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 ومنع التدخني تقديم األرجيلةأماكن تعليمات  - 2021( لسنة 1يمات رقم )تعل
/أ، ب( 57( و)56( و)54/أ( و)53( و)22بأنواعه وأشكاله داخل األماكن العامة صادرة مبقتضى املواد ) 

 وتعديالته 2008( لسنة 47( من قانون الصحة العامة رقم )71و)
 

ت أماكن تقديم األر يلة ومنق التدخين بننواعه وأشكاله تسمى هذه التعليمات )تعليما (:1المادة )

 ( ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. 2021داخل األماكن العامة لسنة 

 

لم تدل القرينة على  يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما (:2المادة )

 ذلك .غير 

ي  زء مكشوئ الجانم أو الجوانم من البناء يكون المنطقة الخار ية للمنشنة: أ

مسقوفاً أو غير مسقوئ ومعرضاً بصورة دائمة للهواء 

والنور الطبيعي ويقق ضمن حدود المنشنة وبهذا 

الخصوص تعني عبارة "بصورة دائمة" عدم إمكانية 

إغال  الجزء المكشوئ بني شكل من األشكال سواء 

خر مما آشيء بنبواب أو شبابيك أو حوا ز أو أي 

 ماثلها في الغاية في أي وقا من األوقات.

المنادق الداخلية للمنشنة: كافة مساحات المنشاة التي ال ينطبق عليها تعري  

 المنطقة الخار ية للمنشنة.

 

يحق لوزير الصحة وق  العمل بهذه التعليمات في حال و ود أي ظرئ استثنائي  (:3المادة )

التعليمات و/أو وضق شرود خاصة متعلقة بهذه بهذه  يتو م معه وق  العمل

التعليمات للتعامل مق ذلك الظرئ االستثنائي. يعّد من الظروئ االستثنائية أي 

  ائحة أو ظرئ صحي دارئ وانتشار األمراض المعدية وغيرها من الظروئ. 

 

 .للمنشآتيمنق التدخين بجميق أشكاله وأنواعه في أي من المنادق الداخلية  أ.  (:4المادة )

ب. يمنق فصل المنادق الداخلية في أي منشنة الى منادق للمدخنين أو غير المدخنين  

 بني شكل من األشكال.

 

 (: يلتزم المحل الذي يقدم خدمة األرا يل بالتالي:5المادة )

 االشترادات العامة: -أ 

تخصيص عدد مناسم من العاملين إلعداد  ميق أنوا  التبس وال يسمب لهم إعداد  .1

و بات الغذائيةر ويجم تمييزهم بمالبس خاصة وتعليق ما يثبا المهنة التي ال

يقومون بهار وأن يكون العمال حاصلين على الشهادات الصحية مق ضرورة لبس 

 القفازات للعاملين في إعداد التبس.
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تحظر  ميق أشكال الدعاية والرعاية واإلعالن والتروي  لمنتجات التبس. يشمل  .2

  الدعاية والرعاية والتروي  على أي منت  من منتجات التبس أو أن الحظر كافة أنوا

يوز  أي كتيم أو أداة أو أي وسيلة أخرى تستخدم إلعطاء أي معلومات حول منت  

التبس أو كيفية استخدامه أو أي شيء مشابه. يطبق هذا الحظر على العاملين لدى 

ال الدعاية والتروي  سواء أكان المنشنة أو غير العاملين لديها. ويطبق على كافة أشك

عن دريق المنشورات الورقية أو عبر وسائل التلفاز والراديو أو عبر وسائل 

األنترنا أو أي وسيلة أخرى. باإلضافة الى ذلك يمنق استخدام أي أداة تحمل شعارات 

ترويجية أو تعريفية بمنتجات التبس مثل )علم محارمر رول آبر شراش  داوالتر 

 يرهار ويطبق ذات الحظر على مالبس العاملين لدى المنشنة. حقائم( وغ
إلزام كل من يقدم األر يلة استعمال البرابيا المعدة لالستخدام لمرة واحدة فقطر  .3

 وتغيير الماء وتنظي  وتعقيم األر يلة بعد كل استعمال.
عدم السمال لسيارات نقل وتوزيق منتجات التبس بوضق عبارات أو صور أو لوحات  .4

 النية تروج منتجات التبس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.إع
يجم أن يكون التبس المقدم من نوعيات مطابقة للمواصفات المعتمدة من "مسسسة  .5

المواصفات والمقاييس األردنية" والتي يجم أن تكون خالية من أية شكوك من حين 

 لتصنيقصالحية استخدامها وذات مدة صالحية سارية. ويجم أن يبين مصدر ا
ومصدر شرائه ويتم حفظه داخل ثال ة تبريد خاصة ويمنق تخزين المواد الغذائية مق 

