية تعبئة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية   - أنشطة التغليف والتعبئة . 11

Packaging Activities-Packaging of Vegetable/Animal/Fish oil 

 

 

 

10.  
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 : يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي، األنشطة الفرعية التالية

 األعشاب  ومستخلصات واملرقدوش اللقاح ماء أ. صناعة

 األخرى 
/ 

Pollen water making and similar products 

 

 Pollen water making and similar products / ونحوها واملرقدوش اللقاح ماء ب.صناعة

 / ج.مصنع تقطير  وتعبئة مياه األعشاب ومياه اللقاح 
Desalination and production of herbs &  Pollen 

water plant 

 Production of ice cubes plant / ج إلنتاج مكعبات الثل لد. معم

 Ice making / الثلج ه.صناعة

 Soft drinks factory / مصنع املشروبات الغازيةو.

 Distilled water and bottling plant / معمل لتعبئة املياه املقطرةز.

 Factory for packing drinking distilled water / ح.مصنع لتعبئة مياه الشرب املقطرة

 Water desalination plant / لتقطير وتحلية املياه معملط.

 Flavored drinking water factory / مصنع مياه الشرب املنكهةي.

 

 

الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها  باإلضافة 

 حسب التسلسل التالي:  وطريقة عملها
ً
 باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

 

 

 األخرى  األعشاب ومستخلصات واملرقدوش اللقاح ماء صناعة . أ

 صناعة ماء اللقاح واملرقدوش ونحوها .ب

 مياه األعشاب ومياه اللقاح مصنع تقطير  وتعبئة . ج

  1104 صنع املشروبات، إنتاج املياه املعدنية واملياه األخرى املعبأة في زجاجات .12

Manufacture of Soft Drinks, Production of Mineral waters and other Bottled Water 
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ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م 2*2بمساحة ال تقل عن عمال  ال تبديل غرفة .1

 م 3*4مخزن املواد األولية بمساحة ال تقل عن  .2

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .3

 .النخيل ولحاء األعشاب وتنظيف لفرز  غرفة .4

 .الطبإ وأوعية ملواقد غرفة .5

 .األعشاب مياه بخار تكثيف لحو  منطقة .6

 .املكثفة األعشاب مياه لجمع منطقة .7

 .رات(الفت (للمرشحات منطقة .8

 التعبئة(  قبل األولي التخزين (املستخلصة املياه لتخزين غرفة .9

 .الزجاجات وتعقيم لغسل غرفة .10

 .املستخلصة  املياه لتعبئة غرفة .11

 التعبئة،  بعد الزجاجات لتعقيم منطقة .12

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .13

 مناسبة مخزن املنظفات ومواد التنظيف بمساحة  .14

 

 ه.   صناعة الثلج                                                                        معمل إلنتاج مكعبات الثلج  .د

الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم   اآلالت وعددها باإلضافة 

 حسب التسلسل التالي:  وطريقة عملها
ً
 باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م 2*2غرفة تبديل العمال بمساحة ال تقل عن  .1

 .املياه لخزانات منطقة .2

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .3

 .والتعبئة اإلنتاج آلالت غرفة .4

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .5

 

 مصنع املشروبات الغازية  .ه

الى   االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها باإلضافة 

 حسب التسلسل التالي:  وطريقة عملها
ً
 باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــمتكامل ومساحات العمل تعتمد على حصانع آلي بشكل ـــــــــــــــــ )هذا النوع من امل الحظة: ــ

 م 2*2غرفة تبديل العمال بمساحة ال تقل عن  .1

 .للشرب صالحة لتصبح وتجهيزها املياه  تحلية ألجهزة منطقة .2
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 .للتعبئة  الجاهزة املياه لخزانات منطقة .3

 .للسكرجال  مخزن  .4

 .اإلنتاج عملية في الداخلة املركزات لحفظ الحاجة حسب تثليج  أو تبريد مخزن  .5

 يتم القناني استرجاع حالة في أما القناني، صنع آلالت منطقة توفيرم يت القناني صنع حالة وفي واألغلفة والقناني للعبوات مخزن  .6

 ) القناني وتعقيم وغسل فرز، لجهاز منطقة توفير

 املنتج،  وبسترة خلو ألجهزة منطقة .7

 التعبئة،  قبل املنتج حفظ لخزانات منطقة .8

 التعبئة،  آلالت منطقة .9

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .10

 اإلنتاج،  ملشرل مكتب .11

  مختبر .12

 

 معمل لتقطير وتحلية املياه   . ط معمل لتعبئة املياه املقطرة  .ز 

 مصنع مياه الشرب املنكهة  . و  مصنع لتعبئة مياه الشرب املقطرة  .ح

الى االشتراطات العامة املذكورة أعاله يتطلب هذا النشاط توفير مساحات تتناسب مع حجم اآلالت وعددها  باإلضافة 

 حسب التسلسل التالي:  وطريقة عملها
ً
 باملنشأة وبما ال يقل عن املقاسات اآلتية، وبحيث تكون املناطق مرتبة

ــــم  ( :  اــــــــــــــــــــــجم اآلالت واعدادها وطبيعة عملهــــــــــــصانع آلي بشكل متكامل ومساحات العمل تعتمد على حـــــــــــــــــ النوع من امل )هذا الحظة: ــ

 م 2*2غرفة تبديل العمال بمساحة ال تقل عن  .1

 .للمياه خزانات .2

 .املياه إنتاج في املستخدمة للمواد مخزن  .3

 .التحلية ألجهزة غرفة .4

 .النهائي املنتج لخزانات مخزن  .5

 .التوزيع سيارات لتعبئة منطقة .6

 .اإلنتاج  ملشرل مكتب .7

 التالي أيضا:  توفير  يتم املياه تعبئة  حالة في  أما

 م3* 3مخزن العبوات ومواد التغليف والبطاقات بمساحة ال تقل عن  .1

 .القناني إنتاج آلالت منطقة .2

 .والتغليف والتعبئة الغسيل آلالت قاعة .3

 م3*4مخزن املنتج النهائي بمساحة ال تقل عن  .4

  مختبر .5
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 ويجب  العامة بوحدة تراخيص الشامللصحة  االشتراطات العامة املذكورة أدناه تشمل جميع األنشطة التجارية التي يتم ترخيصها من قبل إدارة ا

النهائية، وأال يتم إجراء أي تعديل على هيكل املنشأة أو مناطق العمل  على املوافقة الحصول  قبل ممارسة النشاط يتم البدء بأعمال اإلنشاء أو أال

 .إال بعد الرجوع وأخذ موافقة القسم املعني 

: اشتراطات املنشأة:  
ً
 أوال

 . والبيئة املحيطة باملبنى نظيفةيجب أن يكون موقع املحل بعيدا بشكل كافي عن مصادر التلوث  .1

املترية   .2 وبالقياسات  للواقع  مطابق  هنديري  مناطقيجب عمل مخطو  األجهزةالعمل    ومسميات  لالشتراطات   ،إن وجدت  وتوزيع  وفقا 

 ليتم اعتماده قبل بدء العمل. الصحية

بدائل صناعية  نوافذ أو    وتوفير   استخدام مواد بناء تتناسب مع االشتراطات الصحية املطلوبةللمنشأة  ديري  أن يرا ى في التصميم الهن .3

 وغيرها.  ملنع دخول الحشرات والقوار  والطيور تغطى النوافذ بالشبك )التور(  على أن ، ناسبة وكافية للتهوية واإلضاءة أخرى م

 البحرين.  للمواصفات واالشتراطات التي تقرها الجهات املعنية في مملكة  والتوصيالت الكهربائية مطابقةجميع التمديدات    يجب أن تكون  .4

والقوار  .5 الحشرات  دخول  ملنع  الصحية  للمواصفات  مالئم  املبنى  يكون  أن  التعاقدو   يجب  الحشرات   يجب  ملكافحة  مؤسسة  مع 

