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 م3002لسنة ( 11)أمر محلي رقم 
 نبشأ

 الصحة العامة وسالمة المجتمع في إمارة دبي
 ـــــــــــــــ

 

 رئيس البلدية - نائب حاكم دبي   حمدان بن راشد آل مكتوم    نحن
 

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

ة والســالمة العامــة وحمايــة بلديــة دبــي فــي مجــاالت الصــح وعلــى التيــريعات الصــادرة عــ 
 البيئة،

 عرضه علينا مدير عام بلدية دبي، وعلى ما
 وللصالح العام،

 

 :أصدرنا األمر المحلي التالي
م بيا  الصـحة العامـة  2007لسنة ( 11)أمر محلي رقم " يسمى هذا األمر   :(1)المادة 

  تـــاريش نيـــرل فـــي الجريـــدة بـــه مـــويعمـــ  , "دبـــي وســـالمة المجتمـــم فـــي  مـــارة
 .الرسمية

 

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

 

 .دولة اإلمارات العربية المتحدة  الدولة
 . مارة دبي  اإلمارة
 .بلدية دبي  البلدية

 .مدير عام البلدية المدير العام
دارة البيئـــــة فـــــي البلديـــــة كـــــ  فـــــي مجـــــا   اإلدارة المختصة  دارة الصـــــحة العامـــــة وائ

 .اختصاصها
 ةالوحــــــــدة التن يميــــــــ

  المعنية
أيــة  دارة أو قســم أو يــعبة أو مكتــب أو أيــة وحــدة تن يميــة أخــر  

 .في البلدية ذات عالقة بتطبيق أحكام هذا األمر
 المعنيةالجهة 

  
أيــة وزارة أو دائــرة أو هيئــة أو مكسســة حكوميــة اتحاديــة أو محليــة 

 .في اإلمارة ذات عالقة بتطبيق  حكام هذا األمر
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 .اليخص الطبيعي أو االعتباري العام أو الخاص   الشخص
 المالك

 
 

ض أو البنـــــــاء أو المكسســـــــة أو اليـــــــخص المســـــــجلة باســـــــمه األر 
أو  اعة ســواء بصــمته مالكـــاً أو البضـــة أو اآللــة أو المركبــة المنيــأ

 .حائزًا لها أو يمثله قانوناً 
ــــه بمزاولــــة    المقاول  ــــاء والمــــرخص ل ــــف بتنميــــذ أعمــــا  البن اليــــخص المكل

 .أنيطة مقاوالت البناء وفقًا للتيريعات السارية في اإلمارة
 الشاغل      

 
 

 ة التيــــةيلية الكاملــــة علــــى المكــــا اليــــخص الــــذي يملــــك الســــيطر 
ســواء كــا  مالكــًا أو مســتأجرًا ( أو مبنــى أو أي جــزء منهــارض أ)

 .أو حائزًا له أو أية صمة أخر  تجيز له  يةا  الك 
  المبنى

  
 

أي  نيــاء ســواء كــا  معــدًا ألكــراض الســك  أو ألكــراض مزاولــة 
نياط تجاري أو صناعي أو كيـر ذلـك مـ  األنيـطة وييـم  ذلـك 

 .المباني المييدة والمباني تحت التيييد
 المكان العام

  
الطريـــق أو اليـــارع أو الســـاحة أو الممـــر أو الرصـــيف أو األرض 

العامـة أو المنطقـة الميـتركة  ةو الحديقـأالمضـاء أو الميـدا  العـام 
 .في المبنى وأي مكا  آخر ميابه

المكا  الذي يزاو  فيه أي يخص تجاري أو سياحي أو صـناعي  المنشاة
 .بها في  مارة دبيأو كير ذلك م  األنيطة المصرح 

 الصحة العامة
  

  

المحاف ــة علـــى صــحة المجتمـــم والوقايـــة مــ  اإلمـــراض وتطـــوير 
القــــدرات العقليــــة والجســــدية والنمســــية لدنســــا  مــــ  خــــال  جهــــود 
جماعية من مة في مجا  ن افة البيئـة ومراقبـة اإلمـراض السـارية 
ومكافحــــــة اآلفــــــات ورقابــــــة األكذيــــــة والمكسســــــات ذات العالقــــــة 
بالصحة العامة واتخاذ اإلجراءات الالزمـة لحمايـة وتطـوير صـحة 

 .المجتمم
نه  لحـــاق الضـــرر بالصـــحة العامـــة كـــ  نيـــاط أو عمليـــة مـــ  يـــأ الخطر الصحي 

 .وسالمة اإلنسا  أو البيئة المحيطة به
امتصــاص الــدخا  النــاتح عــ  احتــراق التبــو وميــتقاته ســواء كــا     التدخين

 .الييية أو الةليو  أو أية وسيلة أخر  ذلك بواسطة السيجارة أو
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  النفايات
  

المضــالت الســائلة أو الصــلبة الناتجــة عــ  االســتهالك المنزلــي أو 
النيــــاط التجــــاري أو الصــــناعي أو الزراعــــي أو أيــــة مــــواد أخــــر  
تعتبرهـــا البلديـــة نمايـــات والتـــي يـــتم تصـــريمها الـــى يـــبكة الصـــرف 

 .الصحي أو مواقم التخلص م  النمايات
 موقع التخلص

  
المكــا  المخصــص أو المعتمــد مــ  قبــ  البلديــة للــتخلص النهــائي 

 .م  النمايات أو معالجتها
 المياه العادمة

  
النمايـــات الســـائلة أو الممزوجـــة أو المختلطـــة بمـــواد صـــلبة القابلـــة 

 .للتدفق والناتجة ع  االستخدامات المنزلية وما يابهها
 المادة الغذائية

  
جزء م  مادة يستعملها اإلنسا  كةـذاء وتيـم  جميـم أية مادة أو 

أنـــــواع األطعمـــــة والميـــــروبات والمضـــــو باســـــتثناء المـــــاء والـــــدواء 
 .وكذلك ك  مادة تدخ  في تصنيم أو تحضير أو تركيب الةذاء

 األغذية الصحية
  

جميـــم األكذيـــة التـــي تضـــاف  ليهـــا محســـنات تةذيـــة بالميتامينـــات 
ح المميــدة التــي تعطــي الجســم القــدرة والبروتينــات والمعــدا  واألمــال

وطاقـة  ضـافية تسـاعدل علـى البنـاء زيـادة نيـاطه الحيـوي دو     
 .تسبب له أية  ضرار صحية

ــــــة المضــــــافات الغذائي
   
 
 

ك  مادة تتم  ضافتها الـى الةـذاء بةـرض تلوينـه أو تحسـي  مذاقـه 
أو نكهتـــه أو حم ـــه أو تثبيـــت قوامـــه أو معالجتـــه أو ألي كـــرض 

كـــراض التصـــنيم أو التحضـــير أو التعبئـــة أح بـــه مـــ  أخـــر مصـــر 
 .بحيث تصبح جزاء م  الةذاء

 بطاقة البيان
  
 
 

ــــة أو المطبوعــــة أو المصــــورة و المحمــــورة أو أ المعلومــــات المكتوب
الملصقة على عبوة المـادة الةذائيـة أو المتصـلة بهـا والتـي توضـح 
كافــــــة المعلومــــــات المتعلقـــــــة بوصــــــف المـــــــادة كاســــــمها ونوعهـــــــا 
ومكوناتهــا واســم المنــتح وتــاريش االنتــا  واالنتهــاء ومــدة الصــالحية 

 .وبلد المنيأ وكيمية حم ه
األغذية المغشوشة

  
 

يـبيهة لمكوناتهـا األصـلية وتكـو   األكذية التي تضاف  ليها مـواد
قــــ  جــــودة وقيمــــة أو التــــي يــــتم انتــــزاع بعــــض محتوياتهــــا الةنيــــة أ

ـــــك  ـــــة دو  اإلفصـــــاح عـــــ  ذل ـــــا  بقيمتهـــــا الةذائي ـــــة البي ـــــي بطاق ف
 .الخاصة بتلك األكذية



 م2007ديسمبر  71الموافق  هـ1121ذو القعدة  8( 73)السنة  (292)العدد             1     الجريدة الرسمية       –حكومة دبي 
 

 

 

 

 مادة ألبان
  
 

ضيةة ورق التنبو  بكافة أنواعهـا المتعـارف عليهـا والمكونـة مـ  م  
عـــدة مركبـــات طبيعيـــة وكيميائيـــة تضـــر بصـــحة اإلنســـا  ون افـــة 

 .البيئة
المواصفات القياسية

  
 
 

أو عربيــــًا أو دوليــــًا للمــــواد  المعــــايير المعتمــــدة محليــــًا أو خليجيــــاً 
ــــــة والكيميائيــــــة  ــــــة خواصــــــها الميزيائي ــــــث الةذائي ــــــة مــــــ  حي الةذائي

المســـــموح بهـــــا  دوالبيولوجيـــــة ومكوناتهـــــا ودرجـــــة نقاوتهـــــا والحـــــدو 
 .لليوائب فيها والمواد المضافة  ليها

ة المــرخص لهـا بمزاولــة نيــاط اسـتيراد أو تصــدير أو تــداو  المنيـأ  الغذائية المؤسسة
 .مادة كذائية في اإلمارةأية 

تحضـــير أو تجهيـــز أو تصـــنيم أو تخـــزي  أو تعبئـــة أو تةليـــف أو  التداول 
 .تجزئة أو نق  أو توزيم أو عرض أو بيم أية مواد أو سلم

 التلوث الغذائي
  

أي تةييـر فـي خصـائص المـادة الةذائيـة نتيجـة عوامـ  طبيعيـة أو 
 .أو سالمتهنياط  نساني ينجم عنه خطر على صحة اإلنسا  

المؤسســــــة الصــــــحية
   

و و  مهنة تقـديم خـدمات طبيـة عالجيـة أة الخاصة التي تزاالمنيأ
 .تيخيصية أو دوائية للمرضى

المؤسسة ذات العالقـة 
 بالصحة العامة

ـــي تـــزاو  أنيـــطة ذات صـــلة مباالمنيـــأ يـــرة بصـــحة اإلنســـا  ة الت
 .الطبيعيةومتطلبات حياته 

نتــــــــــا  مؤسســــــــــة اإل 
  الحيواني

 
 

ة العاملــــة فــــي مجــــا  تربيــــة أو  كثــــار الــــدواج  والموايــــي المنيــــأ
نتاجهـا  واألبقار والجما  وكيرها م  الحيوانـات والطيـور األخـر  وائ

, مـــ  اللحـــوم أو الحليـــب أو البـــيض أو أي مـــ  منتجاتهـــا األخـــر 
 .وييم  ذلك تجارة الحيوانات وأسواق المايية

مؤسســـة المســـتل مات 
 الحيوانية

ة فـــي مجـــا  تـــداو  أو اســـتيراد األعـــالف واألدويـــة ة العاملـــالمنيـــأ
 .نتا  الحيوانياألدوات واآلالت المستخدمة في اإلواألجهزة و 

الحيوانـات التــي يتركهـا أصــحابها فــي األمـاك  العامــة أو المأهولــة   الحيوانات السائبة
 .بالسكا  دو  عناية أو رعاية

 حارس الحيوان
   

المعليـــة علـــى الحيـــوا  فـــي الرقابـــة اليـــخص الـــذي يملـــك الســـيطرة 
ل ســـــواء كـــــا  مالكـــــًا أو منتمعـــــًا أو والتوجيـــــه والتصـــــرف فـــــي أمـــــر 
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 .أو أي صمه أخر  مستعمالً   

 المرض الحيواني
  

صــــيب الحيــــوا  أي مــــرض ســــواء كــــا  معــــدي أو كيــــر معــــدي ي
لــــى نموقــــه أو عــــدم صــــالحية  نتاجــــه ويضـــر بصــــحته أو يــــكدي  

 .لالستهالك اآلدمي
 .لى اإلنسا تق  منه  أي مرض يصيب الحيوا  وين  المشتركالمرض 

 الحجر البيطري 
  
   

اإلجراءات االحترازية التي تتخذ على مجموعة مـ  الحيوانـات فـي 
حالـــــة قـــــدومها مـــــ  منطقـــــة موبـــــوءة بمـــــرض حيـــــواني معـــــدي أو 

زمنيــة تماثــ  ومنهــا وضــم الحيوانــات تحــت المراقبــة مــدة , ميــترك
كــد مــ  خلوهـــا مــ  المــرض أو الكيـــف المـــرض للتأ حضــانةمــدة 

 .صابة به بينهاع  أية  
 المرض الساري

  
أي مـــرض يمكـــ  ا  ينقـــ  مـــ  اليـــخص المصـــاب أو اليـــخص 

محـدثًا ( يـة أو كيـر حيـةح)السليم بطريقـة مبايـرة أو كيـر مبايـرة 
 .صابة المرضيةله نمس اإل

 الع ل الصحي
  

طيلــة فــي معــز  عــ  االتصــا  بــه وضــم المصــاب بمــرض ســاري 
 .صابته لمنم انتقا  المرضمدة  

آفـــات الصـــحة العامـــة
  
 

ات حيـــة حيوانيـــة تكـــو  مكذيـــة لدنســـا  أو الحيــــوا  أو أيـــة كائنـــ
عـــائاًل وســـيطًا لمســـببات األمـــراض أو أ   تكـــو  عـــاماًل نـــاقاًل أو

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

  المبيدات
  

يماويـــة أو عضـــوية تســـتخدم لمكافحـــة مـــادة أو خلـــيط مـــ  مـــواد ك
 .فات الصحة العامة بالقضاء عليها أو الحد م  نياطهاآ

  دليل الممارسة

 
 

المختصـــة والتـــي تيـــم  المتطلبـــات دارة الوثيقـــة المعتمـــدة لـــد  اإل
نيــــطة المختلمـــــة بهــــدف ضـــــما  اإلداريــــة ومقــــاييس التيـــــةي  لأ

 .االنسا سالمة وصحة 
 طفاللعب األ

  
ــــتح أو مــــادة مصــــممة بقصــــد اســــتخدامها للعــــب مــــ  ق بــــ  أي من

 .طما األ
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متطلبــــــــات الســــــــالمة 
فـــــي لعـــــب األساســـــية 

  األطفال

ـــــة معتمـــــدة وفـــــق المعـــــايير القياســـــية األمتطلبـــــات الســـــالمة ال وربي
(EN71 )خر  مماثلة لهاللعب األطما  أو أية معايير أ. 