 التبس نهائيا.
وضق إشارات على كافة األرا يل لتوعية المستهلك بالخطر الذي قد يلحق بهم  راء  .6

استخدام األر يلة من منتجات التبس بشكل عام. تتولى وزارة الصحة إصدار الشرود 

 ه اإلشارات. المتعلقة بهذ
حفظ التبس في عبواته األصلية على أن تكون محكمة اإلغال  في غرفة خاصةر وعدم  .7

 تركها مكشوفة مق حفظها في در ات حرارة مناسبة لكل نو .
يمنق استخدام أنوا  الفحم اآلتية: )الفحم الصناعي والفحم الذي يتم إشعاله بواسطة  .8

 .حم الذي تم استخدامه ألي غرض سابق(الوقود أو المواد الكيماوية األخرىر والف
يمنق استخدام الخلطات الخاصة من المعسل أو المعدة داخل المطعم أو الكوفي شوب  .9

 أو في أماكن أخرى حين سيتم اتالفها فورا عند العثور عليها بعد إعداد ضبط بذلك.
 ضرورة توفير دفاية حريق مناسبة لحجم المنشنة في موقق إعداد األرا يل. .10

 
 قسام الداخلية ألماكن تقديم األرا يل:األ -ب 

 منطقة تجهيز المشروبات الباردة والساخنة أو تجهيز وإعداد الو بات الخفيفة: .1
أن يكون موقق أو مكان إعداد المشروبات وتجهيز األرا يل منفصلين  .أ 

 عن الموقق الخاص بالزبائن. 
أن يكون هنالك فصل تام بين غرفة تحضير المشروبات والو بات  .ب 

 فة تجهيز األرا يل.وغر
 موقق تحضير وتجهيز خدمة األرا يل: -ج 

االستانلس استيل مزود أن يكون موقق تحضير األر يلة مزود بحوض غسيل من  .1

 ساخن وآخر بارد.بخط مياه 
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 توفير نظام تهوية وإضاءة مناسبة. .2
 توفير داولة من مواد ثابتة أو معدن غير قابل للصدأ لتحضير األرا يل. .3
تبريد وذلك لوضق المعسل بها باإلضافة إلى حاويات قمامة غير قابلة توفير ثال ة  .4

 لالشتعال. 
 توفير أدوات خاصة بغسيل وتنظي  وتعقيم األرا يل. .5
أن يكون مكان إشعال الفحم من ضمن الموقق ويجم أن يزود بفاصل باإلضافة إلى  .6

خارج المنشنة مدخنة ومروحة شفط لمنق أي أثر لألدخنة المتصاعدةر إال إذا كان يتم 

 ضرورة مراعاة شرود السالمة العامة.
 مراعاة شرود النظافة والسالمة العامة ألماكن إعداد األرا يل. .7

 

 شرود تخزين الفحم: -د 

 أن يتم فصل موقق تخزين الفحم عن المواد األخرى بفاصل من األلمنيوم أو البادون.  .1
لحفظ الفحم واألدوات  توفير أرف  وخزائن من مواد ثابتة أو معدن غير قابل للصدأ .2

 األخرى بها. 
 يمنق تخزين المواد الغذائية مق الفحم نهائياً. .3

 

 (: اشترادات أماكن تقديم األر يلة:6المادة )

 المطعمالمقهى والكوفي شوب الشعبي )غير المصن  سياحياً( والكوفي شوب و -أ 

 المصن  سياحياً من قبل وزارة السياحة واألثار: 

منطقة المرخصة من قبل وزارة السياحة  المرخصة أو إذا كان لدى المنشنة .1

( من هذه التعليمات فتطبق الشرود 2خار ية حسم التعري  الوارد في المادة )

 التالية: 

التدخين بجميق  تعتبر كافة المنادق الداخلية منادق خالية من .أ 

 أشكاله وأنواعه وتوضق إشارات للداللة على ذلك. 

لتدخين بكافة أشكاله في المنادق يجوز تقديم خدمة األر يلة وا .ب 

 الخار ية للمنشنة. 

منطقة المرخصة من قبل وزارة السياحة  أو المرخصةإذا لم يكن لدى المنشنة  .2

 خار ية للمنشنة فتطبق إحدى الشرود التالية: 

يجوز السمال للمنشنة بالنقل الى مكان يتوافر فيه منطقة خار ية للمنشنة  .أ 

( من 1( على أن تطبق أحكام الفقرة )أ/2دة )حسم التعري  الوارد في الما

 هذه المادة. 
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نشاء منطقة خار ية إذا كان يجوز ذلك وفقاً ألحكام إيجوز السمال للمنشنة ب .ب 

األبنية  نظامو 2018( لسنة 28نظام األبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم )

 أو أي نظام يحل محلهما 2016( لسنة 136وتنظيم المدن والقرى رقم )

( من هذه المادة 1حسم واقق الحال وموقق المنشنة. تطبق أحكام الفقرة )أ/

 في حال تم إنشاء منطقة خار ية.

