
  Violations and fines Table       جدول المخالفات والغرامات لجميع أقسام وإدارات البلدية

fine 	violation	رقم البند                          بند املخالفة         قيمة البند

	Failure	to	display	a	valid	guidebook 	100 	انتهاء	او	عدم	وجود	دفرت	ارشادات	 	1201

Conducting	a	promotional	or	sampling	campaign	without	approval	from	the	food	control	section 	1000 القيام	بحملة	ترويجية	او	تذوقية	دون	الحصول	عىل	موافقة	قسم	رقابة	االغذية	 	1202

	Promoting	goods	not	mentioned	in	the	permit	for	a	promotional	or	sampling	campaign 	500 الرتويج	الصناف	غري	مذكورة	بالحملة	الرتويجية	او	التذوقية	 	1203

		Failure	to	comply	with	the	duration	of	a	promotional	or	sampling	campaign 	500 عدم	االلتزام	مبدة	الحملة	الرتويجية	او	التذوقية	 	1204

		Failure	to	display	the	original	permit	for	a	promotional	or	sampling	campaign 	500 عدم	ابراز	الترصيح	االصيل	للحملة	الرتويجية	او	التذوقية	 	1205

		Walls	and	ceilings	are	not	cleaned	properly 	100 عدم	صالحية	ونظافة	الجدران	واالسقف	 	1206

		Floorings	are	not	cleaned	properly 	100 عدم	نظافة	وصالحية	االرضيات	 	1207

	Failure	to	provide	sufficient	lighting 	100 عدم	كفاية	االضاءة	 	1208

	Failure	to	provide	proper	ventilation 	100 التهوية	غري	مقبولة	 	1209

	Workers	are	illegally	residing	at	workplace 	300 استغالل	املوقع	للمعيشة	 	1210

	Site	is	overcrowded 	100 ازدحام	املوقع	وتكديسه	 	1211

		Failure	to	provide		a	changing	room 	100 عدم	توفري	غرفة	تبديل	املالبس	 	1212

	Failure	to	provide	shelves	and	hoists 	100 عدم	توفري	ارفف	وروافع	 	1213

	Shelves	are	not	properly	cleaned	or	unfit	for	use 	100 عدم	صالحية	ونظافة	االرفف	 	1214

	Foodstuffs	are	not	separated	from	other	items 	100 عدم	فصل	املواد	الغذائية	عن	املواد	االخرى	 	1215

		Storing	harmful	materials 	200 تخزين	مواد	ضارة	 	1216

		Failure	to	comply	with	recycling	policy 	100 عدم	اتباع	سياسة	التدوير	 	1217

	Failure	to	clean	the	store	properly 	100 عدم	االهتامم	بنظافة	املخزن	 	1218

		Failure	to	provide	appropriate	temperature 	100 الحرارة	غري	مناسبة	 	1219

		Failure	to	designate	places	for	keeping	returned	materials 	200 عدم	تخصيص	مواقع	للمواد	الغذائية	املرتجعة	 	1220

	Failure	to	keep	a	thermometer	permanently	at	the	cold	rooms 	200 عدم	وجود	ميزان	حرارة	ثابت	لغرف	التربيد	 	1221

	Hoists	are	adjacent	to	walls 	200 مالصقة	الروافع	للجدران	 	1222

	Failure	to	provide	occupational	health	cards	for	workers	-	fine	on	each	worker 	500 عدم	وجود	بطاقات	صحة	مهنية	او	انتهائها	)	عن	العامل	الواحد	(	 	1223

	Infected	workers	with	contagious	diseases	or	injuries	-	fine	on	each	worker 	300 وجود	عامل	مصابني	بامراض	معدية	او	جروح	)	عن	العامل	الواحد	(	 	1224

	Failure	to	complete	the	vaccination	doses	-	fine	on	each	worker 	100 عدم	استكامل	جرعات	التعطيم	)	عن	العامل	الواحد	(	 	1225

