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تمهيد

تسعى حكومة أبوظبي إلى تطبيق استراتيجيات إعادة 
تنظيم القطاع المقترحة والتي ستؤدي إلى االرتقاء بتجربة 

التسوق إلى مستويات تنسجم مع تطلعات مجتمع 
أبوظبي وبما يتماشى مع المعايير المطبقة عالميًا وذلك 

نت لديها فهمًا عميقًا  بعد تنفيذها لدراسات شاملة كوَّ
لقطاع البيع بالتجزئة )البقالة( وأنشطته )العرض والطلب، 

والفرص والتحديات(. وال تألو حكومة أبوظبي جهدًا 
لالستثمار بفعالية في سبيل تحقيق تحول نوعي يشمل 

االقتصاد والبنية العمرانية لإلمارة بحلول سنة 2030.
وتوفر خطة أبوظبي 2030 خريطة طريق لتحقيق 
هدفي التغيير واالستدامة االقتصادية، وبغرض 

تمهيد الطريق وتوفير الحماية للبيئة والسكان على 
حٍد سواء، تعمل حكومة أبوظبي على زيادة فعالية 

الحوكمة التي تشمل قطاعات اقتصادية أساسية 
كقطاع البيع بالتجزئة، باإلضافة إلى تحسين مدى توفر 
وجودة الخدمات التي تقدمها المرافق المجتمعية على 

نحو عاّم والبيع بالتجزئة المجتمعية بشكل خاص.
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.1
المقدمة
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 .1.1
التعاريف

يكون للكلمات والعبارات االتية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل 
السياق على خالف ذالك، مع االخذ في الحسبان التعاريف الواردة في النظام 

رقم )6( لسنة 2010 الصادر عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وغيره من 
القوانين واللوائح التنفيذية والتشريعات المتعلقة بقطاع البيع بالتجزئة 

)البقالة(:

.1.1.1.1
 المبيعات السائدة

المبيعات التي تشكل ما ال يقل عن )35( في المائة 
من القيمة المضافة لمبيعات محل البقالة.

.1.1.1.2
 محل البقالة

منشأة للبيع بالتجزئة توفر خدمات ومنتجات البقالة االستهالكية، حيث تمثل 
األغذية والمشروبات والتبغ المبيعات السائدة، ومساحة المحل تساوي أو تقل 

عن )200( متر مربع وتفتح بشكٍل عام لساعات طويلة في جميع أيام األسبوع 
حيث تتواجد النسبة األكبر من عمالئها ضمن منطقة الخدمة الرئيسة.

كما يمكن أن تكون محالت البقالة:

أ( محالت غير متخصصة أو متخصصة وبذلك يمكن تصنيفها 
ضمن المجموعة 471 أو 472 بموجب التصنيف الصناعي الدولي 

الموحد لجميع األنشطة االقتصادية؛ التنقيح ISIC Rev.4( 4( الصادر 
عن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة.

ب( محالت غير تابعة ومستقلة الملكية والتشغيل، 
أو تابعة لسلسلة منشآت بيع بالتجزئة.

ج( محالت مستقلة بذاتها أو تشغل حيزًا في مبنى أو مركز تجاري.

د( محالت واقعة على طريق عام أو مدمجة ضمن مجمع خاص أو سكني.

.1.1.1.3
 مساحة المحل

المساحة اإلجمالية المستأجرة للمحل، بما فيها المخزن وغيره 
من المساحات الواقعة ضمن المحل المستأجر كمرافق الغسيل 

والتنظيف والحمامات والمكاتب ومساحات التسوق.

.1.1.1.4
القيمة المضافة

مة منقوصًا منها  القيمة اإلجمالية للسلع والخدمات الُمقدَّ
التكلفة اإلجمالية للسلع والخدمات المستهلكة.

.1.1.1.5
محالت بيع بالتجزئة غير متخصصة

بحسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية 
التنقيح 4 الصادر عن األمم المتحدة، تندرج محالت البقالة تحت القسم 
47:  تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 

م إضافيًا إلى المجموعات والفروع التالية: كما أن القسم 47 ُمقسَّ

.1.1.1.6 
محالت بقالة تابعة

يمكن تقسيم محالت البيع بالتجزئة التي توفر منتجات 
وخدمات البقالة العامة إلى الفئات التالية:

•  التعاونيات )محالت البقالة التي يملكها ويديرها 
أعضاؤها كما في حالة التعاونيات االستهالكية(.

•  محالت محطات الوقود )محل بقالة مدمج بمحطة وقود(.
•  محالت الفروع التجارية )اختصاصيو محالت بقالة وبعض العالمات التجارية 

المحلية والعالمية للسوبر ماركت والهايبر ماركت التي لها فروع تجارية(.
•  محالت مجموعات الرمز ومحالت االمتياز التجاري ومحالت الواجهات التجارية 

)محالت بيع بالتجزئة مستقلة، لها عضوية فاعلة ضمن مؤسسات كبرى 
بوصفها مجموعة رمز أو مجموعة امتياز تجاري. وتتميز محالت هذه الفئة 

بهوية تجارية مشتركة وبحصولها على فوائد أخرى ناتجة عن انتمائها 
لمنظمات أكبر، كالشراء المركزي وإبراز الهوية التجارية وبيع منتجات 

تحمل شعارات خاصة بها واستخدام تكنولوجيا تسويق حديثة(.
•  محالت مستقلة غير تابعة )محالت بقالة يملكها ويشغلها فرد 

أو أفراد، وتكون غير مرتبطة بأي من الفئات المذكورة أعاله(.
فمحالت البقالة التابعة هي تلك المحالت التابعة لمؤسسات منظمة أو 
سلسلة من المؤسسات التي تطبق معايير فنية وبصرية وتشغيلية 

متناسقة كالتعاونيات ومحالت محطات الوقود ومحالت مجموعات 
الرمز ومحالت االمتياز التجاري ومحالت الواجهات التجارية.

.1.1.1.7
منطقة الخدمة

ف عادًة إما بأنها المسافة الجغرافية  منطقة تجارة محل البقالة وتعرَّ
الممتدة بين المحل وأماكن تواجد المتعاملين الرئيسيين أو أنها 
المدة الزمنية المستغرقة للوصول إلى المحل باستخدام وسيلة 
مواصالت أو المشي (عادًة ما يقل شعاع منطقة الخدمة لمحالت 

البيع بالتجزئة ‘البقالة‘ في مدينة أبوظبي عن 350 متر(.

.1.1.1.8
منتجات البقالة االستهالكية

أصناف السلع االستهالكية التي عادة ما تتَّصف بالخصائص التالية:
•  سائدة ومتوفرة بسهولة.

•  رخيصة الثمن نسبيًا.
•  يتم شراؤها بشكل متكرر وبأقل مجهود أو مشورة.

•  يتم استهالكها بشكل فوري أو مباشر وتلبي 
االحتياجات الطارئة وغير المتوقعة.

عة وتتضمن المواد الغذائية  منتجات البقالة االستهالكية متنوِّ
وغير الغذائية بنسب مطابقة لتنوع احتياجات المستهلكين.

وتتضمن المواد الغير غذائية: التبغ، الصحف، األلعاب ولعب األطفال، الهدايا، 
مستحضرات العناية الصحية، مستحضرات ومستلزمات التجميل، بطاقات 

الهاتف، المنظفات المنزلية، القرطاسية، األدوات واألواني المنزلية المتنوعة.
وتتضمن المواد الغذائية: األغذية الجافة )المعلبة، المحفوظة، المغلفة، 

المجففة، المكسرات، الغالل والحبوب والبتول(، األغذية المبردة 
المغلفة )منتجات الحليب، األجبان، األلبان، البيض، اللحوم ، الدواجن، 
األسماك ومنتجاتها، الغذاء الجاهز للتقديم(، األغذية المجمدة بكافة 

أصنافها، المواد الغذائية الطازجة، الفواكه والخضروات، المرطبات 
لفة. والمياه الغازية، المياه المعدنية، الخبز، الفطائر، الحلويات الُمغَّ

ال تتضمن منتجات البقالة االستهالكية المسموح بيعها في محالت البقالة 
تلك المواد الغذائية التي تتم معالجتها أو تحضيرها أو تعبئتها أو تغليفها 

)لحساب الغير( أو إعادة تعبئتها أو تحميصها أو طحنها في محل البقالة ما لم 
يتم التصريح بها مسبقًا وبشكل محدد من قبل الجهات المختصة. ويصرح 

بيع األدوية المسموح بيعها في محالت البيع بالتجزئة بموجب القائمة المعتمدة 
من وزارة الصحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى منتجات التبغ.
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)أ( إذا كانت المنتجات المباعة تؤلف ما يصل إلى أربعة أفرع من المجموعات 472 إلى 477 من التصنيف 
الصناعي الدولي الموحد، التنقيح 4، وال يمثل أي منها حصة )50( في المائة أو أكثر من ناحية القيمة 

المضافة، ولكن يمثِّل كل منها )5( في المائة أو أكثر من القيمة المضافة، تظل التجارة المتخصصة داخلة 
في االعتبار. وبعد ذلك ال يستلزم األمر سوى تحديد بؤرة تركيز األنشطة على أساس القيمة المضافة. واختيار 

د توزيع النشاط الرئيسي. المجموعة الرئيسة أوالً ثم اختيار الفرع داخل هذه المجموعة هو الذي يحدِّ

)ب( إذا كانت المنتجات المباعة تتألف من خمسة أفرع أو أكثر في المجموعات 472 إلى 477 من التصنيف الصناعي الدولي 
الموحد، التنقيح 4، ويمثل كل منها )5( في المائة أو أكثر من القيمة المضافة، ولكن ال يمثل أحدها حصة تصل إلى )50( 
في المائة أو أكثر من القيمة المضافة، فينبغي تصنيف الوحدة باعتبارها متجرًا غير متخصص وتوزيعها على المجموعة 
ل )35( في المائة على األقل من القيمة المضافة فيكون التوزيع على الفرع  471. وإذا كانت األغذية والمشروبات والتبغ تمثِّ

د. وفي جميع الحاالت األخرى ينبغي أن يكون التوزيع على الفرع 4719. 4711 في التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدولي الموحَّ
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.1.1.1.9
خدمات البقالة

الخدمات التي يستفيد منها المتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر 
وتشمل عامل القرب وسهولة الوصول للمحل من أماكن السكن أو العمل، 

وخدمة إيصال الطلبات وسرعة التسوق وتسهيالت ائتمانية وساعات افتتاح 
طويلة، وخدمات أخرى داخل المحل كالمايكروويف وجهاز الصراف اآللي .

.1.1.1.10
التركيبات واللوازم

تتضمن التركيبات واللوازم، على سبيل المثال ال الحصر، الرفوف ووحدات 
التخزين العلوية والمغاسل وأحواض الغسيل وتركيبات اإلنارة وفتحات التهوية.

.1.1.1.11
التجهيزات

تتضمن التجهيزات، على سبيل المثال ال الحصر، األدوات 
واألجهزة المستخدمة في أنشطة محالت البيع بالتجزئة )البقالة( 

كوحدات التبريد والتجميد والمايكروويف، وماكينات الشراء 
اآللي لألغذية والمشروبات وماكينات الصراف اآللي.

.1.1.1.12
أنشطة

األنشطة المتعلقة بالتشغيل اليومي لمحل البيع بالتجزئة )البقالة( 
متضمنًا، على سبيل المثال ال الحصر، استالم وتداول وعرض وتخزين 

السلع، وخدمات العميل، والتنظيف والصيانة واإلدارة ومراقبة األداء.

.1.1.1.13
المتر الطولي للعرض

وحدة قياس )محسوبة باألمتار( إجمالي الطول الممتد )محسوبًا من 
واجهة العرض( للرفوف والتجهيزات المستخدمة في عرض السلع 
التي تحقق مبيعات في محل البقالة متضمنًة، على سبيل المثال 

ال الحصر، الرفوف على الجدران والرفوف بين الممرات )الجوندوال( 
والبرادات والمجمدات ورفوف العرض عند صندوق دفع الحساب ووحدة 

العرض على الجدار الخلفي لصندوق الحساب ومنصة الصحف.

.1.1.1.14
الجهة المختصة

لة بتطبيق القوانين واألنظمة  كل دائرة أو هيئة أو جهة حكومية ُمخوَّ
وإصدار التعليمات وتحديد وإصدار األحكام ذات الصلة بإشتراطات الترخيص 
والتشغيل محالت البيع بالتجزئة )البقالة( المنصوص عليها في هذا الدليل.

.1.1.1.15
األلوان الحيادية

األلوان التي تبرز السلع المعروضة وتحّد من تشتت تركيز المتسوق 
عنها. وتشمل األلوان الحيادية: األبيض والرمادي الفاتح واللون العاجي.

.1.1.1.16
التلوث البصري

تأثير بصري غير جذاب بسبب عناصر بصرية ناتجة عن عمل بشري 
وتؤثر سلبيًا على المظهر الداخلي أو الخارجي لمحل البقالة.

.1.1.1.17
مشغل محل البقالة

كل شخص سواًء كان طبيعيًا أو اعتباريًا مخول قانونًا 
بممارسة نشاط البيع بالتجزئة )البقالة(.

.1.1.1.18
الهوية التجارية

مجموعة من األدوات المرئية )على سبيل الذكر ال الحصر: الشعار 
والعالمة التجارية والتصميم وتشكيلة االلوان وانماط الخطوط 

والقرطاسية واللباس الموحد( اللتي توظفها المؤسسة التجارية 
إلبراز شخصيتها االعتبارية وتعزيز ادراكها وتمييزها من قبل الجهات 

المساهمة لديها، كالعمالء والموظفين والشركاء والموردين.
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 .1.2
األهداف

 .1.2.1.1
مع عدم اإلخالل  بأحكام القانون رقم )2( لسنة 2008 في شأن الغذاء في 

إمارة أبوظبي، والنظام رقم )6( لسنة 2010 بشأن  صحة الغذاء خالل مراحل 
السلسلة الغذائية  الصادر عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وغيرها 

من القوانين المتعلقة بأنشطة البيع بالتجزئة )البقالة( في إمارة أبوظبي، 
وجميع تعديالتها، يحدد هذا الدليل اشتراطات الترخيص والتشغيل 

لمحالت البيع بالتجزئة )البقالة( العاملة في مدينة أبوظبي وذلك بغرض:

1(  تحقيق تناسق أكبر في المظهر الداخلي والخارجي لمحالت البقالة.

2(  تطوير الحالة القائمة والجودة والصحة والسالمة الغذائية 
في المحالت وتركيباتها ولوازمها وتجهيزاتها.

3(  تحسين مستوى الخدمة للمستهلكين والمجتمع.
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.1.3
نطاق التطبيق

.1.3.1.1
تسري أحكام هذا الدليل على جميع محالت البيع بالتجزئة )البقالة( 

في مدينة أبوظبي بما فيها السوبرماركت ومحالت استيراد أو 
تجارة المواد الغذائية وتموينها، وغيرها من المحالت التي تمارس 

نشاط البيع بالتجزئة )البقالة( وفقًا لما هو متعارف عليه.

