
بند المخالفة الصحيةرقم الحساب الماليم
الغرامة المالية 

بالدرهم

القسم / اإلدارة 

ي
المعن 

ح تفصيل المخالفة الصحيةالمسؤوليةنوع المخالفة أمثلة عىل المخالفات الصحية لكل بندشر

1304580003

ي الموقع . أ
 
إجراء تعديل ف

ي البيئة الخارجية 
 
أو ف

- بدون موافقة البلدية

منخفض الخطورة

          1,000 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق بأي 
المخالفات الصحية الن 

تعديالت عىل الموقع وعمليات 

المنشأة قد تؤثر عىل الصحة العامة 

ة بصورة غير مباشر

عدم توفر حماية مناسبة عىل مداخل ومخارج المنشأة لمنع دخول . 1

الملوثات واآلفات للمنشأة 

إجراءات تعديالت أو عمليات صيانة خارجية قد تؤثر عىل عمليات . 2
ً
المنشآت صحيا

ات واآلفات . 3 تجمع نفايات خارج موقع المنشأة قد يسبب انتشار الحشر

بالمنشأة 

األسقف أو األرضيات بالمنشأة والصيانة الدورية لها,سوء حالة الجدران . 4

 عىل سالمة . 5
ً
ي البيئة الخارجية للمنشأة بما يشكل خطرا

 
سوء حالة النظافة ف

العمليات

2304580004

ي . ب 
 
إجراء تعديل ف

ي البيئة 
 
الموقع أو ف

الخارجية بدون موافقة 

متوسط - البلدية

الخطورة

          2,000 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق بأي 
المخالفات الصحية الن 

تعديالت عىل الموقع وعمليات 

المنشأة تؤثر عىل الصحة العامة 

ة بصورة مباشر

وخ وفتحات بالجدران واألسقف تسمح بدخول اآلفات للمنشأة . 1 وجود شر

تخزين أدوات ومعدات خاصة بالعمل خارج المناطق المعتمدة للمنشأة . 2

نقل أو تغيير موقع المنشأة بدون الحصول عىل الموافقات المسبقة من . 3

إدارة الصحة العامة 

ي سالمة العمليات . 4
 
تنفيذ عمليات صيانة أو تعديالت خارج المنشأة تؤثر ف

بالمنشأة

3304580005

ي . ج 
 
إجراء تعديل ف

ي البيئة 
 
الموقع أو ف

الخارجية بدون موافقة 

مرتفع الخطورة- البلدية

       10,000 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

& بإخطار 

مكررة

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

ي تتعلق بأي 
المخالفات الصحية الن 

تعديالت عىل الموقع وعمليات 

المنشأة تؤثر عىل الصحة العامة 

ة و مخالفة مكررة  بصورة مباشر

ويتم رفع تقرير تفتيش للمسؤول 

المباشر لالعتماد مع المخالفة

تكرار المخالفات متوسطة الخطورة تطبق عليه المخالفة ورفع تقرير تفتيش 

ي لإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة بما يحافظ عىل الصحة العامة بالمجتمع
فن 

4304580006

مخالفات المخططات . أ 

والمواصفات المعتمدة 

من البلدية للبناء 

منخفض - الداخىلي

الخطورة

          1,000 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق بأي 
المخالفات الصحية الن 

تعديالت عىل المخطط الداخىلي 

ي المنشأة قد تؤثر عىل 
 
المعتمد ف

ة الصحة العامة بصورة غير مباشر

ي . 1
 
عدم توفر الصيانة الدورية والوقائية لألدوات والمعدات المستخدمة ف

عمليات المنشأة 

ات الصحية الالزمة مع . 2 عدم توفير عدد مناسب من مغاسل األيدي والتجهير 

الصيانة الالزمة لها

ي موقع . 3
 
ي المساحة  بير  المواد والمعدات ف

 
عدم وجود تناسق مناسب ف

العمل بالمنشأة

ي عمليات المنشأة . 4
 
عدم توفير تهوية مناسبة داخل مرافق المنشأة بما يؤثر ف

عدم توفير إضاءة كافية وفقا لنوع النشاط والموقع ومحمية بصورة مناسبة. 5

تعديل المخطط المعتمد للمنشأة بدون موافقة مسبقة من إدارة الصحة . 6

العامة

5304580007

مخالفات . ب 

المخططات 

والمواصفات المعتمدة 

من البلدية للبناء 

متوسط - الداخىلي

الخطورة

          5,000 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق بأي 
المخالفات الصحية الن 

تعديالت عىل المخطط الداخىلي 

ي المنشأة تؤثر عىل 
 
المعتمد ف

ة الصحة العامة بصورة مباشر

ي المنشأة للعمليات . 1
 
عدم صالحية األدوات والمعدات المستخدمة ف

 مباشر عىل عمليات المنشأة 
ً
المخصصة لها وتشكل خطرا

ام بتوزي    ع األدوات والمعدات بشكل سليم ومناسب لتجنب . 2 عدم اإللي  

ي)التلوث التبادلي 
(عرض 

ب صالح لالستخدام وفقا لنشاط المنشأة . 3 عدم توفير مصدر مياه شر

عدم توفير شبكة رصف صحي مناسب داخل المنشأة لتجنب أي تلوث أو . 4

تأثير عىل عمليات المنشأة 

ي . 5
ي حالة انقطاع التيار الكهربائ 

 
عدم توفير مولدات كهربائية احتياطية ف

.للمنشآت عالية الخطورة صحيا 

ي عمليات التصميم والبناء الداخىلي للمنشأة بما . 6
 
إستخدام مواد غير صحية ف

.قد يؤثر عىل سالمة العمليات 

ام بتطبيق المخطط المعتمد للمنشأة بما يؤثر بشكل مباشر عىل . 7 عدم اإللي  

سالمة وصحة العمليات والنشاط بالمنشأة

6304580008

مخالفات . ج 

المخططات 

والمواصفات المعتمدة 

من البلدية للبناء 

مرتفع الخطورة-  الداخىلي

       20,000 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

& بإخطار 

مكررة

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

ي تتعلق بأي 
المخالفات الصحية الن 

تعديالت عىل المخطط الداخىلي 

ي المنشأة تؤثر عىل 
 
المعتمد ف

ة و  الصحة العامة بصورة مباشر

مخالفة مكررة ويتم رفع تقرير 

تفتيش للمسؤول المباشر لالعتماد 

مع المخالفة

تكرار المخالفات متوسطة الخطورة تطبق عليه المخالفة ورفع تقرير تفتيش 

ي لإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة بما يحافظ عىل الصحة العامة بالمجتمع
فن 

7304580009
عدم تنفيذ تعلىمات 

المفتش المختص
          5,000 

إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي 
ي المخالفات اإلدارية الن 

 
تختص ف

تختص بعدم تعاون المنشأة 

ي تطبيق اللوائح 
 
والقائمير  علىها ف

والقرارات الصحية المعمول بها 

بإدارة الصحة العامة أو عدم توفير 

المستندات والوثائق الالزمة 

للتفتيش والرقابة

ام بتوفير المستندات والوثائق الالزمة الخاصة بالتفتيش الصحي . 1  
.عدم اإللي 

ازية المطلوبة والمعتمدة من قبل مفتش إدارة . 2 ام باإلجراءات االحي  عدم اإللي  

الصحة العامة

8304580014

وط . أ  ام بشر عدم االلي  

صحة ونظافة العاملير  

منخفض -المنشآت

الخطورة

 درهم 200 

عن كل شخص
إدارة الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

النظافة  )بصحة ونظافة العاملير  

ي تشمل  (الشخصية
ي المنشأة والن 

 
ف

العادات الغير , الزي ونظافته 

غسيل األيدي والممارسات , صحية 

ها من  الصحية الجيدة وغير

ي قد تؤثر 
المخالفات المماثلة الن 

عىل الصحة العامة بصورة غير 

ة مباشر

ي المنشأة وفقا لإلجراءات المعتمدة . 1
 
ام بتدريب وتأهيل العاملير  ف عدم اإللي  

لدى الدائرة 

ي المنشأة مع المحافظة عىل . 2
 
ام بتوفير زي نظامي كامل للعاملير  ف

عدم االلي  

ام بلبس المالبس الواقية أثناء العمل  نظافته وااللي  

ي مجال الصحة . 3
 
ام بتوفير بطاقات صحية مهنية لجميع العاملير  ف  

عدم اإللي 

عىل أن تكون سارية الصالحية وإنهاء - العامة تثبت لياقتهم الصحية للعمل 

.جميع التحصينات الالزمة لذلك 

ام العاملير  بمتطلبات النظافة الشخصية الجيدة أثناء العمل . 4  
عدم الي 

بالمنشأة 

ي رقم  2018 / 3تفصيل قائمة المخالفات الصحية وفقا للخطورة ضمن المرسوم األمير



9304580015

وط . ب  ام بشر عدم االلي  

صحة ونظافة العاملير  

متوسط -المنشآت

الخطورة

 درهم 500 

عن كل شخص
إدارة الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

النظافة  )بصحة ونظافة العاملير  

ي تشمل  (الشخصية
ي المنشأة والن 

 
ف

العادات الغير , الزي ونظافته 

غسيل األيدي والممارسات , صحية 

ها من  الصحية الجيدة وغير

ي  تؤثر عىل 
المخالفات المماثلة الن 

ة الصحة العامة بصورة مباشر

ي سالمة العمليات داخل . 1
 
إتباع العاملير  ممارسات صحية غير مناسبة تؤثر ف

المنشأة 

وجود أعراض مرضية أو جروح غائرة غير مغطاة بصورة مناسبة لدي . 2

 عىل الصحة العامة 
ً
ا  مباشر

ً
مع إيقاف / العاملير  بالمنشأة بما يشكل خطرا

العامل عن العمل 

ي مواقع العمل بالمنشأة بما . 3
 
إستخدام عمال أو موظفير  من خارج المنشأة ف

مع إيقاف العامل عن العمل / يؤثر عىل سالمة وصحة العمليات 

ام العاملير  بغسل وتنظيف األيدي بصورة مناسبة ضمن األوقات . 4  
عدم الي 

المطلوبة لضمان سالمة وصحة العمليات المنشآت

10304580016

وط . ج  ام بشر عدم االلي  

صحة ونظافة العاملير  

مرتفع الخطورة-المنشآت

 درهم 1000 

عن كل شخص
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار و 

مكررة

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

النظافة  )بصحة ونظافة العاملير  

ي تشمل  (الشخصية
ي المنشأة والن 

 
ف

العادات الغير , الزي ونظافته 

غسيل األيدي والممارسات , صحية 

ها من  الصحية الجيدة وغير

ي تؤثر عىل 
المخالفات المماثلة الن 

ة  و  الصحة العامة بصورة مباشر

مخالفة مكررة ويتم رفع تقرير 

تفتيش للمسؤول المباشر لالعتماد 

مع المخالفة

تكرار المخالفات متوسطة الخطورة تطبق عليه المخالفة ورفع تقرير تفتيش 

ي لإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة بما يحافظ عىل الصحة العامة بالمجتمع
فن 

