أمر محلي رقم ( )11لسنة 3002م
بشأن
الصحة العامة وسالمة المجتمع في إمارة دبي
ـــــــــــــــ
نحن

حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي  -رئيس البلدية

بعد االطالع على الصالحيات المخولة لنا قانوناًُ بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلــى التي ـريعات الصــادرة ع ـ بلديــة دبــي فــي مجــاالت الصــحة والســالمة العامــة وحمايــة

البيئة،
وعلى ما عرضه علينا مدير عام بلدية دبي،

وللصالح العام،

أصدرنا األمر المحلي التالي:
المادة ( :)1يسمى هذا األمر "أمر محلي رقم ( )11لسنة  2007م بيا الصـحة العامـة
وس ــالمة المجتم ــم ف ــي م ــارة دب ــي" ,ويعمـ ـ ب ــه مـ ـ ت ــاريش نيـ ـرل ف ــي الجري ــدة

الرسمية.
المادة ( :)3في تطبيق حكام هذا األمر ,تكـو للكلمـات والعبـارات التاليـة المعـاني المبينـة
زاء ك منها مالم يد سياق النص على خالف ذلك.

الدولة

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

اإلمارة

مارة دبي.

البلدية

بلدية دبي.

المدير العام

مدير عام البلدية.

اإلدارة المختصة

دارة الصـ ــحة العام ـ ــة ئوادارة البيئ ـ ــة ف ـ ــي البلديـ ــة كـ ـ ـ ف ـ ــي مج ـ ــا

اختصاصها.

الوحــــــــدة التن يميــــــــة أيــة دارة أو قســم أو يــعبة أو مكتــب أو أيــة وحــدة تن يميــة أخــر
المعنية

في البلدية ذات عالقة بتطبيق أحكام هذا األمر.

الجهة المعنية

أيــة و ازرة أو دائـرة أو هيئــة أو مكسســة حكوميــة اتحاديــة أو محليــة
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في اإلمارة ذات عالقة بتطبيق حكام هذا األمر.
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الشخص
المالك

المقاول
الشاغل

المبنى

اليخص الطبيعي أو االعتباري العام أو الخاص.
اليـ ـ ــخص المسـ ـ ــجلة باسـ ـ ــمه األرض أو البنـ ـ ــاء أو المكسسـ ـ ــة أو
المنيــأة أو اآللــة أو المركبــة أو البض ـاعة س ـواء بصــمته مالك ـاً أو

حائ اًز لها أو يمثله قانوناً.

اليـ ــخص المكلـ ــف بتنميـ ــذ أعمـ ــا البنـ ــاء والمـ ــرخص لـ ــه بمزاولـ ــة

أنيطة مقاوالت البناء وفقاً للتيريعات السارية في اإلمارة.

الي ــخص الـ ــذي يملـ ــك السـ ــيطرة التيـ ــةيلية الكاملـ ــة علـ ــى المكـــا

(أرض أو مبنــى أو أي جــزء منهــا) س ـواء كــا مالك ـاً أو مســتأج اًر
أو حائ اًز له أو أية صمة أخر تجيز له يةا الك .

أي نيــاء س ـواء كــا معــداً ألك ـراض الســك أو ألك ـراض مزاولــة
نياط تجاري أو صناعي أو كيـر ذلـك مـ األنيـطة وييـم ذلـك

المباني المييدة والمباني تحت التيييد.
المكان العام

الطريــق أو الي ــارع أو الس ــاحة أو المم ــر أو الرص ــيف أو األرض
المضـاء أو الميـدا العـام أو الحديقـة العامـة أو المنطقـة الميـتركة
في المبنى وأي مكا آخر ميابه.

المنشاة
الصحة العامة

المكا الذي يزاو فيه أي يخص تجاري أو سياحي أو صـناعي

أو كير ذلك م األنيطة المصرح بها في مارة دبي.

المحاف ــة علــى صــحة المجتمــم والوقايــة م ـ اإلم ـراض وتطــوير
الق ــدرات العقليـ ــة والجسـ ــدية والنمسـ ــية لدنسـ ــا م ـ ـ خـ ــال جهـــود

جماعية من مة في مجا ن افة البيئـة ومراقبـة اإلمـراض السـارية
ومكافحـ ـ ــة اآلفـ ـ ــات ورقابـ ـ ــة األكذيـ ـ ــة والمكسسـ ـ ــات ذات العالقـ ـ ــة

بالصحة العامة واتخاذ اإلجراءات الالزمـة لحمايـة وتطـوير صـحة

المجتمم.
الخطر الصحي
التدخين
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كـ ـ ني ــاط أو عملي ــة مـ ـ ي ــأنه لح ــاق الض ــرر بالص ــحة العام ــة
وسالمة اإلنسا أو البيئة المحيطة به.
امتصــاص الــدخا النــاتح ع ـ احت ـراق التبــو وميــتقاته س ـواء كــا
ذلك بواسطة السيجارة أو الييية أو الةليو أو أية وسيلة أخر .
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النفايات

المضــالت الســائلة أو الصــلبة الناتجــة ع ـ االســتهالك المنزلــي أو
النيـ ــاط التجـ ــاري أو الصـ ــناعي أو الز ارعـ ــي أو أيـ ــة م ـ ـواد أخـ ــر

تعتبره ــا البلدي ــة نماي ــات والت ــي ي ــتم تصـ ـريمها ال ــى ي ــبكة الص ــرف
الصحي أو مواقم التخلص م النمايات.
موقع التخلص
المياه العادمة
المادة الغذائية

المكــا المخصــص أو المعتمــد م ـ قب ـ البلديــة للــتخلص النهــائي
م النمايات أو معالجتها.
النماي ــات الس ــائلة أو الممزوج ــة أو المختلط ــة بمـ ـواد ص ــلبة القابل ــة
للتدفق والناتجة ع االستخدامات المنزلية وما يابهها.
أية مادة أو جزء م مادة يستعملها اإلنسا كةـذاء وتيـم جميـم
أن ـ ـواع األطعمـ ــة والميـ ــروبات والمض ـ ــو باسـ ــتثناء المـ ــاء وال ـ ــدواء
وكذلك ك مادة تدخ في تصنيم أو تحضير أو تركيب الةذاء.

األغذية الصحية

جمي ــم األكذي ــة الت ــي تض ــاف ليه ــا محس ــنات تةذي ــة بالميتامين ــات

والبروتينــات والمعــدا واألمــالح المميــدة التــي تعطــي الجســم القــدرة
وطاقـة ضـافية تسـاعدل علـى البنـاء زيـادة نيـاطه الحيـوي دو

تسبب له أية ضرار صحية.
المضــــــافات الغذائيــــــة ك مادة تتم ضافتها الـى الةـذاء بةـرض تلوينـه أو تحسـي مذاقـه
أو نكهتــه أو حم ــه أو تثبي ــت قوامــه أو معالجتــه أو ألي ك ــرض

أخ ــر مص ــرح ب ــه مـ ـ أكـ ـراض التص ــنيم أو التحض ــير أو التعبئ ــة

بحيث تصبح جزاء م الةذاء.
بطاقة البيان

المعلومـ ــات المكتوبـ ــة أو المطبوعـ ــة أو المصـ ــورة أو المحمـ ــورة أو
الملصقة على عبوة المـادة الةذائيـة أو المتصـلة بهـا والتـي توضـح
كافـ ـ ــة المعلومـ ـ ــات المتعلقـ ـ ــة بوصـ ـ ــف المـ ـ ــادة كاسـ ـ ــمها ونوعهـ ـ ــا

ومكوناتهــا واســم المنــتح وتــاريش االنتــا واالنتهــاء ومــدة الصــالحية

وبلد المنيأ وكيمية حم ه.
األغذية المغشوشة

األكذية التي تضاف ليها مـواد يـبيهة لمكوناتهـا األصـلية وتكـو
أ قـ ـ ج ــودة وقيمـ ــة أو الت ــي ي ــتم انت ـ ـزاع بع ــض محتوياته ــا الةنيـــة
بقيمته ـ ــا الةذائي ـ ــة دو اإلفص ـ ــاح عـ ـ ـ ذل ـ ــك ف ـ ــي بطاق ـ ــة البي ـ ــا
الخاصة بتلك األكذية.
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مادة ألبان

مضيةة ورق التنبو بكافة أنواعهـا المتعـارف عليهـا والمكونـة مـ
ع ــدة مركب ــات طبيعي ــة وكيميائي ــة تض ــر بص ــحة اإلنس ــا ون اف ــة

البيئة.
المواصفات القياسية

المعـ ــايير المعتمـ ــدة محلي ـ ـاً أو خليجي ـ ـاً أو عربي ـ ـاً أو دولي ـ ـاً للم ـ ـواد
الةذائيـ ـ ــة م ـ ـ ـ حيـ ـ ــث الةذائيـ ـ ــة خواصـ ـ ــها الميزيائيـ ـ ــة والكيميائيـ ـ ــة
والبيولوجي ـ ــة ومكوناته ـ ــا ودرج ـ ــة نقاوته ـ ــا والح ـ ــدود المس ـ ــموح به ـ ــا

لليوائب فيها والمواد المضافة ليها.
المؤسسة الغذائية
التداول
التلوث الغذائي

المنيـأة المــرخص لهـا بمزاولــة نيــاط اسـتيراد أو تصــدير أو تــداو
أية مادة كذائية في اإلمارة.

تحضــير أو تجهي ــز أو تصــنيم أو تخـ ـزي أو تعبئــة أو تةلي ــف أو
تجزئة أو نق أو توزيم أو عرض أو بيم أية مواد أو سلم.
أي تةييـر فـي خصـائص المـادة الةذائيـة نتيجـة عوامـ طبيعيـة أو

نياط نساني ينجم عنه خطر على صحة اإلنسا أو سالمته.

المؤسســــــة الصــــــحية المنيأة الخاصة التي ت ازو مهنة تقـديم خـدمات طبيـة عالجيـة أو
تيخيصية أو دوائية للمرضى.

المؤسسة ذات العالقـة المني ــأة الت ــي تـ ـزاو أني ــطة ذات ص ــلة مبايـ ـرة بص ــحة اإلنس ــا
بالصحة العامة

ومتطلبات حياته الطبيعية.

مؤسســــــــــة اإل نتــــــــــا

المنيـ ــأة العاملـ ــة فـ ــي مجـ ــا تربيـ ــة أو كثـ ــار الـ ــدواج والموايـ ــي

الحيواني

واألبقار والجما وكيرها م الحيوانـات والطيـور األخـر ئوانتاجهـا
م ـ اللحــوم أو الحلي ــب أو البــيض أو أي مـ ـ منتجاتهــا األخ ــر ,

وييم ذلك تجارة الحيوانات وأسواق المايية.
مؤسســـة المســـتل مات المنيــأة العامل ـة ف ــي مجــا تــداو أو اس ــتيراد األعــالف واألدويــة
الحيوانية

واألجهزة واألدوات واآلالت المستخدمة في اإلنتا الحيواني.

الحيوانات السائبة

الحيوانـات التــي يتركهـا أصــحابها فــي األمـاك العامــة أو المأهولــة

حارس الحيوان

اليــخص الــذي يملــك الســيطرة المعليــة علــى الحي ـوا فــي الرقابــة
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بالسكا دو عناية أو رعاية.

والتوجي ـ ــه والتص ـ ــرف ف ـ ــي أم ـ ــرل سـ ـ ـواء ك ـ ــا مالكـ ـ ـاً أو منتمعـ ـ ـاً أو
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مستعمالً أو أي صمه أخر .
المرض الحيواني

أي مـ ــرض س ـ ـواء كـ ــا معـ ــدي أو كيـ ــر معـ ــدي يصـ ــيب الحي ـ ـوا
ويض ــر بص ــحته أو ي ــكدي ل ــى نموق ــه أو ع ــدم ص ــالحية نتاج ــه
لالستهالك اآلدمي.

المرض المشترك
الحجر البيطري

أي مرض يصيب الحيوا وينتق منه لى اإلنسا .
اإلجراءات االحت ارزية التي تتخذ على مجموعة مـ الحيوانـات فـي
حال ـ ــة ق ـ ــدومها مـ ـ ـ منطق ـ ــة موب ـ ــوءة بم ـ ــرض حيـ ـ ـواني مع ـ ــدي أو

ميــترك ,ومنهــا وضــم الحيوانــات تحــت المراقبــة مــدة زمنيــة تماث ـ

مــدة حضــانة المــرض للتأكــد م ـ خلوهــا م ـ المــرض أو الكيــف
ع أية صابة به بينها.
المرض الساري

أي م ــرض يمكـ ـ ا ينقـ ـ مـ ـ الي ــخص المص ــاب أو الي ــخص

السليم بطريقـة مبايـرة أو كيـر مبايـرة (حيـة أو كيـر حيـة) محـدثاً

له نمس اإلصابة المرضية.
الع ل الصحي

وضــم المصــاب بمــرض ســاري فــي معــز عـ االتصــا بــه طيلــة

مدة صابته لمنم انتقا المرض.