 .1.3.1.2
استثناًء من أحكام البند 1.3.1.1 ال تسري أحكام هذا الدليل 

على المنشآت الغذائية المتحركة والمؤقتة.

 .1.3.1.3
تعتبر االشتراطات المنصوص عليها في هذا الدليل شرطًا مسبقًا 

للحصول على الرخص التجارية أو تجديدها لتشغيل محالت البيع 
بالتجزئة )البقالة( في مدينة أبوظبي. بعض البنود مسبوقة 
بـكلمة  )اختياري( حيث تشكل بنودًا اختياريًة وإرشاديًة فقط.

 .1.3.1.4
بموجب المطابقة مع العملية وتلبية الشروط الموضحة في الملحق 1، 

ُيسَمح لمحال البقالة التابعة بتطبيق معاييرها أو أنظمتها أو سياساتها 
أو مواصفاتها بالشكل الذي تحدده الهوية التجارية الخاصة بها، وذلك 

كبديل عن بعض االشتراطات المحددة في هذا الدليل والموضحة 
في الجزء 4  من الملحق 1. وباستثناء ما سبق ذكره، تبقى جميع بنود 

الدليل األخرى مطبقة بالكامل فيما يخص محال البقالة التابعة.
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.2 
المظهر الخارجي
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 .2.1
دة الهوية البصرية الموحَّ

 .2.1.1
الشعار والعالمة التجارية 

“بقالة”
 .2.1.1.1

الشعار والعالمة التجارية “بقالة” الموضحة في الشكل )1( هي عالمة تجارية 
لة لصالح جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ولذلك تطبق بالكامل  ُمسجَّ

جميع القوانين والقواعد المعمول بها بخصوص استخدام العالمات 
التجارية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. وُيمنع نسخ أو تقليد أو 

استخدام الشعار والعالمة التجارية “بقالة” سواًء بشكل كامل أو جزئي 
بدون موافقة خطية مسبقة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

 .2.1.1.2
يحتفظ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بحقه الكامل في 

منح حقوق استخدام الشعار والعالمة “بقالة”.

.2.1.1.3
“الخطوط اإلرشادية للهوية التجارية للبقالة” متوفرة 

بمزيد من التفصيل في الملحق 4.

الشكل )1( الشعار والعالمة التجارية “بقالة”
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 .2.1.2
تشكيلة األلوان

 .2.1.2.1
تشتمل تشكيلة ألوان الشعار والعالمة التجارية “بقالة” على )5( ألوان 

مختلفة كما هو موضح في الشكل )2(  وُيراعى فيها اآلتي:

 .2.1.2.2
أن يكون النص باللون األبيض.

 .2.1.2.3
أن يكون لون خلفية الواجهة: 

Pantone 432 C 
C-90 M-10 Y-30 K-90 

R0 G38 B44 
HTML: #00262C 

 RAL 5008 Grey Blue

 .2.1.2.4
أن تكون األلوان المستخدمة في الشعار )الجانب اليساري من األسفل نحو 

الجانب اليساري من األعلى باتجاه عقارب الساعة( على النحو التالي:

Pantone 3965 C 
C-10 M-1 Y-100 K-0 

R238 G232 B9 
HTML: #EEE809

Pantone 389 2C  
C-25 M-0 Y-90 K-0 

R202 G219 B68 
HTML: #CADB44

Pantone 375 C  
C-50 M-0 Y-80 K-0 

R137 G199 B101 
HTML: #89C765

Pantone 361 C  
C-70 M-0 Y-90 K-0 

R78 G184 B87 
HTML: #4EB857
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 .2.2
الفتة المحل 

 .2.2.1
اشتراطات عامة

 .2.2.1.1
يجب أن يتم استبدال الفتات جميع محالت البقالة غير التابعة )يرجى مراجعة 

التعريف في القسم 1.1( واستخدام الفتات جديدة مطابقة لـ “الخطوط اإلرشادية 
للهوية التجارية للبقالة” المفصلة في الملحق 4  واشتراطات القسم 2.2.

 .2.2.1.2
)إختياري(: يجوز لمحالت البقالة التابعة )يرجى مراجعة التعريف في القسم 

1.1( استخدام هويتها التجارية وفي هذه الحالة يجب إثبات وجود عالمة 
لة وتقديم خطوط إرشادية للهوية التجارية بشكل موثق لتتم  تجارية مسجَّ

مراجعتها واعتمادها وفقًا للقواعد واالشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة 
واالشتراطات العامة للخطوط اإلرشادية للهوية التجارية المرفقة في الملحق 3.

 .2.2.1.3
لة وخطوط إرشادية  في حال عدم وجود عالمة تجارية مسجَّ

موثقة للهوية التجارية، يجب على محالت البقالة التابعة تبنِّي 
“الخطوط اإلرشادية للهوية التجارية للبقالة” المفصلة في 
الملحق 4  ومطابقة االشتراطات المذكورة في القسم 2.2.

االشتراطات العامة للخطوط اإلرشادية للهوية التجارية

الرؤية والرسالة للهوية التجارية

 تصميم الشعار الرئيسي
 - العالمة التجارية

 - الشعار )في حال وجوده( وأية رموز أخرى )إن وجدت(
- حجم وقياس وأبعاد النص أو العناصر البصرية التي تشكل الهوية 

 التجارية
- وضعية العالمة التجارية والشعار

 تشكيلة األلوان
- تحديد جميع ألوان العالمة التجارية والشعار )إن وِجد( وأية نصوص 

 كتابية أخرى أو غيرها من العناصر البصرية للهوية التجارية 
- تقديم مواصفات األلوان باستخدام واحدة على األقل 

من معايير األلوان المقبولة عالميًا، متضمنًة - على سبيل 
RAL أو ،Pantone، CMYK RGB :المثال ال الحصر

 الخطوط
 Gotham :ينبغي تحديد نوعية الخطوط وأشكالها المعتمدة، مثل -

 Extra Light Arial Helvetica bold وغيرها
- في حال وجود لغتين، ينبغي تحديد 

نوعية الخطوط الخاصة بكل لغة

 استخدام الشعار
 - االستخدامات المختلفة المسموح بها للشعار

 - االستخدامات غير الصحيحة للشعار
 - وضعية الشعار

- النسخ البديلة للشعار

 الفتات المحالت
 - الفتات المحالت والشعار المضيء )إن ُوجد(

- ملصقات حماية الواجهة الزجاجية وملصقات الدخول والخروج )ادفع / 
 اسحب( وأوقات / أيام العمل

- التصميم الداخلي والخطوط اإلرشادية لمدخل المحل

د  اللباس الُموحَّ
 - قمصان العاملين
 - سراويل العاملين

 - أحذية حماية للعاملين
- قبعات العاملين

 القرطاسية
سة ورسائل الفاكس  - نماذج الرسائل الُمروَّ

 -  بطاقات العمل 
 - القسائم المجانية 

 - المفكرات 
- مظاريف ورقية

 اإلعالنات التجارية
 - الخطوط اإلرشادية لتصاميم اإلعالنات التجارية الخارجية

 - مركز بيع
- منشورات وأوراق إعالنية

 التسويق
 - أكياس التسوق

 - أقالم دعائية
- هدايا أخرى



19

.2.2.2
تصميم الفتة المحل

ُيراعى في تصميم الفتة المحل اآلتي كما هو موضح في الشكل )3( :
– خلفية لوجه الالفتة.

- العالمة التجارية للبقالة مكونة من نجم بأربع )4( تدرجات من 
اللون األخضر وتصنيف المحل “بقالة”، ويجب أن تكون العالمة 

التجارية للبقالة ظاهرة دائمًا  وسط خلفية وجه الالفتة.
- اسم المحل ورقم الهاتف باللغتين العربية 

واإلنجليزية وُيمنع استخدام لغات أخرى. 

 .2.2.2.1
.’Diavolo‘  :أن يكون نمط الخط الرئيسي المستخدم في اللغة اإلنجليزية

 .2.2.2.2
.’GE SS‘ :أن يكون نمط الخط الرئيسي المستخدم في اللغة العربية

X-Treme (Branch) 02 658 4949 (فرع) 4949 658 02إ كس تريم

 الشكل )3( 

الشكل )4( مثال توضيحي لالفتة محل بقالة )فرع(

خلفية وجه الالفتةرقم الهاتف الهوية التجارية بقالة االسم التجاري
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 .2.2.2.3
أن يكون اسم المحل هو االسم التجاري للمنشأة مستثنى منه التصنيف 

التجاري )مثل بقالة أو مواد غذائية أو سوبر ماركت أو محل أو غيرها(.

 .2.2.2.4
أن يقع اسم المحل أسفل العالمة التجارية، ويقع رقم هاتف المحل على يمين 

اسم المحل باللغة اإلنجليزية وعلى يسار اسم المحل باللغة العربية كما 
هو مفصل في الخطوط اإلرشادية للهوية التجارية للبقالة في الملحق 4.

 .2.2.2.5
أن يكون اسم المحل باللون األبيض

 .2.2.2.6
 أن يكون رقم هاتف المحل باللون األخضر:

Green Pantone 361 C  
C-70 M-0 Y-90 K-0 

R78 G184 B87 
HTML: #4EB857

 .2.2.2.7
أن يظهر رقم هاتف )أرضي( واحد فقط قيد الخدمة على الفتة المحل.

 .2.2.2.8
أن تظهر كلمة )فرع( بعد اسم المحل باللغتين العربية واإلنجليزية في 

حال كان محل البقالة فرعًا تجاريًا، كما هو موضح في الشكل )4(:

Grocery
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 .2.2.3
مواصفات الفتة المحل

مع عدم اإلخالل بالقواعد التنظيمية العامة الصادرة عن مجلس أبوظبي 
للتخطيط العمراني بهذا الشأن، ُيراعى في مواصفات الفتة المحل اآلتي:

 .2.2.3.1
أن تكون مواصفات الفتة المحل مطابقة لـ “الخطوط اإلرشادية 

لالفتات محالت البقالة” المفصلة في الملحق 5  .
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 .2.2.5
الالفتة العمودية

ُيراعى في الالفتة العمودية اآلتي:

.2.2.5.1
أن تكون الالفتة العمودية الموضحة في الشكل )5( مضيئة مستديرة 

ومثبتة في مكانها بشكل مالئم ضمن إطار صندوق الالفتة التجارية للمحل 
باستخدام دعامة مصنوعة من نفس لون ومادة اإلطار وبطول )100 ملم(.

 .2.2.5.2
تثبيت الفتة عمودية على كل واجهة في مكانها ضمن إطار صندوق الفتة 

المحل فيما يخص محالت الزاوية )حيث تتوفر واجهتان أو أكثر لمحل البقالة(.

 .2.2.5.3
أن يكون قطر الالفتة العمودية )600 ملم(.

 .2.2.4
قياس الفتة المحل 

وموقعها
مع عدم اإلخالل بالقواعد التنظيمية العامة الصادرة عن مجلس أبوظبي 
للتخطيط العمراني بهذا الشأن، ُيراعى في مواصفات الفتة المحل اآلتي:

 .2.2.4.1
أن تكون مواصفات الفتة المحل مطابقة لـ “الخطوط اإلرشادية 

لالفتات محالت البقالة” المفصلة في الملحق 5.

 .2.2.4.2
ُيحّظر استخدام الالفتات التجارية المستقلة ما لم يتم الحصول 

على موافقة مسبقة من الجهات المختصة أصوالً.

الشكل 
)5( الالفتة 
العمودية

)250 ملم(

)100 ملم(

)600 ملم(
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 .2.2.5.4
أن يكون عمق صندوق الالفتة العمودية )100 ملم(.

 .2.2.5.5
أن يكون كل الشعار العمودي مصنوعًا من هيكل من 

ل، ومطلي على جميع جوانبه  حمُّ األلمنيوم شديد التَّ
.)RAL 5008 Grey Blue( باللون األزرق الرمادي

 .2.2.5.6
أن يكون الشعار مصنوعًا من قطع األستنسل )Stencil cutٍ( بسماكة )10 
ملم( ومطلية بصباغ أكريليك شفاف بما يسمح للضوء بالمرور من خاللها.

 .2.2.5.7
تثبيت الملصقات المقطوعة على أماكن قطع اإلستنسل 

المطلية بصباغ األكريليك للوصول إلى ألوان البانتون 
)Pantone( المطلوبة للشعار حسب التصميم.

 .2.2.5.8
إحكام إغالق الالفتة العمودية لمنع تسرب الضوء باستخدام حشوات مطاطية.

 .2.2.5.9
أن يكون لجميع عناصر وجه الالفتة العمودية 

ألواح تسهل القيام بأعمال الصيانة.

 .2.2.5.10
أن تتم إنارة الالفتة العمودية بإضاءة خلفية من الجانبين. ويجب أن 
تكون جميع المصابيح المستخدمة إلنارة الالفتة العمودية من نوع 

مصابيح إضاءة )Fluorescent( بنور مماثل لضوء الشمس.

 .2.2.5.11
أن تطابق الالفتة العمودية “الخطوط اإلرشادية للهوية 

التجارية للبقالة” المفصلة في الملحق 4.

 .2.2.5.12
)إختياري(: ويجوز بدالً من إشتراطات البند ٢.٢.٥.٢  وضع الفتة 

عمودية واحدة فقط بين الالفتتين التجاريتين بحيث تشكل زاوية 
)45( درجة مع كل واحدة من الالفتتين التجاريتين للمحل.
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 .2.3
التشطيبات الخارجية 

 .2.3.1
الموقع و البنية

ُيراعى في الموقع والبنية اآلتي:

 .2.3.1.1
أن ُتراعي بنية محل البقالة الشؤون البيئية وعلى األخص جوانب السالمة 

ومنع دخول اآلفات واستيطان الجدران من الطيور وغيرها من الحيوانات الضارة 
وأن يكون المحل محميًا بشكٍل مالئم من تأثير العوامل الطبيعية )كالمطر 

والفيضانات والعواصف( لمنع تسرب المياه إلى المحل أو من المباني المجاورة.

 .2.3.1.2
أن يتطابق موقع محل البقالة مع المادة )12( من النظام رقم )6( لسنة 

2010. وعلى الخصوص، يجب أن يبعد محل البقالة مسافة )5000 ملم( كحد 
أدنى عن غيره من منشآت البيع بالتجزئة )تقاس المسافة من باب المحل 

إلى باب المنشأة األخرى( أو أية مواقع أنشطة أخرى أو مناطق يمكن 
اعتبارها كمصادر للخطر على السالمة الغذائية متضمنًة، على سبيل 

المثال ال الحصر، محالت الحالقة وتصليح السيارات وصاالت عرض السيارات 
ومحالت تصليح المكيفات والمنشآت الصناعية ومحالت النجارة.

.2.3.2
مظهر المحل

ُيراعى في مظهر المحل اآلتي:

 .2.3.2.1
تغطية جميع األسالك واألنابيب الخارجية وغيرها من الكابالت 

حُمل من أنابيب البالستيك المكشوفة باستخدام نوعية عالية التَّ
PVCبطريقة تتيح سهولة التنظيف والصيانة.

 .2.3.2.2
تغطية جميع ضواغط وحدات التكييف الخارجية المثبتة على 

ارتفاع يقل عن )1200 ملم( باستخدام قفص من األلمنيوم 
المطلي بحيث يسمح بالتهوية من جميع الجوانب.