11304580023

وط . أ  ام بالشر عدم االلي  

الصحية للتنظيف 

- وتطهير مكان العمل

منخفض الخطورة

          1,000 
إدارة الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

ي المنشأة 
 
امج النظافة والتطهير ف بير

من حيث توفر برامج تنظيف 

توفير كافة األدوات , وتطهير فعاله 

تخزين كيماويات , المطلوبة 

ها  التنظيف وتدريب القائمير  وغير

ي قد تؤثر 
من المخالفات المماثلة الن 

عىل الصحة العامة بصورة غير 

ة مباشر

 عىل . 1
ً
عدم توفر برامج تنظيف دورية فعالة لمرافق المنشأة بما يشكل خطرا

صحة وسالمة العمليات بالمنشأة 

عدم توفير المستندات والوثائق الالزمة إلثبات صالحية وسالمة إستخدام . 2

مواد التنظيف والتطهير وفقا لنوع النشاط بالمنشأة 

ام بتوفير التدريب المناسب للقائمير  عىل برامج التنظيف . 3  
عدم اإللي 

ي فعالية العملية 
 
 ف
ً
والتطهير بالمنشأة بما يشكل خطرا

ام بتوفير مناطق مخصصة لحفظ وتخزين كيمأويات التنظيف . 4  
عدم اإللي 

والتطهير وأدوات التنظيف لتجنب أي خطر صحي محتمل

ام بتنظيف وتطهير فعال للمناطق منخفضة الخطورة بالمنشأة . 5 عدم اإللي  

بصورة دورية وفق برنامج النظافة والتطهير المعتمدة بالمنشأة

12304580024

ام . ب  عدم االلي  

وط الصحية  بالشر

للتنظيف وتطهير مكان 

متوسط الخطورة- العمل

          2,000 
إدارة الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

ي المنشأة 
 
امج النظافة والتطهير ف بير

من حيث توفر برامج تنظيف 

توفير كافة األدوات , وتطهير فعاله 

تخزين كيماويات , المطلوبة 

ها  التنظيف وتدريب القائمير  وغير

ي تؤثر 
من المخالفات المماثلة الن 

ة عىل الصحة العامة بصورة مباشر

ام بتنظيف وتطهير فعال للمناطق عالية الخطورة بالمنشأة . 1 عدم اإللي  

بصورة دورية وفق برنامج النظافة والتطهير المعتمدة بالمنشأة 

ام بتنظيف وتطهير فعال ألسطح تحضير وتجهير  األغذية عالية . 2 عدم اإللي  

الخطورة وفقا لنوع الغذاء المستخدم بها 

إستخدام مواد كيمأوية غير مناسبة لعمليات التنظيف والتطهير . 3

 عىل سالمة الغذاء . 4
ً
ا  مباشر

 
ً
ً
تخزين المواد الكيمأوية بمناطق تشكل خطرا

والصحة العامة بالمنشأة 

ي إعداد وتحضير الغذاء بالمنشأة دون اتخاذ . 5
 
إستخدام عامىلي النظافة ف

اإلجراءات الوقائية الالزمة لتجنب التلوث التبادلي 

 عىل سالمة العمليات . 6
ً
تنفيذ عمليات التنظيف والتطهير بصورة تشكل خطرا

بالمنشأة

ي . 7
 
ام بالتنظيف والتطهير الفعال لألدوات والمعدات المستخدمة ف عدم اإللي  

 عىل الصحة العامة
ً
عمل النشاط ما يشكل خطرا

عدم توفر فصل مناسب بير  األدوات والمعدات النظيفة والغير نظيفة . 8

خالل أو بعد برامج التنظيف والتطهير ما يشكل خطر للتلوث التبادلي

13304580025

ام . ج  عدم االلي  

وط الصحية  بالشر

للتنظيف وتطهير مكان 

مرتفع الخطورة- العمل

          5,000 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

& بإخطار 

مكررة

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

ي المنشأة 
 
امج النظافة والتطهير ف بير

من حيث توفر برامج تنظيف 

توفير كافة األدوات , وتطهير فعاله 

تخزين كيماويات , المطلوبة 

ها  التنظيف وتدريب القائمير  وغير

ي تؤثر 
من المخالفات المماثلة الن 

ة    عىل الصحة العامة بصورة مباشر

و مخالفة مكررة ويتم رفع تقرير 

تفتيش للمسؤول المباشر لالعتماد 

مع المخالفة

تكرار المخالفات متوسطة الخطورة تطبق عليه المخالفة ورفع تقرير تفتيش 

ي لإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة بما يحافظ عىل الصحة العامة بالمجتمع
فن 

14304580026

ام المنشأة . أ  عدم الي  

وط التخلص من  بشر

منخفض - النفايات

الخطورة

          1,000 
إدارة الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

, بالتخلص من النفايات السائلة 

ي قد , الصلبة 
الغازية بالمنشأة والن 

تؤثر عىل الصحة العامة بصورة غير 

ة مباشر

ي من حاويات النفايات داخل وخارج المنشأة للتخلص . 1
 
عدم توفر عدد كاف

األمن من النفايات الصلبة 

عدم توفر منطقة مخصصة لجمع وفرز النفايات الصلبة وفقا لنوع النشاط . 2

بالمنشأة 

ي آلية جمع والتخلص من النفايات الصلبة . 3
 
عدم توفر إجراء معتمد وفعال ف

بالمنشأة 

 عىل . 4
ً
 صحيا

ً
تجمع نفايات صلبة خارج المنشأة بكميات زائدة تشكل خطرا

نشاط المنشأة

15304580027

ام المنشأة . ب  عدم الي  

وط التخلص من  بشر

متوسط - النفايات

الخطورة

          5,000 
إدارة الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

, بالتخلص من النفايات السائلة 

ي تؤثر , الصلبة 
الغازية بالمنشأة والن 

ة عىل الصحة العامة بصورة مباشر

ترك حاويات النفايات الصلبة مفتوحة بالقرب من مناطق تحضير وتجهير  . 1

.األغذية عالية الخطورة 

ام بتوفير نظام فعال لتجميع ومعالجة األدخنة والبخار الناتج عن . 2  
عدم اإللي 

.عمليات المنشأة بما يض  بالصحة العامة والبيئة

ام بتنظيف ومعالجة فعالة لمصائد الدهون بالمنشأة لتجنب . 3 عدم اإللي  

المخاطر الصحية 

وجود انسداد أو روائح كري  هة من قنوات الضف الصحي بالمنشأة بما يشكل . 4

 عىل سالمة العمليات بالمنشأة 
ً
مع إيقاف العمل بالمنشأة لحير  / خطرا

الصيانة المطلوبة

ب أو خطوط . 5 تداخل خطوط الضف الداخىلي للمنشأة مع خطوط مياه الشر

 عىل سالمة العمليات بالمنشأة 
ً
مع إيقاف العمل / اإلنتاج ما يشكل خطرا

بالمنشأة لحير  الصيانة المطلوبة



16304580028

ام المنشأة . ج  عدم الي  

وط التخلص من  بشر

مرتفع الخطورة- النفايات

       10,000 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

& بإخطار 

مكررة

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

, بالتخلص من النفايات السائلة 

ي تؤثر , الصلبة 
الغازية بالمنشأة والن 

ة و  عىل الصحة العامة بصورة مباشر

مخالفة مكررة ويتم رفع تقرير 

تفتيش للمسؤول المباشر لالعتماد 

مع المخالفة

تكرار المخالفات متوسطة الخطورة تطبق عليه المخالفة ورفع تقرير تفتيش 

ي لإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة بما يحافظ عىل الصحة العامة بالمجتمع
فن 