 موقع الترفيه
  

الــذي يرتـــادل النــاس بهــدف التســـلية أو الترفيــه أو التـــرويح المكــا  
يـــة قاعـــة أو دار ســـينما أو ملهـــى أو لـــك أوييـــم  ذ, عـــ  الـــنمس

لعـاب مناسبة رياضية أو سـيرك أو قاعـة أ مكا  حملة موسيقية أو
 .أو احتما  يقام في الهواء الطلق

 .جهزة تستخدم للتسلية والترفيهية معدات أو أأ  معدات الترفيه
 .نيائها للسباحة أو االستحمامية بركة ميال يتم تصميمها وائ أ حوض السباحة

باحة ســــــــــحــــــــــوض ال
  الخاص

 .بركة السباحة الموجودة في المل  السكنية الخاصة

وض الســباحة العــامحــ
  

بركـــــة الســــــباحة الميــــــتركة الموجـــــودة فــــــي المبــــــاني والمجمعــــــات 
المنــــادق أو الخاصــــة باليــــقق والملــــ  الســــكنية أو فــــي النــــوادي أو 

 .الحدائق العامة
 

 الفصل االول
 الخطر الصحـي

 

حــداث أي خطــر صــحي فــي علــى أي يــخص  حــداث أو التســبب ب يح ــر  :(2)المادة 
اءات الكميلـة بمنـم حدوثـه المختصـة اتخـاذ كافـة االجـر  لـددارةاالمارة ويكـو  

زالته  .وائ
 

 :األنيطة واألفعا  التاليةًا صحيًا لةايات المادة السابقة يعتبر خطر   :(4)المادة 
 

داخـــ  وســـاا والمضـــالت ومـــا يـــابهها طـــرح أو  لقـــاء أو تـــرك النمايـــات واأل -1
الةذائيــــة والمكسســــات ذات العالقــــة بالصــــحة العامــــة أو حولهــــا المكسســــات 

 لــى  لحــاق الضـرر بالصــحة العامـة أو تــكديبحيـث تصــبح قابلـة للــتعم  أو  
قالق الراحة العامة  . زعا  وائ

 .نية أو األماك  المأهولة بالسكا الحيوانات في المناطق السكتربية  -2
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 .جار بحيوانات مصابة بأي مرضاقتناء أو االت -7
ايات الناتجة مـ  أي مبنـى بخرة والةبار والنمالروائح واألصوات واألدخنة واأل -1

 .م  يأنها اإلضرار بالصحة العامة ة يكو أو أية منيأ
كدي  لـى  لحـاق الضـرر خر قد يآ حرفة أو صنعة أو نياط أو أي عم ية أ -5

 .ا أو باأليخاص المجاوري العاملي  فيهبصحة وسالمة 
 .عتبرل اإلدارة المختصة خطرًا صحياً خر تياط أو فع  آأي ن -6

 

 الفصل الثاني
 

 غذيةصحة األ
 

خـر  لتـرخيص المكسسـات واليـركات فـي مم مراعاة أية ضوابط أو يروط أ :(5)المادة 
دارة يص المكسسـات الةذائيـة لموافقـة اإلوتجديـد تـرخاإلمارة يخضم ترخيص 

 .المختصة
 

ارة مـدها أو تصديرها أو تـداولها فـي اإلتخضم المواد الةذائية التي يتم استيرا :(6)المادة 
ة لــــددارة يــــراف والرقابــــة الصــــحية الكاملــــمــــ  قبــــ  المكسســــات الةذائيــــة لد

 .رة في هذا اليأ االيتراطات المقر والمعايير و المختصة وكذلك للضوابط 
 

وتعتبـر المـواد الةذائيـة  ,مـارةلمواد الةذائية المةيوية داخـ  اإليح ر تداو  ا   :(7)المادة 
 :مةيوية  ذا

 

 .خالمة للمواصمات القياسية لأكذيةكانت كير مطابقة أو م  -1
  أحــد المــواد الداخلــة فــي تركيبهــا  عــ جزئيــًا أو كليــاً  ةتمــت االستعاضــ -2

 .جودةخر  تق  عنها بمادة أ
 .أخر  تةير م  طبيعتها أو جودتهاخلطت أو مزجت بمادة  -7
 .د عناصرها بصورة تكثر على جودتهاحأ أو كلياً  نزع جزئياً  -1
يــة طريقــة تلمهــا أو انتهــاء مــدة صــالحيتها بأ خمــاء فســادها أوقصــد   -5

 .كانت
 ضـــافات كيـــر ضــــارةاحتـــوت علـــى أيـــة مـــواد ملونـــة أو حاف ـــة أو   -6

 .البيا  الخاصة بها ذلك في بطاقةبالصحة ولم يتم توضيح 
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البيــا  تخــالف كانــت البيانــات الموجــودة علــى عبوتهــا أو علــى بطاقــة  -3
 .خداع المستهلك أو االضرار بصحته لىحقيقة تركيبها وبما يكدي  

خراجهــا يــة مجمــدة بالتبريــد العميــق أو تــم  ذابــة ايــة مــادة كذائتمــت   -8
 .بيعها على أنها طازجةيو الهوائي بهدف م  حالة الحم  بالتمر 

جـاءت المــواد الةذائيــة علــى أيـة حالــة أخــر  مماثلــة واعتبرتهــا اإلدارة  -9
 .كذية مةيويةالمختصة أ

 

يح ــر تــداو  المــواد الةذائيــة الماســدة أو التالمــة أو الضــارة بالصــحة العامــة    :(8)المــادة 
 :وتعتبر المواد الةذائية كذلك  ذامارة إلفي ا

 

ة مـــ  يـــأنها  صـــابة كانـــت ملونـــة بميكروبـــات أو طميليـــات أو مـــواد ســـام -1
 .اإلنسا  بالمرض

 .فقكانت ناتجة ع  حيوا  مريض أو نا -2
 .يوائب بصورة يتعذر معها تنقيتها احتوت على -7
 .ئمها تحتوي على مواد ضارة بالصحةكانت عبواتها أو لما -1
الرائحــة أو  لطعــم أوتةيــر تركيبهــا أو تةيــر خواصــها الطبيعيــة مــ  حيــث ا -5

 .أو جرثومياً  تحللها كيميائياً الم هر نتيجة 
أم احتــــوت بصــــورة جزئيــــة أو كليــــة علــــى عناصــــر كذائيــــة فاســــدة نباتيــــة  -6

 .مصنعة أو مواد خامحيوانية وسواء كانت 
مـــورة علـــى بطاقـــة دة صـــالحيتها المكتوبـــة أو المطبوعـــة أو المحانتهـــت مـــ -3

 .البيا  أو العبوة
 .ارها أو فضالت أو مخلمات حيوانيةطو أ احتوت على حيرات أو أي م  -8
رة داواعتبرتهــــا اإلخــــر  مماثلــــة جــــاءت المــــواد الةذائيــــة علــــى أيــــة حالــــة أ -9

 .المختصة
 .أو تالمة أو ضارة بالصحة العامة فاسدةأكذية  -10

 

اد كذائيـة اسـتخدم فـي تصـنيعها ية مـو يجوز استيراد أو تصدير أو تداو  أال  :(9)المادة 
ها أو حم ها تقنيات حديثة أو تم  ضـافة أيـة مضـافات نتاجها أو معالجتأو  

 .دارة المختصةى تصريح بذلك م  اإلليها قب  الحصو  علكذائية  
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ة مــا ال يجـوز تـداو  أيــة مـواد كذائيـة داخــ  اإلمـارة  ذا كانـت مةلقــة أو معبـأ :(10)المادة 
 . قة البيا  المعتمدة في هذا اليألم تك  مستوفية لمتطلبات بطا

 

مـارة عبـر موانئهـا البحريـة لـى اإل يـحنة مـ  المـواد الةذائيـة  يـةيمنم  دخـا  أ :(11)دة الما
ــم تكــ  مصــحوبة بالوثــائق والمســتندات واليــهادات  أو الجويــة أو البريــة مــا ل

ـــاً  المنيـــأالصـــحية المعتمـــدة مـــ  بلـــد  ألحكـــام اليـــريعة  ويـــهادات الـــذبح وفق
 .سالميةاإل

تــــوفر تلــــك الوثــــائق والمســــتندات  دارة المختصــــة فــــي حالــــة عــــدمويكــــو  لــــد
 .لى حي  تقديمهاتلك اليحنة وذلك  واليهادات التحم  على 

 

المناســبة لمنــم تــداو  أو ســحب أو  تــالف  دارة المختصــة القــراراتتصــدر اإل :(13) ةالماد
عادة تصدير المـواد الةذائيـة علـى نمقـة مالكهـا فـي حالـة ثبـوت مخالمتهـا أو  

ية لاليـتراطات والضـوابط والمعـايير الصـحية واليـرعللمواصمات القياسية أو 
 .  أو ثبوت عدم صالحيتها مخبرياً المعتمدة م  قبلها في هذا اليأ

يــة مــادة كذائيــة مســتوردة أو متداولــة اإلدارة أخــذ عينــات مــ  أ ويجــوز لهــذل
كــــد مــــ  صــــالحيتها ومطابقتهــــا لتلــــك المحــــص المخبــــري للتأمحليــــًا لةايــــات 

 .ت والضوابطالمواصمات وااليتراطا
 

مـارة مـا م أي يخص للعم  في مجا  تداو  األكذية في اإلال يجوز استخدا :(12)المادة 
مهنيـة سـارية ت هـذل اللياقـة بموجـب بطاقـة صـحية ، وتثبلم يك  الئقًا صحياً 

 .المختصةدارة الممعو  صادرة ع  اإل
 

لل ـروف البيئيـة واليـروط  يتم تداو  المواد الةذائية في اإلمارة وفقاً   يجب أ :(14)المادة 
ادة كذائيـة يـة مـويح ـر تـداو  أ, دارة المختصـةالمعتمدة لها م  اإلالصحية 
لـى لها ستكدي الى رفم درجة حرارتهـا  ذا كانت عملية و روف تداو مجمدة  

 .المستو  الذي يعرضها للتلوث الةذائي
 

يـة حالـة مختصة عـ  أجب على المكسسات الصحية المعنية  بالغ اإلدارة الي :(15)المادة 
مـــ  الوقـــوف علـــى مصـــدر تســـمم كـــذائي يـــتم الكيـــف عنهـــا وذلـــك لتمكينهـــا 
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معالجــة جــراءات الالزمــة لاإلصــابة واتخــاذ التلــوث الــذي أد   لــى حــدوث اإل
 .اآلثار الناجمة عنه ومنعه

 

مـــاك  المح ـــورة الصـــحية واأل تحـــدد اإلدارة المختصـــة ال ـــروف واألوضـــاع :(16)المادة 
 .المصرح فيها ببيم المواد الةذائية وكيمية تداولهاماك  واأل

 

ـــــــد :(17)المادة  ـــــــة ومكسســـــــات يجـــــــوز ل دارة  المختصـــــــة التصـــــــريح للمكسســـــــات الةذائي
ـــــة  ـــــة ب المســـــتلزمات الحيواني دخـــــا  يـــــحناتها المســـــتوردة مـــــ  المـــــواد الةذائي

ئح لــــى  مــــارة دبــــي بصــــمة مكقتــــة لةايــــات انت ــــار صــــدور النتــــا واألعــــالف 
محـــوص المخبريـــة أو  عـــادة التصـــدير أو اإلتـــالف أو العبـــور بهـــا النهائيـــة لل

مينــات الماليــة المقــررة  لــى أي مكــا  آخــر عبــر أراضــي اإلمــارة بعــد دفــم التأ
 .مربموجب هذا األ

 

 :لةايات هذا األمر (: 18)المادة 
 

ـــة يعـــي  أ -1 ـــة لجنـــة لســـالمة األكذي عضـــاكها وتحـــدد مهامهـــا تيـــك  فـــي البلدي
 .بموجب قرار يصدر ع  المدير العامسلوب عملها وأوصالحياتها 

