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 عجمان –دائرة البلدية والتخطيط 

 إدارة الصحة العامة –قطاع الصحة العامة والبيئة 
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 كلمة مدير عام الدائرة 

رة عجمان من خالل تطوير البني التحتية إلما وهدفنا تنابيئة مستدامة وبنية عصرية لبناء مستقبل عجمان رؤي

وفق منظومة متكاملة تراعي متطلبات البيئة والصحة والسالمة العامة بما يحقق رفاهية املعيشة من خالل 

2021استثمار أمثل للموارد وبما يتوافق مع رؤية عجمان   

مارة لتوفر  في اإل توجيهات سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة ضرورة االهتمام بالصحة العامة ب

أعلي املعاير  الصحية وتطبيق أفضل املمارسات العاملية لوضع اإلمارة ضمن أفضل املدن العاملية وجهة 

 للمعيشة والسياحة واالستثمار في قطاع الصحة العامة والغذاء.

وتتحقق رؤية الدائرة من خالل تضافر كافة الجهود للجهات الحكومية وأصحاب املنشات والجامعات والهيئات 

علمي واملجتمع كافة حيث ان مسؤولية الصحة العامة مسؤولية الجميع من خالل إتباع أفضل البحث ال

 املمارسات الصحية وتطبيق أفضل التقنيات الحديثة باملجال.

والذي اشتمل على جميع املتطلبات القانونية  2015لعام  01أصدرت الدائرة االمر املحلي للصحة العامة رقم 

عامة باإلمارة، كذلك تطبيق برنامج عجمان للصحة العامة والذي يأتي كشراكة لتنظيم وتطوير الصحة ال

توفر  مسؤولي الصحة العامة وسالمة الغذاء لاست اتيجية مع أفضل الجهات العلمية املتخصصة في املجال 

القادرين على التحكم باملخاطر الصحية باملنشأت والخدمات املقدمة للمجتمع. رناملؤهل  

نمو التجارة ,  2016بمؤشر معدل السالمة الغذائية بالدولة عام  % 95حصول الدائرة على نسبة  وقد شكل

الغذائية بميناء عجمان البحري ونمو الت اخيص بقطاع الصحة العامة والغذاء باإلمارة خالل الخمس سنوات 

 واعدة لالستثمار في قطاعالسابقة دليل بارز على نتائج عمليات التطوير بمجال الصحة العامة وتوفر  فرص 

الغذاء باإلمارة.الصحة العامة و   

وكذلك تطوير العمليات والخدمات في املقاصب الحكومية باإلمارة وتطوير الخدمات اإللكت ونية لقطاع 

الصحة العامة لتسهيل إجراءات املنشات ذات الصلة وتطوير برامج وعمليات املكافحة الوقائية والعالجية 

 باإلمارة.

يهدف لتوحيد إجراءات الذي و  2015لعام  1املحلي للصحة العامة رقم  لألمرهذا الدليل تكميال  دنااعتم

التفتيش على املنشأت وتسهيل إجراءات الت اخيص الصحية لألنشطة ذات الصلة ليكون املرجع الرئيس ي 

ي املحلي والعاملي بمجال باإلمارة بمجال الصحة العامة، ويتبني الدليل أفصل املمارسات املتبعة على املستو 

 الصحة العامة ويفتح املجال لتشجيع االستثمار الواعد باإلمارة بقطاع الصحة العامة والغذاء باإلمارة  

 

 

 مدير عام الدائرة 

 عبد الرحمن مةمد النعيمي 
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املدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة كلمة   

بأهمية توجيه كافة القدرات نحو تحقيق است اتيجية الدائرة بخطوات  والبيئة الصحة العامة قطاعنؤمن في 

.كما نسعى ضمن هذا التوجه إلى تبني أفضل املمارسات واملعاير  في ٢٠٢١موازية لرؤية حكومة عجمان 

 هاملجاالت الرقابية والخدمية واإلرشادية، ونعتمد على التوعية والتثقيف الصحي في تنوير املجتمع وتعزيز إدراك

ويظل الطموح املقرون بااللتزام والجدية  نحو حياة صحية أفضل في بيئة مستدامة ينعم بها في إمارة عجمان.

رفيقا في رحلة إسعاد املتعاملرن من خالل خدماتنا الحكومية ولكافة أفراد املجتمع من خالل خدمات النفع 

لغذائية والبيطرية على كافة املنشآت ذات نضع على عاتقنا مسؤولية تعزيز وسائل الرقابة الصحية وا العام.

لة، ونتجه إلى الت كرز على الب امج الوقائية قبل العالجية في ِّ تطبيق برنامج عجمان للصحة العامة وفقا  الص 

ألفضل املمارسات العاملية , إدارة املقاصب بفعالية وكفاءة , وتوفر  رقابة علي كافة الواردات الغذائية 

من منافذ اإلمارة بالتعاون مع دائرة موانئ وجمارك عجمان بتوفر  أفضل الخدمات في ة واالستهالكية للدول

وفي مكافحة آفات الصحة العامة التي تشكل تهديدا فحص وتفتيش الحاويات للمواد الغذائية واالستهالكية, 

ة في الخدمات وتبدو األنشطة االستباقية في مجاالت الرقابة هذه متجلي على صحة اإلنسان وتؤرق راحته.

الت خيصية لتكون حجر االرتكاز الصحيح الذي تبنى عليه االقتصادات في مجال أنشطة القطاع، وذلك بتزويد 

الالزمة والكفيلة بإنجاح أعمالهم على واملواصفات الفنية واإلجراءات املوحدة املستثمرين باالشت اطات 

تطوير فيذ و تنفي حرن ينصب تركرزنا باستمرار على االستعانة بالشراكات االست اتيجية في  املستوى الصحي.

فال نألو جهدا بالتوجه إلى املمارسات الفضلى وما وصلت إليه األجهزة الرقابية لالستفادة من  القطاع،مهام 

عهم في التدريبية املتخصصة لوضتجاربها النرِّ ة، مع اهتمامنا البالغ بكوادرنا الوظيفية وإدراجهم في الب امج 

وجهت به  الذي- 2013ولقد ساهم القطاع بشكل ملحوظ في التحول االلكت وني منذ عام  املسار املتقدم دائما.

على مستوى الدائرة، فأصبحت خدماتنا مؤتمتة في ظل عالم متسارع متفائل بغٍد أفضٍل  وذلك-قيادتنا العليا 

حلي بل سعينا لتسجيل بصماتنا على املستوى االتحادي من خالل مساهماتنا لم نقتصر على املستوى امل وأذكى.

في املبادرات واملشاريع الوطنية وصوال إلى املسرعات الحكومية التي امتازت بها حكومة دولة اإلمارات العربية 

 % 95 ة علياملتحدة، فكان لزاما أن نكون حاضرين في مشاريع تطوير أنظمة السالمة الغذائية بحصول الدائر 

( ، وملف األمن الغذائي والب امج الوطنية ملكافحة نواقل األمراض FFSI)علي مؤشر سالمة الغذاء االتحادي 

 وتسجيل املبيدات الحشرية، وملف منظمة الرفق بالحيوان ورصد بؤر األمراض الحيوانية ومكافحتها.

ادم من خالل تطبيق أفضل املمارسات نسعي ليكون هذا الدليل بداية التطوير بمجال الصحة العامة الق

الصحية باملنشأت والذي سيتواكب مع تطبيق نظام التفتيش الذكي املبني علي خصائص الذكاء االصطناعي 

في خدمة  Block Chainسعيا لتطبيق برنامج الرقابة الذاتية الذكي باملنشأت الغذائية والصحية وتطبيق نظام 

سعيا للوصول بإمارة عجمان من أفضل املدن الصحية ضمن مشروع  اإلفراج الصحي للشحنات الغذائية ,

 WHOمنظمة الصحة العاملية 

ـزنة من النجاح ضمن مبادراتنا الطموحة والشاملة   ختاما نرجو أن نحافظ على خطى متِّ

 

املدير التنفيذي لقطاع الصحة 

 العامة والبيئة 

 م. خالد معين الحوسني 
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 الهدف من الدليل

ات وتجارة مبيدات آف الصحية ألنشطة مكافحة آفات الصحة العامةالفنية والقانونية و  املتطلبات ضمان معرفة وتطبيق -

 الت اخيص والتصاريح باإلمارة  وبعد إصدار أثناء الصحة العامة

  العامة باإلمارةمكافحة آفات الصحة مبيدات و توحيد إجراءات التفتيش للت اخيص والتصاريح ذات الصلة ب -