آفـــات الصـــحة العامـــة أي ــة كائنـ ـ ات حي ــة حيواني ــة تك ــو مكذي ــة لدنس ــا أو الحيـ ـوا أو
تك ــو ع ــامالً ن ــاقالً أو ع ــائالً وس ــيطاً لمس ــببات األمـ ـراض أو أ

يكدي وجودهـا لـى زعـا اإلنسـا ئواتـالف ممتلكاتـه وييـم ذلـك
الحيرات والعناكب والقوارض.

المبيدات
دليل الممارسة

م ــادة أو خل ــيط مـ ـ مـ ـواد كيماوي ــة أو عض ــوية تس ــتخدم لمكافح ــة
آفات الصحة العامة بالقضاء عليها أو الحد م نياطها.
الوثيق ــة المعتم ــدة ل ــد اإلدارة المختص ــة والت ــي تي ــم المتطلب ــات
اإلداريـ ــة ومقـ ــاييس التيـ ــةي لأنيـ ــطة المختلمـ ــة بهـ ــدف ضـ ــما

سالمة وصحة االنسا .
لعب األطفال
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أي منـ ــتح أو مـ ــادة مصـ ــممة بقصـ ــد اسـ ــتخدامها للعـ ــب م ـ ـ قب ـ ـ
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متطلبــــــــات الســــــــالمة متطلب ـ ــات الس ـ ــالمة المعتم ـ ــدة وف ـ ــق المع ـ ــايير القياس ـ ــية األوربي ـ ــة

األساســـــية فـــــي لعـــــب ( )EN71للعب األطما أو أية معايير أخر مماثلة لها.
األطفال

المكــا الــذي يرتــادل النــاس بهــدف التســلية أو الترفيــه أو التــرويح

موقع الترفيه

عـ ـ ال ــنمس ,ويي ــم ذل ــك أي ــة قاع ــة أو دار س ــينما أو مله ــى أو
مكا حملة موسيقية أو مناسبة رياضية أو سـيرك أو قاعـة ألعـاب
أو احتما يقام في الهواء الطلق.

معدات الترفيه

أية معدات أو أجهزة تستخدم للتسلية والترفيه.

حوض السباحة

أية بركة ميال يتم تصميمها ئوانيائها للسباحة أو االستحمام.

حــــــــــوض الســــــــــباحة بركة السباحة الموجودة في المل السكنية الخاصة.
الخاص

ح ـوض الســباحة العــام برك ـ ــة الس ـ ــباحة المي ـ ــتركة الموج ـ ــودة ف ـ ــي المب ـ ــاني والمجمع ـ ــات
الخاص ــة باليـ ــقق والمل ـ ـ السـ ــكنية أو فـ ــي الن ـ ـوادي أو المنـ ــادق أو

الحدائق العامة.
الفصل االول
الخطر الصحـي
المادة ( :)2يح ــر علــى أي يــخص حــداث أو التســبب ب حــداث أي خطــر صــحي فــي
االمارة ويكـو لـددارة المختصـة اتخـاذ كافـة االجـراءات الكميلـة بمنـم حدوثـه

ئوازالته.
خطر صحياً األنيطة واألفعا التالية:
المادة ( :)4لةايات المادة السابقة يعتبر
اً
 -1ط ــرح أو لق ــاء أو ت ــرك النماي ــات واألوس ــاا والمض ــالت وم ــا ي ــابهها داخـ ـ

المكسس ــات الةذائيـ ــة والمكسس ــات ذات العالقـ ــة بالص ــحة العامـ ــة أو حولهـــا

بحيـث تصــبح قابلـة للــتعم أو لحــاق الضـرر بالصــحة العامـة أو تــكدي لــى

زعا ئواقالق الراحة العامة.
 -2تربية الحيوانات في المناطق السكنية أو األماك المأهولة بالسكا .
حكومة دبي – الجريدة الرسمية
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 -7اقتناء أو االتجار بحيوانات مصابة بأي مرض.
 -1الروائح واألصوات واألدخنة واألبخرة والةبار والنمايات الناتجة مـ أي مبنـى
أو أية منيأة يكو م يأنها اإلضرار بالصحة العامة.

 -5أية حرفة أو صنعة أو نياط أو أي عم آخر قد يكدي لـى لحـاق الضـرر
بصحة وسالمة العاملي فيها أو باأليخاص المجاوري .
 -6أي نياط أو فع آخر تعتبرل اإلدارة المختصة خط اًر صحياً.
الفصل الثاني
صحة األغذية
المادة (:)5

مم مراعاة أية ضوابط أو يروط أخـر لتـرخيص المكسسـات واليـركات فـي

اإلمارة يخضم ترخيص وتجديـد تـرخيص المكسسـات الةذائيـة لموافقـة اإلدارة
المختصة.

المادة (:)6

تخضم المواد الةذائية التي يتم استي اردها أو تصديرها أو تـداولها فـي اإلمـارة
مـ ـ قبـ ـ المكسس ــات الةذائي ــة لديـ ـراف والرقاب ــة الص ــحية الكاملـ ـة ل ــددارة

المختصة وكذلك للضوابط والمعايير وااليتراطات المقررة في هذا اليأ .

المادة ( :)7يح ر تداو المواد الةذائية المةيوية داخـ اإلمـارة ,وتعتبـر المـواد الةذائيـة
مةيوية ذا:

 -1كانت كير مطابقة أو مخالمة للمواصمات القياسية لأكذية.
 -2تمــت االستعاضـة جزئيـاً أو كليـاً عـ أحــد المـواد الداخلــة فــي تركيبهــا
بمادة أخر تق عنها جودة.

 -7خلطت أو مزجت بمادة أخر تةير م طبيعتها أو جودتها.
 -1نزع جزئياً أو كلياً أحد عناصرها بصورة تكثر على جودتها.

 -5قصــد خمــاء فســادها أو تلمهــا أو انتهــاء مــدة صــالحيتها بأيــة طريقــة
كانت.

 -6احت ــوت عل ــى أي ــة مـ ـواد ملون ــة أو حاف ــة أو ض ــافات كي ــر ض ــارة
بالصحة ولم يتم توضيح ذلك في بطاقة البيا الخاصة بها.
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 -3كانــت البيانــات الموجــودة علــى عبوتهــا أو علــى بطاقــة البيــا تخــالف
حقيقة تركيبها وبما يكدي لى خداع المستهلك أو االضرار بصحته.

 -8تمــت ذابــة ايــة مــادة كذائيــة مجمــدة بالتبريــد العميــق أو تــم خراجهــا
م حالة الحم بالتمريو الهوائي بهدف بيعها على أنها طازجة.
 -9جـاءت المـواد الةذائيــة علــى أيـة حالــة أخــر مماثلــة واعتبرتهــا اإلدارة
المختصة أكذية مةيوية.
المــادة ( :)8يح ــر تــداو الم ـواد الةذائيــة الماســدة أو التالمــة أو الضــارة بالصــحة العامــة
في اإلمارة وتعتبر المواد الةذائية كذلك ذا:

 -1كان ــت ملون ــة بميكروب ــات أو طميلي ــات أو مـ ـواد س ــامة مـ ـ ي ــأنها ص ــابة
اإلنسا بالمرض.

 -2كانت ناتجة ع حيوا مريض أو نافق.

 -7احتوت على يوائب بصورة يتعذر معها تنقيتها.
 -1كانت عبواتها أو لمائمها تحتوي على مواد ضارة بالصحة.

 -5تةيــر تركيبهــا أو تةيــر خواصــها الطبيعيــة م ـ حيــث الطعــم أو الرائحــة أو
الم هر نتيجة تحللها كيميائياً أو جرثومياً.

 -6احتـ ــوت بصـ ــورة جزئيـ ــة أو كليـ ــة علـ ــى عناصـ ــر كذائيـ ــة فاسـ ــدة نباتيـ ــة أم
حيوانية وسواء كانت مصنعة أو مواد خام.

 -3انته ــت مـ ـدة ص ــالحيتها المكتوب ــة أو المطبوع ــة أو المحم ــورة عل ــى بطاق ــة
البيا أو العبوة.

 -8احتوت على حيرات أو أي م أطوارها أو فضالت أو مخلمات حيوانية.
 -9جـ ــاءت الم ـ ـواد الةذائيـ ــة علـ ــى أيـ ــة حالـ ــة أخـ ــر مماثلـ ــة واعتبرتهـ ــا اإلدارة
المختصة.

 -10أكذية فاسدة أو تالمة أو ضارة بالصحة العامة.
المادة (:)9

ال يجوز استيراد أو تصدير أو تداو أية مـواد كذائيـة اسـتخدم فـي تصـنيعها

أو نتاجها أو معالجتها أو حم ها تقنيات حديثة أو تم ضـافة أيـة مضـافات
كذائية ليها قب الحصو على تصريح بذلك م اإلدارة المختصة.
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المادة ( :)10ال يجـوز تـداو أيــة مـواد كذائيـة داخـ اإلمـارة ذا كانـت مةلقــة أو معبـأة مــا
لم تك مستوفية لمتطلبات بطاقة البيا المعتمدة في هذا اليأ .

المادة ( :)11يمنم دخـا أيـة يـحنة مـ المـواد الةذائيـة لـى اإلمـارة عبـر موانئهـا البحريـة
أو الجويــة أو البريــة مــا لــم تك ـ مصــحوبة بالوثــائق والمســتندات واليــهادات

الص ــحية المعتم ــدة مـ ـ بل ــد المني ــأ وي ــهادات ال ــذبح وفقـ ـاً ألحك ــام اليـ ـريعة

اإلسالمية.

ويك ــو ل ــددارة المختص ــة ف ــي حال ــة ع ــدم ت ــوفر تل ــك الوث ــائق والمس ــتندات
واليهادات التحم على تلك اليحنة وذلك لى حي تقديمها.
المادة ( :)13تصــدر اإلدارة المختصــة الق ـ اررات المناســبة لمنــم تــداو أو ســحب أو تــالف
أو عادة تصدير المـواد الةذائيـة علـى نمقـة مالكهـا فـي حالـة ثبـوت مخالمتهـا
للمواصمات القياسية أو لاليـتراطات والضـوابط والمعـايير الصـحية واليـرعية
المعتمدة م قبلها في هذا اليأ أو ثبوت عدم صالحيتها مخبرياً.

ويجــوز لهــذل اإلدارة أخــذ عينــات م ـ أيــة مــادة كذائيــة مســتوردة أو متداولــة

محليـ ـاً لةايـ ــات المحـ ــص المخبـ ــري للتأكـ ــد م ـ ـ صـ ــالحيتها ومطابقتهـ ــا لتلـ ــك

المواصمات وااليتراطات والضوابط.

المادة ( :)12ال يجوز استخدام أي يخص للعم في مجا تداو األكذية في اإلمـارة مـا
لم يك الئقاً صحياً ،وتثبت هـذل اللياقـة بموجـب بطاقـة صـحية مهنيـة سـارية
الممعو صادرة ع اإلدارة المختصة.

المادة ( :)14يجب أ يتم تداو المواد الةذائية في اإلمارة وفقاً لل ـروف البيئيـة واليـروط
الصحية المعتمدة لها م اإلدارة المختصـة ,ويح ـر تـداو أيـة مـادة كذائيـة
مجمدة ذا كانت عملية و روف تداولها ستكدي الى رفم درجة ح اررتهـا لـى
المستو الذي يعرضها للتلوث الةذائي.
المادة ( :)15يجب على المكسسات الصحية المعنية بالغ اإلدارة المختصة عـ أيـة حالـة
تســمم كــذائي يــتم الكيــف عنهــا وذلــك لتمكينهــا م ـ الوقــوف علــى مصــدر
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التلــوث الــذي أد

لــى حــدوث اإلصــابة واتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة لمعالجــة

اآلثار الناجمة عنه ومنعه.
المادة ( :)16تح ــدد اإلدارة المختص ــة ال ــروف واألوض ــاع الص ــحية واألم ــاك المح ــورة
واألماك المصرح فيها ببيم المواد الةذائية وكيمية تداولها.
المادة ( :)17يج ـ ـ ــوز ل ـ ـ ــد دارة المختص ـ ـ ــة التصـ ـ ـ ـريح للمكسس ـ ـ ــات الةذائي ـ ـ ــة ومكسس ـ ـ ــات
المس ـ ــتلزمات الحيواني ـ ــة ب دخ ـ ــا ي ـ ــحناتها المس ـ ــتوردة مـ ـ ـ المـ ـ ـواد الةذائي ـ ــة
واألع ــالف ل ــى م ــارة دب ــي بص ــمة مكقت ــة لةاي ــات انت ــار ص ــدور النت ــائح

النهائيــة للمحــوص المخبريــة أو عــادة التصــدير أو اإلتــالف أو العبــور بهــا
لــى أي مكــا آخــر عبــر أ ارضــي اإلمــارة بعــد دفــم التأمينــات الماليــة المقــررة
بموجب هذا األمر.
المادة ( :)18لةايات هذا األمر:
 -1تي ــك ف ــي البلدي ــة لجن ــة لس ــالمة األكذي ــة يع ــي أعض ــاكها وتح ــدد مهامه ــا
وصالحياتها وأسلوب عملها بموجب قرار يصدر ع المدير العام.
 -2يعتبر مختبر دبي المركزي بالبلديـة هـو الجهـة الرسـمية المعتمـدة فـي اإلمـارة
ف ــي مجـ ــا فحـ ــص وتحلي ـ ـ واختبـ ــار الم ـ ـواد الةذائيـ ــة المسـ ــتوردة والمصـ ــدرة

والمتداولـ ــة ,وذلـ ــك للتحقـ ــق م ـ ـ مـ ــد صـ ــالحيتها ومطابقتهـ ــا للمواصـ ــمات

القياسية الةذائية.