مـارة هـو الجهـة الرسـمية المعتمـدة فـي اإليعتبر مختبر دبي المركزي بالبلديـة  -2
المصــــدرة فــــي مجــــا  فحــــص وتحليــــ  واختبــــار المــــواد الةذائيــــة المســــتوردة و 

تهـــــا للمواصـــــمات مـــــ  مـــــد  صـــــالحيتها ومطابقوذلـــــك للتحقـــــق , والمتداولـــــة
 .القياسية الةذائية

 

مـــــر المواصـــــمات والضـــــوابط والقواعـــــد تحـــــدد الالئحـــــة التنميذيـــــة لهـــــذا األ   :(19)المـــــادة 
وســالمة المــواد  والمعــايير وااليــتراطات الصــحية والمنيــة المطلوبــة لصــحة

 :الةذائية في مجا 
 .د وتصدير وتداو  المواد الةذائيةاستيرا -1
 .ائية وصالحيتها لالستهالك اآلدميسالمة المواد الةذ -2
 .ة المواد الةذائية و روف تخزينهااعتماد فترات صالحيتحديد و  -7
 .بطاقة البيا  -1
 .ت الةذائية المصرح بها والمح ورةصناف المضافاأ -5
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دخا  المكقت للمواد الةذائية كير المطابقـة لليـروط الصـحية والضـمانات اإل -6
 .ة لذلكالمطلوب

أو  تـــــالف المـــــواد الةذائيـــــة كيـــــر المطابقـــــة للمواصـــــمات القياســـــية الةذائيـــــة  -3
  .المخالمة لمعايير وايتراطات الصحة والسالمة الةذائية المعتمدة

 .الةذائية جراءات جمم وفحص وتحلي  عينات الموادأسس وائ  -8
 .صناعات الةذائية المحليةتقييم ال -9

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

 .  في مجا  تداو  المواد الةذائيةالمنتهية للعامليالبطاقات الصحية  -11
ق مــــ  مــــد  التزامهـــــا ئيــــة والتحقــــالتمتــــيل والرقابــــة علــــى المكسســــات الةذا -12

 .ر وااليتراطات والضوابط المعتمدةبالمعايي
ــ -17 ة وتبريــد وتجميــد اللحــوم ذبــح الموايــي والــدواج  ونقــ  وحمــ  وتســويق وتعبئ

 .واألسماك
مـاك  ت الةذائية بما في ذلك المقاصـب وأااليروط الصحية لسالمة المكسس -11

 .اللحومالذبح وتجهيز 
مكسســـــات التـــــدريب واعتمـــــاد كذيـــــة لخاصـــــة باألعتمـــــاد بـــــرامح التـــــدريب الا -15

 .اليهادات
دارة المخــــاطر الصــــحية واليــــهادات التــــي اعتمــــاد بــــرامح الرقابــــة الةذائيــــة وائ  -16

 .المجا تصدر في هذا 

 
 الفصل الثالث

 

 مياه الشرب
 

  بالصــالحيات المخولــة فــي هــذا اليــأ  للجهــات المعنيــة تتــولى خــالدو  اإل :(30)المادة 
دارة المختصة مسكولية الرقابة والتمتيل علـى مصـادر ومحطـات ومعامـ  اإل

فــي ســبي  مــارة ويكــو  لهــا يعهــا وتوزيعهــا فــي اإلميــال اليــرب وخزانــات تجم
 صــــات المخبريــــةالمحو  جــــراءذلــــك صــــالحية أخــــذ العينــــات الالزمــــة منهــــا إل
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 كــــد مــــ  صــــالحيتها لليــــرب ومطابقتهــــا للمواصــــماتالضــــرورية عليهــــا للتأ
 .والمعايير المعتمدة

 

وكـــذلك  للميــال تخضــم ميـــال اليــرب التــي يـــتم توزيعهــا عبــر اليـــبكة العامــة  :(31)المــادة 
مـــارة ولمعـــايير من مـــة مواصـــمات القياســـية المعتمـــدة فـــي اإلالميـــال المعبـــأة لل

 .اليرب صحة العالمية الخاصة بميالال
 

جـــراء التنســـيق والتعـــاو  الالزمـــي  مـــم الجهـــات يكـــو  لـــددارة المختصـــة    :(33)المـــادة 
مــــــارة والوحــــــدات التن يميــــــة المعنيــــــة فــــــي البلديــــــة لتحديــــــد ة فــــــي اإلالمعنيــــــ

لســـالمة وكمـــاءة أن مـــة وتوصـــيالت االيـــتراطات الصـــحية والمنيـــة الالزمـــة 
 .لى خزانات جمم الميال المخصصة لليربالميال  

 

عــ  ن افــة وســالمة خزانــات ميــال اليــرب فــي المبنــى  ر اليــاك  مســكوالً بــيعت :(32)المادة 
 .ماءة جميم نقاط توزيم الميال فيهع  التحقق م  ك وكذلك مسكوالً 

 

و عـدم صـالحيتها لالسـتهالك دارة المختصة تلوث ميـال اليـرب أ ذا تبي  لد  :(34)المادة 
صـــدار القـــرارات الالزمـــة لمنـــم الحالـــة  ف نـــه يجـــب عليهـــا فـــي هـــذل , اآلدمـــي

لضـــرر لحـــاق ااســـتخدام تلـــك الميـــال واتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات الكميلـــة بمنـــم  
ة لضـما  جراءات الالزمبالصحة العامة بما في ذلك  لزام الياك  باتخاذ اإل

 .وصو  الميال صالحة لليرب
 

الميــال وتعبئتهــا لةايــات نيــاء معمــ  لتحليــة أو تنقيــة ال يجــوز ألي يــخص    :(35)المــادة 
ـــــذلك مـــــ  اإلال اليـــــرب فـــــي اإلمـــــارة   ـــــى تصـــــريح ب دارة بعـــــد الحصـــــو  عل

ر النوعيـــة المعتمــدة فــي هـــذا المختصــة وااللتــزام باليـــروط الصــحية والمعــايي
 .اليأ 

 

 الفصل الرابع
 المؤسسات الصحية والمؤسسات ذات العالقة بالصحة العامة

 

ــــادة  ــــى كافــــة المكسســــات ة متتــــولى اإلدارة المختصــــ  :(36)الم ــــة والتمتــــيل عل هــــام الرقاب
مـــارة قـــة بالصـــحة العامـــة العاملـــة فـــي اإلالصـــحية والمكسســـات ذات العال
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مر والمعتمدي  مـ  قبلنـا بهذا األقي  حلالم( 2)و( 1)والمبينة في الجدولي  
 .لك على العاملي  في هذل المكسساتوكذ

ختصــــة  ضــــافة أيــــة دارة المللمــــدير العــــام وبنــــاء علــــى توصــــية اإلويجــــوز 
 .المكسسات المذكورة في هذل المادةلى مكسسات أخر   

 

لصـــحة العامـــة مزاولـــة نيـــاطها فـــي يـــة مكسســـة ذات عالقـــة باال يجـــوز أل   :(37)المـــادة 
 .ى تصريح بذلك م  اإلدارة المختصةمارة اال بعد الحصو  علاإل

الصـحية وتخضم هذل المكسسة في مزاولة نياطها للضوابط وااليـتراطات 
ة بموجــب التيــريعات الســارية فــي اإلمــارة وكــذلك والمنيــة والتن يميــة المقــرر 

 .ةاإلدارة المختصدة م  قب  المحد
دات والوثــائق الواجــب تقــديمها مــر المســتنوتحــدد الالئحــة التنميذيــة لهــذا األ

 .واجب اتباعها إلصدار هذا التصريحجراءات الواإل
 

ي المكسسـات ذات العالقـة بالصـحة العامـة للرقابـة يخضم كافة العاملي  ف :(38)المادة 
ـــاً  ـــات التـــي تقررهـــا الأ الصـــحية طبق دارة إلوضـــاع  وااليـــتراطات والمتطلب

حصـولهم علـى البطاقـات الصـحية المهنيـة  المختصة بمـا فـي ذلـك ضـرورة
 .ي تثبت خلوهم م  األمراض الساريةالت

برنــامح المناوبــة المعــد مــارة بفــي اإللصــيدليات العاملــة والمرخصــة تلتــزم ا    :(39)المــادة 
ـــاً  ـــ  اإلدارة المختصـــة وفق ـــك الصـــيدليات  مـــ  قب للمواقـــم المتواجـــدة فيهـــا تل

 .الكثافة السكانية في هذل المواقمو 
 

المصـ   هـذا  حكـامفي حا  مخالمة أية مكسسة م  المكسسات الميـمولة بأ  :(20)المادة 
دارة ف نـــــه يجـــــوز لـــــدوالمنيـــــة المعتمـــــدة  للضـــــوابط وااليـــــتراطات الصـــــحية

وضـاع تلـك المكسســة الالزمـة لتصــحيح أجـراءات المختصـة اتخـاذ كافــة اإل
 .يمنم  لحاق الضرر بالصحة العامة على نحو

 

 الفصـل الخامـس
 

 مراض الساريــةمكافحة األ
 

التعــاو  مــم الجهــات المعنيــة فــي اإلمــارة دارة المختصــة بالتنســيق و تتــولى اإل :(21)المادة 
, راض الســارية واألوبئــة فــي اإلمــارةمــاآلليــات الالزمــة لرصــد األمهمــة وضــم 
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والعالجيـــــة الكميلـــــة بمنـــــم جـــــراءات الوقائيـــــة تحديـــــد االيـــــتراطات واإل وذلـــــك
بمـا فـي ذلـك عـز  المرضـى ووضـعهم تحـت المراقبـة وتنميـذ بـرامح , انتيارها

 .ذلك التطعيم والتطهير متى اقتضت الضرورة
 

ق بهــذا األمــر والمعتمــد الملحــ( 7)المبينــة فــي الجــدو  رقــم  مــراضتعتبــر األ  :(23)المــادة 
البنـدي   سارية يجب على المكسسات الصحية المـذكورة فـي مراضاً م  قبلنا أ

ور طـار البلديـة بهـا فـالملحـق بهـذا األمـر  خ( 1)م  الجدو  رقـم ( 2)و( 1)
 .اكتيافها أو االيتبال بحدوثها

دارة المختصة  ضافة أيـة أمـراض للمدير العام وبناء على توصية اإلويجوز 
 .السابق اإليارة  ليه( 7) مخر   لى الجدو  رقأ

 

صـابة تنسيق مم الجهات المعنيـة فـي حـا   دارة المختصة وباليجب على اإل :(22)المادة 
مـراض مـ  األ يبـأ -باستثناء مـواطني الدولـة –مارة مقيم في اإلأي يخص 

 مــر والمعتمــد مــ  قبلنــا اتخــاذاألالملحــق بهــذا ( 1)مبينــة فــي الجــدو  رقــم ال
بعادل  لى خـار  خضاعه كافة اإلجراءات الالزمة لعزله وائ  إلجراءات العز  وائ

 .الدولة
 

دارة المختصــة وبالتنســيق تتــولى اإل, لةايــات الكيــف عــ  األمــراض الســارية  :(24)المــادة 
ــــة  مــــم الجهــــات  ــــالمعني ــــة المخبري ة الالزمــــة علــــى جــــراء المحوصــــات الطبي

ألكـــــراض مـــــارة ومـــــنحهم اليـــــهادات الطبيـــــة الوافـــــدي   لـــــى اإلاأليـــــخاص 
 .الحصو  على اإلقامة أو تجديدها

 

صدار ي الجهة المسكولة والمخولة في اإلمارة ب دارة المختصة هتكو  اإل  :(25)المادة 
العالقة بالصحة البطاقة الصحية المهنية للعاملي  في المكسسات ذات 

وثبوت  الطبية والمخبرية الالزمة عليهم المحوصاتالعامة وذلك بعد  جراء 
 .خلوهم م  األمراض السارية

 

 الفصـل السادس
 

 مكافحة آفات الصحة العامة
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حة آفات الصحة العامة في دارة المختصة مهام ومسكولية مكافتتولى اإل :(26)المادة 
 :في سبي  ذلك القيام بما يليويكو  , اإلمارة

 

فات الصحة العامة بالوسائ  البيئية أو لمكافحة آقديم الخدمات المتكاملة ت -1
 .البيولوجيةالكيماوية أو 

 .ات الصحة العامة وتداو  مبيداتهافالرقابة واإليراف على أعما  مكافحة آ -2
فات الصحة لمكسسات العاملة في مجا  مكافحة آهي  اليركات واتقييم وتأ -7

 .ترخيصهاالعامة واعتماد 
1.  