17304580029

ام المنشأة . أ  عدم الي  

وط الصحية  بالشر

لمكافحة آفات الصحة 

منخفض - العامة 

الخطورة

          1,000 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

بتوفر اإلجراءات الوقائية لمكافحة 

والوقاية من آفات الصحة العامة 

ي قد تؤثر عىل الصحة 
بالمنشأة والن 

ة العامة بصورة غير مباشر

كة مكافحة معتمدة . 1 ام المنشأة بتوفير عقد ساري الصالحية مع شر  
عدم الي 

من الدائرة

كة مكافحة غير معتمدة بالدائرة . 2 التعاقد مع شر

ية بالمنشأة . 3 نامج المكافحة الحشر .عدم توفر الوثائق والمستندات الالزمة لير

كة المكافحة . 4 ام باإلجراءات التصحيحية المطلوبة من قبل شر عدم اإللي  

بتقارير المعالجة لفعالية برنامج المكافحة 

يائية بالمنشأة وفقا لحجم . 5 ي من أجهزة المكافحة الفير 
 
عدم توفير عدد كاف

ونوع النشاط بالمنشأة 

يائية المستخدمة . 6 ام بنظافة وصيانة فعالة ألجهزة المكافحة الفير   
عدم اإللي 

 المنشأة 
 
ف

ام باإلجراءات الوقائية ضمن نشاط المنشأة لمنع دخول اآلفات . 7 عدم اإللي  

الصحية لمرافق المنشأة

18304580030

ام المنشأة . ب  عدم الي  

وط الصحية  بالشر

لمكافحة آفات الصحة 

متوسط - العامة 

الخطورة

          5,000 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

بتوفر اإلجراءات الوقائية لمكافحة 

والوقاية من آفات الصحة العامة 

ي تؤثر عىل الصحة 
بالمنشأة والن 

ة العامة بصورة مباشر

ية ذاتية داخل المنشاة بدون أي . 1 قيام المنشأة بعمليات مكافحة حشر

موافقة مسبقة من اإلدارة المعنية 

ية أو أدوات مكافحة داخل مرافق المنشأة . 2 تخزين مبيدات حشر

3 . 
ً
ات واآلفات وآثارها داخل مرافق المنشاة ما يشكل خطرا انتشار الحشر

 عىل عمليات ونشاط المنشأة 
ً
إيقاف عمل المنشأة لحير  اإلجراءات / صحيا

التصحيحية الالزمة

19304580031

ام المنشأة . ج  عدم الي  

وط الصحية  بالشر

لمكافحة آفات الصحة 

مرتفع الخطورة- العامة 

       10,000 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

& بإخطار 

مكررة

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

بتوفر اإلجراءات الوقائية لمكافحة 

والوقاية من آفات الصحة العامة 

ي تؤثر عىل الصحة 
بالمنشأة والن 

ة و مخالفة  العامة بصورة مباشر

مكررة ويتم رفع تقرير تفتيش 

للمسؤول المباشر لالعتماد مع 

المخالفة

تكرار المخالفات متوسطة الخطورة تطبق عليه المخالفة ورفع تقرير تفتيش 

ي لإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة بما يحافظ عىل الصحة العامة بالمجتمع
فن 

20304580035

ام المنشأة . أ  عدم الي  

وط الصحية الخاصة  بشر

ب والثلج - بمياه الشر

منخفض الخطورة

          5,000 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

ب وثلج صالح  بتوفر مصدر مياه شر

لالستخدام ومطابق للمواصفات 

ي قد 
المعتمدة داخل المنشأة والن 

تؤثر عىل الصحة العامة بصورة غير 

ة مباشر

ب والثلج . 1 عدم توفير المستندات والوثائق الالزمة لمصدر مياه الشر

ي المنشأة 
 
المستخدم ف

كة تنظيف وتطهير خزانات . 2 ام بتوفير عقد ساري الصالحية مع شر  
عدم اإللي 

ب معتمدة من الدائرة  مياه الشر

ب والثلج لضمان سالمتها . 3 ي لمياه الشر ام بدورية التحليل المخير  
عدم اإللي 

لالستخدام وفقا لنوع النشاط للمنشأة 

ب وفقا لإلجراء . 4 ام بالتنظيف والتطهير الدوري لخزانات مياه الشر عدم اإللي  

المعتمد بالدائرة 

كة تنظيف وتطهير . 5 ام باإلجراءات التصحيحية الالزمة من قبل شر عدم اإللي  

ب المستخدمة  خزانات مياه الشر

ب غير معتمدة وتشكل . 6 إستخدام كيماويات تنظيف وتطهير خزانات مياه شر

 عىل سالمة العميات 
ً
 صحيا

ً
خطرا

ب والثلج بدون الحصول عىل تضي    ح مسبق من . 7 توزي    ع منتجات مياه الشر

الجهات المعنية باإلمارة

21304580036

ام المنشأة . ب  عدم الي  

وط الصحية  بالشر

ب  الخاصة بمياه الشر

متوسط الخطورة- والثلج

       10,000 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

ب وثلج صالح  بتوفر مصدر مياه شر

لالستخدام ومطابق للمواصفات 

ي تؤثر 
المعتمدة داخل المنشأة والن 

ة عىل الصحة العامة بصورة مباشر

1 . 
ً
صحيا

ً
ب وثلج غير معتمدة أو تشكل خطرا إستخدام مركبات نقل مياه شر

مع إتالف الكميات المتوفرة / عىل سالمة المياه والثلج المستخدم 

2 . 
ً
 صحيا

ً
ب ومصادر أخرى تشكل خطرا حدوث اختالط بير  خطوط مياه الشر

وقف إمدادات المياه لحير  اتخاذ اإلجراءات / عىل مستخدمي المياه 

التصحيحية الالزمة 

ب الغير معبأة . 3 اطات نقل وتوزي    ع مياه الشر ام باشي  صهاري    ج  )عدم اإللي  

(المياه 

ب والثلج للمواصفات المعتمدة بالدولة بما يشكل . 4 عدم مطابقة مياه الشر

 عىل سالمة الغذاء والمستهلك
ً
ا  مباشر

ً
خطرا

22304580037

ام المنشأة . ج  عدم الي  

وط الصحية  بالشر

ب  الخاصة بمياه الشر

مرتفع الخطورة- والثلج

       20,000 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

& بإخطار 

مكررة

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

ب وثلج صالح  بتوفر مصدر مياه شر

لالستخدام ومطابق للمواصفات 

ي تؤثر 
المعتمدة داخل المنشأة والن 

ة و  عىل الصحة العامة بصورة مباشر

مخالفة مكررة ويتم رفع تقرير 

تفتيش للمسؤول المباشر لالعتماد 

مع المخالفة

ب غير معتمد أو مرخص من قبل الجهات المعنية . 1 إستخدام مصدر مياه شر

 عىل الصحة العامة بالمجتمع 
ً
.بما يشكل خطرا

تكرار المخالفات متوسطة الخطورة تطبق عليه المخالفة ورفع تقرير تفتيش 

ي لإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة بما يحافظ عىل الصحة العامة بالمجتمع
فن 

23304580050
ام بتعهد قيمته  عدم االلي  

ة آالف درهم عشر
       10,000 

إدارة الصحة 

العامة

مخالفة تعهد 

معتمد

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

يجب أن يكون التعهد معتمد 

وموثق بإدارة الصحة العامة وموقع 

مدير / مسؤول / من قبل صاحب 

 
ً
, المنشأة أو من ينوب عنه قانونيا

معتمد من المسؤول المباشر

24304580051
ام بتعهد قيمته  عدم االلي  

ون ألف درهم عشر
       20,000 

إدارة الصحة 

العامة

مخالفة تعهد 

معتمد

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

يجب أن يكون التعهد معتمد 

وموثق بإدارة الصحة العامة وموقع 

مدير / مسؤول / من قبل صاحب 

 
ً
, المنشأة أو من ينوب عنه قانونيا

معتمد من المسؤول المباشر



25304580052
ام بتعهد قيمته  عدم االلي  

خمسون ألف درهم
       50,000 

إدارة الصحة 

العامة

مخالفة تعهد 

معتمد

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

يجب أن يكون التعهد معتمد 

وموثق بإدارة الصحة العامة وموقع 

مدير / مسؤول / من قبل صاحب 

 
ً
, المنشأة أو من ينوب عنه قانونيا

معتمد من المسؤول المباشر

26304580053
ام بتعهد قيمته  عدم االلي  

مائة ألف درهم
     100,000 

إدارة الصحة 

العامة

مخالفة تعهد 

معتمد

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

يجب أن يكون التعهد معتمد 

وموثق بإدارة الصحة العامة وموقع 

مدير / مسؤول / من قبل صاحب 

 
ً
, المنشأة أو من ينوب عنه قانونيا

معتمد من المسؤول المباشر

27304580054
ام بتعهد قيمته  عدم االلي  

مائتان ألف درهم
     200,000 

إدارة الصحة 

العامة

مخالفة تعهد 

معتمد

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

يجب أن يكون التعهد معتمد 

وموثق بإدارة الصحة العامة وموقع 

مدير / مسؤول / من قبل صاحب 

 
ً
, المنشأة أو من ينوب عنه قانونيا

معتمد من المسؤول المباشر

28304580055

ام المنشأة  عدم الي  

باإلجراءات المعتمدة من 

البلدية لسحب  المواد 

الغذائية واالستهالكية 

من السوق

       10,000 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

ام أو تعاون المنشأة  بعدم الي  

بسحب المواد الغذائية و 

ي صدر بها إجراءات 
االستهالكية الن 

رها عىل  سحب من األسواق لض 

وتحدد مهلة , الصحة العامة 

كة لسحب المنتجات من  للشر

ر   للكميات والض 
ً
األسواق وفقا

الصحي المتوقع من المنتجات 

باألسواق

عدم توفير المستندات والوثائق الالزمة إلثبات مصدر ومواقع توزي    ع المواد . 1

.الغذائية الخاصة بالمنشأة باألسواق 

ام بسحب المنتجات الغذائية . 2 الصحية أو االستهالكية من , عدم اإللي  

.األسواق وفقا لإلجراءات المعتمدة بالدولة والدائرة 

دة من . 3 ام بإجراءات التحفظ عىل المنتجات المحجوزة أو المسي  عدم اإللي  

.األسواق وفقا لإلجراءات المعتمدة 

ام بتقديم العينات المطلوبة للدراسة والتحليل عىل المنتجات . 4 عدم اإللي  

دة من األسواق وفقا لإلجراءات المعتمدة المحجوزة أو المسي 

29304580056

عدم تدريب عامل 

المنشأة ضمن برنامج 

عجمان للصحة العامة

500/    عامل 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ام المنشأة بتدريب العاملير   عدم الي  