 هذه اآلفات. والقوار  للقيام باملكافحة الدورية لضمان خلو املنشأة من

 . شابهما  أو والزجاجاألملنيوم املسلح وأن تكون الواجهة من  يجب أن يكون البناء مشيدا من الطوب واإلسمنت أو االسمنت .6

كون لألرضيات ميل مناسب ت كما يرا ى أن سم  15بمقدار ال يقل عن العام يجب أن تكون أرضية املحل بارتفاع أعلى من أرضية الطريق  .7

 ألرضيات مغلفة بالبالط اإلسمنتي بشكل كامل.وتكون ا  املاء لتسهيل عملية التنظيفلجريان 

الجدران مصنوعة من مادة ملساء غير مسامية سهلة التنظيف غير قابلة المتصاص املاء ومقاومة للحريق ذات لون  يتوجب أن تكون   .8

 وغير سامة وليس بها تشققات.  فاتحة،بيض أو بألوان زيتية أ

االسبستوس .9 مادة  من  مصنوعة  وليست  للحريق  ومقاومة  التنظيف  سهلة  مواد  من  األسقف  تكون  او   أن  ارتفاعات  تقل  ألسقف  أال 

 من حد سطح األرضية إلى أدنى ارتفاع.  متر 3والجسور االسمنتية عن 

خدمات  .10 عن  البعيدة  املناطق  في  للصرل  تقليدي  بنظام  توصيلها  أو  للمجاري  الرئيسية  بالشبكة  الصحي  الصرل  مياه  توصيل  يجب 

 خلو املحل من مساقو مياه الصرل الصحي. ومراعاة  املجاري العامة

 عن مصادر التلوث ويجب أن تكون املياه الناتجة عند إنشاء محطة   .11
ً
تحلية املياه خاصة باملبنى )إن وجدت( يجب أن يكون موقعها بعيدا

 مطابقة للمواصفات واملقاييس الصحية وخالية من البكتيريا وامللو ات األخرى وأن يتولى تشغيلها وصيانتها مختصون في املياه. 

مادة مطابقة ملعايير الجودة والسالمة املعتمدة في مملكة البحرين وان تخضع للتنظيف والصيانة  أن تكون خزانات املياه مصنوعة من   .12

الدورية مرتين في السنة وان يكون موقعها بعيدا عن مصادر التلوث كحفر الصرل الصحي ومساقو مياه الصرل الصحي وان تكون 

 سنتيمتر.  15قل عن فتحات الخزانات التحت ارضية مرتفعة عن مستوى األر  بما ال ي

 أال تفتح املنشأة مباشرة على سكن كما ال يسمح أن تكون مأوى أو تستخدم للسكن بصورة مباشرة أو غير مباشرة. .13

توفير أحوا  غسيل أليدي العمال موزعة بعدد كافي وتكون موصلة باملاء الفاتر والساخن من مصدر صحي ومزودة بالصابون السائل  .14

 واملناشف الورقية. 

 والتخلص منها بانتظام.  ع القمامةر أوعية نفايات )قمامة( ذاتية الغلق بحجم مناسب وبعدد كال وتستخدم فيها أكياس لجمتوفي .15

 الفصل الثاني 

 اج وانشطة مستحضرات التجميلسصالونات ومحالت امللل االشتراطات الصحية العامة
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يمنع مزاولة أي نشاط آخر غير م جل في شهادة الت جيل الصحي أو إحداث أي تغيير في املبنى وملحقاته من غير الحصول على ترخيص   .16

 خطارات الصحية. في مكان بارز وتوفير ملف لحفظ اال الشهادة من ادارة الصحة العامة مع وضع 

يحظر عر  أو بيع أو استعمال أي نوع من املواد الغذائية أو املستحضرات أو املشروبات املنشطة من غير ترخيص من قبل وزارة الصحة   .17

 من دون موافقة. بالتخسيس أو زيادة الوزن وغيرها تقديم البرامج واالستشارات الخاصة أيضا ملزاولة النشاط، ويحظر

 تعلق على الواجهة األمامية للمبنى لوحة يبين فيها االسم التجاري املعتمد ورقم الت جيل الصحي والتجاري. .18

 االلتزام بقانون مكافحة التدخين وتوفير االشتراطات الصحية املطلوبة لذلك.  .19

 .واملبيدات الحشرية واملطهرات ومعدات التنظيف  صيص مخزن مناسب لحفظ املواد الخاصة بالتنظيف يجب تخ .20

 توفير صندوق لإلسعافات األولية مزود باملواد الضرورية مثل االربطة والقطن والشاش واملواد املطهرة ومواد العناية بالجروح. .21

: اشتراطات العاملون: 
ً
 ثانيا

 )سجل بأسماء العاملين(.  وبيانا هم الخاصةالتي يقدمونها خدمات والعمال التدوين أسماء  .1

والتقيد بالعادات الصحية   ويعتني بالنظافة الشخصية وتوفير زي رس ي له والتقيد به أ ناء العمل أن يتقيد العامل باملظهر الحسن  .2

 .املغلقة كن العملبعد استخدام املرافق الصحية وعدم التدخين في أما غسل األيدي باملاء والصابون  مثل

 إشعار على صاحب العملويجب  مخالطته ملريض مصاب بمر  معدي يجب عزل أي عامل تظهر عليه أعرا  مر  معدي أو يتضح .3

 خصائي الصحي املخول.وكذلك األ إدارة الصحة العامة فورا 

ويمنع  كل سنتين والجلدية تجدد  يجب على العاملين الحصول على شهادة الفحص الطبي والتي تثبت خلوهم من األمرا  املعدية .4

   تشغيل أي عامل قبل حصوله على هذه الشهادة مع توفير ملف لحفظها.

 على الصحة العامة.  .5
ً
 الحق في إيقال أي عامل عن العمل إذا  بت أنه يشكل خطرا

 معاطف وألبسة نظيفة لكل عامل.-3يجب توفير عدد  .6

)مرحا  واحد  بحيث تكون  يلزم إنشاء دورة مياه صحية تحتوي على مرحا  ومغسلةعمال 10زاد عدد العاملين في املحل عن إذا  .7

 . شخص( 15لكل عشرة أشخاص ومبولة واحدة لكل 
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  افقة.فتيش على الخدمات الفندقية ترخيص والسيتم التالتجارية في هذه األنشطة  املر

  افقة االشتراطات الصحية التفصيلية للخدمات الفندقية  ( على حدى )يجب الرجوع لكل باباملر

  :ــــــع  م األطعمـــــــــــة واملشـــــــــــروباتيخـــــــــــدمات تقـــــــــــد )  :امللحقـــــــــــات الخدميـــــــــــة للفنـــــــــــدقتوضـــــــــــيح ـــ ــــــابخ( / بيــ ـــ ــــــاعم واملطــ ـــ )املطــ

 :السونا ... الخ /املساج  /النوادي الصحية / برك السباحة / الصالونات  /املواد الغذائية

 

 العمال.  خاص لهم وأن يكون مطابق لالشتراطات الصحية الخاصة بمساكن في حال تسكين العاملين في نفس املبنى يجب توفير مكان  .1

 .توفير غرفة / غرل لتبديل املالبس للعاملين تحتوي على خزائن .2

 عددهم.  توفير دروة مياه للعاملين مزودة بمغاسل ومراحيض تتناسب مع .3

 ودورة مياه.  الستراحة وطعام العاملين مزودة بمغاسل لأليديتوفير مكان  .4

ملزاولة  العامة الصحة  إدارةتصديق الشهادات االكاديمية لعاملي املساج وتنظيف البشرة عالجات الشعر ومدربي الصاالت الرياضية من قبل  .5

 املهنة. 