فات الصحة العامة أو خص مزاولة أعما  مكافحة آعلى أي ييح ر : (27)المادة 
 :مبيداتها في اإلمارة ما لماستيراد أو تداو  

 .ى تصريح بذلك م  اإلدارة المختصةيحص  عل  -1
 .تمدة لد  اإلدارة المختصةتكو  المبيدات مطابقة للمواصمات المع  -2

 

المنية دارة المختصة الضوابط والمعايير وااليتراطات والمتطلبات وتحدد اإل 
ة استخدامها والصحية والبيئية المن مة لتداو  تلك المبيدات وفحصها وكيمي

 .والوقاية م  أخطارها
 

فات الصحة مكافحة آعما  البناء ع  ك والمقاو  مسكوال  طيلة أيكو  المال (:28)المادة 
ت الميال أو تمديدات العامة ومنم فرص تكاثرها في المبنى أو في خزانا

وكذلك ع  التحقق م  خلو المبنى وملحقاته م  تلك  ,الصرف الصحي
 .ات عند االنتهاء م  أعما  البناءاآلف

مة جزاء المبنى التي تبقى قائاقي أخال  بمسكولية المالك ع  بومم عدم اإل
يكو  الياك  مسكواًل ع  مكافحة آفات , حتى بعد انتهاء أعما  البناء

 .بنىالذي ييةله م  المالعامة في الجزء الصحة 
 

فات الصحة ام أي يخص للعم  في مجا  مكافحة آال يجوز استخد  :(29)المادة 
 بذلك ومصرحاً  صحياً  لذلك م  الناحية المنية والئقاً  مكهالً العامة ما لم يك  

 .م  اإلدارة المختصة
 

زمة لمكافحة آفات جراءات الوقائية الالتتخذ اإلدارة المختصة كافة اإل :(40)المادة 
 :رها وييم  ذلك اإلجراءات التاليةومنم تكاثالصحة العامة 
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كالق أماك  تواجدها حجز البضا -1 ئم المصابة بآفات الصحة العامة وائ
 عادة تصديرها على نمقة  تالفها أولجتها أو  معاوذلك  لى حي  

 .المخالف
آفات الصحة العامة  تمتيل وسائ  النق  البحرية للتحقق م  عدم تميي -2

لزام  .كافحة تلك اآلفات في حالة وجودهامالكيها بم فيها وائ
 

 الفصـل السابع
 

 السالمة العامة 
 

ـــداو  :(41)المادة  أيـــة مـــواد أو ســـلم مخصصـــة لخدمـــة  يح ـــر اســـتيراد أو تصـــدير أو ت
 :اإلنسا  أو الترفيه عنه أو تثقيمه متى كانت

  ة المعتمـــــــدة لـــــــد  اإلدارة مـــــــال تتـــــــوفر فيهـــــــا متطلبـــــــات الســـــــالمة العا -1
 .المختصة

 .خطرًا على الصحة والسالمة العامة تيك   -2
 يـكا  أو كيـر ذلـك مـ  التعـابير التـيتحم  أيـة كتابـات أو صـور أو أ -7

ت أو التقاليــــد و العــــاداداب العامــــة أالعــــام أو اآلتتعــــارض مــــم الن ــــام 
 .السائدة في الدولة

يكــو  لــددارة المختصــة  لـــزام  نــهفــي حــا  تحقــق أي مــ  هــذل الحــاالت ف و 
 .على نمقتهتالفها تصديرها أو   عادةمالكها ب 

 

جـــــراء المحوصــــــات   دارة المختصــــــةيجــــــوز لـــــد, لةايــــــات المـــــادة الســـــابقة  :(43)المـــــادة 
لســـلم لـــد  أيـــة جهـــة متخصصـــة داخـــ  واالختبـــارات الالزمـــة علـــى المـــواد وا

عـــرض الصـــحة ال ت نهـــاللتحقـــق مـــ  أمـــارة أو خارجهـــا علـــى نمقـــة المالـــك اإل
يـة بيانـات أو لهـا فـي سـبي  ذلـك طلـب أ كمـا يجـوز, والسالمة العامة للخطر

 .خلة في تركيبها وطريقة استخدامهامعلومات ع  المكونات الدا
 

دلــة الممارســة الخاصــة بالصــحة والســالمة العامــة مختصــة أدارة التطبــق اإل  :(42)المــادة 
توجيهيــة رئيســية للتيــةي  اآلمــ   لكافــة والبيئــة والمعتمــدة لــد  البلديــة كأدلــة 

مـارة بهـدف حمايـة هزة ووسائ  العم  المختلمة في اإلجاآلليات واألدوات واأل
 .عامةمستخدميها والجمهور بصمة 
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تــداو  لعــب األطمــا  لــزام أي يــخص يعمــ  فــي مجــا    ةالمختصــلــددارة   :(44)المــادة 
دة لديها ويكو  لهـا بموجـب ساسية المعتمالتقيد بتطبيق متطلبات السالمة األ

 لـزام مـارة مـم اد أو تداو  أية لعبة لأطمـا  داخـ  اإلذلك منم أو تقييد استير 
كانـــت مخالمـــة للن ـــام  تالفهـــا علـــى نمقتـــه متـــىمالكهـــا ب عـــادة تصـــديرها أو  

مخالمـــــة لمتطلبـــــات الســـــالمة األساســـــية  داب العامـــــة أو كانـــــتالعـــــام أو اآل
ـــى  التجـــارب عليهـــا بأنهـــا تيـــك  خطـــراً المعتمـــدة أو أثبتـــت المحوصـــات و  عل

ت مطابقتهــــا طمــــا  أو لــــم تكــــ  مصــــحوبة بيــــهادة تثبــــصــــحة وســــالمة األ
 .للمواصمات والمتطلبات المعتمدة لد  اإلدارة المختصة

ساســـــية وتحــــدد الالئحــــة التنميذيــــة لهـــــذا األمــــر المواصــــمات والمتطلبــــات األ 
 .لعب األطما لضما  السالمة في 

 

خـر  التـي يرتادهـا رهـا مـ  األمـاك  األ  تتوفر في مواقـم الترفيـه وكييجب أ  :(45)المادة 
ويلــــزم يــــاكلو تلـــــك . متطلبــــات الصــــحة والســــالمة العامــــة الجمهــــور كافــــة

مـ  لبات على نحو يكم  تيةيلها بيك  آالمتط ماك  والمواقم بالتقيد بتلكاأل
 .المجاوري  لها للخطر ال يعرض حياة أو سالمة مرتاديها أو

مــــر متطلبــــات الصــــحة والســــالمة العامــــة تحــــدد الالئحــــة التنميذيــــة لهــــذا األو  
 .افرها في تلك األماك  والمواقمالواجب تو 

بحــق األيــخاص المخــالمي  جــراءات الالزمــة لــددارة المختصــة اتخــاذ كافــة اإل:  (46)المــادة 
يكو  لهـا فـي و , عامة المنصوص عليها في هذا المص السالمة اللمتطلبات 

معـــدات  مـــاك  ومواقـــم الترفيـــه المخالمـــة ومنـــم اســـتخداملـــك  كـــالق أســـبي  ذ
 .الترفيه التي قد تيك  خطرًا على سالمة مستخدميها

 

د الحصـو  علـى موافقـة ال بعال يجوز  نياء أي حوض للسباحة في اإلمارة    :(47)المادة 
 .لمختصة على مخططات الحوض وتصميمهااإلدارة 

ب علــى المقــاو  بعــد االنتهــاء مــ  يجــ, الخاصــةباســتثناء أحــواض الســباحة 
ـــى يـــهاد نجـــاز حـــوض  ـــد دارة المـــ  اإل ةالســـباحة الحصـــو  عل مختصـــة تمي

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

ذ مكهــ  للتواجــد فيهــا بصــورة ســالمة مســتخدمي تلــك األحــواض وتعيــي  منقــ
 .وكذلك  جراء أعما  الصيانة الدورية لها, ئمةدا

 

 صــدار قــرار بــ كالق أي دارة المختصــة للمــدير العــام وبنــاء علــى توصــية اإل :(49)المــادة  
 :ام في أي الحاالت التاليةحوض سباحة ع

 

ــة ي  -1 مكــ  أ  تســبب ضــررًا صــحيًا لمســتخدميه ولــم ذا كــا  الحــوض فــي حال
منوحـة لـه مـ  قبـ  نـذار الميبادر ياكله  لى تصويب الوضم خال  مهلة اإل

 .اإلدارة المختصة
وفي هذل الحالـة يبقـى ,  ذا انتير مرض ساري يمك  أ  ينتق  بواسطة الماء -2

معنية بخلو اإلمـارة مـ  ذلـك لحي  صدور قرار م  الجهات ال الحوض مةلقاً 
 .المرض

 

 الفصل الثـامن
 

 مكافحة التدخين
 

نوع م  أنواع التبو في اإلمارة  ذا  يح ر استيراد أو تصنيم أو بيم أي  :(50)المادة 
 .بالصحة أو العق مكوناته على مضافات ضارة احتو  في 
أو طبيعية  ية مواد كيماويةعق  أبالمضافات الضارة بالصحة والويقصد 

 .الجهاز العصبي لدنسا أو تكثر في العق  
 

دارة المختصة وضم يجوز لد, لصحة العامة في االمارةحماية ا ألكراض :(51)المادة 
 :اطات الالزمة لح ر التدخي  في األماك  العامة التاليةالضوابط وااليتر 

 .سائ  نق  األفراد والنق  الجماعيو  -1
 .التسوق ومواقم الترفيهمراكز  -2
 .المطاعم والمقاهي -7

             

   التدخي  في أية أماك  أخر  تر  بأالمختصة ح ر  لددارةكما ويجوز 
 مخالطي  م  كير المدخني  أو سبيالً ذ  للالتدخي  فيها قد يسبب أ
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دي  ع  كير الرايوسيلة لتةيير نمط سلوكي لد  فئة  للتدخي  القسري أو
 .م على التدخي طريق تحميزه

 

يد   اهر الحا  ي يخص  ر بيم التبو بكافة أنواعه في اإلمارة أليح   :(53)المادة 
 .بأ  عمرل يق  ع  واحد وعيري  عاماً 

 

 الفصـل التاسـع
 

 صـحة وسالمـة المبانـي
 

مبنــى لاليــتراطات الصــحية يماء التاســ" صــحة وســالمة المبــاني"تعنــي عبــارة  :(52)المــادة 
كميـــ  بحمايـــة االســـتخدام المالئـــم وال ومتطلبـــات الســـالمة الســـتخدامهوالبيئيـــة 

فيه والمحاف ـة علـى بيئتـه الداخليـة والبيئـة المجـاورة صحة وسالمة المقيمي  
ن مـة لـك مـواد البنـاء وأن مـة ميـال اليـرب والصـرف الصـحي وأوييم  ذ, له
 واءطمــاء الحريــق ونوعيــة الهــتكييــف والمصــاعد ومخــار  الطــوار  وأن مــة  ال

 .الداخلي ومرافق الخدمات الميتركة
 

مـارة االيـتراطات والمتطلبـات في يأ  صحة وسـالمة المبـاني فـي اإلتطبق   :(54)المادة 
 .لمعتمدة لد  البلديةالصحية والبيئية ا

 .والمتطلبات مر تلك االيتراطاتلهذا األ ةالتنميذيوتحدد الالئحة       
 

جــراء ق مــم الوحــدات التن يميــة المعنيــة  المختصــة وبالتنســيدارة يكــو  لــد  :(55)المــادة 
ليهـــا فـــي واالختبـــار والمعـــايرة والتقيــيم لأن مـــة والخـــدمات الميــار  المحــص 

ضـرارها تحقـق مـ  كماءتهـا وصـالحيتها وعـدم  مر للم  هذا األ (57)المادة 
لـــزام اليـــاك   اتخـــاذ اإلجـــراءات الكميلـــة إلبالصـــحة والســـالمة العامـــة وكـــذلك 

 .يب الوضم في حا  وجود أية مخالمةبتصو 
 

ـــى صـــح  :(56)المـــادة  ـــى اليـــاك  المحاف ـــة عل ـــداخلي للمبنـــى مـــ  يجـــب عل ة الهـــواء ال
 :خال 

ة لتصريف االنبعاثات الةازيـة واألبخـرة الملوثـة توفير الوسائ  المناسب -1
 .نيطة والمرافق المختلمة في المبنىللهواء والحرارة الناتجة ع  األ

 .المعتمدة لنوعية الهواء الداخلي للمعايير ء الداخلي وفقاً تجديد الهوا -2



 م2007ديسمبر  71الموافق  هـ1121ذو القعدة  8( 73)السنة  (292)العدد             20     الجريدة الرسمية       –حكومة دبي 
 

 

 

 

 لــــى عـــدم تجـــاوز النســـب المقبولـــة لنوعيــــة الهـــواء الـــداخلي والســـعي  -7
 .ضبط هذل النسب

 

وحــدات التن يميـة المعنيـة تصــاريح دارة المختصــة بالتنسـيق مـم التصـدر اإل  :(57)المـادة 
ر الصـــحية والبيئيـــة يـــةا  مبـــاني الســـك  الجمـــاعي وفـــق اليـــروط والمعـــايي 

 .الالئحة التنميذية لهذا األمرومتطلبات السالمة التي تحددها 
كــالق المبنــى فــي حــا  مخالمــة ويجــوز لــددارة المختصــة قطــم الخــدمات وائ 

 .تطلبات بما في ذلك  لةاء التصريحتلك االيتراطات والم
 

علــــى نحــــو يكمــــ  عمـــا  الصــــيانة الدوريــــة للمبنـــى يلتـــزم اليــــاك  بــــ جراء أ  :(58)المــــادة 
 .ومتطلبات الصحة والسالمة العامة يمائه اليتراطاتتاستمرار اس

