
 

 

  

 

 2016( لسنة 164تعليمات رقم ) 
قةة تعليمات الشروط الصحية الواجب توافرها في صالونات الحالقةة وررازةا الميميةي فةي ر  

لوقام(ا ااقا اار/15)صاارة باالرتناا لرةاااالدا ا اارةبا 2016العقبةةة اتقمصةةاالة ال اصةةة ل ةة ة 

ا و عةيال ها2000(اانلةا32 لطقةا اعقالةا ت  صرةيةا اخرصةا  ما)

ا
اا1ا ا رةب

ت تعليمةةةةةات الشةةةةةروط الصةةةةةحية الواجةةةةةب توافرهةةةةةا فةةةةةي صةةةةةالونا))تسمممممه الممممماتا  ت   هممممم  ا

ا((2016الحالقةةةةةةةة وررازةةةةةةةا الميميةةةةةةةي فةةةةةةةي ر  قةةةةةةةة العقبةةةةةةةة اتقمصةةةةةةةاالة ال اصةةةةةةةة ل ةةةةةةة ة 
ا. قر رل اهناهج سا  هفوض نو  هلابه اهنات ر خا

 

 

 2المادة 

 ي وررازةةاوررازةةا الميميةة اطات علةةج جميةةل صةةالونات الحالقةةةت بةةه هةةإلش ا  ةةمر

ص قةشةمي تو ا قمصةاالة ال اصةة في ر  قةة العقبةة ال يداتالع الة بالي م للرجال و

 المكياج.و)طبيعيا(  الشعر وت رلحه وصبغه والع الة بالي م

 

 3المادة 

 .االشتراطات العامة (1
 .الترخيص -أ

رةا اللم شةتت اليدلةدش  أش قبي الحصةول علةج المةر يصم شالفي  تداول هإلا ال شاطلم ل  .1

 أ هر. 6ئمة فمع ج فمرش تصولب أوضاع ح ب واقل الحال بفمرش ت تمياوز القا

 توسعة نشاطات الم شأش. أوع د إضافة  الرقابة الصحيةليب روافقة  .2

 غالة غير رإلزورش في المر يص. شأش ألي غرض ا ر أولم ل إسم دام الم .3

 

 .الموقع والمساحة -ب
 سمعماتت األراضي.أن لكون الموقل المراا تر يصة ضمن الم  ط العام   .1

 أن تم اسب الم احة رل حيم وطبيعة العمي وأق ام الم شأش. .2

 .للمياه رنآاائم ورصدرلموقل ل لموفرأن  .3

 .)الج الشبكة العارة( وسيلة رأرونة للصرف الصحي للم شاش أن تموفر .4

 

 .المباني -ج
                   بيعةة     وبما لم اسب رةل حيةم وط ررافه الم شأشفي رباني و ب أن تموفر الشروط الماليةيل

 :لعمي فيهاا

 والقوارض. الب اء  اليا رن المشققات لم ل ا ول أو إلواء الحشرات لكون أن .1

 .  للم شتت المي تفمح علج الشارع ربا رش توفر واجهة زجاجية أرارية .2

  .أن لكون المب ج جيد المهولة .3

  .ص اعية( أو أن تكون ا ضاءش جيدش )طبيعية .4



 

 

  

 

 .لخدماتالمرافق وا -ا

 

 

 .دورات المياه .1

 أن لراعج را للي:ليب توفر اورات المياه  في حال

 .تفمح عليه ربا رش رفصول عن باقي الم شأش وتأن ل صص لدورش المياه ركان  -أ

 أن لمم فصي اورات المياه عن رغاسي األلدي. -ب

  بمروحةةةة  ةةةفط اورش ريةةاهاوا زةةةي تةةعلةةةج أن  وا ضةةةاءش أن تكةةون جيةةةدش المهولةةة  -ج

اسةةممرار وأن تكةةون ، وليةةب المحاف ةةة علةةج ن افمهةةا بطةةرا )سةةيفون(وصةة دو  

 .تهولمها لل ارج

 ان تاوا المغاسي بصابون سائي و وسيله ر اسبه لميفيف األلدي. -ا

 

 

 .األمان والسالمة .2

 ثي بالمواا الضرورلة ر ليب توفير ص دو  لإلسعافات األولية علج أن لكون راواا   -أ

 باليروح.لمواا الم هرش ورواا الع الة األرب ة ال بية والق ن والشاش وا

ليةب تةةوفر ا ةةمراطات األرةةان وال ةةالرة العارةة ح ةةب تعليمةةات الةةدفاع المةةدني وأي  -ب

 .جهة ذات عالقة

 