امج المعتمدة بإدارة  ضمن الير

الصحة العامة

30304580059

عرض مواد غذائية أو 

صحية منتهية الصالحية 

غير صالحة للتوزي    ع / 

منخفض - بالمنشأة

الخطورة

          5,000 
إدارة الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

بعرض مواد غذائية أو صحية 

منتهية الصالحية أو غير صالحة 

للتوزي    ع داخل أو ضمن المرافق 

التابعة للمنشأة بحيث ال تزيد عن 

 100 أصناف فقط أو وزن 3عدد 

كيلو جرام

صحية أو استهالكية منتهية الصالحية أو غير صالحة , عرض مواد غذائية . 1

. كيلو جرام 100 أصناف فقط أو وزن  3للتسويق بالدولة بكمية ال تزيد عن 

عرض أو بيع أو تداول منتجات التبغ بالمنشأة بدون تضي    ح مسبق من . 2

الجهات المعنية 

ي العرض والتخزين والتداول بير  مواد غذائية . 3
 
صحية أو , الخلط ف

 عىل 
ً
 صحيا

ً
استهالكية صالحة وغير صالحة لالستخدام بما يشكل خطرا

الصحة العامة 

ي العرض والتخزين والتداول بير  مواد غذائية . 4
 
صحية أو , الخلط ف

 علىها أو عىل الصحة العامة 
ً
 صحيا

ً
استهالكية ومواد أخرى تشكل خطرا

صحية أو استهالكية منخفضة أو , بيع أو تداول مواد غذائية , عرض . 5

متوسطة الخطورة عىل درجات حرارة أعىل من الدرجات المقررة بما يشكل 

 عىل الصحة العامة
ً
خطرا

31304580060

عرض مواد غذائية أو 

صحية منتهية الصالحية 

غير صالحة للتوزي    ع / 

متوسط - بالمنشأة

الخطورة

       10,000 
إدارة الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

بعرض مواد غذائية أو صحية 

منتهية الصالحية أو غير صالحة 

للتوزي    ع داخل أو ضمن المرافق 

التابعة للمنشأة بحيث تزيد عن 

 100 أصناف فقط أو وزن 3عدد 

كيلو جرام

صحية أو استهالكية منتهية الصالحية أو غير صالحة , عرض مواد غذائية . 1

. كيلو جرام 100 أصناف فقط أو وزن 3للتسويق بالدولة بكمية تزيد عن 

 مثل منتجات البان براغ وما . 2
ً
عرض أو بيع أو تداول مواد ممنوعه صحيا

يماثلها وفق للقوانير  المعمول بها بالدولة 

بيع أو تداول مواد غذائية عالية الخطورة عىل درجات حرارة أعىل , عرض .3

 عىل الصحة العامة 
ً
من الدرجات المقررة بما يشكل خطرا

صحية أو استهالكية غير مطابقة للمواصفات , عرض مواد غذائية . 4

المعتمدة

عدم مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات المعتمدة بالدولة بما يشكل .5

 عىل سالمة الغذاء والمستهلك
ً
ا  مباشر

ً
خطرا

32304580061

عرض مواد غذائية أو 

صحية منتهية الصالحية 

غير صالحة للتوزي    ع / 

مرتفع الخطورة- بالمنشأة

       20,000 
إدارة الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

بعرض مواد غذائية أو صحية 

منتهية الصالحية أو غير صالحة 

للتوزي    ع داخل أو ضمن المرافق 

التابعة للمنشأة و مخالفة مكررة 

ويتم رفع تقرير تفتيش للمسؤول 

المباشر لالعتماد مع المخالفة

تكرار المخالفات متوسطة الخطورة تطبق عليه المخالفة ورفع تقرير تفتيش 

ي لإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة بما يحافظ عىل الصحة العامة بالمجتمع
فن 