عمـا  الصـيانة ضـوابط والمعـايير الالزمـة إلجـراء أوتحدد الالئحـة التنميذيـة ال
 .المطلوبةالدورية 

 

 الفصـل العاشـر
 

 الن افة العامــة
 

 فـراز أيـة نمايـات فـي الق أو طـيح ر  لقـاء أو تـرك أو وضـم أو  سـالة أو    :(59)المادة 
مـاك  المعـدة لهـذا الةــرض أو األمـاك  العامـة أو الـتخلص منهـا فـي كيـر األ

ر ويح ـ, األحوا  وااليـتراطات المعتمـدة مـ  قبـ  اإلدارة المختصـةفي كير 
 :على وجه الخصوص القيام بما يلي

 

 .ات م  المركبات على الطرق العامةرمي النماي -1
ى الطـــرق العامـــة مـــ  المركبـــات علـــيـــة مـــواد صـــلبة أو ســـائلة تســـاقط أ -2

ات ممتوحـــة دو  وضـــم مـــواد متطـــايرة فـــي مركبـــوكـــذلك حمـــ  أو نقـــ  
 .كطاء عليها

وكـذلك البصـق , ي كير المرافق المعدة لهـذا الةـرضالتبو  أو التبرز ف -7
  .ماك  العامةفي األ

 .بصق بقايا مادة ألبا  أو  لقاء مخلماتها في األماك  العامة -1
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ــــــة بنــــــاء والالــــــتخلص مــــــ  مخلمــــــات ال -5 هــــــدم ومخلمــــــات العمليــــــات المني
ات فــي كيــر مواقــم الــتخلص نتاجيــة لليــركات والمصــانم والمكسســواإل

 .المعتمدة
ــال العادمــة فــي كيــر األالــتخلص مــ   -6 صــة لــذلك مــ  مــاك  المخصالمي

 .قب  الوحدة التن يمية المعنية
الــــتخلص مــــ  الزيــــوت المســــتعملة فــــي يــــبكات الصــــرف الصــــحي أو  -3

 .طرقرصمة والة أو  سالتها على األمر االمتصاصيالح
ــال البحــر وعلــى   لقــاء الزيــوت أو النمايــات مــ  -8 الوســائ  البحريــة فــي مي

 .الخور أو في الموانئاليواطئ أو في ميال 
المخصصــة لــذلك مــاك  لمــات األيــجار والحــدائق فــي كيــر األلقــاء مخ  -9

 .م  اإلدارة المختصة
لــذلك مــ  مخصصــة مــاك  اللة ميــال كســي  المركبــات فــي كيــر األســا  -10

 .قب  اإلدارة المختصة
 .تساقط ميال المكيمات أو تسريب أية ميال على األرصمة أو الطرق -11
 .النمايات ع  طريق الحرق الممتوح التخلص م  -12

 

ز تـــرك أو تخـــزي  أو وضـــم أو تعليـــق أيـــة بضـــائم أو مـــواد أو أيـــة ال يجـــو   :(60)ادة المـــ
يــرفات المنــاز  أو فــي الســطح أو علــى أ مــاك  العامــةاألخــر  فــي أيــياء أ

المـــارة أو تيـــويه المن ـــر عاقـــة بصـــورة مـــ  يـــأنها عرقلـــة حركـــة الســـير أو  
خــال  بمقتضــيات مــارة وجمالهــا وواجهــات المبــاني ويــرفاتها أو اإلالعــام لد

 .الصحة والسالمة العامة أو البيئة
 

 :يلتزم ياك  المبنى بما يلي  :(61)المادة 
المبنـى مـزود بحاويـات لوضـم وتخـزي  توفير كرفة أو مجمم داخ  حرم  -1

دارة المختصــة بمــا لليــروط والمواصــمات التــي تحــددها اإل النمايــات وفقــاً 
النمايات م  داخ  المبنـى  لـى كرفـة النمايـات في ذلك توفير وسيلة لنق  

عادتهـــا   خـــرا  الحاويـــات للتمريـــو وائ جـــراء لـــى مواقعهـــا مبايـــرة وكـــذلك  وائ
 .ها بيك  دوريعما  الصيانة لأ
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واعـد الصـحة العامـة لق ارة الن افة الداخلية للمبنـى وفقـاً داإليراف على وائ  -2
 .وحماية البيئة

 

ـــــادة ا مجمعـــــات التجاريـــــة والســـــكنية تلتـــــزم اليـــــركات والمكسســـــات الخاصـــــة وال  :(63)لم
 :بما يليت المندقية والمنيآ

لاليـــتراطات  نيـــطتها وفقـــاً يـــات لتخـــزي  النمايـــات الناتجـــة عـــ  أتـــوفير حاو  -1
 .ي هذا اليأ  لد  اإلدارة المختصةاع والمعايير المعتمدة فوضواأل

ـــــات ال -2 ـــــر حاوي ـــــات متـــــى رأت اإلدارة المختصـــــة أتةيي ـــــات نماي   حجـــــم النماي
أو , تـوفرةنيطتها يمـوق حجـم الحاويـات المتلك الجهات أل الناتجة م  مزاولة

 .  خطرًا على الصحة العامة والبيئةصبحت تيكأ  النمايات الناتجة أ
واقـــف العامـــة والخاصـــة التـــي برنـــامح ن افـــة الســـاحات الخارجيـــة للمتطبيـــق  -7

 .تخدمها
النمايـات ات بتجميـم وتخـزي  لـزام بعـض تلـك الجهـويجوز لددارة المختصـة  

لـى مواقـم الـتخلص التـي تحـددها لهـذا الةـرض أنيـطتها ونقلهـا  الناتجة عـ  
ســــطة يــــركة مــــرخص لهــــا بنقــــ  الخاصــــة أو بوابواســــطة مركباتهــــا  وذلــــك

 .النمايات
 

نيـاط تجميـم أو تخـزي  أو نقـ  أو  ي يـخص بمزاولـةال يجوز التـرخيص أل  :(62)المادة 
يــر أو تقـــديم عــادة اســتعما  أو تــدوير أو معالجــة النمايـــات الناتجــة عــ  الة 

بعـد الحصـو  علـى تصـريح ال   مـارةباإلماك  العامـة خدمات الن افة في األ
المعــايير واليــروط التــي تحــددها لهــذا ارة المختصــة وااللتــزام بدمســبق مــ  اإل

 .الةرض
 
 

 :يح ر على أي يخص القيام بما يلي  :(64)المادة 
بحاويــة النمايــات أو بمركبــة نقــ  النمايــات أو  وضــم أيــة مــواد تســبب ضــرراً  -1

مـم النمايـات يـخاص العـاملي  علـى جعلى صحة وسالمة األ تيك  خطراً 
 .ونقلها والتخلص منها

دارة ت التابعــــة للبلديــــة دو  موافقــــة اإلحاويــــة النمايــــانقــــ  أو تةييــــر موقــــم  -2
 .بمحتوياتهاالمختصة أو العبث 
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اليـــخص ينـــتح عنـــه  يمارســـه  النيـــاط الـــذي مختصـــة أدارة ال ذا تبـــي  لـــد  :(65)المـــادة 
عـــداد وتنميـــذ ف نـــه يكـــو  لهـــا أ  تطلـــب منـــه  , كميـــات كبيـــرة مـــ  النمايـــات

 . عادة تدويرهاخطة لتقلي  كمية تلك النمايات أو 
 

أو  حــراز أو تعــاطي يح ــر علــى أي يــخص اســتيراد أو تــداو  أو اقتنــاء   :(66)المــادة 
عما  مـارة سـواء كـا  ذلـك لالسـتعما  اليخصـي أو السـتمادة البا  فـي اإل

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

 .ز مادة البا يستخدم في صناعة وتجهي
 

 الفصـل الحادي عشر
 صحة ورعايـة الحـيوان

 

برعايـــة وتقـــديم الخـــدمات البيطريـــة الوقائيــــة  يعتبـــر حـــارس الحيـــوا  ملزمــــاً   :(67)المـــادة 
 :الضرورية له، وييم  ذلكوالعالجية 

 

دم تركــــه ســــائبًا فــــي و  المناســــب والتن يــــف للحيــــوا  وعــــتــــوفير المــــأ -1
 .ير المصرح بتواجد الحيوانات فيهاكبالسكا  أو هولة المناطق المأ

  األمـراض الحيوانيـة كد م  خلول ملقيام بمحص الحيوا  ومعاينته للتأا -2
 .أو الميتركة

ــــى تحصــــي  الحيــــوا  ضــــد األالعمــــ   -7 مــــراض الحيوانيــــة والميــــتركة عل
 .مدة م  اإلدارة المختصةتحصي  معت على بطاقةله  والحصو 

ة الحيـوا  أو االيـتبال ب صـابته صاب خطار اإلدارة المختصة فورًا عند   -1
كـا  حيـواني أو ميـترك وعزلـه أو الـتخلص منـه ي مرض معد سواء بأ

 .اليأ جراءات المعتمدة في هذا وفق اإل
 

ا كــــا  مصــــابًا أو ذبــــح أي حيــــوا  لةايــــات االســــتهالك اآلدمــــي  ال يجــــوز ذ :(68)المــــادة 
 .بمرض حيواني أو ميتركصابته ميتبه ب 

لــددارة المختصــة  يكــو ,   ســالمة الحيوانــات قبــ  ذبحهــاولةايــات التحقــق مــ
 :القيام بما يلي

 .فحص جميم الحيوانات قب  ذبحها -1
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أنــه ييــك  خطــرًا علـــى  عــدام أي حيــوا  مصــاب أو عزلــه متـــى تبــي   -2
 .الصحة العامة

تــالف لحــم أي حيــوا   ذا تبــي  بعــد ذبحــه أنــه مصــاب بمــرض يجعلــه   -7
 .كير صالح لالستهالك االدمي

تطبيــــق حكــــم هــــذل المــــادة ال تعتبــــر البلديــــة ملزمــــة بتعــــويض أي فــــي  -1
الذبيحـة أو عـ  أي جـزء منهـا يـتم  عدامـه  يخص ع  الحيوا  أو ع 

 .عاللم  األحوا  الميار  ليها أ تالفه في أيأو  
 

فــي التيــريعات ذات  ريــادات منصــوص عليهــامــم مراعــاة أيــة تعليمــات أو    :(69)المــادة 
يطريـــة والمنيـــة ريـــادات البة المختصـــة التعليمـــات واإلتصـــدر اإلدار , العالقـــة

مـارة وخاصـة فــي نتـا  الحيــواني ورعايـة الحيوانـات فــي اإلالالزمـة لحمايـة اإل
 :المجاالت التالية

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

الحيوانـــات بطـــرق  صـــحابراض الحيوانيـــة والميـــتركة وتعريـــف أمـــتحديـــد األ -2
  صــابةواجــب اتباعهــا عنــد جــراءات الانتقالهــا وكيميــة الوقايــة منهــا وبيــا  اإل

 .أي حيوا  بها
الحيوانـات تحديد اجراءات الحجر البيطري علـى الحيوانـات المسـتوردة وعـز   -7

( 2)م  األمراض الميار  ليهـا فـي البنـد  بأيالميتبه ب صابتها أو المصابة 
 .م  هذل المادة

 

فـي ح ــائر يـتم تخصيصــها لهــذا دارة المختصــة حجـز الحيوانــات الضــالة لـد  :(70)المادة 
خــال  اســبوع واحــد  وفــي حــا  عــدم تقــدم مالكيهــا بطلــب اســتردادها, الةــرض

نها تعتبـر سـائبة ال مالـك لهـا وتصـادر لحسـاب البلديـة ف , م  تاريش ضبطها
ا وفقـــا يـــم لحومهـــبولالتـــي يكـــو  لهـــا الحـــق بيعهـــا بـــالمزاد العلنـــي أو ذبحهـــا 

 .لأسعار السائدة في السوق
ة بحجـــز وتحـــدد الالئحـــة التنميذيـــة لهـــذا االمـــر االجـــراءات واالحكـــام الخاصـــ

 .تلك الح ائريداعها الحيوانات وائ 
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يســتوفى مــ  مــالكي الحيوانــات الطليقــة التــي يــتم ضــبطها مــ  قبــ  البلديــة   :(71)المــادة 
  رأس عنــد عــ  كــ( درهــم 150) مائــة وخمســو  درهمــاكرامــة ماليــة قــدرها 

 .تقدمهم بطلب استردادها
 

ــذب آتوالمنيــتخضــم المقاصــب  :(73)المادة  ح الحيوانــات وتجهيــز اللحــوم فــي المعتمــدة ل
دارة المختصــة للحمــا  علــى يــراف الصــحي المبايــر لــدواإلمــارة للرقابــة اإل

ولهــــذا الةــــرض , وصــــالحيتها لالســــتهالك اآلدمــــي صــــحة وســــالمة اللحــــوم
 :ا يلييح ر م

تجاريــة أو لالســتهالك اليخصــي  ألكــراضذبــح أي حيــوا  ســواء كــا  ذلــك  -1
 .المعتمدة م  قب  اإلدارة المختصةت آأو المنيخار  المقاصب 

