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الفهـــرس

رقم الصفحةالمـخـالـفــةرقم البند

مخالفة قرار االستشـــفاء اإللزامي إلخضاع المصابين

مخالفـــات عدم االلتـــزام بتعليمات الحجـــر الصحي المنزلي وفي المنشـــآت 
الخاصـــة بالحجر والتحايل والتهرب من اإلجراءات والتدابير االحترازية

مخالفات إجراءات العـــزل أو الحجر المنزلي بنظام التتبع اإللكتروني

مخالفـــات عـــدم التقيـــد بضوابط فتح وإغالق المنشـــآت وتســـيير أو إيقاف 
الرحالت البحرية السياحية

مخالفات منـــع أو تقييد التجمعات أو االجتماعات أو إقامة االحتفاالت

مخالفـــة التدابير الوقائية تجاه القادمين للدولة

مخالفـــات االمتنـــاع عـــن اتخـــاذ اإلجـــراءات الصحيـــة المناســـبة للوقاية من 
فيروس كورونا

مخالفة عدم اتخاذ اإلجراءات االحترازية لطاقم ســـفن المأوى

مخالفة قواعد دفن أو نقل جثة المتوفين بالمرض الســـاري

مخالفات تجاوز عدد الركاب المســـموح به في المركبة الواحدة

مخالفات عدم ارتداء الكمامات أو عدم مراعاة مســـافات التباعد

مخالفة عدم تعقيم وسائل النقل

مخالفة مراجعة أو التردد على المنشـــآت الصحية في غير األحوال المقررة

مخالفـــات رفـــض إجـــراء الفحـــص الطبـــي أو إســـاءة اســـتعمال الحـــق في 
الفحص

مخالفـــات الخروج في أوقات الحظر المعلن عنها
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االتحــاديـة العــامة  1النيـابـة 

انقـر على نـوع المخالفــة لالنتقـال إلى الصفحـة



مخالفـــات حظـــر نقل الفئـــات العماليـــة بين إمـــارات الدولة أو عـــدم مراعاة 
اإلجراءات االحترازية عند النقل

مخالفـــات التدريس أو التدريب الخاص (الدروس الخصوصية)

كورونـــا  بفيـــروس  للمصابيـــن  الشـــخصية  البيانـــات  حمايـــة  مخالفـــات 
والخاضعين للعالج أو للفحص

مخالفـــات عـــدم االمتثال ألوامر مأمـــوري الضبط القضائـــي أو الهروب عند 
االســـتيقاف أو التسلل بغرض التهرب من اإلجراءات والتدابير الوقائية

مخالفة تعليمات الدخول المؤقت بوســـائل النقل ألغراض تجارية

عـــن  مضللـــة  إشـــاعات  أو  معلومـــات  أو  أخبـــار  إذاعـــة  أو  نشـــر  مخالفـــة 
المعلومـــات الصحية أو اإلجراءات أو التدابير االحترازية

مخالفـــة ممارســـة أعمـــال الفحـــص وتلقـــي العينـــات بـــدون موافقـــة مـــن 
المعنية الجهات 

مخالفـــة اإلخـــالل أو اإلهمـــال أو التقصيـــر أو االمتنـــاع عـــن تنفيـــذ الواجبات 
والتعليمـــات المكلف بها، أو الصادرة من الجهات المعنية
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم الصفحةالمـخـالـفــةرقم البند

االتحــاديـة العــامة  2النيـابـة 

انقـر على نـوع المخالفــة لالنتقـال إلى الصفحـة



الغـرامة المقـررةالمـخـالـفــةالبــنــد

مخالفة قرار االستشفاء اإللزامي إلخضاع المصابين 1
الصـــادر  اإللزامـــي  االستشـــفاء  قـــرار  تنفيـــذ  رفـــض  مخالفـــة 
للمصابيـــن بفيروس كورونا أو االمتناع عن مباشـــرة أو متابعة 
العـــالج المقـــرر، رغـــم إخطـــار المصـــاب بضـــرورة ذلـــك، أو عدم 

االمتثال للتنفيذ في األماكن المخصصة.

(ويجوز للمختصين االستعانة بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار.) 

 50,000 درهم 

جدول المخالفات والجزاءات اإلدارية

المنشآت  وفي  المنزلي  الصحي  الحجر  بتعليمات  االلتزام  عدم  مخالفات 
الخاصة بالحجر والتحايل والتهرب من اإلجراءات والتدابير االحترازية 2

عـــدم االلتـــزام بتعليمـــات الحجـــر المنزلـــي وفقـــًا لدليـــل الحجـــر 
المنزلـــي وإعادة الفحص حســـب اإلجراءات الصحية، أو االمتناع 

عن تنفيذها.
1

عـــدم االلتـــزام بتعليمـــات الحجر في المنشـــأة الخاصـــة بالحجر 
الصحي والتي تحددها الجهات المعنية وإعادة الفحص حســـب 

اإلجراءات الصحية، أو االمتناع عن تنفيذها.
2

 50,000 درهم 

 50,000 درهم 

 20,000 درهم 
أو  المخالـــف  إخضـــاع  مـــع 
العامل لمدة الحجر الصحي أو 
اســـتكمالها أو إعادة الفحص 

وتحميل المخالف النفقات.