 

 

 

 

 

 

 اإلقامة القصيرة املدىالفنادق وأنشطة  الباب األول :        

 1-551  املدى القصيرة اإلقامة أنشطة

Short-term accommodation activities 

 2-551 فندق سياحي عائم –أنشطة اإلقامة القصيرة املدى  

Short-term accommodation activities – Floating Tourist Hotel 

 

 

 

 

 



  لرقابة إدارة الصحة العامة  ة االشتراطات الصحية للمحالت التجارية الخاضع   | 57

 

 

 :ةالتالية الفرعينشطة  يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي األ

 عمل الحناء والتخضيب  حالقة نسائية مع تنظيف البشرة 
 مركز للعناية بالبشرة  نسائية بدون تنظيف البشرة حالقة 

 خدمات تنظيف البشرة  حالقة رجالية وتجميل بدون خدمات تنظيف البشرة
 تركيب الرموش الصناعية املؤقتة  حالقة رجالية مع تنظيف البشرة 

 العناية باألظافر سنوات فقط  8صالون حالقة لألطفال لغاية 
 ماكياج  نسائي لتركيب الشعر دون استخدام عقاقير صالون   - أجهزة تجميل 

 عالجات الشعر  عمل الحناء والتخضيب 
 

 الصحية الخاصة بصالونات الحالقة والتجميل االشتراطات: 

و  .1 التجميل )تنظيف الوجه  في مجال  العاملين  العامة    عالجاتيجب على  النشاط من ادارة الصحة  الشعر( حصولهم على ترخيص مزاولة 

 وتوفير ملف لذلك.

 مقاومة للصدأ. يجب أن تكون الخزائن واألدراج والطاوالت مصنوعة من مادة .2

الصرل   ومغاسل خاصة بصباغة وغسيل الشعر موصلة جيدا بشبكة توفير أعداد كافية من أحوا  الغسيل تتناسب مع حجم العمل .3

 صحي.ال

 بين الكريري والجدار. ترك مسافة متر واحد على األقل بين كل كرسيين ونصف متر .4

أن يكون األ اث املستخدم مصنوع من مادة جيدة وسهلة التنظيف وغير قابلة المتصاص الرطوبة والشوائب مثل الكرايري وأسرة الحالقة   .5

 . والحناء والتجميل

 تنظيفها.  على أن تكون مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ ويسهل قة والتجميلتوفير أعداد كافية من مستلزمات وأدوات الحال .6

 العمل بحيث تخصص قطعة واحدة لكل زبون.  توفير أعداد كافية من الفوط والشراشف بما يتناسب مع حجم .7

 املستعملة لحين غسلها وتطهيرها.  توفير وعاء محكم الغلق لتجميع الفوط والشراشف واملراييل .8

 املقررة الخاصة بكل نوع.  وتجميله من شامبو وغيره مطابقة للمواصفات القياسية تكون املواد املستخدمة في غسل الشعر وصباغتهيجب أن  .9

 واملركبات ذات الطبيعة الطبية.  يمنع منعا باتا استخدام االجهزة واالدوات والكريمات .10

 . وغيرهالك الخاصة بأمرا  الجلد والشعر ل تالطبية مثيمنع منعا باتا استخدام محالت التجميل في االعمال  .11

 

 

 تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى  :  الثانيالباب        

 9602 تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى                                                           

Hairdressing and other beauty treatment 

 1-9602رجالي  – تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى 

Hairdressing and other beauty treatment – Men 

 2-9602نسائي  – رى التجميل األخ تصفيف الشعر وأنواع  

Hairdressing and other beauty treatment  - Ladies 
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 الحصول على الترخيص الخاص بها من إدارة الصحة العامة. في حال الرغبة في استخدام أجهزة التجميل في املحل يجب .12

 . من دون ترخيص يحظر إعادة تعبئة املستحضرات التجميلية .13

 وعاء لكل زبون. بحيث يخصص تذويب الشمع أو الحالوة ألجهزةيجب توفير أوعية اضافية  .14

 آمنة.  االدوات الحادة كاألمواس املستعملة والتخلص منها بطريقة يجب تجميع األمواس املستعملة في علب خاصة لجمع .15

  التعقيم 

 اتباع االرشادات والتعليمات الصحية للتعقيم والتنظيف املعتمدة من ادارة الصحة العامة.  .1

 وأجهزة الحالقة والتجميل وأخرى مخصصة لغسل أيدي العاملين والزبائن.سوائل خاصة بتطهير وتعقيم معدات توفير  .2

 توفير أوعية مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ تستخدم لغسيل أدوات الحالقة والتجميل. .3

فوق   .4 املرتفعة  الحرارة  باستخدام  املعدنية  االدوات  لتعقيم  الحراري  التعقيم  جهاز  االشع  150توفير  جهاز  استخدام  يمكن  كما  فوق م  ة 

 البنف جية لذات الغر .

 توفير الصابون واملنظفات واملطهرات املعتمدة الخاصة بتنظيف األسطح واألرضيات والجدران واتباع التوصيات االرشادات املكتوبة عليها.  .5

  :االشتراطات الصحية الخاصة بنشاط عالجات الشعر 

 يكتب عليها غرفة معالجة الشعر. األخرى كمااالنشطة  م ومعزولة تماما عن 2*2أن تكون مساحة الغرفة ال تقل عن  .1

 .جهاز ذو فالتر خاصة لشفو االبخرةأو توفير  شافطة بحجم مناسب توفير مروحة .2

 توفير كريري حالقة  ابت ملعالجة الشعر. .3

 .توفير مغسلة لغسل الشعر في الغرفة أو قريب منها .4

 أن يكون الباب ذاتي الغلق. .5

 توفير منبه لحساب وقت العمل. .6

 املكياج أو العناية باألظافر:و  عمل الحناء والتخضيب أو   االشتراطات الصحية الخاصة بنشاط تنظيف الوجه 

 .م 2*2ال تقل عن لكل منهم أن تكون مساحة الغرفة  .1

 ين مغلف( أو مزودة بكريري في حال )الحناء أو العناية باأليافر( بحيث يكونوا املكياجو أتنظيف الوجه ) في حالسرير تكون كل غرفة مزودة ب .2

 . بمادة يسهل تنظيفها ومقاومة للرطوبة

 أن تكون الجدران مطلية بألوان زيتية فاتحة وأن تكون سهلة التنظيف.  .3

 ( فقو.والحناء والتخضيبغرفة تنظيف الوجه ) بحجم مناسب أو توفير جهاز ذو فالتر خاصة لشفو االبخرة ل توفير مروحة شافطة .4

 توفير مغسلة تكون في الغرفة أو قريب منها. .5
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 ة: التالية الفرعينشطة  ندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي األي 

 غرفة بخار سونا الجاكوزي والسونا

 ي حمام صح تدليك ومساج حمام صحي رجالي 

 ي تدليك ومساج رجال حمام صحي نسائي  تدليك ومساج نسائي 

 

 

 الخاصة بالحمام الصحي )املغربي(  مواصفات املبنى: 

 متر. 2.5*2تقل مساحة الحمام عن  أال .1

 مقاومة لالنزالق. شابهه من مواد أو ما  من السيراميكأن تكون األرضية والجدران مبنية  .2

 . وفيه درجة من امليالن تجاه األرضية أن يكون السقف مبني من مادة مقاومة للرطوبة .3

 صرل مياه موصل بشبكة مياه املجاري. تزويد األرضية بم .4

 الباردة والساخنة. هآمن للميابمصدر  شاور( موصل)لالستحمام  يزود الحمام بمكان خاص  .5

 . توفير مراوح شافطة بحجم مناسب .6

 . شابههأو ما   مغطى بالسيراميكأن يكون سرير الحمام  .7

 لخارج. ب لابأن يكون الباب مصنوع من مادة مقاومة للرطوبة ويفتح ال .8

 الكهربية سليمة ومأمونه.  اللرطوبة وتوصيال هوجود وسيلة مناسبة للتهوية وان تكون مقاومه  .9

 . حراري  رمومتر  و  به ترموستاتوجود جهاز ضبو درجات حرارة البخار  .10

 . غرفة الحمام الصحي من ةالزبائن قريبلتبديل املالبس مزودة بخزائن لحفظ لوازم مخصصة توفير غرفة  .11

 ر الحمام وتنظيفه باملطهرات بعد كل استخدام. هوية وتطهي  .12

 توفير أدوات العناية بنظافة الجسم ذات االستخدام الواحد. .13

 . وسلة لعزل الفوط املستخدمة توفير فوط ومناشف نظيفة وبعدد كافي .14

 