)5000 ملم( كحد أدنى

)1200 ملم( 
كحد أدنى
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 .2.3.3
واجهة المحل

ُيراعى في واجهة المحل اآلتي:

 .2.3.3.1
جاج المقّوى بسماكة  أن تكون واجهة المحل مصنوعة من الزُّ

)10 ملم( بإطار من األلمنيوم وخالية من العيوب.

 .2.3.3.2
أن تكون جميع مواد التثبيت والحشوات المطاطية بحالة جيدة 

ومثبتة بإحكام في مكانها لمنع تسرب الهواء والماء.

 .2.3.3.3
ال يجوز أن يكون اإلطار مرتخيًا ويجب تثبيته بإحكام على بنية الواجهة.

 .2.3.3.4
افًا وغير عاكس ليسمح دائمًا برؤية واضحة لداخل المحل. جاج شفَّ أن يكون الزُّ

 .2.3.3.5
وضع قطع الصقة للحماية تكون مصنوعة من الفينيل بحيث 

تثبت على الجانب الداخلي من زجاج واجهة المحل وتكون 
على ارتفاع )1200 ملم( فوق سطح األرضية  كما هو مفصل في 

الخطوط اإلرشادية للهوية التجارية للبقالة في الملحق 4.

 .2.3.3.6
)إختياري(: ويجوز بدالً من ذلك وضع زجاج مقّوى بدون 

إطار بسماكة )12 ملم( لواجهة المحل.

 .2.3.4
أبواب مدخل المحل

ُيراعى في أبواب مدخل المحل اآلتي:

 .2.3.4.1
أن يتم تصميم مدخل المحل بحيث يبقى خاليًا من الرفوف والسلع المعروضة.

.2.3.4.2
أن يكون باب المحل مصنوعًا من الزجاج المقّوى بدون إطار بسماكة )12 ملم(.

 .2.3.4.3
أن يكون الزجاج شفافًا وغير عاكس ليسمح دائمًا برؤية واضحة لداخل 

ن قاتم أو مموه أو حاجب للرؤية. المحل. ال ُيسَمح باستخدام زجاج ملوَّ

 .2.3.4.4
أن تكون فتحة مدخل باب المحل بعرض )900 ملم( كحد أدنى 

لألبواب المفردة، وفتحة )1600 ملم( كحد أدنى لألبواب المزدوجة.

)1600 ملم( كحد أدنى

)900 ملم( كحد أدنى
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 .2.3.4.5
عدم استخدام ستائر بالستيكية ُمتدلية على مدخل باب 

المحل بل يجب استخدام ستائر هوائية أوتوماتيكية.

 .2.3.4.6
أن يكون مدخل المحل خاليًا من جميع الملصقات أوالمنشورات اإلعالنية 

التي يمكن أن تسبب تلوثًا بصريًا أو تعرقل الرؤية أو تخالف اشتراطات 
البند  2.3.4.3، حيث ُيسَمح فقط بوجود ملصقات تشير إلى طريقة الدخول 

والخروج )ادفع / اسحب( كما ُيسمح بملصقات تظهر أوقات / أيام العمل. 
يكون الحد األقصى المسموح به لقياس الملصقات )100 ملم( × )160 ملم(.

.2.3.4.7
 )Vinyl( وضع قطع الصقة للحماية تكون مصنوعة من الفينيل

بحيث ُتثبت على الجانب الداخلي من زجاج واجهة المحل وتكون 
على علو )1200 ملم( فوق سطح األرضية  كما هو مفصل في 

’’الخطوط اإلرشادية للهوية التجارية للبقالة‘‘ في الملحق 4.

Push

Goodbye
إلى اللقاء

ادفع
Pull

اسحب

7am to 11pm daily
Welcome

يوميًا من 7 صباحًا – 11 مساًء
مرحبًا بكم
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 .2.3.5
الجدران واألعمدة الخارجية

ُيراعى في الجدران واألعمدة الخارجية اآلتي:

 .2.3.5.1
أن تكون جميع الجدران واألعمدة الخارجية نظيفة ومتجانسة 

في ألوانها وحالتها وخالية من الملصقات.

 .2.3.5.2
أن يكون الطالء على الجدران واألعمدة الخارجية نظيفًا 

وغير جيري وخاليًا من البقع والفقاعات.

 .2.3.5.3
أن يكون الجرانيت أو الرخام خاليًا من الكسور وأسطحه نظيفة في 

ة بالجرانيت أو الرخام. حال كانت الجدران واألعمدة الخارجية مكسيَّ

 .2.3.5.4
تثبيت ألواح األلمنيوم بإحكام إلى دعامتها وإغالقها بالكامل عند نقاط 

ة  بألواح األلمنيوم. االتصال في حال كانت الجدران واألعمدة الخارجية مكسيَّ

 .2.3.5.5
يلتزم مالك البقالة دون غيره بالحصول على جميع الموافقات 

المطلوبة من مالك العقار أو أية أطراف أخرى إذا استدعت 
الضرورة الحصول على مثل هذه الموافقات.

 .2.3.5.6
يجوز استخدام ألواح من األلمنيوم على جوانب الواجهة الزجاجية وإخفاء 
أية تمديدات خدمات مكشوفة في حال عدم القدرة على معالجة أسطح 

الجدران واألعمدة الخارجية لتصبح نظيفة أو خالية من العيوب.

 .2.3.6
المظلة الواقية

)إختياري(: يجوز تركيب واستخدام مظلة واقية على واجهات محالت 
البقالة التي تتعرض ألشعة الشمس المباشرة على أن ُيراعى اآلتي:

 .2.3.6.1
أن تكون المظلة الواقية متحركة بشكل يدوي أو أوتوماتيكي.
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 .2.3.7
منحدرات الدخول لذوي 

االحتياجات الخاصة
)إختياري(: يجوز تركيب واستخدام منحدرات عند مداخل محالت 

البقالة إلتاحة دخول وخروج كراسي ذوي االحتياجات الخاصة 
أوعربات األطفال أوعربات التسوق على أن  ُيراعى  اآلتي:

 .2.3.7.1
يعتمد طول منحدر الدخول على االرتفاع اإلجمالي المطلوب الوصول إليه، 

وفي جميع األحوال ال يجوز أن تتجاوز زاوية انحناء المنحدر )15( درجة.

 .2.3.7.2
أن تكون أرضية المنحدر مصنوعة من مادة آمنة ومقاومة 

حُمل ومضاد  لالنزالق كالجرانيت المعالج حراريًا أو بالط شديد التَّ

.)Epoxy( لالنزالق أو مطلي بطالء خشن من األيبوكسي

 .2.3.7.3
أن تكون أرضية المنحدر خالية من أية عيوب أو انثناءات.

 .2.3.6.2
في حال استخدام المظلة الواقية، يجب التقيد باالشتراطات التالية:

أن تكون المظلة الواقية من لون واحد، حيث يتم اختيار   )1
لون من األلوان الثالثة المعتمدة لشعار بقالة:

  
Pantone 389 2C 

C-25 M-0 Y-90 K-0 
R202 G219 B68 
HTML: #CADB44 

Pantone 375 C   
C-50 M-0 Y-80 K-0 

R137 G199 B101 
HTML: #89C765 

Pantone 361 C   
C-70 M-0 Y-90 K-0 

R78 G184 B87 
HTML: #4EB857

وفي حال عدم توفر األلوان المذكورة أعاله، يسمح باستخدام األلوان األقرب 
إلى تلك المشار إليها أعاله )سابقًا( وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

أن يكون غطاء المظلة الواقية دائمًا نظيفًا   )2

وغير ممزق أو مهترئ بسبب االستعمال.
أن يكون هيكل المظلة الواقية كامل األجزاء ومصنوعًا   )3

من األلمنيوم وخاليًا من الصدأ والعيوب.
أن تكون المظلة واقعة على سوية الطرف العلوي   )4

للباب الزجاجي، وأسفل مستوى الفتة المحل.

المحافظة دائمًا على علو المظلة الواقية من سطح األرضية   )5

إلى أدنى مستوى لها بمسافة )2100 ملم( كحد أدنى.

ُيوصى بتركيب واستخدام مظلة واقية لحماية 
المتعاملين والسلع وواجهة المحل من

التعرض ألشعة الشمس المباشرة.

)°15( كحد أقصى
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 .2.3.8
الهاتف العمومي

)إختياري(: يجوز تركيب واستخدام هاتف عمومي على أن  ُيراعى اآلتي:

 .2.3.8.1
أن يوضع الهاتف العمومي في مكان يسهل استخدامه من عامة الناس 

ويكون موقعه مناسبًا خارج المحل وجميع توصيالته السلكية مغطاة.

 .2.3.8.2
أن يكون الهاتف العمومي دائمًا نظيفًا وخاليًا من العيوب 

ومثبتًا بالشكل المناسب على الجدار الخارجي للمحل.

 .2.3.9
حاب الملتف الباب السَّ

اب  )إختياري(: يجوز تركيب واستخدام  باب سحَّ
ملتف للمحل على أن  ُيراعى اآلتي:

 .2.3.9.1
ل  اب ملتف للمحل ويمكن أن يخضع لحصول ُمشغِّ يجوز تركيب باب سحَّ

البقالة على موافقة من مالك المبنى الذي يشغل المحل حيزًا فيه.

 .2.3.9.2
ُيمنع استخدام باب جرار حديدي منزلق أفقيًا وُيسَمح فقط 

باستخدام باب ملتف عامودي ضمن صندوق مخفي. 

 .2.3.9.3
أن يكون الباب دائمًا كامل األجزاء وخاليًا من الصدأ والعيوب.



30

 .2.3.9.4
أن يكون طالء الباب دائمًا نظيفًا وغير جيري وخاليًا من الفقاعات.

 .2.3.9.5
حاب الملتف ذو مظهر جيد ومن النوع المثقوب الذي يوفر  أن يكون الباب السَّ

رؤية لداخل المحل وأن يتم اعتماد تصميم الباب من الجهات المختصة.
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.3 
المظهر الداخلي
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 .3.1
اشتراطات بنية المحل

 3.1.1
سطح األرضية

ُُيراعى في سطح األرضية اآلتي:

 .3.1.1.1
أن تكون أسطح األرضيات مصنوعة من مواد متينة ومقاومة للماء وغير 

ممتصة ومانعة لالنزالق وقابلة للغسل وغير سامة بما يسمح بالتنظيف 
المالئم وتصريف المياه على سطحها، وأن تكون أسطح األرضيات منحدرة 

بشكل مالئم بما يسمح بجريان السوائل على سطحها إلى فتحات التصريف.

 .3.1.1.2
أن يكون سطح األرضية مصنوعًا من قطع البورسالن ذات وجه 

مصقول وشديدة التحمل وبحواف مستوية )full body( وأن تكون 
القطع متجانسة في قياسها ولونها وحالتها. وأن تكون ألوان 

القطع حيادية وموحدة وقياس القطع: الطول )600 ملم( × العرض 
)600 ملم( كحد أدنى، وسماكة كل منها )10 ملم( كحد أدنى.

 .3.1.1.3
أن تكون النعالت مصنوعة من قطع البورسالن ذات وجه مصقول 

وعالية الجودة وبحواف مقطوعة آليًا )full body( وأن تكون 
متجانسة في قياسها ولونها وحالتها، كما يجب أن تكون ألوان 

القطع حيادية وموحدة وقياس القطع: الطول )600 ملم( × العرض 
)100 ملم( وأن تكون سماكة القطع )10 ملم( كحد أدنى.

 .3.1.1.4
أن تكون الزوايا، سواًء بين الجدران نفسها أو بين الجدران واألرضيات، محكمة 

اإلغالق ومغطاة بطبقة مضادة للبكتريا لتسهيل عمليات التنظيف.

.3.1.2
الجدران والفواصل الجدارية

ُُيراعى في الجدران والفواصل الجدارية اآلتي:

.3.1.2.1
أن تكون أسطح الجدران والفواصل الجدارية مصنوعة من مواد 

متينة، مقاومة للماء، غير ماصة، محكمة اإلغالق، غير سامة، قابلة 
للغسل وذات ألوان حيادية، كما يجب أن تكون الجدران ملساء 

ومصقولة أينما أمكن وأن تكون سهلة التنظيف والتطهير.

.3.1.2.2
أن يكون طالء جميع األسطح الداخلية ذو قوام مائي وصديق 

للبيئة لضمان عدم انبعاث أبخرة سامة في الجو.

.3.1.2.3
أن تكون الزوايا، سواًء بين الجدران نفسها أو بين الجدران واألرضيات أو بين 

الجدران والسقوف محكمة اإلغالق ومغطاة لتسهيل عمليات التنظيف.

)600 ملم( كحد أدنى

ى
م( كحد أدن

)600 مل
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 .3.1.3.3
أال يقل علو السقف عن سطح األرضية )تقاس المسافة بحسب 

األبعاد النهائية( في محل البقالة عن )2500 ملم(.

 .3.1.3.4
أن يكون السقف المستعار بلون حيادي، ومصنوعًا من ألواح األلمنيوم 

المستوية أو األلواح الليفية المكسوة بالمعدن أو البالستيك، أو 
ألواح مطلية باإليبوكسي الجاف ، أو األسطح المصقولة أو الصفائح 

البالستيكية، وُيمنع استخدام ألواح أو بالطات الجبس.

 .3.1.3.5
أن تكون بالطات األلمنيوم متجانسة في القياس واللون والحالة ومصنوعة 

من األلمنيوم المستوي ومزودة بنظام تثبيت مخفي )Clip in( وقياس القطع 
)600 ملم( × )600 ملم( كحد أدنى، وسماكة كل منها )0,7 ملم( كحد أدنى.

 .3.1.3.6
أن تكون الزوايا بين الجدران والسقوف محكمة اإلغالق 

ومغطاة لتسهيل عملية التنظيف.

 .3.1.3.7
أن يتم تثبيت جميع الهياكل والتجهيزات العامة بطريقة تمنع 

تلوث الغذاء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر )الناتج عن 
التكثف والتنقيط(، كما يجب أن تكون سهلة التنظيف.

.3.1.3
السقف

ُُيراعى في السقف اآلتي:

.3.1.3.1
أن تكون األسقف )أو الجزء الداخلي من السطح في حال عدم وجود 

سقف( والتجهيزات العلوية سهلة التنظيف ومصنوعة من مواد ذات 
ألوان حيادية ومبنية ومصقولة بشكل َيمنع تراكم األوساخ ويحد من 
عملية التكثف أو نمو األعفان غير المرغوب بها أو تساقط الجسيمات.

 .3.1.3.2
تركيب سقف مستعار في حال وجود تمديدات أنابيب شبكة المياه أو 

الصرف الصحي  أو الكهرباء أو فتحات التكييف أو غيرها من التمديدات 
التي قد تؤثر سلبيًا على مظهر السقف الخرساني للمحل.