تفرض الغرامة على الشخص 
االعتبـــاري أو المســـئول عـــن 
المنشـــأة  كانـــت  إذا  اإلدارة 
فردية، مع الغلق اإلداري مدة 

ال تزيد عن شهر.

التحايـــل بغـــرض التهرب من اإلجـــراءات والتدابيـــر االحترازية أو 
عدم الخضوع إلجـــراءات وتعليمات الحجر الصحي التي تحددها 

الجهات المعنية ويشمل ذلك:  

  أ )  الغش أو إعطاء بيانات كاذبة.

ب) تعمد القادم من خارج الدولة عدم اإلفصــاح عن واقعة                          
                قدومه من السفــــر أو واقعـــــة عدم خضــوعــــه إلجــــراءات

              الحجر الصحي وفقًا لما تحدده الجهات المعنية.

ج) استقدام عماله أو خدم منازل من الخارج أو تمكينهم من  
اءات والتدابيــــر                  العمـــل داخـــل الدولـــة دون اتبـــــاع اإلجر

              االحتـرازيــة وتعليـمــات الحجر الصحي التي تحددهــا الجهــات        
              المعنية. 

3

االتحــاديـة العــامة  3النيـابـة 
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االتحــاديـة العــامة  4النيـابـة 

مخالفات إجراءات العزل أو الحجر المنزلي بنظام التتبع اإللكتروني 2 مكرر

االمتناع عن تثبيت أو تسجيل التطبيق الذكي، أو حمل الوسيلة 
اإللكترونيـــة الخاصـــة بتتبـــع حاالت العـــزل أو الحجـــر الصحي أو 
التسبب في فقدانها أو إتالفها أو تعطيل الشبكة أو االتصال.

 10,000 درهم 

تســـبب حامـــل الوســـيلة اإللكترونية فـــي فقد أو إتـــالف أي من 
مستلزماتها المسلمة إليه. 2

3

 1,000 درهم 

 20,000 درهم 

 10,000 درهم 

مـــع تحميـــل المخالـــف بقيمة 
حـــال  اإللكترونيـــة  الوســـيلة 

فقدها أو تلفها. 

اختـــراق أنظمـــة التطبيقـــات أو الوســـائل اإللكترونيـــة الذكيـــة 
الخاصـــة بتتبع حاالت العـــزل أو الحجر الصحي أو تدمير أو حذف 
أو إتـــالف أو تغييـــر البرنامـــج أو النظام أو الموقـــع اإللكتروني أو 
الحصـــول على البيانـــات أو المعلومات الخاصـــة بها بدون وجه 

حق أو الشروع في أي من تلك األفعال.

4

االمتنـــاع دون عـــذر مقبـــول عـــن إبـــالغ مركـــز االتصـــال المعنـــى 
بحـــاالت الفقد أو التلف أو األعطال في الوســـيلة اإللكترونية أو 
الشـــبكة خـــالل 24 ســـاعة مـــن وقـــت فقـــد االتصـــال بالخاضع 

للعزل أو الحجر الصحي.

مـــع تحميـــل المخالـــف بقيمة 
أو  المفقـــودة  المســـتلزمات 

المتلفة.

مـــع تحميـــل المخالـــف بقيمة 
األضرار.

1

مخالفة التعليمات الخاصة بغلق أو فتح أي مؤسسة تعليمية 
أو دور الســـينما والرياضة والمالهـــي أو المراكز التجارية ومراكز 
التســـوق أو األســـواق المفتوحـــة أو المحـــال التجاريـــة بكافـــة 
أنواعهـــا وأشـــكالها أو الحدائـــق أو المنتزهـــات أو المقاهـــي أو 
المطاعـــم أو الشـــواطئ أو مراكز التدريب الرياضي والمســـابح 

العامة ومسابح الفنادق أو ما في حكمها.

 50,000 درهم 
للمراكز التجارية. 1

إيقاف  أو  وتسيير  المنشآت  وإغالق  فتح  بضوابط  التقيد  عدم  مخالفات 
الرحالت البحرية السياحية 3

 30,000 درهم 
لغيرها من المنشآت.