 

 صالونات التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء واالستحمام  :  الثالثالباب    

 96092 صالونات التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء واالستحمام 

Hairdressing and other beauty treatment 

 1-96092رجالي  – صالونات التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء واالستحمام 

Hairdressing and other beauty treatment – Men 

 2-96092نسائي  – صالونات التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء واالستحمام 

Hairdressing and other beauty treatment – Ladies 
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   الخاصة بالسونا والجاكوزي والبخار:  املبنىمواصفات 

شابهه   أو ما صماء سيراميكلتصريف املياه ومبنية من ماده صلبه  مزودة بفتحة روغرفة البخاأن تكون أرضية وجدران حو  الجاكوزي  .1

  إدارة الصحةبديلة توافق عليها  مصنوعة من الخشب املناسب أو أية مادة  وأن تكون غرل السونا للصدأ،غرفة البخار مقاوم  وسقف

 .العامة

 هذه املياه عند الضرورة.  توفير مياه مطابقة للمواصفات الصحية للجاكوزي ويتم استبدال .2

 وأن ينفتح للخارج لضمان سالمة الخروج في حال الطوارئ. يجب أن يكون باب غرفة البخار زجاجي لسهولة الرؤية وغير خشبي  .3

 البخار والسونا. غرفة حراري في رمومتر و  الحرارة  رموستاتوجود جهاز ضبو وقياس درجات  .4

 الباردة والساخنة. هآمن للميابمصدر  شاور( موصل)لالستحمام  يزود الحمام بمكان خاص  .5

 . الغرفة من ةالزبائن قريبلتبديل املالبس مزودة بخزائن لحفظ لوازم مخصصة توفير غرفة  .6

  هوية وتطهير الحمام وتنظيفه باملطهرات بعد كل استخدام. .7

 ة الجسم ذات االستخدام الواحد.توفير أدوات العناية بنظاف .8

 توفير فوط ومناشف نظيفة وبعدد كافي وسلة لعزل الفوط املستخدمة.  .9

 والتدليك:   باملساج االشتراطات الصحية الخاصة 

 يمنع مزاولة التدريب في املحل إال بموافقة خطية من إدارة الصحة العامة وباقي الجهات املعنية املختصة.  .1

 متر لكل سرير بحيث يكون كل سرير في غرفة منفصلة.  2*2بحيث ال تقل عن كافية ومناسبة  الغرفةأن تكون مساحة  .2

 جهاز ذو فالتر خاصة لشفو االبخرة. بكل غرفة أو مناسب  ة بحجمشافط توفير مراوح .3

تخصيص زاوية بالغرفة للتبديل وتكون مجهزة وغرفة تبديل للمالبس او موصل ب خان ماء، تزويد محل املساج بحمام سباحة )شاور(  .4

 . مالبس وأدوات شخصية نم بخزانة لحفظ لوازم الزبائن

 .سم طوال185سم عرضا و 76يقل عن ال حجم ، بتوفير أسرة مغطاة بمادة ملساء سهلة التنظيف غير قابلة المتصاص الرطوبة .5

 الفوط املستخدمة.  وسلة لعزل وحفظها في خزانة توفير فوط ومناشف نظيفة وبعدد كافي  .6

 استخدام مستحضرات ومواد مرخصة.  .7

 

 

 

 

 

 

 

 



  لرقابة إدارة الصحة العامة  ة االشتراطات الصحية للمحالت التجارية الخاضع   | 61

 

 

 

 :التالي  الفرعي نشاط يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي ال 

  :االشتراطات الصحية الخاصة بأحواض السباحة 

وتوفير   كل سنتين يتم تجديده و عمل فحوصات طبية للمنقذين في الحو  )إن وجد( قبل العمل تثبت خلوهم من االمرا  املعدية  .1

 ملف لحفظ الفحوصات الطبية للمنقذين. 

  والفيزيائية والكيميائية الجر ومية امللو ات من وخالية اآلدمي لالستهالك وصالح آمن مصدر من املستخدمة املياه تكون  أن  يجب .2

 .مياه محالة( –مياه شبكة عمومية  –مثل )بئر ارتوازي  العامة الصحة إدارة من املعتمدة الصحية للمواصفات ومطابقة

 السباحة:  حوض  مواصفات 

 . شابهه ما أو تغطى بالسيراميك وأن   التحمل وقوية نفاذة غير  مواد من وأرضيته الحو  جدران  تشيد أن  يجب .1

  صيانتها يتم أن  على  الحو  ومساحة املياه حجم مع تتناسب عالية  كفاءة ذات مناسب بحجم ومرشحات بمضخات الحو  يزود  أن  .2

 .التصنيع مواصفات حسب دوري بشكل استبدالها أو

  الخاصة املرخصة الصحي الصرل خزانات أو العامة الصحي الصرل بشبكة موصلة الصحي الصرل وتوصيالت أنابيب تكون  أن  يجب .3

 . الصحية للمعايير ومطابقة باملبنى 

 . املياه تصريف سالسة لضمان  القاع في وأخرى  معين  مستوى  عند الزائدة املياه  لتصريف مناسبة  فتحات توفير يجب .4

 فترة املسائية. وفي ال Indoor Pools الداخلية االحوا  في خصوصا ومناسبه  كافيه واالضاءةالتهوية  تكون  أن  يجب .5

  املرافق من القريب الحو  مدخل عند املنخفض العمق يكون  أن  على مفاجئ وغير تدريجي بشكل الحو  أرضية ميالن  يكون  أن  يجب .6

 .العامة

 . حادة غير  الحو  وأطرال زوايا تكون  أن  يجب .7

 . للصدأ مقاومة مواد من مصنوعة وساللم مقابض الحو  جوانب على بأحكام تثبت أن  يجب .8

 يقل ال بمقدار مسار إنشاء يتوجب تساويهما حالة وفي الحو  حول  املوقع أرضية مستوى  من انزل  املاء سطح مستوى  يكون  أن  يفضل .9

 .الزائدة املياه  لصرل بوسيلة وموصل مأمون  بشكل مغطى الحو  حول  قدم نصف وبعمق واحد قدم عن

 .االنزالق تسبب  وال  تنظيفها يسهل مادة من مبنية بالحو  املحيطة األرضية تكون  أن  يجب .10

 . وا ح بشكل الحو  أطرال على بعالمات العمقو ح ي   أن  يجب .11

 .الحو  قرب )شاور( لالستحمام مكان  توفير .12

 .الجوية للمؤ رات ومقاومة والرطوبة باملياه تتشبع ال التنظيف سهلة   مواد من مصنوع املستخدم األ اث يكون  أن  يجب .13

 . مظللة أماكن أو الشمس أشعة من واقية مظالت توفير يجب .14

 ( حوض سباحةبرك السباحة ) تأجير   الباب الرابع :        

    Swimming pool  حوض سباحة

 Rental of Swimming Pools932901    -تأجير برك السباحة 
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  الكيميائية:  املواد 

  بشكل   نسبها  وقياس   املواد  هذه  إلضافة  خاصة  معدات  وتوفير  السباحة،  حو   مياه  لتعقيم  املعتمدة  الكيميائية  املواد   استخدام  يجب .1

 جهة  أو  مؤهلين   أشخاص  املواد  هذه  إضافة  على  يشرل  وأن .  الصحي  امللف   في  يحفظ  خاص  جدول   في  النسب  تلك  تدون   أن   على  منتظم

 . السباحة أحوا  بصيانة متخصصة

 . املناسبة تركيزها نسبة من التأكد وبعد  الكيميائية باملواد مياهه تعقيم من ساعتين  بعد إال  الحو  باستخدام يسمح ال .2