المـــــادة ( :)19تح ـ ــدد الالئح ـ ــة التنميذي ـ ــة له ـ ــذا األم ـ ــر المواص ـ ــمات والضـ ـ ـوابط والقواع ـ ــد
والمعــايير وااليــتراطات الصــحية والمنيــة المطلوبــة لصــحة وســالمة الم ـواد

الةذائية في مجا :

 -1استي ارد وتصدير وتداو المواد الةذائية.
 -2سالمة المواد الةذائية وصالحيتها لالستهالك اآلدمي.
 -7تحديد واعتماد فترات صالحية المواد الةذائية و روف تخزينها.
 -1بطاقة البيا .

 -5أصناف المضافات الةذائية المصرح بها والمح ورة.
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 -6اإلدخا المكقت للمواد الةذائية كير المطابقـة لليـروط الصـحية والضـمانات
المطلوبة لذلك.

 -3تـ ــالف المـ ـ ـواد الةذائيـ ــة كي ـ ــر المطابقـ ــة للمواص ـ ــمات القياسـ ــية الةذائي ـ ــة أو
المخالمة لمعايير وايتراطات الصحة والسالمة الةذائية المعتمدة.
 -8أسس ئواجراءات جمم وفحص وتحلي عينات المواد الةذائية.
 -9تقييم الصناعات الةذائية المحلية.

 -10التصـريح للمكسســات الةذائيــة والعــاملي فــي مجــا اســتيراد وتصــدير وتــداو
المواد الةذائية.

 -11البطاقات الصحية المنتهية للعاملي في مجا تداو المواد الةذائية.

 -12التمتـ ــيل والرقابـ ــة علـ ــى المكسسـ ــات الةذائيـ ــة والتحق ـ ـق م ـ ـ مـ ــد التزامهـ ــا
بالمعايير وااليتراطات والضوابط المعتمدة.
 -17ذبــح الموايــي والــدواج ونق ـ وحم ـ وتســويق وتعبئ ـة وتبريــد وتجميــد اللحــوم
واألسماك.
 -11اليروط الصحية لسالمة المكسسات الةذائية بما في ذلك المقاصـب وأمـاك
الذبح وتجهيز اللحوم.

 -15اعتم ـ ــاد بـ ـ ـرامح الت ـ ــدريب الخاص ـ ــة باألكذي ـ ــة لمكسس ـ ــات الت ـ ــدريب واعتم ـ ــاد
اليهادات.

 -16اعتم ــاد بـ ـرامح الرقاب ــة الةذائي ــة ئوادارة المخ ــاطر الص ــحية والي ــهادات الت ــي
تصدر في هذا المجا .

الفصل الثالث
مياه الشرب
المادة ( :)30دو اإلخــال بالصــالحيات المخولــة فــي هــذا اليــأ للجهــات المعنيــة تتــولى
اإلدارة المختصة مسكولية الرقابة والتمتيل علـى مصـادر ومحطـات ومعامـ
ميــال اليــرب وخ ازنــات تجميعهــا وتوزيعهــا فــي اإلمــارة ويكــو لهــا فــي ســبي
ذل ــك صـ ــالحية أخـ ــذ العينـ ــات الالزمـ ــة منهـ ــا إلج ـ ـراء المحوصـ ــات المخبريـــة
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الضـ ــرورية عليهـ ــا للتأ كـ ــد م ـ ـ صـ ــالحيتها لليـ ــرب ومطابقتهـ ــا للمواصـ ــمات
والمعايير المعتمدة.
المــادة ( :)31تخضــم ميــال اليــرب التــي يــتم توزيعهــا عبــر اليــبكة العامــة للميــال وكــذلك
الميــال المعبــأة للمواص ــمات القياســية المعتمــدة ف ــي اإلمــارة ولمعــايير من مــة

الصحة العالمية الخاصة بميال اليرب.

المـــادة ( :)33يك ــو ل ــددارة المختص ــة جـ ـراء التنس ــيق والتع ــاو الالزم ــي م ــم الجه ــات
المعنيـ ـ ـة ف ـ ــي اإل م ـ ــارة والوح ـ ــدات التن يمي ـ ــة المعني ـ ــة ف ـ ــي البلدي ـ ــة لتحدي ـ ــد
االي ــتراطات الص ــحية والمني ــة الالزم ــة لس ــالمة وكم ــاءة أن م ــة وتوص ــيالت

الميال لى خزانات جمم الميال المخصصة لليرب.
المادة ( :)32يعتبـر اليــاك مســكوالً عـ ن افــة وســالمة خ ازنــات ميــال اليــرب فــي المبنــى
وكذلك مسكوالً ع التحقق م كماءة جميم نقاط توزيم الميال فيه.

المادة ( :)34ذا تبي لددارة المختصة تلوث ميـال اليـرب أو عـدم صـالحيتها لالسـتهالك
اآلدمــي ,ف نــه يجــب عليهــا فــي ه ــذل الحالــة صــدار الق ـ اررات الالزمــة لمنــم
اس ــتخدام تل ــك المي ــال واتخ ــاذ كاف ــة اإلجـ ـراءات الكميل ــة بمن ــم لح ــاق الض ــرر

بالصحة العامة بما في ذلك لزام الياك باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضـما
وصو الميال صالحة لليرب.
المــادة ( :)35ال يجــوز ألي يــخص نيــاء معم ـ لتحليــة أو تنقيــة الميــال وتعبئتهــا لةايــات
الي ـ ــرب ف ـ ــي اإلم ـ ــارة ال بع ـ ــد الحص ـ ــو عل ـ ــى تصـ ـ ـريح ب ـ ــذلك مـ ـ ـ اإلدارة

المختصــة وااللت ـزام باليــروط الصــحية والمعــايير النوعيــة المعتمــدة فــي هــذا
اليأ .
الفصل الرابع
المؤسسات الصحية والمؤسسات ذات العالقة بالصحة العامة
المــــادة ( :)36تتـ ــولى اإلدارة المختص ـ ـة مهـ ــام الرقابـ ــة والتمتـ ــيل علـ ــى كافـ ــة المكسسـ ــات
الص ــحية والمكسس ــات ذات العالق ــة بالص ــحة العام ــة العامل ــة ف ــي اإلم ــارة
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والمبينة في الجدولي ( )1و( )2الملحقي بهذا األمر والمعتمدي مـ قبلنـا
وكذلك على العاملي في هذل المكسسات.

ويج ــوز للم ــدير الع ــام وبن ــاء عل ــى توص ــية اإلدارة المختص ــة ض ــافة أي ــة

مكسسات أخر لى المكسسات المذكورة في هذل المادة.
المـــادة ( :)37ال يجــوز ألي ــة مكسس ــة ذات عالق ــة بالصــحة العام ــة مزاول ــة ني ــاطها فــي
اإلمارة اال بعد الحصو على تصريح بذلك م اإلدارة المختصة.

وتخضم هذل المكسسة في مزاولة نياطها للضوابط وااليـتراطات الصـحية

والمنيــة والتن يميــة المقــررة بموجــب التي ـريعات الســارية فــي اإلمــارة وكــذلك

المحددة م قب اإلدارة المختصة.

وتحــدد الالئحــة التنميذيــة لهــذا األمــر المســتندات والوثــائق الواجــب تقــديمها
واإلجراءات الواجب اتباعها إلصدار هذا التصريح.
المادة (:)38

يخضم كافة العاملي في المكسسـات ذات العالقـة بالصـحة العامـة للرقابـة
الص ــحية طبقـ ـاً لأوض ــاع واالي ــتراطات والمتطلب ــات الت ــي تقرره ــا اإلدارة
المختصة بمـا فـي ذلـك ضـرورة حصـولهم علـى البطاقـات الصـحية المهنيـة

التي تثبت خلوهم م األمراض السارية.
المــادة (:)39

تلتــزم الصــيدليات العاملــة والمرخصــة فــي اإلمــارة ببرنــامح المناوبــة المعــد

مـ ـ قبـ ـ اإلدارة المختص ــة وفقـ ـاً للمواق ــم المتواج ــدة فيه ــا تل ــك الص ــيدليات

والكثافة السكانية في هذل المواقم.

المادة ( :)20في حا مخالمة أية مكسسة م المكسسات الميـمولة بأحكـام هـذا المصـ

للضـ ـ ـوابط واالي ـ ــتراطات الص ـ ــحية والمني ـ ــة المعتم ـ ــدة ف ن ـ ــه يج ـ ــوز ل ـ ــددارة

المختصـة اتخـاذ كافــة اإلجـراءات الالزمـة لتصــحيح أوضـاع تلـك المكسســة
على نحو يمنم لحاق الضرر بالصحة العامة.
الفصـل الخامـس
مكافحة األمراض الساريــة
المادة ( :)21تتــولى اإلدارة المختصــة بالتنســيق والتعــاو مــم الجهــات المعنيــة فــي اإلمــارة

مهمــة وضــم اآلليــات الالزمــة لرصــد األمـراض الســارية واألوبئــة فــي اإلمــارة,
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وذلـ ــك تحديـ ــد االي ـ ــتراطات واإلج ـ ـراءات الوقائيـ ــة والعالجي ـ ــة الكميلـ ــة بمنـ ــم
انتيارها ,بمـا فـي ذلـك عـز المرضـى ووضـعهم تحـت المراقبـة وتنميـذ بـرامح
التطعيم والتطهير متى اقتضت الضرورة ذلك.

المــادة ( :)23تعتبــر األمـراض المبينــة فــي الجــدو رقــم ( )7الملحـق بهــذا األمــر والمعتمــد
م قبلنا أمراضاً سارية يجب على المكسسات الصحية المـذكورة فـي البنـدي

( )1و( )2م الجدو رقـم ( )1الملحـق بهـذا األمـر خطـار البلديـة بهـا فـور
اكتيافها أو االيتبال بحدوثها.

ويجوز للمدير العام وبناء على توصية اإلدارة المختصة ضافة أيـة أمـراض

أخر لى الجدو رقم ( )7السابق اإليارة ليه.

المادة ( :)22يجب على اإلدارة المختصة وبالتنسيق مم الجهات المعنيـة فـي حـا

صـابة

أي يخص مقيم في اإلمارة – باستثناء مـواطني الدولـة -بـأي مـ األمـراض

المبينــة فــي الجــدو رقــم ( )1الملحــق بهــذا األمــر والمعتمــد م ـ قبلنــا اتخــاذ
كافة اإلجراءات الالزمة لعزله ئواخضاعه إلجراءات العز ئوابعادل لى خـار
الدولة.
المــادة ( :)24لةايــات الكيــف ع ـ األم ـراض الســارية ,تتــولى اإلدارة المختصــة وبالتنســيق
مـ ــم الجهـ ــات المعنيـ ــة ج ـ ـراء المحوصـ ــات الطبيـ ــة المخبري ـ ـة الالزمـ ــة علـ ــى

األي ـ ــخاص الواف ـ ــدي

ل ـ ــى اإلم ـ ــارة وم ـ ــنحهم الي ـ ــهادات الطبي ـ ــة ألكـ ـ ـراض

الحصو على اإلقامة أو تجديدها.
المادة ( :)25تكو اإلدارة المختصة هي الجهة المسكولة والمخولة في اإلمارة ب صدار
البطاقة الصحية المهنية للعاملي

في المكسسات ذات العالقة بالصحة

العامة وذلك بعد جراء المحوصات الطبية والمخبرية الالزمة عليهم وثبوت
خلوهم م األمراض السارية.
الفصـل السادس
مكافحة آفات الصحة العامة
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المادة ( :)26تتولى اإلدارة المختصة مهام ومسكولية مكافحة آفات الصحة العامة في
اإلمارة ,ويكو في سبي ذلك القيام بما يلي:

 -1تقديم الخدمات المتكاملة لمكافحة آفات الصحة العامة بالوسائ البيئية أو
الكيماوية أو البيولوجية.