 .التجهيزاتاألثاث و -ه

 الشروط المالية: فيها موفرتليب أن 

شةقو  رلحةة وأن تكةون  اليةة رةن الزراسي الحالقة المأن لمم توفير العدا الم اسب رن  .1

 .حاله جيدشبو

 بحالة جيدش. سمراحة الابائن وأن تكون  توفيرعدا ر اسب رن المقاعد .2

ح ةةب  صةةيانمهاأن تةةمم و بحالةةة جيةةدش ون يفةةة باسةةممرار الميهيةةااتأن تكةةون جميةةل  .3

 .األصول حيثما للام ذلك

لمةأيير أو اي رااش لها نفس الوا او  )زحول اسم دام حوض رن المواا المعقمة المعروفة .4

  بب أذى للمرتاالن.أن ت واون

أن لأ ةةإل ( ولكةةي زرسةةي )ريموعمةةان علةةج اتقةةي تةةوفر أاوات الحالقةةة بعةةدا ر اسةةب .5

ريموعةة رةن اتاوات فةي حةوض المعقةيم ع ةد إسةمعمال الميموعةة  كونتبا عمبار أن 

 وأن تكون اتاوات المعدنية رن رعدن ت لصدأ. ات رى

ة وأن لكون بحال نفس الغرض هجهاز لحقأي  أو (Ultra Violet)توفير جهاز تعقيم  .6

 جيدش ولعمي بكفاءش.

 .أو أي رااش ر اسبة رحاط بال يراريكحوض غ يي للشعر  يرتوف .7

لكةي زرسةي وأن ت ت ةم دم ألزثةر رةن  15بحد اانةج دا ر اسب رن الم ا ف وتوفير ع .8

 .ررش

حالةة توفير عدا ر اسب رن المراليي )اي ان لكي زرسي علج اتقي( وان تكون ن يفة وب .9

 جيدش.

 توفير روتت ورقية بشكي اائم لم ل تالرس المراليي رل الي م. .10



 

 

  

 .)لم ل المد ين في األرازن العارة( توفير رلصقات لم ل المد ين .11

 توفير ر  قة ر اسبة لمحضير صبغات الشعر تاوا بمغ لة وأن تكون سهلة الم  يف. .12

 .عيةي م ال بية بالتوفير رفارش ت م دم لمرش واحدش  لكي سرلر ل م دم ل درة الع ال .13

 يب توفير رصدر للمياه ال ا  ة.ل .14

 

 

 المواد ومستحضرات التجميل -و

خ صالحة لإلسم دام تحمي تارلالميميي والصبغة ور محضرات  رواان تكون جميل أ  -1

 .ن تكون ضمن فمرش الصالحيةوأ طر  ا سم داموالصالحية 

ات ور يلة رن قبي اليهات ذورر صة  رعروفة المصدرجميل رواا الميميي ن تكون أ  -2

  العالقة.

  .الم محضراتاو ل ات الميميي  او اسم دام او بيل ترزيبوالم ل تحضير   -3

ااوات ة وسم دام الواحد زالشباالمالر ة للبشرش ذات واتاوات أن تكون جميل المواا   -4

 .المكياج

 

 

 

 

 4المادة 

 : يمنع على هذة المنشآت ما يلي

إسةةم دام المةةواا  أو بمةةر يص رسةةمي رةةن وزارش الصةةحة الةةجإسةةم دام أجهةةاش الليار .1

 .زالة الشعرتالكيماولة 

 (.الص فرش) البشرش واا الكيميائية للع الة او ت  يفاسم دام الم .2

 زمابة الوصفات ال بية.وارعالية األرراض اليلدلة  .3

 .األذن ويقب كياج الدائمعمي الماتو والم .4

سةم دام اسم دام الرغوش أو فر اش ذات ا يب لاسم دام فر اش الحالقة الممعداش للوجة ) .5

 .الواحد(

 رمارسة نشاط الم اج. .6

 .ال بخ أو ال كن أو لل وم ر ه جاء أو المكان اسم دام .7

 

 5المادة 

 النظافة العامة

 .أن تمم الع الة المارة ب  افة الم شأش .1

 أن لمم وضل برنارج ن افة عارة للم شأش وان لكون رويقا . .2

داولةة   فات الص اعية الم ةموح باسةم دارها والممعةارف عليهةا والممأن لمم اسم دام الم .3

  .في ت  يف المعدات واألس ح

 الم شأش. فيولم ل نشر الم ا ف ليمم غ لها توفير سلة للم ا ف الم معملة  .4

راز ةةات )اترشةةاط والفةةرش والمقصةةات و واألاوات الميهيةةاات عقةةيمأن لةةمم ت  يةةف وت .5