 مكافحة آفات الصحة العامة باإلمارة مبيدات و تسهيل إجراءات الت اخيص والتصاريح ذات الصلة ب -

 فات الصحة العامة ألصحاب املنشات واملفتشرن املرجع الرئيس ي باإلمارة في التفتيش ملكافحة آ -

 مجال التطبيق

 باإلمارة. وتجارة مبيدات آفات الصحة العامة ت ذات الصلة بمكافحة آفات الصحة العامةاملنشآ -

 باإلمارة.مكافحة آفات الصحة العامة مبيدات و ذات الصلة ب إجراءات الت اخيص والتصاريح -

 مسؤولية التطبيق

  آفات الصحة العامةمكافحة رئيس قسم  -

 & أخصائي مبيدات  عامة أخصائي مكافحة آفات صحة -

 مفتش مكافحة آفات صحة عامة رئيس ي  -

 مفتش مكافحة آفات صحة عامة أول  -

 مفتش مكافحة آفات صحة عامة -

 مسؤولية التعديل واالعتماد

 القانونية أو الفنية أو الصحية، املتطلبات في حال أي تعديل أو تغير  في أحكام ومتطلبات الدليل وفقا ألي تحديث على املخاطر

 الصحية أو اإلجراءات املعمول بها بالدولة يصدر بها قرار من مدير عام الدائرة ويكون ساري من تاريخ اإلعتماد  

 إلزامية التطبيق

 املدرجة والصحيةالفنية والقانونية  باإلشت اطاتوتجارة مبيداتها  ذات الصلة بمكافحة آفات الصحة العامةتلتزم جميع املنشأت 

 بالدليل فور اعتماد إصداره من الدائرة
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 قسم ماكاحةة فحات الصحة العامةالخاصة ب األنشطةإعتماد خدمات 

 العامةخدمة إعتماد نشاط تجارى ملاكاحةة فحات الصحة  -

 فحات صحة عامة مبيداتخدمة إعتماد نشاط تجارة  -

 

  عجمان بإمارة فحات الصحة العامة وتجارة مبيدات الصحة العامةشروط اعتماد شركات ماكاحةة فحات 

لألمراض سواء  الرئيسيةلكونها أحد النواقل  البشريةتعتبر فحات الصحة العامة من أهم مهددات الصحة العامة للمجتمعات 

بكونها   املرضية وئئةاأل في إنتشار  أساس يوتكون عامل  املمرضة والفيروسات بالطفيليات والبكتريا امللوثةبشاكل مباشر بنقل الدماء 

 املجهريةالاكائنات ا و ونقل البكتري املمرضةبالبكتريا  لألغذيةأو بشاكل غير مباشر بتلويثها ، كناقل للمسبب املرض ى أساس يور تلعب د

األشخاص األصحاء وبعض هذه األمراض خطير وقاتل وذلك بجانب اإلزعاج الذى تسببه هذه اآلحات من مواقع التلوث الى  املمرضة

التي تنجم عن تواجدها مما يوجب ماكاحةتها والحد من أعدادها الى اقص ى درجه ممكنه وتجنب كل العوامل  االقتصاديةواألضرار 

ات للتعامل مع هذه اآلح واملعرحية الفنيةمن القدرات  افيكولتةقيق هذا الهدف مطلوب توحر قدر  انتشارهاالتي تساعد على 

كون وملا كانت املبيدات عباره عن سموم قد ت املاكاحةةباملبيدات والوسائل املستخدمه لتنفيذ أعمال  الاكاملة للمعرحة باإلضاحة

اآلمن  خدامواالستواإلجراءات التي تضمن التداول  االحتياطاتكاحة  اتخاذبشاكل غير صحيح حإنه يتوجب  استخدامهاقاتله إذا تم 

 على سالمة وصحة أحراد املجتمع إضاحة لحماية حقوقهم بضمان تقديم خدمات حعاله لهم ومن هذا 
ً
لهذه املبيدات حماية وحفاظا

أنشطة  اعتمادب اصةالخ الفنيةباإلشتراطات  ملتزمة املتخصصةللتأكد من أن الشركات  الرقابيةاملنطلق يتم تطبيق اإلجراءات 

 .ماكاحةة فحات الصحة العامة

وئالنسبة لتجارة املبيدات وملا لها من طبيعة تتعلق بتداول مواد كيميائية خطره وسامة وقاتلة باإلضاحة لتأثيراتها البيئية املدمرة 

مل بتداول املبيدات والتي تشواملحلية الخاصة  االتةاديةعند تداولها بشاكل خاطئ حإنه من الواجب التواحق مع جميع القوانين 

وجود حنى مرخص ومعتمد من  واشتراطجوانب التخزين والنقل واإلشراف الفني وعدم تداول أي مبيدات مغشوشة أو مةظورة 

باإلشراف على تداول املبيدات وذلك للتأكد من أن عملية التداول مطابقه لجميع اإلشتراطات التي  واملخولة املسؤولةالجهات 

تفاصيل  وابمن أب حيما يلىللمبيدات و  والعشوائيالخاطئ  واالستخدامللتداول  لبيةملجتمع والبيئة من اآلثار السة اتضمن حماي

 ات.ولنشاط تجارة املبيد نشاط ماكاحةة فحات الصحة العامةل واالعتمادترخيص الاإلشتراطات الواجب مطابقتها للحصول على 
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 الباب األول 

 اإلجراءات:لترخيص نشاط ماكاحةة فحات الصحة العامة ونشاط تجارة املبيدات ومخطط سير  الفنيةإجراءات املواحقات 

  اكاحةة فحات الصحة منشاط ل قبل البدء بإجراءات الترخيصيجب الحصول على مواحقة مسبقة من إدارة الصحة العامة

بشأن ماكاحةة فحات  2011( لسنة 1املحلى رقم )ألمر وا ،2012لعام  27وحقا لقرار مجلس الوزراء رقم جارة املبيدات تالعامة و 

 .بشأن الصحة العامة بإمارة عجمان 2015( لعام 1الصحة العامة وتداول املبيدات في إمارة عجمان واألمر املحلى رقم )

بعد تكملة عملية – https://phe.am.gov.aeطلب خدمة التصريح الصحى بموقع الخدمات اإللكترونية للصحة العامة  تقديم-1

خدمة التفتيش إستشارة موقع للمواحقة املسبقة من إدارة الصحة العامة قبل البدء بإجراءات  ر املوحد. تتوحالتسجيل 

 .االقتصاديالترخيص 

 على موقع املنشأة ملطابقة املوقع واملساحة للمتطلبات الفنية والقانونية للنشاط. التفتيش-2

وشهادة التفاصيل الدراسية للمهندس املشرف على الجامعية علي ان ال تقل عن درجة الباكالوريوس توحير شهادة التخرج  -3

في شأن تنظيم تداول مبيدات  2012( لسنة 27)قرار مجلس الوزراء رقم ) املطلوئة لالشتراطاتالنشاط لتأكيد مطابقتها 

املعنى على أن تكون موثقة بوزارة الخارجية لدولة اإلمارات العرئية املتةدة  إلعتماد النشاط ماكاحةة فحات الصحة العامة(

وذلك لنشاط ماكاحةة فحات الصحة العامة ولنشاط تجارة املبيدات يجب أن تتم معادلتها بوزارة التربية والتعليم لدولة 

وحرها إصدار رخصة املمارسة املهنية الواجب توالبيئة لزوم  املناخياإلمارات العرئية املتةدة ملطابقة متطلبات وزارة التغير 

 .لنشاط تجارة املبيدات

للمهندس يتم إصدار مواحقة مبدئية لطلب الترخيص  الدراس يحال املواحقة على املوقع واملساحة وشهادات املؤهل  في-4

 إلصدار الترخيص من دائرة التنمية االقتصادية وحق املدة واملتطلبات املحددة باملواحقة املبدئية. االقتصادي

 إلدارة الصحة العامة/قسم ماكاحةة فحات الشخص يعلى املواحقة النهائية ملباشرة العمل باملنشأة عن طريق الحضور  التقديم-5

 الصحة العامة وتوحير املتطلبات التالية:

 صادر عن خدمة التصريح الصحى-املواحقة املبدئية للترخيصنموذج  5.1

 للموقع ماكانينسخة عن الرخصة مزود بها رقم  5.2

ملفات شركات  لفتح املوحدةشتراطات ولزوم الحصول على النماذج باإل  بااللتزامللمالك لزوم توقيع تعهد  الثبوتيةالوثائق  5.3

 يدات وتوحير املتطلبات الخاصة بهذه النماذج.ماكاحةة فحات الصحة العامة وشركات تجارة املب

توحير قائمة باملبيدات التي ترغب الشركة بإستخدامها في حالة شركات ماكاحةة فحات الصحة العامة على أوراق رسمية  5.4

ديم قوالبيئة وذلك إلعتمادها قبل الت املناخيللشركة وإرحاق شهادات تسجيل املبيدات سارية املفعول من وزارة التغير 

 لشركات تجارة املبيدات يتم العامة. وئالنسبةعلى شهادة إعتماد النشاط بنظام الخدمات اإللكترونية إلدارة الصحة 

باألوامر  واردةوالوالبيئة  املناخيبجميع شروط تداول املبيدات الصادرة عن وزارة التغير  بااللتزامبتوقيع تعهد  االكتفاء

 املحلية.

