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 الرؤية  أ: قسمال
 المقدمة: -1

ع�ى ممكنة ة تكلف بأد�ىالحالقة محالت الصالونات و حالةتحسين لشادي بناًء ع�ى مبادرة أعدت بلدية دبي هذا الدليل اإلر 

بين افسية تنبيئة  لخلقوبالتالي  والسالمة،وبمعايير تتجاوز متطلبات الصحة  أو بدون تكلفة تماما، األعمالأصحاب 

 دبي.في إمارة  وكذلك رضا المتعاملين الصحية،الممارسات  نشاط لضمانذلك الذات الصلة بات المؤسس

 

 الغرض: -2

كة بين بلدية دبي والمتعاملين  تتجاوز  التي تميزة للزبائنخدمة متقديم ل ةالنموذجي اتأصحاب الصالونمن الشرا

  بالغات محتملة.السالمة والنظافة الصحية، وبأقل  متطلبات

المستوى  نفسمختلفة، وبالحفاظ ع�ى الصالونات النموذجية حسب حاجة المستهلك لفئات تصنيف  وباإلضافة إلى

 االلتزام.العالي من 

 

 : عملالنطاق  -3

 تشملوالتي  ي،دب لصحة والسالمة في جميع البيئات المشيدة في إمارة با لتزامورفع مستوى االتقوم بلدية دبي بقياس 

 ع�ى سبيل المثال. صالونات الرجال والسيدات واألطفال

 الوقائيةو الحلول المستدامة توفير في محقيقية لتسليط الضوء ع�ى مساهمتهحيث يكون ألصحاب الصالونات فرصة 

 لحماية صحة اإلنسان.

 

 التعاريف:  -4

 مستوى االلتزام: •

نها من والتي يتم التعبير ع بالمتطلبات،االلتزام الشامل مدى أو  ،المنشأةتشير إلى درجة االلتزام التي حققتها    

 .Fالى أقل مستوى  Aمن األع�ى تبدأ  تقييماتمن الخالل مجموعة 

 

 الصالون النموذجي: •

 من االلتزام، ويتجاوز المتطلبات في بعض المعايير المقاسة. أع�ى مستوىيحقق  الصالون الذيهو  

 

 المضافة:القيم  •

 .األولىأو الدرجة  رواد األعمالأو  يةاالقتصاد الدرجة لتحديد فئته ضمن الصالون،تقاس القيم في               
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 )(اشتراطات بلدية دبي االلتزاممستوى  ب: القسم
 متطلبات الصحة والسالمة:  -1

ات دليل اإلرشادات الفنية اللتزام الصالونلوفًقا  والسالمة،متطلبات الصحة  الصالون ويستوفي كافةيلتزم يجب أن 

كز التجميل  المتوفر ع�ى الموقع االلكترو�ي لبلدية دبي. ومرا

 

 الصالون: درجة تقييم -2

دليل اإلرشادات الفنية اللتزام لوفًقا  ،Aتقييم رجة دويحافظ ع�ى االلتزام  ة منأع�ى درجيجب أن يحصل الصالون ع�ى 

كز التجميل  المتوفر ع�ى الموقع االلكترو�ي لبلدية دبي. الصالونات ومرا

 يتاح ألصحاب الصالونات التقدم بالترشيح للنموذجية. ،ذلكوب

  

   الصالون النموذجي :تالقسم 
        المعايير -1

 الزامي) (معيار الصالون بما في ذلك الخدمات االستشارية.توفر نظام إدارة  1.1

 جميع مناطق تقديم الخدمة داخل الصالون. فيالمناسب وتحت التحكم  اإلضاءةمستوى  1.2

كثر  منفصلة، وتبعدتوفر منطقة انتظار  1.3  منطقة العمل.من  عن مترينأ

 ليتماشى مع الصورة الجمالية إلمارة دبي.داخل وخارج الصالون واستدامة نظافة مواده الديكور نظافة  1.4

 من لتخلصل أخرىتوفر حلول عزل أو  العمل،مواقع مناطق في  ةمناسبال الميكانيكية تهويةالنظام  1.5

 النقي.أو عن طريق توفير وحدات الهواء  والروائح،الرطوبة والبخار       

              المهنية بالصالونومهارات العاملين في الممارسات  شهادات مؤهل الكادر 1.6

 / غير إلزامية الحادية االستخدام األدوات األ توفر: المثالسبيل  العمل، ع�ىمناطق  تخصصيةو  ةيجاهز  1.7

   المنتجات واألدوات ذات الصلة. تحضيرل خاصةمناطق عمل  استخدام      

 النشاط.مخلفات تدوير برنامج إعادة  1.8

 ستخدامها مهنيا.طرق امنتجي، مع توفر ما يثبت التدريب ع�ى استخدام منتجات مسجلة في نظام  1.9
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  النموذجية تقييم معايير -2

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصالون فئة: ثالقسم 
 

 
 

 

 

 

 

رجال اعمالدرجة  درجة اقتصادية ولىادرجة             
 

 )A( ونتقييم الصال

 

عدم وجود مخالفات 

تقييم  حسب أخر

 للصالون

 

كثر من  ،أربعة أو أ
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 المضافة ةالقيممعايير  -1

 .توفر منطقة استقبال 1.1

) كرسي لخدمة 2في حال وجود عدد ( المثال، ع�ى سبيل الخدمة،العاملين مقارنة بعدد كرسي  كافي من عدد 1.2

 عاملين يقومون بخدمة العناية بالشعر. )3( العناية بالشعر مع توفر عدد

  من المنتجات لنفس الخدمة. تجارية مختلفةتوفر عالمات  1.3

 .ت للزبائنتوفر خدمة االنترن 1.4

 كحد اد�ي). العربية واالنكليزيةتوفر اللغة الموظفين ( تعدد لغات 1.5

 

 النموذجي لصالونل معايير القيمة المضافةتقييم  -2

 

 تصنيف الصالون درجة اقتصادية درجة رجال اعمال درجة اولى

 المتوفرة القيم المضافة قيمة مضافة 2-1 قيمة مضافة 4-3 قيم مضافة 5

 

 الصالون.لزيارة روتينية ع�ى  نتيجة ورود أية مخالفات في حال النموذجيةمالحظة: تُلغى جميع امتيازات 

 

 : المراجعجالقسم 
 

كز التجميل ومحالت الحالقة دليل اإلرشادات الفنية اللتزام الصالونات •  .ومرا

كز  أنشطة مارساتلمالموحد  دليل االرشادات الصحية • كز التدليكالتجميل والعناية الشخصية مرا  .ومرا

 30واألمر التنفيذي رقم  دبي،بشأن الصحة العامة والسالمة العامة لمجتمع  2003 سنةل 11األمر المح�ي رقم  •

 .2007لسنة 
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