
ال الدليل اإلرشادي لتوعية أصحاب المنشآت في مج
محالت الحالقة الرجالية



مقدمة

تم إعداد هذا الدليل اإلرشادي لتوعية أصحاب المنشآت في مجال محالت 
الحالقة الرجالية، حيث نهدف إلى مساعدتكم في تقديم أعلى معايير الجودة 

للخدمات المقدمة ورفع مستوى االمتثال.

تعاونك معنا يسهم في توفير بيئة حضارية ذات معيشة صحية ورفع جودة 
الحياة وفقًا لرؤية المملكة 2030



قائمة التحقق من تطبيق اشتراطات نشاط محالت الحالقة الرجالية

بنود التحقق حسب اشتراطات الالئحة

عدم مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص

إبراز الرخصة في مكان واضح

تجديد الرخصة بعد انتهائها

ساعة24عدم مزاولة النشاط بعد الساعة الثانية عشرة صباحًا دون الحصول على تصريح 

مطابقة المساحة أو االسم في اللوحة للترخيص

تجات وضع لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية تعرض فيها جميع أسعار الخدمات المقدمة أو تسعيرة المن

المعروضة في منطقة االستقبال

عند إصدار الرخصة الفورية بعد تلقيه إشعارًا رسمياً ( مرفقات)تقديم وثائق صحيحة 

وجود المحل أو المنشأة في الموقع على الطبيعة

وضوح بيانات الرخصة

عدم االستمرار في مزاولة النشاط برخصة منتهية دون تجديد

الخاص بالرخصة في مكان ظاهر يكون الوصول له متاحًا عند إغالق المنشأة أو المحل( QR)إبراز رمز 

عدم مزاولة النشاط قبل استكمال إجراءات الترخيص

عدم تسرب مياه الصرف الصحي من المباني االستثمارية في الشوارع

( غسل اليدين، تقليم األظافر)اهتمام العاملين بالنظافة الشخصية 

12/04/2022آخر تحديث للدليل تاريخ 



بنود التحقق حسب اشتراطات الالئحة

أثناء ساعات العمل( الزي الموحد)ارتداء العاملين 

...(لمس األنف والفم،)عدم ممارسة العاملين العادات الصحية الخاطئة أثناء العمل 

عدم وجود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور

عدم النوم في أماكن العمل أو التدخين فيها

عدم تخزين األغراض الشخصية للعاملين في غير األماكن المخصصة لها

تركيب الزجاج الشفاف الذي يسمح بالرؤية في واجهة المحل

(الخدوش أو لحامات أو الثقوب، أو أي عيوب أخرى)عدم وجود عيوب في زجاج الواجهة 

ات وضع لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية داخل المحل يبين فيها أرقام البالغات الخاصة بالجهات ذ

العالقة

ققات مع توفير كراسي لتقديم الخدمة ملساء وخالية من التشققات ووجود مرايا خالية من العيوب والتش

توفير طاولة لتقديم الخدمة 

توفير حوض خاص لغسيل الشعر

تقديم الخدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة على الكرسي المتحرك الخاص به أو على كرسي المحل إذا رغب

بذلك

لتعقيمعدم استخدام لمبة عادية بجهاز التعقيم بداًل من لمبة األشعة فوق البنفسجية المخصصة ل

وجود نشاط حالقة لألطفال مجهز ومفصول عن كراسي الحالقة الرجالية

عدم مزاولة نشاط إضافي للنشاط المرخص له دون الحصول على ترخيص



بنود التحقق حسب اشتراطات الالئحة

بالستيكي، شفرة بالستيكية للحالقة، رداء)استخدام أدوات الحالقة ذات االستخدام الواحد للمستفيد مثل 

وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة( شريط الصق للعنق، فرشاة رقبة الوجه، مسحة طبية

عدم ممارسة نشاط غير مطابق للرخصة

عدم ممارسة النشاط خارج حدود المحالت المرخص لها أو استخدام األرصفة العامة أو مناطق االرتداد في 

(بدون ترخيص إشغال رصيف)األعمال الخاصة بالمحل 

ية استخدام المناشف الورقية عالية االمتصاص أثناء تقديم الخدمة بدال من الفوط أو المرايل القماش

عدم القيام باألعمال الطبية الخاصة بمعالجة بعض األمراض الجلدية بالوجه أو الرأس

عدم تخزين حقيبة أدوات الحالقة للمستفيد داخل المحل

عدم استخدام أجهزة ذات استخدام طبي

عدم استخدام الشبة

نظافة  الجدران واألسقف وصيانتها 

عدم استخدام المبنى لغير ما خصص له

من مواد مقاومة للحريق وال تتأثر بالرطوبة-إن وجد -يكون السقف المستعار 

عدم استخدام األسقف غير ناعمة التشطيب أو غير مطلية بدهان

عدم تسرب المياه من أجهزة التكييف أو تجمع المياه في أوعية مكشوفة

استخراج شهادة صحية ألي عامل يستوجب عمله حصوله عليها



بنود التحقق حسب اشتراطات الالئحة

الشهادة الصحية ألي عامل يستوجب عمله حصوله عليهاتجديد

عدم تغيير بيانات الشهادة الصحية

المحافظة على الشهادة الصحية من التلف ليسهل التعرف على بياناتها 

ة رأسه عدم تقديم خدمة الحالقة ألي مستفيد يوجد في وجهه طفح جلدي أو لديه أعراض مرضية في  فرو