  واشتراطاتات توحير جميع مستلزم 5.5
ً
 الفنية املعتمدة. لالشتراطاتالنشاط باملوقع وحقا

https://phe.am.gov.ae/
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 للنماذج  الشركةبملف  املطلوئةتوحير جميع الوثائق  5.6
ً
 املقررةطرف قسم ماكاحةة فحات الصحة العامة وحقا

ة الرسمية ويتم إصدار الشهادفي حال مطابقة كاحة املتطلبات يتم إعتماد املواحقة النهائية بمباشرة العمل وتقديم الخدمات  -6

 وتكون شهادة املقررةإلعتماد النشاط عبر إعتماد الطلب املقدم على نظام الخدمات اإللكترونية بعد دحع الرسوم 

 اطينشاإلعتماد خاصة بممارسة أعمال ماكاحةة فحات الصحة العامة التي تعتبر غير عالية التخصص ويتطلب ممارسة 

وماكاحةة النمل األبيض توحير شهادة إعتماد للمهندس املشرف لهذين  ملاكاحةة فحات املخازن  تبخير املواد الغذائية

 املجالين بناء عليها يتم إضاحة إعتماد النشاط لهذين املجالين بشهادة اإلعتماد.
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 عتماد نشاط ماكاحةة فحات الصحة العامة:إ إجراء
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 الثانيالباب 

 لنشاط ماكاحةة فحات الصحة العامة والقانونية الفنيةاإلشتراطات 

 التفاصيل الشرط الواجب توحيره م.

املهندس املشرف علي  .1

 النشاط 

كفالة الشركة مشرف على النشاط مطابق لقانون وزارة التغير بمهنة مهندس علي مهندس بدوام كامل عيين ت

والخاصين بتنظيم أعمال ماكاحةة فحات الصحة   2011لعام  1ولألمر املحلى رقم  2012لعام  27رقم  والبيئة املناخي

الدراسات  -الصحة العامة  - الزراعيةالهندسة  : التاليةفى احد املجاالت  سالباكالوريو العامة ويكون بدرجة 

 خالل دراسته التالية املواد الدراسية كل علوم األحياء )تخصص حشرات( مع شرط ان يكون قد درس - البيئية

دئية املب املواحقةالقوانين والحصول على  صما تنحسب  األحاتماكاحةة  -املبيدات  –الحشرات وهي  الجامعية

قبل بدء إجراءات التعيين ويجب اجتياز املهندس ألى  العامة الصحةعلى مؤهالت املهندس من قسم ماكاحةة فحات 

يوم كةد أقص ى للحصول على  60لتوقيع تعهد بمطابقة اإلشتراطات خالل  باإلضاحةبها  رهاختباتقييم يتم برامج 

عدم البدء بالنشاط قبل توحير املهندس والحصول مع االلتزام ب. االقتصادية الدائرة تبإجراءاللبدء  املمانعةعدم 

في حال عدم تواجد املهندس إيقاف النشاط يجب و  من إدارة الصحة العامة الصادرةعلى شهادة إعتماد النشاط 

 بسحوري لوإخطار سبب كان  أليبالعمل 
ً
 املهندس.بب عدم تواجد قسم ماكاحةة فحات الصحة العامة كتابيا

ترخيص النشاط من  .2

الدائرة االقتصادية 

 إلمارة عجمان

 واإلعالن عن النشاط 

إمارة  – االقتصاديةالحصول على ترخيص ملمارسة نشاط ماكاحةة فحات الصحة العامة من الدائرة 

واملحلية الخاصة بأعمال ماكاحةة فحات الصحة العامة  االتةاديةبمطابقة كل القوانين  وااللتزامعجمان 

 –فى شأن تنظيم تداول مبيدات ماكاحةة فحات الصحة العامة  2012لسنة  27)قرار مجلس الوزراء رقم 

 وتداول املبيدات فى إمارة عجمان( بشأن ماكاحةة فحات الصحة العامة 2011لسنة  1أمر مةلى رقم 

جميع اإلشتراطات  استيفاءقبل بوسائل االعالم االلكترونية واملطبوعة عدم اإلعالن عن النشاط  

إعالن غير  تتخذ اإلجراءات القانونية تجاه أيو والحصول على تصريح إعالن من إدارة الصحة العامة 

 ح به.مصر 
 

متطلبات موقع إدارة النشاط  .3

 األدنى من املعدات والحد

متر مربع( للشركة ملمارسة النشاط داخل إمارة عجمان شريطة عدم  25عن  لال تقتوحير موقع بمساحة مناسبة )

 والحصول  وال  غذائيةألنشطه  امجاورته
ً
يتم تغيير املوقع إال بعد إخطار قسم ماكاحةة فحات الصحة العامة كتابيا

 .أرض يمع خط هاتف  للشركة والفنية اإلداريةعلى مواحقه رسميه مع تواجد أطقم العمل به وجميع املراجع 

زن ملحق ون املخ)الشقق( ويمكن ان يك السكنيةيسمح بالوحدات  وال  التجارية باملباني خارجيكون مةل جب أن يي

 و  خارجياو بموقع منفصل شريطة ان يكون مةل  اإلداري باملكتب 
ً
بيدات لتخزين امل السالمةشروط لطابق مايضا

 مزود بقفل. وفى حالة إلحاقه باملكتب يجب ان يكون منفصل بجدار او حاجز مع باب 

 النشاط:لبدء مباشرة  على أال يقل عن التالي توحير القدر املناسب من معدات املاكاحةة  

  لتر  10سعة  يدويةرشاشات ضغط  2عدد 

  لتر  5سعة رشاشات ضغط يدوية  2عدد  

   طعوم سامه ملاكاحةة الجرذان  ةمةط 30عدد 

   (اقفاص 5عدد و شراك لولبيه  10عدد ) مصائد حئران 10عدد 

 مختلفةسعات  2دوات تعفير مبيدات عدد أ  

   مناسب ألعمال ماكاحةة النمل  كهرئائيمع حاقن مبيدات ومثقاب  أدنيلتر كةد  50رشاشة مياكانيكيه بخزان

 ( األنشطةاألبيض )في حالة إعتماد ماكاحةة النمل األبيض ضمن 

   ملاكاحةة بق الفراش الهوائيوجهاز شفط بالتفريغ  حراريةجهاز معامله 

  مسدس حقن الطعوم السامه للصراصير 

  مياكانياكي حراري جهاز تدخين 
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  الدقةجهاز ترذيذ حائق (ULV) بعدم وااللتزاميتم اعتمادها بعد إجراء التفتيش األولى  والتي( كهرئائي 

 .النظاحةإستخدام الرشاشات وأجهزة الشفط بمعامالت 

درجة  25 عن دال تزييشترط ان يتوحر باملخزن مروحة شفط ومغسله وجهاز تكييف لحفظ املبيدات بدرجة حرارة  متطلبات مخزن املبيدات .4

مثل  لالمتصاصماده قابله  عبوات-تنظيف حرشاة-مجرحهوتتوحر به معدات معالجة انساكاب املبيدات ) مئوية

 او الرمل(  النشارة

األرضية والجدران غير قابله لتسريب السوائل وتتوحر ارحف منتظمة معدنية لعبوات املبيدات وتوحير طفايات 