 -2الرقابة واإليراف على أعما مكافحة آفات الصحة العامة وتداو مبيداتها.
 -7تقييم وتأهي اليركات والمكسسات العاملة في مجا مكافحة آفات الصحة
العامة واعتماد ترخيصها.

.1

المادة ( :)27يح ر على أي يخص مزاولة أعما مكافحة آفات الصحة العامة أو
استيراد أو تداو مبيداتها في اإلمارة ما لم:

 -1يحص على تصريح بذلك م اإلدارة المختصة.

 -2تكو المبيدات مطابقة للمواصمات المعتمدة لد اإلدارة المختصة.
وتحدد اإلدارة المختصة الضوابط والمعايير وااليتراطات والمتطلبات المنية
والصحية والبيئية المن مة لتداو تلك المبيدات وفحصها وكيمية استخدامها

والوقاية م أخطارها.
المادة ( :)28يكو المالك والمقاو مسكوال طيلة أعما البناء ع مكافحة آفات الصحة

العامة ومنم فرص تكاثرها في المبنى أو في خزانات الميال أو تمديدات

الصرف الصحي ,وكذلك ع

التحقق م

خلو المبنى وملحقاته م

تلك

اآلفات عند االنتهاء م أعما البناء.
ومم عدم اإلخال بمسكولية المالك ع باقي أجزاء المبنى التي تبقى قائمة
حتى بعد انتهاء أعما

البناء ,يكو الياك

الصحة العامة في الجزء الذي ييةله م المبنى.

مسكوالً ع

مكافحة آفات

المادة ( :)29ال يجوز استخدام أي يخص للعم في مجا مكافحة آفات الصحة
العامة ما لم يك مكهالً لذلك م الناحية المنية والئقاً صحياً ومصرحاً بذلك
م اإلدارة المختصة.

المادة ( :)40تتخذ اإلدارة المختصة كافة اإلجراءات الوقائية الالزمة لمكافحة آفات
الصحة العامة ومنم تكاثرها وييم ذلك اإلجراءات التالية:
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تواجدها

 -1حجز البضائم المصابة بآفات الصحة العامة ئواكالق أماك
وذلك لى حي معالجتها أو تالفها أو عادة تصديرها على نمقة
المخالف.

 -2تمتيل وسائ النق البحرية للتحقق م عدم تميي آفات الصحة العامة
فيها ئوالزام مالكيها بمكافحة تلك اآلفات في حالة وجودها.
الفصـل السابع
السالمة العامة
المادة ( :)41يح ــر اس ــتيراد أو تص ــدير أو ت ــداو أي ــة مـ ـواد أو س ــلم مخصص ــة لخدم ــة
اإلنسا أو الترفيه عنه أو تثقيمه متى كانت:

 -1ال تت ـ ـ ــوفر فيه ـ ـ ــا متطلب ـ ـ ــات الس ـ ـ ــالمة العامـ ـ ـ ـة المعتم ـ ـ ــدة ل ـ ـ ــد اإلدارة
المختصة.

 -2تيك خط اًر على الصحة والسالمة العامة.

 -7تحم أيـة كتابـات أو صـور أو أيـكا أو كيـر ذلـك مـ التعـابير التـي
تتع ــارض م ــم الن ــام الع ــام أو اآلداب العام ــة أو الع ــادات أو التقالي ــد
السائدة في الدولة.

وفــي حــا تحقــق أي م ـ هــذل الحــاالت ف نــه يكــو لــددارة المختصــة ل ـزام
مالكها ب عادة تصديرها أو تالفها على نمقته.
المـــــادة ( :)43لةاي ـ ــات الم ـ ــادة الس ـ ــابقة ,يج ـ ــوز ل ـ ــددارة المختص ـ ــة جـ ـ ـراء المحوص ـ ــات
واالختبــارات الالزمــة علــى الم ـواد والســلم لــد أيــة جهــة متخصصــة داخ ـ

اإلمــارة أو خارجهــا علــى نمقــة المالــك للتحقــق م ـ أنهــا ال تعــرض الصــحة
والسالمة العامة للخطر ,كمـا يجـوز لهـا فـي سـبي ذلـك طلـب أيـة بيانـات أو
معلومات ع المكونات الداخلة في تركيبها وطريقة استخدامها.

المــادة ( :)42تطبــق اإلدارة المختصــة أدلــة الممارســة الخاصــة بالصــحة والســالمة العامــة
والبيئــة والمعتمــدة لــد البلديــة كأدلــة توجيهيــة رئيســية للتيــةي اآلم ـ

لكافــة

اآلليات واألدوات واألجهزة ووسائ العم المختلمة في اإلمـارة بهـدف حمايـة
مستخدميها والجمهور بصمة عامة.
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المــادة ( :)44لــددارة المختص ـة ل ـزام أي يــخص يعم ـ فــي مجــا تــداو لعــب األطمــا

التقيد بتطبيق متطلبات السالمة األساسية المعتمدة لديها ويكو لهـا بموجـب
ذلك منم أو تقييد استيراد أو تداو أية لعبة لأطمـا داخـ اإلمـارة مـم لـزام
مالكهــا ب عــادة تصــديرها أو تالفهــا علــى نمقتــه متــى كانــت مخالمــة للن ــام

الع ـ ــام أو اآلداب العام ـ ــة أو كان ـ ــت مخالم ـ ــة لمتطلب ـ ــات الس ـ ــالمة األساس ـ ــية
المعتم ــدة أو أثبت ــت المحوص ــات والتج ــارب عليه ــا بأنه ــا تي ــك خطـ ـ اًر عل ــى
صـ ــحة وسـ ــالمة األطمـ ــا أو لـ ــم تك ـ ـ مصـ ــحوبة بيـ ــهادة تثب ـ ـت مطابقتهـ ــا

للمواصمات والمتطلبات المعتمدة لد اإلدارة المختصة.

وتحـ ــدد الالئحـ ــة التنميذيـ ــة لهـ ــذا األمـ ــر المواصـ ــمات والمتطلبـ ــات األساسـ ــية

لضما السالمة في لعب األطما .
المادة ( :)45يجب أ تتوفر في مواقـم الترفيـه وكيرهـا مـ األمـاك األخـر التـي يرتادهـا
الجمهـ ــور كافـ ــة متطلبـ ــات الصـ ــحة والسـ ــالمة العامـ ــة .ويلـ ــزم يـ ــاكلو تلـ ــك

األماك والمواقم بالتقيد بتلك المتطلبات على نحو يكم تيةيلها بيك آمـ
ال يعرض حياة أو سالمة مرتاديها أو المجاوري لها للخطر.
وتح ــدد الالئح ــة التنميذيـ ــة له ــذا األم ــر متطلبـ ــات الص ــحة والس ــالمة العامـــة

الواجب توافرها في تلك األماك والمواقم.

المــادة ( :)46لــددارة المختصــة اتخــاذ كافــة اإلج ـراءات الالزمــة بحــق األيــخاص المخــالمي

لمتطلبات السالمة العامة المنصوص عليها في هذا المص  ,ويكو لهـا فـي

ســبي ذلــك كــالق أم ــاك ومواقــم الترفيــه المخالم ــة ومنــم اســتخدام مع ــدات
الترفيه التي قد تيك خط اًر على سالمة مستخدميها.
المادة ( :)47ال يجوز نياء أي حوض للسباحة في اإلمارة ال بعد الحصـو علـى موافقـة
اإلدارة المختصة على مخططات الحوض وتصميمه.

باســتثناء أح ـواض الســباحة الخاصــة ,يج ـب علــى المقــاو بعــد االنتهــاء م ـ
نج ــاز ح ــوض الس ــباحة الحص ــو عل ــى ي ــهادة مـ ـ اإلدارة المختص ــة تمي ــد

صالحية الحوض للتيةي .
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المـادة ( :)48يكـو اليـاك مســكوالً عـ تـوفير اليـروط الصــحية ومتطلبـات السـالمة فــي
أح ـواض الســباحة العامــة بمــا فــي ذلــك تــوفير المعــدات الضــرورية لضــما

ســالمة مســتخدمي تلــك األح ـواض وتعيــي منق ـذ مكه ـ للتواجــد فيهــا بصــورة

دائمة ,وكذلك جراء أعما الصيانة الدورية لها.

المــادة ( :)49للمــدير العــام وبنــاء علــى توصــية اإلدارة المختصــة صــدار ق ـرار ب ـ كالق أي
حوض سباحة عام في أي الحاالت التالية:

 -1ذا كــا الحــوض فــي حالــة يمك ـ أ تســبب ضــر اًر صــحياً لمســتخدميه ولــم
يبادر ياكله لى تصويب الوضم خال مهلة اإلنـذار الممنوحـة لـه مـ قبـ

اإلدارة المختصة.
 -2ذا انتير مرض ساري يمك أ ينتق بواسطة الماء ,وفي هذل الحالـة يبقـى
الحوض مةلقاً لحي صدور قرار م الجهات المعنية بخلو اإلمـارة مـ ذلـك

المرض.

الفصل الثـامن
مكافحة التدخين
المادة ( :)50يح ر استيراد أو تصنيم أو بيم أي نوع م أنواع التبو في اإلمارة ذا
احتو في مكوناته على مضافات ضارة بالصحة أو العق .

ويقصد بالمضافات الضارة بالصحة والعق أية مواد كيماوية أو طبيعية

تكثر في العق أو الجهاز العصبي لدنسا .

المادة ( :)51ألكراض حماية الصحة العامة في االمارة ,يجوز لددارة المختصة وضم
الضوابط وااليتراطات الالزمة لح ر التدخي في األماك العامة التالية:
 -1وسائ نق األفراد والنق الجماعي.
 -2مراكز التسوق ومواقم الترفيه.
 -7المطاعم والمقاهي.
كما ويجوز لددارة المختصة ح ر التدخي في أية أماك أخر تر بأ
التدخي فيها قد يسبب أذ للمخالطي م كير المدخني أو سبيالً
حكومة دبي – الجريدة الرسمية
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للتدخي القسري أو وسيلة لتةيير نمط سلوكي لد فئة كير الرايدي ع
طريق تحميزهم على التدخي .
المادة ( :)53يح ر بيم التبو بكافة أنواعه في اإلمارة ألي يخص يد

اهر الحا

بأ عمرل يق ع واحد وعيري عاماً.
الفصـل التاسـع
صـحة وسالمـة المبانـي
المــادة ( :)52تعنــي عبــارة "صــحة وســالمة المبــاني" اس ـتيماء المبنــى لاليــتراطات الصــحية
والبيئيــة ومتطلبــات الســالمة الســتخدامه االســتخدام المالئــم والكمي ـ بحمايــة
صحة وسالمة المقيمي فيه والمحاف ـة علـى بيئتـه الداخليـة والبيئـة المجـاورة

له ,وييم ذلـك مـواد البنـاء وأن مـة ميـال اليـرب والصـرف الصـحي وأن مـة
التكييــف والمصــاعد ومخــار الطـوار وأن مــة طمــاء الحريــق ونوعيــة الهـواء
الداخلي ومرافق الخدمات الميتركة.
المادة ( :)54تطبق في يأ صحة وسـالمة المبـاني فـي اإلمـارة االيـتراطات والمتطلبـات
الصحية والبيئية المعتمدة لد البلدية.

وتحدد الالئحة التنميذية لهذا األمر تلك االيتراطات والمتطلبات.
المــادة ( :)55يكــو لــددارة المختصــة وبالتنســيق مــم الوحــدات التن يميــة المعنيــة ج ـراء
المحــص واالختبــار والمعــايرة والتقيــيم لأن مــة والخــدمات الميــار ليهــا فــي

المادة ( )57م هذا األمر للتحقـق مـ كماءتهـا وصـالحيتها وعـدم ضـرارها
بالصــحة والســالمة العامــة وكــذلك اتخــاذ اإلج ـراءات الكميلــة إلل ـزام اليــاك

بتصويب الوضم في حا وجود أية مخالمة.

المـــادة ( :)56يج ــب عل ــى الي ــاك المحاف ــة عل ــى ص ــحة الهـ ـواء ال ــداخلي للمبن ــى مـ ـ
خال :

 -1توفير الوسائ المناسبة لتصريف االنبعاثات الةازيـة واألبخـرة الملوثـة
للهواء والح اررة الناتجة ع األنيطة والمرافق المختلمة في المبنى.
 -2تجديد الهواء الداخلي وفقاً للمعايير المعتمدة لنوعية الهواء الداخلي.
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 -7ع ــدم تج ــاوز النس ــب المقبول ــة لنوعي ــة الهـ ـواء ال ــداخلي والس ــعي ل ــى
ضبط هذل النسب.
المـادة ( :)57تصـدر اإلدارة المختصــة بالتنسـيق مـم الوحــدات التن يميـة المعنيـة تصــاريح
ي ــةا مب ــاني الس ــك الجم ــاعي وف ــق الي ــروط والمع ــايير الص ــحية والبيئي ــة

ومتطلبات السالمة التي تحددها الالئحة التنميذية لهذا األمر.

