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 نظرة عامة أ:القسم 
 
 مقدمة .1

األمـر المح�ـي واسـتنادا الـى  إمـارة دبـيفـي المتبعـة الشـفافية والحوكمـة  ممارسـاتوفًقـا ل ت بلدية دبـي هـذا الـدليل اإلرشـاديأعد

 .2003لعام  11رقم 

 مشيدة.في البيئة ال ومتابعة حالتهاالصحة والسالمة معايير  ع�ىوالرقابة للحفاظ  قياس مستوى االلتزامبرنامج تم اسناد 

يمكـن تحقيقـه صـحة اإلنسـان  الذي قد يؤثر ع�ـىوتجنب الضرر فان تحقيق مستوى االلتزام ، الرقابةمصطلح ذكر الرغم من وب

راعـــاة وعـــي جميـــع األطـــراف م عنـــدفـــي ظـــل الممارســـات العاديـــة أو المتوقعـــة بشـــكل معقـــول االشـــتراطات تطبيـــق بتنســـيق 

 وليس بأساليب الرقابة فقط. المساهمة

مسـتوى لضـمان  الممكنـة األطـراف ات جميـعمشـاركاسـهامات وتم إصدار هذا الـدليل اإلرشـادي لتسـليط الضـوء ع�ـى  ولذلك،

 االلتزام المنشود.
 

 الغرض .2

وتحقيـق فـي بلديـة دبـي  واالشـتراطات المعتمـدةالمؤسسـات ذات الصـلة بالضـوابط  وتعزيـز التـزامتم اعداد هـذا الـدليل لضـمان 

 ها من الرقابة ع�ى مدى التزامها.البيئة المشيدة و تمكين والسالمة فيعال من الصحة  مستوى

 

 األهداف .3

 الصحة البيئية الموحدة في األنشطة ذات الصلة في إمارة دبي. ضمان االلتزام بمتطلبات •

 تثقيف أصحاب األنشطة التجارية ذات الصلة والعمال والشخص المسؤول عن مخاطر الصحة البيئية. •

 .ضمان استمرارية العمل بما يتماشى مع اللوائح المعمول بها •

 .زيادة الوعي العام بالصحة البيئية •
 

 القوانين والتشريعات .4

إطــار  حــددوي أنشــطتها،مؤسســية دون وجــود نظــام تشــريعي يــنظم  جهــةيصــعب ع�ــى بلديــة دبــي أداء واجباتهــا وتخصصــاتها ك

 . القائمة شرعية ألعمالها منحعالقتها مع المجتمع وي

 اصدار، تم صدار األوامر واللوائح والقراراتمنحها السلطة إلو بشأن البلدية القانون التشريعي الحاليوبناء ع�ى لذلك 

باإلضـــافة الـــى مطابقـــة إجـــراءات صـــحة وســـالمة المجتمـــع فـــي امـــارة دبـــي،  بشـــأن ، والصـــادر2003لســـنة  11األمـــر المح�ـــي رقـــم  

 .ISO/IEC 17020القياسية الدولية  والرقابة والتزامها بالمواصفةالتفتيش 

أو  https://esuggest.dubai.gov.aeبوابـة االقتراحـات الموحـدة  عبـر بتقـديمهارحـب تو  وأفكـارك، اقتراحاتكتؤمن بلدية دبي ب

 800900عبر االتصال ع�ى 
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 نطاق العمل .5

بمــــا تحــــدده القــــوانين فــــي إمــــارة دبــــي  االلتــــزام بمعــــايير صــــحة البيئــــة المشــــيدةقيــــاس ورفــــع مســــتوى فــــي بلديــــة دبــــي  يــــأتي دور

فـي جـزء أو كـل  المسـاهمةإلى جانب جميـع األطـراف  العمال،مساكن  الحصر،ع�ى سبيل المثال ال  تشمل،، والتي والتشريعات

 نشاط تجاري.

سـالمة و  العامـة والتشـغيلية لصـحة العامـة والسـالمةا وهـي لمؤشـرات الحاليـة القابلـة للقيـاسااللتـزام بامسـتوى  يقـاسحيث 

 الضجيج التشغي�ي.ومستوى  أنظمة مياه غير الشرباالستهالكية وجودة الهواء الداخ�ي وسالمة وجودة  المنتجات
 

 التعاريف والمصطلحات .6

 الصحة العامة •

المجتمـــع  جهـــودمـــن خـــالل  الحيـــاةوتحســـين مقومـــات  وتعزيـــز الصـــحة ،م الوقايـــة مـــن المـــرضووعلـــ ونفنـــهـــو مجـــال 

 المنظمة.

 

 الصحة البيئية •

عوامــل ذات وجميــع ال ،فـردال يـة حــولخارجالالصــحة البيئيـة جميــع العوامـل الفيزيائيــة والكيميائيـة والبيولوجيــة  شـملت

ئيـة التـي يمكـن أن تـؤثر ع�ـى تقييم والسـيطرة ع�ـى تلـك العوامـل البيعملية الشمل ه، وتسلوكياتالصلة التي تؤثر ع�ى 

 صحية.الوقاية من المرض وخلق بيئات  الصحة، بهدف

 

 صحة البيئة المشيدة •

سـواء للعـيش  اإلنسـان،البيئة المبنية أو المعدلة من مساحات أو أنظمـة تتطلـب مـواد للبنـاء، والتـي يتواجـد فيهـا صحة 

ومـــا يـــتم تزويـــده بأقـــل مقومـــات الحيـــاة  أو العمـــل أو الترفيـــه واألنشـــطة األخـــرى التـــي تالمـــس جميـــع جوانـــب حياتـــه،

 نقل من مكان إلى أخر.وبما في ذلك الطرق والجسور وأنظمة الت والمياه،كالكهرباء 

 

 مستوى االلتزام •

تم التعبيــر عنهــا مــن خــالل يــوالتــي  بالمتطلبــات،متثــال التــي حققتهــا مؤسســتك لبرنــامج االلتــزام العــام الاوضــح درجــة ي

 تصنيفات عدة.

 

 نموذج ادارة المخاطر •

مـــن مجموعـــة متنوعـــة مـــن  شـــأقـــد تن والتـــي .والمخـــاطر المحتملـــة عمليـــة تحديـــد وتقيـــيم والســـيطرة ع�ـــى التهديـــدات

 التي قد تحدث. حوادثالاالستراتيجية و وأخطاء اإلدارة ،شيدةالمة لبيئة اجميع مخاطر صحوالتي تتضمن المصادر 

 

 حالة كارثية •

 .عواقب وخيمة وقاتلة له عامل طبيعيأي حدث أو 
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 عينة السحب •

 المطبقة والتحقيقات.الفحوص  فيلتمثيل حالة المنتج  أصلية تمت مصادرتها من المنتج قطعة

 

 التلوث •

 في المنتج. عن طريق التعرض أو إضافة مادة سامة أو ملوثة أو المكونات الموجودة في العينة الشوائب

 

 مياه غير الشرب  •

 .من المخاطر مع أد�ى تأثير ،قليلةبكميات مناسبة للطهي واالستحمام الشخصي والشرب الجودة الالمياه ذات  يه

 

 التلوث السمعي •

ؤثر بشــكل خطيــر ع�ــى صــحة يــأن والــذي يمكــن  المشــيدة،مــن البيئــة والصــادر غيــر مرغــوب فيــه الصــوت الضــجيج أو ال

 اإلنسان العقلية والجسدية.