  اإلضاءةمن  كافيحريق وقدر 

 سجل توضح به حركة املبيدات من شراء وصرف للخدمات وحواتير شراءهاتوحير 

 .مركزي يةظر إستخدام مخزن مرتبط بتكييف  
 

  يةثانو  تعليم شهادة علىحاصل إقامة الشركة و  على أدنيعامل كةد  1توحير عدد  الفنية العمالة .5

 اإلنجليزيةباللغة العرئية او  درايةوله 

 له. مهنية إصدار بطاقة صحية 

لنشاط ل التجارية بالرخصةاملعتمد  الشركةشعار ومسمى  حاحلة تةملاو  الاكابينةمزدوجة  بيك أبتوحير سيارة  وسيلة النقل .6

تكون و  االنساكابعدات معالجة مو  السالمةعدات مملبيدات و تخزين ال منفصلة واقععلى م تةتوي ومعدلة بةيث 

 عن موقع الركاب بالاكامل ويجب توحير طفاية حريق بها. منفصلة

وزى أطقم  املهنية السالمة .7

 املبيدات العمل وتداول 

ارات حماية نظ-الالزمة لتداول وتطبيق املبيدات )أقنعة تنفس خاصة باملبيدات الشخصية السالمةتوحير معدات 

 قفازات جلديه( -أمان أحذية- مطاطيه قفازات- لألعين خاصة للمبيدات

  التجارية بالرخصةاملعتمد  التجاري موحد لفرق العمل يةمل شعار الشركة واملسمى  زي استخدام 

ن وعدم تزويد املتعاملي الالزمة واالعتماداتدون الحصول على التصاريح  الشركةعدم اإلتجار باملبيدات بمقر 

 .الخدمةبيعها لهم بمواقع تقديم  باملبيدات او 

بقسم  للشركةإنشاء ملف  .8

ماكاحةة فحات الصحة العامة 

لغرض إصدار شهادة إعتماد 

 النشاط

بتوحير معلومات  العامة وااللتزاممن إدارة الصحة  املعتمدةانشاء ملف مكتمل حسب املتطلبات والنماذج 

لومات يم معأي وقت وتقدغير صحيةه تقدمها في  معلومة أيمسؤوله بشاكل كامل عن  والشركة ومكتملةصحيةه 

 ى ماويتم تةديث امللف مت املخالفة شدةوقد يصل لحظر النشاط حسب  املعتمدة املخالفاتيندرج ضمن  مضلله

 تم الطلب وتضمن به

  شهادة إعتماد إدارة الصحة العامة والبيئة وتلتزم الشركة بممارسة النشاط املعتمد بها حقط وذلك بعد

شهادات تسجيلها  مبيد( وتوحير  15توحير قائمه باملبيدات املرغوب بإستخدامها لفترة عام )النظام يقبل عدد 

 ديد السنوي لشهادة اإلعتماد بالتج وااللتزام املناخيالسارية املفعول من وزارة البيئة والتغير 

  بامللف بشاكل منتظم وتوحير نسخه منه االقتصادية الدائرةترخيص 

   صالحيتها. انتهاءيوم كةد أقص ى من تاريخ  30يتم تجديد شهادة اإلعتماد خالل 

 املهنية الرخصةتوحير  .9

للمهندس املشرف على 

 النشاط

ية ا تبخير( من-ماكاحةة نمل ابيض-املرخص )ماكاحةة عامةتوحير شهادات الترخيص للمهندس حسب النشاط 

تقييم يتم طلبها  اختباراتأي  ز اجتياعند الطلب كما يجب  للعمالةجهة حكومية معتمده وشهادات التدريب 

 بلدية عجمان. –بواسطة قسم ماكاحةة فحات الصحة العامة 
 

تنظيميه للخدمات  اشتراطات .10

 املقدمة

املتفق عليها ويكون العقد ملدة عام قابلة  الخدمةالخدمة مفصله بجميع بنود  دعقو توحير صيغة معتمدة من 

ظرف مرتبط بمخالفة اإلشتراطات من أحد أطراف  أليللتجديد مالم يتم الغاءه من طرف إدارة الصحة العامة 

 للمنصوص عليه  يكون اإللغاء الحالةوفى هذه العقد 
ً
حورى والعقود ملزمه ويجب أن تكون مصانه ومنفذه وحقا

 أن يوحر العقد البنود األساسية املطلوئة )مراجعة إدارة الصحة العامة( بالعقد ويجب

أخرى باستخدام العقود أو الوثائق  جهة أليشاكل كان او السماح  بأيبها  صوريه او التالعب عقود أير اصدار يةظ

والصادر من دائرة التنمية االقتصادية  املعتمدة الشركةخدمات باستخدام مسمى  أياو تنفيذ  لشركةل املعتمدة

 عجمان –
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لتعاقد ا طرفيوتعتمد من  الشركةتةفظ بموقع تقديم الخدمة ولدى  التيتوحير تقارير الخدمة )من نسختين( 

الحظات والتوصيات وامل املطبقة والجرعةومواقع وجودها ونسبة انتشارها واملبيد املستخدم  اآلحةومفصله بنوع 

 املاكاحةةعلى برنامج  للمةاحظةللعميل 

عدم تطابق يتم مالحظته أثناء اعمال  أي الشركةموجود بالواقع وتتةمل  و ما همع  الخدمةيجب ان يتطابق تقرير  

 التفتيش 

 بواسطة 
ً
عدم تقديم ب وااللتزام املعتمدة الشركةيجب توحير دحتر حواتير معتمد لتقديم الخدمات يستخدم حصريا

 الشركة اسميجب أن تةمل حقط  املعتمدة للشركة الرسميةاية خدمات خارج إمارة عجمان وجميع الوثائق 

د النشاط الصادرة من إدارة الصحة عجمان واملوجود بشهادة إعتما-املعتمد من دائرة التنمية االقتصادية

 .العامة

 التجاري  االسمإضاحة  .11

لشركات  املعتمدة للقائمة

 ماكاحةة فحات الصحة العامة

 واإلعالن عن النشاط

ميع ج استيفاء بعد العامةمن طرف إدارة الصحة  املعتمدةللنشاط لقائمة الشركات  التجاري  االسميتم إضاحة 

ودة باإلشتراطات وج الشركة التزامعلى مدى  القائمةبهذه  التجاري اإلشتراطات ويعتمد بقاء وترتيب املسمى 

 وعلى نتائج التقييم للنشاط من قبل قسم ماكاحةة فحات الصحة العامة  املقدمةالخدمات 

بما يثبت نفاذ  واالحتفاظ السنويةكةد اقص ى في حالة الخدمات خارج العقود  أشهر  3تقديم ضمان خطى لفترة 

 طرفيمن  دةاملعتم الخدمةالعميل بالتوصيات داخل تقارير  التزاماملتفق عليها وإثبات حاالت عدم  املاليةالدحعات 

 التعاقد
 

تشغيليه  اشتراطات .12

 ومةظورات تداول املبيدات

توضح خطر املبيدات ويجب توحر  املاكاحةةاإللتزام بتقديم خدمات حعاله وفمنه وتوحير ملصقات على معدات 

لوضعها على املعدات املستخدمه بأعمال  االقتصاديةاملعتمد من دائرة التنمية  الشركةملصقات بمسمى 

 أيبوعدم تزويد العمالء باملبيدات  الضرورةووضع لوحات إرشاديه بأن املوقع معامل بمبيدات عند  املاكاحةة

  لالستخدامةت تصرحهم شاكل من األشاكال سواء بالبيع أو وضعها ت

والبيئة وعدم إستخدام  املناخيمن وزارة التغير  واملعتمدة األصليةعدم إستخدام أي مبيدات أو مواد جاذبه غير 

معلومات مضلله مثل )مبيدات فمنه  أيذكر داخل املباني وعدم  (EC Formulations) املستةلبةاملبيدات 

 لألطفال أو دون مغادرة املنزل(

األخرى( إال في حالة  التجارية)الفوستوكسين ومرادحاته باألسماء  الغازيةعدم استخدام أقراص املبيدات  

كما يةظر إستخدام مبيدات النمل البيض أو ماكاحةته دون الترخيص ألعمال التبخير باملخازن واملستودعات 

حقط إذا لم تتوحر شهادة إعتماد  العامة للماكاحةةوتكون شهادة اإلعتماد  إعتماد ذلك بشهادة إعتماد النشاط

 ماكاحةة نمل أبيض( للمهندس املشرف على النشاط-األنشطة املذكورة )تبخير مواد غذائية

إال  لتجارةابتداول املبيدات بغرض  للشركة يسمح بالعقود وال  املضمنة املاكاحةةكما يتوجب اإللتزام التام ببرامج 

كور والبيئة ومذ املناخياملفعول من طرف وزارة التغير  وساري ات معتمد بةالة وجود ترخيص تجارة وتداول مبيد

 نشاط البيع والتداول ومعتمد من إدارة الصحة العامة التجارية الرخصةفي مسمى 

إجراءات مخالفة  .13

 اإلشتراطات

 2018لعام  3رقم يسري عليها أحاكام املرسوم االميري ماد من اإلشتراطات بعد إصدار شهادة اإلعت بأياإلخالل 

 لشركات املعتمدةمن القائمة  التجاري  االسمويصل الى إلغاء شهادة اإلعتماد وحذف  ملخالفات الصحة العامة

 ماكاحةة فحات الصحة العامة بإمارة عجمان.