	Failure	to	provide	uniform	for	workers	-	fine	on	each	worker		 	100 عدم	توفري	زي	موحد	للعامل	)	عن	العامل	الواحد	(	 	1226

	workers	are	wearing	Ezar	-	fine	on	each	worker 	100 ارتداء	العامل	للوزار	)	عن	العامل	الواحد	(	 	1227

	Failure	by	workers	to	comply	with	the	personal	hygiene	rules	-	fine	on	each	worker 	100 عدم	االهتامم	بالنظافة	الشخصية	للعامل	)	عن	العامل	الواحد	(	 	1228

	Failure	by	workers	to	comply	with	the	healthy	behaviors	rules	-	fine	on	each	worker 	100 عدم	االلتزام	بالسلوك	الصحي	من	قبل	العاملني	)	عن	العامل	الواحد	(	 	1229

	Workers	get	disappeared	during	inspection	-	fine	on	each	worker 	100 هروب	العامل	اثناء	التفتيش	)	عن	العامل	الواحد	(	 	1230

	Lack	of	a	licensed	technician	-	vet	services 	300 عدم	وجود	فني	مرخص	)الخدمات	البيطرية(	 	1231

	Absence	of	contracting	with	a	physician	-	vet	services 	300 عدم	التعاقد	مع	طبيب	)الخدمات	البيطرية(	 	1232

	Absence	of	a	chimney	or	suction	fan	with	good	performance 	100 عدم	صالحية	او	عدم	وجود	مدخنة	و	مروحة	شفط	 	1233



	Failure	to	keep	cleaned	utensils	and	tools	in	a	designated	place 	100 عدم	عزل	االواين	واالدوات	النظيفة	يف	مكان	خاص	 	1234

	Failure	to	follow	proper	methods	in	washing	and	cleaning	utensils	and	tools 	100 عدم	اتباع	الطرق	السليمة	يف	غسيل	وتطهري	االواين	واملعدات	 	1235

	Refrigerators	are	not	cleaned	properly	and	unfit	for	use 	100 عدم	صالحية		او	عدم	نظافة	الربادات	 	1236

	Absence	of	clean	and	usable	tables	for	food	preparation 	100 عدم	صالحية	او	عدم	نظافة	او	عدم	وجود	طاوالت	االعداد	والتحضري	 	1237

	utensils	and	tools	are	unfit	for	use 	100 عدم	صالحية	االواين	واملعدات	 	1238

	Failure	to	provide	tissues	or	liquid	soap 	100 عدم	توفري	محارم	ورقية	وصابون	سائل	 	1239

	Absence	of	automated	packaging	machines 	500 عدم	توفري	االت	الية	للتعبئة	 	1240

	absence	or	unfitness	of	cutting	boards 	100 عدم	توفري	او	عدم	صالحية	الواح	التقطيع	 	1241

	Absence	of	heaters	or	display	refrigerators 	300 عدم	وجود	سخانات	او	برادات	عرض	 	1242

	Failure	to	provide	proper	waste	containers 	100 عدم	توفري	حاويات	مخلفات	مناسبة	 	1243

	Display	of	expired,	adulterated,	contaminated	or	unfit	foods 	 عرض	اغذية	غري	صالحة	او	منتهية	او	مغشوشة	او	ملوثة	 	1244

	Display	of	food	cooked	the	day	before 	200 عرض	طعام	معد	من	يوم	سابق	 	1245

	Failure	to	adhere	to	the	activities	as	described	in	the	permit 	100 مخالفة	النشاط	بالرتخيص	 	1246

	Occupying	pavement	area	adjacent	to	premises	without	permit 	100 وضع	اغراض	خارج	املحل	 	1247

	Foodstuffs	are	not	compliant	with	the	data	on	the	label 	2000 وجود	مواد	غذائية	مخالفة	لرشوط	البطاقة	الغذائية	 	1248