 

 التلوث الكيميائي •

قـــيم البشـــكل طبيعـــي أو بكميـــات أع�ـــى مـــن  موجـــودالغيـــر المحيطـــة، والبيئـــة وجـــود أو زيـــادة للمحتـــوى الكيميـــائي فـــي 

 أو المسموحة. الطبيعية

 

 التلوث الميكروبيولوجي •

 البيئة المحيطة.الكائنات الحية الدقيقة في تعرف بر صغمتناهية ال اتوجود أو زيادة لكائن

 

 الكائنات الحية الدقيقة •

الكائنات الحية الصغيرة الموجودة في كل مكان حولنا وهي صغيرة جًدا بحيث ال يمكـن  ، وهياتميكروببالما يعرف أو 

 بالعين المجردة. رؤيتها

شـــيوًعا هـــي البكتيريـــا والفيروســـات  األنـــواع األكثـــرونـــا مرضـــى والـــبعض اآلخـــر مهـــم لصـــحتنا، بعـــض الميكروبـــات تجعل

 والفطريات.

 

 .T.B.Cاجمالي عدد البكتيريا  •

 .عينات المياه اتفي نتائج اختبار استخدامه  البكتيريا، ويتممصطلح يشير إلى إجمالي عدد اختصار ل

 

 الليجيونيال •

ذات صـــبح ويمكـــن أن ت مثـــل البحيـــرات والجـــداول، العذبـــة، نـــوع مـــن البكتيريـــا يوجـــد بشـــكل طبيعـــي فـــي بيئـــات الميـــاه

 :المشيدة، مثلمياه النتشر في أنظمة مخاوف صحية، عندما تنمو وت

 ش والحنفياترؤوس الد •

 أبراج التبريد •
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 استخدامأحواض المياه الساخنة التي ال يتم تصريفها بعد كل  •

 نوافير مزخرفة وخصائص مائية •

 خزانات وسخانات الماء الساخن •

 مرض بنشاط مع رذاذ الماء أو البخاخات.الالليجيونيال التي تسبب بكتيريا عادة ما تنتشر 

 

 المقبولة جودة الهواء الداخ�ي •

الــذي تحــدده الســلطات الهــواء الــذي ال توجــد فيــه ملوثــات معروفــة بتركيــزات ضــارة ع�ــى النحــو هــو مصــطلح يشــير الــى 

كثر) من األشخاص المعرضين ٪80المعرفية والذي تعبر عنه الغالبية العظمى (  عن عدم الرضى. أو أ

 

 لالستخدام األوحد  •

 .مؤقتبشكل أي أداة أو جهاز مخصص لالستخدام مرة واحدة أو 

 

• H.V.A.C. 

 كم في مؤشرات جودة الهواء الداخ�ي.  التحوالتي من خاللها يتم  –اختصار الى أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف 

 

• M.V.A.C. 

والتي من خاللها يتم  النقيتشير الى وحدة مناولة الهواء  وهي –اختصار الى أنظمة التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء 

 التحكم في نسب الملوثات الداخلية.

 

• G.S.O. 

 .الخليجيهيئة التقييس لدول مجلس التعاون يرمز الى  مصطلحاختصار ل

 

 المنتج االستهالكي •

هــــو مباشــــرة أو مخصــــص لغــــرض خدمــــة أو اســــتهالك أو للترفيــــه مــــن قبــــل  المنــــتج بتركيبتــــه النهائيــــة، والمعــــد كمــــا

 المستهلك،

التـداول التجـاري مـع أو بـدون اسـترجاعها، ويشـمل ذلـك  إطـارمـا وتوريـداتها فـي خدمـة تقـديم ضمن مراحل بما في ذلك 

التجميل والعناية الشخصية والعطور والمكمالت الصحية والمنظفات ومضادات الجراثيم والمواد : مستحضرات (مثال

المالمسة للغذاء وألعاب األطفال والتبغ ومشتقاته واألجهزة الكهربائية ذات الضغط المنخفض)، وأخرى يتم تصـنيفها 

 الحقا ضمن برامج العمل.
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 المنظفات •

لغـــرض عمليـــات الغســـيل  معـــا،أي مـــادة أو مستحضـــر يتكـــون مـــن الصـــابون أو معـــامالت التـــوتر الســـطحي أو كالهمـــا 

 والتنظيف.

قد تكون المنظفات ع�ى هيئة سائل أو مسحوق أو مخلـوط أو كقالـب يـتم التسـويق لهـا لالسـتخدام المنزلـي أو المهنـي 

 أو الصناعي.

 

 مضادات الجراثيم •

كثـر مـن المـواد  للمسـتهلك ويتكـونشكل يتم توفيره أي مادة أو خليط معد ب  الفعالـة بقصـدأو يحتـوي ع�ـى واحـدة أو أ

تــدمير أو منــع أو تقليــل ضــرر أو غيــر ذلــك مــن الســيطرة ع�ــى أي كــائن ضــار بــأي وســيلة أخــرى غيــر الطــرق الفيزيائيــة أو 

 الميكانيكية.

ســتخدامها بقصــد تــدمير أو ردع أو تقليــل ضــرر أو كمــا يمكــن أن تكــون أي مــادة أو خلــيط، أنشــئت مــن مــواد أو خلــيط، ال

 أو السيطرة ع�ى أي كائن ضار بأي وسيلة غير الطرق الفيزيائية البسيطة أو الميكانيكية. عمل،منع 

 

 األجهزة الكهربائية ذات الضغط المنخفض •

تــــم تصــــميمها لغــــرض  فولــــت،) 1000الــــى  50(مــــن  أي جهــــاز أو الــــة تعمــــل بالطاقــــة الكهربائيــــة بجهــــد كهربــــائي بــــديل

 االستخدام المنزلي أو المهني.

 

 منتجي •

 وتشمل تلك المنصة: ،االستهالكيةتهدف إلى ضمان سالمة المنتجات  ،منصة ذكية من تصميم وتقديم بلدية دبي

تســجيل منتجــاتهم وفًقــا لمواصــفات الصــحة والســالمة لغــرض  ،تجــارللتــم تصــميمه  منتجــي النظــام االلكترو�ــي الــذكي:

 .بها الموصى

تــوفير قاعــدة بيانــات مفتوحــة للمنتجــات االســتهالكية لغــرض  والتجــار،م تصــميمه للجمهــور تــ منتجــي التطبيــق الــذكي:

 .للتحقق من حالتها واإلبالغ عن أي منتج غير مسجل

 

 البطاقة التعريفية •

مشـار أو  منقوشـةمكتوبـة أو مطبوعـة أو  أخـرى،أو أي مـادة وصـفية  أو عالمـة مصـورة اشـارة أو عالمـة تجاريـة أورمز أي 

 .المنتجات االستهالكيةعبوات العرض الخاصة بأو مرفقة ب مؤثرذات طابع أو مزخرفة أو اليها 
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 قطاع األعمال :بالقسم 
 أنظمة الرقابة والتفتيش .7

 :ع�ى النحو التالي الرقابة والتفتيشيتم تنفيذ برامج :  7.1

زيـارة  مـن خـاللالـذاتي أو  تفتـيشعـن بعـد عـن طريـق ال وأصـحاب العالقـة المنشآتمع  قصيالتحاالت و اتاإلخطار  •

 قصي.الت

 .التفتيشعملية تدقيق لغرض ضمان جودة ال اتزيار  •

 االعتيادية.تفتيش الزيارات  •

 :المذكورة أدناهكهناك أنواع مختلفة من عمليات التفتيش :  7.2

 المنشأة وفئتها.طبقا لدرجة تقييم : زيارة مجدولة يةروتينزيارة  •

 خيرة.األ التفتيش نتائجمخاطر  سجلة حسبمتابعة: زيارة مقررة وفقا للمالحظات المزيارة ال •

 ادثة.ح استالم اقرارها نتيجة فجائية تم زيارة: زيارة بالغ •

ات أو خـالل التوجيهات االدارية أو التعـاميم أو المالحظـبموجب اقرارها  ، تمومتوقعةمقررة زيارة : يمر اإلدارزيارة األ •

 حاالت التقصي.