 حوارغالتخلص األمن من  . 14

 املبيدات واملبيدات منتهية

الصالحية واملبيدات 

 املحظورة 

املنشأة املرخص لها بيع وتداول املبيدات إخطار قسم ماكاحةة فحات الصحة العامة بأي كمية من حوارغ  علىيجب 

املبيدات أو املبيدات منتهية الصالحية أو املبيدات التي تم حظر استخدامها إلجراءات التخلص األمن من تلك املواد 

 ة: وحقا للتالي عتمدبالدائرة بعد دحع الرسوم املعن طريق إدارة البيئة وتنميتها 

 تقديم خطاب رسمي للقسم بالكميات املتوحرة .1

 إصدار تقرير مصادرة عن الكمية بعد املعاينة والفةص .2

 مراجعة إدارة البيئة وتنميتها للحصول على املواحقة ودحع الرسوم املقررة  .3

 اآلمن إستالم الكميات من موقع الشركة عن طريق إدارة البيئة وتنميتها إلجراءات التخلص  .4
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 الباب الثالث

 لنشاط تجارة املبيدات والقانونية الفنيةاإلشتراطات 

 التفاصيل الشرط الواجب توحيره م.

توحير مهندس معين بدوام كامل بمهنة مهندس على كفالة الشركة مشرف على النشاط مطابق لقانون  املهندس .1

والخاصين بتنظيم أعمال   2011لعام  1ولألمر املحلى رقم  2012لعام  27رقم  والبيئة املناخيوزارة التغير 

 - اعيةالزر :الهندسة  التاليةفى احد املجاالت  سالباكالوريو ماكاحةة فحات الصحة العامة ويكون بدرجة 

 وادعلوم األحياء )تخصص حشرات( مع شرط ان يكون قد درس امل-الدراسات البيئية -الصحة العامة 

 صما تنحسب  اآلحاتماكاحةة  -املبيدات  –:الحشرات  الجامعيةخالل دراسته  التالية سيةالدرا

 لعامةا الصحةاملبدئية على مؤهالت املهندس من قسم ماكاحةة فحات  املواحقةالقوانين والحصول على 

 قبل بدء إجراءات التعيين 

طات خالل لتوقيع تعهد بمطابقة اإلشترا باإلضاحةبها  اختبارهبرامج تقييم يتم  ألييجب اجتياز املهندس 

 .االقتصادية الدائرة تبإجراءاللبدء  املمانعةيوم كةد أقص ى للحصول على عدم  60

من إدارة  الصادرةعدم البدء بالنشاط قبل توحير املهندس والحصول على شهادة إعتماد النشاط 

ار قسم سبب كان وإخط أليالصحة العامة وإيقاف النشاط في حال عدم تواجد املهندس بالعمل 

 بسبب عدم تواجد املهندس بشاكل  ماكاحةة فحات الصحة العامة
ً
 حورى. كتابيا

 والبيئة املناخيللمهندس من وزارة التغير  املهنية املمارسةعلى رخصة  الحصول 

ترخيص النشاط من الدائرة  .2

 االقتصادية إلمارة عجمان

 واإلعالن عن النشاط

 – االقتصاديةنشاط ماكاحةة فحات الصحة العامة من الدائرة الحصول على ترخيص ملمارسة 

وزارة  املبيدات( منتجارة  )نشاط تصريح مزاولة نشاط زراعيوالحصول على  إمارة عجمان

مال واملحلية الخاصة بأع االتةاديةبمطابقة كل القوانين  وااللتزام والبيئة املناخيالتغير 

فى شأن تنظيم تداول  2012لسنة  27العامة )قرار مجلس الوزراء رقم  ماكاحةة فحات الصحة

بشأن ماكاحةة فحات  2011لسنة  1أمر مةلى رقم  –مبيدات ماكاحةة فحات الصحة العامة 

 الصحة العامة وتداول املبيدات فى إمارة عجمان( 

ريح إعالن من جميع اإلشتراطات والحصول على تص استيفاءعدم اإلعالن عن النشاط قبل 

 .ح بهإعالن غير مصر  تتخذ اإلجراءات القانونية تجاه أيو  إدارة الصحة العامة
 

متطلبات موقع إدارة النشاط والحد  .3

 األدنى من املعدات

متر مربع( للشركة ملمارسة النشاط داخل إمارة عجمان  25عن  لال تقتوحير موقع بمساحة مناسبة )

يتم تغيير املوقع إال بعد إخطار قسم ماكاحةة فحات الصحة  وال  غذائيةشريطة عدم مجاورته ألنشطه 

 والحصول على مواحقه رسميه مع تواجد أطقم العمل به وجميع املراجع 
ً
 الفنيةو  اإلداريةالعامة كتابيا

 االحتفاظويتم  للشركة املبيدات من وارد ومباع وجميع حواتير املبيعاتوسجل دوران مخزون 

  أرض يخط هاتف توحير مع  اعوام 5بالسجالت لفترة 

)الشقق( ويمكن ان يكون املخزن  السكنيةواليسمح بالوحدات  التجارية باملباني خارجييكون مةل 

  جيخار او بموقع منفصل شريطة ان يكون مةل  اإلداري ملحق باملكتب 
ً
 ايضا

زيد ت يشترط ان يتوحر باملخزن مروحة شفط ومغسله وجهاز تكييف لحفظ املبيدات بدرجة حرارة ال  متطلبات مخزن املبيدات .4

اده م عبوات-تنظيف حرشاة-مجرحهوتتوحر به معدات معالجة انساكاب املبيدات ) مئويةدرجة  25عن 

او الرمل( واألرضية والجدران غير قابله لتسريب السوائل وتتوحر ارحف  النشارةمثل  لالمتصاصقابله 

وضح به وتوحير سجل ت اإلضاءةمن  كافيمنتظمة معدنية لعبوات املبيدات وتوحير طفايات حريق وقدر 
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باللغة  درايةوله  ة عامةيثانو شهادة  حاصل علىعلى إقامة الشركة و  أدنيعامل كةد  1توحير عدد  الفنية العمالة .5

 وإصدار بطاقة صحية له. اإلنجليزيةالعرئية او 

في حال نقل مبيدات من  وسيلة النقل .6

 الشركة وإلى

 لتجاريةا بالرخصةاملعتمد  الشركةشعار ومسمى  حاحلة تةملاو  الاكابينةمزدوجة  بيك أبتوحير سيارة 

ت وملعدا السالمةللمبيدات وملعدات  منفصلة واقع تخزينعلى م تةتوي للنشاط ومعدلة بةيث 

 عن موقع الركاب بالاكامل ويجب توحير طفاية حريق بها. منفصلةوتكون  االنساكابمعالجة 

وزى أطقم العمل  املهنية السالمة .7

 وسماحية تداول املبيدات

-الالزمة لتداول وتطبيق املبيدات )أقنعة تنفس خاصة باملبيدات الشخصية السالمةتوحير معدات 

 زي استخدام قفازات جلديه( -أحذية أمان-طاطيهقفازات م-نظارات حماية لألعين خاصة للمبيدات

  التجارية بالرخصةاملعتمد  التجاري موحد لفرق العمل يةمل شعار الشركة واملسمى 

بشهادات تسجيل املبيدات سارية املفعول  واالحتفاظ بالدولةدم تداول أي مبيدات غير مسجله ع

 باكل MSDSخاصة ال السالمةتيب معلومات والبيئة باإلضاحة الى ك املناخيمن وزارة التغير  الصادرة