33304580062
 التدخير  داخل المنشآت 

واألماكن العامة
          2,000 

إدارة الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

تكون المخالفة عىل المنشأة أو إدارة 

يجب اتخاذ كافة , األماكن العامة 

اإلجراءات الالزمة لمنع التدخير  

باألماكن بتوفير الملصقات الكافية 

المراقبة ومنع , لمنع التدخير  

توفير منطقة مخصصة , التدخير  

معتمدة من الدائرة للتدخير  

باألماكن العامة



34304580066

كات  ام الشر عدم الي  

وط  المساندة للشر

المعتمدة للصحة العامة

          5,000 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

كات المساندة  ام الشر عدم الي  

وط اإلعتماد  للصحة العامة بشر

بإدارة الصحة العامة واإلجراءات 

المقررة ضمن مجال اإلعتماد 

كة للشر

كات منح شهادات نظم إدارة سالمة الغذاء المنشآت الغذائية . 1 ام شر عدم الي  

.بمتطلبات النظم واإلجراءات المعمول بها بالدائرة 

نامج . 2 كات التدريب للصحة العامة باإلجراءات المعتمدة بير ام شر عدم الي  

عجمان للصحة العامة 

نامج . 3 كات االستشارية للصحة العامة باإلجراءات المعتمدة بير ام الشر عدم الي  

عجمان للصحة العامة 

كات تصميم المخططات الصحية باإلجراءات واللوائح . 4 ام شر عدم الي  

ي الدائرة 
 
المعمول بها ف

ب اإلجراءات واللوائح . 5 كات تنظيف وتطهير خزانات مياه الشر ام شر عدم الي  

المعمول بها بالدائرة

ات الخاصة باإلجراءات واللوائح المعمول بها بالدائرة. 6 ام المختير  
عدم الي 

35304300003

عدم وجود بطاقة صحة 

سارية المفعول ألي 

عامل بالمنشأة الغذائية 

أو الصحية/و

عامل / 200 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

مخالفة عدم توفر بطاقة صحية 

ي 
 
مهنية سارية الصالحية للعاملير  ف

ي 
 
مجال الصحة العامة قبل البدء ف

ة العمل داخل المنشأة مباشر

36304080038

استخدام المنشأة 

أو الصحية أو /الغذائية و

قسم منها ألغراض 

ليست ضمن النشاط 

المرخص

          5,000 
إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

ي 
 
باستخدام المنشأة أو أقسام منها ف

أنشطة أو تخزين مواد أخرى ليست 

ضمن النشاط المعتمد للمنشأة بما 

قد يؤثر عىل الصحة العامة بصورة 

ة ة أو غير مباشر مباشر

عرض أو تخزين مواد أو أغراض غير الصلة بالنشاط المعتمد للمنشأة يشكل . 1

 عىل نشاط المنشأة 
ً
 صحيا

ً
خطرا

 عىل .  2
ً
 صحيا

ً
ام بالنشاط المرخص للمنشأة بما يشكل خطرا عدم اإللي  

الصحة العامة 

ي أغراض السكن أو الراحة للموظفير  أو . 3
 
إستخدام المنشأة أو جزء منها ف

العاملير  بالمنشأة

37304090001
عدم وجود ملف 

التفتيش الدوري
             500 

إدارة الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

مخالفة عدم توفر ملف التفتيش 

الدوري داخل المنشأة وقت 

التفتيش لتسجيل عمليات التفتيش 
الدورية من قبل المفتشير 

38304580010

وط  ام بشر عدم االلي  

إعداد وتجهير  وتصنيع أو 

- تغليف األغذية

منخفض الخطورة

          5,000 
قسم الرقابة 

الغذائية

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

اطات الصحية لعمليات  باإلشي 

إعداد وتجهير  وتصنيع وتغليف 

ي قد توثر عىل سالمة 
الغذاء والن 

ة الغذاء بصورة غير مباشر

ي باألسواق بدون موافقة أو اعتماد مسبق من . 1
تصنيع وتوزي    ع منتج غذائ 

المنتج مطابق للمواصفات اإلمارتية المعتمدة – إدارة الصحة العامة 

اطات حفظ وتخزين الغذاء أثناء عمليات التحضير .  2 ام باشي  عدم اإللي  

.واإلعداد

3 . 
ً
عدم كفاية مساحات التخزين المخصصة داخل المنشأة ما يشكل خطرا

عىل سالمة الغذاء 

منطقة اإلعداد والتحضير للغذاء غير كافية أو منظمة بالمنشأة بما يشكل . 4

 عىل سالمة الغذاء 
ً
خطرا

كة للمواصفات القياسية . 5 عدم مطابقة البطاقة الغذائية لمنتجات الشر

. اإلماراتية

6 . 
ً
اطات فك التجميد لألغذية المجمدة بما يشكل خطرا ام باشي  عدم اإللي  

عىل سالمة الغذاء بالمنشأة 

عدم توفير معدات تعبئة مناسبة للغذاء بمنشات تصنيع الغذاء بما يشكل . 7

 عىل سالمة الغذاء 
ً
خطرا

ي لألغذية خالل عمليات اإلعداد . 8
ام بتوفير بطاقات تعريف غذائ   

عدم اإللي 

 عىل سالمة الغذاء 
ً
والتحضير بما يشكل خطرا

ام بتبديل زيوت القىلي المستخدمة بآلية مناسبة بما يحافظ عىل .  9
عدم اإللي  

سالمة الغذاء للمستهلك 

ام بتطبيق نظام الممارسات الصحية الجيدة . 10 ي المنشأت GHPعدم اإللي  
 
 ف

الغذائية 

ي المنشأت GHPعدم فعالية تطبيق نظام الممارسات الصحية الجيدة . 11
 
 ف

الغذائية

39304580011

وط  ام بشر عدم االلي  

إعداد وتجهير  وتصنيع أو 

متوسط- تغليف األغذية

       10,000 
قسم الرقابة 

الغذائية

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

اطات الصحية لعمليات  باإلشي 

إعداد وتجهير  وتصنيع وتغليف 

ي توثر عىل سالمة الغذاء 
الغذاء والن 

ة بصورة مباشر

ي باألسواق بدون موافقة أو اعتماد مسبق من . 1
تصنيع وتوزي    ع منتج غذائ 

المنتج غير مطابق للمواصفات اإلمارتية المعتمدة – إدارة الصحة العامة 

ي تحضير . 2
 
إستخدام مواد أولية غير صالحة لالستخدام أو منتهية الصالحية ف

منشآت تقديم الغذاء – وتجهير  الغذاء 

ي . 3
 
عدم وجود الفصل المناسب بير  الغذاء الخام والمعد لالستهالك ف

 عىل سالمة الغذاء 
ً
عمليات التحضير واإلعداد والتصنيع بما يشكل خطرا

بالمنشأة 

حفظ أو ترك األغذية عالية الخطورة أعىل من الدرجات المقررة أكير من . 4

مع إتالف كميات الغذاء / ساعتير  

ي منشآت تصنيع الغذاء لضمان سالمة . 5
 
ام بتطبيق نظام الهاسب ف عدم اإللي  

الغذاء 

ي منشآت تصنيع الغذاء لضمان سالمة . 6
 
عدم فعالية تطبيق نظام الهاسب ف

الغذاء 

اف عىل عمليات سالمة الغذاء . 7 ي مؤهل لإلشر
ام بتوفير كادر فن   

عدم اإللي 

ات الداخلية لضمان سالمة الغذاء  بالمنشأة والمختير

40304580012

وط  ام بشر عدم االلي  

إعداد وتجهير  وتصنيع أو 

مرتفع - تغليف األغذية

الخطورة

       20,000 
قسم الرقابة 

الغذائية

مسبقة 

بإخطار و 

مكررة

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

اطات الصحية لعمليات  باإلشي 

إعداد وتجهير  وتصنيع وتغليف 

ي توثر عىل سالمة الغذاء 
الغذاء والن 

ة و مخالفة مكررة  بصورة مباشر

ويتم رفع تقرير تفتيش للمسؤول 

المباشر لالعتماد مع المخالفة

تعديل أو تغيير خصائص وصفات المادة الغذائية بما يشكل تضليل أو . 1

(الغش التجاري  )خطورة عىل الصحة العامة 

ي تحضير . 2
 
إستخدام مواد أولية غير صالحة لالستخدام أو منتهية الصالحية ف

منشآت تصنيع الغذاء – وتجهير  الغذاء 

تكرار المخالفات متوسطة الخطورة تطبق عليه المخالفة ورفع تقرير . 3

ي لإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة بما يحافظ عىل الصحة العامة 
تفتيش فن 

بالمجتمع



41304580013

وط  ام بشر عدم االلي  

تضي    ح بيع األغذية لغير 
المسلمير 

       20,000 
قسم الرقابة 

الغذائية

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

وط الصحية لتضي    ح بيع  بالشر

أغذية غير المسلمير  داخل المنشأة 

األدوات , من حيث الموقع 

توفير , العاملير  , والمعدات 

عرض , بطاقات غذائية واضحة

المنتجات والفصل التام عن 

األغذية األخرى

ي موقع أو منشأة بدون , بيع , عرض . 1
 
تداول أو تخزين أغذية لغير المسلمير  ف

الحصول عىل التصاري    ح الالزمة من الجهات المعنية باإلمارة 

تجهير  أو تخزين األغذية لغير المسلمير  مع , تداول , بيع , الخلط بير  عرض . 2

 لمواصفة الحالل المعتمدة
ً
ي المنشأة  مخالفا

 
األغذية األخرى ف

ي أقسام غير المسلمير  . 3
 
عدم الفصل بير  العاملير  واألدوات المستخدمة ف

 لمواصفة الحالل المعتمدة 
ً
واألقسام األخرى مخالفا

ام بوضع عالمات دالة واضحة وكافية عىل األغذية لغير . 4 عدم اإللي  

 لمواصفة الحالل 
ً
ي مناطق العرض أو صاالت الطعام مخالفا

 
المسلمير  ف

المعتمدة

42304580017

وط . أ ام بشر عدم االلي  

نقل وتوزي    ع وتداول 

منخفض -األغذية

الخطورة

          5,000 
قسم الرقابة 

الغذائية

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

وط نقل وتوزي    ع وتداول  بشر

ي قد تؤثر عىل 
وتخزين الغذاء والن 

ة سالمة الغذاء بصورة غير مباشر

توزي    ع أو تداول مواد غذائية باإلمارة بدون تضي    ح مسبق من الجهات , نقل . 1

المعنية 

اطات الصحية لنقل . 2 ام باإلشي  توزي    ع أو تداول مواد غذائية , عدم اإللي  

منخفضة الخطورة 

اطات التضي    ح المعتمد لنقل المواد الغذائية . 3 ام بنوع واشي  عدم اإللي  

باإلمارة 

ويجية للغذاء باإلمارة بما . 4 اطات تضي    ح العروض الي  ام باإلشي  عدم اإللي  

 عىل الصحة العامة 
ً
يشكل خطرا

5 . 
ً
تكدس عمليات التخزين والعرض للمواد الغذائية بالمنشأة بما يشكل خطرا

.عىل سالمة الغذاء 

ة . 6 ب معبأة خارج نطاق المنشأة معرض ألشعة الشمس مباشر عرض مياه شر

43304580018

وط . ب ام بشر عدم االلي  

نقل وتوزي    ع وتداول 

متوسط -األغذية

الخطورة

       10,000 
قسم الرقابة 

الغذائية

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

وط نقل وتوزي    ع وتداول  بشر

ي تؤثر عىل 
وتخزين الغذاء والن 

ة سالمة الغذاء بصورة مباشر

اطات الصحية لنقل . 1 ام باإلشي  توزي    ع أو تداول مواد غذائية , عدم اإللي  

عالية الخطورة 

إستخدام مواقع غير مرخصة ومعتمدة لتخزين المواد الغذائية باإلمارة . 2

ي نقل . 3
 
توزي    ع وتداول المواد الغذائية مع غير الغذائية بما يشكل , الخلط ف

 عىل سالمة الغذاء
ً
خطرا

ي باإلمارة بدون الحصول عىل اعتماد مسبق من . 4
توزي    ع أو تداول منتج غذائ 

الجهات المعنية

44304580019

وط . ج  ام بشر عدم االلي  

نقل وتوزي    ع وتداول 

مرتفع الخطورة-األغذية

       20,000 
قسم الرقابة 

الغذائية

مسبقة 

بإخطار و 

مكررة

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

وط نقل وتوزي    ع وتداول  بشر

ي تؤثر عىل 
وتخزين الغذاء والن 

ة و  سالمة الغذاء بصورة مباشر

مخالفة مكررة ويتم رفع تقرير 

تفتيش للمسؤول المباشر لالعتماد 

مع المخالفة

تكرار المخالفات متوسطة الخطورة تطبق عليه المخالفة ورفع تقرير تفتيش 

ي لإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة بما يحافظ عىل الصحة العامة بالمجتمع
فن 

