
(4-1) المواد

في تطبیق أحكام ھذا القرار، یكون للعبارتین التالیتین، المعنى الموضح قرین كل منھما، ما لم یقتض السیاق معنى آخر: 
اإلدارة المختصة: الوحدة اإلداریة المختصة بوزارة االقتصاد والتجارة. 

الجھة المختصة: الوزارة أو الجھاز الحكومي أو الھیئة أو المؤسسة العامة، بحسب األحوال.

قرار وزیر االقتصاد والتجارة رقم (341) لسنة 2016 بشأن االشتراطات والضوابط الواجب
توافرھا في المحال التي تقوم بتقدیم خدمة تدخین التبغ ومشتقاتھ (الشیشة)

•عدد المواد: 4•التاریخ: 28/09/2016 الموافق 27/12/1437 ھجري•رقم: 341•النوع: قرار وزاريبطاقة التشریع 
•الحالة: قید التطبیق

نسخة الجریدة الرسمیة  •الصفحة من: 143•تاریخ النشر: 17/11/2016 الموافق 17/02/1438 ھجري•العدد: 12الجریدة الرسمیة :

 

وزیر االقتصاد والتجارة، 
بعد االطالع على القانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاتھ، 

وعلى قانون حمایة البیئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002، 
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظیم السیاحة، 

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجاریة والصناعیة والعامة المماثلة والباعة المتجولین، 
وعلى القرار األمیري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمیر للتصدیق علیھا وإصدارھا، 

وعلى القرار األمیري رقم (20) لسنة 2014 بالھیكل التنظیمي لوزارة االقتصاد والتجارة، 
وعلى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 1979 بشأن االشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرھا في المحال التجاریة والصناعیة والعامة

المماثلة، والقرارات المعدلة لھ، 
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع ھذا القرار في اجتماعھ العادي (29) لسنة 2015 المنعقد بتاریخ 16/9/2015، 

قرر ما یلي:

المواد
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المادة 2

یشترط لمنح الترخیص بفتح المحال التي تقوم بتقدیم خدمة تدخین التبغ ومشتقاتھ (الشیشة) أو تجدیده، توافر االشتراطات
والضوابط التالیة: 

أوالً: االشتراطات والضوابط العامة: 
أ- استیفاء الموافقات الالزمة لدى الجھات المختصة. 

ب- موافقة مالك المبنى الكائن بھ المحل. 
ت- إقرار مقدم الطلب بعدم فتح المحل بعد الساعة الثانیة عشرة لیالً، إال بعد الحصول على موافقة اإلدارة المختصة. 

ث- ال یجوز التنازل عن الترخیص للغیر إال بعد موافقة اإلدارة المختصة. 
ج- أن یتوافر في مبنى المحل ما یلي: 

1- أن یكون الموقع بعیداً عن المساجد والمدارس وغیرھا من المؤسسات التعلیمیة والتدریبیة بمسافة ال تقل عن (1000) ألف
متر، كما یجب تجنب المواقع التي تسبب إزعاجاً للجیران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة. 

2- أن یكون الموقع بعیداً عن محطات الوقود بمسافة ال تقل عن (1000) ألف متر. 
3- أال تقل المسافة بین المحل وأقرب محل یقوم بتقدیم نفس الخدمة عن (500) خمسمائة متر. 
4- أال تقل مساحة المحل عن (60) ستین متراً مربعاً، وأن تتبع في تشییده المقاییس القطریة. 

5- ال یجوز تقدیم خدمة تدخین التبغ ومشتقاتھ (الشیشة) في الساحات الخارجیة التابعة للمحل، إال بعد موافقة الجھات المختصة. 
6- یُحظر استخدام الساحات الخارجیة بقصد الدعایة للنشاط 

7- یُحظر استخدام األرصفة لتقدیم خدمة تدخین التبغ ومشتقاتھ (الشیشة). 
8- توفر عدد كاف من مواقف السیارات یتالءم مع حجم ونشاط المحل. 

9- مراعاة المظھر العام للمكان، وفي حالة إجراء أیة تغییرات على المبنى من المداخل أو المخارج أو المرافق الخدمیة والمساحة
الداخلیة یتم استیفاء الموافقات الالزمة من الجھات المختصة. 

10- أن تكون المباني الخاصة بإعداد وتحضیر وتقدیم الشیشة من الخرسانة المسلحة. 
11- عدم تغطیة أرضیة المحل بمواد قابلة لالشتعال أو بمواد یصعب تنظیفھا. 

12- أن تكون األبواب آلیة اإلغالق، وأن تبقى مغلقة في جمیع األوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج. 
13- توفیر مخرج للطوارئ، مع وضع تعلیمات إرشادیة لألمن والسالمة. 

14- أن تكون اإلضاءة الطبیعیة والصناعیة مناسبة لمساحة المحل. 
15- استخدام المبردات الھوائیة المناسبة لمساحة المحل والمالئمة صحیاً. 

16- استخدام مراوح شفط الھواء بأعداد تتناسب مع مساحة المحل. 