 .لاكل مبيد الفنيةمبيد والنشرات 

بقسم ماكاحةة  للشركةإنشاء ملف  .8

فحات الصحة العامة لغرض إصدار 

 شهادة إعتماد النشاط

ر بتوحي العامة وااللتزاممن إدارة الصحة  املعتمدةانشاء ملف مكتمل حسب املتطلبات والنماذج 

غير صحيةه تقدمها في أي  معلومة أيمسؤوله بشاكل كامل عن  والشركة ومكتملةمعلومات صحيةه 

ة دشوقد يصل لحظر النشاط حسب  املعتمدة املخالفاتيندرج ضمن وقت وتقديم معلومات مضلله 

  املخالفة

الطلب وتضمن به شهادة إعتماد إدارة الصحة العامة والبيئة وتلتزم  مما تيتم تةديث امللف متى 

 املناخير بوزارة التغي املسجلةبقائمة املبيدات  وااللتزامبممارسة النشاط املعتمد بها حقط الشركة 

  شاكل دائمب املناخيشهادات تسجيلها السارية املفعول من وزارة البيئة والتغير ب واالحتفاظوالبيئة 

امللف وتوحير نسخه منها ب االقتصادية الدائرةبالتجديد السنوي لشهادة اإلعتماد وترخيص  االلتزام

 صالحيتها. انتهاءيوم كةد أقص ى من تاريخ  30بشاكل منتظم ويتم تجديد شهادة اإلعتماد خالل 

للمهندس  املهنية الرخصةتوحير  .9

 تصريح وزاري و  املشرف على النشاط

 تجارة املبيداتل

 والبيئة ناخياملزارة التغير تجارة املبيدات من و ل صريح زراعيوت للمهندس توحير ترخيص ممارسة املهنة

واسطة تقييم يتم طلبها ب اختباراتأي  اجتياز بها باملوقع لتقديمها عند الطلب كما يجب  واالحتفاظ

 العامة.قسم ماكاحةة فحات الصحة 
 

 التفاصيل الشرط الواجب توحيره م.

تنظيميه للخدمات  اشتراطات .10

 املقدمة

 بواسطةدحتر حواتير معتمد لتقديم توحير 
ً
 لتزامواال املعتمدة الشركة الخدمات يستخدم حصريا

 أعوام كةد أدنى  5بسجل دوران املبيدات من مشترى ومباع لفترة  باالحتفاظ

 للشركة الرسميةوجميع الوثائق  أعوام كةد أدنى 5بفواتير البيع لجميع املبيدات لفترة  الحتفاظا

 عجمان واملوجود-املعتمد من دائرة التنمية االقتصادية الشركة اسميجب أن تةمل حقط  املعتمدة

 بلدية عجمان.-بشهادة إعتماد النشاط الصادرة من إدارة الصحة العامة

 للقائمة التجاري  االسمإضاحة  .11

لشركات ماكاحةة فحات  املعتمدة

 الصحة العامة 

 دبع-العامةمن طرف إدارة الصحة  املعتمدةللنشاط لقائمة الشركات  التجاري  االسميتم إضاحة 

 الشركة تزامالعلى مدى  القائمةبهذه  التجاري جميع اإلشتراطات ويعتمد بقاء وترتيب املسمى  استيفاء

ل قسم ماكاحةة فحات وعلى نتائج التقييم للنشاط من قب املقدمةباإلشتراطات وجودة الخدمات 

 العامة. الصحة 
 

حركة املبيدات من شراء وصرف للخدمات وحواتير شراءها ويةظر إستخدام مخزن مرتبط بتكييف 

  .مركزي 

لتخزين املبيدات وفى حالة إلحاقه باملكتب يجب ان يكون منفصل  السالمةق شروط يجب ان يطاب

رار ق اشتراطاتبقفل باإلضاحة لتوحير طفايات حريق ويجب أن يطابق مزود بجدار او حاجز مع باب 

في شأن تنظيم تداول مبيدات ماكاحةة فحات الصحة العامة واألمر  2012( لسنة 27مجلس الوزراء رقم )

 بشأن ماكاحةة فحات الصحة العامة وتداول املبيدات في إمارة عجمان. 2011( لسنة 1رقم ) املحلى
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تشغيليه ومةظورات  اشتراطات .12

 تداول املبيدات

ألخرى( إال ا التجاريةماء )الفوستوكسين ومرادحاته باألس الغازيةأقراص املبيدات  بعدم بيعاإللتزام 

 التبخير باملخازن واملستودعات  املرخصة ألعمالللشركات 

بتداول  لشركةلواليسمح  لألحراد العاديين االستخدامواملقيدة  املركزةبعدم بيع املبيدات اإللتزام التام 

 نم لصالحيةا وساري إال بةالة وجود ترخيص تجارة وتداول مبيدات معتمد  التجارةاملبيدات بغرض 

ارة نشاط البيع والتداول ومعتمد من إد التجارية الرخصةوالبيئة ومذكور في مسمى  املناخيوزارة التغير 

 الصحة العامة.

لعام  3يسري عليها أحاكام املرسوم االميري رقم من اإلشتراطات بعد إصدار شهادة اإلعتماد  بأياإلخالل  إجراءات مخالفة اإلشتراطات .13

 املعتمدةمن القائمة  التجاري  االسمإلغاء شهادة اإلعتماد وحذف و  ملخالفات الصحة العامة 2018

 لشركات ماكاحةة فحات الصحة العامة بإمارة عجمان.

املبيدات  التخلص األمن من حوارع . 14

واملبيدات منتهية الصالحية واملبيدات 

 املحظورة 

املنشأة املرخص لها بيع وتداول املبيدات إخطار قسم ماكاحةة فحات الصحة العامة بأي كمية  علىيجب 

من حوارغ املبيدات أو املبيدات منتهية الصالحية أو املبيدات التي تم حظر استخدامها إلجراءات التخلص 

 املواد عن طريق إدارة البيئة وتنميتها بالدائرة بعد دحع الرسوم املستخدمة: وحقا للتالي األمن من تلك 

 تقديم خطاب رسمي للقسم بالكميات املتوحرة .5

 إصدار تقرير مصادرة عن الكمية بعد املعاينة والفةص .6

 مراجعة إدارة البيئة وتنميتها للحصول على املواحقة ودحع الرسوم املقررة  .7

 إستالم الكميات من موقع الشركة عن طريق إدارة البيئة وتنميتها إلجراءات التخلص اآلمن  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 الباب الرابع

 ت حات الصحة العامة وتجارة املبيداماكاحةة ف لنشاطيإجراءات التفتيش 

 :تنقسم أعمال التفتيش الى قسمرن رئيسرن 

 )املكتب واملخزن( قد يكون تفتيش معلن أو مفاجئ على موقع إدارة النشاط  إداري/ فني تفتيش .1

 قد يكون تفتيش معلن أو مفاجئ الخدمات.على موقع تقديم  فني تفتيش .2

  التاليعلى موقع إدارة النشاط التأكد من  والفني اإلداري تستهدف عملية التفتيش: 

  وتقارير خدمه. شاط من عقود خدماتللن املصاحبة اإلداريةباألعمال  الخاصةمطابقة اإلشت اطات 

  العمل.للمبيدات وأدوات  التخزين اشت اطاتمطابقة 

  بشهادة اإلعتماد عتمدةوللمبيدات امل لالشت اطاتمطابقة املبيدات املستخدمه 

 تالنشاط ومتابعته لتقارير الخدما إشراف املهندس على 

 األقل. علىملدة عام  ر نسخ من فواتر  تقديم الخدماتتوف 

  املستخدمة للعاملرن في املخزن ومواقع العمل. السالمةتوفر معدات 

  التاليتستهدف عملية التفتيش الفني على مواقع تقديم الخدمات التأكد من: 

  وفقا لبنود العقد املعتمد  لآلفات بالشكل الفني الصحيح املكافحةإجراء عمليات 

 باملوقع. اآلمن للمبيدات االستخدام 

  املباني.داخل  استخدامهاعدم إستخدام املبيدات املحظور  

 باملوقع.للمكافحة وال تتسبب بأي تلوث  صالحية املعدات املستخدمة 

  ويتم  .عند تكملة إجراءات إعتماد النشاط الجديد وكذلك عند طلب تجديد شهادة اإلعتماد والفني اإلداري يتم إجراء التفتيش

  التالية مثل استخدام نماذج
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  check list INSPECTION Admin.Company                                               العامةعلى شركات ماكاحةة فحات الصحة  اإلداري  التفتيشوقائمة تقرير 