تفرض الغرامة على الشخص 
االعتبـــاري أو المســـئول عـــن 
المنشـــأة  كانـــت  إذا  اإلدارة 
فردية، مع الغلق اإلداري مدة 

ال تزيد عن شهر.
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االتحــاديـة العــامة  5النيـابـة 

مخالفـــة التعليمـــات الخاصـــة بإقامـــة األنشـــطة والفعاليـــات 
الترفيهية داخل القاعات المغلقة في المؤسسات والمنشآت 

والمراكز المشار إليها بالبند السابق. 

مخالفـــة التعليمـــات الخاصـــة باســـتقبال زائريـــن فـــي أي مـــن 
المؤسسات والمنشآت والمراكز المشار إليها بالبند (1/3) من 

هذا القرار.

تســـري أحـــكام البنود الســـابقة علـــى المنشـــآت واألراضي حال 
تغيير نشـــاطها في غير الغـــرض المخصص لها، ودون اإلخالل 
بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قوانين أو قرارات أخرى.

3

4

2

مخالفـــة عدم االلتـــزام بوضع ملصقات تفصـــح عن أن مقدمي 
الخدمة في أي من تلك المنشـــآت والمراكز المشار اليها بالبند 
(1/3) مـــن هـــذا القرار قـــد أتموا التحصيـــن المقـــرر أو أن لديهم 

فحوصات PCR منتظمة.

 5,000 درهم 

6

 20,000 درهم 
تحميـــل  مـــع  (أ)  المخالفـــة  عـــن 
المخالف نفقات عالج المصابين 

لديه. 

 50,000 درهم 
للمراكز التجارية.

 30,000 درهم 
لغيرها من المنشآت.

تفرض الغرامة على الشخص 
االعتبـــاري أو المســـئول عـــن 
المنشـــأة  كانـــت  إذا  اإلدارة 
فردية، مع الغلق اإلداري مدة 

ال تزيد عن شهر.

5

 مخالفة اإلجراءات والتدابير االحترازية والضوابط المحددة التي 
تقررها الجهات المعنية بشأن تسيير أو إيقاف الرحالت البحرية 

السياحية ونحوها. 

7

مخالفة المنشـــآت أو الشـــركات لإلجـــراءات والتدابير االحترازية 
والضوابط المحددة التي تقررها الجهات المعنية بشأن:

   أ)    اإلبالغ عن إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا   
                     رغم علم المسؤول عن إدارة المنشأة بذلك.

 

ب)   تنظيم أماكن الحجر في المنشآت الخاصة.  

  ج)  إجراء فحص دوري PCR للعاملين أو مقدمي
                   الخدمة في المدد المحددة من الجهات المعنية.

لكل مخـالفـة.
تفـــرض الغرامة على الشـــخص 
عـــن  المســـئول  أو  االعتبـــاري 
اإلدارة إذا كانت المنشأة فردية.

 10,000 درهم 

 20,000 درهم 
عن المخالفة  (ب).

 10,000 درهم 
وتفـــرض  (ج)،  المخـالفــــة  عـــن 
الشـــخص  علـــى  الغرامـــة 
عـــن  المســـئول  أو  االعتبـــاري 
اإلدارة إذا كانت المنشأة فردية.
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االتحــاديـة العــامة  6النيـابـة 

مخالفات منع أو تقييد التجمعات أو االجتماعات أو إقامة االحتفاالت 4
مخالفة القرارات أو التعليمات التي تصدرها الجهات المعنية بشأن: 

 10,000 درهم 
لمن قام بالدعوة أو التنظيم.

1

أ)    منـــع أو تقييـــد أو وضـــع ضوابـــط للتجمعـــات أو 
االجتماعات داخل المنازل، أو االســـتراحات أو المزارع 
الخاصة أو العزب أو الشـــاليهات أو المركبات البحرية 
مناطـــق  داخـــل  المفتوحـــة  المناطـــق  أو  غيرهـــا  أو 

المجمعات السكنية أو نحوها.

ب)        تنظيـــم أو منـــع التجمعـــات فـــي المناســـبات 
االجتماعيـــة (مناســـبات األفراح، والعـــزاء، والحفالت، 

والندوات، أو نحوها). 

ج)    عـــدد الحضـــور المصـــرح بـــه أو مســـافات التباعد 
االجتماعـــي أو أي مـــن التدابيـــر االحترازيـــة عنـــد عقـــد 
المناســـبات االجتماعيـــة المصرح بها والمشـــار إليها 

بالفقرة السابقة. 

 5,000 درهم 
لكل من شــارك.

 50,000 درهم 
لمن قام بالدعوة أو التنظيم.

 15,000 درهم 
لكل من شــارك.

 10,000 درهم 
للقائـم بتنظيـم المناسبـة.