ـــد اختـــام اللحـــوم الخاصـــة بمقاصـــب الب -2 ـــر أو تقلي لديـــة أو اســـتخدام هـــذل تزوي
الـــذبائح المســـتوردة أو علـــى لحـــوم الحيوانـــات التـــي يـــتم ذبحهـــا األختـــام علـــى 

 .المعتمدة م  قب  اإلدارة المختصةت آينخار  المقاصب والم
وتحـدد الالئحـة التنميذيـة لهـذا االمـر الضـوابط والمعـايير الالزمـة للتحقـق مــ  

 .ائها لاليتراطات الصحية المطلوبةواستيم تآينالمجاهزية تلك المقاصب و 
 

تن يـــف وتطهيـــر  صـــرح باســـتخدامها فـــيدارة المختصـــة المـــواد المتحـــدد اإل  :(72)المـــادة 
ــــــاتأ ــــــتم اآل ســــــتهالكلدالمخصصــــــة  حيــــــاء الحيوان ــــــي ي دمــــــي أو تلــــــك الت

 .يصها كةذاء للحيواناتتخص
مــــواد وكــــ  يــــخص اســــتخدم أو يــــرع فــــي اســــتخدام أو يــــرع فــــي اســــتخدام 

العقوبـات  عتبـر انـه ارتكـب مخالمـة وتوقـم عليـهي, مخالمة للمواد المصرح بهـا
 .األمرالمنصوص عليها في هذا 

 

ا  نتــلزمات الحيوانيــة وكــذلك مكسســات اإليخضــم تــرخيص مكسســات المســت  :(74) المــادة
وايـــي مـــارة بمـــا فـــي ذلـــك المحـــا  الواقعـــة ضـــم  ســـوق المالحيـــواني فـــي اإل

تخضــم هــذل المكسســات فــي مزاولــة نيــاطها لموافقــة اإلدارة المختصــة كمــا 
راطات للتحقــق مــ  تقيــدها بااليــتوالتمتــيل مــ  قبــ  اإلدارة المختصــة للرقابــة 

 .لهذا االمروالمتطلبات المنية والصحية التي تحددها الالئحة التنميذية 
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سـتهالك ذبائح أو أجزائهـا كيـر الصـالحة لدتصـنيم الـو م عمليـات بيـم تخضـ  :(75)المادة 
وكـذلك عمليـات التخـزي  والـتخلص , والمخصصـة  كةـذاء للحيوانـاتدمـي اآل

والضــوابط واليــروط التــي تحــددها تالفهــا للمعــايير المقــرر  مــ  بقايــا الــذبائح 
 .اليأ دارة المخصصة في هذا اإل

 

تخضم عملية نقـ  اللحـوم والمنتجـات الثانويـة للـذبائح مـ  القاصـب لليـروط   :(76)المادة 
 .ها الالئحة التنميذية لهذا األمروالمعايير التي تحدد

لثانويــــة الناتجـــة عــــ  جـــزاء اجميــــم األ: يقصـــد بالمنتجـــات الثانويــــة للـــذبائحو 
والكلـى والقلـب  رجـ  والكـرل والكبـدرأس واألالذبيحة باستثناء اللحم وتيم  ال

 .والطحا  والمصرا 
 

يجـب علــى اليـركات والمكسسـات العاملــة فـي مجـا  اســتيراد وتصـدير وبيــم   :(77)المـادة 
ذلك الزينـــة وكـــ فـــي ذلـــك الحيوانـــات األليمـــة والطيـــور وأســـماكالحيوانـــات بمـــا 

بااليـــتراطات والمعـــايير  لتـــزامة فـــي مجـــا  تصـــنيم وبيـــم أكـــذيتها االالعاملـــ
 .التنميذية لهذا األمر ةبالالئحدة المحد

الجهــــات للتأكــــد مــــ  دارة المختصــــة القيــــام بــــالتمتيل علــــى هــــذل ويكــــو  لــــد
 .التزامها بتلك اليروط والمعايير

 

العـــاملي  فـــي مكسســـات دارة المختصـــة التحقـــق مـــ  حيـــازة جميـــم علـــى اإل  :(78)المـــادة 
ات الصـحية المهنيـة الصـادرة االنتا  الحيواني والمسـتلزمات الحيوانيـة للبطاقـ

مـــراض الســـارية والميـــتركة وكـــذلك عـــ  اإلدارة والتـــي تثبـــت خلـــوهم مـــ  األ
 .اخضاعهم للمحوصات الطبية الدورية

 

رس أي قــط يلــزم حـا, مــ  هـذا األمـر( 63)مــم عـدم اإلخـال  بأحكــام المـادة   :(79)المـادة 
اقــة التعريميــة لــه معلقــة دارة المختصــة ووضــم البطلــد  اإل أو كلــب بتســجيله

 .في رقبته
لـــب ســـائب ال يحمـــ  دارة المختصـــة الـــتخلص مـــ  أي قـــط أو كويكـــو  لـــد

ليهــــا أو حجــــزل اذا كــــا  يحمــــ  البطاقــــة واخطــــار حارســــه البطاقــــة الميــــار  
نـــه وبخـــالف ذلـــك ف  ,المقـــررةالســـتالمه خـــال  ثالثـــة ايـــام بعـــد دفـــم الةرامـــة 
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مناســبة وذلــك يــة صــورة مــ  الصــور التــي تراهــا بلديــة التصــرف بــه بأيكــو  لل
 .ولية أو تبعات قانونية نتيجة ذلك  تتحم  البلدية ادنى مسك كله دو  أ

 

كمــا يمنــم التجــو  بهــا , يمنــم دخــو  الكــالب  لــى اليــواطئ والحــدائق العامــة   :(80)المــادة 
 .اطعام دو  طوق وربفي أي مكا  

 

 يجـــوز  دخـــا  أيـــة حيوانـــات  لـــى اإلمـــارة مـــا لـــم تكـــ  مصـــحوبة بيـــهادة ال  :(81)المـــادة 
ــد المنيــأ    األمــراض الحيوانيــة أو تثبــت تحصــينها وخلوهــا مــمعتمــدة مــ  بل

ة علــة تلــك جــراءات الوقائيــوعلــى اإلدارة المختصــة اتخــاذ كافــة اإل, الميــتركة
ت الضـــرورة البيطــري متـــى اقتضـــجـــراءات الحجـــر الحيوانــات بمـــا فـــي ذلــك  

 .ذلك
 

ـــولى اإلدارة المختصـــة    :(83)المـــادة  صـــدار اليـــهادات الصـــحية البيطريـــة والتصـــاريح تت
 .في ك  ما يتعلق بأحكام هذا المص والتقارير الالزمة 

 

 
 

 الفصل الثاني عشر
 

 واالشراف على المقابر وتىخدمات دفن الم
 

بر فــــي اإلمــــارة وتقــــديم انيــــاء وتن ــــيم وحمايــــة المقــــاتتــــولى البلديــــة مهمــــة   :(82)المــــادة 
و  مـــم نســـانية المتكاملـــة لـــدف  المـــوتى وذلـــك بالتنســـيق والتعـــاالخـــدمات اإل

 .الجهات المعنية في اإلمارة
ة  ال  ذا كــا  مقيمــًا فيهــا بموجــب مــار  يجــوز دفــ  أي متــوفي فــي مقــابر اإلال  :(84)المــادة 

اإلدارة المختصـة ذ  دفـ  مـ  علـى  الممعو  وأ  يـتم الحصـو  قامة سارية  
 .والجهات المعنية

ومم ذلك يجوز لددارة المختصة استثناء أي حالة م  يرط اإلقامـة الميـار 
 .اليه

 

سالمية والتعاليم الدينيـة لكـ  طائمـة حكام اليريعة اإلأل وفقاً  يتم دف  المتوفى  :(85)المادة 
 .مقتضى الحا حسب 
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, روط الصــحية والبيئيـة لـدف  المــوتىاالمـر اليـ وتحـدد الالئحـة التنميذيـة لهــذا
لى اإلمارةحكام المتعلقة األوكذلك   .بنق  جثث الموتى م  وائ

 

 الفصل الثالث عشــر
 المخالفات والعقوبــات

 

يعاقـب مـ  , ة عقوبة أيد ينص عليها أي تيـريم آخـرياإلخال  بأ مم عدم   :(86)المادة 
ــــه أو  مــــرهــــذا األحكــــام يخــــالف أ ــــرارات أو التعليمــــات الئحت التنميذيــــة أو الق

مائـه درهـم وال تزيـد ( درهـم  100)الصادرة بموجبه بةرامة مالية ال تقـ  عـ  
وتضـاعف الةرامـة عنـد تكـرار , ة ألف درهمئخمسما( درهم 500,000)على 

  ال الســـابقة علـــى أالمخالمــة خـــال  ســـنة مـــ  تـــاريش ارتكـــاب ذات المخالمـــة 
 .ةحد االقصى للةرامتتجاوز ال

كثـر م الجهات المعنية اتخـاذ واحـد مـ  أدارة المختصة بالتنسيق مويجوز لد
 :التالية بحق الجهة المخالمة م  التدابير

 

ـــة النيـــاط بصـــمة د  -1 ائمـــة أو بصـــمة يقـــاف العمـــ  بتصـــريح أو رخصـــة مزاول
 .مكقتة لمدة ال تزيد على يهر

لمنيــاة أو المكسســة المخالمــة قطــم خــدمات الميــال والكهربــاء عــ  المبنــى أو ا -2
 .على ثالثة أيهرال تزيد لمدة 

مخالمـة لليـروط الصـحية أو تالف البضائم والمنتجات والمواد المصادرة أو   -7
 .البيئية المعتمدة

حجز المركبات المخالمة لقواعد البيئة والن افة العامة المنصوص عليها فـي  -1
 .هذا االمر

 .المخالمة والعقوبات المقررة لها فعا األ وتحدد الالئحة التنميذية لهذا األمر
 

ر العـــام لهـــذا الةـــرض يكـــو  لمـــو مي وممتيـــي البلديـــة الـــذي  ينتـــدبهم المـــدي  :(87)المـــادة 
الضـــبط القضـــائي فـــي  ثبـــات األفعـــا  التـــي تقـــم بالمخالمـــة  مـــأموريصـــمة 

ويكـو  لهـم , ميذيـة والقـرارات الصـادرة بمقتضـالمر والئحته التنألحكام هذا األ
والمكسســـات واالمـــاك  الميـــمولة  تســـبي  ذلـــك دخـــو  المبـــاني والمنيـــآ فـــي

وضـــــبط البضـــــائم والمـــــواد , الع علـــــى ســـــجالتها وقيودهـــــاواالطـــــ, بأحكامـــــه
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هـا أو وحجز أو المستخدمة فـي ارتكـاب المخـالف جهزة المخالمة واألدوات واأل
وكـــذلك تحريـــر محاضـــر , ى الجهـــة المختصـــة لمحصـــها وتحليلهـــالـــ حالتهـــا  

 .لالزمةالضبط ا
 

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

 .ازالة ذلك الضرر أو التعويض عنه السالمة العامة أو البيئة مسكولية
 

ــم يبــادر المخــالف الــى    :(89)المــادة  ــة اســباب المخالمــة أو الضــرر النــاجم عنهــا ذا ل ازال
ف نـه يكـو  لهـذل اإلدارة , محـددة لـه مـ  قبـ  اإلدارة المختصـةخـال  المهلـة ال

مــ  تلـــك ( 25)اليهــا مــا نســبته  زالــة مضــافاً إلجــراءات اتخــاذ مــا يلــزم مــ   
 .داريةالنمقات لمصروفات  

 الفصـل الرابـع عشـر
 حكــام ختاميــةأ

 

ا اإلدارة المختصــــة تســــتوفى علـــى الخــــدمات الصـــحية والبيئيــــة التـــي تقــــدمه :(90)المـــادة 
( 3,6,5)رقــام رســوم الموضــحة  زاءهــا فــي الجــداو  أال, مــربمقتضــى هــذا األ

 .قبلناالملحقة بهذا االمر والمعتمدة م  
 

ليهـا وم خـدمات الن افـة العامـة الميـار  مـ  قيمـة رسـ( %25)يستوفى فقـط   :(91)المادة 
ا األمــر فــي حالــة الملحــق بهــذ( 6)رقــم  مــ  الجــدو ( 11)و( 8) فــي البنــدي 

لــــــزام اليــــــركات والمكسســــــات الخاصـــــــة  دارة المختصــــــة مــــــا  ذا ارتــــــأت اإل
ت المندقيــــة بتجميــــم وتخــــزي  ونقــــ  آوالمجمعــــات التجاريــــة والســــكنية والمنيــــ

النمايـــــات الناتجـــــة عـــــ  انيـــــطتها بواســـــطة مركباتهـــــا الخاصـــــة أو مركبـــــات 
 .لها بنق  النماياتليركات المرخص ا

 

كذيــــة ألكذيــــة واألعــــالف واألدارة المختصــــة علــــى يــــحنات اتســــتوفى اإل  :(93)المــــادة 
أو لحــي   طريــة لةايــات  عــادة تصــديرها الــى بلــد المنيــأيالبالحيوانيــة والمــواد 

خــــر  الــــى عليهــــا أو لجلبهــــا مــــ   مــــارة أ  هــــور نتــــائح المحــــوص المخبريــــة
مينــات  مــارة أخــر  التألــى اإلمــارة أو اخراجهــا مــ  اإلمــارة   مســتودعات فــي