فـي  الميدانيـة تغيـراتمـن خـالل المأو  الجـودة، متطلبـاتوفًقـا ل مقررة، وتم تنفيـذهاغير  فجائية زيارة: ةعشوائيزيارة  •

 .المجال

أو ميـاه لمنتجـات االسـتهالكية غـرض سـحب اخصيًصـا ل تمـت جـدولتها متوقعـة،ومقـررة عينات: زيارة الزيارة سحب  •

تلـك العينـات  وجمـع فـي الموقـع أو بعـض أو كـل مـنهم بـنفس الزيـارة، عينات الهـواء الـداخ�ي لفحصأو غير الشرب 

الــى  وباإلضــافة، المشــيدةصــحة البيئيــة لغــرض تحديــد ظــروف بغــرض الفحــص المخبــري أو فحصــها ميــدانيا، وذلــك 

 من الزيارات. ذكرها األنواع السابق يتم الغرض من تلك الزيارة أثناءقد  ذلك،
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 وحدة المخاطرنموذج  .8

 ها:تكرار يةشدة المخاطر المحتملة واحتمالحسب اطر تقييم المختوضيح لي�ي  فيما

 احتمالية التكرار
 (العواقب)شدة التأثير 

 مرتفع جدا مرتفع معتدل ضعيف غير مؤثر

 كارثي كارثي كبير متوسط بسيط متكرر

 كارثي كبير كبير متوسط بسيط عالي

 كبير كبير متوسط متوسط بسيط محتمل

 متوسط متوسط متوسط بسيط بسيط غير وارد

 بسيط بسيط بسيط بسيط بسيط غير وارد ع�ى االطالق

 طر المحتملةاخماحتمالية تكرار وشدة المؤشر 

 التفاصيل احتمالية التكرار
شدة التأثير 

 (العواقب)
 التفاصيل

 ع�ى الصحة البيئيةال يوجد خطر  غير مؤثر لم يحدث من قبل غير وارد ع�ى االطالق

 ع�ى الصحة البيئية طفيفتأثير  ضعيف حدود االمارةحدث خارج  غير وارد

 محتمل
حدث مرة واحدة ع�ى األقل في نطاق 

 مماثلعمل 
 محدود أو مؤقت و حاد تأثير صحي بيئي معتدل

 عالي
مرة واحدة ع�ى األقل ضمن  حدث

 نطاق العمل
  دائمأو  مزمن تأثير صحي بيئي مرتفع

 متكرر
 نطاق ضمنكرر في عمليات مماثلة ت

 العمل
 تأثير صحي بيئي واسع النطاق مرتفع جدا

 المطلوب اتخاذه حسب المخاطر المقيمة: لإلجراءفيما ي�ي توضيح 

 االجراء المتخذ تقييم الخطر

 .باإلجراءات الحالية أو العملية أو المهمة أو ممارسة النشاطيمكن تشغيل  بسيط

 متوسط
 قديم تصحيح الوضعتمع  ،الحاليةباإلجراءات  أو العملية أو المهمة أو ممارسة النشاطيمكن تشغيل 

 .أخرى لتنفيذ اإلجراءات طرقبه ، أو ب الموصى

 كبير

 قديم تصحيح الوضعتمع  ،الحاليةباإلجراءات  أو العملية أو المهمة أو ممارسة النشاطيمكن تشغيل 

 االشراف والرقابة. ، وتحتالمقترحةخالل الفترة الزمنية  أخرى لتنفيذ اإلجراءات طرقأو ب به، الموصى

 ومع الزامية توقف التشغيل أو الممارسة في حال عدم االلتزام خالل فترة التصحيح المقترحة.

 كارثي
لحين تصحيح الوضع، مع اعادة التقييم  أو العملية أو المهمة أو ممارسة النشاطتشغيل  الزامية توقف

 قبل اعادة اطالق العملية أو النشاط.

كذلك حسب النتائج النهائية التي تحتسب و التجاري،نوع النشاط  ا حسبمخاطرهالشتراطات تم تقييم كل مخالفة لمالحظة: 

 في درجة تقييم المنشأة وفئتها.
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 والتصنيفالنتائج المحققة  .9

 حسب اعتمادها اداريا.الموضحة أدناه طرق االحتساب وفًقا ل التصنيف النهائيع�ى  الصحة البيئية اشتراطاتتؤثر مخالفات 

 .Eفئة الإلى وصوال بترتيب تنازلي و ،Aضمن الفئة  اللتزامحيث يسجل أع�ى مستوى من ا
 

 مسار توضيحي احتساب التصنيف الفئة

E 

كثر 1الشتراط كارثي في حال مخالفة   أو أ

 أو /و 

كثر 3  مخالفات الشتراط كبير أو أ

 أو /و 

كثر 5  مخالفات الشتراط متوسط أو أ

 أو /و 

كثر 10  مخالفات الشتراط بسيط أو أ

1 
 

   

    3       
 

 

    
5       

 

         
10 

 

 

D 

  في حال مخالفة الشتراط كبير أو شرطين

 أو /و 

 مخالفات الشتراطات متوسطة 4الى  3

 أو /و  

 مخالفات الشتراطات بسيطة 9الى  7

1 2 

 
    3 4 

             7 8 9 

 

C 

 كبير في حال عدم وجود مخالفة الشتراط

 أو /و 

 مخالفة الشتراطات متوسطة 2الى  1

 أو /و 

 مخالفات الشتراطات بسيطة 6الى  4

 

1 2 

       4 5 6   

B 

 كبير عدم وجود مخالفة الشتراط في حال

 أو /و 

 متوسط في حال عدم وجود مخالفة الشتراط

 أو /و 

 مخالفات الشتراطات بسيطة 3الى  1

 

 
1 2 3    

A 

 كبير في حال عدم وجود مخالفة الشتراط

 أو /و 

 متوسط في حال عدم وجود مخالفة الشتراط

 أو /و 

 في حال عدم وجود مخالفة الشتراط بسيط

 

 

 
 

 مساكن العمالة في يصحة البيئالمعايير االلتزام ب .10
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A.  والنظافة العامة الصحة 

 تعاميم صادرة. ، وأية1الملحق  في المدرجةيجب أن تتوافق المنشأة مع متطلبات المعايير المطبقة 

 

B.  العامة والتشغيلية السالمة 

 تعاميم صادرة. ، وأية14و 1المالحق  في المدرجةيجب أن تتوافق المنشأة مع متطلبات المعايير المطبقة 

 

C. المنتجات االستهالكية سالمة 

I. األجهزة الكهربائية ذات الضغط المنخفض 
متطلبات المعايير المطبقة و UAE.SGSOالخليجية معايير المواصفات االمارتية يجب أن تتوافق المنشأة مع 

 تعاميم صادرة. ، وأية8في الملحق  المدرجة

II. المنظفات 
الخليجية دليل االرشادات الفنية للمنظفات ومعايير المواصفة االمارتية يجب أن تتوافق المنشأة مع 

UAE.SGSO1948:2009 متطلبات المعايير ، و2014لعام  3 رقم-ع�ى المنظفات  رقابةلل المخطط االماراتيو

 تعاميم صادرة. ، وأية10في الملحق  المطبقة المدرجة

III. مضادات الجراثيم 

 متطلبات المعايير المطبقة المدرجةدليل االرشادات الفنية لمضادات الجراثيم، ويجب أن تتوافق المنشأة مع 

 تعاميم صادرة. ، وأية11في الملحق 

 

D. الهواء الداخ�ي جودة ومؤشرات أنظمة مطابقة 

متطلبات المعايير الليجيونيال، وأدلة االرشادات الفنية للبيئة المشيدة والسيطرة ع�ى يجب أن تتوافق المنشأة مع 