ويجــوز لــددارة المختصــة قطــم الخــدمات ئواكــالق المبنــى فــي حــا مخالمــة
تلك االيتراطات والمتطلبات بما في ذلك لةاء التصريح.
المــــادة ( :)58يلت ــزم الي ــاك بـ ـ جراء أعم ــا الص ــيانة الدوري ــة للمبن ــى عل ــى نح ــو يكمـ ـ
استمرار استيمائه اليتراطات ومتطلبات الصحة والسالمة العامة.

وتحدد الالئحـة التنميذيـة الضـوابط والمعـايير الالزمـة إلجـراء أعمـا الصـيانة

الدورية المطلوبة.

الفصـل العاشـر
الن افة العامــة
المادة ( :)59يح ر لقـاء أو تـرك أو وضـم أو سـالة أو طـالق أو فـراز أيـة نمايـات فـي
األمـاك العامـة أو الـتخلص منهـا فـي كيـر األمـاك المعـدة لهـذا الةــرض أو

في كير األحوا وااليـتراطات المعتمـدة مـ قبـ اإلدارة المختصـة ,ويح ـر
على وجه الخصوص القيام بما يلي:
 -1رمي النمايات م المركبات على الطرق العامة.
 -2تســاقط أي ــة م ـواد ص ــلبة أو ســائلة مـ ـ المركبــات علـ ـى الطــرق العامــة
وك ــذلك حمـ ـ أو نقـ ـ مـ ـواد متط ــايرة ف ــي مركبـ ـات ممتوح ــة دو وضــم

كطاء عليها.

 -7التبو أو التبرز في كير المرافق المعدة لهـذا الةـرض ,وكـذلك البصـق
في األماك العامة.

 -1بصق بقايا مادة ألبا أو لقاء مخلماتها في األماك العامة.
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 -5الـ ـ ــتخلص م ـ ـ ـ مخلمـ ـ ــات البنـ ـ ــاء وال هـ ـ ــدم ومخلمـ ـ ــات العمليـ ـ ــات المنيـ ـ ــة
واإلنتاجيــة لليــركات والمصــانم والمكسس ـات فــي كيــر مواقــم الــتخلص

المعتمدة.

 -6الــتخلص م ـ الميــال العادمــة فــي كيــر األمــاك المخصصــة لــذلك م ـ
قب الوحدة التن يمية المعنية.
 -3الـ ــتخلص م ـ ـ الزيـ ــوت المسـ ــتعملة فـ ــي يـ ــبكات الصـ ــرف الصـ ــحي أو
الحمر االمتصاصية أو سالتها على األرصمة والطرق.

 -8لقــاء الزيــوت أو النمايــات م ـ الوســائ البحريــة فــي ميــال البحــر وعلــى
اليواطئ أو في ميال الخور أو في الموانئ.

 -9لقــاء مخلمــات األيــجار والحــدائق فــي كيــر األمــاك المخصصــة لــذلك
م اإلدارة المختصة.
 -10ســالة ميــال كســي المركبــات فــي كيــر األمــاك المخصصــة لــذلك م ـ
قب اإلدارة المختصة.
 -11تساقط ميال المكيمات أو تسريب أية ميال على األرصمة أو الطرق.
 -12التخلص م النمايات ع طريق الحرق الممتوح.

المـــادة ( :)60ال يجــوز ت ــرك أو تخ ـزي أو وضــم أو تعليــق أي ــة بضــائم أو م ـواد أو أيــة
أيــياء أخــر فــي األمــاك العامــة أو علــى أســطح المنــاز أو فــي اليــرفات
بصــورة م ـ يــأنها عرقلــة حركــة الســير أو عاقــة المــارة أو تيــويه المن ــر

العــام لدمــارة وجمالهــا وواجهــات المبــاني ويــرفاتها أو اإلخــال بمقتضــيات
الصحة والسالمة العامة أو البيئة.
المادة ( :)61يلتزم ياك المبنى بما يلي:

 -1توفير كرفة أو مجمم داخ حرم المبنـى مـزود بحاويـات لوضـم وتخـزي

النمايــات وفق ـاً لليــروط والمواصــمات التــي تحــددها اإلدارة المختصــة بمــا
في ذلك توفير وسيلة لنق النمايات م داخ المبنـى لـى كرفـة النمايـات

ئواخـ ـ ار الحاوي ــات للتمري ــو ئواعادته ــا ل ــى مواقعه ــا مبايـ ـرة وك ــذلك جـ ـراء

أعما الصيانة لها بيك دوري.
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 -2اإليراف على ئوادارة الن افة الداخلية للمبنـى وفقـاً لقواعـد الصـحة العامـة
وحماية البيئة.
المـــــادة ( :)63تلت ـ ــزم الي ـ ــركات والمكسس ـ ــات الخاص ـ ــة والمجمع ـ ــات التجاري ـ ــة والس ـ ــكنية
والمنيآت المندقية بما يلي:

 -1ت ــوفير حاوي ــات لتخـ ـزي النماي ــات الناتج ــة عـ ـ أني ــطتها وفقـ ـاً لالي ــتراطات
واألوضاع والمعايير المعتمدة في هذا اليأ لد اإلدارة المختصة.

 -2تةيي ـ ــر حاوي ـ ــات النماي ـ ــات مت ـ ــى رأت اإلدارة المختص ـ ــة أ حج ـ ــم النماي ـ ــات
الناتجة م مزاولة تلك الجهات ألنيطتها يمـوق حجـم الحاويـات المتـوفرة ,أو

أ النمايات الناتجة أصبحت تيك خط اًر على الصحة العامة والبيئة.

 -7تطبيــق برن ــامح ن اف ــة الس ــاحات الخارجيــة للمواق ــف العام ــة والخاص ــة التــي
تخدمها.

ويجوز لددارة المختصـة لـزام بعـض تلـك الجهـات بتجميـم وتخـزي النمايـات

الناتجة عـ أنيـطتها ونقلهـا لـى مواقـم الـتخلص التـي تحـددها لهـذا الةـرض
وذلـ ــك بواسـ ــطة مركباتهـ ــا الخاصـ ــة أو بواسـ ــطة يـ ــركة مـ ــرخص لهـ ــا بنق ـ ـ

النمايات.
المادة ( :)62ال يجوز التـرخيص ألي يـخص بمزاولـة نيـاط تجميـم أو تخـزي أو نقـ أو
عــادة اســتعما أو تــدوير أو معالجــة النمايــات الناتجــة ع ـ الةيــر أو تقــديم

خدمات الن افة في األماك العامـة باإلمـارة ال بعـد الحصـو علـى تصـريح
مســبق مـ اإلدارة المختصــة وااللتـزام بالمعــايير واليــروط التــي تحــددها لهــذا
الةرض.
المادة ( :)64يح ر على أي يخص القيام بما يلي:

 -1وضــم أيــة مـواد تســبب ضــر اًر بحاويــة النمايــات أو بمركبــة نقـ النمايــات أو
تيك خط اًر على صحة وسالمة األيـخاص العـاملي علـى جمـم النمايـات
ونقلها والتخلص منها.

 -2نقـ ـ أو تةيي ــر موق ــم حاوي ــة النماي ــات التابع ــة للبلدي ــة دو موافق ــة اإلدارة
المختصة أو العبث بمحتوياتها.
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المـــادة ( :)65ذا تبــي لــددارة المختصــة أ النيــاط الــذي يمارســه اليــخص ينــتح عنــه
كميــات كبي ـرة م ـ النمايــات ,ف نــه يكــو لهــا أ تطلــب منــه عــداد وتنميــذ

خطة لتقلي كمية تلك النمايات أو عادة تدويرها.
المــادة ( :)66يح ــر علــى أي يــخص اســتيراد أو تــداو أو اقتنــاء أو ح ـراز أو تعــاطي
مادة البا فـي اإلمـارة سـواء كـا ذلـك لالسـتعما اليخصـي أو السـتعما

الةير بمقاب أو بةير مقاب .
ويســري ذات الح ــر علــى ورق التنبــو ( )LEAVES BETELالــذي

يستخدم في صناعة وتجهيز مادة البا .
الفصـل الحادي عشر

صحة ورعايـة الحـيوان
المـــادة ( :)67يعتب ــر ح ــارس الحيـ ـوا ملزمـ ـاً برعاي ــة وتق ــديم الخ ــدمات البيطري ــة الوقائي ــة
والعالجية الضرورية له ،وييم ذلك:

 -1تـ ــوفير المـ ــأو المناسـ ــب والتن يـ ــف للحي ـ ـوا وع ـ ـدم تركـ ــه سـ ــائباً فـ ــي
المناطق المأهولة بالسكا أو كير المصرح بتواجد الحيوانات فيها.

 -2القيام بمحص الحيوا ومعاينته للتأكد م خلول م األمـراض الحيوانيـة
أو الميتركة.

 -7العم ـ ـ علـ ــى تحصـ ــي الحي ـ ـوا ضـ ــد األم ـ ـراض الحيوانيـ ــة والميـ ــتركة
والحصو له على بطاقة تحصي معتمدة م اإلدارة المختصة.
 -1خطار اإلدارة المختصة فو اًر عند صابة الحيـوا أو االيـتبال ب صـابته
بأي مرض معد سواء كـا حيـواني أو ميـترك وعزلـه أو الـتخلص منـه
وفق اإلجراءات المعتمدة في هذا اليأ .
المــــادة ( :)68ال يج ــوز ذب ــح أي حيـ ـوا لةاي ــات االس ــتهالك اآلدم ــي ذا ك ــا مص ــاباً أو
ميتبه ب صابته بمرض حيواني أو ميترك.

ولةايــات التحقــق مـ ســالمة الحيوانــات قبـ ذبحهــا ,يكــو لــددارة المختصــة

القيام بما يلي:
 -1فحص جميم الحيوانات قب ذبحها.
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 -2عــدام أي حي ـوا مصــاب أو عزلــه متــى تبــي أنــه ييــك خط ـ اًر علــى
الصحة العامة.

 -7تــالف لحــم أي حي ـوا

ذا تبــي بعــد ذبحــه أنــه مصــاب بمــرض يجعلــه

كير صالح لالستهالك االدمي.
 -1فـ ــي تطبيـ ــق حكـ ــم هـ ــذل المـ ــادة ال تعتبـ ــر البلديـ ــة ملزمـ ــة بتعـ ــويض أي
يخص ع الحيوا أو ع الذبيحـة أو عـ أي جـزء منهـا يـتم عدامـه
أو تالفه في أي م األحوا الميار ليها أعالل.
المــادة ( :)69مــم م ارعــاة أيــة تعليمــات أو ريــادات منصــوص عليهــا فــي التيـريعات ذات
العالق ــة ,تص ــدر اإلدارة المختص ــة التعليم ــات واإلري ــادات البيطري ــة والمني ــة
الالزمـة لحمايـة اإلنتـا الحيـواني ورعايـة الحيوانـات فــي اإلمـارة وخاصـة فــي
المجاالت التالية:

 -1تربية ورعايـة الحيوانـات المخصصـة لدكثـار أو نتـا الحليـب أو البـيض أو
اللحوم.

 -2تحدي ــد األمـ ـراض الحيواني ــة والمي ــتركة وتعري ــف أص ــحاب الحيوان ــات بط ــرق
انتقالهــا وكيميــة الوقايــة منهــا وبيــا اإلج ـراءات الواجــب اتباعهــا عنــد صــابة
أي حيوا بها.

 -7تحديد اجراءات الحجر البيطري علـى الحيوانـات المسـتوردة وعـز الحيوانـات
المصابة أو الميتبه ب صابتها بأي م األمراض الميار ليهـا فـي البنـد ()2
م هذل المادة.

المادة ( :)70لـددارة المختصــة حجـز الحيوانــات الضــالة فـي ح ــائر يـتم تخصيصــها لهــذا
الةــرض ,وفــي حــا عــدم تقــدم مالكيهــا بطلــب اســتردادها خــال اســبوع واحــد
م تاريش ضبطها ,ف نها تعتبـر سـائبة ال مالـك لهـا وتصـادر لحسـاب البلديـة
الت ــي يك ــو له ــا الح ــق بيعه ــا ب ــالمزاد العلن ــي أو ذبحه ــا ولبي ــم لحومهـ ـا وفق ــا

لأسعار السائدة في السوق.