مستوى السقف أو السقف المستعار

مستوى األرضية

)2500 ملم( كحد أدنى
بحسب األبعاد النهائية

)600 ملم( كحد أدنى

ى
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.3.2.2
وحدات الرفوف الجدارية

ُُيراعى في وحدات الرفوف الجدارية اآلتي:

.3.2.2.1
أن تكون أسطح الرفوف بما في ذلك أسطح المعدات مصنوعة من مواد 

قابلة للغسل، مقاومة للصدأ وغير سامة، ويجب الحفاظ عليها بحالة 
سليمة ومتينة، كما يجب أن تسمح بإجراء أعمال التنظيف والتطهير 

بسهولة وُيمنع استخدام األسطح المصنوعة من الخشب.

.3.2.2.2
أن تكون وحدات الرفوف الجدارية خالية دائمًا من العيوب والصدأ. ويجب استبدال 

وحدات الرفوف المتضررة أو الصدئة أو األجزاء المتضررة منها أو الصدئة.

.3.2.2.3
تثبيت وحدات الرفوف على دعامتها بشكل آمن، وتركيب أجزائها بالكامل.

.3.2.2.4
أن تكون جميع الرفوف مستوية ويستثنى من ذلك رفوف وحدة العرض التي 
تكون مصممة بشكل مائل )كالرفوف المستخدمة لعرض المجالت والحلويات 

 والفواكه والخضار(.

.3.2.2.5
أن تكون وحدات الرفوف الجدارية مزودة بألواح خلفية لضمان التوازن الجانبي.

 .3.2
التركيبات ووحدات العرض 

 .3.2.1
اشتراطات عامة

 .3.2.1.1
يعتبر المسار بين مدخل المحل ووحدة تسديد الحساب ومخرج 
الطوارئ )في حال وجوده( وجميع مناطق المرور في محل البقالة 

مناطق هامة للتسوق، ويجب أن تفي بالحد األدنى التساع الممرات. 
ويجب أن يكون اتساع الممرات في محل البقالة )850 ملم( كحد 

أدنى وُتحًسب المسافة من نهاية كل طرف من جانبي الممر.

)850 ملم( كحد أدنى

)850 ملم( كحد أدنى
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.3.2.3
وحدات الرفوف بين الممرات 

)جوندوال(
ُُيراعى في وحدات الرفوف بين الممرات )جوندوال( اآلتي:

.3.2.3.1
أن تكون أسطح الرفوف بما في ذلك أسطح المعدات مصنوعة من مواد 

قابلة للغسل، مقاومة للصدأ وغير سامة، ويجب الحفاظ عليها بحالة 
سليمة ومتينة، كما يجب أن تسمح بإجراء أعمال التنظيف والتطهير 

بسهولة. وُيمنع استخدام األسطح المصنوعة من الخشب. 

.3.2.3.2
أن تكون وحدات الرفوف بين الممرات )جوندوال( خالية من 

العيوب والصدأ بشكل دائم. ويجب استبدال وحدات الرفوف 
المتضررة أو الصدئة أو األجزاء المتضررة منها أو الصدئة.

.3.2.3.3
تثبيت وحدات الرفوف على دعامتها بشكل آمن وتركيب أجزائها بالكامل.

.3.2.3.4
أن تكون جميع الرفوف مستوية إال عندما تكون رفوف 

وحدة العرض مصممة بشكل مائل )كالرفوف المستخدمة 
لعرض المجالت والحلويات والفواكه والخضار(.

.3.2.2.6
أال يتجاوز ارتفاع األلواح الخلفية لوحدات الرفوف الجدارية )2200 ملم(.

.3.2.2.7
أن تكون رفوف وحدات العرض الجدارية قابلة للتحريك.

.3.2.2.8
 أن تكون الشبكات المعدنية األمامية والجانبية لوحدات الرفوف 

الجدارية مطلية بالكروم ومركبة بالشكل المطلوب.

.3.2.2.9
)إختياري(: ويجوز استخدام بنية معدنية مطلية بالزنك )حديد 
مكلفن( لونه أبيض مائل إلى الصفرة، وأن يكون ارتفاع األلواح 
الخلفية لوحدات الرفوف الجدارية )2000 ملم( وأن يكون الجانب 

األمامي من الرفوف مزودًا بمجرى شفاف لتثبيت األسعار.

)2200 ملم( 
كحد أقصى
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.3.2.3.5
أن تكون وحدات الرفوف بين الممرات )جوندوال( مزودة 

بألواح خلفية لضمان التوازن الجانبي.

.3.2.3.6
أال يتجاوز ارتفاع األلواح الخلفية لوحدات الرفوف بين الممرات )1600 ملم(.

.3.2.3.7
أن تكون رفوف وحدات الرفوف بين الممرات قابلة للتحريك.

.3.2.3.8
أن تكون الشبكات المعدنية األمامية والجانبية لوحدات الرفوف 

بين الممرات مطلية بالكروم ومركبة بالشكل المطلوب..

.3.2.3.9
)إختياري(: ويجوز استخدام بنية معدنية مطلية بالزنك )حديد 
مكلفن( لونه أبيض مائل إلى الصفرة وأن يكون ارتفاع األلواح 

الخلفية لوحدات الرفوف بين الممرات )1400 ملم( وأن يكون الجانب 
األمامي من الرفوف مزودًا بمجرى شفاف لتثبيت األسعار وأن تكون 

وحدات الرفوف بين الممرات )جوندوال( متعامدة، وليست موازية، مع 
المدخل الرئيسي لمحل البقالة لتحسين الرؤية  لداخل المحل.

.3.2.4
وحدة تسديد الحساب

ُيراعى في وحدة تسديد الحساب اآلتي:

.3.2.4.1
توفير وحدة واحدة على األقل لتسديد الحساب في كل محل بقالة.

.3.2.4.2
أن يكون تصميم وحدة تسديد الحساب عمليًا وبنيتها فعالة 
بحيث توفر بيئة عمل آمنة ومريحة للمحاسب، وتحقق أقصى 

وسائل الراحة وسهولة في إجراء معامالت الزبائن. 

.3.2.4.3
أن تكون وحدة تسديد الحساب مصنوعة من مواد قابلة للغسل، ومقاومة 

للصدأ وغير سامة، ويجب الحفاظ عليها بحالة سليمة ومتينة ، كما يجب 
أن تسمح بإجراء أعمال التنظيف والتطهير بسهولة. وُيمَنع استخدام 

األسطح الخشبية )مقتطف من المادة 50 للنظام رقم 6 لسنة 2010(.

.3.2.4.4
أن تتم تغطية جميع الكابالت الكهربائية وتوصيالت الهاتف والبيانات بالشكل 

المالئم، وإبقائها بعيدة عن أماكن المرور والحركة )أماكن األنشطة الكبيرة(.

)1600 ملم( 
كحد أقصى
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.3.2.4.5
توفير مساحة )700 ملم( كحد أدنى خلف وحدة تسديد 

الحساب لضمان بيئة عمل آمنة ومالئمة للمحاسب.

.3.2.4.6
 RAL( أن يكون طالء اللوحة األمامية لوحدة تسديد الحساب بلون أزرق رمادي

Grey Blue 5008( بما يطابق تشكيلة األلوان الموضحة في الجزء  2.1.2.

.3.2.4.7
)إختياري(: يجوز استخدام األلمنيوم أو الـ )HPL( مع أسطح الرخام 

أو الجرانيت أو الكوريان )Corian( وأن يكون موقع وحدات تسديد 
الحساب على مقربة من أبواب الخروج وأن تكون رفوف عرض الحلويات 

مائلة ومثبتة على الواجهة األمامية من وحدة تسديد الحساب.

)700 ملم( 
كحد أدنى
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.3.3.1.3
ُيمَنع استخدام مرافق متحركة خارجية )كالمركبات 

والعربات والشاحنات الخفيفة( لتخزين السلع.

.3.3.1.4
ُيمَنع استخدام طابق الميزانين )في حالة وجوده( للتخزين 

إال عندما يشكل جزءًا ال يتجزأ من البنية الرئيسة للمبنى 
وفي هذه الحالة يجب أال يقل علوه عن )2500 ملم(.

.3.3.1.5
ق بنود األجزاء  3.5.2 و  3.5.3، في حال وجود غرف  ُتطبَّ

تخزين ُمبَردة أو عالية التجميد في محل البقالة.

 .3.3
منطقة التخزين

.3.3.1
اشتراطات عامة

.3.3.1.1
تنطبق على هذا القسم جميع االشتراطات العامة المتعلقة باستقبال 

وتخزين الغذاء الواردة في المواد 56/57/58/59/60 من النظام رقم 
)6( لسنة 2010 الصادر عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. ويقع على 

عاتق مشغل البقالة مسؤولية التحقق بشكل دقيق من أحكام 
هذه المواد وضمان الفهم الكامل لالشتراطات وتطبيقها.

.3.3.1.2
يجب أن توفر محالت البقالة الظروف المالئمة لضبط درجات الحرارة خالل 

تداول وتخزين الغذاء، وأن تتيح مراقبة درجات الحرارة وتسجيلها عند 
الضرورة مع ضمان حماية الغذاء من التعرض المباشر ألشعة الشمس.

 FOOD HYGIENE THROUGHOUT
THE FOOD CHAIN

Regulation No (6) of 2010

جـهـاز أبــوظـبـي للرقابة الغذائية
ABU DHABI FOOD CONTROL AUTHORITY
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.3.3.2
غرفة التخزين

ُيراعى في غرفة التخزين اآلتي:

.3.3.2.1
ل ومانع  حمُّ تزويد غرفة التخزين بأرضية من البورسالن شديد التَّ

لالنزالق بحيث تكون مطابقة لجميع اشتراطات بنود الجزء  3.1.1.

.3.3.2.2
أن تكون الجدران والفواصل الجدارية لغرف التخزين 

مطابقة لجميع اشتراطات بنود الجزء  3.1.2.

.3.3.2.3
استخدام مواد عزل مالئمة )مثل الغشاء المقاوم للحرارة أو الفواصل الجدارية 

ة مقاومة للحرارة ( لحماية غرفة التخزين من  القابلة لإلزالة أو ستارة خاصَّ
تسرب حرارة البيئة الخارجية  في حال وجود واجهة زجاجية لغرفة التخزين.

.3.3.2.4
ُيمنع استخدام حواف النوافذ الداخلية )في حال وجودها( كرفوف 

للتخزين وحيثما أمكن، يجب أن تكون حواف النوافذ مائلة.

.3.3.2.5
إنارة غرفة التخزين بشكل مالئم وكاٍف لتوفير ظروف 

تشغيل آمنة بحسب اشتراطات بنود الجزء  3.6.1.

.3.3.2.6
أن تكون أسطح أبواب غرفة التخزين مصنوعة من مواد مصقولة 

ال تمتّص وسهلة التنظيف وقابلة للتطهير وذاتية اإلغالق.

.3.3.2.7
وضع ملصقات على أبواب غرف التخزين تحمل عالمة 

’’مخزن‘‘ باللغتين العربية واإلنجليزية.

.3.3.2.8
)إختياري(: يجوز االستفادة من الزوايا الغير مستخدمة وذلك بتحويلها إلى غرف 

تخزين مغلقة ومكيفة عندما تكون هذه األماكن مالئمة وكافية لهذا الغرض.
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.3.3.3.3
أال يتجاوز ارتفاع وحدات التخزين العلوية )800 ملم( بما يسهل الوصول 

إليها واستعمالها بشكل آمن من قبل العاملين في المحل.

.3.3.3.4
أن يسمح تصميم وحدات التخزين العلوية مع تركيباتها 

بتحميل )50 كغ( كحد أدنى لكل متر طولي.

.3.3.3.5
أن يتم تثبيت جميع الهياكل بطريقة تمنع تلوث الغذاء 

بشكل مباشر أو غير مباشر )عن طريق التكثف والتنقيط(. 
كما يجب أال تشكل عائقًا أمام عمليات التنظيف.

.3.3.3
وحدات التخزين العلوية

ُيراعى في وحدات التخزين العلوية اآلتي:

.3.3.3.1
مة  تركيب وحدات تخزين علوية داخل مساحة البيع في المحل بحيث تكون مصمَّ

خصيصًا ومجهزة بأبواب، ويتم تثبيتها فوق التركيبات على الجدران )كالرفوف 
الجدارية ووحدات التبريد والتجميد ووحدات تسديد الحساب( على أن تكون 

أسفل السقف المستعار )في حال وجوده( وذلك بحسب مخطط المحل.

.3.3.3.2
تركيب وحدات التخزين العلوية بحيث تكون قواعدها على علو 

)2100 ملم( كحد أدنى من مستوى سطح أرضية المحل.

)2100 ملم( 
كحد أدنى

)800 ملم( كحد أقصى

متر طولي واحد

)50 كج( 
كحد 
أدنى
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.3.3.3.6
أن تكون أسطح وحدات التخزين العلوية مصنوعة من مواد قابلة للغسل، 

مقاومة للصدأ وغير سامة )كاأللمنيوم أو الـ HPL(، والحفاظ عليها بحالة 
سليمة ومتينة وأن تسمح بإجراء أعمال التنظيف والتطهير بسهولة.

.3.3.3.7
 RAL 5008( أن يكون طالء وحدات التخزين العلوية بلون أزرق رمادي

Grey Blue( بما يطابق تشكيلة األلوان الموضحة في الجزء  2.1.2.

.3.3.3.8
أن تفتح أبواب وحدات التخزين بوضعية عمودية، وأن تزود بمفصالت 

تستقر في حالة الفتح. وليس مطلوبًا تزويد أبواب الوحدات بمقابض.

.3.3.3.9
لصق أحرف مقطوعة من الفنيل )Vinyl( على واجهات وحدات 

التخزين العلوية كما هو مفصل في الملحق 1 ’’الخطوط اإلرشادية 
للهوية التجارية للبقالة‘‘ وأن تكون النصوص الداخلية مكتوبة 
باللغتين: العربية واإلنجليزية. وال ُيسَمح باستخدام لغات أخرى.

.3.3.3.10
ُيمَنع تثبيت تركيبات أو وحدات علوية إضافية من أي 

نوٍع كانت فوق وحدات التخزين العلوية.

.3.3.4

وحدة تخزين عبوات المياه
ُيراعى في وحدة تخزين عبوات المياه اآلتي:

.3.3.4.1
مة خصيصًا ومصنوعة من الحديد المطلي  استخدام وحدة تخزين مصمَّ

الستيعاب عبوات المياه التي يتم تخزينها على حواملها، وسيعتمد ارتفاع 
وعرض وحدة التخزين على المساحة المخصصة للوحدة في المحل.

.3.3.4.2
أال يتجاوز ارتفاع وحدات تخزين عبوات المياه )2200 ملم(.

.3.3.4.3
ال يجوز أن ُتلِحَق قاعدة وحدة تخزين عبوات المياه أية أضرار بأرضية المحل.

.3.3.4.4
ال يجوز أن تكون وحدة تخزين عبوات المياه معرضة ألشعة الشمس المباشرة.

)2200 ملم( 
كحد أقصى
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 .3.4
مناطق أخرى

.3.4.1
مرافق الغسيل

ُيراعى في مرافق الغسيل اآلتي:

.3.4.1.1
توفير مرافق مالئمة عند الضرورة لتنظيف وتخزين معدات التنظيف. ويجب 
أن تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ. 