 رش.بعد اسمعمالها ربا ( الحالقة

 تزرة ت ت م دم في روقل العمي. زائدش وغيراسمبعاا أي تيهياات  .6



 

 

  

 .ليب توفير رعقم لليدلن .7

الةإلي  رن ال وع رحكمة ا غال  أوعيةبالسميكية اا ي  أزياسأن لمم تيميل ال فالات في  .8

فةي  ولبةأ أوت  تمهيةدا للةم لص ر هةا  األزيةاسرل ربط  لفمح غ اءه ذاتيا بالضغط بالقدم 

 الم صصة لإللك.األرازن 

 رواا الم  يف الم اسبة.     م  باسم داأوعية ال فالات لوريا أن لمم ت  يف .9

لم هرات ا دام أن لمم الع الة ب  افة اورات المياه ورغاسي اتلدى وت هيرها لوريا باسم .10

 الم اسبة.    

 ةيي لغرل اتلماام بعدم  روج راء ا بإسممرارأو زلما لام األررأن لمم غ ي األرضيات  .11

  ارج حدوا المكان.

هةا اا ةي الم شةأش وفةي األرةازن المحي ةة ب والحشرات والقةوارض أن لمم ركافحة اآلفات .12

 وتوييه ذلك رن  الل برنارج رعد لهإله الغالة.

أن لةةمم لصةةه ب اقةةة بيةةان علةةج عبةةوات المبيةةدات والم  فةةات والم هةةرات وأي رةةااش  .13

 ة  علج أن لوضح بها اسم الصة فزيميائية أ رى والمي تشكي   را علج الصحة العار

 .وطرلقة اتسمعمال

  ب رلقة صحية ر اسبة وبشكي اوري.أن لمم ت  يف  اان المياه  .14

 . الم شأهاا ي  أوطيور لم ل تواجد الق ط والكالب وأي حيوانات أ رى .15

 

 6المادة 

 .ة للعاملينالشخصي والنظافة المظهر والسلوك

وروجةواش  سةارلة المفعةول  لةو أرةراضج  ةهااش ليب حصول زافة العارلين في الم شةأش علة -1

 .ح ب المعليمات المقررشفي الم شأش في ركان بارز

 عدم ال ماح ألي   ص لشمبه في أنه لعاني رن أي ررض رعدي بممارسة العمي. -2

 عدم ال ماح ألي   ص رصابا بيروح رلمهبة أوبالمهابات جلدلة أوتقرحات بالعمي.  -3

   افة.الالع الة المارة بلكونوا ح ن الم هر رن حيث أن  -4

 وقت العمي. (أو فاتح )ررلول أبيضأن لمم ارتداء زي روحد ن يف  -5

 ان لمم ارتداء القفازات ع د صبغ الشعر. -6

 تقليم األظافر.و ن افةبقص الشعر و أن لمم الع الة -7

 .أي اء العمي عدم ت اول المأزوتت والمشروبات واترم اع عن المد ين -8

 .دافجء والصابون ال ائي والم هر قبي وبعد تقدلم ال درةبالماء ال تلااي ي أغ -9

 

 7المادة 

 .مسؤولية اإلدارة و صاحب المنشأة

 علج صاحب الم شأش ا لماام بما للي:     

 ر ؤولية ت بيه هإلش المعليمات والمشرلعات ذات العالقة. -1

 يعهةا فةجةراءات الصةحية الواجةب إتباتوعية العارلين بةا جراءات ال اصةة بالعمةي وا  -2

 العمي.

ات باتجراء توفير رواا المعقيم والم  يف والميهياات الالزرة والمأزد رن الماام العارلين -3

 الصحية.

 المعاون رل المفمش اي اء الالارش المفميشية. -4



 

 

  

 حيةالشةهااش الصة لل شاط في الم شأش قبةي الحصةول علةجالمأزد رن عدم رااولة اي عاري  -5

 . ن بارز في الم شأش) لو األرراض( وأن تكون في ركا

 حرو  أوتقرحات وأرراض جلدلة.عارلين المصابين بأرراض رعدلة أوجروح أوإلقاف ال -6

 ر محضرات الميميي ور ص ت ييلها.ا حمفاظ ب يالت  راء رواا و -7

 

 

 8المادة 
   .وتحليلها  إل عي ات رن ر محضرات الميمييبأ لقوم ق م الرقابة الصحية

 

  9المادة 
 .وا لماام بها هإله الشروطت فيإل بمراقبة ورمابعة  ة الصحيةالرقاب ق م مص ل

 

 

 

 