 .في أي من المنادق الداخلية للمنشنةبجميق أشكاله وأنواعه  يمنق التدخين .3
يمنق فصل المنادق الداخلية للمنشنة الى منادق للمدخنين أو غير المدخنين بني  .4

  شكل من األشكال.

 المطاعم داخل النوادي العامة: -ب 

تلتزم هذه المنشآت بنفس المعايير والشرود التي يلتزم بها المطعم المصن  سياحياً 

من قبل وزارة السياحة واألثار و معية المطاعم السياحية الواردة في الفقرة )أ( من 

 هذه المادة.

 احة واألثار:مطاعم داخل الفند  المصن  والمرخص سياحياً من قبل وزارة السي -ج 

ً من قبل  المطاعم داخل الفند  ينطبق عليها ما يسري على المطعم المصن  سياحيا

وزارة السياحة واألثار و معية المطاعم السياحية الواردة في الفقرة )أ( من هذه 

 المادة.

 

 ماكن التي يحظر بداخلها التدخين بكافة أشكاله وأنواعه:(: األ7المادة )

 غير المصنفة سياحياً:  –ومحالت الحلويات المطاعم الشعبية /  .1

ً التدخين  -أ  ً باتا  في المنادق الداخلية بجميق أشكاله وأنواعه يمنق منعا

 %(.100تعتبر منادق خالية من التدخين بنسبة ) –للمنشنة 

وضق إشارات دالة في مكان واضب على أن هذه المنشنة هي منطقة يمنق فيها  -ب 

 التدخين.

 داخل وخارج الموالت: مطاعم الو بات السريعة .2

ً التدخين  -أ  ً باتا  في المنادق الداخلية بجميق أشكاله وأنواعه يمنق منعا

 %(.100تعتبر منادق خالية من التدخين بنسبة ) –للمنشنة 

وضق إشارات دالة في مكان واضب على أن هذه المنشنة هي منطقة يمنق فيها  -ب 

 التدخين.

 النوادي وقاعات االحتفاالت والمستمرات: .3

ً التدخين يم -أ  ً باتا  في المنادق الداخلية بجميق أشكاله وأنواعه نق منعا

 %(.100تعتبر منادق خالية من التدخين بنسبة ) –للمنشنة 

 وضق إشارات في مكان واضب على أن هذه المنطقة و/أو المكان يمنق فيه التدخين.  -ب 
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 طعام والشراب:الالبار الذي يقدم  .4

تعتبر  –في األماكن الداخلية للمنشنة كاله وأنواعه بجميق أشيمنق منعاً باتاً التدخين  -أ 

 %(.100المنادق الداخلية خالية من التدخين بنسبة )

ال تملك هذه المنشآت الحق في تقديم و/أو بيق و/أو السمال باستهالك أي من  -ب 

 داخلية للمنشنة. المنتجات التبس في المنادق 

 المكان يمنق فيه التدخين.وضق إشارات في مكان واضب على أن هذه المنطقة و/أو  -ج 

يمنق فصل المنادق الداخلية للمنشنة الى منادق للمدخنين أو غير المدخنين بني  -د 

 شكل من األشكال. 

 النوادي الليلية والديسكو: .5

 طعام والشراب.اليطبق على هذه المنشآت ما يطبق على البار الذي يقدم  -أ 

 

 ارة السياحة:الفند  المصن  والمرخص سياحياً من قبل وز(: 8المادة )

 في منطقة اللوبي ومنطقة االستقبال.بجميق أشكاله وأنواعه تدخين اليمنق  -أ 

 وضق إشارات في مكان واضب على أن هذه المنطقة و/أو المكان يمنق فيه التدخين.  -ب 

قاعات المستمرات والندوات المو ودة داخل المنشنة منادق خالية من التدخين  -ج 

 %. 100بنسبة 

/ج( فيما يتعلق بالمطاعم السياحية داخل الفناد  المصنفة 6) تراعى أحكام المادة -د 

 سياحياً.

 

 (: العقوبات:9المادة )

مق مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريق آخر يعاقم كل من 

 يخال  أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

 

 وزير الصحة
 اهلوارياهيم ارشيد إبرالدكتور فراس 
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