وحيثمًا كان مالئمًا تكون مزودة بشكل كاٍف بالماء البارد والساخن.

.3.4.1.2
فصل مناطق غسل الغذاء عن المناطق المخصصة لغسل 

معدات التنظيف، والمحافظة على نظافة كافة هذه المناطق، 
وحيثما كان مناسبًا يجب تطهيرها بعد التنظيف.

.3.4.1.3
تزويد كل من مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل معدات 

التنظيف بمياه مضبوطة الحرارة وصالحة للشرب.

.3.4.1.4
يجب توفير مرافق مخصصة ومناسبة لغسل األيدي وتجفيفها، وعند 

الضرورة ألغراض تعقيمها، على أن تتوفر فيها الشروط التالية:
أ( أن تكون مزودة بماء جاٍر صالح للشرب بدرجة حرارة مالئمة.

ب( أن تكون مفصولة عن المرافق المخصصة لغسل المواد الغذائية.

.3.4.1.5
ل  حمُّ تجهيز غرفة الغسيل بأرضية من البورسالن شديد التَّ

ومانع لالنزالق. وينبغي أن تكون اشتراطات أرضية غرفة الغسيل 
داخل المحل مطابقة الشتراطات بنود الجزء  3.1.1.

.3.4.1.6
أن تكون جميع أسطح الجدران والفواصل الجدارية لغرف الغسيل 

ة ببالط سيراميك أبيض مصقول، وأن تكون الحشوات بين  مكسوَّ
قطع السيراميك مصنوعة من مواد خاصة من األيبوكسي المضاد 

للفطريات أو غيرها من المواد التي تحسن شروط الصحة واألمان.

.3.4.1.7
تجهيز غرف الغسيل بسقف مستعار بما يطابق اشتراطات بنود الجزء  3.1.3.

.3.4.1.8
إنارة غرفة الغسيل بشكل مالئم وكاٍف لتوفير ظروف 

تشغيل آمنة بحسب اشتراطات بنود الجزء  3.6.1.

.3.4.1.9
أن تكون جميع أسطح العمل ووحدات الرفوف والخزائن في 

غرف الغسيل مصنوعة بالكامل من الستانليس ستيل، 
بما فيها جميع اإلكسسوارات الملحقة بها.

.3.4.1.10
تجهيز مدخل غرف الغسيل بباب بحيث تكون أسطحه مصنوعة من مواد 

مصقولة ال تمتص وسهلة التنظيف وللتطهير وذاتية اإلغالق ويمكن أن يكون 
باب مدخل غرفة الغسيل إما مصنوعًا من لوح ألمنيوم أو زجاج بدون إطار وفي 

الحالتين يتم تزويده بالتركيبات واألقفال وجميع اإلكسسوارات المطلوبة  وُيمنع 
منعًا باتًا استخدام الخشب أو غيره من المواد المسامية في غرف الغسيل.

.3.4.1.11
توفير تهوية مناسبة لغرفة الغسيل وذلك بحسب مساحتها كما يجب مراعاة 

أحكام المادة )17( من النظام رقم )6( لسنة 2010 الصادر عن جهاز أبوظبي للرقابة 
الغذائية فيما يتعلق بهذا البند بما يتطابق بالكامل مع اشتراطات البند  3.5.4.1.
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.3.4.1.12
تجهيز جميع المناطق الرطبة )كأرضية المحل والنعالت 

على محيط أرضية الغرفة( بطبقة عازلة للماء.

.3.4.1.13
تجهيز مرافق الغسيل بأدوات لتجفيف األيدي أو معدات مثبتة 

لتوزيع المناديل الورقية التي تستعمل لمرة واحدة.

.3.4.1.14
)إختياري(: يجوز أن تكون مغاسل األيدي غير يدوية التشغيل 

كأن تعمل بالضغط بواسطة استخدام األرجل.

.3.4.2
الوحدات الصحية للعاملين

ُيراعى في الوحدات الصحية للعاملين )الحمامات( اآلتي:

.3.4.2.1
يجب أن تطابق الوحدات الصحية للعاملين )في حال وجودها( المادة 

)20( من النظام رقم )6( لسنة 2010 الصادر عن جهاز أبوظبي للرقابة 
الغذائية وأية تشريعات أخرى ذات صلة ومطبقة في إمارة أبوظبي.
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 .3.5
التجهيزات

.3.5.1
اشتراطات عامة

.3.5.1.1
تنطبق على هذا القسم جميع االشتراطات العامة المتعلقة باستقبال 

وتخزين الغذاء الواردة في المواد 22 و 23 و 24  تحت عنوان ’’المعدات 
واألدوات‘‘ من النظام رقم )6( لسنة 2010 الصادر عن جهاز أبوظبي للرقابة 

الغذائية. ويقع على عاتق مشغل البقالة مسؤولية التحقق بشكل دقيق 
من أحكام هذه المواد وضمان الفهم الكامل لالشتراطات وتطبيقها.

.3.5.1.2
تنطبق على هذا القسم جميع االشتراطات العامة المتعلقة باستقبال 

وتخزين الغذاء الواردة في المواد 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 
36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41  تحت عنوان ’’التحكم بدرجات الحرارة‘‘ من 

النظام رقم )6( لسنة 2010 الصادر عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. 
ويقع على عاتق مشغل البقالة مسؤولية التحقق بشكل دقيق من 

أحكام هذه المواد وضمان الفهم الكامل لالشتراطات وتطبيقها.

.3.5.1.3
يجب وصل جميع التجهيزات المصممة لتكون جزءًا من شبكات الصرف الصحي 

أو تصريف المياه إلى شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه الخاصة بالمحل 
بما يتوافق مع اشتراطات مكتب التنظيم والرقابة )RSB( في أبوظبي.

.3.5.2
وحدات التبريد

ُيراعى في وحدات التبريد اآلتي:

.3.5.2.1
أن يكون لون وحدات التبريد حياديًا بما يساعد على 

تنظيفها وإبراز السلع المعروضة فيها.

.3.5.2.2
أن تكون وحدات التبريد مزودة بأجهزة لقياس درجة حرارتها بدقة )+/- 1( درجة 

مئوية، كما يجب المحافظة دائمًا على درجة حرارة تقل عن )5( درجات مئوية.

 FOOD HYGIENE THROUGHOUT
THE FOOD CHAIN

Regulation No (6) of 2010

جـهـاز أبــوظـبـي للرقابة الغذائية
ABU DHABI FOOD CONTROL AUTHORITY

اقل من )5( 
درجات مئوية
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.3.5.2.3
أن يعمل ضاغط وحدة التبريد بمستوى ضجيج يقل عن )50( ديسيبل.

.3.5.2.4
ُيسَمح باستخدام وحدات التبريد المقدمة مجانًا تحت رعاية موردي األغذية / 

المشروبات بحيث تكون مطابقة تمامًا لالشتراطات الواردة في هذا الجزء  3.5.2.

.3.5.2.5
استبدال وحدة التبريد بالكامل في حال وجود عيب ال يمكن إصالحه 

أو صدأ ال يمكن معالجته أو عدم القدرة على اإليفاء باشتراط ضبط 
درجة الحرارة أو غيره من االشتراطات المذكورة في الجزء  3.5.2.

.3.5.2.6
توفير مسافة ال تقل عن )100 ملم( تفصل بين الجانب الخلفي 

لوحدة التبريد والحائط المواجه له لضمان تهوية مناسبة.

.3.5.2.7
)إختياري(: يجوز لمشغل محل البقالة تحديد عدد وحجم وتصميم وحدات 

التبريد وأن تكون وحدات التبريد مجهزة بنظام تكثيف مدمج.

.3.5.2.8
)إختياري(: لوحدات التبريد أطوال متنوعة فيجوز ربط هذه الوحدات مع بعضها 

بحيث تشكل حائط تبريد كامل وذلك من خالل إزالة أجزائها الجانبية.

.3.5.2.9
)إختياري(: يجوز طالء وحدات التبريد التي تعاني خدوشًا على 

سطحها وذلك الستعادة التناسق في مظهرها.

.3.5.2.10
الت البيانات‘‘ في وحدات  )إختياري(: يجوز استخدام أجهزة ’’مسجِّ

التبريد لمعرفة المسار الزمني لتغيرات درجات الحرارة.

.3.5.3
وحدات التجميد

ُيراعى في وحدات التجميد اآلتي:

.3.5.3.1
أن يكون لون وحدات التجميد حياديًا بما يساعد على 

تنظيفها وإبراز السلع المعروضة فيها.

.3.5.3.2
أن تكون وحدات التجميد مزودة بأجهزة لقياس درجة الحرارة بدقة ) +/- 1( درجة 

مئوية، كما يجب المحافظة دائمًا على درجة حرارة تقل عن )- 18( درجة مئوية.

.3.5.3.3
أن يعمل ضاغط وحدة التجميد بمستوى ضجيج يقل عن )50( ديسيبل.

اقل من )-١٨( 
درجة مئوية

الجداروحدة التبريد

)100 ملم( 
كحد أدنى
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.3.5.3.4
أن تكون وحدة التجميد مزودة بباب عازل زجاجي عريض مع توفير إنارة 

مضاعفة ورفوف متحركة تتمتع بقدرة تبخير مع إمكانية تعديل ارتفاعاتها، 
ونظام لتصريف المياه الناتجة عن التنظيف وذوبان الجليد وصندوق ُمضاء 
في القسم العلوي وأن تعمل الوحدة بنظام دوران الهواء داخلها من خالل 

مراوح متحركة وأن تحوي الوحدة جهاز تبخير لضمان كفاءة في التشغيل 
بحيث تعوض النقص في البرودة نتيجة الفتح المتكرر لباب الوحدة.

.3.5.3.5
استبدال وحدة التجميد بالكامل في حال وجود عيب ال يمكن إصالحه 

أو صدأ ال يمكن معالجته أو عدم القدرة على اإليفاء باشتراط ضبط 
درجة الحرارة أو غيره من االشتراطات المذكورة في الجزء  3.5.2.

.3.5.3.6
توفير مسافة ال تقل عن )100 ملم( تفصل بين الجانب الخلفي 

لوحدة التجميد والحائط المواجه له لضمان تهوية مناسبة.

.3.5.3.7
)إختياري(: يجوز لمشغل محل البقالة تحديد عدد وحجم وتصميم وحدات 

التجميد وأن تكون وحدات التجميد مجهزة بنظام تكثيف مدمج.

.3.5.3.8
)إختياري(: لوحدات التجميد أطوال متنوعة فيجوز ربط هذه الوحدات مع بعضها 

بحيث تشكل حائط تجميد كامل وذلك من خالل إزالة أجزائها الجانبية.

.3.5.3.9
)إختياري(: يجوز طالء وحدات التجميد التي تعاني خدوشًا 

على سطحها وذلك الستعادة التناسق في مظهرها.

.3.5.3.10
الت البيانات في وحدات  )إختياري(: يجوز استخدام أجهزة مسجِّ

التجميد لمعرفة المسار الزمني لتغيرات درجات الحرارة.

.3.5.4
التهوية والتكييف

ُراعى في التهوية والتكييف اآلتي:

.3.5.4.1
توفير وسائل تهوية مناسبة وكافية سواًء طبيعية أو ميكانيكية مع 

تجنب أي تدفق ميكانيكي للهواء من منطقة ملوثة إلى منطقة نظيفة.

.3.5.4.2
أن تكون فتحات التهوية مزودة بمرشحات أو سياج حماية 

مصنوع من مواد غير قابلة للتآكل، مع األخذ في االعتبار سهولة 
الوصول إلى الفالتر واألجزاء التي تتطلب التنظيف.

.3.5.4.3
أن تكون التهوية مالئمة للحد من تلوث الغذاء عن طريق الهواء 

والتحكم بدرجة الحرارة المحيطة والروائح والرطوبة.

.3.5.4.4
تجهيز محل البقالة بنظام تكييف يضمن بقاء درجة حرارته بين 

)16( و )24( درجة مئوية في جميع األوقات بما فيه وقت اإلغالق.

)16 – °24 مئوية(
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.3.5.4.5
باك، ويتم استبدالها  ُيمَنع استخدام وحدات تكييف من النوع الشُّ

بوحدات تكييف من نوع )Split( أو أنظمة تكييف مركزية.

.3.5.4.6
فحص وإصالح نظام التكييف أو استبداله في حال ظهور آثار 

لتكثف المياه أو آفات فطرية على الجدران واألسقف.

.3.5.5
جهاز المحاسبة

ُيراعى في جهاز المحاسبة اآلتي:

.3.5.5.1
استخدام جهاز محاسبة لتسجيل المدفوعات النقدية عند 

كل وحدة تسديد حساب موجودة داخل المحل.
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.3.5.5.2
أن يوفر جهاز المحاسبة فاتورة مطبوعة لصالح المتسوق تتضمن:

    1( اسم وعنوان ورقم هاتف محل البقالة.
    2( تاريخ ووقت إجراء المعاملة.

    3( قائمة بالسلع والخدمات التي تم وشراؤها وكمياتها.
    4( القيمة النقدية للسلع والخدمات التي تم شراؤها بالعملة المحلية.

)لمزيد من المعلومات عن فواتير تسديد الحساب، يرجى مراجعة 
الملحق 4 ’’الخطوط اإلرشادية للهوية التجارية للبقالة‘‘(.

.3.5.5.3
)إختياري(: يجوز استخدام جهاز محاسبة يكون مزود بقارئ 

للرموز الشريطية “Bar Code” ونظام إلدارة المخزون بما 
يوفر كفاءة أكبر في مراقبة مؤشرات األداء األساسية.

.3.5.6
الميزان

ُيراعى في الميزان اآلتي:

.3.5.6.1
أن تكون دقة الميزان المستخدم في محل البقالة من الصنف 3 )دقة 
متوسطة( وفقًا للمنظمة الدولية للمقاييس القانونية )OIML( وبما 
يتوافق مع المعايير الصادرة عن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

.3.5.6.2
ضبط ومعايرة الميزان بشكل دوري من قبل شركة مؤهلة ومرخصة 

.)QCC( من قبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
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.3.5.6.3
ُيسمح باستخدام الموازين الميكانيكية واإللكترونية 

طالمًا أنها تفي باالشتراطات الفنية للقياس الصادرة عن 
.)QCC( مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

.3.5.6.4
تخصيص مكان مالئم للميزان ذو سطح أفقي ومستوي.

.3.5.6.5
)إختياري(: يجوز استخدام ميزان إلكتروني مزود بشاشة عرض رقمية.

.3.5.7
جهاز مكافحة الحشرات 

الطائرة
ُيراعى في جهاز مكافحة الحشرات الطائرة اآلتي:

.3.5.7.1
تركيب واستخدام جهاز لصعق ومكافحة الحشرات الطائرة في محل البقالة 

وأن َيسَمح تصميم الجهاز ببقاء الحشرات داخله بعد القضاء عليها.

.3.5.7.2
تركيب الجهاز بحيث ال يشكل موقعُه خطرًا على السالمة الغذائية.