	Displaying	or	leaving	food	uncovered 	100 عرض	او	ترك	االغذية	مكشوفة	 	1249

		keeping	food	on	the	floor 	100 تخزين	املواد	الغذائية	عىل	االرض	مبارشة	 	1250

	Failure	to	clean	utensils	properly 	100 عدم	االهتامم	بنظافة	االواين	 	1251

	Storage	methods	are	unsafe 	100 عدم	سالمة	طرق	التخزين	 	1252

	Food	transport	vehicles	are	not	fit	for	use 	200 عدم	صالحية	وسائل	نقل	االغذية	 	1253

	Temperature	is	not	appropriate 	100 عدم	مالمئة	درجة	الحرارة	 	1254

	Dispose	of	seized	food	-	minimum 	300 الترصف	مبواد	غذائية	متحفظ	عليها	)	بحد	ادين	(	 	1255

		Dispose	of	seized	food	container 	2000 الترصف	بحاوية	مواد	غذائية	متحفظ	عليها	 	1256

		Failure	to	separate	different	types	of	foods	in	the	fridge 	100 عدم	فصل	املواد	الغذائية	بالربادات	 	1257

	Refrigerators	are	overstuffed 	100 ازدحام	الربادات	 	1258

	keeping	unusable	stuff	in	the	premises 	100 االحتفاظ	باغراض	غري	مستخدمة	باملوقع	 	1259

		Absence	of	usable	water	heater 	100 عدم	وجود	او	عدم	صالحية	سخان	املياه	 	1260

					Absence	of	usable	hand	wash	basin	for	workers 	100 عدم	وجود	احواض	لغسيل	ايدي	العامل	او	عدم	صالحيتها	 	1261

	Failure	by	workers	to	disinfect	their	hands 	100 عدم	تعقيم	ايدي	العامل	 	1262

	Failure	to	follow	proper	methods	in	thawing	frozen	food	items 	100 عدم	اتباع	الطرق	الصحية	الذابة	التجميد	عن	املواد	الغذائية	املجمدة	 	1263

	Failure	to	wash	and	clean	raw	vegetables 	100 عدم	غسيل	وتعقيم	الخرضوات	 	1264

	Failure	to	provide	sinks	for	washing	vegetables 	200 عدم	توفري	احواض	لغسيل	الخرضوات	 	1265

	Failure	to	provide	usable	sinks	for	washing	utensils	and	dishes 	200 عدم	توفري	احواض	لغسيل	االواين	او	عدم	صالحيتها	 	1266



	Practicing	business	activity	in	unauthorized	place 	200 مامرسة	النشاط	مبوقع	غري	مسموح	به	 	1267

	Sewage	lines	and	manholes	are	dysfunctional,	and	water	leakage	is	detected 	200 عدم	صالحية	متديدات	الرصف	الصحي	وغرف	التفتيش	وترسب	املياه	 	1268

	Failure	to	clean	washrooms	properly 	100 عدم	االهتامم	بنظافة	دورات	املياه	 	1269

		Septic	tank	is	dysfunctional 	100 عدم	صالحية	خزان	الترصيف	 	1270

		Failure	to	provide	usable	hand-wash	basins	in	the	washrooms 	100 عدم	وجود	احواض	لغسيل	ايدي	العامل	او	عدم	صالحيتها	بدورات	املياه	 	1271

		Failure	to	provide	disinfectants 	100 عدم	توفري	مطهرات	 	1272

	Failure	to	provide	functional	water	filters	and	tanks 	100 عدم	وجود	او	عدم	صالحية	الفلرت	او	خزان	املياه	 	1273

	Failure	to	provide	enough	washrooms 	100 عدم	كفاية	عدد	دورات	املياه	 	1274

	Failure	to	provide	enough	water	coolers 	100 عدم	كفاية	عدد	برادات	املياه	 	1275

	Failure	to	cover	floor	drain	holes 	200 عدم	تغطية	فتحات	الترصيف	االرضية	 	1276

	Drinking	water	is	exposed	to	a	source	of	contamination 	1000 تعرض	مياه	الرشب	ملصدر	تلوث	 	1277