 تعاميم صادرة. ، وأية2في الملحق  المطبقة المدرجة
 

E. أنظمة مياه غير الشرب مطابقة 

متطلبات المعايير أدلة االرشادات الفنية للبيئة المشيدة والسيطرة ع�ى الليجيونيال، ويجب أن تتوافق المنشأة مع 

 تعاميم صادرة. ، وأية3في الملحق  المطبقة المدرجة

 

F. بمستوى الضجيج التحكم 

، 4في الملحق  متطلبات المعايير المطبقة المدرجةو المشيدة،أدلة االرشادات الفنية للبيئة يجب أن تتوافق المنشأة مع 

 تعاميم صادرة. وأية

 

 

 
 العقوبات والغرامات .11
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 والقوانين،في حال مخالفتهم أيًا من اللوائح المشار اليها في الدليل  مخالفين،تعتبر األفراد أو المؤسسات أو كالهما معا 

 .2003لسنة  11حسب ما هو منصوص عليه في األمر المح�ي رقم  تطبق الغرامات ع�ى المنشآتوكذلك 

 

 االعتراض والنزاعات .12

وذلك من  الصادرة،ا في التقارير تضمن بلدية دبي حق النزاع ومراجعة العمليات عند طلب متعامليها خالل الفترة المعلن عنه

مع تقديم األدلة الداعمة وأيضا رفعها عبر نظام  ،ehcinspection@dm.gov.aeخالل التواصل معنا عبر البريد اإللكترو�ي 

 .التفتيش أو زيارة مكتب القسم

 المعتمدة،فشل في توفير المتطلبات حسب اجراءات القسم  لعمالئنا، أووفي حال تم التوصل الى حل غير مرضي  ذلك،ومع 

 عبر بوابة الشكاوى الموحدة أو  900800 فيرجى عدم التردد في االتصال بنا ع�ى مركز االتصال 

 https://ecomplain.dubai.gov.ae/  تم اتخاذه أو بواسطة موظف أو عملية في  لتلقي اعتراضك بكل نزاهة ضد أي إجراء

 .بلدية دبي

 

 قطاع األفراد ت:القسم 
 ستفساراتاال .13

ولتجنب االنسياق وراء الشائعات، وذلك  معلومة،أنت ع�ى بعد خطوة فقط بعيدا عن أية معاناة في الحصول ع�ى أي 

أو  ehcinspection@dm.gov.ae أو مراسلتنا عبر البريد اإللكترو�ي ع�ى دبي،أو تطبيق بلدية  ، /7DUBAI 24بتحميل تطبيق

info@dm.gov.ae. 

 

 البالغات .14

للمنتجات  MONTAJI أو عبر تطبيق ، 900800انضم الى موظفي الصحة والسالمة وبلغ عن أي مالحظة عبر مركز االتصال 

 للمالحظات الخاصة بالصحة والسالمة.أو تطبيق بلدية دبي  ،DUBAI 24/7 أو تطبيق االستهالكية،

 

 الشكاوى .15

 أو عبر بوابة الشكاوى الموحدة ، 900800يمكنك تقديم الشكوى الخاصة بك عبر مركز االتصال 

https://ecomplain.dubai.gov.ae/، في حال عدم الرضا عن الحلول المقدمة من بلدية دبي. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecomplain.dubai.gov.ae/
mailto:ehcinspection@dm.gov.ae
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 المراجع ث:القسم 
والالئحة التنفيذية رقم  دبي، بإمارةبشأن الصحة العامة والسالمة في المجتمع  2003لسنة  11األمر المح�ي رقم  •

 .2007لسنة  30

 ) في بلدية دبي.ومضادات الجراثيماألدلة االرشادية المعتمدة للمنتجات االستهالكية (المنظفات  •

 نيال في بلدية دبي.دليل السيطرة ع�ى بكتيريا الليجيو  •

 .متطلبات السالمة ألحواض السباحة العامةدليل  •

 أدلة ارشادات السالمة العامة والتشغيلية. •

 التعاميم والتوجيهات المعتمدة من بلدية دبي. •
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 المالحق حسب النشاط ج:القسم 
 اشتراطات الصحة والسالمة العامة :1ملحق

 الخطر االشتراط

النشاط واستخدام المنشأة والممارسة فيها حسب الترخيص أو التصريح الصادرمطابقة  . 

 متوسط ال يسمح بالطبخ في مواقع العمل بدون تصريح.

 متوسط توفير نسخة من عقد اإليجار مع مالك أو مشغل المنشأة.

 متوسط ال يسمح باالستخدام الشخصي لمواقع العمل بدون تصريح.

 متوسط المؤقتة أو الدائمة في مواقع العمل بدون تصريح. باإلقامةال يسمح لألفراد 

 متوسط استخدام األجهزة المصرحة حسب نشاط رخصة المنشأة.

 متوسط ال يسمح بوجود الحيوانات/ الحيوانات األليفة بدون تصريح.

 توفر اجراءات وأساليب الوقاية المناسبة والسيطرة ع�ى انتشار األمراض والعدوى

 كارثي وجود عمال بجروح مكشوفة أثناء العمل عدم

 كارثي عدم وجود عمال بجروح أو اصابات أو عدوى قد تؤثر ع�ى صحته أو تؤثر ع�ى صحة وسالمة الغير

 متوسط توفير الية معتمدة في حال األمراض السارية والحجر الصحي حال طلبها.

 متوسط .المحافظة ع�ى مستوى النظافة الشخصية

 .المحافظة ع�ى النظافة العامة في جميع مرافق المنشأة

 كبير نوافذ نظيفة ومزودة بشبك بحالة جيدة لمنع دخول الحشرات والقوارض.

 كبير نظافة المراحيض وغرف االستحمام.

 كبير نظافة الجدران واألرضيات وأحواض الغسل.

 كالقوارض والحشرات ذات األثر الفعال. اآلفاتتوفر إجراءات عملية مكافحة 

 كبير .يدل ع�ى وجودها وجود حشرات أو قوارض أو ما

 متوسط ذات األثر الفعال. كالقوارض والحشرات اآلفاتتوفر عقد ساري إلجراءات عملية مكافحة 

 كبير توفر أجهزة وتوصيل مياه الشرب بحالة نظيفة.

المواد التالفة والمخلفات والنفايات الحيوية الخطرة والعامة  توفر إجراءات عملية التخلص المناسب من

 شاملة المنتجات االستهالكية واألثاث ذات األثر الفعال.
 كبير

 عدم استعمال الفارغ من عبوات الكيماويات والمنظفات ألي غرض من األغراض مع التخلص منها بشكل

 امن.
 متوسط

المناسب من المخلفات والنفايات الحيوية الخطرة والعامة شاملة توفر عقد ساري إلجراءات عملية التخلص 

 المنتجات االستهالكية واألثاث.
 متوسط

 الخدمات والتجهيزات والتمديدات الصحية المناسبة. توفر

 متوسط توفر أحواض غسل الشعر واأليدي المناسبة وبعدد كافي.

 متوسط توفر مراحيض وغرف استحمام مناسبة وكافية.

 متوسط مصدر للمياه الباردة والساخنة. توفر
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 توفر أنظمة الصرف المناسبة لمخلفات النشاط.

 كبير تصريف.بشكل صحيح إلى قنوات أو خطوط  اآلالت مياهتصريف 

لها من الجهات المختصة بتصريفها كنفايات سائلة تجارية إلى شبكة  وأخذ تصريحيجب جمع النفايات السائلة 

 .في الموقع وإعادة تدويرهاالمجاري أو القيام بمعالجتها 
 كبير

 كبير التخلص المناسب من النفايات الزيتية ونفايات المبردات.