وتح ــدد الالئح ــة التنميذي ــة له ــذا االم ــر االجـ ـراءات واالحك ــام الخاصـ ـة بحج ــز

الحيوانات ئوايداعها تلك الح ائر.
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المــادة ( :)71يســتوفى م ـ مــالكي الحيوانــات الطليقــة التــي يــتم ضــبطها م ـ قب ـ البلديــة
ك ارمــة ماليــة قــدرها مائــة وخمســو درهمــا ( 150درهــم) ع ـ ك ـ رأس عنــد

تقدمهم بطلب استردادها.
المادة ( :)73تخضــم المقاصــب والمني ـآت المعتمــدة لــذبح الحيوانــات وتجهيــز اللحــوم فــي
اإلمــارة للرقابــة واإلي ـراف الصــحي المبايــر لــددارة المختصــة للحمــا علــى
صـ ــحة وسـ ــالمة اللحـ ــوم وصـ ــالحيتها لالسـ ــتهالك اآلدمـ ــي ,ولهـ ــذا الةـ ــرض
يح ر ما يلي:

 -1ذبــح أي حي ـوا س ـواء كــا ذلــك ألك ـراض تجاريــة أو لالســتهالك اليخصــي
خار المقاصب أو المنيآت المعتمدة م قب اإلدارة المختصة.
 -2تزوي ــر أو تقلي ــد اخت ــام اللح ــوم الخاص ــة بمقاص ــب البلدي ــة أو اس ــتخدام ه ــذل
األختــام علــى الــذبائح المســتوردة أو علــى لحــوم الحيوانــات التــي يــتم ذبحهــا
خار المقاصب والمنيآت المعتمدة م قب اإلدارة المختصة.
وتحـدد الالئحـة التنميذيـة لهـذا االمـر الضـوابط والمعـايير الالزمـة للتحقـق مـ
جاهزية تلك المقاصب والمنيآت واستيمائها لاليتراطات الصحية المطلوبة.
المـــادة ( :)72تح ــدد اإلدارة المختص ــة المـ ـواد المص ــرح باس ــتخدامها ف ــي تن ي ــف وتطهي ــر
أحيـ ـ ــاء الحيوانـ ـ ــات المخصصـ ـ ــة لدسـ ـ ــتهالك اآلدمـ ـ ــي أو تلـ ـ ــك التـ ـ ــي يـ ـ ــتم

تخصيصها كةذاء للحيوانات.

وكـ ـ ي ــخص اس ــتخدم أو ي ــرع ف ــي اس ــتخدام أو ي ــرع ف ــي اس ــتخدام مـ ـواد

مخالمة للمواد المصرح بهـا ,يعتبـر انـه ارتكـب مخالمـة وتوقـم عليـه العقوبـات
المنصوص عليها في هذا األمر.
المــادة ( :)74يخضــم تــرخيص مكسســات المســتلزمات الحيوانيــة وكــذلك مكسســات اإلنتـا

الحيـ ـواني ف ــي اإلم ــارة بم ــا ف ــي ذل ــك المح ــا الواقع ــة ض ــم س ــوق المواي ــي
لموافقــة اإلدارة المختصــة كمــا تخضــم هــذل المكسســات فــي مزاولــة نيــاطها

للرقابــة والتمتــيل مـ قبـ اإلدارة المختصــة للتحقــق مـ تقيــدها بااليــتراطات
والمتطلبات المنية والصحية التي تحددها الالئحة التنميذية لهذا االمر.
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المادة ( :)75تخضـم عمليـات بيـم وتصـنيم الـذبائح أو أجزائهـا كيـر الصـالحة لدسـتهالك
اآلدمـي والمخصصـة كةـذاء للحيوانـات ,وكـذلك عمليـات التخـزي والـتخلص
مـ بقايــا الــذبائح المقــرر تالفهــا للمعــايير والضـوابط واليــروط التــي تحــددها

اإلدارة المخصصة في هذا اليأ .

المادة ( :)76تخضم عملية نقـ اللحـوم والمنتجـات الثانويـة للـذبائح مـ القاصـب لليـروط
والمعايير التي تحددها الالئحة التنميذية لهذا األمر.

ويقص ــد بالمنتج ــات الثانوي ــة لل ــذبائح :جمي ــم األجـ ـزاء الثانوي ــة الناتج ــة عـ ـ

الذبيحة باستثناء اللحم وتيم الرأس واألرجـ والكـرل والكبـد والكلـى والقلـب

والطحا والمص ار .
المـادة ( :)77يجـب علــى اليـركات والمكسسـات العاملــة فـي مجـا اســتيراد وتصـدير وبيــم
الحيوانــات بمــا فــي ذلــك الحيوانــات األليمــة والطيــور وأســماك الزينــة وك ـذلك

العاملـ ـة ف ــي مج ــا تص ــنيم وبي ــم أك ــذيتها االلتـ ـزام باالي ــتراطات والمع ــايير
المحددة بالالئحة التنميذية لهذا األمر.
ويك ــو ل ــددارة المختص ــة القي ــام بـ ــالتمتيل عل ــى ه ــذل الجه ــات للتأك ــد مـ ـ

التزامها بتلك اليروط والمعايير.

المـــادة ( :)78عل ــى اإلدارة المختص ــة التحق ــق مـ ـ حي ــازة جمي ــم الع ــاملي ف ــي مكسس ــات
االنتا الحيواني والمسـتلزمات الحيوانيـة للبطاقـات الصـحية المهنيـة الصـادرة

عـ ـ اإلدارة والت ــي تثب ــت خل ــوهم مـ ـ األمـ ـراض الس ــارية والمي ــتركة وك ــذلك
اخضاعهم للمحوصات الطبية الدورية.
المـادة ( :)79مــم عـدم اإلخـال بأحكــام المـادة ( )63مـ هـذا األمـر ,يلــزم حـارس أي قــط
أو كلــب بتســجيله لــد اإلدارة المختصــة ووضــم البطاقــة التعريميــة لــه معلقــة

في رقبته.

ويك ــو ل ــددارة المختص ــة ال ــتخلص مـ ـ أي ق ــط أو كل ــب س ــائب ال يحمـ ـ

البطاق ــة المي ــار ليه ــا أو حجـ ـزل اذا ك ــا يحمـ ـ البطاق ــة واخط ــار حارس ــه
الس ــتالمه خ ــال ثالث ــة اي ــام بع ــد دف ــم الة ارم ــة المق ــررة ,وبخ ــالف ذل ــك ف نــه
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يكــو للبلديــة التصــرف بــه بأيــة صــورة مـ الصــور التــي ت ارهــا مناســبة وذلــك
كله دو أ تتحم البلدية ادنى مسكولية أو تبعات قانونية نتيجة ذلك.
المــادة ( :)80يمنــم دخــو الكــالب لــى اليـواطئ والحــدائق العامــة ,كمــا يمنــم التجــو بهــا
في أي مكا عام دو طوق ورباط.
المـــادة ( :)81ال يج ــوز دخ ــا أي ــة حيوان ــات ل ــى اإلم ــارة م ــا ل ــم تكـ ـ مص ــحوبة بي ــهادة
معتمــدة م ـ بلــد المنيــأ تثبــت تحصــينها وخلوهــا م ـ األم ـراض الحيوانيــة أو

الميــتركة ,وعلــى اإلدارة المختصــة اتخــاذ كافــة اإلجـراءات الوقائيـة علــة تلــك
الحيوانــات بمــا فــي ذلــك ج ـراءات الحجــر البيطــري متــى اقتض ـت الضــرورة

ذلك.
المـــادة ( :)83تت ــولى اإلدارة المختص ــة ص ــدار الي ــهادات الص ــحية البيطري ــة والتص ــاريح
والتقارير الالزمة في ك ما يتعلق بأحكام هذا المص .

الفصل الثاني عشر
خدمات دفن الموتى واالشراف على المقابر
المــــادة ( :)82تت ــولى البلديـ ــة مهم ــة اني ــاء وتن ـ ــيم وحماي ــة المق ــابر فـ ــي اإلم ــارة وتقـ ــديم
الخ ــدمات اإلنس ــانية المتكامل ــة ل ــدف الم ــوتى وذل ــك بالتنس ــيق والتع ــاو م ــم
الجهات المعنية في اإلمارة.
المــادة ( :)84ال يجــوز دفـ أي متــوفي فــي مقــابر اإلمــارة ال ذا كــا مقيمـاً فيهــا بموجــب
قامة سارية الممعو وأ يـتم الحصـو علـى ذ دفـ مـ اإلدارة المختصـة

والجهات المعنية.

ومم ذلك يجوز لددارة المختصة استثناء أي حالة م يرط اإلقامـة الميـار
اليه.
المادة ( :)85يتم دف المتوفى وفقاً ألحكام اليريعة اإلسالمية والتعاليم الدينيـة لكـ طائمـة
حسب مقتضى الحا .
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وتحـدد الالئحـة التنميذيـة لهــذا االمـر اليـروط الصــحية والبيئيـة لـدف المــوتى,
وكذلك األحكام المتعلقة بنق جثث الموتى م ئوالى اإلمارة.
الفصل الثالث عشــر
المخالفات والعقوبــات
المادة ( :)86مم عدم اإلخال بأية عقوبة أيد ينص عليها أي تيـريم آخـر ,يعاقـب مـ

يخـ ــالف أحكـ ــام هـ ــذا األمـ ــر أو الئحتـ ــه التنميذيـ ــة أو الق ـ ـ اررات أو التعليمـ ــات
الصادرة بموجبه بةرامة مالية ال تقـ عـ ( 100درهـم ) مائـه درهـم وال تزيـد

على ( 500,000درهم) خمسمائة ألف درهم ,وتضـاعف الة ارمـة عنـد تكـرار
المخالمــة خــال ســنة م ـ تــاريش ارتكــاب ذات المخالمــة الســابقة علــى أ ال

تتجاوز الحد االقصى للةرامة.

ويجوز لددارة المختصة بالتنسيق مم الجهات المعنية اتخـاذ واحـد مـ أكثـر

م التدابير التالية بحق الجهة المخالمة:

 -1يق ــاف العمـ ـ بتصـ ـريح أو رخص ــة مزاول ــة الني ــاط بص ــمة دائم ــة أو بص ــمة
مكقتة لمدة ال تزيد على يهر.

 -2قطــم خــدمات الميــال والكهربــاء عـ المبنــى أو المنيــاة أو المكسســة المخالمــة
لمدة ال تزيد على ثالثة أيهر.

 -7مصادرة أو تالف البضائم والمنتجات والمواد المخالمـة لليـروط الصـحية أو
البيئية المعتمدة.
 -1حجز المركبات المخالمة لقواعد البيئة والن افة العامة المنصوص عليها فـي
هذا االمر.

وتحدد الالئحة التنميذية لهذا األمر األفعا المخالمة والعقوبات المقررة لها.
المـــادة ( :)87يكــو لمــو مي وممتيــي البلديــة الــذي ينتــدبهم المــدير العــام لهــذا الةــرض
ص ــمة م ــأموري الض ــبط القض ــائي ف ــي ثب ــات األفع ــا الت ــي تق ــم بالمخالم ــة
ألحكام هذا األمر والئحته التنميذيـة والقـ اررات الصـادرة بمقتضـال ,ويكـو لهـم
فــي س ــبي ذل ــك دخ ــو المبــاني والمني ــآت والمكسس ــات واالم ــاك المي ــمولة
بأحكام ـ ــه ,واالطـ ـ ـالع عل ـ ــى س ـ ــجالتها وقيوده ـ ــا ,وض ـ ــبط البض ـ ــائم والمـ ـ ـواد
حكومة دبي – الجريدة الرسمية
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واألدوات واألجهزة المخالمة أو المستخدمة فـي ارتكـاب المخـالف وحجزهـا أو
حالتهــا لـ ـى الجه ــة المختص ــة لمحص ــها وتحليله ــا ,وك ــذلك تحري ــر محاض ــر

الضبط الالزمة.

المادة ( :)88ضــافة لــى العقوبــات المقــررة بموجــب أحكــام هــذا األمــر ,يتحم ـ اليــخص
المخالف ألحكامه والذي يتسبب بمعله أو هماله لحاق الضـرر بالصـحة أو

السالمة العامة أو البيئة مسكولية ازالة ذلك الضرر أو التعويض عنه.
المــادة ( :)89ذا لــم يبــادر المخــالف الــى ا ازلــة اســباب المخالمــة أو الضــرر النــاجم عنهــا
خـال المهلـة المحـددة لـه مـ قبـ اإلدارة المختصـة ,ف نـه يكـو لهـذل اإلدارة
اتخــاذ مــا يلــزم م ـ

ج ـراءات إل ازلــة مضــافاً اليهــا مــا نســبته ( )25م ـ تلــك

النمقات لمصروفات دارية.

الفصـل الرابـع عشـر
أحكــام ختاميــة
المـــادة ( :)90تس ــتوفى عل ــى الخ ــدمات الص ــحية والبيئي ــة الت ــي تق ــدمها اإلدارة المختص ــة

بمقتضــى هــذا األمــر ,الرســوم الموضــحة زاءهــا فــي الجــداو أرقــام ()3,6,5
الملحقة بهذا االمر والمعتمدة م قبلنا.