	Failure	to	provide	functional	suction	fans	in	the	washrooms 	200 عدم	وجود	او	عدم	صالحية	مرواح	الشفط	بدورات	املياه	 	1278

	Absence	of	a	valid	contract	with	a	pest	control	company 	200 عدم	وجود	او	انتهاء	عقد	مكافحة	الحرشات	 	1279

	Lack	of	insect	traps 	200 عدم	وجود	مصائد	حرشات	 	1280

		Number	of	insect	traps	is	not	enough 	100 عدم	كفاية	عدد	مصائد	الحرشات	 	1281

	Lack	of	insect	barriers 	100 عدم	وجود	موانع	للحرشات	 	1282

	Detecting	insects,	rodents,	live	birds	or	animals	in	the	site 	200 وجود	حرشات	او	قوارض	او	طيور	او	حيوانات	باملوقع	 	1283

	Detecting	cracks	or	insect	breeding	areas	in	the	site 	100 وجود	تشققات	او	اماكن	تساعد	عىل	توالد	الحرشات	 	1284

	Failure	to	abide	by	the	schedule	of	pest	control 	0 عدم	االلتزام	بالربنامج	الزمني	ملكافحة	الحرشات	 	1285

	Failure	to	report	about	a	noncompliant	pest	control	company 	100 عدم	التبليغ	عن	عدم	التزام	رشكة	مكافحة	الحرشات	 	1286

	Food	pollution	as	a	result	of	pest	control	operations 	500 تلوث	املواد	الغذائية	جراء	عمليات	املكافحة	 	1287

	Displaying	cars	for	sales	in	parking	zones 	200 وجود	سيارات	للبيع	مبوقف	السيارات	 	1288

		Being	rude	to	customers 	100 عدم	اللباقة	يف	البيع	 	1289

	Displaying	fish	for	sale	in	unauthorized	areas 	100 عرض	االسامك	يف	االماكن	الغري	مخصصة	للبيع	 	1290

	Displaying	fish	for	sale	without	ice 	100 عرض	االسامك	للبيع	دون	وضع	الثلج	عليها	 	1291

	Dumping	fish	waste	and	other	wastes	into	the	sea 	100 القاء	مخلفات	االسامك	او	املخلفات	االخرى	بالبحر	 	1292

	Throwing	ship	wastes	on	the	sea	quay 	100 القاء	مخلفات	اللنشات	عىل	الرصيف	 	1293

		Practicing	retail	selling	of	fish	from	ships 	200 بيع	االسامك	من	الطرادات	باملفرق	 	1294

	Failure	to	abide	by	the	close	time	of	the	market 	100 عدم	االلتزام	باملوعد	املحدد	الغالق	السوق	 	1295

	Failure	to	comply	with	the	stipulated	space	limit	of	the	site 	100 عدم	االلتزام	باملساحة	املحددة	للموقع	 	1296

	Failure	to	clean	bird	cages	-vet	services 	100 عدم	االلتزام	بنظافة	اقفاص	الطيور	)الخدمات	البيطرية(	 	1297

	Failure	to	keep	the	slaughtering	area	clean	-vet	services 	100 عدم	االلتزام	باملحافظة	عىل	نظافة	مكان	الذبح	)الخدمات	البيطرية(	 	1298

	Failure	to	provide	enough	water	and	food	for	birds	and	animals	-	vet	services 	100 عدم	االلتزام	بتامني	املاء	والطعام	الكايف	للطيور	والدواجن)الخدمات	البيطرية(	 	1299



	Failure	to	reduce	the	number	of	birds	in	each	cage	-	vet	services 	100 عدم	االلتزام	بتخفيف	اعداد	الطيور	باالقفاص)الخدمات	البيطرية(	 	1300

	keeping	two	or	more	bird	species	in	one	cage	-	vet	services 	100 الدمج	بني	نوعني	من	الطيور	بقفص	واحد)الخدمات	البيطرية(	 	1301