 كبير رضية.األفي مالمح  اختالفيجب أن تتم تغطية خط التصريف بنفس مستوى األرضية وبدون أي 

توفر حاويات مناسبة وكافية للمخلفات والنفايات الحيوية الخطرة والعامة شاملة المنتجات االستهالكية واألثاث واألدوات، ويتم 

 تنظيفها بطريقة دورية.

 كبير مناسبين.يجب توفير أوعية للنفايات ذاتية اإلغالق وبعدد وحجم 

 متوسط .توفر مواد التطهير والتعقيم المناسبة

 متوسط .توفر مواد التنظيف المناسبة

 كبير توفر األدوات والمعدات بحالة نظيفة ومعقمة.

  .المفعول حال طلبها توفر وثائق أو تصاريح عدم الممانعة المتعلقة بالصحة البيئية للمنشأة والعاملين سارية

 متوسط توفر قائمة محدثة بجميع العاملين حال طلبها.

 متوسط المناطق المخصصة للتدخين داخل المنشأة.توفر تصريح 

 متوسط توفر شهادات الصحة المهنية للموظفين والعاملين سارية المفعول حال طلبها.

 .وسالمة البيئة المشيدة والصادرة من بلدية دبي ذات العالقة بممارسات صحة والتوجيهات والتعاميمااللتزام بالتعليمات 

 كبير والتعامل الصحي.الممارسة واالستخدام 

 كبير .تقديم الطلبات أو االيضاحات الالزمة قبل البد بطبيعة عمل معين

 كبير االخطار بالحاالت الناجمة والتي قد تؤثر ع�ى الصحة البيئية في المنشأة.

 التزام المنشأة بعملية تنظيم التدخين.

داخل  ومنع التدخينالمنشاة،  ومناسب داخلوواضح وضع العالمة المخصصة لمنع التدخين في مكان بارز 

 المنشاة.
 كبير

 كبير قدم عن مداخل ومخارج المبنى. 25ابقاء طفايات السجائر بعيدة بمقدار 

 كبير ازالة طفايات السجائر من جميع المواقع والمناطق الممنوع التدخين في ارجائها.

توزيع عينات مجانية للتبغ او منتجاته او السلع المرتبطة  او االلتزام بعدم القيام بالدعاية او اإلعالن او الترويج

 ترويج.ع�ى األسعار وما يرتبط من  وتشمل التخفيضاتبه 
 كبير

 .حسب اشتراطات الصحة البيئية المنشأة،مناسبة خصائص التشييد والتصميم القائم مع الغرض من نشاط 

 كبير والحرارة المنبعثة من النشاط.توفر الية سهولة التخلص من الغازات واألدخنة 

 كبير األرضي.يجب ان تقع المغسلة بالطابق 

 .توفر مرافق خاصة مناسبة وكافية حسب مخطط النشاط المرخص

 متوسط توفر قاعات ومناطق األنشطة مناسبة.

 متوسط توفر غرف تغيير المالبس مناسبة.
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 متوسط المناسبة بالقرب من أحواض السباحة. وتغيير المالبستوفر غرف االستحمام 

 متوسط توفر غرف أو مناطق كافية مخصصة لالنتظار.

 متوسط توفر غرف أو مناطق كافية لخدمة خاصة للزبائن.

 .حال طلبها توفر وثائق أو تصاريح عدم الممانعة المتعلقة بالسالمة سارية المفعول

 متوسط والمستشعرات.توفر سجالت المعايرة لألجهزة 

 متوسط والمستشعرات،توفر شهادات اعتماد سارية المفعول لألجهزة 

 متوسط إذن بالعمل في األماكن المحصورة. توفر 

والتحكم في حاالت الحريق والطوارئ وتعمل بفاعلية تامة ويتم  توفر مخطط تصميم وأدوات ومتطلبات أنظمة الوقاية والحذر

 .متخصصة ومعتمدة في هذا المجال حسب القوانين والمتطلبات في دليل كود اإلمارات للحريق االرشادي صيانتها من خالل شركة

 كبير توفر وسائل اطفاء الحريق سارية الصالحية.

 كبير  الطارئ.يجب توفير مفاتيح إيقاف إضافية من أجل اإليقاف 

 كبير . 25الفني رقم  لإلرشادتوفر صندوق اسعافات أولية بمحتويات وأدوات مناسبة، طبقا 

 كبير توفر مداخل ومخارج مناسبة.

 كبير توفير عالمات مخططات مخارج الحريق.

 كبير تزويد الغرف والممرات والمداخل بمجسات وكواشف الدخان والحرارة.

 كبير توفر أجهزة انذار الحريق ولوحات السيطرة الرئيسية حسب النشاط المرخص

 كبير الغازات واألبخرة والحرارة المناسبة والكافية في المنشأة. توفر وسائل تصريف

 كبير وجود شهادة استيفاء متطلبات الوقاية من الحريق من قبل إدارة الدفاع المد�ي سارية المفعول.

 كبير توفر خطة اخالء للمنشأة قابلة للتطبيق ونقاط تجمع آمنه محددة ومعلومة للجميع.

 كبير كافية لخطط االخالء الوهمية حسب النشاط المرخص.سجل تمارين  توفر

عدم استخدام أي من المواقف كنقاط للتجمع في حاالت الطوارئ مع ضمان توافر أماكن مخصصة لذوي 

 االحتياجات الخاصة بالقرب من مداخل المنشأة.
 كبير

 كبير سهولة الوصول الى مخارج الطوارئ عبر الساللم.

 .وتداول األدوية بأي وسيلة قانونية،عدم السماح ببيع المنتجات االستهالكية بطريقة غير 

 كبير تداول المنتجات االستهالكية المصرح ببيعها فقط وحسب النشاط في امارة دبي.

 .استخدام مرافق المبنى بطريقة امنة بعد الحصول ع�ى التصريح الالزم

 كبير .38الفني رقم  لإلرشادتوفر اشتراطات السالمة في المطابخ ومناطق تحضير الطعام المرخصة، طبقا 

 كبير المستخدمة  وأحجام اآلالتيجب ان تتناسب المساحة مع عدد العمال وعدد 

 كبير عدم فتح الشبابيك وأبواب الشرف حسب نشاط المنشأة.

 كبير .الخشبيةوالحواجز ترخيص أعمال التشييد 

كلاالرضيات غير زلقة وغير منفذة للماء وعالية المقاومة لالحتكاك   كبير .والتآ

 كبير توفر مساحة مناسبة للنشاط أو العمل.

 .حوائط وجدران وأسقف المنشأة مصنعة من مواد معتمدة
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 كبير استخدام الطالء المناسب حسب التشغيل.

 كبير مقاومة للحريق.جميع مواد التشييد المستخدمة 

 .تأمين (التعامل واالستخدام) المواد القابلة لالشتعال وأسطوانات الغاز المسال بطريقة مالئمة

 كبير عالمات عدم التدخين والعالمات التحذيرية األخرى بالقرب من المواد القابلة لالشتعال. توفر

 كبير الكيماويات.يجب وضع العالمات المميزة الصحيحة ع�ى حاويات 

 كبير مستندات بيانات المنتجات والمواد الخطرة من الموزع حال طلبها. توفر

 .عدم تداول المنتجات االستهالكية المنتهية الصالحية أو الفاسدة أو التالفة

 كبير عدم بيع او عرض منتجات التبغ او السلع المرتبطة به تالفة او منتهية الصالحية او محظورة.

 توفر الية التخزين المناسب للمنتجات االستهالكية واألدوات والمواد.

المغاسل وتخزينها حسب بيان  في خدماتالمواد الكيماوية المستخدمة  ومنفصلة لتخزينمناسبة  ةتوفير غرف

 سالمة المادة.
 متوسط

 متوسط عدم استخدام غرفة المصعد كمكان للتخزين.

 متوسط كمكان للتخزين.عدم استخدام غرفة الكهرباء 

 متوسط عدم استخدام غرفة المضخات كمكان للتخزين.