 .قبلنامر والمعتمد م  الملحق بهذا األ( 8)ي الجدو  رقم الموضحة ف
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ي مـ  االلتزامـات ويصادر مبلو التأمي  المقدم فـي حـا   خـال  مقدمـة بـأ  
عليمـات مـر والئحتـه التنميذيـة أو التبموجـب أحكـام هـذا األالممروضة عليه 

 .توقيم العقوبة المناسبة عليهلى درة بموجبه باإلضافة  الصا
 

المصـادرة بموجـب أحكـام  مينـاتالرسـوم والةرامـات المسـتوفاة والتأتـكو  قـيم   :(92)المادة 
رة بمقتضــــال لصــــالح خزينــــة والئحتــــه التنميذيــــة والقــــرارات الصــــادهــــذا األمــــر 

 .البلدية
 

والقــرارات والتعليمــات الصــادرة بمقتضــال يكــو  مــر فــي تنميــذ أحكــام هــذا األ  :(94)المــادة 
معنيـة فـي البلديـة وكـذلك بالوحـدات التن يميـة ال االستعانةدارة المختصة لد

والهيئــات والمكسســات العامــة فــي اإلمــارة بمــا بالــدوائر الحكوميــة االســتعانة 
لســـرعة وعلـــى كافـــة تلـــك الجهـــات تقـــديم العـــو  با, فـــي ذلـــك أفـــراد اليـــرطة

 .لب منها ذلكالممكنة متى ط
 

هــــا فـــي القائمــــة ليليـــة الصــــادرة عـــ  البلديــــة والميـــار  وامـــر المحت لةــــى األ  :(95)المـــادة 
 .األمر االملحقة بهذ

يســـتمر العمـــ  بـــاللوائح , مـــرور الالئحـــة التنميذيـــة لهـــذا األلـــى حـــي  صـــدوائ 
وامـر المحليـة الملةـاة وذلـك اإلداريـة الصـادرة بمقتضـى األالتنميذية والقـرارات 

 .وأحكام هذا األمربالقدر الذي ال تتعارض فيه 
 

 .الالزمة لتنميذ أحكام هذا األمر يصدر المدير العام القرارات والتعليمات  (:96)المادة 
 

مـــ  مـــو مي البلديـــة بـــبعض  يكـــو  للمـــدير العـــام تمـــويض مـــ  يـــرال مناســـباً  (:97)المـــادة 
 .هذا األمر المنصوص عليها فيصالحياته 

 
 

 حمدان بن راشد ال مكتوم            
 نائب حاكم دبي ـ رئيس البلدية        

 
 م 3002اكتوبر  19صدر في دبي بتاريخ 

 ه1434شعبان  32المـوافـــــق 
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 (1)دول رقم ج
 المؤسسات الصحيــة

 بيان المؤسسة م
 البيطريةالعيادات الخاصة البيرية بكافة تخصصاتها والعيادات  1
 .المستيميات الخاصة 2
 .ةمستودعات األدوي 7
 .تيدلياالص 1
 .تمحالت الن ارا 5
 .المختبرات الطبية 6

 

 (3)جدول رقم 
 المؤسسات ذات العالقة بالصحة العامة

 بيان المؤسسة م
 . طمامية والخاصة، دور الحضانة، رياض األالمدارس الحكو  1
 . صالونات التجمي 2
 . مراكز تخميف الوز  اللياقة البدنية وكما  األجسام، مراكز التدليك،ز مراك 7
 .بالمقاص 1
 .نتا  الحليبمزارع التسمي  ومزارع   5
 .تلحيم وتجميف جلود الحيوانات 6
 .مصانم االكذية 3
 .المكسسات الةذائية 8
 .المقاهي 9
 .محطات معالجة ميال اليرب 10
 .يركات مكافحة الحيرات 11
 .فاتات اآلمحالت بيم مبيد 12
 .المنادق واليقق الممروية 17
 .مجمعات سك  العما  11
  .دور السينما 15



 م2007ديسمبر  71الموافق  هـ1121ذو القعدة  8( 73)السنة  (292)العدد             72     الجريدة الرسمية       –حكومة دبي 
 

 

 

 

 

 (2)جدول رقم 
 ااألمراض السارية الواجب اإلبالغ عنه

 اسم المرض م

 Cholrea الكوليرا 1

 Typhoid/ Para Typhoid الباراتيموئيد/ التيموئيد 2

 Bacillary Dysentery ديزنطاريا العصوية 7

 Amoebic Dysentery الديزنطاريا األميبية 1

 Pulmonary Tuberculosis الس  الرئوي 5

 Brucellosis البروسيال 6

 Leprosy الجذام 3

 Diphtheria الدفتيريا 8

 Pertusis السعا  الديكي 9

 Scarlet Fever الحمى القرمزية 10

 Meaningococcal Maningitis (اليوكيةالحمى )التهاب السحايا  11

 Tetanus الكزاز 12

 Acute Poliomyelitis يل  األطما  17

 Small Pox الجدري 11

 Chicken Pox الجدري المائي 15

 Measles الحصبة 16

 Rubella الحصبة األلمانية 13

 Viral Haemorrhagic Fever الحمى النزفية المايروسية 18

األلمي والبائي )الكبد التهاب  19
 (والجيمي

Viral Hepatitis A/ B/ C 

 Rabies داء الكلب 20

 Mumps النكاف 21

 Trachoma التراخوما أو الحثر 22

 Malaria المالريا 27
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 Leptospirosis (ليبتوسبيروسز)داء البريميات  21

فيروس العوز المناعي البيري  25
 (اإليدز)

HIV 

 Syphilis الزهري 26

 Bacterial Meningitis التهاب السحايا البكتيري 23

 TB meningiti التهاب السحايا السلي 28

 Viral Encephalitis التهاب الدماع الميروسي 29

المتالزمة التنمسية الحادة الوخيمة  70
 (سارس)

Severe Acute Respiratory 

Syndrome 

أو ( داء المليقات)مرض الليجيونير  71
 بونتياكحمى 

Legionaires disease or Pontiac 

  Fever 

 

 (4)جدول رقم 
 األمراض السارية الموجبة لإلبعاد خار  الدولة

 اسم المرض م

فيروس نقص المناعة المكتسبة  1
 (اإليدز)

HIV 

 Leprosy الجذام 2

 Pulmonary Tuberculosis الس  الرئوي 7

 Viral Hepatitis B التهاب الكبد البائي 1

 Syphilis الزهري 5

 (5)جدول رقم 
 رسوم خدمات الصحة العامة

 الرسم بالدرهم البيان م

 :رسوم رقابة األغذية 

 200 يهادة صحية لتصدير يحنة أكذية 1
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2 
يهادة صحية لتصدير يحنة أكذية لدو  مجلس التعاو  

 الخليجي
100 

 700 يهادة صحية وخلو م  اإليعاع لتصدير يحنة أكذية 7

 :اإليعاع م  يهادة خلو مادة كذائية 1

 200 عينات 5لةاية  -

 100 عينات 10ولةاية  5أكثر م   -

 600 عينة 20ولةاية  10أكثر م   -

 عينة 20ما زاد على  -
لك  عينة  50

  ضافية

 10 (للمنتح الواحد)اعتماد بطاقة بيا  لمادة كذائية  5

 50 الكيف ع  حاوية محّولة 6

 100 طلب  عادة الكيف على يحنة كذائية مستوردة 3

 50 تصديق صورة يهادة صحية أو يهادة ذبح حال  8

 1000 اعتماد ن ام  دارة صحة وسالمة األكذية لمكسسة كذائية 9

 100 اعتماد سنوي لمركبة نق  أكذية 10

 2000 اعتماد سنوي يركة تدريب أو استيارات صحية 11

12 
في ( جالو  5سعة )عبوات ميال يرب تصريح سنوي لبيم 

 مكسسة كذائية
100 

 100 تصريح سنوي لتوريد وبيم أكذية في المدارس 17

 200 تصريح سنوي لمزاولة نياط كذائي داخ  جهة حكومية 11

 200 تصريح سنوي لمطبش داخ  سك  عما  15

 :رسوم العيادة والخدمات الطبية

 200  صدار يهادة طبية 16

 250 يهادة طبية على وجه االستعجا  صدار  13

18 
خال  ثالثة يهور م  تاريش ) صدار بد  فاقد ليهادة طبية 

 (المحص
50 

 100  صدار بطاقة صحة مهنية سنوية 19
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20 
خال  ثالثة يهور م  ) صدار بد  فاقد لبطاقة صحة مهنية 

 (تاريش المحص
20 

 50 تطعيم ضد مرض ساري 21

 50 مرض معّي  صدار يهادة خلو م   22

 1000  صدار  ذ  دف  أو حرق جثة لةير المسلمي  27

 100 نق  جثما  متوفى م  أو  لى مطار دبي أو  لى  مارة أخر  21

 :رسوم الخدمات البيطرية

 (:للرأس الواحد)فحص بيطري  25

 1 ماعز/ أكنام -

 5 أبقار -

 10 خيو / جما  -

 (:الواحدللرأس )تحصي  الحيوانات  26

 5 جما / أبقار -

 2 ماعز/ أكنام -

 70 قطط/ كالب -

 70 حيوانات أخر  -

 (:للرأس الواحد)فحص مخبري  23

 7 ماعز/ أكنام -

 5 جما / أبقار -

 20 خيو  -

 10 طيور زينة/ دواج   نتاجية -

 10 حيوانات وطيور برية -

 10 حيوانات أليمة صةيرة/ قطط/ كالب -

 (:للرأس الواحد)معالجة حيوانات  28

 2 ماعز/ أكنام -

 5 جما / أبقار -

 20 خيو  -
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 1 دواج   نتاجية -

 5 طيور زينة -

 20 حيوانات وطيور برية -

 7 صةيرة ةحيوانات أليم -

 70 كالب وقطط -

 (:للرأس الواحد)عمليات جراحية للحيوانات  29

 20 ماعز/ أكنام -

 50 جما / أبقار -

 100 خيو  -

 5 دواج   نتاجية -

 10 طيور زينة -

 70 حيوانات وطيور برية -

 20 صةيرة ةحيوانات أليم -

 50 كالب وقطط -

 (:للرأس الواحدة)توليد حيوانات  70

 5 ماعز/ أكنام -

 70 جما / أبقار -

 100 خيو  -

 70 كالب وقطط -

 10 (:للرأس الواحد)لأبقار  االصطناعيالتلقيح  71

 (:للرأس الواحد ع  ك  يوم) يواء حيوانات  72

 1 ماعز/ أكنام -

 5 خيو / جما / أبقار -

 2 كالب وقطط -

 (:للرأس الواحد)ترقيم الحيوانات  77

 2 ماعز/ أكنام -

 5 خيو / جما / أبقار -
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 (:للرأس الواحد)تسجي  الحيوانات  71

 1 ماعز/ أكنام -

 5 جما / أبقار -

 70 خيو  -

 10 قطط/ كالب -

 20 حيوانات أخر  -

 :فحص ذبائح خار  مقاصب البلدية 75

 5 (للرأس الواحد)ماعز / أكنام -

 10 (للرأس الواحد)جما  / أبقار -

 : صدار يهادة صحية بيطرية لذبائح األفراد والتجار 76

 1 (للرأس الواحد)ماعز / أكنام -

 5 (للرأس الواحد)جما  / أبقار -

 10 (للرأس الواحد)حيوانات أخر   -

 50 (للط  الواحد)منتجات الذبائح الثانوية  -

 (:للرأس الواحد) صدار يهادة صحية بيطرية لحيوا  حي  73

 5 جما / أبقار -

 2 ماعز/ أكنام -

 70 قطط/ كالب -

 10 طيور صةيرة -

 70 طيور كبيرة -

 70 حيوانات أخر 

 250 (للحاوية الواحدة) صدار يهادة صحية للجلود أو األصواف  78

79 
الكيف على يحنة مواد بيطرية ومستلزمات حيوانية محّولة 

 (لليحنة الواحدة)
50 

 1 (للرأس الواحد)رل الحيوانات بالمبيدات  10

 70 تيريح جثة حيوا  11

 70 حيوا التخلص م   12
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 70 نق  حيوا  لةايات بيطرية 17