مخالفـــة إقامـــة مجموعـــة مـــن األشـــخاص فـــي عقـــار أو وحدة 
ســـكنية واحدة بما ال يتناسب مع مساحتها أو إسكان العمال 
فـــي األماكـــن غير المســـموح أو غير المرخص بهـــا من الجهات 
المعنية بمـــا يخل بالتدابير االحترازيـــة والتعليمات أو الضوابط 
الصادرة من الجهات المعنية، ودون اإلخالل بأي عقوبة أو تدبير 

منصوص عليه في قوانين أو قرارات أخرى. 

2

 20,000 درهم 
وتفـــرض الغرامـــة علـــى مالك 
العقار أو المسئول عن إدارته 
ســـواء كان شخص طبيعي أو 

اعتباري.



الغـرامة المقـررةالمـخـالـفــةالبــنــد

االتحــاديـة العــامة  7النيـابـة 

مخالفة التدابير الوقائية تجاه القادمين للدولة 5
مخالفـــة التدابيـــر الصادرة مـــن الجهات الصحيـــة المعنية تجاه 

القادمين للدولة من الخارج.
 5,000 درهم 

مخالفـــات االمتنـــاع عـــن اتخـــاذ اإلجـــراءات الصحيـــة المناســـبة للوقاية من 
فيروس كورونا 6

1
االمتنـــاع عـــن اتخـــاذ اإلجـــراءات الصحيـــة المناســـبة بخصوص 
األسواق المستثناة من الغلق المؤقت والتي تفرضها الجهات 

المعنية.

 3,000 درهم 
تفـــرض الغرامة على الشـــخص 
عـــن  المســـئول  أو  االعتبـــاري 
اإلدارة إذا كانت المنشأة فردية.

2 3,000 درهم 
االمتنـــاع عـــن تنفيذ أمر إزالـــة أي بناء مؤقت أو إتـــالف أمتعة أو 
مالبـــس أو غيرها، والثابـــت تلوثها أو احتمـــال تلوثها بأي عامل 

ممرض دون إمكان تطهيرها بالطرق المتبعة. 

3
الصحيـــة  والمراكـــز  المستشـــفيات  التـــزام  عـــدم  مخالفـــة 
والمختبـــرات المعتمدة بإجراء الربـــط الفوري للبيانات الصحية 

الخاصة بفيروس كورونا وفقًا لتعليمات الجهات المعنية.

 20,000 درهم 
تفـــرض الغرامة على الشـــخص 
عـــن  المســـئول  أو  االعتبـــاري 
اإلدارة إذا كانت المنشأة فردية.

4

مخالفـــة التعليمـــات الصادرة مـــن الجهات المعنيـــة والخاصة 
بشـــروط التنظيف وتعقيـــم المعدات واألجهـــزة واآلالت داخل 
المنشـــآت، أو المعـــدات واألدوات المالمســـة للغـــذاء، ودون 
اإلخـــالل بـــأي عقوبـــة أو تدبيـــر منصـــوص عليـــه فـــي قوانيـــن أو 

قرارات أخرى.

 5,000 درهم 
تفـــرض الغرامة على الشـــخص 
عـــن  المســـئول  أو  االعتبـــاري 
اإلدارة إذا كانت المنشأة فردية.

5

مخالفـــة التعليمات أو اإلجراءات الصادرة من الجهات المعنية 
الشـــخصية  والنظافـــة  الصحيـــة  بالممارســـات  والمتعلقـــة 
للعاملين داخل المنشـــآت أو أماكن الســـكن المشترك للفئات 

العمالية.

 1,000 درهم 
تفـــرض الغرامة على الشـــخص 
عـــن  المســـئول  أو  االعتبـــاري 
اإلدارة إذا كانت المنشأة فردية.

 500 درهم 
للعـامل المخـالف.



الغـرامة المقـررةالمـخـالـفــةالبــنــد

االتحــاديـة العــامة  8النيـابـة 

والخاصة  المعنية  الجهات  من  الصادرة  التعليمات  مخالفة 
والتعقيم  التنظيف  (مواد  الكيميائية  المواد  باستخدام 

والتطهير والمبيدات) أو نوعية المواد المستخدمة. 
 1,000 درهم 6

الجهات  من  الصادرة  الوقائية  أو  الصحية  التعليمات  مخالفة 
المعنية والخاصة بعرض أو نقل أو تخزين المواد الغذائية أو 
الصحية أو البيطرية أو الدوائية أو مواد التجميل أو المبيدات أو 

غيرها.