 متوسط عدم استخدام خزائن حفظ معدات إطفاء الحريق كمكان للخزين.

 سنتيمتراً وأسفل 20تخزين المواد بشكل مناسب ع�ى ارفف معدنية مرتفعة عن األرض ما ال يقل عن 

 سنتيمتر. 50السقف بمسافة ال تقل عن 
 كبير

 متوسط توفر مقاييس درجة الحرارة المعايرة.

 متوسط توفر سجل قراءات درجة حرارة مكان التخزين.

 متوسط األدراج أو الرفوف الكافية والمناسبة. توفر الخزائن أو

مهندس السالمة أو الفني  وجود ممثل االدارة أو المدير المعني مثل الشخص المسئول أو المشرف الصحي أو

 .المتخصص
 متوسط

 كبير مهام عمل موظف بلدية دبي. السماح والمساعدة في انجاز

 الرسمي المناسب. الزيارتداء 

 بسيط ارتداء األحذية المناسبة أثناء العمل.

 .توفر مستوى الصيانة المناسبة التي قد تؤثر ع�ى صحة البيئة المشيدة

 كبير المعدات اليدوية.صيانة المعدات واألجهزة الكهربائية بما فيها 

وسالمة البيئة المشيدة والصادرة من  ذات العالقة بممارسات صحة والتوجيهات والتعاميمااللتزام بالتعليمات 

 .بلدية دبي
 كبير

 .السالمة والوعي بمخاطرها بإرشاداتتوفر اليه ومواد التثقيف 

 متوسط تعليمات السالمة واللوحات اإلرشادية التشغيلية وملحقاتها بكمية كافية.  توفر

 متوسط تدريب العمال ع�ى اجراءات السالمة المهنية. 

 بسيط وجود االعالنات في البيئة المشيدة مالئمة ومعتمدة.
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 بسيط وجود الفتة باالسم التجاري وبيانات المنشأة.

 بسيط والمناسبة. توفر أنظمة االنارة الكافية

 .الفني لإلرشادطبقا  توفير شهادة سالمة أو مطابقة لمعدات الوقاية الشخصية من جهة معتمدة،

: TG14 ,TG15, TG16, TG17, TG18, 19, TG20, AND TG21 كبير 

 .من جهة معتمدة توفير شهادة سالمة أو مطابقة لمعدات وأنظمة النقل والتنقل بالرفع

 كبير المتحركة لناقل الحركة في المصاعدتأمين األجزاء 

 كبير توفير شهادة سالمة أو مطابقة لمعدات وأنظمة الضغط من جهة معتمدة.

 للمنشأة. والتشغيلية المناسبةتوفر وسائل السالمة العامة 

 كبير معدات غسل العيون حسب النشاط وفي مناطق التعامل مع المواد الكيميائية. توفير

 كبير المناسب وبحالة جيدة ال تؤثر ع�ى صحة البيئة المشيدة.وجود األثاث 

 كبير توفر األدوات والمعدات بحالة تشغيلية امنة جيدة ومناسبة.

 كبير اتباع النظام الصحيح لأللوان المميزة لخطوط الماء , البخار , الديزل و الغاز . 

 كبير توفر المكائن واألجهزة بحالة تشغيلية امنة جيدة ومناسبة.

 توفر معدات واجراءات مراقبة وضمان الجودة حال طلبها.

 بسيط ادخال تقارير الفحوص الدورية في النظام االلكترو�ي للصحة والسالمة ببلدية دبي.

 بسيط توفر سجالت االلتزام الذاتي واجراءات المتابعة والتدقيق الداخ�ي حال طلبها.

 بطريقة امنة وبأنظمة كهربائية معتمدة.توفر التوصيالت والدوائر الكهربائية 

 كارثي وامنة. مغطاةوجود نهايات كهربائية 

 كارثي الكهربائية بحالة جيدة وفي المكان المناسب. والمآخذتوفر القوابس 

 كارثي تجنب التحميل الزائد ع�ى مخارج القوابس.

 كارثي الوصول اليها سهالً  وأن يكونيجب توفير مفتاح عزل كهربائي مناسب لكل آلة 

 كارثي الكهربائيةيجب توفير تسرب ارضي في كل الدوائر  

 

 اشتراطات جودة الهواء الداخ�ي :2ملحق

كيز ملوثات الهواء الداخ�ي ضمن الحدود المسموح بها داخل المنشأة.  كبير قراءات ترا

 كبير األجهزة الى الهواء الطلق.توفر نظام العادم لتصريف ملوثات الهواء والحرارة الناتجة من 

 توفر نظام تهوية مناسب وفعال في ساحات مواقف السيارات التابعة للمنشأة.

 بسيط ساحات مواقف السيارات داخل المنشأة مجهزة بنظام تهوية ميكانيكي مناسب وفعال 

كسيد   بسيط الكربون.ساحات مواقف السيارات داخل المنشأة مجهزة بحساسات انبعاثات غاز أول أ

 متوسط توفر الية تهوية مناسبة في غرف المضخات.

تزويد جميع أنظمة وأبراج مياه التبريد بما في ذلك خزانات المياه الخاصة بها بنظم معالجة مياه مناسبة 

 التحكم فيها تلقائًيا. وفعالة، يتم
 كبير

 متوسط توفر الية مناسبة لتهوية األماكن المحصورة ضمن حدود المنشأة.
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 كبير .والحسيخالل الفحص الظاهري  جودة مؤشرات الهواء الداخ�ي والراحة الحرارية في المنشأة من

 المناسبة والكافية داخل المنشأة. ةأو الصناعيتوفر أنظمة التهوية الطبيعية 

 كبير المنشأة.المنشأة مزودة بنظام فعال لتسخين وتبريد لتهوية وتلطيف الهواء، يتناسب مع تصميم ومساحة 

 كبير المنشأة مزودة بنظام ميكانيكي فعال لتهوية وتلطيف الهواء، يتناسب مع تصميم ومساحة المنشأة.

 متوسط عليها حسيا. لما يد المنشأة أوعدم وجود روائح غير مرغوبة أو دخان أو غبار في الهواء داخل 

 كبير للمواصفات القياسية المطبقة. مطابقة المواد المستخدمة في أنظمة تلطيف الهواء الداخ�ي

 كبير مراعاة حد اشغال المنشأة حسب التصاريح الصادرة والمخططات المعتمدة.

 كبير توفر أجزاء ومكونات نظام الهواء الداخ�ي بحالة جيدة ونظيفة داخل وخارج المنشأة.

 عن طريق شركة متخصصة.اجراء الصيانة الفعالة والدورية ألجزاء ومكونات أنظمة الهواء الداخ�ي 

 كبير عدم وجود انسداد او غلق لمدخل الهواء الخارجي لنظام التهوية.

 متوسط عدم وجود بقايا ترسبات أو تكثفات أو ما يدل عليها داخل المنشأة.

 متوسط .توفر عقد ساري إلجراءات عملية صيانة أنظمة الهواء الداخ�ي

 متوسط الدوري ألنظمة الهواء الداخ�ي.توفر سجل أو بيانات الصيانة والفحص 

 توفير تصاميم نظام ميكانيكي فعال لتهوية وتلطيف الهواء، يتناسب مع خصائص ومساحة المنشأة.

 كبير مناسبة موقع مدخل الهواء الخارجي لنظام التهوية من مصادر التلوث.

 كبير توفر نظام مناسب لتنقية الغبار عند مدخل الهواء الخارجي.

 كبير المنشأة مزودة بمراوح شفط تعمل بشكل دائم يتناسب عددها ومواقعها وتصميمها مع مساحة المنشأة.

 

 اشتراطات أنظمة مياه غير الشرب :3ملحق

 كبير توفير شهادة سالمة أو مطابقة ألنظمة مياه غير الشرب والخزانات من جهة معتمدة.