ثانیاً: االشتراطات والضوابط الخاصة بالمحال التي تقوم بتقدیم خدمة المشروبات أو المأكوالت باإلضافة لتقدیم خدمة تدخین التبغ
ومشتقاتھ (الشیشة): 

مع مراعاة االشتراطات والضوابط العامة المبینة بالبند (أوالً) من ھذه المادة، یجب أن یتوافر في المحال التي تقوم بتقدیم خدمة
المشروبات أو المأكوالت باإلضافة لتقدیم خدمة تدخین التبغ ومشتقاتھ (الشیشة)، ما یلي: 

1- أن یكون للمحل مدخل منفصل لصالة غیر المدخنین. 
2- أن یخصص المدخل الرئیسي مباشرة للمطعم أو مكان تقدیم المشروبات. 

3- أن یخصص للمدخنین مكان منفصل. 
4- أال تزید المساحة المسموح فیھا بالتدخین في محال تقدیم المشروبات والمطاعم على (50%) من إجمالي مساحة المحل. 



ثالثاً: بالنسبة للمنشآت السیاحیة والفندقیة، التي تقوم بتقدیم خدمة تدخین التبغ ومشتقاتھ (الشیشة): 
مع مراعاة االشتراطات والضوابط العامة المبینة بـ (أ) و(ب) و(ت) و(ث)، من البند (أوالً) من ھذه المادة، یجب أن یتوافر في

المنشآت السیاحیة والفندقیة التي تقوم بتقدیم خدمة تدخین التبغ ومشتقاتھ (الشیشة) ما یلي: 
1- أن تكون المنشأة السیاحیة والفندقیة مصنفة خمسة نجوم. 

2- أن تقدم خدمة تدخین التبغ ومشتقاتھ (الشیشة) في األماكن الخارجیة فقط، داخل حدود العقار، وضمن االستخدام المصرح بھ
حسب االشتراطات التخطیطیة واإلنشائیة. 

3- أن یكون مكان تقدیم الخدمة غیر مرئي لمرتادي ونزالء الفندق (من الداخل والخارج). 
4- یُحظر تقدیم الخدمة عند برك السباحة

المادة 3

تصدر التراخیص المنصوص علیھا في المادة السابقة وفقاً لالشتراطات والضوابط الرقابیة التالیة: 
1- یُمنع تخزین المواد الغذائیة مع التبغ نھائیاً. 
2- یجب وضع التبغ في أوان ُمحكمة اإلغالق. 

3- یتم تخزین التبغ على رفوف ألمنیوم لتفادي الصدأ وتكاثر البكتیریا. 
4- یتم تخصیص مستودع للمحل وأن یكون مكیفاً بدرجة حرارة ال تقل عن خمس وعشرون درجة مئویة. 

5- توفیر مصدر كاف للمیاه الصالحة لالستعمال، وأن تكون خزانات حفظ المیاه مصنوعة من مواد ال تتأكسد وغیر ضارة
بالصحة، وذات أغطیة ُمحكمة وأن یتم تنظیفھا بصفة مستمرة. 

6- یتم تخزین الفحم المستھلك بطریقة آمنة، وذلك بوضعھ في حاویات غیر قابلة لالحتراق (معدنیة أو خزفیة)، بعیداً عن أي مواد
قابلة لالشتعال، بمسافة ال تقل عن ثالثة أمتار مع، وضع إشارة على الحاویة تفید أنھا تحتوي على فحم حار وخطر. 

7- یتم تخزین المنتج بطریقة ال تؤدي إلى فقد رطوبتھ بعیداً عن مصادر الحرارة والتلوث. 
8- أن یلتزم صاحب المنشأة بالمواصفات القیاسیة واللوائح الفنیة القطریة الخاصة بالتبغ والصادرة عن الجھة المختصة. 

9- عدم استعمال الساحة الخارجیة لتخزین الفحم أو تحضیره أو تحضیر الشیشة أو تنظیفھا. 
10- االلتزام بالنظافة العامة للمحل وباألخص تنظیف أدوات الشیشة بشكل مستمر، وتغییر المبسم عند كل استخدام. 

11- یمنع استخدام الوقود والمواد الكیمیائیة إلشعال الفحم. 
12- یتم استبدال الماء بعد كل استخدام. 

13- عدم استخدام أي سوائل للشیشة غیر الماء. 
14- یمنع استخدام الخلطات الخاصة المعدة داخل المحل. 

15- أن یكون العاملون بالمحل حاصلین على شھادة صحیة. 
16- وضع لوحات توعویة مرئیة داخل المحل عن مخاطر الشیشة. 

17- یُحظر دخول من تقل أعمارھم (18) ثمانیة عشر عاماً ألماكن تدخین الشیشة ولو كانوا برفقة ذویھم. 
18- یُحظر تقدیم الشیشة إلى أصحاب المركبات داخل مركباتھم أو توصیلھا للمنازل.

المادة 4

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القرار. ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.
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