 1,000 درهم 7

الجهات  من  الصادرة  التعليمات  أو  القرارات  من  أي  مخالفة 
انتشار  الصحة والسالمة والوقاية من  بالحفاظ على  المعنية 

األمراض السارية. 
 2,000 درهم 8

مخالفة عدم اتخاذ اإلجراءات االحترازية لطاقم سفن المأوى 7
االمتنـــاع عن اتخاذ اإلجـــراءات االحترازية لطاقم ســـفن المأوى 

من قائد السفينة أو الوكيل المالحي بحسب األحوال. 
 10,000 درهم 

مخالفة قواعد دفن أو نقل جثة المتوفين بالمرض الساري 9
مخالفـــة أحـــكام الالئحـــة التنفيذيـــة لقانـــون مكافحـــة األمراض 
الســـارية بشـــأن دفـــن أو نقـــل جثـــة أي شـــخص متوفـــى بأحـــد 

األمراض السارية. 

 5,000 درهم 

مخالفات تجاوز عدد الركاب المسموح به في المركبة الواحدة 10
تجاوز عدد الركاب المسموح به في المركبة الواحدة:

  
  

  
ويستثنى من ذلك:

          1)  أفراد األسرة الواحدة وعمال الخدمة المساعدة لديها.
          2) األقارب حتى الدرجة الثانية.

1
  أ)  الدراجات النارية (قائد المركبة فقط)

ب)  مركبات الشحن "بيك أب" (قائد المركبة وراكب واحد)
 ج)  المركبات األخرى (قائد المركبة وراكبان)  

 3,000 درهم 
لقــائـد المركبـة.
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استخدام المركبات في نقل البضائع أو األشياء أو غيرها خالفًا 
للغرض المرخص به وبالمخالفة لتعليمات الصحة والسالمة.

2
 5,000 درهم 

مخالفات عدم ارتداء الكمامات أو عدم مراعاة مسافات التباعد 11

 3,000 درهم 

لقــائـد المركبـة، مع حجز المركبة 
لمدة ال تزيد على شهر.

مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو اللثام في األحوال اآلتية: 

  أ)   عند ارتياد األماكن العامة المغلقة أو مراكز التســـوق، 
وفى وسائل النقل العام.

ب) عنـــد التجـــول ســـيرًا أو الترجـــل فـــي االماكـــن العامـــة 
المفتوحة ذات الكثافة أو المزدحمة.

 ج)  في وسائل النقل الخاص، ويستثنى من ذلك:
1) إذا كان يستقل المركبة قائدها فقط.  

2) أفراد األسرة الواحدة وعمال الخدمة المساعدة   
                لديها.

3) األقارب حتى الدرجة الثانية.  

د) في أماكن العمل، وفي أماكن السكن المشترك للفئات 
العمالية. 

 3,000 درهم 

 3,000 درهم 

 5,000 درهم 
وتفرض الغرامة على الشـــخص 
عـــن  المســـئول  أو  االعتبـــاري 
اإلدارة إذا كانت المنشأة فردية.

 500 درهم 
للمستخدم أو العـامل.

1

والتي  األشخاص  بين  التباعد  مسافة  مراعاة  عدم  مخالفة 
تحددها الجهات المعنية.   3,000 درهم 2

المؤسسات  داخل  االحترازية  التدابير  أو  اإلجراءات  مخالفة 
والمنشآت والمراكز المشار إليها في البند (1/3) من هذا القرار 
الجهات  تقررها  التي  الخاصة  والضوابط  للشروط  وفًقا 

المعنية ويشمل ذلك: 

   أ)   عدم االلتزام بوضع الكاميرات الحرارية.
ب)  عدم االلتزام بالقدرة االستيعابية.   

  ج)  عدم مراقبة مسافة التباعد الجسدي بين 
                   المتواجدين أو المترددين.

              د)   السماح باالكتظاظ واالزدحام.

 20,000 درهم 3
 للمركز التجاري أو ما في حكمه.

 10,000 درهم 
لغيرها مـــن المنشـــآت، وتفرض 
الغرامة على الشخص االعتباري 
أو المسئول عن اإلدارة إذا كانت 

المنشأة فردية.
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األقصى  الحد  ضوابط  أو  الوقائية  االشتراطات  مخالفة 
ممارسة  عند  المعنية  الجهات  تصدرها  التي  لألشخاص 
أو  المفتوحة  األماكن  في  الترفيهية  أو  الرياضية  األنشطة 
في  التجمع  أو  التنزه  وعند  بالفنادق،  الخاصة  الشواطئ 

المتنزهات أو الحدائق العامة. 

4

 3,000 درهم 

مخالفة عدم تعقيم وسائل النقل 12

وتفرض الغرامـــة على المخالف 
فإذا تعلقت المخالفة بمنشـــأة 
الشـــخص  علـــى  فتفـــرض 
عـــن  المســـئول  أو  االعتبـــاري 
اإلدارة إذا كانت المنشأة فردية.