المادة ( :)91يستوفى فقـط ( )%25مـ قيمـة رسـوم خـدمات الن افـة العامـة الميـار ليهـا
فــي البنــدي ( )8و( )11مـ الجــدو رقــم ( )6الملحــق بهــذا األمــر فــي حالــة
مـ ـ ــا ذا ارتـ ـ ــأت اإلدارة المختصـ ـ ــة ل ـ ـ ـزام اليـ ـ ــركات والمكسسـ ـ ــات الخاصـ ـ ــة
والمجمع ــات التجاري ــة والس ــكنية والمني ـ ـآت المندقي ــة بتجمي ــم وتخـ ـزي ونقـ ـ
النماي ـ ــات الناتج ـ ــة عـ ـ ـ اني ـ ــطتها بواس ـ ــطة مركباته ـ ــا الخاص ـ ــة أو مركب ـ ــات
اليركات المرخص لها بنق النمايات.
المــــادة ( :)93تسـ ــتوفى اإلدارة المختصـ ــة علـ ــى يـ ــحنات األكذيـ ــة واألعـ ــالف واألكذيـ ــة
الحيوانيــة والم ـواد البيطريــة لةايــات عــادة تصــديرها الــى بلــد المنيــأ أو لحــي
ه ــور نت ــائح المح ــوص المخبري ــة عليه ــا أو لجلبه ــا مـ ـ

م ــارة أخ ــر ال ــى

مســتودعات فــي اإلمــارة أو اخراجهــا م ـ اإلمــارة لــى مــارة أخــر التأمينــات
الموضحة في الجدو رقم ( )8الملحق بهذا األمر والمعتمد م قبلنا.
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ويصادر مبلو التأمي المقدم فـي حـا

خـال مقدمـة بـأي مـ االلت ازمـات

الممروضة عليه بموجـب أحكـام هـذا األمـر والئحتـه التنميذيـة أو التعليمـات

الصادرة بموجبه باإلضافة لى توقيم العقوبة المناسبة عليه.

المادة ( :)92تـكو قـيم الرسـوم والة ارمـات المسـتوفاة والتأمينـات المصـادرة بموجـب أحكـام
ه ــذا األم ــر والئحت ــه التنميذي ــة والقـ ـ اررات الص ــادرة بمقتض ــال لص ــالح خزين ــة

البلدية.
المــادة ( :)94فــي تنميــذ أحكــام هــذا األمــر والق ـ اررات والتعليمــات الصــادرة بمقتضــال يكــو

لددارة المختصة االستعانة بالوحـدات التن يميـة المعنيـة فـي البلديـة وكـذلك
االســتعانة بالــدوائر الحكوميــة والهيئــات والمكسســات العامــة فــي اإلمــارة بمــا
ف ــي ذل ــك أفـ ـراد الي ــرطة ,وعل ــى كاف ــة تل ــك الجه ــات تق ــديم الع ــو بالس ــرعة

الممكنة متى طلب منها ذلك.

المـــادة ( :)95تلة ــى األوام ــر المحلي ــة الص ــادرة عـ ـ البلدي ــة والمي ــار ليه ــا ف ــي القائم ــة
الملحقة بهذا األمر.

ئوال ــى ح ــي ص ــدور الالئح ــة التنميذي ــة له ــذا األم ــر ,يس ــتمر العمـ ـ ب ــاللوائح
التنميذية والقـ اررات اإلداريـة الصـادرة بمقتضـى األوامـر المحليـة الملةـاة وذلـك
بالقدر الذي ال تتعارض فيه وأحكام هذا األمر.
المادة ( :)96يصدر المدير العام الق اررات والتعليمات الالزمة لتنميذ أحكام هذا األمر.
المـــادة ( :)97يك ــو للم ــدير الع ــام تم ــويض مـ ـ يـ ـرال مناس ــباً مـ ـ م ــو مي البلدي ــة ب ــبعض
صالحياته المنصوص عليها في هذا األمر.

حمدان بن راشد ال مكتوم
نائب حاكم دبي ـ رئيس البلدية
صدر في دبي بتاريخ  19اكتوبر  3002م
المـوافـــــق  32شعبان 1434ه
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جدول رقم ()1
المؤسسات الصحيــة
بيان المؤسسة

م
 1العيادات الخاصة البيرية بكافة تخصصاتها والعيادات البيطرية
 2المستيميات الخاصة.
7

مستودعات األدوية.

 1الصيدليات.
 5محالت الن ا ارت.
 6المختبرات الطبية.
جدول رقم ()3
المؤسسات ذات العالقة بالصحة العامة
م
1

بيان المؤسسة
المدارس الحكومية والخاصة ،دور الحضانة ،رياض األطما .

2

صالونات التجمي .

7

مراكز اللياقة البدنية وكما األجسام ،مراكز التدليك ،مراكز تخميف الوز .

1

المقاصب.

5

مزارع التسمي ومزارع نتا الحليب.

6

تلحيم وتجميف جلود الحيوانات.

3

مصانم االكذية.

8

المكسسات الةذائية.

9

المقاهي.

 10محطات معالجة ميال اليرب.
 11يركات مكافحة الحيرات.
 12محالت بيم مبيدات اآلفات.
 17المنادق واليقق الممروية.
 11مجمعات سك العما .
 15دور السينما.
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جدول رقم ()2
األمراض السارية الواجب اإلبالغ عنها
م
1

اسم المرض
الكولي ار

Cholrea

2

التيموئيد /الباراتيموئيد

7

ديزنطاريا العصوية

Bacillary Dysentery

1

الديزنطاريا األميبية

Amoebic Dysentery

5

الس الرئوي

6

البروسيال

3

الجذام

8

الدفتيريا

9

السعا الديكي

Pertusis

10

الحمى القرمزية

Scarlet Fever

11

التهاب السحايا (الحمى اليوكية)

12

الكزاز

17

يل األطما

11

الجدري

15

الجدري المائي

16

الحصبة

Measles

13

الحصبة األلمانية

Rubella

18

الحمى النزفية المايروسية

19

التهاب

Typhoid/ Para Typhoid

Pulmonary Tuberculosis
Brucellosis
Leprosy
Diphtheria

Meaningococcal Maningitis
Tetanus
Acute Poliomyelitis
Small Pox

الكبد

Chicken Pox

(األلمي

والجيمي)
20

داء الكلب

21

النكاف

22

التراخوما أو الحثر

27

المالريا
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Viral Hepatitis A/ B/ C
Rabies
Mumps
Trachoma
Malaria
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21

داء البريميات (ليبتوسبيروسز)

25

فيروس العوز المناعي البيري

Leptospirosis
HIV

(اإليدز)
26

الزهري

23

التهاب السحايا البكتيري

28

التهاب السحايا السلي

29

التهاب الدماع الميروسي

70

المتالزمة التنمسية الحادة الوخيمة

Syphilis
Bacterial Meningitis
TB meningiti
Viral Encephalitis
Severe Acute Respiratory
Syndrome

(سارس)
71

مرض الليجيونير (داء المليقات) أو

حمى بونتياك

Legionaires disease or Pontiac
Fever

جدول رقم ()4
األمراض السارية الموجبة لإلبعاد خار الدولة
اسم المرض

م

فيروس نقص المناعة المكتسبة

1

HIV

(اإليدز)
2

الجذام

7

الس الرئوي

1

التهاب الكبد البائي

5

الزهري

Leprosy
Pulmonary Tuberculosis
Viral Hepatitis B
Syphilis
جدول رقم ()5
رسوم خدمات الصحة العامة
البيان

م

الرسم بالدرهم

رسوم رقابة األغذية:
1

يهادة صحية لتصدير يحنة أكذية
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2
7
1

يهادة صحية لتصدير يحنة أكذية لدو مجلس التعاو
الخليجي
يهادة صحية وخلو م اإليعاع لتصدير يحنة أكذية

100
700

يهادة خلو مادة كذائية م اإليعاع:
 -لةاية  5عينات

200

 -أكثر م  5ولةاية  10عينات

100

 -أكثر م  10ولةاية  20عينة

600
 50لك عينة

 -ما زاد على  20عينة

ضافية

5

اعتماد بطاقة بيا لمادة كذائية (للمنتح الواحد)

10

6
3

محولة
الكيف ع حاوية ّ

50

طلب عادة الكيف على يحنة كذائية مستوردة

100

8

تصديق صورة يهادة صحية أو يهادة ذبح حال

50

9

اعتماد ن ام دارة صحة وسالمة األكذية لمكسسة كذائية

 10اعتماد سنوي لمركبة نق أكذية
11
12

اعتماد سنوي يركة تدريب أو استيارات صحية
تصريح سنوي لبيم عبوات ميال يرب (سعة  5جالو ) في
مكسسة كذائية

1000
100
2000
100

17

تصريح سنوي لتوريد وبيم أكذية في المدارس

100

11

تصريح سنوي لمزاولة نياط كذائي داخ جهة حكومية

200

 15تصريح سنوي لمطبش داخ سك عما

200

رسوم العيادة والخدمات الطبية:
16

صدار يهادة طبية

200

13

صدار يهادة طبية على وجه االستعجا

250

18
19

صدار بد فاقد ليهادة طبية (خال ثالثة يهور م تاريش
المحص)
صدار بطاقة صحة مهنية سنوية
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20

صدار بد فاقد لبطاقة صحة مهنية (خال ثالثة يهور م
تاريش المحص)

 21تطعيم ضد مرض ساري

20
50

22

معي
صدار يهادة خلو م مرض ّ
صدار ذ دف أو حرق جثة لةير المسلمي

1000

21

نق جثما متوفى م أو لى مطار دبي أو لى مارة أخر

100

27

50

رسوم الخدمات البيطرية:
 25فحص بيطري (للرأس الواحد):
 -أكنام /ماعز

1

 -أبقار

5

 -جما  /خيو

10

 26تحصي الحيوانات (للرأس الواحد):
 -أبقار /جما

5

 -أكنام /ماعز

2

 -كالب /قطط

70

 -حيوانات أخر

70

 23فحص مخبري (للرأس الواحد):
 -أكنام /ماعز

7

 -أبقار /جما

5

 -خيو

20

 -دواج

28

نتاجية /طيور زينة

10

 -حيوانات وطيور برية

10

 -كالب /قطط /حيوانات أليمة صةيرة

10

معالجة حيوانات (للرأس الواحد):
 -أكنام /ماعز

2

 -أبقار /جما

5

 -خيو

20
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 -دواج

نتاجية

1

 -طيور زينة

5

 -حيوانات وطيور برية

20

 -حيوانات أليمة صةيرة

7

 -كالب وقطط

70

 29عمليات جراحية للحيوانات (للرأس الواحد):
 -أكنام /ماعز

20

 -أبقار /جما

50

 -خيو

100

 -دواج

نتاجية

5

 -طيور زينة

10

 -حيوانات وطيور برية

70

 -حيوانات أليمة صةيرة

20

 -كالب وقطط

50

 70توليد حيوانات (للرأس الواحدة):
 -أكنام /ماعز

5

 -أبقار /جما

70

 -خيو

100

 -كالب وقطط

70

 71التلقيح االصطناعي لأبقار (للرأس الواحد):
 72يواء حيوانات (للرأس الواحد ع ك يوم):

10

 -أكنام /ماعز

1

 -أبقار /جما  /خيو

5

 -كالب وقطط

2

 77ترقيم الحيوانات (للرأس الواحد):
 -أكنام /ماعز

2

 -أبقار /جما  /خيو

5
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 71تسجي الحيوانات (للرأس الواحد):

75

76

73

 -أكنام /ماعز

1

 -أبقار /جما

5

 -خيو

70

 -كالب /قطط

10

 -حيوانات أخر

20

فحص ذبائح خار مقاصب البلدية:
 -أكنام /ماعز (للرأس الواحد)

5

 -أبقار /جما (للرأس الواحد)

10

صدار يهادة صحية بيطرية لذبائح األفراد والتجار:
 -أكنام /ماعز (للرأس الواحد)

1

 -أبقار /جما (للرأس الواحد)

5

 -حيوانات أخر (للرأس الواحد)

10

 -منتجات الذبائح الثانوية (للط الواحد)

50

صدار يهادة صحية بيطرية لحيوا حي (للرأس الواحد):
 -أبقار /جما

5

 -أكنام /ماعز

2

 -كالب /قطط

70

 -طيور صةيرة

10

 -طيور كبيرة

70

حيوانات أخر

70

78

صدار يهادة صحية للجلود أو األصواف (للحاوية الواحدة)

250

79

محولة
الكيف على يحنة مواد بيطرية ومستلزمات حيوانية ّ

50

10

رل الحيوانات بالمبيدات (للرأس الواحد)

1

(لليحنة الواحدة)

 11تيريح جثة حيوا

70

 12التخلص م حيوا

70
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 17نق حيوا لةايات بيطرية

70

 11فحص يحنة أعالف (للط الواحد)

10

 15فحص أكذية حيوانات أليمة (للط الواحد)

20

16

فحص يحنة لحوم بميناء الدخو (للط الواحد)

50

 13فحص لحوم حيوانات أخر (للرأس الواحد)