 . الحو  قرب فثمك بشكل الحشرية املبيدات رش عدم مراعاة يجب .3

 .وتخزينها  الكيميائية املواد لحفظ مناسب مخزن  توفير يجب .4

 افق  : واالدوات  املر

 . مناسبة بخزائن مجهز الفوط وحفظ املالبس لتبديل مناسب مكان  توفير يجب .1

 يجب توفير غرفة لنظام الفلترة.  .2

 . االدمي لالستهالك صالحة باردة شرب مياه توفير يجب .3

 . للطوارئ  اتصال ووسيلة الغرق  من والسالمة النجاة أدوات توفير يجب .4

 . اإلرشادية التعليمات عليه مبين  أولية إسعافات صندوق  توفير .5

 . الصحية االشتراطات فيها تتوافر  ومطابإاستراحة  وصاالت غرل توفير .6

 املياه:  دورات 

 .متر 2.5 عن يقل ال بما الحو   عن بعيدة املياه دورات تكون  أن  يجب .1

  أشخاص عشرة لكل ومغسلة واحد مرحا  فيها م يتوفر 2*1.5 مترين في ونصف متر عن فيها املساحة تقل ال  مياه دورة توفير يجب .2

 . السباحة بحو  املحيو املوقع أرضية عن منخفض فيها األرضية ى ويكون مستو  الورقية واملناشف السائل الصابون  بها ويتوفر

 . صحيا صرفا املياه لتصريف بمحبس أرضيتهشابهه وتزود   ما أو بالسيراميك الحمام وجدران  أرضية  تغطى أن  .3

 . مناسب بحجم للهواء طاردة مروحة تركيب .4

 . بالشبك التور  والنوافذ الفتحات جميع تغطى ن أ .5

 .صحي بشكل منها والتخلص قمامه بأكياس مزودة للقمامة أوعية توفير .6

 . األخرى  واملرافق املياه بدورات للعناية الصحية االرشادات وفق واستخدامها واملنظفات املطهرات توفير .7

 اإلرشادية:   التعليمات 

 واالنجليزي  بالعربي فيها يكتب وأن  األحواض  ملرتادي  املتبعة  والقوانين التعليمات توضح إرشادية  لوحة وضع  يجب  

 اآلتي:  واضح وبخط

 . بالسباحة الخاصة املالبس استخدام يجب .1

 . لهم املرافق اصطحاب دون  الحو  إلى النزول لألطفال يجوز  ال .2

 .الحو  في السباحة وبعد قبل االستحمام يجب .3

 .الحو  داخل والشرب األكل تناول  يمنع .4

 .الحو  داخل غيرها أو املالبس تغسيل قطعيا يمنع .5

 .الحو  إلى نزولها أو الحيوانات باصطحاب يسمح ال .6
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 .الحو  داخل والتبول  املخلفات رمي مثل البصق، السيئة العادات عن االبتعاد .7

 . الحو  إلى بالنزول وغيره كالصرع  مرضية نوبات أو جلدية التهابات أو جروح أو معدية أمرا  من يعاني شخص ألي يسمح ال .8

  بالحو  املحيطة االرضية على الصابون  رغاوي  ترك عدم يرا ى .9
ً
 . االنزالق لحوادث منعا

 .النهار منتصف فترة في وخصوصا طويلة لفترات املباشرة  الشمس ألشعة التعر  عدم .10

 .الحو  إلى النزول قبل والصابون  باملاء جيدا غسلها يجب الكريمات أو الزيوت استخدام حالة في .11

 . استخدام الفوط النظيفة والجافة .12

 

 افق الرياضية االشتراطات الصحية الخاصة بالصاالت الرياضية  :واملر

تستعمل بغر  األيروبيكس التي س بدنية  ال  وصالة التربيةمتر مربع    250ساحة ال تقل عن  تكون املجيم رجالي او نسائي(  )بدنية  التربية  الصالة   .1

 . متر مربع 50مساحة ال تقل عن باو اليوغا او التمارين الرياضية فقو 

غير قابل  ال الخاص  املطاطي  البساط  من   الجيم  صالة   وأرضيةمثل السيراميك    التنظيف   سهلة  قوية  ملساء  مادة   من   مبنية  املحل  أرضية   تكون   ن أ .2

مم    35املطاط عالي الجودة وممتصة للصدمات وغير قابلة لالنزالق بسمك ال يقل عن    من  الحرة منطقة االوزان  وأرضية    مم كحد أدنى   7+2لالنزالق بسمك  

 كحد أدنى. 

عالي الجودة   (الواح الفينيلالرياضية )  بالتمارين  الخاص  الخشب  مناو اليوغا او التمارين الرياضية    كاأليروبي   صالة  أرضية  تكون   أن   يفضل .3

 . مم كحد أدنى 7+2غير قابل لالنزالق بسمك ال  الخاص  املطاطي البساط منأو  مم كحد أدنى 3غير قابل لالنزالق بسمك 

 . للرطوبة ومقاومة  التنظيف سهلة مادة منوتغطية الجدران  للديكور  املستخدمة املواد جميع تكون  أن  .4

 مجال   في  التجارة  بوزارة  واملقاييس  املواصفات  وإدارة  بالرياضة  املختصة  الجهة  قبل  من  معتمدة  الرياضية  للتمارين  املستخدمة  األجهزة  تكون   أن  .5

 . مع وجود أرفف حديدية كافية ومناسبة لحفظ األوزان إن وجدت والسالمة الصحة

 . الحركة  لسهولة بينها واحد متر عن يقل ال مناسب بفراغ البعض بعضها عن املختلفة األجهزة فصل يجب .6

 املداخل واملخارج وجميع مرافق املنشأة.  في CCTVاملراقبة توفير نظام أجهزة  .7

عليه التعليمات اإلرشادية ويجب استخدام الجهاز عند يهور أعرا  قصور في الدورة الدموية لدى   مو ح  AEDالقلب    إنعاشتوفير جهاز   .8

 الرياضية(.  للمنشآت. )مريض يشتبه في إصابته بتوقف القلب

 .الواحد االستخدام بكؤوس ومزودة كافي بعدد شرب مياه مبردات توفير .9

افق الرياضية ضية البدنية النسائية اصالة لأللعاب الري صالة لأللعاب الرياضية البدنية الرجالية  تشغيل املر

 صالة رياضية  أنشطة النوادي الرياضية الخاصة 

افق الرياضية / أنشطة النوادي الرياضية الخاصة  الباب الخامس :          تشغيل املر

افق   Operation of sports facilities - 9311الرياضية تشغيل املر

 Activities of private sports clubs - 931 أنشطة النوادي الرياضية الخاصة

 

 

 

 التالية: لرئيس ي األنشطة الفرعية يندرج تحت هذا النشاط ا
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أن تكون الصالة تحت إشرال مختصين في مجال التمارين الرياضية حاصلين على ترخيص مزاولة املهنة من ادارة الصحة العامة ويفضل أن   .10

 باإلسعافات األولية وأن يكون املشرل على ا
ً
لتمارين الرياضية حاصال على شهادة الفحص الطبي من جهة معتمدة من وزارة الصحة  يكون ملما

 . تجدد كل سنتين وتوفير ملف لحفظ الشهادات لنشاط تشغيل املرافق الرياضية فقو

 افق  هااملي دورات  الصحية:  واملر

 . الشخصية  واألدوات املالبس لحفظ بخزائن مزودة املالبس لتبديل خاص مكان  توفير .1

 . شخص 15 لكل واحدة ومبولة أشخاص عشرة لكل واحدفيها مرحا   يتوفر مياه دورة توفير يجب .2

 .اشخاص 10 لكل واحدتوفير دوش  يجب .3

 .الصحيم للمرفق  2*1.5 مترين في ونصف متر عن املساحة تقل أال .4

 . املياه لتصريف محبس وبها   التنظيف سهلة  صلبة بمادة مبنية االرضية تكون  أن  .5

 . الورقية واملناشف السائل بالصابون  ومزودة والحار البارد الجاري  باملاء مزودة يد مغاسل توفير .6