	Failure	to	comply	with	the	set	standards	of	cages	-	vet	services 	100 عدم	االلتزام	باملواصفات	املحددة	لالقفاص)الخدمات	البيطرية(	 	1302

	leaving	sheep	and	cattle	in	the	market	-	vet	services 	100 ترك	االغنام	والحيوانات	بالسوق)الخدمات	البيطرية(	 	1303

	Displaying	sick	or	scrawny	animals	for	sale	-	vet	services 	100 عرض	موايش	مريضة	او	هزيلة	للبيع	بالسوق)الخدمات	البيطرية(	 	1304

	Slaughtering	animals	in	an	unauthorized	area	-	vet	services 	300 ذبح	الحيونات	مبوقع	غري	مخصص)الخدمات	البيطرية(	 	1305

		Site's	failure	to	comply	with	public	cleanliness	rules 	100 عدم	االهتامم	بالنظافة	العامة	للموقع	 	1306

	Failure	to	keep	clean	the	external	environment	of	the	site,	and	detecting	wastes	in	the	site 	100 عدم	االهتامم	بنظافة	البيئة	الخارجية	او	وجود	مخلفات	 	1307

	Failure	to	provide	first-aid	kit 	100 عدم	توفري	صندوق	اسعافات	اولية	 	1308

		Failure	to	provide	a	usable	box	for	gas	cylinders 	100 عدم	وجود	صندوق	لسلندرات	الغاز	او	عدم	صالحيته	 	1309

	Gas	extensions	were	made	in	improper	places 	100 متديدات	الغاز	يف	اماكن	غري	مناسبة	 	1310

	Failure	to	provide	basins	for	disinfecting	feet 	100 عدم	توفري	احواض	تطهري	االقدام	 	1311

		Failure	to	provide	electric	generators 	100 عدم	توفري	مولد	كهربايئ	 	1312

	Failure	to	abide	by	the	instructions	of	the	food	control	section 	300 عدم	االلتزام	بالتعليامت	الصادرة	من	قسم	رقابة	االغذية	 	1313

	Filling	and	distributing	drinking	water	of	other	companies 	500 تعبئة	وتوزيع	مياه		رشب	تابعة	لرشكات	اخرى	 	1314

	Driver	fled	with	the	truck	at	the	time	of	inspection 	1000 هروب	السائق	باملركبة	اثناء	التفتيش	 	1315

	Insulting	the	inspector	or	refusing	to	cooperate	with	him 	1000 التعدي	عىل	املفتش	او	عدم	التعاون	معه	 	1316

	Failure	to	deliver	required	samples	to	the	lab	at	the	prescribed	time 	100 عدم	تسليم	عينات	للمخترب	يف	املوعد	املحدد	 	1317

	Violating	the	ban	on	fishing	small	fish	for	the	second	time	-	warning	was	given	in	the	first	time 	500 صيد	االسامك	الصغرية	للمرة	الثانية	)بعد	توجيه	انذار	يف	املرة	االوىل(	 	1318

	Violating	the	ban	on	fishing	of	small	fish	for	the	third	time 	1000 صيد	االسامك	الصغرية	للمرة	الثالثة	 	1319

	Distributing	goods	without	obtaining	a	valid	permit 	500 التوزيع	بدون	ترصيح	او	بترصيح	منتهي	 	1320

	Exceeding	the	scope	of	the	issued	permit 	300 تجاوز	نطاق	الترصيح	 	1321

	Failure	to	present	the	permit	when	requested 	200 عدم	ابراز	الترصيح	عند	طلبه	 	1322

	Failure	to	clean	the	drying	towels,	or	using	them	for	other	purposes 	100 عدم	نظافة	فوط	التنشيف	او	استعاملها	الغراض	اخرى	 	1323