.3.5.7.3
تركيب الجهاز في مكان وعلى علو مالئمين بما يضمن 

عة(. فعالية التشغيل )راجع تعليمات الشركة الُمصنِّ
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.3.5.8
نظام كاميرات المراقبة

)إختياري(: يجوز تركيب واستخدام نظام كاميرات مراقبة  في 
داخل وخارج محل البقالة على أن ُيراعى اآلتي:

.3.5.8.1
تصميم وتركيب نظام كاميرات المراقبة من قبل شركة موردة مرخصة بما 

يتطابق مع القوانين المتعلقة بمزودي الخدمات األمنية في إمارة أبوظبي.

.3.5.9
النظام السماعي والمرئي

)إختياري(: يجوز تركيب واستخدام نظام سماعي أو 
مرئي في محل البقالة على أن ُيراعى اآلتي:

.3.5.9.1
أن يفي مستوى الصوت بشروط الراحة السمعية بحيث ال يتجاوز )60( ديسيبل.

.3.5.9.2
أن يخضع محل البقالة لشروط حقوق استخدام الملكية الفكرية 

ق في صناعة الموسيقى  ويتحمل مشغل البقالة وحده  بالشكل الُمطبَّ
قة في هذا الخصوص. مسؤولية المطابقة مع جميع القوانين الُمطبَّ

)60 ديسبل( 
كحد أقصى
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.3.5.10
أجهزة البيع اآللي

)إختياري(: يجوز تركيب واستخدام أجهزة البيع اآللي لألغذية أو المشروبات 
الباردة أو الساخنة كجهاز تحضير القهوة للخدمة الذاتية على أن ُيراعى اآلتي:

.3.5.10.1
تحديد موقع جهاز البيع اآللي بحسب تصميم كل محل على حدة.

.3.5.11
وحدة المايكروويف

)إختياري(: يجوز تركيب واستخدام  وحدة مايكروويف 
داخل المحل على أن ُيراعى اآلتي:

.3.5.11.1
المحافظة على نظافة وحدة المايكروويف وتطبيق توصيات الشركة المصنعة.

.3.5.11.2
تخصيص مكان مالئم لوحدة المايكروويف في المحل.

.3.5.11.3
تحديد موقع وحدة المايكروويف بحسب تصميم كل محل على حدة.



54

.3.5.12
جهاز الصراف اآللي

)إختياري(: يجوز تركيب واستخدام جهاز الصراف 
اآللي في المحل على أن ُيراعى اآلتي:

.3.5.12.1
وضع جهاز الصراف اآللي داخل المحل وتركيبه بطريقة 

تمنع غزو اآلفات أو تشكيل مالذ لها داخل الجهاز.

.3.5.12.2
وضع جهاز الصراف اآللي داخل محل البقالة ويجوز تركيب جهاز صراف آلي 

خارجي سواًء كان مستقاًل أو مركبًا ضمن الجدار وفي حال بروز واجهة الجهاز 
نحو خارج المحل، يمكن طلب موافقة مالك العقار الجهات المختصة.

3.5.12.3
ال يجوز بأن يكون المظهر العام لجهاز الصراف اآللي 

الخارجي متضاربًا مع واجهة المحل.
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 .3.6
اإلنارة

.3.6.1
وسائل ومعدات اإلضاءة

ُيراعى في وسائل ومعدات اإلضاءة اآلتي:

.3.6.1.1
توفير إضاءة كافية سواًء طبيعية أو اصطناعية للتمكن من العمل 

ضمن شروط مالئمة وآمنة، ويجب أن تكون شدة اإلضاءة مالئمة 
لطبيعة العمل وأن تكون معدات اإلضاءة واألسالك الكهربائية محمية 

بشكل يسمح بسهولة التنظيف والوقاية من التلوث التبادلي.

.3.6.1.2
أن يكون مصدر اإلضاءة دائمًا مغطى بما يمنع حصول 

ث في حال انكسار أو انفجار المصباح. تلوُّ

.3.6.1.3
أن تكون شدة اإلضاءة في مناطق البيع وغرف الغسيل 
والوحدات الصحية )220 لوكس( كحد أدنى حيث تقاس 

الشدة على علو )890 ملم( فوق سطح أرضية المحل.

.3.6.1.4
أن تكون شدة اإلضاءة في مناطق التخزين الجافة )110 لوكس( كحد أدنى 

حيث تقاس الشدة على علو )890 ملم( فوق سطح أرضية مناطق التخزين.

.3.6.1.5
أن يكون توزيع اإلضاءة موحدًا بشكل معقول مع أقل 

قدر من السطوع بما يوفر بيئة تسوق مريحة.

شدة اإلضاءة في منطقة البيع  
)220 لوكس( كحد أدنى

شدة اإلضاءة في منطقة التخزين 
)110 لوكس( كحد أدنى
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.3.6.1.6
تركيب تجهيزات اإلنارة بشكل مناسب وآمن وتثبيتها في 

السقف أو السقف المستعار بأقل حد من البروز. وُيمنع استخدام 
المصابيح المتدلية واألضواء التي يتم تركيبها على الجدران.

.3.6.1.7
.)day-light( أو )warm-white( أن يكون لون الضوء الصادر عن المصابيح إما

.3.6.1.8
ر في استهالك الطاقة. )إختياري(: يجوز استخدام مصابيح إنارة من النوع الذي يوفِّ

.3.6.2
اإلنارة في حاالت الطورائ

ُيراعى في اإلنارة في حاالت الطورائ اآلتي:

.3.6.2.1
تفعيل نظام لإلنارة في حاالت الطوارئ من خالل وحدات 

ِخرة للطاقة. ِخرة أو غير مدَّ ذاتية التغذية وُمدَّ

.3.6.2.2
 )Fluorescent( أن تحوي كل وحدة إنارة على مصابيح إضاءة صغيرة

بقوة )8 واط(، وبطارية مغلقة مصنوعة من النيكل والكادميوم 
مزودة بوحدة شحن صلبة، ومؤشر ضوئي يدل على سالمة الشبكة 

الكهربائية مزود بمفتاح اختبار. كما يجب أن تكون الوحدات قادرة 
على اإلنارة لمدة )3( ساعات في حال انقطاع التيار الكهربائي.

.3.6.2.3
أن تكون وحدة شحن الطاقة قادرة على إعادة شحن البطاريات بالكامل خالل 

مدة )8( ساعات بعد استخدامها في حاالت حدوث خلل في الشبكة الكهربائية.

.3.6.2.4
توصيل جميع تركيبات اإلنارة المخصصة لحاالت الطوارئ بطريقة يضيء فيها 

مصباح المؤشر االختباري بحيث يشير إلى أن الوحدة مشحونة بالكامل.

.3.6.2.5
أن تكون تركيبات اإلنارة المخصصة لحاالت الطوارئ مطابقة في 

عددها ومواصفاتها الشتراطات شركة أبوظبي للتوزيع.
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 .3.7
التركيبات الكهربائية

ُيراعى في الفتات مخارج الطوارئ اآلتي:

 .3.7.1.1
أن تكون جميع األسالك الكهربائية مخفية بشكل مناسب 

بما يتطابق مع اشتراطات شركة أبوظبي للتوزيع.

.3.7.1.2
وصل كل وحدة تبريد إلى مأخذ كهربائي خاص بها بما 

يتطابق مع اشتراطات شركة أبوظبي للتوزيع.

.3.7.1.3
أن تكون المآخذ الكهربائية المخصصة لوحدات التبريد موزعة 

في أماكن يسهل الوصول إليها وقريبة من وحدة التبريد.

.3.7.1.4
أن تكون المآخذ الكهربائية الموجودة في المناطق الرطبة عازلة 

للمياه ومطابقة الشتراطات شركة أبوظبي للتوزيع.

.3.7.1.5
استخدام مآخذ كهربائية مركبة على األرضية لتوصيل الطاقة للتجهيزات 
الكهربائية )كوحدات التجميد( الواقعة في القسم المركزي لمنطقة البيع.

.3.6.3
الفتات مخارج الطوارئ

ُيراعى في الفتات مخارج الطوارئ اآلتي:

.3.6.3.1
وضع الفتات مخارج الطوارئ عند األبواب المخصصة للخروج في حاالت الطوارئ.

.3.6.3.2
أن تحمل كل الفتة كلمة ’’مخرج‘‘ )EXIT( باللغتين العربية واإلنجليزية ، 

حيث يتم وضع الكلمة العربية إما فوق أو على يمين الكلمة اإلنجليزية.

.3.6.3.3
وضع أسهم تشير إلى اتجاهات الخروج في حاالت الطوارئ.

.3.6.3.4
أن تكون الفتات مخارج الطوارئ مطابقة في عددها ومواصفاتها 

الشتراطات إدارة الدفاع المدني - أبوظبي.
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 .3.8
األمان والسالمة من الحرائق

.3.8.1
أسطوانات إطفاء الحرائق

ُيراعى في أسطوانات إطفاء الحرائق اآلتي:

.3.8.1.1
تجهيز كل محل بقالة بأسطوانات إطفاء متحركة إلطفاء مختلف أنواع الحرائق.

.3.8.1.2
توفير أسطوانة تعمل بالبودرة الجافة وأخرى تعمل بثاني أوكسيد 

الكربون )CO2( لكل )50( متر مربع من مساحة المحل.

.3.8.1.3
الحصول على شهادات اعتماد لشكل ونوعية أسطوانات 

إطفاء الحرائق من إدارة الدفاع المدني - أبوظبي.

.3.8.1.4
أن تكون أسطوانات إطفاء الحرائق مطابقة في عددها 
ومواصفاتها الشتراطات إدارة الدفاع المدني - أبوظبي.

.3.8.2
ات و تعقب الدخان و  المرشَّ

اإلنذار من الحرائق
ات و تعقب الدخان و اإلنذار من الحرائق اآلتي: ُيراعى في المرشَّ

.3.8.2.1
يكون تركيب نظام المرشات  وتعقب الدخان واإلنذار من الحرائق إلزاميًا 

فقط عندما يكون المبنى مجهزًا لتركيب مثل هذا النظام.

.3.8.2.2
أن تكون الشركة الموردة لكل نظام معتمدة لدى إدارة الدفاع المدني - أبوظبي.
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.4 
االشتراطات التشغيلية
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 .4.1
حالة بنية المحل

 .4.1.1
التنظيف واشتراطات 

التشغيل
ُيراعى في التنظيف واشتراطات التشغيل اآلتي:

 .4.1.1.1
أن تبقى واجهة المحل نظيفة ومرتبة مع المحافظة على 

الرصيف المتصل بها خاليًا من جميع النفايات.

 .4.1.1.2
ه من  المحافظة دائمًا على نظافة مدخل المحل وخلوِّ

جميع وحدات العرض أو السلع المعروضة.

 .4.1.1.3
المحافظة على نظافة محالت البقالة من الداخل، وتوفير الصيانة 

إلبقائها في حالة جيدة والمحافظة على نظافة جميع اللوازم 
والتركيبات والتجهيزات المالمسة لألغذية لتخفيض المخاطر 

المتعلقة بقضايا السالمة الغذائية، وتلبية توقعات الزبائن.

 .4.1.1.4
المحافظة دائمًا على نظافة أسطح أرضية المحل وخلوها من العيوب 

وأن يتم استبدال قطع بالط األرضية والنعالت المتضررة.

 .4.1.1.5
المحافظة دائمًا على نظافة أسطح الجدران 

والفواصل الجدارية وخلوها من العيوب.
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 .4.1.1.6
المحافظة دائمًا على نظافة األسقف أو الجزء الداخلي منها وخلوها 

من العيوب وأن يتم استبدال قطع بالط األسقف المتضررة.

 .4.1.1.7
أن تكون جميع مصابيح اإلضاءة صالحة لإلنارة.

 .4.1.1.8
مة. المحافظة دائمًا على نظافة غرفة التخزين و إبقائها جافة وآمنة ومنظَّ

 .4.1.1.9
المحافظة دائمًا على نظافة هياكل وحدات التبريد والتجميد ورفوفها 

الداخلية وبقائها نظيفة وخالية من العيوب والصدأ وأن يتم استبدال وحدات 
الرفوف الجدارية أو أجزائها في حال كانت متضررة أو صدئة وأن يتم استبدال 

وحدات الرفوف بين الممرات أو أجزائها في حال كانت متضررة أو صدئة. 

 .4.1.1.10
أن يعمل جهاز ضبط حرارة التكييف )Thermostat( بالشكل 

المناسب وأن يسمح بالتحكم بدرجة الحرارة والرطوبة وانسياب 
الهواء، كما يجب أن تكون مؤشرات الحرارة واضحة مع إمكانية 

ضبطها ومراقبتها لضمان بيئة تسوق وعمل مريحتين.
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 .4.1.1.11
أن تعمل ضواغط التكييف ومراوح التهوية بمستوى ضجيج 

يحقق شروط الراحة وبما يقل عن )60( ديسيبل.

 .4.1.1.12
المحافظة على نظافة شفرات توزيع التيار الهوائي 

وبقائها دائمًا خالية من الغبار.

.4.1.1.13

المحافظة دائمًا على نظافة جهاز مكافحة الحشرات الطائرة، 
وصيانته بما يتوافق مع جميع تعليمات الشركة المصنعة.

 .4.1.1.14
المحافظة دائمًا على نظافة جهاز البيع اآللي )في 

حال وجوده(، وخلوه من التلوث الغذائي.

 .4.1.1.15
المحافظة دائمًا على نظافة وحدة المايكروويف )في حال وجودها(، 

وخلوها من التلوث الغذائي. ويجب اتخاذ تدابير وقائية لدى 
استخدام وحدة المايكروويف لمنع مخاطر اشتعال الحرائق.

.4.1.1.16
استخدام مناديل تنظيف تستعمل لمرة واحدة في 

تنظيف التركيبات واللوازم والتجهيزات. 

 .4.1.1.17
التحقق من صالحية مواد التنظيف، واستخدام النسب والتركيز 

الصحيح لدى مزج مواد التنظيف الكيماوية مع بعضها مع مراعاة 
اشتراطات السالمة واألمان واستخدام تجهيزات الحماية الشخصية.

Max. 60db
)60 ديسبل( 
كحد أقصى
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 .4.1.2
التسوق داخل المحل

ُيراعى في التسوق داخل المحل اآلتي::

 .4.1.2.1
أن تكون جميع الممرات دائمًا خالية من كافة المواد التي قد تعرقل 

المرور فيها، وتنظيفها من السوائل المنسكبة والتي قد تسبب 
االنزالق لتوفير تسوق مريح وآمن للزبائن والموظفين في المحل.

 .4.1.2.2
أال يعرقل تخزين عبوات المياه داخل المحل ممرات العبور أو أن يعيق 

حركة المتسوقين أو أن يحد من وصولهم اآلمن إلى السلع المعروضة.

 .4.1.2.3
أال يكون هناك بروز للسلع من الجانب األمامي لرفوف العرض 

بما قد يعرضها لالصطدام أو ُيولِّد مخاطر خالل التسوق.
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 .4.2
الممارسات

.4.2.1
التدريب

 .4.2.1.1
يلتزم مشغلو محالت البقالة بضمان تدريب متداولي الغذاء وبيان المعارف 

والمهارات الضرورية الالزمة لهم في مجال سالمة الغذاء والممارسات الصحية 
الجيدة كٌل بحسب المهام الموكلة إليه، كما يلتزمون بضمان حصول 

متداولي الغذاء على برامج التدريب الرسمية والمتعلقة بسالمة الغذاء.