 . مناسب وعدد بحجم للهواء طاردة بمراوح مزودة تكون  أن  .7

 . للحشرات املقاوم (الشبك) بالتور  والنوافذ الفتحات جميع غطيةت .8

 . آمن بمخزن  وتخزينها املعتمدة واملنظفات املطهرات توفير .9

 توفير أوعية للقمامة والفضالت مزودة بأكياس قمامه والتخلص منها بشكل صحي.  .10

 توفير عدد كال من الفوط ووعاء مناسب لجمع الفوط املستخدمة. .11

 

 

 بقاعات األلعاب الترفيهية:  الخاصة الصحية  االشتراطات 

 . الحركة  لسهولة بينها واحد متر عن يقل ال مناسب بفراغ البعض بعضها عن املختلفة األجهزة فصل يجب .1

 املطاطي  البساط  من  اللعب  منطقة  أرضية  تكون   أن   ويفضلمثل السيراميك    التنظيف  سهلة  قوية  ملساء  مادة  من  مبنية  املحل  أرضية  تكون   ن أ .2

 . املناسب

 . للرطوبة ومقاومة  التنظيف سهلة مادة منوتغطية الجدران  للديكور  املستخدمة املواد جميع تكون  أن  .3

 والسالمة. الصحة مجال في التجارة بوزارة واملقاييس املواصفات وإدارة املختصة الجهة قبل من معتمدة للعب املستخدمة األجهزة تكون  أن  .4

 املداخل واملخارج وجميع مرافق املنشأة.  في CCTVاملراقبة توفير نظام أجهزة  .5

 

 

افق  :  السادسالباب          الترفيهية تشغيل قاعات لأللعاب الترفيهية واملر

افق الترفيهية   مكتب إدارة تشغيل صاالت ومالعب رياضية  تشغيل قاعات لأللعاب الرياضية واملر

افق    932910الترفيهية تشغيل قاعات لأللعاب الترفيهية واملر

Operation of halls facilities for entertainment games and recreational facilities 

Manufacture of soap, detergents, cleaning, polishing preparations, perfumes, and toilet preparations 

 
 ة: التالية الفرعينشطة  يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي األ
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عليه التعليمات اإلرشادية ويجب استخدام الجهاز عند يهور أعرا  قصور في الدورة الدموية لدى   مو ح  AEDالقلب    إنعاشتوفير جهاز   .6

 الرياضية(.  للمنشآتمريض يشتبه في إصابته بتوقف القلب. )

 .الواحد االستخدام بكؤوس ومزودة كافي بعدد شرب مياه مبردات توفير .7

 هااملي دورات : 

 .الصحيم للمرفق  2*1.5 مترين في ونصف متر عن املساحة تقل أال .1

 . املياه لتصريف محبس وبها   التنظيف سهلة  صلبة بمادة مبنية االرضية تكون  أن  .2

 . الورقية واملناشف السائل بالصابون  ومزودة والحار البارد الجاري  باملاء مزودة يد مغاسل توفير .3

 . مناسب وعدد بحجم للهواء طاردة بمراوح مزودة تكون  أن  .4

 . للحشرات املقاوم (الشبك) بالتور  والنوافذ الفتحات جميع غطيةت .5

 . آمن بمخزن  وتخزينها املعتمدة واملنظفات املطهرات توفير .6

 . صحي بشكل منها والتخلص قمامه بأكياس مزودة والفضالت للقمامة أوعية توفير .7

 . صحي بشكل منها والتخلص قمامه بأكياس مزودة والفضالت للقمامة أوعية توفير .8

 إدارة تشغيل صاالت ومالعب رياضية مكتب 

 يشترط توفير مكتب خاص أو سجل فعال ملزاولة النشاط فقو.

 :ةالتالية الفرعينشطة  يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي األ

 ورشة    صنع الصابون واملنظفات ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل
 مصنع  -التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل صنع الصابون واملنظفات ومستحضرات 

 ورشة  –صنع املنظفات ومستحضرات التلميع   ورشة  – صنع مستحضرات التجميل والعطور 
 مصنع –صنع املنظفات ومستحضرات التلميع   مصنع   – صنع مستحضرات التجميل والعطور 

 ترخيص مصنع مستحضرات التجميل:  اشتراطات 

 ,Intertekمن إحدى الشركات التالية    22716/ أيزو    والعطور   الخاصة بمواد التجميل  GMPالجيد  بت التزام املصنع بأسس التصنيع  ثشهادة ت .1

SGS ،TUV  الصحة. أي شركة أخرى يتم تقييمها واملوافقة عليها من قبل وزارة أو 

 أن تكون هناك انسيابية في خطوط التصنيع واإلنتاج من وصول املواد الخام حتى املنتج النهائي.  .2

 يجب توفير مخزن مناسب للمواد األولية منفصل عن املنتجات النهائية.  .3

 . املكروبيولوجيةخص الحدود يجب تطبيق املواصفة القياسية الخليجية فيما ي .4

بين   .5 املصنعة  التجميل  ملستحضرات  الهيدروجيني  الرقم  يكون  أن  رقم   8  -  4يجب  لها  يكون  أن  تتطلب  التي  التجميل  مواد  منها  ويستثنى 

 .  GSO 1943هيدروجيني خارج هذا النطاق مع االلتزام ببنود املواصفة القياسية 

 صنع الصابون واملنظفات ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل  الباب السابع :         

 صنع الصابون واملنظفات ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل 

Manufacture of soap, detergents, cleaning, polishing preparations, perfumes, and toilet 

preparations 
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 العناية الشخصية مع االلتزام بالبيانات اإليضاحية حسب املواصفةأن تتم تعبئة وتغليف مستحضرات التجميل و  .6

 . GSO 1943القياسية الخليجية  .7

 

 ترخيص مصنع لصنع املنظفات:  اشتراطات 

 أن تكون هناك انسيابية في خطوط التصنيع واإلنتاج من وصول املواد الخام حتى املنتج النهائي.  .1

 منفصل عن املنتجات النهائية. يجب توفير مخزن مناسب للمواد األولية  .2

 يجب تطبيق املواصفة القياسية الخليجية املعتمدة فيما يخص صناعة املنظفات واملطهرات.  .3

 أن تتم تعبئة وتغليف املنظفات واملطهرات مع االلتزام بالبيانات اإليضاحية حسب املواصفات القياسية الخليجية املعتمدة.  .4

 للمنظفات واملطهرات املصنعة.  TDS( والبيانات التقنية MSDSيجب أن تتوفر بطاقة سالمة املواد )  .5

 

 :البطاقة التعريفية  

 ضرورة االلتزام باملواصفات املعتمدة للبطاقة التعريفية والتي تستلزم تدوين البيانات التالية:

 العالمة واالسم التجاري للمنتج.  .1

 بلد املنشأ وعنوان الشركة الصانعة.  .2

 التركيب وتركيزا ها. املواد الداخلة في  .3

 تاريإ اإلنتاج واالنتهاء.  .4

 ورقم شفرة املنتج. ةالتشغيليبيان رقم  .5

 معايير الحفظ والتخزين الصحيح.  .6
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 :ةالتالية الفرعينشطة  يندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي األ

  تعبئة مواد العطارة تعبئة مستحضرات التجميل 

   :اشتراطات أنشطة التغليف والتعبئة ملستحضرات التجميل واالعشاب 

   .GSO 1943للمواصفات القياسية الخليجية  أن تكون مستحضرات التجميل املطلوب تعبئتها مطابقة .1

 مصدر تلوث. مناسب من حيث الحجم والتصميم والتجهيز بعيد عن أي يجب أن يكون املكان املخصص لتعبئة مستحضرات التجميل .2

 املستحضرات املعبأة.  جودة عالية مالئمة لعملية التعبئة وال تتفاعل مع األجهزة املستخدمة للتعبئة أو األدوات املستخدمة ذات .3

 عن تعبئة مستحضرات التجميل.  مجهز بكافة الوسائل للتقليل من مخاطر التلوث التي قد تنتج .4