بلديةعدم فض األختام وإعادة فتح المحل أو المنشأة قبل انتهاء عقوبة اإلغالق النظامية التي حددتها ال

عدم نزع أو تغطية اللوحة أو الملصق الذي يوضع على المحل أو المنشأة والذي يدل على أن المحل أو 

المنشأة أغلق من قبل البلدية

عدم هروب العمالة أثناء عملية الرقابة والتفتيش عن المحل أو المنشأة

بأي شكل من عدم قيام المسؤول عن المحل أو من يمثله بمساعدة العمالة المخالفة على الهرب أثناء عمليات الرقابة والتفتيش

إعاقة عمل القائمين بأعمال الرقابة والتفتيشم أشكال المساعدة، والسماح وعد

عدم نزع لوحة المحل أو المنشأة مع االستمرار في مزاولة النشاط

عدم إغالق المواقف أو وضع لوحات تمنع الوقوف لغير الزبائن

وجود لوحة أو ملصق خارجي يوضح أوقات العمل الرسمية

درجة مئوية25كفاءة أجهزة التكييف وكفايتها لتكون درجة الحرارة داخل المحل ال تتجاوز 

توفير األجهزة والمعدات الصالحة المطلوبة للعمل والمناسبة للغرض

الحراري توفير الوسائل المناسبة لتعقيم أدوات ومعدات الحالقة، ومنها جهاز األوتوكالف إلجراء التعقيم

فات القياسيةالرطب والفرن الكهربائي للتعقيم الحراري الجاف وجهاز األشعة فوق البنفسجية وفقًا للمواص



بنود التحقق حسب اشتراطات الالئحة

توفير أماكن النتظار الزبائن

االلتزام بمتطلبات األرضيات

تطهير وتعقيم ونظافة األدوات واألجهزة 

االهتمام بالنظافة العامة للمنشأة

عدم إلقاء النفايات خارج المنشأة في غير المكان المخصص لها

االهتمام بنظافة واجهة المنشأة

إحكام تغطية جميع فتحات تصريف المياه

وضع لوحة أو ملصق إرشادي توضح طرق استخدام طفاية الحريق

(تغطية تمديدات الكهرباء-صيانة ونظافة الواجهة )عمل صيانة دورية للمبنى من الخارج 

(الصحية -الكهربائية ) تغطية جميع التمديدات في الجدران 

تمرة والتأكد إجراء الصيانة أو التنظيف أو التطهير أو التعقيم لكافة األدوات والمعدات والتجهيزات بصفة مس

من صالحيتها

عدم تراكم النفايات والتخلص منها أواًل بأول

عدم وجود ملصقات على الواجهة غير مرخصة باستثناء طريقة الدخول والخروج وأوقات العمل وملصقات

طرق الدفع اإللكترونية 

يه إشعارًا تقيد صاحب المنشأة أو من يمثله بمراجعة الجهة المختصة الستكمال اإلجراءات المطلوبة عند تلق

بالمراجعة



ل يوميلضمان تطبيق االشتراطات احرص على تقييم منشأتك بشك

عليماتالدليل خاضع للتحديث وفق ما يستجد من أنظمة واشتراطات وت

النشاطيجب تطبيق كافة االشتراطات الواردة في اللوائح ذات العالقة ب

جاريةيجب االلتزام باشتراطات الدليل التنظيمي للوحات الت

رابط الئحة اشتراطات محالت الحالقة الرجالية
https://docs.google.com/uc?export=downlo
ad&id=1NLBAl3GSi3LC7lUmkHzG1q6fgK6xO

BZx

رابط جدول المخالفات والجزاءات البلدية
https://docs.google.com/uc?export=downlo

ad&id=1bep7-CbXo93bl-
QeBeLobWBi6C2ZjxxS

https://www.momra.gov.sa/ar/regulationsرابط وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

/https://covid19.cdc.gov.sa/arرابط وقاية

https://docs.google.com/uc?export=download&id=1NLBAl3GSi3LC7lUmkHzG1q6fgK6xOBZx
https://docs.google.com/uc?export=download&id=1bep7-CbXo93bl-QeBeLobWBi6C2ZjxxS
https://www.momra.gov.sa/ar/regulations
https://covid19.cdc.gov.sa/ar/