20

 18فحص لحوم دواج (للط الواحد)

100

 19فحص لحوم طيور برية (للطير الواحد)
50
51

فحص منتجات الذبائح الثانوية (للط الواحد)
فحص مخبري لعينات أعالف /أكذية حيوانات /مواد بيطرية
(للعينة الواحدة)

 52فحص مخبري لعينة لحوم
57
51
55

5
70
500
50

صدار يهادة صحية بيطرية لحيوانات مختبرية (للرأس
الواحد)
صدار يهادة صحية بيطرية لدواج

نتاجية (للطير الواحد)

صدار يهادة تصدير صحية بيطرية لمستلزمات حيوانية

ومواد بيطرية

2
1
200

 56تقرير صالحية لحوم

100

 53اختبار كماءة لمزاولة مهنة بيطرية

700

صدار موافقة على قامة نياط حيواني لمدة مكقتة

700

 59اعتماد بطاقة بيا ألعالف وأكذية حيوانات (للمنتح الواحد)

100

 60اعتماد سنوي لمركبة نق حيوانات

100

58

رسوم مكافحة الحشرات:
61

مكافحة الحيرات والقوارض على البواخر (لك  5000ط
م وز الباخرة)

 62تمتيل ئواصدار يهادة خلو باخرة م القوارض:
 لةاية ( 5000ط ) ما زاد ( 5000ط ولةاية  10000ط )حكومة دبي – الجريدة الرسمية
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 أكثر م  10000ط67

700

تقييم وتأهي عاملي بمكسسات ويركات مكافحة الحيرات:
 -ميرف مكافحة حيرات

200

 -عام مكافحة حيرات

100

 -صدار بطاقة تقييم ميرف /عام

100

 -صدار بد فاقد لبطاقة تقييم

50

 -تدريب فني للعاملي في مكسسة أو يركة مكافحة حيرات

(لليخص الواحد ع ك يوم)

700

 61اختبار وتيخيص عينات:
 -تيخيص عينة حيرية

200

 -اختبار مخبري لمعالية مبيد حيري

1000

 -اختبار ميداني لمعالية مبيد حيري

2000

 65تصريح بيم مبيدات حيرية للجمهور:

66

 -تصريح بيم مبيد حيري جديد /أو تعدي بيانات مبيد

500

 -تجديد تصريح سنوي لبيم مبيد حيري

200

مكافحة الحيرات والقوارض للقطاع الخاص (في الحاالت
الطارئة) لك عام  /يوم

250

* لةايات تحديد الرسوم الميار ليها في الجدو رقم ( )5يعتبر جزء الط ط .
جدول رقم ()6
رسوم خدمات الن افة العامة
م
1

نوع النياط
الزراعة

الرسم بالدرهم
1000

2

صيد األسماك

1000

7

التعدي واستةال الثروة الطبيعية

2000

1

الصناعات التحويلية

2000

5

الكهرباء والةاز والميال

2000
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6

التيييد والبناء

3

التجارة وخدمات اإلصالح:

8

2000

 -مجمم استهالكي (سوبر ماركت)

5000

 -متجر أقسام

10000

 -تسويق تعاوني استهالكي (جمعية تعاونية)

10000

 -أنيطة أخر

1000

المنادق والمطاعم
المنادق ودور اإلقامة المحدودة:
 -فندق فئة خمسة نجوم فما فوق

80000

 -فندق فئة أربعة نجوم

60000

 -فندق فئة ثالثة نجوم

10000

 -فندق فئة نجمتي

20000

 -فندق فئة نجمة واحدة

10000

 -نز

10000

 -فندق عائم

10000

 -منتجم

10000

المطاعم ومحا بيم األك واليرب:

9

 -مطعم

7000

 -مطبش والئم

7000

 -مقهى

1000

 -بيم الوجبات الخميمة /بيم اليطائر /بيم العصير /بيم المثلجات

1000

النق والتخزي واالتصاالت

1000

 10الوساطة المالية
 11العقارات والتأجير وخدمات األعما :

1000

 -مجمم تجاري

10000

 -تأجير اليقق المندقية

10000

 -مركز تسوق

10000
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 -أنيطة أخر

2000

 12التعليم:
 -التعليم االبتدائي (كافة األنيطة)

2000

 -التعليم الثانوي (كافة األنيطة)

5000

 -التعليم العالي (كافة األنيطة)

5000

 -خدمات التعليم األخر (كافة األنيطة)

2000

 17الصحة والعم االجتماعي:
 -المستيميات العامة والمتخصصة (كافة األنيطة)

10000

 -العيادات الطبية (كافة األنيطة)

5000

 -م اركز التأهي (كافة األنيطة)

2000

 -أنيطة الطب البيري األخر (كافة األنيطة)

2000

 -الخدمات البيطرية (كافة األنيطة)

2000

 -العم االجتماعي (كافة األنيطة)

500

 11الخدمات المجتمعية واليخصية األخر :
 -الصرف الصحي والن افة العامة (كافة األنيطة)

7000

 -المن مات ذات العضوية (كافة األنيطة)

500

الخدمات الثقافية والترفيهية والرياضية:
 -دار عرض أفالم سينمائية

2000

 -تعهدات تن يم حمالت الزفاف واألعراس

2000

 -خدمات تجهيز الحمالت والمناسبات الترفيهية

2000

 -األنيطة الرياضية والترفيهية

2000

 -خدمات ثقافية وترفيهية ورياضية أخر

1000

األنيطة الخدمية األخر (كافة األنيطة)

500

 15المن مات والهيئات الدولية (كافة األنيطة)
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جدول رقم ()7
رسوم خدمات السالمة العامة
م
1

الرسم

بيان الخدمة
 -اعتماد حوض سباحة خاص (مبنى سكني مستق )

بالدرهم
200

 اعتماد حوض سباحة عام (مجمم سكني ،نوادي ،فنادق ،وما في 2000حكمها)
2

صدار يهادة عدم ممانعة الستيراد ألعاب أطما

100

جدول رقم ()8
التأمينات
م
1

قيمة التأمين بالدرهم

البيان
شحنات األغذية:
 -يحنة قيمتها أق م  50000درهم

10000

 -يحنة قيمتها م  50000ولةاية  200000درهم

30000

 -يحنة قيمتها م  200000درهم ولةاية  700000درهم

50000

 -يحنة قيمتها أكثر م 700000

100000

 -ضما

المحولة

 -ضما

عدد كير محدد م

ثابت لقبو
ثابت لعدد م

اليحنات

اليحنات المخالمة للمواصمات

150000
500000

لةايات عادة التصدير
3

شحنات األعالف واألغذية الحيوانية والمواد البيطرية:
 -يحنة وزنها أق م  5ط

30000

 -يحنة وزنها م  5ولةاية  15ط

50000

 -يحنة وزنها أكثر م  15ط ولةاية  25ط

100000

 -يحنة وزنها أكثر م  25ط ولةاية  10ط

150000

 -يحنة وزنها أكثر م  10ط

300000
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 -ضما

ثابت لعدد كير محدد م

اليحنات كير

500000

المطابقة للمواصمات لةايات عادة التصدير
 -ضما

المحولة

ثابت لقبو
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قائمة باألوامر المحلية الملغاة
بمقتضى األمر المحلي رقم ( )11لسنة 3002م
بشأن الصحة العامة وسالمة المجتمع في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــ
-1أمر محلي رقم ( )7لسنة 1961م بيأ ن افة وتن يم استعما الطرق العامة والكباري
واليوارع والميادي العامة والمسحات.
-2أمر محلي رقم ( )5لسنة 1961م بيأ

نياء ومراقبة أماك

الذبيح واألسواق

الخصوصية والعمومية ولتأجير المواقم فيها وتن يم ذبح الحيوانات ومراقبة وبيم

وتحركات الحيوانات.

-7أمر محلي رقم ( )6لسنة 1961م بيأ وقاية الصحة العمومية.

-1أمر محلي رقم ( )8لسنة 1961م بيأ حم الحيوانات المهملة في زرائب الهوام .
-5أمر محلي رقم ( )11لسنة 1961م بيأ

فحص الحمير والحيوانات األخر التي

تستخدم لديجار في عربات الركوب أو عربات النق أو أي نوع آخر م العربات أو

لنق الميال أو أي أحما أخر .

-6أمر محلي رقم ( )27لسنة  1987بيأ بطاقات المواد الةذائية.

-3أمر محلي رقم ( )21لسنة  1987بيأ تواجد الحيوانات في األماك العامة واألماك
المأهولة بالسكا .
-8أمر محلي رقم ( )23لسنة 1985م بيأ تخزي وتوزيم وبيم أسطوانات الةاز في
مارة دبي.

-9أمر محلي رقم ( )28لسنة 1985م بيأ الن افة العامة في مارة دبي.

-10أمر محلي رقم ( )78لسنة 1989م بيأ اليروط الصحية والمنية الواجب توفرها
لتخزي المواد الةذائية المعدة لالستهالك اآلدمي في مارة دبي.

-11أمر محلي رقم ( )79لسنة 1989بيأ

االيتراطات العامة لذبح وحم

وتسويق

الدواج المبردة والمجمدة في مارة دبي.
-12أمر محلي رقم ( )10لسنة 1989م بيأ
العضوية المستوردة أو المصنعة محلياً.
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-17أمر محلي رقم ( )16لسنة 1990م بتعدي بعض أحكام األمر المحلي رقم ()28
لسنة 1985م بيأ الن افة العامة في مارة دبي.

-11أمر محلي رقم ( )51لسنة 1990م بيأ مراقبة األكذية وتن يم تداولها ب مارة دبي.
-15أمر محلي رقم ( )55لسنة 1990م بيأ اليروط والمواصمات الواجب توافرها في
أكذية الرضم واألطما المعدة للتوزيم في مارة دبي.
-16أمر محلي رقم ( )56لسنة 1991م بيأ تحديد الرسوم المستحقة على خدمات أقسام
دارة الصحة ببلدية دبي.

-13أمر محلي رقم ( )53لسنة 1991م بيأ رقابة بيم المبيدات الحيرية للجمهور م
خال محالت التجزئة كير المتخصصة في مارة دبي.

-18أمر محلي رقم ( )58لسنة 1991م بيأ

الرقابة على أعما

مكافحة الحيرات

والحيوانات والمزروعات في مارة دبي.
-19أمر محلي رقم ( )59لسنة 1991م بيأ

اليروط العامة الواجب توافرها في

مستودعات األسمدة الكيماوية ومعام السماد العضوي في مارة دبي.
-20أمر محلي رقم ( )69لسنة 1992م بتعدي بعض أحكام األمر المحلي رقم ()10
لسنة 1989م.

-21أمر محلي رقم ( )32لسنة 1992م بيأ

اعتماد فترات صالحية بعض المواد

الةذائية في مارة دبي.

-22أمر محلي رقم ( )37لسنة 1992م بيأ اليروط العامة لتصنيم واستيراد وتخزي
وبيم أكذية الحيوانات األليمة في مارة دبي.
-27أمر محلي رقم ( )31لسنة 1992م بيأ االيتراطات العامة الواجب توافرها في
محا قص اليعر والتجمي العاملة في مارة دبي.

-21أمر محلي رقم ( )35لسنة 1992م بيأ االيتراطات الصحية الواجب توافرها في
جميم العاملي بالمحالت التي لها عالقة بالصحة العامة.
-25أمر محلي رقم ( )36لسنة 1992م بيأ االيتراطات الواجب توافرها في المدارس
ورياض األطما ودور الحضانة الخاصة ب مارة دبي.

-26أمر محلي رقم ( )33لسنة 1992م بيأ االيتراطات الواجب توافرها في الصيدليات
والعيادات الطبية الخاصة العاملة ب مارة دبي.
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-23أمر محلي رقم ( )82لسنة 1997م بيأ مكافحة آفات الصحة العامة في مارة
دبي.

-28أمر محلي رقم ( )85لسنة 1997م بيأ تعدي األمر محلي رقم 1987 /21م.
-29أمر محلي رقم ( )86لسنة 1997م بتعدي بعض أحكام األمر المحلي رقم /28
1985م بيأ الن افة العامة في مارة دبي.
-70أمر محلي رقم ( )98لسنة 1999م بيأ ح ر مادة (البا ) في مارة دبي.
-71أمر محلي رقم ( )111لسنة 1993م بتعدي أحكام األمر المحلي رقم ( )28لسنة
1985م بيأ الن افة العامة في مارة دبي.

-72أمر محلي رقم ( )1لسنة 1998م بيأ

تحصي

ضمانات مالية على اإلدخا

المكقت للمواد الةذائية الةير مطابقة لليروط الصحية.

-77أمر محلي رقم ( )1لسنة  2001بتعدي األمر المحلي رقم ( )35لسنة 1992م بيأ
االيتراطات الصحية الواجب توافرها في جميم العاملي بالمحالت التي لها عالقة
بالصحة العامة.
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