 أسم املنشأة: التاريخ والوقت: :األرض يرقم الهاتف 

 املوقع والعنوان: عدد العمال: اسم املهندس:

 امللف:رقم  عدد السيارات: توقيع املهندس:

  

 م. بنود التفتيش وزن البند التقييم

 -1 املفعول  الساري  التجاري نسخة من الت خيص  0.1 

 -2 املفعول  الساري نسخه من اإلعتماد  0.1 

 -3 لجميع تقارير الخدمات واعتمادهوجود املهندس املشرف على النشاط  0.4 

 -4 من قسم مكافحة آفات الصحة العامة املعتمدةنسخه من قائمة املبيدات  0.2 

 -5 بتقديم الخدمات الخاصة املاليةوجود دفاتر اإليصاالت  0.2 

    

 -1 مع املنشآت املب مةتوفر ملف عقود مكافحة آفات الصحة العامة  0.2 

 -2 باملنشآت املقدمةتوفر نسخ من تقارير الخدمات  0.2 

 -3 توفر ملف فواتر  شراء املبيدات 0.2 

 -4 توفر دفت  مخزون املبيدات وصرفها 0.2 

 -5 للشركة املعتمدة اإللكت وني الب يديوالكمبيوتر املستخدم والعنوان  األرض يصالحية الهاتف  0.2 

    

 -1 من عبوات املبيدات ومعدات الرش اإلداري نظافة املوقع وترتيبه وخلو املوقع  0.2 

 -2 الثبوتيةتوفر ملف خاص بوثائق العاملرن ونسخ اوراقهم  0.2 

 -3 للمهندس والعمال الصحيةصالحية البطاقات  0.2 

 -4 الشركةيحمل شعار  والذياملوحد  الزي توفر  0.2 

 -5 (الشركةوبه شعار  السالمة)بكب/فان مزود بصناديق للمبيدات واملعدات ومعدات  لالشت اطاتمطابقه  سيارةتوفر  0.2 

    

 -1 عمود واحد من األرفف وتوفر مغسله صالحه أدنيتوفر ارفف معدنيه بمخزن املبيدات بحد  0.2 

 -2 باملخزن  املوجودة وصالحية املبيدات للشركة املعتمدةلقائمة املبيدات  املوجودةمطابقة املبيدات  0.2 

 -3 الجدران واألرضيات باملخزن غر  قابله للتسريب 0.2 

 -4 صالحية جهاز التكييف ومروحة الشفط باملخزن وطفايات الحريق 0.2 

 -5 أحذية أمان(-قفازات مطاطيه-املبيدات الستخدامقناع مخصص -)نظارات حماية األعرن السالمةتوفر وصالحية مالبس ومعدات  0.2 

    

  املكافحةمعرفة املهندس والعاملرن وإملامهم بأعمال  0.2 
ً
 -1 الشركةلنشاط  املعتمدةواملبيدات عامة وخصوصا

معدات -محطات طعوم سامه للفئ ان-مصائد-بودرةتعفر  -رشاشه ميكانيكيه-يدوية)رشاشات  الزاحفةملكافحة الحشرات  الالزمةتوفر أعداد كافيه من املعدات  0.2 

 مكافحة النمل األبيض(

2- 

 -3 (حراري /ترذيذ وتدخرن الفراغي)معدات الرش  الطائرةتوفر معدات مكافحة الحشرات  0.2 

 -MSDS 4 مبيدتوفر شهادات تسجيل املبيدات وكتيب األمان الخاص لكل  0.2 

ن ايصاالت التخلص م+املخزن( شخص محدد مسؤول من قفل -وجود عالمة الخطر على باب املخزن -نظام تأمرن املبيدات باملخزن وعند صرفها )توفر قفل بالباب 0.2 

 بلدية عجمان-إدارة البيئة وتنميتها-بقسم البيئة الخاصةفوارغ املبيدات 

5- 

    

  )ضعيف ويمنح مهله لتعديل وضعه بعدها ينظر في إلغاء اإلعتماد( 3-1)جيد(  4)ممتاز(  5 5 

:الشركة:                      توقيع املفتش:                         توقيع مدير الوظيفيالرقم                                        املفتش:  سم إ  
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 technical inspection check list yCompan                                                 عامة الالفني باملواقع على شركات ماكاحةة فحات الصحة  وقائمة التفتيشتقرير 

 :الخدمةبها  املقدمةأسم املنشأة  التاريخ والوقت: :األرض يرقم الهاتف 

 املوقع والعنوان: عدد العمال: اسم املهندس:

 :املكافحةاسم شركة  عدد السيارات: توقيع املهندس:

  

 م. بنود التفتيش وزن البند التقييم

 -1 املفعول  الساري  التجاري نسخة من الت خيص  0.4 

 -2 املفعول  الساري نسخه من اإلعتماد  0.4 

 -3 لجميع تقارير الخدمات واعتمادهوجود املهندس املشرف على النشاط  0.4 

 -4 من قسم مكافحة آفات الصحة العامة املعتمدةنسخه من قائمة املبيدات  0.4 

 -5 بتقديم الخدمات الخاصة املاليةوجود دفاتر اإليصاالت  0.4 

    

 -1 داخل املبنى (EC)عدم استخدام مبيدات مستحلبه  0.4 

  املكافحةعدم تواجد أشخاص باملوقع أثناء إجراء أعمال  0.4 
ً
 -2 عند تطبيق مبيدات رشا

 -3 عدم خلط املبيدات باملوقع 0.4 

 -4 عند إستخدام الرش  املكافحةومعدات املطبخ داخل الدواليب قبل بدء أعمال  األوانيتأمرن جميع  0.4 

 -5 سطح له مالمسه مباشره باألشخاص أيواملقاعد او  األسرةعدم رش املبيدات مباشرة على  0.4 

    

 -1 عدم ترك عبوات املبيدات غر  مراقبه 0.4 

 -2  أشهر 3لفت ة  للخدمةتسليم مستند الضمان  0.4 

 -3 للمهندس والعمال الشخصيةوإثبات  الصحيةتوفر البطاقات  0.4 

 -4 الشركةيحمل شعار  والذياملوحد  الزي توفر  0.4 

 -5 (الشركةوبه شعار  السالمة)بكب/فان مزود بصناديق للمبيدات واملعدات ومعدات  لالشت اطاتمطابقه  سيارةتوفر  0.4 

    

 -1 األمان الواجب إتباعها بعد الرش باملبيدات باحتياطاتإخطار املتعامل باملوقع  0.4 

 -2 واملتعامل الشركةمن  واعتماده املكافحةعلى فعالية برنامج  للمحافظةالواجب إتباعها  االحتياطاتمع  املقدمة الخدمةكتابة تقرير  0.4 

 -3 إتباع إجراءات الفحص للكشف على تواجد آفات بجميع املوقع 0.4 

 -4 أغراض أخرى  ألي املكافحةعدم إستخدام معدات  0.4 

 -5 أحذية أمان(-قفازات مطاطيه-املبيدات الستخدامقناع مخصص -)نظارات حماية األعرن السالمةمالبس ومعدات  توفر وصالحية 0.4 

    

  املكافحةمعرفة املهندس والعاملرن وإملامهم بأعمال  0.4 
ً
 -1 الشركةلنشاط  املعتمدةواملبيدات عامة وخصوصا

 -2  الخدمةملكافحة الحشرات موضوع طلب  الالزمةتوفر املعدات  0.4 

 -3 الخدمةالحشرات لوضع التوصيات بتقرير  النتشار املسببةالتأكد من كل املنافذ املحتمل دخول الحشرات منها واملمارسات  0.4 

 -MSDS 4 مبيدتوفر شهادات تسجيل املبيدات وكتيب األمان الخاص لكل  0.4 

 -5 للمتعامل بالخدمةمعتمد  ماليتسليم إيصال  0.4 

    

  )ضعيف ويمنح مهله لتعديل وضعه بعدها ينظر في إلغاء اإلعتماد( 7-1)جيد(  8)ممتاز(  10 10 

 :الشركة:                      توقيع املفتش:                         توقيع مدير الوظيفياملفتش:                                          الرقم  سما
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 الباب الخامس

 ت حات الصحة العامة وتجارة املبيداماكاحةة ف بنشاطي الخاصةاملخالفات 

م بشأن رسوم خدمات قطاع الصحة العامة 2018( لسنة 3رقم ) األميري الخاصة باالعتماد وتقديم الخدمات يطبق املرسوم باإلشتراطات  املنشأة التزامفى حالة عدم 

 على 
ً
اية من أي ووقمن مخاطر التداول والتطبيق الخاطئ للمبيدات  العامة والسالمة الصحةوالبيئة في بلدية عجمان وغرامات املخالفات املتعلقة بها وذلك حرصا

 التالي:هذه املخالفات عبر ويتم رصد  مسبب ينتج عنه إنتشار وتزايد بآحات الصحة العامة

 .والفنية اإلداريةزيارات التفتيش  .1

 .إداري  بأمر التفتيش  .2

 متابعة الشاكاوى. .3

 .وزاري تفتيش خاص بأمر  .4

 الغرامة املالية بالدرهم بند املخالفة  م.