 طريق شركة معتمدة لدى بلدية دبي.اجراء الصيانة الدورية ألنظمة المياه عن 

 كبير توفر عقد ساري إلجراءات عملية صيانة أنظمة المياه.

 كبير توفر سجل أو بيانات الصيانة والفحص الدوري ألنظمة المياه.

 متوسط وجود الشخص المسئول عن برنامج الرقابة ع�ى بكتيريا الليجيونيال.

 متوسط المياه وتسجيل القراءات. توفر معدات االختبار الخاصة بفحص خصائص

 متوسط نقاء ونظافة المياه في كافة أنظمة المنشأة.

بنظم معالجة  المياه، تزويد جميع النوافير والمناطق والساحات المزودة بأنظمة المياه بما في ذلك خزانات

 مياه مناسبة.
 متوسط

 الظاهري.وجود أنظمة المياه وملحقاتها بحالة جيدة خالل الفحص 

 متوسط نظافة الصنابير ورؤوس دش االستحمام.

 كبير مطابقة عينات المياه المفحوصة من التلوث الكيميائي والميكروبيولوجي.

 مطابقة خزانات المياه للمواصفات واالشتراطات المعتمدة.
 

 كبير خزانات مياه معتمة، ومصنوعة أو مطلية أو مصبوغة من مواد معتمدة.



 

Organization Unit: Health & Safety Department :الوحدة التنظيمية 

 
Document title:  ماليالمسكن العدليل اإلرشادات الفنية اللتزام  عنوان الوثيقة: 

Doc Ref. DM-HSD-GU85-LAC1 :رقم الوثيقة 

 

 
2020نوفمبر  24تاريخ اإلصدار:   تاريخ اإلصدار السابق 

 جديد

 )1( رقم اإلصدار

 Page 20 of 25 تصنيف الوثيقة (بيانات مفتوحة)

 

 كبير .بإحكامخزانات مياه مغلقة 

 كبير خزانات مياه سهلة التنظيف، ولها صيانة دورية، ومعقمة من جهات مرخصة.

 مطابقة أنظمة أحواض السباحة للمواصفات واالشتراطات المعتمدة.

 بسيط التركيب المناسب لمزودات ومخارج مياه حوض السباحة.

 كبير التشغيل بأي طريقة لسالمة األطفال.حماية وعزل حوض السباحة خارج وقت 

 كبير توفير عالمات كافية لعمق المياه حول حوض السباحة.

 كبير اإلنقاذ المناسبة. توفر معدات

 متوسط تصميم وانشاء حوض السباحة مصرح به من قبل بلدية دبي.

 كبير وجود المنقذ المؤهل عند مناطق السباحة.

 بسيط اإلرشادية في ارجاء حوض السباحة.توفر لوحات التعليمات 

 بسيط توفر عالمة ممنوع الغوص اجباريا في مواقع معينة.

 كبير توفر جهاز التنفس اليدوي.

 متوسط نظافة ملحقات حوض السباحة.

 

 اشتراطات التحكم في مستوى الضجيج :4ملحق

 متوسط تجهيز المنشأة بنظام فعال لعزل الضجيج التشغي�ي.

 بسيط نظام صوت بلوحة تحكم.توفر 

 كبير توفر المخططات والتصاميم المناسبة لمنصات اصدار األصوات من خالل شركة معتمدة.

 متوسط الترفيهية التي يصدر منها ضجيج ضمن منطقة سكنية. وقوع المنشأةعدم 

 بسيط العامة المسبقة في حال الضجيج الصادر من االحتفاالت والمناسبات العامة. االخطارات

 ضمان مستوى الضجيج خارج المنشأة ضمن الحدود المسموحة في جميع أوقات اليوم.

 كبير ص في المناطق السكنية. 6 م الى 10خالل ساعات النوم المعتمدة  مصدر الضجيجإيقاف 

 كبير مساء. 8صباحا الى  7ديسبل من الساعة  55التحكم في مستوى الضجيج بأقل من 

 كبير صباحا. 7مساء الى  8ديسبل من الساعة  45التحكم في مستوى الضجيج بأقل من 

 متوسط توفر خطط المساعدة الفنية حال صدور ضجيج تشغي�ي بالمنشأة.

 متوسط متخصصة في مجال صحة البيئة المشيدة.توفير تقارير فنية لمستوى الضجيج من شركة 

 

 اشتراطات األجهزة الكهربائية ذات الضغط المنخفض :8ملحق

 تداول الجهاز الكهربائي ذي الجهد المنخفض بطريقة مناسبة تضمن االستخدام االمن األساسية عندتوفر البيانات 

 متوسط غير مناسبة. مضللة أوعدم تداول أجهزة كهربائية ببيانات 

عدم تداول أجهزة كهربائية قد تشكل خطر نقل األمراض أو إصابات جسدية نتيجة التالمس أو تعرض سالمة 

 المستخدم أو اآلخرين للخطر.
 متوسط

 متوسط بيانات االسم التجاري أو اسم المنتج بطريقة مناسبة ومطابقة للجهاز الكهربائي. توفر
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 متوسط مناسبة ومطابقة للجهاز الكهربائي.توفر بيانات بلد المنشأ بطريقة 

 متوسط توفر بيانات تفاصيل المصنع بطريقة مناسبة ومطابقة للجهاز الكهربائي.

 متوسط توفر بيانات الوزن الك�ي أو الحجم أو الكمية بطريقة مناسبة للجهاز الكهربائي.

بطريقة مناسبة ومطابقة للجهاز  واإلنجليزيةتوفر دليل وارشادات االستخدام والتحذيرات باللغة العربية 

 الكهربائي.
 متوسط

 متوسط توفر بيانات شروط التخزين بطريقة مناسبة ومطابقة للجهاز الكهربائي.

 متوسط توفر بيانات الباركود المميز للجهاز الكهربائي أو الرقم التسلس�ي بطريقة مناسبة ومطابقة للجهاز الكهربائي.

 متوسط توفر بيانات رقم التشغيلة بطريقة مناسبة ومطابقة للجهاز الكهربائي.

عدم وجود االدعاءات والصور والرسوم التوضيحية واللغة التي تتعارض مع العادات االجتماعية السائدة  

 الكهربائي.والقيم للجهاز 
 متوسط

 متوسط الفاشلة مخبريا. عدم تداول األجهزة الكهربائية غير المصرح بها أو الممنوعة أو

 متوسط عدم تداول ألعاب أطفال كهربائية أو أجهزة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

 .تداول األجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض المطابقة للمواصفات اإلماراتية

 متوسط .UAE.S / GSO/ IEC 60335-2-21: 2007مطابقة سخان المياه للمواصفة اإلماراتية 

 متوسط UAE.S / GSO / IEC 60884-1: 2007مطابقة المحوالت والتمديدات الكهربائية للمواصفة اإلماراتية 

 متوسط . S / IECEUA 60335-2-3 :2002  th5Ed.ماراتيةاإلمطابقة المكواه الكهربائية للمواصفة 

 متوسط UAE.S / GSO  /IEC 60335-2-25: 2007مطابقة أفران المايكرويف للمواصفة اإلماراتية 

 + UAE.S  /GSO / IEC 60335-2-4: 2007مطابقة الغساالت ومجففات المالبس للمواصفة اإلماراتية 

A1:200 
 متوسط

والثابت  ،UAE.S  /IEC 60335-2-9:2004 Ed. 5.1مطابقة الفرن الكهربائي المتنقل للمواصفة اإلماراتية 

 .IEC 60335-2-6: 2002 5th Ed للمواصفة
 متوسط

 متوسط .UAE S. / IEC 60335-2-24: 2002 6th Edمطابقة الثالجات والمبردات والمجمدات للمواصفة اإلماراتية 