 .4.1.3
مكافحة اآلفات

ُيراعى في مكافحة اآلفات اآلتي:

 .4.1.3.1
بقاء محل البقالة خاليًا من جميع الحشرات والقوارض وغيرها من اآلفات.

 .4.1.3.2
إجراء مراقبة ومراجعة روتينية لمحالت البقالة من قبل شركة لمكافحة اآلفات 

.)CWM( بحيث تكون مؤهلة ومعتمدة من قبل مركز إدارة نفايات أبوظبي

.4.1.3.3
االحتفاظ بسجالت ونتائج مكافحة اآلفات في محل البقالة.

.4.1.3.4
يجوز تركيب أجهزة طاردة للقوارض في أماكن تواجدها 

لمنع استيطانها أو دخولها إلى محل البقالة.
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 .4.2.2
عرض السلع وأصنافها

ُيراعى في عرض السلع وأصنافها اآلتي:

 .4.2.2.1
على محالت البقالة توفير )25( متر طولي كحد أدنى 

لعرض المواد الغذائية وغير الغذائية.

المتر الطولي للعرض
وحدة قياس )محسوبة باألمتار( إجمالي الطول الممتد )محسوبًا من 

واجهة العرض( للرفوف والتجهيزات المستخدمة في عرض السلع 
التي تحقق مبيعات في محل البقالة متضمنًة، على سبيل المثال 

ال الحصر، الرفوف على الجدران والرفوف بين الممرات )الجوندوال( 
والبرادات والمجمدات ورفوف العرض عند صندوق دفع الحساب ووحدة 

العرض على الجدار الخلفي لصندوق الحساب ومنصة الصحف.

مثال توضيحي

مساحة المحل    39.0 متر مربع
وحدات العرض الطويلة    16.4 متر
وحدات العرض القصيرة    17.3 متر

إجمالي األمتار الطولية    33.7 متر
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 .4.2.2.2
تجنب تكديس السلع المعروضة للبيع فوق رفوف العرض.

 .4.2.2.3
أال يتجاوز ارتفاع السلع المعروضة على الرف العلوي لوحدات الرفوف 

بين الممرات )100 ملم( فوق ارتفاع اللوح الخلفي للوحدة.

 .4.2.2.4
ُيحَظر عرض السلع أو أية مواد أخرى يتم ترويجها للبيع من 

خالل تعليقها بشكل مباشر أو غير مباشر من السقف أو 
تثبيتها على الجدران أو التجهيزات أو المعدات.

 .4.2.2.5
ُيحَظر عرض السلع وترويجها للبيع على الساللم، سواًء بوضعها 

على الدرجات أو تعليقها على إطار الساللم أو الجدران.
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 .4.2.3
أسعار السلع

ُيراعى في أسعار السلع اآلتي:

 .4.2.3.1
أن يتم عرض أسعار السلع والخدمات التي توفرها محالت 

البقالة بشكل واضح ودقيق للزبائن، كما يجب عرض وحدات 
أسعار السلع التي يتم بيعها بحسب الوزن والقياس.

 .4.2.3.2
أن تكون أسعار السلع المعروضة للبيع في محالت البقالة صحيحة ومذكورة 

بالعملة المحلية متضمنًة جميع الضرائب على السلع )في حال وجودها(.

 .4.2.2.6
ُيمنع تركيب ستائر بالستيكية على الواجهة األمامية لوحدات التبريد.

 .4.2.2.7
أن تكون جميع وحدات العرض خالية من الملصقات اإلعالنية وغيرها من المواد 

الترويجية التي قد تؤثر سلبًا على مظهر المحل والمتضمنة، على سبيل المثال 
ال الحصر، وحدات التبريد والتجميد ورفوف العرض ووحدة تسديد الحساب.

 .4.2.2.8
يخضع عرض السلع خارج محل البقالة )كمنصة عرض الصحف أو البرادات 

الخارجية أو ماكينات البيع التلقائي( لموافقة مسبقة من الجهات المختصة.

يلعب العرض المنظم للسلع على الرفوف دورًا 
رئيسًا في مظهر المحل، ويساهم بشكل
كبير في زيادة المبيعات وثقة المستهلك 

بالمحل، وُيوصى مشغلو محالت البقالة
دائمًا بتطبيق أفضل ممارسات التسويق 

المذكورة في الملحق 3 من هذا الدليل.
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 .4.2.3.3
تقديم فاتورة مطبوعة لصالح المتسوق بحيث تظهر عليها جميع 

المعلومات المتعلقة بمعاملة التسوق بشكل دقيق وواضح.

 .4.2.3.4
يجوز وضع أسعار السلع المعروضة للبيع في محالت البقالة على السلع نفسها، 
ل أن يتم عرض األسعار على بطاقات توضع على حافة الرف أو يتم إدخالها  وُيفضَّ

في المجرى الشفاف المخصص لوضع األسعار والموجود على طرف الرف.

 .4.2.4
استالم السلع

ُيراعى في استالم السلع اآلتي:

 .4.2.4.1
على مشغل محل البقالة تدقيق ومراقبة المعلومات الخاصة 

بالسلع التي يتم توريدها إلى المحل على النحو التالي:
  1(  تاريخ انتهاء صالحية السلع.

  2(  درجة حرارتها.
  3(  حالة السلع.

  4(  مظهر السلع ونظافتها.

 .4.2.4.2
على مشغل محل البقالة االحتفاظ، كحد   .4.2.4.2

أدنى، بسجل يتضمن العناصر التالية:

فيما يخص المنتجات الغذائية المورَّدة إلى محل البقالة:  )1
اسم المورِّد.  )1   

عنوان المورد.  )2  
طبيعة السلع المورَّدة.  )3  

تاريخ استالم السلع.  )4  

فيما يخص المنتجات الغذائية المورَّدة من محل البقالة لنشاط تجاري آخر:  )2
اسم العميل.  )1   

عنوان العميل.  )2  
طبيعة المنتجات الغذائية الموّرًدة.  )3  

تاريخ توريد المنتجات.  )4  
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 .4.2.5
التخزين

ُيراعى في التخزين اآلتي:

 .4.2.5.1
عدم تخزين عبوات المياه خارج محل البقالة، سواًء كانت معرضة 

بشكل مباشر أو غير مباشر ألشعة الشمس والحرارة.

 .4.2.5.2
عدم تخزين السلع في األماكن غير المخصصة لها، وعلى سبيل المثال ال 

الحصر، أسطح وحدات التبريد والتجميد، أو على أرضية المحل أو أمام صندوق 
َرج المؤدي إلى  تسديد الحساب أو فوق وحدات التخزين العلوية أو على الدَّ

الميزانين أو في غرف الغسيل أو غرف تبديل المالبس أو المكتب أو الحمامات.

 .4.2.5.3
استخدام وحدات الرفوف فقط بغرض عرض السلع وليس لتخزينها.

 .4.2.5.4
عدم تخزين السلع وغيرها من المنتجات المعروضة 

للبيع خارج المحل أو في األماكن المكشوفة.

 .4.2.5.5
تخزين المواد الغذائية وغير الغذائية بشكل منفصل داخل 

وحدات التخزين العلوية لمنع حدوث تلوث تبادلي.
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 .4.2.5.6
أن تكون وحدات التخزين العلوية دائمًا خالية من الملصقات اإلعالنية 
وغيرها من المواد الترويجية التي قد تؤثر سلبيًا على مظهر المحل.

 .4.2.5.7
أال يتجاوز إجمالي مساحة التخزين األرضي في محل البقالة 

)50( في المائة من إجمالي مساحة المحل.

 .4.2.5.8
دائمًا تخزين السلع بما يمنع التالمس المباشر مع سطح أرضية المحل، 

ة بالستيكية أو معدنية على  إما من خالل استخدام رفوف تخزين أو ِمنصَّ
ارتفاع ال يقل عن )150 ملم( فوق مستوى سطح أرضية المحل، ويجب توفير 

مسافة كافية حولها للتنظيف. ويجب تطبيق أحكام المادة )50( من 
النظام رقم )6( لسنة 2010 الصادر عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

 .4.2.5.9
عدم استخدام األساليب التقليدية كالعصا أو الملقط أو أية 
أدوات مشابهة للوصول إلى السلع المخزنة والتقاطها من 

وحدات التخزين العلوية لتجنب إحداث ضرر بالمنتجات.

 .4.2.5.10
مراعاة جميع التدابير الوقائية الضرورية والمتعلقة بالصحة والسالمة 

المهنية لدى تداول السلع من قبل العاملين في المحل.

 .4.2.5.11
توفير مكان خاص لتخزين األغذية منتهية الصالحية بشكل مؤقت في 

خزائن مغلقة توضع عليها بطاقة “سلع منتهية الصالحية”. ويجب التخلص 
بشكل فوري من جميع األغذية المبردة والمجمدة منتهية الصالحية.

 .4.2.5.12
توفير رف خاص لوضع السلع في حالة استرداد األغذية ، ويجب عزلها 

وتعريفها ببطاقة خاصة “ُمستَرّد” بحسب النظام رقم )3( لسنة 2008 
الصادر عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بشأن تتبع واسترداد األغذية.

)150 ملم( 
كحد أدنى
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 .4.2.6
التحكم بدرجات الحرارة

ُيراعى في التحكم بدرجات الحرارة اآلتي:

 .4.2.6.1
تنطبق على هذا الجزء جميع االشتراطات العامة الستقبال األغذية وتخزينها، 
والمفصلة في المواد 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 
و 40 تحت ’’التحكم بدرجات الحرارة‘‘ من النظام رقم )6( لسنة 2010 الصادر عن 

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. ويكون مشغل محل البقالة مسؤوالً عن التحقق 
الدقيق من أحكام هذه المواد، وضمان الفهم والتطبيق الكامل الشتراطاتها.

 .4.2.6.2
أن تكون مؤشرات الحرارة لوحدات التبريد والتجميد واضحة 

ومراقبة بشكل دوري من قبل مشغل المحل.

 .4.2.6.3
المحافظة على الغذاء ضمن درجات الحرارة اآلتية:

توريد الغذاء – أقل من )- 18( درجة مئوية للغذاء   )1
المجمد وأقل من )5( درجات مئوية للغذاء المبرد؛

الغذاء في وحدات التبريد – أقل من )5( درجات مئوية؛  )2
الغذاء في وحدات التجميد – أقل من )- 18( درجة مئوية؛  )3

ُتحَفظ جميع المواد الغذائية الجافة األخرى المعروضة على  )4

الرفوف بدرجة حرارة مناسبة لتجنب المخاطر على صحة اإلنسان، 
كما يجب مراعاة درجة الحرارة المناسبة لكل صنف غذائي.

 .4.2.6.4
مراقبة درجة حرارة وحدات التبريد والتجميد وتسجيل درجة حرارتها كل ساعتين 

خالل فترة عمل المحل. ويجب أن يحتفظ مشغل المحل بسجالت لدرجات 
الحرارة وتقديمها لمفتشي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عند طلبها.

 .4.2.6.5
معايرة أجهزة التحكم بدرجة الحرارة بشكل دوري من 

قبل شركة مرخصة ومؤهلة بما يطابق القوانين واألنظمة 
الصادرة عن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

 .4.2.6.6
إبقاء أبواب وحدات التجميد مغلقة خالل فترات انقطاع التيار الكهربائي 

عن الوحدات، كما ال ُيسمح بأن تتجاوز مدة انقطاع التيار ساعتين لضمان 
ق أحكام المادة )39( من النظام  سالمة الغذاء وفي هذه الحالة ُتطبَّ

رقم )6( لسنة 2010 الصادر عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

 FOOD HYGIENE THROUGHOUT
THE FOOD CHAIN

Regulation No (6) of 2010

جـهـاز أبــوظـبـي للرقابة الغذائية
ABU DHABI FOOD CONTROL AUTHORITY
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 .4.2.7
خدمة إيصال الطلبات 

للعمالء
ُيراعى في خدمة إيصال الطلبات للعمالء اآلتي:

 .4.2.7.1
أن تتوافق خدمات إيصال الطلبات للعمالء مع أحكام ’’نقل 

الغذاء )شاماًل االستيراد والتصدير(‘‘ المفصلة في المواد 76 و 
77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 82 و 83 و 84 و 85 من النظام رقم 

)6( لسنة 2010 الصادر عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

 .4.2.8
الصحة والنظافة الشخصية 

واللباس الموحد
ُيراعى في الصحة والنظافة الشخصية واللباس الموحد اآلتي:

 .4.2.8.1
أن يسعى كل فرد من العاملين في محل البقالة إلى الحفاظ على مستوى 

عاٍل من الصحة الشخصية وارتداء المالبس النظيفة والمالئمة، والمالبس 
الواقية في حال تداول الغذاء. ويكون مشغل البقالة مسؤوالً دائمًا عن 

ضمان تطبيق أفضل ممارسات وأعلى معايير الصحة والنظافة الشخصية.

 .4.2.8.2
ال يسمح للعاملين بالتواجد في مكان العمل في حال إصابتهم 
بالمرض. وعلى العاملين لدى ظهور هذه األعراض عدم ممارسة 

العمل حتى اختفاء هذه األعراض بشكل كامل.

 .4.2.8.3
على العاملين في محل البقالة ارتداء ألبسة موحدة عملية وأنيقة 

إلبراز مظهر نظيف ومتناسق ومهني. ويتضمن اللباس الموحد 
قميص )polo( وشعار يحمل اسم العامل وسروال أسود وأحذية 

واقية وقبعة. ويجب أن يكون اللباس الموحد متوافقًا مع االشتراطات 
المنصوص عنها في الملحق 4 “الخطوط اإلرشادية للبقالة”.
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 .4.2.8.4
إبراز اسم ورقم هاتف محل البقالة على الجانب الخلفي 

.)polo( من اللباس الموحد لقميص

 .4.2.8.5
إبقاء الممتلكات الشخصية للعاملين في محل البقالة بعيدة 

عن السلع الغذائية وتخزينها في خزائن مخصصة لها.

 .4.2.9
إدارة النفايات

ُيراعى في إدارة النفايات اآلتي:

 .4.2.9.1
أن تفي إدارة النفايات في محالت البقالة بأحكَام ’’مخلفات الغذاء‘‘ 

الموجودة في المواد 94 و 95 و 96 و 97 و 98 من القانون رقم 
6 لسنة 2010 الصادر عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

 .4.2.9.2
على مشغلي محالت البقالة المطابقة مع السياسات البيئية األخرى وقواعد 

إدارة النفايات والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن مركز إدارة نفايات أبوظبي.

 .4.2.9.3
تخصيص حاويات مالئمة للنفايات حيث تحوي الكمية والنوع المناسبين 

من النفايات وغيرها من المواد التي يعاد تدويرها، بما فيها مخلفات 
الغذاء والورق والورق المقوى والزجاج والمعادن وغيرها من مواد 

ونفايات محل البقالة التي تتطلب التخزين قبل التخلص منها.