45304580020

وط  ام بشر عدم االلي  

اد وتصدير األغذية - استير

منخفض الخطورة

          5,000 
قسم الرقابة 

الغذائية

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

وط الصحية واإلجراءات  بالشر

اد وتصدير األغذية  اإلدارية الستير

ي قد تؤثر عىل سالمة الغذاء 
والن 

ة بصورة غير مباشر

ام بتوفير المستندات والوثائق الخاصة بالشحنة الغذائية ضمن . 1  
عدم اإللي 

الوقت المحدد مسبقا للمنشأة 

ام بتسجيل واعتماد المنتجات الغذائية للمنشأة . 2 عدم اإللي  

ي لمعامالت اإلفراج الصحي . 3
وئ  ام بإغالق طلبات النظام اإللكي  عدم االلي  

للشحنات بما يشكل خطر توزي    ع المنتجات باألسواق بدون اعتماد من اإلدارة

46304580021

وط  ام بشر عدم االلي  

اد وتصدير األغذية - استير

متوسط الخطورة

       10,000 
قسم الرقابة 

الغذائية

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

وط الصحية واإلجراءات  بالشر

اد وتصدير األغذية  اإلدارية الستير

ي تؤثر عىل سالمة الغذاء بصورة 
والن 

ة مباشر

نامج العينات الدورية للمنشآت ضمن آلية التصدير .  1 ام بير  
عدم اإللي 

ي النتائج . 2
 
ي تذكر ف

ام بعمل إجراء تصحيحي للمالحظات الن  عدم االلي  

ية الغير متوافقة مع المعايير القياسية اإلماراتية  تكرار نفس المالحظات )المخير

ي النتائج 
 
(ف

ي من نفس . 3 ام بتوفير عينات إضافية أو تأكيدية للتحليل المخير  
عدم االلي 

ي حال طلب عينات للتحليل 
 
ي حال طلب إعادة الدراسة  )الشحنة الغذائية ف

 
ف

(والتحليل 

ام بظروف التخزين المالئمة ودرجات الحرارة داخل الحاوية . 4 عدم االلي  

المستوردة بما يتناسب مع طبيعة الغذاء المستورد كما هو موضح عىل المنتج 

لضمان سالمة الغذاء المستورد للدولة

47304580022

وط  ام بشر عدم االلي  

اد وتصدير األغذية - استير

مرتفع الخطورة

       50,000 
قسم الرقابة 

الغذائية

مسبقة 

بإخطار و 

مكررة

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

وط الصحية واإلجراءات  بالشر

اد وتصدير األغذية  اإلدارية الستير

ي تؤثر عىل سالمة الغذاء بصورة 
والن 

ة  مخالفة مكررة ويتم رفع & مباشر

تقرير تفتيش للمسؤول المباشر 

لالعتماد مع المخالفة

كة حن  ظهور . 1 ام بالتحفظ عىل الشحنة داخل مستودعات الشر عدم اإللي  

ي لبيان صالحية المنتجات واستالم شهادة االفراج  نتائج التحليل المخير

ي
.الصحي النهائ 

صحية أو استهالكية لشحنة مستوردة داخل السوق , تداول منتجات غذائية.2

سحب المنتجات  ).المحىلي غير مطابقة للمواصفات القياسية اإلماراتية 

 (وعمل إخطار محىلي

توفير شهادات صحية وشهادات حالل غير صحيحة أو بها تالعب ضمن .3

المستندات الخاصة بالشحنة 

ي الحاوية المستوردة مع مواد غير غذائية مما . 4
 
الخلط بير  المواد الغذائية ف

ولضمان سالمة الغذاء المستوردة للدولة الخلط .يشكل خطر التلوث التبادلي 

ي الحاوية المستوردة بير  المواد الغذائية الجاهزة لألكل والمواد الخام مما 
 
ف

يشكل خطر التلوث التبادلي ولضمان سالمة الغذاء المستورد للدولة

48304580057

ام المنشأة  عدم الي  

بمواصفات البطاقة 

الغذائية المعتمدة 

للمنتجات

          2,000 
قسم الرقابة 

الغذائية

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

ام المنشأة بمواصفة  بعدم الي  

البطاقة الغذائية المعتمدة والبيانات 

الخاصة بها



49304580058

اطات  ام باشي  عدم االلي  

وط  اإلفراج المشر

للشحنات الغذائية

       50,000 
قسم الرقابة 

الغذائية

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش رقابة غذائية 

/ مفتش صحة عامة 

مفتش مكافحة آفات 

طبيب / صحة عامة 

بيطري

ي تتعلق 
المخالفات الصحية الن 

وط  اطات اإلفراج المشر باشي 

ات الزمنية  للشحنات الغذائية والفي 

المقررة لذلك ضمن اإلخطار أو 

شهادة اإلفراج الصحي من إدارة 

الصحة العامة

وط للشحنة الغذائية . 1 اطات الخاصة بنوع اإلفراج المشر ام باإلشي  عدم اإللي  

ي للشحنة 
ضمن شهادة اإلفراج النهائ 

اطات . 2 ام المنشأة باشي  ي تثبت الي  
عدم توفير المستندات والوثائق الالزمة الن 

وط وط  ضمن المدة المحددة لإلفراج المشر اإلفراج المشر

50304580002

ي 
 
بيع أو تقديم التبغ وما ف

ي المنشآت 
 
حكمه ف

الواقعة بالمناطق 

السكنية دون تضي    ح

       10,000 
قسم الرقابة 

الصحية

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش صحة عامة 

مفتش رقابة غذائية

51304580032

ام المنشأة  عدم الي  

وط الصحة العامة - بشر

منخفض الخطورة

          2,000 
قسم الرقابة 

الصحية

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش صحة عامة 

مفتش رقابة غذائية

يختص هذه المخالفة المنشآت 

ذات العالقة بالصحة العامة 

والبنايات واألماكن العامة

ام بتوفير صندوق إسعافات أولية بالمنشأة مجهز باألدوات . 1  
عدم اإللي 

 عىل العمليات 
ً
 لنشاط المنشأة ال يشكل خطرا

ً
والمواد الالزمة وفقا

اطات سكن العمال والموظفير  وفقا للتضي    ح المعتمد . 2 ام باشي  عدم اإللي  

من الدائرة

ام بتطبيق نظام الممارسات الصحية . 3  المنشآت الصحية GHPعدم اإللي  

وجود الحنة السوداء. 4

52304580033

ام المنشأة  عدم الي  

وط الصحة العامة - بشر

متوسط الخطورة

          5,000 
قسم الرقابة 

الصحية

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش صحة عامة 

مفتش رقابة غذائية

يختص هذه المخالفة المنشآت 

ذات العالقة بالصحة العامة 

والبنايات واألماكن العامة

ام بتوفير اإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع انتشار األمراض المعدية . 1  
عدم اإللي 

كة واألمراض المنقولة عن طريق الغذاء ضمن عمليات  واألمراض المشي 

ونشاط المنشأة

إستخدام أدوات ومعدات ذات صلة بالصحة العامة بدون الحصول عىل . 2

 عىل الصحة العامة 
ً
موافقات مسبقة من الجهات المعنية بما يشكل خطرا

 عىل الصحة العامة. 3
ً
اطات اعتماد المسبح بما يشكل خطرا ام باشي  عدم اإللي  

اطات رعاية وعناية الغرف بالفنادق والشقق الفندقية . 4 ام باشي  عدم اإللي  

ل وما شابهها  والي  

عدم توفير مختص مؤهل ومعتمد من الجهات المعنية الستخدام األجهزة . 5

 عىل الصحة العامة 
ً
ا   مباشر

ً
ي تشكل خطرا

الن 

ام بالنشاط الصحي المعتمد من إدارة الصحة العامة بما يشكل . 6 عدم اإللي  

 عىل الصحة العامة 
ً
ا  مباشر

ً
خطرا

إستخدام أو بيع مواد استهالكية غير مسجلة أو معتمدة لدى الجهات . 7

المعنية بالدولة 

 المنشآت GHPعدم فعالية تطبيق نظام الممارسات الصحية الجيدة . 8

الصحية 

نقش الحة السوداء للزبائن. 9

53304580034

ام المنشأة  عدم الي  

وط الصحة العامة - بشر

مرتفع الخطورة

       10,000 
قسم الرقابة 

الصحية

مسبقة 

بإخطار و 

مكررة

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

يختص هذه المخالفة المنشآت 

ذات العالقة بالصحة العامة 

والبنايات واألماكن العامة

 , عدم اإلبالغ عن حاالت أمراض سارية . 1
ً
كة بالمجتمع بما يشكل خطرا مشي 

عىل الصحة العامة 

2 . 
ً
ا  مباشر

ً
القيام بنشاط صحي غير مضح من الجهات المعنية ويشكل خطرا

عىل الصحة العامة 

تكرار المخالفات متوسطة الخطورة تطبق عليه المخالفة ورفع تقرير . 3

ي لإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة بما يحافظ عىل الصحة العامة 
تفتيش فن 

بالمجتمع 

وجود حروق بسبب الحنة السوداء. 4

54304580063

ام .  أ عدم االلي  

بمتطلبات القانون 

االتحادي لمكافحة التبغ 

منخفض الخطورة- 

          1,000 
قسم الرقابة 

الصحية

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش صحة عامة 

مفتش رقابة غذائية

تختص هذه المخالفات بمنشآت 

تجارة التبغ وتقديم الشيشة

اطات الخاصة بتضي    ح تقديم الشيشة باإلمارة. 1 ام باإلشي  عدم اإللي  

تقديم أو توصيل الشيشة خارج نطاق المنشأة مخالفا للقانون االتحادي. 2

55304580064

ام .  ب  عدم االلي  

بمتطلبات القانون 

االتحادي لمكافحة التبغ 

متوسط الخطورة- 

          5,000 
قسم الرقابة 

الصحية

مسبقة 

بإخطار

/ مفتش صحة عامة 

مفتش رقابة غذائية

تختص هذه المخالفات بمنشآت 

تجارة التبغ وتقديم الشيشة

اطات الخاصة بتضي    ح تقديم الشيشة باإلمارة. 1 ام باإلشي  عدم اإللي  

اطات الصحية لتجهير  وتقديم الشيشة المنشآت . 2 ام باإلشي  عدم اإللي  

المرخصة 

عرض وبيع منتجات أو خلطات تبغ غير معتمدة من الجهات المعنية . 3

بالدولة

اإلعالن أو الدعاية لمنتجات التبغ والشيشة داخل أو خارج المنشآت . 4

 للقانون االتحادي
ً
مخالفا

56304580065

ام .  ج  عدم االلي  

بمتطلبات القانون 

االتحادي لمكافحة التبغ 

مرتفع الخطورة- 

       10,000 
قسم الرقابة 

الصحية

مسبقة 

بإخطار و 

مكررة

/ مفتش صحة عامة 

مفتش رقابة غذائية

تختص هذه المخالفات بمنشآت 

تجارة التبغ وتقديم الشيشة

تقديم الشيشة ومنتجات التبغ بدون الحصول عىل ترخيص أو تضي    ح . 1

مسبق من الجهات المعنية 

 عاما 18بيع التبغ ومنتجاته أو تقديم الشيشة لألطفال أقل من . 2

ام بفصل كامل لمناطق تقديم الشيشة عن مناطق غير المدخنير  . 3  
عدم اإللي 

 للمخطط المعتمد من إدارة الصحة العامة 
ً
وفقا

 عام لمناطق تقديم الشيشة18السماح بدخول األطفال واألعمار أقل من . 4

57304080003

ام  عدم االلي  

اطات الصحية  باالشي 

أو / لسكن العمال و
الموظفير 

          3,000 
قسم الرقابة 

الصحية

مسبقة 

بإخطار
مفتش صحة عامة

58304080015

عدم وجود ممرض أو 

طبيب بالمدارس 

الخاصة أو الحضانات

          2,000 
قسم الرقابة 

الصحية

مسبقة 

بإخطار
مفتش صحة عامة

59304080028

استخدام شفرات 

ي تقديم خدمة 
 
األمواس ف

العناية باألقدام

          1,000 
قسم الرقابة 

الصحية

مخالفة 

ة مباشر
مفتش صحة عامة



60304080029

استخدام أو بيع 

العدسات الالصقة من 

قبل الصالونات النسائية 

والرجالية ومراكز العناية 

الشخصية

          1,000 
قسم الرقابة 

الصحية

مسبقة 

بإخطار
مفتش صحة عامة

61304080030

 إجراء عمليات الوشم أو 

ثقب األذن من قبل 

الصالونات النسائية 

والرجالية ومراكز العناية 

الشخصية

          5,000 
قسم الرقابة 

الصحية

مخالفة 

ة مباشر
مفتش صحة عامة

62304080031

 استخدام صبغات 

ي تلوين 
 
الشعر ف

ي 
 
الحواجب واألهداب ف

الصالونات النسائية أو 

الرجالية أو مراكز العناية 

الشخصية

          1,000 
قسم الرقابة 

الصحية

مخالفة 

ة مباشر
مفتش صحة عامة

63304580076

عدم مطابقة مواد 

اطات  استهالكية لالشي 

المعتمدة

          1,000 
 قسم الرقابة 

الصحية

مسبقة 

بإخطار
مفتش صحة عامة

64304580077

ام المسبح  عدم الي  

بالمتطلبات الصحية 

المعتمدة

          5,000 
 قسم الرقابة 

الصحية

مسبقة 

بإخطار
مفتش صحة عامة

65304580078
عدم اعتماد أو تجديد 

االعتماد الخاص بالمسبح
          5,000 

 قسم الرقابة 

الصحية

مسبقة 

بإخطار
مفتش صحة عامة

66304580038

ام المنشأة . أ عدم الي  

وط الصحية  بالشر

- الخاصة بصحة الحيوان

منخفض الخطورة

          2,000 
قسم الرقابة 

البيطرية

مسبقة 

بإخطار
اد حيوانات حية من الوزارة المعنية/عدم وجودطبيب بيطري تجديد رخصة استير

67304580039

ام المنشأة . ب  عدم الي  

وط الصحية  بالشر

- الخاصة بصحة الحيوان

متوسط

          5,000 
قسم الرقابة 

البيطرية

مسبقة 

بإخطار
طبيب بيطري

 