	Selling	banned	foods 	0 عرض	اغذية	ممنوعة	 	1324

	Keeping	stuff	outside	premises 	100 وضغ	اغراض	خارج	املوقع	 	1325

	Changing	details	in	a	food	label	-	offender	to	be	referred	to	anti-fraud	section 	0 تغيري	بيانات	البطاقة	الغذائية	)يحال	اىل	الغش	والتدليس(	 	1326

	a	case	of	food	poisoning	resulting	from	unfit	food	for	consumption	-	fine	calculated	according	to	each	case 	0 اكتشاف	حالة	تسمم	غذايئ	بسبب	عدم	صالحية	االغذية	)تحدد	حسب	الحالة(	 	1327

		Failure	to	fully	cooperate	with	the	health	control	inspectors 	1000 عدم	التعاون	التام	مع	مفتيش	الرقابة	الصحية	 	1401

	Failure	to	comply	with	the	area	of	the	premises,	or	the	activity	listed	on	the	permit 	1000 عدم	االلتزام	مبساحة	املوقع	أو	بالنشاط	املدرج	بالرتخيص	 	1402

	Failure	by	technicians	to	obtain	licenses	from	the	concerned	authorities 	1000 عدم	حصول	الفنيني	عيل	تراخيص	من	الجهات	والهيئات	ذات	العالقة	 	1403

	Failure	to	provide	valid	occupational	health	cards	for	workers 	500 عدم	توفر	)ابراز(	بطاقات	صحة	مهنية	سارية	للعاملني	 	1404

		negligence	of	personal	hygiene,	uniforms,	and	the	general	view	of	the	establishment 	300 عدم	االهتامم	بالنظافة	الشخصية	وزي	العاملني	والنظافة	واملنظر	العام	للمنشأة	 	1405



	Failure	to	provide	and	maintain	all	required	equipments,	and	maintain	ceilings,	walls	and	floorings 	300 عدم	االهتامم	بتوفر	وصيانة	مختلف	االجهزة	الالزمة	ملامرسة	النشاط	وصيانة	االسقف	والجدران	واآلرضية	والنوافذ	باملنشأة	 	1406

	Failure	to	provide	a	first	aid	kit	including	antiseptics 	300 عدم	توفر	صندوق	إسعافات	أولية	مجهز	مع	توفري	املواد	املطهرة	الالزمة	 	1407

	Failure	to	connect	extensions	to	the	main	water	supply	network 	300 عدم	توصيل	إمدادات	املياه	من	الشبكة	الرئيسية	 	1408

	spread	of	insects	and	rodents 	1000 انتشار	الحرشات	والقوارض	 	1409

	Failure	to	have	food	containers	that	are	necessary	for	business	activity 	300 عدم	توفر	حاويات	الحفظ	الالزمة	ملامرسة	النشاط	 	1410

	Failure	to	place	a	visible	board	showing	the	business	name	and	activity	of	the	establishment 	500 عدم	وضع	لوحة	واضحة	تبني	االسم	التجاري	للمنشأة	والنشاط	يف	مكان	بارز	 	1411

	using	premises	for	purposes	other	than	permitted	-	living,	animal	breeding,	etc 	1000 إستغالل	املوقع	ألغراض	اخرى	}	املعيشة	،	تربية	الحيوانات	..........	الخ	{	 	1412

		Failure	to	have	or	present	vaccination	cards	showing	complete	doses	for	workers 	500 عدم	توفري	)ابراز(	بطاقات	تطعيم	مكتملة	الجرعات	للعاملني	او	عدم	استكامل	جرعات	التطعيم	 	1413

		selling	the	'Chaini	Khaini'	tobacco 	2000 تداول	منتج	التبغ	"تشيني	كيني"	يف	املنشأة	 	1414

	Displaying	or	selling	expired	or	spoiled	cosmetics	or	personal	care	products	-	1-10	packets 	200 عرض	وبيع	مستحرضات	تجميل	/	عناية	شخصية	تالفة	او	منتهية	الصالحية	)10-1	عبوات(	 	1415

	Displaying	or	selling	expired	or	spoiled	cosmetics	or	personal	care	products	-	more	than	10	packets 	1000 عرض	وبيع	مستحرضات	تجميل	/	عناية	شخصية	تالفة	او	منتهية	الصالحية	)تزيد	عن	10	عبوات(	 	1416