أو  المنشأة  داخل  اإلشغال  بمعدل  االلتزام  عدم  مخالفة 
الشركة  أو  المنشأة  داخل  العاملين  لعدد  بالنسبة  الشركة 

وفًقا لما تحدده الجهات المعنية.
5

 3,000 درهم 
وتفرض الغرامة على الشـــخص 
عـــن  المســـئول  أو  االعتبـــاري 
اإلدارة إذا كانت المنشأة فردية.

والخاصة  العام  النقل  لوسائل  التعقيم  إجراءات  اتخاذ  عدم 
(األجرة).

 5,000 درهم 
وتفرض الغرامة على الشـــخص 
عـــن  المســـئول  أو  االعتبـــاري 
اإلدارة إذا كانت المنشأة فردية.

مخالفة مراجعة أو التردد على المنشآت الصحية في غير األحوال المقررة 13

األحوال  غير  في  الصحية  المنشآت  على  التردد  أو  مراجعة 
حاالت  غير  أو في  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  المقررة من 

الضرورة.

 1,000 درهم 

مخالفات رفض إجراء الفحص الطبي أو إساءة استعمال الحق في الفحص 14

1 5,000 درهم 
رفض أو االمتناع عن إجراء الفحص الدوري (PCR) في الموعد 

المحدد أو عند الطلب من الجهات المعنية.

 1,000 درهم 
2

مخالفة إعادة الفحص الطبي لفيروس كورونا خالل أسبوعين 
المختبرات  المدة المحددة من الجهات المعنية لدى  أو خالل 
الجهات  من  طلب  دون  أو  مقتضى  دون  الحكومية  الصحية 

المعنية.
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مخالفات الخروج في أوقات الحظر المعلن عنها 15

من  عنها  المعلن  الحظر  أوقات  في  التنقل  شروط  مخالفة 
الحيوية  القطاعات  المعنية ويستثنى من ذلك فئات  الجهات 

التي يصدر قرار باستثنائها من الحظر.
1

 3,000 درهم 
وتعـــد الكـــوادر الطبيـــة والفنيـــة 
بكافـــة  العامليـــن  واإلداريـــة 
المنشـــآت الصحيـــة الحكوميـــة 
والخاصـــة من فئـــات القطاعات 

الحيوية المستثناة.

نقل  في  أنواعها  بكافة  النقل  وسائل  استخدام  مخالفة 
أوقات  أو  النقل  ضوابط  أو  لشروط  بالمخالفة  األشخاص 

التنقل المعلن عنها من الجهات المعنية. 
2

 5,000 درهم 
لقــائد المـركبـة ، مع حجز المركبة 
عـــدا  شـــهر  عـــن  تزيـــد  ال  مـــدة 

المركبات الحكومية.

مخالفـــات حظـــر نقـــل الفئات العماليـــة بين إمـــارات الدولة أو عـــدم مراعاة 
اإلجراءات االحترازية عند النقل 16

بأي  الدولة  إمارات  بين  العمالية  الفئات  نقل  حظر  مخالفة 
وسيلة فيما عدا الفئات التي يصدر قرار باستثنائها. 1

 10,000 درهم 
أو  الشـــركة  عـــن  للمســـئول 
المنشأة / قائد المركبة إذا كانت 

المركبة خاصة.
مع حجز المركبة لمدة ال تزيد عن 

شهر.

  أ )    مخالفة السعـة االستيعابيــة (نصـف السعــة – نصف 
                      عدد المقاعد) عند استخدام وسيلة النقل.

ب)    مخالفـة عـــدم ارتـــداء الكمامات أو عدم االلتــزام بتــرك  
                      مسافة أمان بنحو مترين عند الصـعود أو النـــزول من   

                      وسيلة النقل.

 5,000 درهم 
عـــن  للمســـئول  مخالفـــة  لـــكل 

الشركة او المنشأة.

مخالفة عدم مراعاة اإلجراءات االحترازية عند نقل الفئات العمالية المستثناة بين إمارات 
الدولة أو عند نقل أي من الفئات العمالية بين مناطق ومدن اإلمارة الواحدة والتي تفرضها 

الجهات المعنية من حيث:

 5,000 درهم 
عـــن  للمســـئول  مخالفـــة  لـــكل 

الشركة او المنشأة.

 500 درهم 
للعــامـل.

2
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مخالفـات التدريس أو التدريب الخاص (الدروس الخصوصية) 17
الخصوصية)  (الدروس  الخاص  التدريس  نشاط  مزاولة  أ)    
بتقديمها عن طريق االتصال المباشر (اللقاء الشخصي) في 
األماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية بمقابل أو بدون 
أو  بتقديمها  السماح  أو  التعليمية،  المراحل  لجميع  مقابل، 

تنظيمها أو التوسط فيها.  