5 

 

 منخفض-البلديةإجراء تعديل في املوقع أو في البيئة الخارجية بدون مواحقة 

 الخطوره

1,000 

6 

 

 متوسط-البلديةإجراء تعديل في املوقع أو في البيئة الخارجية بدون مواحقة 

 الخطوره

2,000 

7 

 

 10,000 لخطورها مرتفع-البلديةإجراء تعديل في املوقع أو في البيئة الخارجية بدون مواحقة 

11 

 

 5,000 عدم تنفيذ تعليمات املفتش املختص

16 

 

 درهم عن كل شخص 200 منخفض الخطوره-العاملين باملنشآتعدم االلتزام بشروط صحة ونظاحة 

17 

 

 درهم عن كل شخص 500 متوسط الخطوره-عدم االلتزام بشروط صحة ونظاحة العاملين باملنشآت

18 

 

 درهم عن كل شخص 1000 مرتفع الخطوره-عدم االلتزام بشروط صحة ونظاحة العاملين باملنشآت

25 

 

 1,000 طورهالخ منخفض-العملعدم االلتزام بالشروط الصحية للتنظيف وتطهير ماكان 

26 

 

 2,000 طورهالخ متوسط-العملعدم االلتزام بالشروط الصحية للتنظيف وتطهير ماكان 

27 

 

 5,000 ورهالخط مرتفع-العملعدم االلتزام بالشروط الصحية للتنظيف وتطهير ماكان 
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28 

 

 1,000 الخطوره منخفض-النفاياتبشروط التخلص من عدم التزام املنشأة 

29 

 

 5,000 الخطوره متوسط-النفاياتعدم التزام املنشأة بشروط التخلص من 

30 

 

 10,000 الخطوره مرتفع-النفاياتعدم التزام املنشأة بشروط التخلص من 

 

31 

 

 منخفض-عدم التزام املنشأة بالشروط الصحية ملاكاحةة فحات الصحة العامة 

 الخطوره

1,000 

32 

 

 متوسط-عدم التزام املنشأة بالشروط الصحية ملاكاحةة فحات الصحة العامة 

 الخطوره

5,000 

33 

 

 مرتفع-عدم التزام املنشأة بالشروط الصحية ملاكاحةة فحات الصحة العامة 

 الخطوره

10,000 

52 

 

 10,000 عدم االلتزام بتعهد قيمته عشرة فالف درهم

53 

 

االلتزام بتعهد قيمته عشرون ألف درهمعدم   20,000 

54 

 

درهم ألفعدم االلتزام بتعهد قيمته خمسون   50,000 

55 

 

 100,000 عدم االلتزام بتعهد قيمته مائة ألف درهم

56 

 

 200,000 عدم االلتزام بتعهد قيمته مائتان ألف درهم

86 

 

 500 عدم وجود ملف التفتيش الدوري

1 

 

ماكاحةة اآلحات بدون تصريح من البلديةمزاولة مهنة   20,000 

2 

 

 10,000 مزاولة مهنة ماكاحةة اآلحات دون تعيين مهندس متخصص

3 

 

غير املخصصة لها األماكنفي  كيمائيةعرض أو تخزين مبيدات   5,000 
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43 

 

-العامةعدم التزام املنشأة بالشروط الصحية لبيع مبيدات فحات الصحة 

الخطوره منخفض  

10,000 

 

 الغرامة املالية بالدرهم بند املخالفة م.

44 

 

 متوسط-العامةعدم التزام املنشأة بالشروط الصحية لبيع مبيدات فحات الصحة 

 الخطوره

20,000 

45 

 

 مرتفع-العامةعدم التزام املنشأة بالشروط الصحية لبيع مبيدات فحات الصحة 

 الخطوره

50,000 

46 

 

-العامةعدم قيام شركة املاكاحةة بتطبيق برنامج حعال ملاكاحةة فحات الصحة 

الخطوره منخفض  

5,000 

47 

 

-العامةعدم قيام شركة املاكاحةة بتطبيق برنامج حعال ملاكاحةة فحات الصحة 

الخطوره متوسط  

10,000 

48 

 

-العامةعدم قيام شركة املاكاحةة بتطبيق برنامج حعال ملاكاحةة فحات الصحة 

 مرتفع الخطوره

20,000 

69 

 

 2,500 اإلعالن عن نشاط ماكاحةة فحات الصحة العامة دون تصريح

70 

 

عدم توحير مالك العقار لعقود ماكاحةة فحات الصحة العامة مع شركات معتمدة 

 من البلدية

20,000 

71 

 

غير التعاقد مع أو استخدام خدمات ماكاحةة أحات الصحة العامة من ِقبل شركات 

 معتمده من البلدية

20,000 

72 

 

 10,000 التسبب في توحير بيئة مناسبة لتوالد فحات الصحة العامة ونواقل األمراض

73 

 

قيام املهندس املعتمد في شركة ماكاحةة فحات الصحة العامة بالعمل في شركة 

 أخرى دون اعتماد من البلدية

1,000 

74 

 

-العامةاإلخالل بأي بند من اشتراطات اعتماد شركة ماكاحةة فحات الصحة 

الخطوره منخفض  

2,000 

75 

 

-العامةاإلخالل بأي بند من اشتراطات اعتماد شركة ماكاحةة فحات الصحة 

الخطوره متوسط  

5,000 

76 

 

 مرتفع-العامةاإلخالل بأي بند من اشتراطات اعتماد شركة ماكاحةة فحات الصحة 

رهالخطو   

10,000 
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77 

 

عدم توحير عقود ماكاحةة فحات الصحة العامة في املواقع اإلنشائية الجديدة من 

الصحة العامة في  توالد آلحاتشركات معتمدة من البلدية و/ أو وجود نشاط أو 

 املوقع

25,000 

 

87 

 

عدم تقيد املنشأة بالتخلص السليم من حوارغ مبيدات ماكاحةة فحات الصحة 

اآلحات الزراعيةالعامة أو   

10,000 
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 :املنظمةوالقوانين  لالشتراطات األساسيةاملرجعيات 

 ( لسنة 27قرار مجلس الوزراء رقم )في شأن تنظيم تداول مبيدات ماكاحةة فحات الصحة العامة. 2012 

 بشأن رسوم خدمات قطاع الصحة العامة والبيئة في بلدية عجمان وغرامات  2018( لسنة 3رقم ) األميري  رسومامل

 املخالفات املتعلقة بها

 ( لسنة 1أمر مةلى رقم )بشأن ماكاحةة فحات الصحة العامة وتداول املبيدات في إمارة عجمان. 2011 

 ( لسنة 1األمر املحلى رقم )جمان.م بشأن الصحة العامة في إمارة ع2015 

 ( لسنة 1األمر املحلى رقم )م بشأن تنظيم عمل شركات النظاحة وإدارة النفايات بإمارة عجمان. 2014 

 ( لسنة 3قرار مجلس الوزراء )في شأن نظام اإلعالنات عن املبيدات 2016 

  بشأن الالئةة التنفيذية لقانون )نظام( املبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج  2009( لسنة 409رقم ) وزاري قرار

 العرئية.

  املبيدات. واستيرادفي شأن إجراءات تسجيل  2018( لسنة 27رقم ) وزاري قرار 

  اإلمارات العرئية املتةدة. بدولة االستخدامحلى شأن املبيدات املحظورة واملقيدة  2018( لسنة 36رقم ) وزاري قرار 

  م في شأن إجراءات 2015( لسنة 799م بتعديل بعض أحاكام القرار الوزاري رقم )2016( لسنة 464رقم ) وزاري قرار

 املبيدات. واستيرادتسجيل 

  املتةدة: مرجع املبيدات املسجلة بدولة اإلمارات العرئيةwww.moccae.gov.ae  

 