 10 (للط  الواحد)فحص يحنة أعالف  11

 20 (للط  الواحد)فحص أكذية حيوانات أليمة  15

 50 (للط  الواحد)فحص يحنة لحوم بميناء الدخو   16

 20 (للرأس الواحد)فحص لحوم حيوانات أخر   13

 100 (للط  الواحد)فحص لحوم دواج   18

 5 (للطير الواحد)فحص لحوم طيور برية  19

 70 (للط  الواحد)فحص منتجات الذبائح الثانوية  50

51 
مواد بيطرية / أكذية حيوانات/ فحص مخبري لعينات أعالف

 (للعينة الواحدة)
500 

 50 فحص مخبري لعينة لحوم 52

57 
للرأس ) صدار يهادة صحية بيطرية لحيوانات مختبرية 

 (الواحد
2 

 1 (للطير الواحد) صدار يهادة صحية بيطرية لدواج   نتاجية  51

55 
 صدار يهادة تصدير صحية بيطرية لمستلزمات حيوانية 

 ومواد بيطرية
200 

 100 تقرير صالحية لحوم 56

 700 اختبار كماءة لمزاولة مهنة بيطرية 53

 700  صدار موافقة على  قامة نياط حيواني لمدة مكقتة 58

 100 (للمنتح الواحد)بطاقة بيا  ألعالف وأكذية حيوانات  اعتماد 59

 100 اعتماد سنوي لمركبة نق  حيوانات 60

 :رسوم مكافحة الحشرات

61 
ط   5000لك  )مكافحة الحيرات والقوارض على البواخر 

 (م  وز  الباخرة
250 

صدار يهادة خلو باخرة م  القوارض 62  :تمتيل وائ

 100 (ط  5000)لةاية  -

 200 (ط  10000ط  ولةاية  5000)ما زاد  -
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 (6)جدول رقم 
 رسوم خدمات الن افة العامة

 الرسم بالدرهم نوع النياط م

 1000 الزراعة 1

 1000 صيد األسماك 2

 2000 التعدي  واستةال  الثروة الطبيعية 7

 2000 الصناعات التحويلية 1

 2000 الكهرباء والةاز والميال 5

 700 ط  10000أكثر م   -

 :تقييم وتأهي  عاملي  بمكسسات ويركات مكافحة الحيرات 67

 200 ميرف مكافحة حيرات -

 100 عام  مكافحة حيرات -

 100 عام /  صدار بطاقة تقييم ميرف -

 50  صدار بد  فاقد لبطاقة تقييم -

فني للعاملي  في مكسسة أو يركة مكافحة حيرات تدريب  -
 (لليخص الواحد ع  ك  يوم)

700 

 :اختبار وتيخيص عينات 61

 200 تيخيص عينة حيرية -

 1000 اختبار مخبري لمعالية مبيد حيري -

 2000 اختبار ميداني لمعالية مبيد حيري -

 :تصريح بيم مبيدات حيرية للجمهور 65

 500 أو تعدي  بيانات مبيد/ مبيد حيري جديدتصريح بيم  -

 200 تجديد تصريح سنوي لبيم مبيد حيري -

66 
في الحاالت )مكافحة الحيرات والقوارض للقطاع الخاص 

 يوم/ لك  عام ( الطارئة
250 

 .ي عتبر جزء الط  ط ( 5)لةايات تحديد الرسوم الميار  ليها في الجدو  رقم * 
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 2000 التيييد والبناء 6

3 

  

  

  

  

 :التجارة وخدمات اإلصالح

 5000 (سوبر ماركت)مجمم استهالكي  -

 10000 متجر أقسام -

 10000 (جمعية تعاونية)تسويق تعاوني استهالكي  -

 1000 أنيطة أخر  -

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المنادق والمطاعم

 :المنادق ودور اإلقامة المحدودة

 80000 فوق فندق فئة خمسة نجوم فما -

 60000 فندق فئة أربعة نجوم -

 10000 فندق فئة ثالثة نجوم -

 20000 فندق فئة نجمتي  -

 10000 فندق فئة نجمة واحدة -

 10000 ن ز  -

 10000 فندق عائم -

 10000 منتجم -

 :المطاعم ومحا  بيم األك  واليرب

 7000 مطعم -

 7000 مطبش والئم -

 1000 مقهى -

 1000 بيم المثلجات/ بيم العصير/ بيم اليطائر/ بيم الوجبات الخميمة -

 1000 النق  والتخزي  واالتصاالت 9

 1000 الوساطة المالية 10

11 

  

  

  

 :العقارات والتأجير وخدمات األعما 

 10000 مجمم تجاري -

 10000 تأجير اليقق المندقية -

 10000 مركز تسوق -
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 2000 أنيطة أخر  -  

12 

  

  

  

  

 :التعليم

 2000 (كافة األنيطة)التعليم االبتدائي  -

 5000 (كافة األنيطة)التعليم الثانوي  -

 5000 (كافة األنيطة)التعليم العالي  -

 2000 (كافة األنيطة)خدمات التعليم األخر   -

17 

  

  

  

  

  

  

 :الصحة والعم  االجتماعي

 10000 (كافة األنيطة)المستيميات العامة والمتخصصة  -

 5000 (كافة األنيطة)العيادات الطبية  -

 2000 (كافة األنيطة)كز التأهي  رام -

 2000 (كافة األنيطة)أنيطة الطب البيري األخر   -

 2000 (كافة األنيطة)الخدمات البيطرية  -

 500 (كافة األنيطة)العم  االجتماعي  -

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :الخدمات المجتمعية واليخصية األخر 

 7000 (كافة األنيطة)الصرف الصحي والن افة العامة  -

 500 (كافة األنيطة)المن مات ذات العضوية  -

 :الخدمات الثقافية والترفيهية والرياضية

 2000 دار عرض أفالم سينمائية -

 2000 واألعراستعهدات تن يم حمالت الزفاف  -

 2000 خدمات تجهيز الحمالت والمناسبات الترفيهية -

 2000 األنيطة الرياضية والترفيهية -

 1000 خدمات ثقافية وترفيهية ورياضية أخر  -

 500 (كافة األنيطة)األنيطة الخدمية األخر  

 500 (كافة األنيطة)المن مات والهيئات الدولية  15
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 (8)جدول رقم 
 التأمينات

 قيمة التأمين بالدرهم البيان م
 :شحنات األغذية 1

 10000 درهم 50000يحنة قيمتها أق  م   -
 30000 درهم 200000ولةاية  50000يحنة قيمتها م   -
 50000 درهم 700000درهم ولةاية  200000يحنة قيمتها م   -
 100000 700000يحنة قيمتها أكثر م   -
اليحنات ضما  ثابت لقبو  عدد كير محدد م   -

 المحولة
150000 

ضما  ثابت لعدد م  اليحنات المخالمة للمواصمات  -
 لةايات  عادة التصدير

500000 

 :شحنات األعالف واألغذية الحيوانية والمواد البيطرية 3
 30000 ط  5يحنة وزنها أق  م   -
 50000 ط  15ولةاية  5يحنة وزنها م   -
 100000 ط  25ط  ولةاية  15يحنة وزنها أكثر م   -
 150000 ط  10ط  ولةاية  25يحنة وزنها أكثر م   -
 300000 ط  10يحنة وزنها أكثر م   -

 (7)جدول رقم 
 رسوم خدمات السالمة العامة

 بيان الخدمة م
الرسم 
 بالدرهم

1 

  

 200 (مبنى سكني مستق )اعتماد حوض سباحة خاص  -

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

2000 

 100  صدار يهادة عدم ممانعة الستيراد ألعاب أطما  2
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ضما  ثابت لعدد كير محدد م  اليحنات كير  -
 المطابقة للمواصمات لةايات  عادة التصدير

500000 

ضما  ثابت لقبو  عدد كير محدد م  اليحنات  -
 المحولة

150000 
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 قائمة باألوامر المحلية الملغاة 
 م3002لسنة ( 11)بمقتضى األمر المحلي رقم 

 بشأن الصحة العامة وسالمة المجتمع في إمارة دبي
 ـــــــــــــــــــــ
 

م بيأ  ن افة وتن يم استعما  الطرق العامة والكباري 1961لسنة ( 7)أمر محلي رقم -1
 .والميادي  العامة والمسحات واليوارع

   نياء ومراقبة أماك  الذبيح واألسواق أم بي1961لسنة ( 5) أمر محلي رقم-2
راقبة وبيم الخصوصية والعمومية ولتأجير المواقم فيها وتن يم ذبح الحيوانات وم

 .وتحركات الحيوانات
 .بيأ  وقاية الصحة العمومية م1961لسنة ( 6)أمر محلي رقم -7
 .ت المهملة في زرائب الهوام م بيأ  حم  الحيوانا1961لسنة ( 8)محلي رقم أمر -1
م بيأ  فحص الحمير والحيوانات األخر  التي 1961لسنة ( 11)أمر محلي رقم -5

تستخدم لديجار في عربات الركوب أو عربات النق  أو أي نوع آخر م  العربات أو 
 .ق  الميال أو أي أحما  أخر لن

 .يأ  بطاقات المواد الةذائيةب 1987لسنة ( 27)م أمر محلي رق-6
واألماك   بيأ  تواجد الحيوانات في األماك  العامة 1987لسنة ( 21)أمر محلي رقم -3

 .المأهولة بالسكا 
سطوانات الةاز في م بيأ  تخزي  وتوزيم وبيم أ1985لسنة ( 23)أمر محلي رقم -8

 . مارة دبي
 .ن افة العامة في  مارة دبي  الأبيم 1985لسنة ( 28)أمر محلي رقم -9

م بيأ  اليروط الصحية والمنية الواجب توفرها 1989لسنة ( 78) لي رقمأمر مح-10
 .تهالك اآلدمي في  مارة دبيلتخزي  المواد الةذائية المعدة لالس

بيأ  االيتراطات العامة لذبح وحم  وتسويق 1989لسنة ( 79)أمر محلي رقم -11
 .لمجمدة في  مارة دبيردة واالدواج  المب

م بيأ  اليروط الواجب توافرها في األسمدة 1989لسنة ( 10)أمر محلي رقم -12
 .اً مستوردة أو المصنعة محليالعضوية ال
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( 28)م بتعدي  بعض أحكام األمر المحلي رقم 1990لسنة ( 16)أمر محلي رقم -17
 .ن افة العامة في  مارة دبيم بيأ  ال1985لسنة 

 .كذية وتن يم تداولها ب مارة دبيم بيأ  مراقبة األ1990لسنة ( 51)رقم أمر محلي -11
م بيأ  اليروط والمواصمات الواجب توافرها في 1990لسنة ( 55)أمر محلي رقم -15

 .معدة للتوزيم في  مارة دبيأكذية الرضم واألطما  ال
ام ات أقسم بيأ  تحديد الرسوم المستحقة على خدم1991لسنة ( 56)أمر محلي رقم -16

 . دارة الصحة ببلدية دبي
م بيأ  رقابة بيم المبيدات الحيرية للجمهور م  1991لسنة ( 53)أمر محلي رقم -13

 .كير المتخصصة في  مارة دبيخال  محالت التجزئة 
م بيأ  الرقابة على أعما  مكافحة الحيرات 1991لسنة ( 58)أمر محلي رقم -18

 .بيت والمزروعات في  مارة دوالحيوانا
م بيأ  اليروط العامة الواجب توافرها في 1991لسنة ( 59)أمر محلي رقم -19

 .لسماد العضوي في  مارة دبيمستودعات األسمدة الكيماوية ومعام  ا
( 10)المحلي رقم م بتعدي  بعض أحكام األمر 1992لسنة ( 69)أمر محلي رقم -20

 .م1989لسنة 
ض المواد عتماد فترات صالحية بعم بيأ  ا1992لسنة ( 32)أمر محلي رقم -21

 .الةذائية في  مارة دبي
م بيأ  اليروط العامة لتصنيم واستيراد وتخزي  1992لسنة ( 37)أمر محلي رقم -22

 .وانات األليمة في  مارة دبيوبيم أكذية الحي
م بيأ  االيتراطات العامة الواجب توافرها في 1992لسنة ( 31)أمر محلي رقم -27

 .جمي  العاملة في  مارة دبيوالت محا  قص اليعر
م بيأ  االيتراطات الصحية الواجب توافرها في 1992لسنة ( 35)أمر محلي رقم -21

 .ي لها عالقة بالصحة العامةجميم العاملي  بالمحالت الت
م بيأ  االيتراطات الواجب توافرها في المدارس 1992لسنة ( 36)أمر محلي رقم -25

 .نة الخاصة ب مارة دبيورياض األطما  ودور الحضا
م بيأ  االيتراطات الواجب توافرها في الصيدليات 1992لسنة ( 33)أمر محلي رقم -26

 .الخاصة العاملة ب مارة دبيوالعيادات الطبية 
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الصحة العامة في  مارة م بيأ  مكافحة آفات 1997لسنة ( 82)أمر محلي رقم -23
 .دبي

 .م1987/ 21األمر محلي رقم  عدي م بيأ  ت1997لسنة ( 85)أمر محلي رقم -28
/ 28م بتعدي  بعض أحكام األمر المحلي رقم 1997لسنة ( 86)أمر محلي رقم -29

 .ن افة العامة في  مارة دبيم بيأ  ال1985
 .في  مارة دبي( البا )مادة م بيأ  ح ر 1999لسنة ( 98)أمر محلي رقم -70
لسنة ( 28)األمر المحلي رقم م بتعدي  أحكام 1993لسنة ( 111)أمر محلي رقم -71

 .أ  الن افة العامة في  مارة دبيم بي1985
م بيأ  تحصي  ضمانات مالية على اإلدخا  1998لسنة ( 1)أمر محلي رقم -72

 .ئية الةير مطابقة لليروط الصحيةالمكقت للمواد الةذا
يأ  م ب1992لسنة ( 35)بتعدي  األمر المحلي رقم  2001لسنة ( 1)أمر محلي رقم -77

االيتراطات الصحية الواجب توافرها في جميم العاملي  بالمحالت التي لها عالقة 
 .بالصحة العامة

 