 متوسط .UAE S. / IEC 60335-2-40:2005مطابقة مكيف هواء الغرفة للمواصفة اإلماراتية 

 UAE.S IEC 60335-1 ,UAE.S 60335-2-9, UAE.Sمطابقة أجهزة الطبخ المنزلية للمواصفات اإلماراتية 

60335-2-13 
 متوسط

 متوسط .UAE.S 60335-1, UAE.S 60335-2-14للمواصفة اإلماراتية  ةالكهرو ميكانيكيمطابقة أجهزة المطبخ 

 متوسط  UAE.S IEC 60335-1 ,UAE.S 60335-2-2مطابقة المكنسة الكهربائية للمواصفات اإلماراتية 

 UAE.S IECمطابقة المروحة الكهربائية وأنظمة المراوح شاملة أجهزة تنقية الهواء للمواصفات اإلماراتية 

60335-1، UAE.S 60335-2-80، UAE.S 60335-2-65. 
 متوسط

 متوسط .UAE.S IEC 60335-1 UAE.S 60335-2-15مطابقة أجهزة تسخين السوائل للمواصفة اإلماراتية 

 UAE.S IEC 60335-1، UAE.S 60335-2-91، UAE.Sمطابقة مقصات العشب للمواصفة اإلماراتية 

60335-2-94. 
 متوسط
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 UAE.S GSO 1050:2011; UAE.GSOاإلماراتية مطابقة فرن الطبخ بالغاز وما شابهه للمواصفة 

1049:2011. 
 متوسط

 كبير المصرح بها أو الممنوعة أو الفاشلة مخبريا.عدم تداول األجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض غير 

 متوسط غير مناسبة بوسائل عرض ملحقة لألجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض. مضللة أوعدم تداول بيانات 

 

 اشتراطات المنظفات :10ملحق

 متوسط تداول المنظفات المنزلية المسجلة.

 للمواصفات االمارتية القياسية المطبقة.البطاقة التعريفية للمنظف المنزلي مطابقة 

 متوسط غير مناسبة. مضللة أوعدم تداول منتجات استهالكية ببيانات 

 متوسط بيانات االسم التجاري أو اسم المنتج بطريقة مناسبة ومطابقة للمنظف المنزلي. توفر

 متوسط توفر بيانات بلد المنشأ بطريقة مناسبة ومطابقة للمنظف المنزلي.

 متوسط توفر بيانات تفاصيل المصنع بطريقة مناسبة ومطابقة للمنظف المنزلي.

 متوسط توفر بيانات الوزن الك�ي أو الحجم أو الكمية بطريقة مناسبة للمنظف المنزلي.

توفر بيانات كل من ارشادات االستخدام أو الجرعة اليومية، والتحذيرات بطريقة مناسبة ومطابقة للمنظف 

 المنزلي.
 متوسط

 متوسط توفر بيانات شروط التخزين بطريقة مناسبة ومطابقة للمنظف.

 متوسط توفر بيانات الباركود المميز للمنتج أو الرقم التسلس�ي بطريقة مناسبة ومطابقة للمنظف المنزلي.

 متوسط توفر بيانات رقم التشغيلة بطريقة مناسبة ومطابقة للمنظف المنزلي.

بعد الفتح بطريقة مناسبة ومطابقة  مثل تاريخي االنتاج واالنتهاء، وفترة صالحية ما الصالحية،توفر بيانات 

 للمنظف المنزلي.
 متوسط

عدم وجود االدعاءات والصور والرسوم التوضيحية واللغة التي تتعارض مع العادات االجتماعية السائدة  

 والقيم للمنظف المنزلي.
 متوسط

 متوسط توفر بيانات المكونات بطريقة مناسبة ومطابقة للمنظف المنزلي. 

 متوسط عدم وجود الملصقات سهلة االزالة أو بصورة مؤقتة ع�ى المنتج أو عدم وجود بطاقة تعريفية للمنظف المنزلي.

 كبير عدم تداول المنظفات المنزلية غير المصرح بها أو الممنوعة أو الفاشلة مخبريا.

 متوسط غير مناسبة بوسائل عرض ملحقة للمنظفات المنزلية. مضللة أوعدم تداول بيانات 
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 اشتراطات مضادات الجراثيم :11ملحق

 متوسط الجراثيم المسجلة. مضاداتتداول 

 الجراثيم مطابقة للمواصفات االمارتية القياسية المطبقة. مضادالبطاقة التعريفية ل

 متوسط غير مناسبة. مضللة أوالجراثيم ببيانات  مضاداتعدم تداول 

 متوسط الجراثيم. مضادبيانات االسم التجاري أو اسم المنتج بطريقة مناسبة ومطابقة ل توفر

 متوسط الجراثيم. مضادتوفر بيانات بلد المنشأ بطريقة مناسبة ومطابقة ل

 متوسط الجراثيم. مضادتوفر بيانات تفاصيل المصنع بطريقة مناسبة ومطابقة ل

 متوسط الجراثيم. مضادتوفر بيانات الوزن الك�ي أو الحجم أو الكمية بطريقة مناسبة ل

 مضادتوفر بيانات كل من ارشادات االستخدام أو الجرعة اليومية، والتحذيرات بطريقة مناسبة ومطابقة ل

 الجراثيم.
 متوسط

 متوسط الجراثيم. مضادلتوفر بيانات شروط التخزين بطريقة مناسبة ومطابقة 

 متوسط الجراثيم. مضادتوفر بيانات الباركود المميز للمنتج أو الرقم التسلس�ي بطريقة مناسبة ومطابقة ل

 متوسط الجراثيم. مضادتوفر بيانات رقم التشغيلة بطريقة مناسبة ومطابقة ل

بعد الفتح بطريقة مناسبة ومطابقة  مثل تاريخي االنتاج واالنتهاء، وفترة صالحية ما الصالحية،توفر بيانات 

 الجراثيم. مضادل
 متوسط

عدم وجود االدعاءات والصور والرسوم التوضيحية واللغة التي تتعارض مع العادات االجتماعية السائدة  

 الجراثيم. مضادوالقيم ل
 متوسط

 متوسط الجراثيم. مضادناسبة ومطابقة لتوفر بيانات المكونات بطريقة م 

 مضادعدم وجود الملصقات سهلة االزالة أو بصورة مؤقتة ع�ى المنتج أو عدم وجود بطاقة تعريفية ل

 الجراثيم.
 متوسط

 كبير الجراثيم غير المصرح بها أو الممنوعة أو الفاشلة مخبريا. مضاداتعدم تداول 

 متوسط الجراثيم. مضاداتغير مناسبة بوسائل عرض ملحقة ل مضللة أوعدم تداول بيانات 

 

اشتراطات السالمة التشغيلية في مساكن العمال :14ملحق   

 توفر خدمة تقديم األطعمة المناسبة.

 كارثي التعامل مع األطعمة ذات درجة الحرارة المناسبة.

 كارثي اذابة األطعمة بطريقة مناسبة.

 كارثي الغذاء.توفر أماكن ومساحات مناسبة لتخزين 

 كارثي تخزين الغذاء في أوا�ي نظيفة ومغلقة.

 كارثي تغطية المواد الغذائية.

 متوسط توفر مكان أو مساحة مخصصة للعمال لتناول الطعام.

 كبير الفصل بأمان بين سكن الذكور واالناث.

 لعدد العمال القاطنين.عدم تجاوز سكن العمال للحد المسموح به 
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 كارثي العمال.عامل في سكن  50مخالفة ازدحام حتى 

 كارثي العمال.عامل في سكن  100الى  51مخالفة ازدحام بين 

كثر من   كارثي العمال.عامل في سكن  100مخالفة ازدحام أ

 

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 إدارة الصحة والسالمة

 بلدية دبي

800900 

  ehcinspection@dm.gov.ae 
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