 اج. اإلنت توفر مستودع للمواد املطلوب تعبئتها يتناسب مع حجم .5

 اإلنتاج.  توفير مستودع ملواد التجميل املعبئة يتناسب مع كمية  .6

 ملستحضرات املعبئة.  باملواصفات املعتمدة للبطاقة التعريفية االلتزامضرورة  .7

 تعبئة مستحضرات التجميل.  باملواصفات القياسية للعبوات املستخدمة في االلتزام .8

 :التالي  الفرعي  نشاطيندرج تحت هذا النشاط الرئيس ي ال 

 تعبئة املنظفات واملطهرات املنزلية

 

 املنزلية.  املبنى املخصص لتعبئة املنظفات واملطهراتيجب أن يكون  .1

 مناسب من حيث الحجم والتصميم والتجهيز.  .2

 للمواصفات القياسية الخليجية.  أن تكون املنظفات واملطهرات املطلوب تعبئتها مطابقة .3

 مالئمة لعملية التعبئة.  األجهزة املستخدمة للتعبئة أو األدوات املستخدمة ذات جودة عالية .4

 تعبئة املنظفات. بكافة الوسائل للتقليل من مخاطر التلوث التي قد تنتج عن مجهز .5

 توفر مستودع للمواد املطلوب تعبئتها يتناسب مع حجم اإلنتاج.  .6

 اإلنتاج.  توفير مستودع للمنظفات واملطهرات املعبئة يتناسب مع كمية .7

 . ت واملطهرات املنزليةاملنظفا باملواصفات القياسية للعبوات املستخدمة في تعبئة االلتزام .8

  والتغليف ملستحضرات التجميل واألعشاب تعبئةال  - والتعبئة التغليف الثامن: أنشطةالباب        

 الكيماوية  املنظفات تعبئة - والتعبئة التغليف أنشطة الباب التاسع :         

 4-8292والتغليف ملستحضرات التجميل واألعشاب  تعبئةال –أنشطة التغليف والتعبئة 

Packaging activities – packaging of cosmetic or herbs 

 3-8292املنظفات الكيماوية  تعبئة –أنشطة التغليف والتعبئة 

Packaging activities – packaging of chemicals 
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 :التالي  الفرعي  نشاطالنشاط الرئيس ي ال يندرج تحت هذا 

 املؤقتة   العمال  مساكن مساكن العمال الدائمة

 املشتركة لكال املساكن:  العامة االشتراطات :  أوال

 :املتطلبات الوقائية واألمن والسالمة 

 توفير عدد كال من طفايات الحريق في جميع الكبائن / الغرل حسب متطلبات اإلدارة العامة للدفاع املدني.  .1

 توفير كاميرات املراقبة األمنية عند مداخل ومخارج املسكن واملرافق العمومية. .2

توفير جرس اإلنذار يعمل بالكسـر للمسـكن الذي يحتوي كبائن / غرل أو    10توفير نظام اإلنذار التلقائي للمسـكن الذي يحتوي على أكثر من  .3

 كبائن / غرل مع توفير كاشفات للدخان في جميع الكبائن / الغرل. 10على أقل من 

 يجب وضع صندوق مقاوم للحريق لعداد الكهرباء خارج الكبائن / الغرل. .4

ــع أســـطوانات الغاز بمكان مناســـب خارج الكبائن / الغرل مزودة بأنابيب   .5 ــبة مع حجم يجب وضـ ــبكة نظام الغاز متناسـ من نحاس وأن تكون شـ

 األسطوانات املوجودة.

 يجب عدم وضع حواجز على النوافذ. .6

 تخصيص غرفة لإلسعافات األولية واملعالجة مزودة باملستلزمات الضرورية مع تعيين ممر .  .7

 تحديد أماكن مخصصة للتدخين ويفضل أن تكون في منطقة مفتوحة. .8

والســالمة مســئول عن إجراءات األمن والســالمة واإلشــرال على تدريب العمال على إجراءات اإلخالء في حاالت الحريق   تعيين أخصــائي للصــحة .9

 والطوارئ.

 الصيانة الدائمة ملتطلبات الوقاية من الحريق عن طريق شركات مرخصة لتركيب نظام الوقاية من الحريق. .10

 إدارة الصحة العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة.عزل العمال املشتبه بإصابتهم بأي مر  معدي وإبالغ  .11

 لذلك.  تعيين عمال أو التعاقد مع شركة مرخصةب والقوار  الحشرات ومكافحة املسكن وصيانة  بنظافة االلتزام .12

 توفير مصابيح الطوارئ مع وجود عالمات وا حة للمخارج.  .13

 أن تكون األبواب مقاومة للحريق.  .14

 املوجودة في املمرات واألسطح. إزالة جميع الحواجز  .15

 تخزين مواد التنظيف والتطهير في مكان مخصص مستوفي الشتراطات تخزين هذه املواد.  .16

  املبنى 

 الشتراطات الجهة املعنية. .1
ً
 أن يكون موقع املبنى مطابقا

 في تشييد املبنى.أن يكون املبنى مشيدا من مواد شديدة التحمل وغير قابلة لالشتعال ويمنع استخدام مادة االسبستوس  .2

 تطبيق نظام التمديدات الكهربائية املعتمد في مملكة البحرين. .3

افق اإلقامة األخرى          الباب العاشر : مر

افق اإلقامة األخرى    Other accommodation   559 - مر

 Permanent Workers Hostels   559-1 -مساكن العمال الدائمة 

 Temporary Workers Hostels 559-2-مساكن العمال املؤقتة 
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 و حفر الصرل الصحي.أالعامة  موصلة باملجاري توفر نظام تصريف مياه األمطار ومياه الصرل للمكيفات في املبنى ملنع تجمع املياه  .4

 .بقة لالشتراطات واملواصفات القياسية املعتمدةتوفير مصدر صحي وآمن ملياه الشرب ومياه االستخدام العام تكون مطا .5

االســـتخدام العام مطابقة للمواصـــفات القياســـية املعتمدة تكون محكمة الغلق، غير معرضـــة ألشـــعة الشـــمس  مياه  توفير عدد كال من خزانات  .6

 . در التلوثمصااملباشرة وبعيدة عن 

 توفير عدد كال من مبردات مياه الشرب مطابقة لالشتراطات الصحية. .7

 توفير سخانات املياه للمرافق وتثبيتها خارج املبنى. .8

 

   غرف النوم 

 لكل فرد وال يقل ارتفاع سقف الكبينة / الغرفة عن أرضيتها عن  4تخصص مساحة ال تقل عن  .1
ً
 متر.  2.50متر مربعا

 أشخاص مع االلتزام باملساحة املخصصة لكل شخص. 8يجب أال يزيد العدد املسموح به داخل الكبينة / الغرفة الواحدة عن  .2

 أن تكون األرضية من مادة صلبة وسهلة التنظيف. .3

 ن تكون الجدران واألسقف من مادة سهلة التنظيف وخالية من العيوب.ا .4

 أن تكون اإلضاءة والتهوية كافية سوءا الطبيعية أو الصناعية وتوفير مكيفات لتلطيف الجو تتناسب مع حجم املكان. .5

 سالمة األبواب والنوافذ من العيوب وتغطية النوافذ بالسلك املعدني )الشبك( ملنع دخول الحشرات. .6

 .خاص لكل عامل حتى في حالة املناوبات مكان نومتخصيص سرير بمستلزماته من املفارش واألغطية وخزانة لكل عامل ومراعاة توفر  .7

سـم، وان يبتعد كل سـرير عن اآلخر بما ال يقل عن متر واحد من جميع الجهات وال يسـمح   30أن ترتفع األسـرة عن أرضـية الغرفة بما ال يقل عن  .8

 باستخدام االسرة ذات الطوابق.