الدمج بير  الفصائل المختلفة من الحيوانات

عدم وجود سجالت صحية للحيوانات 

عدم وجود سجالت تحصير  الحيوانات

تربية الحيوانات المتوحشة و غير المستأنسة/اقتناء

ذبح الحيوانات خارج المقاصب المعتمدة

68304580040

ام المنشأة . ج  عدم الي  

وط الصحية  بالشر

- الخاصة بصحة الحيوان

مرتفع الخطورة

       10,000 
قسم الرقابة 

البيطرية

مسبقة 

بإخطار و 

مكررة

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

عدم التعاقد مع طبيب بيطري مرخص 

ي حال نفوق حيوان
 
عدم تبليغ الجهات المختصة ف

التخلص من الحيوانات النافقة بطريقة غير صحية

ام بالقوانير  االتحادية و لوائحها التنفيذية ذات الشأن  
عدم االلي 

69304580047

وط . أ  ام بشر عدم االلي  

ممارسة تجارة الحيوانات 

منخفض الخطورة-الحية

             200 
قسم الرقابة 

البيطرية

مسبقة 

بإخطار
طبيب بيطري

70304580048

وط . ب  ام بشر عدم االلي  

ممارسة تجارة الحيوانات 

متوسط الخطورة-الحية

             500 
قسم الرقابة 

البيطرية

مسبقة 

بإخطار
طبيب بيطري

اف البيطري عدم وجود تعاقد مع عيادة بيطرية مرخصة لإلشر

عدم توفر المستندات والوثائق الالزمة لتوريد حيوانات أو طيور حية داخل 

 لإلجراءات المعتمدة
ً
الدولة وفقا

وجود حيوانات مريضة أو هزيلة بالمنشأة

71304580049

وط . ج  ام بشر عدم االلي  

-تجارة الحيوانات الحية

مرتفع الخطورة

          1,000 
قسم الرقابة 

البيطرية

مسبقة 

بإخطار و 

مكررة

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

مزاولة نشاط تجارة حيوانات حية بدون ترخيص أو تضي    ح مسبق من الجهات 

المعنية

72304420003

تربية حيوانات المزرعة 

أو الطيور الداجنة / و

ي 
 
بدون ترخيص ف

المساكن

       10,000 
قسم الرقابة 

البيطرية

مسبقة 

بإخطار
طبيب بيطري

73304420013
حيازة حيوان رفقة بدون 

ترخيص
          1,000 

قسم الرقابة 

البيطرية

مسبقة 

بإخطار
طبيب بيطري

74304420014

معاملة حيوان الرفقة 

ام  بقسوة أو عدم االلي  

بقانون الرفق بالحيوان

          1,000 
قسم الرقابة 

البيطرية

مسبقة 

بإخطار
طبيب بيطري

75304420015

تسبب حيوان الرفقة 

ر  المرخص بإزعاج أو  رص 

عام أو خاص

          1,000 
قسم الرقابة 

البيطرية

مخالفة 

ة مباشر
طبيب بيطري

باإلضافة إل تحمل تكاليف إزالة 

ر الض 

76304420016

استخدام حيوان الرفقة 

ي أمور غير قانونية أو 
 
ف

ألغراض تجارية بما 

يتعارض مع قانون الرفق 

بالحيوان

          1,000 
قسم الرقابة 

البيطرية

مخالفة 

ة مباشر
طبيب بيطري



77304420017

ام بتحصير    
عدم االلي 

 
ً
حيوان الرفقة دوريا

امج المحددة  حسب الير

من البلدية

/    كل حيوان 

200
قسم الرقابة 

البيطرية

مخالفة 

ة مباشر
طبيب بيطري

78304420018

اصطحاب حيوان الرفقة 

إل أحد األماكن 

المحظورة من قبل 

البلدية

          1,000 
قسم الرقابة 

البيطرية

مخالفة 

ة مباشر
طبيب بيطري

79304420019

اخيص  عدم حمل الي 

أثناء اصطحاب حيوان 

ي مكان عام
 
الرفقة ف

/    كل حيوان

200
قسم الرقابة 

البيطرية

مسبقة 

بإخطار
طبيب بيطري

80304420020
 
ً
ترك حيوان الرفقة سائبا

ي اإلمارة
 
ف

 مصادرة 

الحيوان
قسم الرقابة 

البيطرية

مخالفة 

ة مباشر
طبيب بيطري

81304420021

ي 
 
اصطحاب الكلب ف

مكان عام دون وضع 

الكمامة أو الطوق أو القيد

/    كل كلب

200
قسم الرقابة 

البيطرية

مخالفة 

ة مباشر
طبيب بيطري

82304420023

تجاوز العدد المسموح 

بحيازته من حيوانات 

ي المسكن 
 
الرفقة ف

اطات البلدية حسب اشي 

 عن كل 

ي  
 
حيوان إضاف

 /200

قسم الرقابة 

البيطرية

مخالفة 

ة مباشر
طبيب بيطري

83304270001

 (جمال)غرامة حجز

لمدة أسبوع مع تحمل 

نفقة إطعامها

          3,000 
قسم الرقابة 

البيطرية

مخالفة 

ة مباشر
طبيب بيطري

84304270002

لمدة  (أبقار)غرامة حجز

أسبوع مع تحمل نفقة 

إطعامها

          1,000 
قسم الرقابة 

البيطرية

مخالفة 

ة مباشر
طبيب بيطري

85304270003

غرامة 

 (ضأن/ماعز/أغنام)حجز

لمدة أسبوع مع تحمل 

نفقة إطعامها

             300 
قسم الرقابة 

البيطرية

مخالفة 

ة مباشر
طبيب بيطري

86304360011

مزاولة مهنة مكافحة 

اآلفات بدون تضي    ح من 

البلدية

       20,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

مفتش مكافحة آفات 

صحة عامة

87304360012

مزاولة مهنة مكافحة 

اآلفات دون تعيير  

مهندس متخصص

       10,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

مفتش مكافحة آفات 

صحة عامة
اطات المطلوبة ام باإلشي  مع إيقاف نشاط المنشأة لحير  اإللي  

88304580001

عرض أو تخزين مبيدات 

ي األماكن غير 
 
كيمائية ف

المخصصة لها

          5,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

مفتش مكافحة آفات 

صحة عامة

89304580041

ام المنشأة . أ عدم الي  

وط الصحية لبيع  بالشر

مبيدات آفات الصحة 

منخفض - العامة

الخطورة

       10,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

مفتش مكافحة آفات 

صحة عامة

هذه المخالفات تختص بنشاط 

تجارة وبيع المبيدات بالجملة أو 

التجزئة

ة عام من تاري    خ البيع   . 1 عدم االحتفاظ بإيصاالت البيع للمبيدات لفي 

عدم االحتفاظ بسجالت توضح كميات المبيدات المباعة والواردة  . 2

عدم وجود العالمات أو الملصقات الخاصة بالتنبيه لخطر المبيدات. 3

90304580042

ام المنشأة . ب عدم الي  

وط الصحية لبيع  بالشر

مبيدات آفات الصحة 

متوسط الخطورة- العامة

       20,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

مفتش مكافحة آفات 

صحة عامة

هذه المخالفات تختص بنشاط 

تجارة وبيع المبيدات بالجملة أو 

التجزئة

عدم تزويد المتعاملير  باإلرشادات المكتوبة الالزمة الستخدام المبيدات - 1

ويد بإرشادات غير صحيحة الغير مقيدة المباعة أو الي  

اطات عرض المبيدات لتكون داخل أرفف مزودة - 2 ام باشي  عدم اإللي  

دة وغير معرضة لضوء الشمس المباشر  بواجهات زجاجية وداخل مساحة مير

ي حالة وجود مخزن
 
اطات تخزين المبيدات ف ام بتوفير اشي   

أو عدم اإللي 

عدم توفير طفايات حريق بالمساحة المخصصة لعرض المبيدات- 3

91304580043

ام المنشأة . ج عدم الي  

وط الصحية لبيع  بالشر

مبيدات آفات الصحة 

مرتفع الخطورة- العامة

       50,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

هذه المخالفات تختص بنشاط 

تجارة وبيع المبيدات بالجملة أو 

التجزئة

ي والبيئة و- 1
أو دون /اإلتجار بالمبيدات دون وجود ترخيص وزارة التغير المناخ 

خيص الدائرة االقتصادية عجمان-وجود النشاط بي 

ي والبيئة أو مبيدات - 2
اإلتجار بمبيدات غير مسجله بوزارة التغير المناخ 

مغشوشة

خيص إتجار قانونيا - 3 كات مكافحة آفات الصحة العامة المالكة لي  تزويد شر

لعمالئها بالمبيدات المركزة أو المقيدة االستخدام بمواقع تقديم خدمات 

مكافحة اآلفات المطلوبة أو المتعاقد عليها 

اإلتجار بمبيدات منتهية الصالحية أو بالتجزئة بفتح العبوات األصلية أو - 4

تزويد الجمهور بمبيدات مقيدة االستخدام 

كة عىل عمليات بيع المبيدات- 5 اف المهندس المرخص بالشر عدم إشر

ويد بمعلومات خاطئة عن المبيدات المباعة ونتج عن ذلك مخاطر عىل - 6 الي  

المستخدم لم تصل لحد الوفاه

كة بمبيدات التبخير - 7  (الفوستوكسير  ومايندرج تحت تصنيفه)إتجار الشر

ي والبيئة واعتماد إدارة الصحة 
بلدية عجمان–دون ترخيص وزارة التغير المناخ 

اطات الفنية لتجهير  مستودعات المبيدات ومواقع  - 8 ام باإلشي  عدم اإللي  

العرض للبيع وفقا للقوانير  االتحادية والمحلية 

 للقوانير   - 9
ً
اطات الفنية لنقل وتداول المبيدات وفقا ام باإلشي  عدم اإللي  

واالتحادية والمحلية



92304580044

كة . أ عدم قيام شر