الرياضي  التدريب  نشاط  مزاولة  على  الحظر  ويسري  ب)    
دون  الجماعية)  أو  الفردية  (الحصص  أنواعه  بكافة  الخاص 

الحصول على تصريح من الجهات المعنية.

 30,000 درهم 
(ب)     أو  (أ)  المخالفـــة  عـــن 
للقائـــم بتقديمها أو تنظيمها 

أو التوسط فيها. 

 20,000 درهم 
(ب)     أو  (أ)  المخالفـــة  عـــن 
للمسئول عن األماكن الخاصة 
أو  بتقديمهـــا  ســـمح  الـــذي 

تنظيمها أو توسط فيها.

كورونـــا  بفيـــروس  للمصابيـــن  الشـــخصية  البيانـــات  حمايـــة  مخالفـــات 
والخاضعين للعالج أو للفحص 18

أو  نقل  أو  نشر  أو  إفشاء  أو  إذاعة  أو  نسخ  أو  جمع  مخالفة 
أو  بالمصابين  الخاصة  الصحية  المعلومات  أو  البيانات  تداول 
الخاضعين للعالج أو الفحص لدى الجهات الصحية، أو إلغاء 
أو  البيانات  تلك  من  أيًا  تدمير  أو  تغيير  أو  إتالف  أو  حذف  أو 

المعلومات.

1
 20,000 درهم 

عدم االلتزام بمعايير أمن المعلومات المعتمدة في المنشآت 
الصحية الحكومية أو الخاصة، أو اإلخالل بها.  5,000 درهم 2

أو  رسائل  في  معلومات  أو  بيانات  إنشاء،  أو  تعديل  أو  تغيير 
تقارير أو النتائج المتعلقة بفحص فيروس كورونا، المنسوبة 
أو  لها،  المرخص  الخاصة  أو  العامة  الصحية  الجهات  إلى 
استعمال أي منها بقصد التحايل على قرارات الحظر أو التدابير 

والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

3
 10,000 درهم 
وتضاعـــف الغرامـــة فـــي حالـــة 

تكرار المخالفة.
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مخالفـــات عـــدم االمتثال ألوامر مأمـــوري الضبط القضائـــي أو الهروب عند 
االستيقاف أو التسلل بغرض التهرب من اإلجراءات والتدابير الوقائية 19

الهروب أو عدم االمتثال أو الوقوف دون عذر مقبول لمأمور 
الضبط القضائي المختص أو معاونيه عند االستيقاف للتأكد 
من مراعاة اإلجراءات االحترازية والتدابير أو عند ضبط أي من 

المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار.

1

التسلل أو الدخول أو محاولة الدخول بطريقة غير مشروعة 
إلى المناطق التي تفرض عليها الجهات المعنية في كل إمارة 
إليها  العودة  أو  لدخولها  الدولـة ضوابط معينة  إمـارات  من 

وذلك بغرض التهرب من اإلجراءات والتدابير الوقائية.

2

 10,000 درهم 
مع حجز المركبة المستخدمة 

لمدة ال تزيد عن شهر

 5,000 درهم 
للمخالف

 10,000 درهم 
لكل قائد وســـيلة من وسائل 
ارتـــكاب  علـــى  ســـاعد  النقـــل 
توســـط  مـــن  وكل  المخالفـــة 

فيها.

مع حجز المركبة المستخدمة 
لمدة ال تزيد على شهر.

مخالفة تعليمات الدخول المؤقت بوسائل النقل ألغراض تجارية 20
لهم  المصرح  لألشخاص  المعنية  الجهات  تعليمات  مخالفة 
بدخول الدولة مؤقتًا بوسائل النقل ألغراض تجارية، أو االمتناع 

ألي مـــن المخالفتين، مع حجز عن المغادرة خالل المدة المحددة دون عذر مقبول.
فـــي  المســـتخدمة  المركبـــة 
ال  لمـــدة  المخالفـــة  ارتـــكاب 

تجاوز شهر.
وتضاعـــف الغرامـــة فـــي حـــال 

تكرار المخالفة.

مخالفة نشر أو إذاعة أخبار أو معلومات أو إشاعات مضللة عن المعلومات 
الصحية أو اإلجراءات أو التدابير االحترازية 21

عن  مضللة  إشاعات  أو  معلومات  أو  أخبار  إذاعة  أو  نشر 
المعلومات الصحية الخاصة بفيروس كورونا أو عن اإلجراءات 
أو التدابير االحترازية التي تتخذها الجهات المعنية، أو التحريض 
على عدم االنقياد لها أو ما من شأنه السخرية منها، أو نشر أو 
إذاعة أخبار أو معلومات صحيحة عن تلك اإلجراءات أو التدابير 

لم تصرح بها الجهات المعنية.