 .4.2.9.4
وضع النفايات في أكياس داخل حاويات تفتح بواسطة الضغط 

بالقدم وتكون محكمة اإلغالق بطريقة تمنع اقتراب اآلفات 
ب المظاهر والروائح الكريهة. أو الحيوانات وتجنُّ

 .4.2.9.5
أن تكون حاويات النفايات سهلة التنظيف.

 .4.2.9.6
أن يكون استخدام األكياس البالستيكية مطابقًا الشتراطات التشريعات المحلية 

واالتحادية الصادرة عن وزارة البيئة والمياه في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

Al Maamoura  02 1234567 المعمورة  ٠٢ ١٢٣٤٥٦٧

Al Maamoura  02 1234567 المعمورة  ٠٢ ١٢٣٤٥٦٧
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 .4.2.10
التدخين

 .4.2.10.1
ُيمنع التدخين داخل محالت البقالة.

 .4.2.10.2
ُيمنع بيع السجائر ومنتجات التبغ لألشخاص تحت عمر )18( سنة، سواًء 

بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل ماكينات البيع التلقائي أو 
عروض الخدمة الذاتية أو غيرها من أنماط البيع غير الشخصية.

 .4.2.10.3
يخضع بيع وتسويق وترويج منتجات التبغ وعالماتها التجارية في محل البقالة 

للتشريعات الصادرة عن وزارة الصحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 .4.2.11
الحيوانات المحظورة

 .4.2.11.1
ُيمَنع دخول أو اقتراب جميع أنواع الحيوانات إلى محل 

البقالة لتجنب حصول تلوث غذائي.

18
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 .4.2.12
التقارير

 .4.2.12.1
على مشغلي البقالة مراقبة وتسجيل جميع بيانات 

عائداتهم وإنفاقهم على أساس سنوي.

 .4.2.12.2
باالعتماد على النموذج المرفق في الملحق 2، على مشغلي 

محالت البقالة أن يقدموا سنويًا إلى الجهة اإلدارية المختصة تقريرًا 
يتضمن، على سبيل المثال ال الحصر، العناصر التالية:

المبيعات السنوية بشكل إجمالي وبحسب فرع كل منتج وفقًا للتصنيف   )1
الصناعي الدولي الموحد، التنقيح ISIC Rev 4( 4( على مستوى )4 أرقام(؛

تكلفة السلع التي تم بيعها بشكل إجمالي وبحسب   )2
فرع كل منتج وفقًا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد، 

التنقيح ISIC Rev 4( 4( على مستوى )4 أرقام(.
3(  القيمة السنوية لإليجار.

عدد العاملين.  )4
مساحة المحل.  )5

.4.2.12.3
على مشغلي البقالة، عند طلب الجهة المختصة، تقديم سجالت تعقب 

األغذية ومراقبة درجة الحرارة بحسب بنود األجزاء  4.2.4 و  4.2.6.
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.5 
احكام ختامية

.5.1.1.1
يعمل باالعمال المرفقة بالمالحق وتعتبر جزء ال يتجزء من الدليل.
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.6 
الملحق 1 –

محال البقالة التابعة
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 .1
الخلفية واالهداف

ُتشير محال البقالة التابعة إلى محال البيع بالتجزئة )البقالة( التابعة لمؤسسة 
منظمة أو سلسلة من منشآت البيع بالتجزئة )البقالة( التي تطبق معايير فنية 

أو بصرية أو تشغيلية أو إدارية متناسقة.
يمكن لبعض محال البقالة التابعة أن تعتبر بعض االشتراطات اإلجبارية 

في هذا الدليل )يشار إليها فيما بعد بـاشتراطات محددة ومبينة في الجزء 
د تطوير وتطبيق معايير الهوية التجارية الخاصة  4 أدناه( بأنها تحّد أو تقيِّ

بها، وفي بعض الحاالت، يمكن أن تتعارض مع اشتراطاتها الداخلية.

ومع إدراك األهمية االستراتيجية لترويج وتطوير سالسل البيع بالتجزئة 
)البقالة( المنظمة والذي يشكل جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية الحكومة 
لتنظيم قطاع البيع بالتجزئة )البقالة( وتحقيق نقلة باتجاه قطاع خاص 

ر المرونة لمحال  منظم ذاتيًا، حددت حكومة أبوظبي منهجية ُتوفِّ
البقالة التابعة في التطبيق والمطابقة مع االشتراطات المحددة من 

دون إيجاد استثناءات أو إعفاءات لدى تطبيق المعايير الجديدة.

وباستثناء ما سبق ذكره أعاله، تبقى جميع البنود األخرى 
مطبقة بالكامل على محال البقالة التابعة.

ويوضح هذا الفصل العملية والشروط التي يمكن بموجبها السماح 
لمحال البقالة التابعة بتطبيق معاييرها أو أنظمتها أو سياساتها أو 
مواصفتها بالشكل الذي تحدده الهوية التجارية الخاصة بها، بحيث 
توفر بدياًل مطابقًا لالشتراطات المحددة والموضحة في هذا الدليل.

 .2
أدوات التقييم

تم تحديداستبيان درجة النضوج” لتقييم جميع الممارسات البصرية والفنية 
والتشغيلية واإلدارية العامة لمحال البقالة. ويوفرهذا االستبيان تقييمًا كميًا 

لوجود معايير أو أنظمة أو سياسات أو مواصفات داخلية موثقة وشاملة تكون 
متناسقة مع أفضل الممارسات العالمية لقطاع البيع بالتجزئة )البقالة(.

بناًء على اإلجابات المقدمة من ممثل محل البقالة والوثائق 

الداعمة لهذه اإلجابات، سيتم تحليل عناصر االستبيان من قبل الجهات 
المختصة وتحديد معدل نقاط يتراوح بين صفر و100 لكل عنصر.

يوفر الجدول التالي قائمة بعناصر االستبيان المتعلقة بالبنود الخاصة 
والحد األدنى لمعدل النقاط التي ينبغي على محل البقالة التابعة تحقيقه 

ليكون مؤهاًل لتطبيق معايير أو أنظمة أو مواصفات الهوية التجارية 
الخاصة به ألي من جوانب نشاط البيع بالتجزئة )البقالة( الموضحة أدناه.
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 .3
أحكام عامة

يجب على جميع محال البقالة التابعة، الراغبة بتطبيق اشتراطاتها 
الداخلية الخاصة بالشكل الذي تحدده هويتها التجارية بحيث 

تشكل بدياًل مطابقًا لالشتراطات الخاصة الموضحة في هذا الدليل، 
القيام باكمال استبيان درجة النضوج للتقييم الذاتي.

يجب على محال البقالة التابعة المؤهلة لتطبيق المعايير أو األنظمة أو السياسة 
أو المواصفات الخاصة بها ألي من العناصر المبينة أعاله، أن تحقق معدل نقاط 

أعلى أو يساوي الحد األدنى لمعدل النقاط المذكور لكل عنصر مبين في 
الجدول أعاله، وبموجب تلبية جميع االشتراطات األخرى الموضحة في الدليل.

في حال تحقيق محل البقالة التابع لمعدل نقاط أقل من الحد 
األدنى لمعدل النقاط ألي من العناصر المبينة، يجب على محل 

البقالة التابع المطابقة مع أحد االشتراطات التالية:

)ا( التطبيق غيرالمشروط للبنود المحددة المذكورة 
في هذا الدليل للعنصر المعني.

)ب( تطوير وتوثيق مجموعة من المعايير أو األنظمة أو السياسات أو 
المواصفات الداخلية، وإعادة تقديم االستبيان على أساس االشتراطات 

الداخلية المطورة حديثًا حتى تحقيق معدل نقاط يساوي أو يزيد 
عن الحد األدنى لمعدل النقاط المبين في الجدول أعاله.

 .4
االشتراطات الخاصة
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.6 
الملحق 2 –

نموذج رفع التقارير
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اسم محل البقالة:
نموذج رفع التقرير السنوي - السنة

تجارة تجزئة في المحالت
األغذية   4721

مشروبات   4722

منتجات التبغ  4723

وقود السيارات  473

الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب، والبرمجيات، ومعدات االتصاالت(  4741

المعدات البصرية والسمعية  4742

المنسوجات  4751

األدوات المعدنية والطالء والزجاج  4752

الَسجاد والُبسط وكسوة األرضيات والحوائط  4753

األجهزة الكهربائية المنزلية واألثاث ومعدات اإلضاءة وغيرها من األصناف المنزلية  4759

الكتب والصحف واألدوات الكتابية  4761

التسجياالت الموسيقية وتسجياالت الفيديو  4762

األدوات الرياضية  4763

األلعاب واللعب  4764

الملبوسات واألحذية واألصناف الجلدية  4771

المنتجات الصيداالنية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة  4772

البضائع الجديدة األخرى  4773

البضائع المستعملة  4774

البيع بالتجزئة في األكشاك واألسواق )غير مطبق(
األغذية والمشروبات ومنتجات التبغ  4781

المنسوجات والملبوسات واألحذية  4782

السلع األخرى  4789

تجارة تجزئة أخرى
طلبات عن طريق البريد اإللكتروني واإلنترنت وعن طريق الهاتف  4791

أنواع البيع بالتجزئة أخرى  4799

اإلجمالي

اإليجار المدفوع للمحل ومنطقة التخزين في السنة

عدد العاملين بدوام كامل عند بداية السنة

عدد العاملين بدوام كامل عند نهاية السنة

المبيعات 
درهم إماراتي

تكلفة السلع 
 الُمباعة

 درهم إماراتي

1. يتضمن مبيعات بطاقات الهاتف   2. يتضمن الصابون والشامبو والمنظفات   3. يتضمن خدمة إيصال الطلبات للمنزل عند طلب الزبون عبر الهاتف 
4. يتضمن إيصال الطلبات إلى السيارة في حال طلب الزبون من السيارة

.1

.2

.3

.4

 درهم إماراتي
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.7 
الملحق 3 –

االشتراطات العامة 
للخطوط اإلرشادية 

للهوية التجارية
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ُيترك لمحالت البقالة التابعة حرية الخيار بتطبيق هويتها التجارية الخاصة بها، 
وفي تلك الحالة يجب إثبات وجود عالمة مسجلة وتقديم خطوط إرشادية للهوية 

التجارية بشكل موثق لتتم مراجعتها واعتمادها من قبل الجهات المختصة.

ويجب أن تثبت الخطوط اإلرشادية للهوية التجارية قدرة محالت البقالة التابعة 
على تطبيق هوية تجارية موحدة في جميع محالت البيع بالتجزئة التابعة لها أو 

فروعها. ويجب أن يحقق تطبيق هوية تجارية موحدة في جميع محالت البقالة 
ن  التابعة لسلسلة تجارية مفردة مظهرًا متناسقًا من الداخل والخارج، وأن يمكِّ

المتعاملين مع هذه السلسلة أو الهوية التجارية من التعرف بشكل مباشر على 
واجهاتها وجميع تركيباتها وتجهيزاتها األخرى الظاهرة من الداخل والخارج.

كما يجب أن تكون العالمة التجارية مسجلة كعالمة تجارية لصالح مشغل 
محل البقالة، وبالتالي تطبق بالكامل جميع القوانين والقواعد المعمول بها 

بخصوص استخدام العالمات التجارية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ونظرًا لوجود قيود على استخدام بعض األسماء التجارية أو الشعارات 
أو الرموز أو الخطوط أو األلوان، لذا يجب أن تكون الخطوط اإلرشادية 

للهوية التجارية خاضعة للتشريعات االتحادية والمحلية والقوانين 
المعمول بها في إمارة أبوظبي والمتعلقة باستخدام العالمات والالفتات 

التجارية الصادرة عن دائرة أبوظبي للتنمية االقتصادية أو مجلس 
أبوظبي للتخطيط العمراني أو غيرها من الجهات المختصة.

وفي جميع األحوال، يجب أن يتم اعتماد الخطوط اإلرشادية للهوية 
التجارية من قبل الجهة المختصة قبل إشهارها أو إصدارها بشكل 

رسمي سواًء كان ذلك من خالل مواد ترويجية أو وضعها على الالفتات 
التجارية للمحالت أو أية أشكال عرض أخرى في محالت البيع بالتجزئة.

ُيراعى عند تقديم طلب تطبيق الهوية التجارية الخاصة بمحالت 
البقالة التابعة تقديم معلومات وبيانات مفصلة عن اآلتي:

 الرؤية والرسالة للهوية التجارية

 تصميم الشعار الرئيسي
 - العالمة التجارية

 - الشعار )في حال وجوده( وأية رموز أخرى )إن وجدت(
 - حجم وقياس وأبعاد النص أو العناصر البصرية التي تشكل الهوية التجارية

- وضعية العالمة التجارية والشعار

 تشكيلة األلوان
- تحديد جميع ألوان العالمة التجارية والشعار )إن وِجد( وأية نصوص كتابية أخرى 

 أو غيرها من العناصر البصرية للهوية التجارية 
- تقديم مواصفات األلوان باستخدام واحدة على األقل 

من معايير األلوان المقبولة عالميًا، متضمنًة - على سبيل 
RAL أو ،Pantone، CMYK RGB :المثال ال الحصر

 الخطوط
 Gotham Extra :ينبغي تحديد نوعية الخطوط وأشكالها المعتمدة، مثل -

 Light Arial Helvetica bold وغيرها
- في حال وجود لغتين، ينبغي تحديد نوعية الخطوط الخاصة بكل لغة

 استخدام الشعار
 - االستخدامات المختلفة المسموح بها للشعار

 - االستخدامات غير الصحيحة للشعار
 - وضعية الشعار

- النسخ البديلة للشعار

 الفتات المحالت
 - الفتات المحالت والشعار المضيء )إن ُوجد(

- ملصقات حماية الواجهة الزجاجية وملصقات الدخول والخروج )ادفع / اسحب( 
 وأوقات / أيام العمل

- التصميم الداخلي والخطوط اإلرشادية لمدخل المحل

د  اللباس الُموحَّ
 - قمصان العاملين
 - سراويل العاملين

 - أحذية حماية للعاملين
- قبعات العاملين

 القرطاسية
سة ورسائل الفاكس  - نماذج الرسائل الُمروَّ

 -  بطاقات العمل 
 - القسائم المجانية 

 - المفكرات 
- مظاريف ورقية

 اإلعالنات التجارية
 - الخطوط اإلرشادية لتصاميم اإلعالنات التجارية الخارجية

 - مركز بيع
- منشورات وأوراق إعالنية

 التسويق
 - أكياس التسوق

 - أقالم دعائية
- هدايا أخرى
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.8 
الملحق 4 –

الخطوط اإلرشادية 
للهوية التجارية للبقالة
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02 658 4949

X-Treme

02 658 4949 إ كس تريم

02 658 4949

X-Treme

02 658 4949 إ كس تريم

Transparent star only with no background 

may only be used if view into shop is clear

Refrigeration unit or 

shelving against window

وحدات عرض السلع أو التبريد 

مقابل واجهة المحل

يسمح باستخدام نجم شفاف بدون خلفية 

فقط في حال كانت الرؤية واضحة لداخل المحل
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.9 
الملحق 5 –

الخطوط اإلرشادية 
لالفتات التجارية 

لمحالت البقالة