المكافحة بتطبيق برنامج 

فعال لمكافحة آفات 

منخفض - الصحة العامة

الخطورة

          5,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

مفتش مكافحة آفات 

صحة عامة

كات مكافحة آفات  خاص بشر

الصحة العامة

ام بالجدول الزمن  المتفق عليه بالعقود مع عدم نشؤ حالة - 1 عدم اإللي  

ات بسبب ذلك إنتشار للحشر

ام - 2 عدم وضوح البيانات المذكورة بتقارير الخدمة الدورية وعدم اإللي  

ي التعاقد وعدم ذكر التوصيات المطلوبة للمحافظة عىل 
 
باعتمادها من طرف

كفاءة برنامج المكافحة

ي - 3
 
ي من العقد طالما كانت ف

ام باالستجابة لطلبات الطرف الثائ  عدم اإللي  

ي نشؤ حالة من عدم السيطرة عىل إنتشار 
 
حدود التعاقد دون أن يتسبب ذلك ف

ي للعقد وتوفر ما 
يطة توفر ما يثبت الطلب من الطرف الثائ  ات  مع شر الحشر

ي للعقد
يثبت نفاذ الدفعات المالية للعقد من الطرف الثائ 

 لتوثيق عقد مكافحة اآلفات لدى - 4
ً
ي للعقد كتابيا

عدم توجيه الطرف الثائ 

ي حالة عدم ذكر ذلك بنصوص التعاقد
 
إدارة الصحة العامة عند بداية العقد ف

المستخدمه  (MSDS)عدم توفير كتيبات االستخدام اآلمن للمبيدات - 5

بالموقع

ي الخدمة بالخدمات الفردية خارج العقود بالفاتورة المالية - 6
عدم تزويد متلق 

المعتمدة إلثبات الدفع وإثبات هوية الجهة المقدمة للخدمة أو عدم تزويده 

ي 
 
ي الخدمة ف

ي للخدمة أو عدم اإلستجابة لطلبات وإتصاالت متلق 
بالتقرير الفن 

كة المكافحة المقدمة  حالة وجود قصور بالخدمة يرجع السبب فيه إل شر

.للخدمة 

93304580045

كة . ب عدم قيام شر

المكافحة بتطبيق برنامج 

فعال لمكافحة آفات 

متوسط - الصحة العامة

الخطورة

       10,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

مفتش مكافحة آفات 

صحة عامة

كات مكافحة آفات  خاص بشر

الصحة العامة

ي تنص عليها - 1
ي من العقد بتقارير الخدمة الن 

عدم تزويد الطرف الثائ 

اطات اإلعتماد بشكل منتظم اشي 

ي - 2
اطات العقود الخاصة بتفصيل المساحات والمبائ  ام باشي  عدم اإللي  

المضمنة بالتعاقد ونوعية اآلفات المضمنة بالتعاقد

ي - 3
ي تفشر

 
ام بالجدول الزمن  لعمليات المكافحة والذي يتسبب ف عدم اإللي  

ات انتشار الحشر

94304580046

كة . ج عدم قيام شر

المكافحة بتطبيق برنامج 

فعال لمكافحة آفات 

مرتفع  - الصحة العامة

الخطورة

       20,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

كات مكافحة آفات  خاص بشر

الصحة العامة

عدم صيانة وسائل المكافحة المستخدمة- 1

عدم تزويد محطات الطعوم والمصائد المستخدمة بالمبيدات والمواد - 2

الجاذبة الالزمة لكفاءة التشغيل

عدم مطابقة وسائل وضوابط المكافحة المذكورة بتقارير الخدمة مع - 3

 بالواقع
ً
الموجود فعليا

ي اآلفات المستهدفة - 4
 
عدم فعالية المبيدات المستخدمة أو عدم تخصصها ف

ي والبيئة أو 
أو إستخدام مبيدات غير األصلية أو المسجلة بوزارة التغير المناخ 

مبيدات مغشوشة 

نامج المكافحة بالعقد أو نتيجة عدم - 5 ام بير  
ات بالموقع رغم اإللي  وجود حشر

ات نتيجة تقصير الطرف  نامج المكافحة مالم يكون تواجد الحشر ام بير  
اإللي 

ام بالتوصيات الموضحة بتقارير الخدمة ي اإللي  
 
ي للتعاقد ف

الثائ 

ي للتعاقد طالما كانت بحدود - 6
عدم االستجابة لطلبات وتبليغات الطرف الثائ 

ي ينتج عنها حالة إنتشار لآلفات
التعاقد والن 

ي للتعاقد بتقارير الخدمة المضمن بها التوصيات بما - 7
عدم تزويد الطرف الثائ 

اطات تنص عليه اإلشي 

95304580067

اإلعالن عن نشاط 

مكافحة آفات الصحة 

العامة دون تضي    ح

          2,500 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

مفتش مكافحة آفات 

صحة عامة

96304580068

عدم توفير مالك العقار 

لعقود مكافحة آفات 

كات  الصحة العامة مع شر

معتمدة من البلدية

       20,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

مفتش مكافحة آفات 

صحة عامة

97304580069

التعاقد مع أو استخدام 

خدمات مكافحة أفات 

الصحة العامة من ِقبل 

كات غير معتمدة من  شر

البلدية

       20,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

مفتش مكافحة آفات 

صحة عامة

98304580070

ي توفير بيئة 
 
التسبب ف

مناسبة لتوالد آفات 

الصحة العامة ونواقل 

األمراض

       10,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

مفتش مكافحة آفات 

صحة عامة

99304580071

قيام المهندس المعتمد 

كة مكافحة آفات  ي شر
 
ف

ي 
 
الصحة العامة بالعمل ف

كة أخرى دون اعتماد  شر

من البلدية

          1,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

مفتش مكافحة آفات 

صحة عامة

100304580072

اإلخالل بأي بند من 

كة  اطات اعتماد شر اشي 

مكافحة آفات الصحة 

منخفض - العامة

الخطورة

          2,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

مفتش مكافحة آفات 

صحة عامة

عدم تجديد البطاقات الصحية للمهندس والعمال- 1

كة المعتمدة لدى إدارة الصحة العامة - 2 ام بتحديث ملف الشر عدم اإللي  

إقامات المهندس والعمال المجددة-شهادة اإلعتماد المجددة)

ويد بوسائل تواصل غير - 3  
عدم االستجابة للمراسالت وطلبات الحضور أو الي 

مفعله

101304580073

اإلخالل بأي بند من 

كة  اطات اعتماد شر اشي 

مكافحة آفات الصحة 

متوسط الخطورة- العامة

          5,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

مفتش مكافحة آفات 

صحة عامة

ام بصيانة تكييف مخزن المبيدات- 1 عدم اإللي  

عدم االحتفاظ بنسخ من العقود وتقارير الخدمة وسجالت المبيدات - 2

كة المستخدمة بموقع الشر

كة وعرقلة أعمال التفتيش - 3 ام بتواجد الموظفير  بموقع الشر  
عدم اإللي 

الدورية



102304580074

اإلخالل بأي بند من 

كة  اطات اعتماد شر اشي 

مكافحة آفات الصحة 

مرتفع الخطورة- العامة

       10,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مخالفة 

ة مباشر

مدير / رئيس القسم 

اإلدارة

كة بشكل - 1 اف المهندس المعتمد عىل األنشطة أو توفره بالشر عدم إشر

كة بمجال المكافحة افه الفعىلي عىل أنشطة الشر
صوري وعدم إشر

اإلتجار بالمبيدات دون وجود ترخيص لذلك ودون إضافة ذلك للنشاط - 2

برخصة الدائرة االقتصادية

تعيير  مهندس دون اعتماد شهاداته لدى إدارة الصحة العامة- 3

اطات- 4 إستخدام سيارات غير مطابقة لالشي 

ي - 5
إستخدام مبيدات مستحلبة أو التدخير  الحراري بالديزل داخل المبائ 

ممارسة نشاط مكافحة النمل األبيض أو تبخير المخازن الغذائية دون - 6

ترخيص واعتماد إدارة الصحة العامة

نشؤ أي مخاطر صحية نتيجة أعمال المكافحة والمبيدات المستخدمة - 7

اطات اآلمان الستخدام المبيدات مالم يكون خطأ من الطرف  لعدم إتباع اشي 

ي للتعاقد
الثائ 

كة المكافحة- 8 حدوث إنتشار لآلفات بأي موقع نتيجة تقصير من شر

اطات الفنية الخاصة بتخزين المبيدات وفقا للقوانير  . 9 ام باإلشي  عدم اإللي  

االتحادية والمحلية

103304580075

عدم توفير عقود مكافحة 

ي 
 
آفات الصحة العامة ف

المواقع اإلنشائية 

كات  الجديدة من شر

أو / معتمدة من البلدية و

وجود نشاط أو توالد 

ي 
 
آلفات الصحة العامة ف

الموقع

       25,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

مفتش مكافحة آفات 

صحة عامة

104304360013

عدم تقيد المنشأة 

بالتخلص السليم من 

فوارغ مبيدات مكافحة 

آفات الصحة العامة أو 

اآلفات الزراعية

       10,000 
قسم مكافحة 

آفات الصحة 

العامة

مسبقة 

بإخطار

مفتش مكافحة آفات 

صحة عامة

                                                                                                                                                         اعتماد مدير إدارة الصحة العامة 20/09/2018: تاري    خ اإلعتماد 

عبد هللا عبد الرزاق التميمي. م 