 يمنع تواجد مواقد الطبإ والوقود في الكبائن / الغرل. .9

 توفير براميل للقمامة ومزودة بأكياس بالستيكية ومحكمة الغلق. .10

 يمنع تكديس األدوات ونشر املالبس وتجفيفها داخل الغرل ملنع إعاقة الحركة وتسهيل التنظيف. .11

 الغرل.الكبائن / الطيور داخل يمنع إيواء أو تربية الحيوانات و  .12

 

  الصرف الصحي وإدارة املخلفات 

 توفير وسيلة صرل صحي حسب االشتراطات واملواصفات من الجهة املعنية تكون بعيدة عن مصادر املياه. .1

 تغطية جميع فتحات الصرل الصحي بأغطية محكمة وعدم تركها مفتوحة. .2

 واملرافق مزودة بأكياس بالستيكية، محكمة الغلق، سهلة التنظيف، وبحجم مناسب.توفير عدد كال من براميل القمامة في الغرل  .3

 .يجب توفير حاويات قمامة محكمة اإلغالق يتم تفريغها يوميا .4

 .يجب أن تستوفي آلية التخلص من النفايات للشروط البيئية والصحية التي تضعها الجهة املعنية .5

 

  املغسلة 

 . الغسيل الى شركة خارجيةتعهد عملية إنابة و يمكن  .1

 لجدول زمني يتم اإلعالن عنه  السكن تعهد عملية الغسيل الى شركة خارجية، يجب على إدارة إنابة و إذا لم يتم  .2
ً
توفير خدمات الغسيل وفقا

 : يشترط أن يتوفر فيها الشروط التالية بمرافق مشتركة للغسيلسكن تزويد ال الخدمة أووتعيين شخص مسؤول عن إدارة هذه 

 

 توفير أجهزة الغسيل والتجفيف بعدد يتناسب مع عدد العمال في السكن.  ▪

 تجفيف وسالمة توصيال ها الكهربائية. سالمة وكفاءة أجهزة الغسيل وال ▪

 تخصيص أماكن محددة لنشر وتجفيف املالبس ويمنع نشر املالبس في املمرات والغرل. ▪
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  )افق الصحية )الحمامات  املر

 يجب أن تكون منفصلة ومزودة بوسيلة صرل صحي سليمة موصلة باملجاري العامة أو الحفر الصحية.   .1

 تغطية األرضية والجدران بمادة سهلة التنظيف.   .2

ملنع الشبك( )سالمة األسقف واألبواب من العيوب وان تكون االبواب مصنوعة من مادة ال تتشبع الرطوبة وتغطية النوافذ بالسلك املعدني  .3

 دخول الحشرات. 

 كفاءة اإلضاءة والتهوية وتوفير عدد كاٍل من املراوح الطاردة للهواء.  .4

 سالمة وصالحية التركيبات واألدوات الصحية.   .5

متر على أن يخصص مرحا   X 1.5متر 1.5توفير مراحيض مزودة بخزانات الطرد )السيفونات( وغرل لالستحمام مساحتها ال تقل عن  .6

 أشخاص على األقل.  10وغرفة استحمام واحدة لكل  أشخاص  5واحد لكل 

 أشخاص.  10توفير عدد كاٍل من مغاسل األيدي تخصص مغسلة واحدة على األقل لكل   .7

 توفير سخانات ملياه املرافق الصحية بأعداد كافية وتثبيتها خارج املرافق.  .8

 ير وتنظيف املرافق الصحية. توفير صابون سائل لأليدي ومناديل ورقية واملطهرات واملنظفات الالزمة لتطه  .9

 توفير عدد كال من براميل القمامة مزودة بأكياس بالستيكية ومحكمة الغلق. .10

 

  املطابخ وصاالت تناول الطعام 

 توفير مساحة كافية ألماكن الطبإ والتحضير والتخزين وتناول الطعام توافق عليها الجهة املختصة.  .1

 أن تكون األرضية مغطاة بمادة سهلة التنظيف وان تتوفر باألرضية فتحات لتصريف املياه موصلة باملجاري العامة أو حفر الصرل الصحي.   .2

 أن تكون الجدران مغطاة بمادة سهلة التنظيف.  .3

 شرات.أن تكون األبواب سليمة ومصنوعة من مواد ال تتشبع بالرطوبة والنوافذ مغطاة بالشبك ملنع دخول الح .4

 توفير مغاسل غير قابلة للصدأ للغسيل بحجم مناسب وموصلة بطريقة صحية بالصرل الصحي في املطبإ.  .5

 توفير مخزن و الجات لحفظ وتخزين املواد الغذائية.  .6

 . مطابقة لالشتراطات الصحيةمدخنة تركيب مراوح شافطة بحجم مناسب في مكان الطبإ و .7

 وتوفير كاشف للحرارة والغاز.  شتراطات الجهة املعنيةمواقد غاز أو كهرباء موصلة حسب اتوفير  .8

 توفير عدد كال من مصائد الذباب والحشرات حسب مساحة املطبإ.  .9

 توفير عدد كال من براميل القمامة مزودة بأكياس بالستيكية ومحكمة الغلق وسهلة التنظيف وبحجم مناسب وغير قابلة للصدأ. .10

 . إدارة املطبإ من قبل شركة خدمات أغذية مرخصة أو من قبل فريق األغذية التابع إلدارة املسكن يجب .11

في حال الخدمة الذاتية يجب توفير طاوالت تحضير الطعام وخزائن لحفظ األواني تكون أن تكون صالة الطعام متصلة باملطبإ أو قريبة منه  .12

 .أشخاص 4لتر( لكل  304واحدة و الجة بحجم متوسو )من مادة سهلة التنظيف بحيث تخصص طاولة تحضير 

 أشخاص بصالة الطعام.  8توفير مغاسل األيدي مزودة بصابون سائل ومناشف ورقية بحيث تخصص مغسلة لكل  .13

  مصادر املياه 

 في حال وجود محطة لتحلية املياه يجب أن يتوفر اآلتي:

 أن يكون مصدر املياه آمن وصالح لالستهالك اآلدمي.   .1

 أن يكون املنتج النهائي لهذه املياه مطابق للمواصفات الصحية.  .2

 أن تتم صيانة املحطات بشكل دوري مع االحتفاظ ب جالت الصيانة. .3
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 مساكن العمال الدائمة: الخاصة باملواصفات واالشتراطات الصحية والفنية  ثنيا: 

 متر. 2.50الحشرات واآلفات األخرى على أال يقل ارتفاع األسقف عن سالمة الجدران واألسقف وخلوها من العيوب ملنع دخول  .1

 سالمة النوافذ وتغطيتها بالشبك املانع لدخول الحشرات في جميع الغرل واملرافق. .2

 ظيف. يشترط أن تكون الجدران في املرافق الصحية )الحمامات(، املطابإ، أماكن غسل املالبس مغطاة بالسيراميك أو البورسلين وسهلة التن .3

يشترط أن تكون األرضيات في املرافق الصحية )الحمامات(، املطابإ، صاالت الطعام وأماكن غسل املالبس من مادة صلبة، سهلة التنظيف،   .4

 مانعة لالنزالق مثل السيراميك أو البورسلين ومزودة بوسائل للصرل الصحي سليمة وموصلة باملجاري العامة أو الحفر الصحية. 

 ألغرا  أخرى غير مرخص لها.  تخزين األغرا  أو استغالل أسطح املبنى واملمرات إليواء العمالة أوعدم  .5

 . تزويد جميع الغرل واملرافق بأنظمة اإلضاءة والتهوية والتكييف املناسبة سواء الطبيعية أو الصناعية  .6

 . واملطابإ ( الحمامات)تركيب نظام لشفو الهواء في املرافق الصحية  .7

 . م للتحكم في درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الهواء في جميع األماكن املكيفةتوفير نظا .8

 

: ثالث
ً
 العمال املؤقتة: املواصفات واالشتراطات الصحية والفنية الخاصة بمساكن ا

الكافية سم فوق مستوى األر  للحماية من الرطوبة والسماح بالتهوية    45يقل عن    يجب وضع الوحدات على أرضية صلبة ويتم رفعها بمقدار ال .1

 أسفلها. 

 أن يتوفر في السكن مخارج للطوارئ يتناسب مع عدد الوحدات السكنية وعدد العمال. .2

 أن تكون الوحدات محاطة بسياج ولوحة خارجية تو ح سكن العمال.  .3

 الكهربائية يجب وضعها خارج الكبائن في منطقة مفتوحة وبعيدة عن مصادر االشتعال.في حال استخدام املولدات  .4

 