حـــال  فـــي  الغرامـــة  تضاعـــف 
تكرار المخالفة.

 5,000 درهم 

 20,000 درهم 
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مخالفـــة ممارســـة أعمــــال الفحــــص وتلقــــي العينـــات بـــدون موافقـــة مـــن 
الجهات المعنية 22

إجراء  ألنشطة  اعتباري  أو  طبيعي  شخص  أي  ممارسة 
العينات  تلقى  أو  أخذ  أو  التحاليل  أو  الطبية  الفحوصات 
الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا أو اإلعالن عن ذلك بأي 

وسيلة، دون الحصول على موافقة الجهات المعنية.    

 20,000 درهم 
علـــى  الغرامـــة  وتفـــرض 
أو  الطبيعـــي  الشـــخص 
أو  االعتبـــاري  الشـــخص 
المسئول عن اإلدارة إذا كانت 
وتضاعـــف  فرديـــة،  المنشـــأة 

الغرامة في حال التكرار.

مع إغالق المنشـــأة المخالفة 
قابلـــة  أشـــهر  ثالثـــة  لمـــدة 

للتمديد.

مخالفـــة اإلخـــالل أو اإلهمـــال أو التقصيـــر أو االمتنـــاع عن تنفيـــذ الواجبات 
والتعليمات المكلف بها، أو الصادرة من الجهات المعنية 23

كل من أخل أو أهمل أو قصر أو امتنع عن تنفيذ الواجبات أو 
أو  وظيفته  عليه  تفرضها  التي  أو  بها  المكلف  التعليمات 
الصادرة من الجهات المعنية والخاصة بتدابير الحد من انتشار 
ينص  أشد  عقوبة  بأي  اإلخالل  دون  وذلك  كورونا،  فيروس 
التأديبية  بالمسؤولية  وال  أخرى،  الئحة  أو  قانون  أي  عليها 

المقررة للموظف العام أو مأموري الضبط القضائي.

  20,000 درهم 



19
أوًال: يجـــوز إزالة الكمامات في األحوال اآلتية: 

1)   أثنـــاء تناول الطعام أو الشـــراب في المطاعـــم والمقاهي وما في حكمها.  
2)   توافر إحدى حاالت األمراض الصدرية والتنفســـية الثابتة بموجب تقرير طبي.  

3)  عند ممارســـة الرياضة بصورة منفردة.   
4)  عند العمل داخـــل المكاتب بصورة منفردة.  

5)  عند الخضوع للكشـــف الطبي الـــذي يتطلب إزالة الكمامات.   
6)  ألصحاب الهمم ممن يعانون اإلعاقة الشـــديدة.  

 
ثانيـــًا: تفـــرض الغرامـــة المنصـــوص عليهـــا بالبنـــود (3/2 ج)، (3)، (1/6)، (3/6)، (4/6)، 
(5/6)، (1/11 د)، (3/11)، (5/11)، (12)، (16)، (22) علـــى الشـــخص االعتبـــاري أو المســـئول 

عن اإلدارة إذا كانت المنشـــأة فردية.

ثالثـــًا: يجوز تحميـــل المخالف نفقات وتكاليف معالجة األضـــرار المترتبة على المخالفة.

رابًعـــا: ال ُيخـــل تطبيـــق الجـــزاءات اإلدارية بأي جزاء إداري أشـــد ورد النـــص عليه في أي 
تشـــريع آخـــر، أو بالمســـؤولية الجزائيـــة أو المدنيـــة أو التأديبية لألشـــخاص والمنشـــآت 

المرتكبين للمخالفات اإلدارية أو المســـؤولين عنها. 

خامًسا: كل من ساعد أو عاون أو حرض أو توسط في ارتكاب أي مخالفة واردة في هذا 
يـــة المقـــررة لمرتكـــب المخالفة، وذلـــك دون اإلخالل  القـــرار تفـــرض عليـــه الغرامة اإلدار

بالغرامات المفروضة علـــى المخالفات الواردة بهذا القرار. 

سادًســـا: يتعين أن ال تزيد مدة حجز المركبات في أي من المخالفات المنصوص عليها 
فـــي هـــذا القـــرار عن مـــدة شـــهر، ويســـتثنى مـــن الحجـــز المركبـــات الحكومية، ويســـمح 
باســـتبدال الحجـــز للمركبـــات بمبلـــغ مالـــي قـــدره مائـــة درهـــم عـــن كل يوم، مع تســـليم 

المركبـــات المحجوزة بعد اتخاذ إجراءات تعقيمهـــا على نفقة المخالف.

مـالحــظــات
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األصـل مـوقــــع من
المستشار/ د. حمد سيف الشامسي
النــــائـــب العـــام للدولـــة
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