	Failure	to	take	the	necessary	measures	to	prevent	smoking	in	the	establishment 	10000 عدم	اتخاذ	االجراءات	الالزمة	ملنع	التدخني	يف	املنشأة	 	1417

		others 	0 اخرى	 	1418

	using	needles	or	lasers	for	cleaning	the	skin	without	the	approval	of	the	MoH 	1000 استخدام	اإلبر	وأجهزة	الليزر	لتنظيف	البرشة	دون	موافقة	وزارة	الصحة	 	1419

		Failure	to	have	or	comply	with	a	price	list	approved	by	the	municipality,	or	manipulating	the	prices 	200 عدم	توفر	أو	التالعب	أو	التقيد	مبا	ورد	يف	قامئة	األسعار	املعتمدة	من	البلدية	 	1420

	Failure	to	provide	tissues	to	customers,	or	failing	to	clean	or	replace	the	old	ones 	200 عدم	توفر	أو	استبدال	الفوط	املستخدمة	لرواد	املحل	أو	عدم	االهتامم	بنظافتها	 	1421

	Failure	to	have,	maintain	or	clean	the	sterilizer	properly 	500 عدم	توفر	أو	صيانة	أو	عدم	نظافة	جهاز	التعقيم	 	1422

	using	or	installing	normal	ceiling	fans 	200 استخدام	أو	تركيب	مراوح	السقف	العادية	 	1423

		Failure	to	place	the	health	instructions	board	on	a	visible	place	in	barber	shops	or	beauty	salons 	500 عدم	تثبيت	لوحة	االرشادات	الصحية	يف	مكان	بارز	يف	صالون	الحالقة	/	الصالون	النسايئ	 	1424

	Failure	to	have		files	for	trainees	including	their	personal	and	health	details 	500 عدم	توفر	ملفات	للمتدربني	تحتوى	عىل	بياناتهم	الشخصية	والصحية	 	1427

	Failure	to	place	a	layer	of	reinforced	sponge	on	the	flooring,	cushions	and	edges	according	to	specifications 	500 عدم	تركيب	طبقة	من	اإلسفنج	املقوى	عىل	األرضية	والعضائد	والحواف	وفق	املواصفات	 	1428

		Lack	of	toilets	or	washrooms 	500 عدم	توفر	الحاممات	أو	دورات	املياه	 	1429

		using	things	or	materials	unlicensed	by	the	concerned	authorities 	1000 إستخدام	أشياء	غري	مرخصة	من	الجهات	املعنية	 	1430

		Failure	to	provide	flooring,	drainage	lines	and	seats	in	the	washrooms		according	to	specifications 	500 عدم	اإللتزام	بتجهيز	األرضية	وتوفري	املصارف	واملقاعد	الخاصة	بالحاممات	وفق	املواصفات	 	1433

	reusing	tools	or	things	more	than	one	time	without	washing	or	sterilizing	them 	200 تكرار	استخدام	اآلدوات	التى	يستخدمها	الرواد	آلكرث	من	مرة	واحدة	دون	غسلها	وتعقيمها	 	1434

	Failure	to	present	files	of	visitors	showing		medical	checks	on	them,	and	Failure	to	place	stickers	showing	the	risks	of	massage 	500 عدم	توفر	ملفات	للرواد	يف	املنشأة		تبني	الكشف	الطبي	عليهم	وعدم	توفري	ملصقات	تبني	مضار	املساج	 	1437

	herbs	and	massage	oils	are	unfit	for	use 	500 عدم	صالحية	األعشاب	،	الزيوت	املستخدمة	يف	التدليك	 	1438

		Lack	of	toilets	or	washrooms 	500 عدم	توفر	حاممات	ودورات	مياه	 	1439

	massage	tools	are	unfit	and	used	multiple	times 	500 عدم	صالحة	قطعة	التدليك	واستخدامها	آلكرث	من	مرة	 	1440

		Failure	to	have	stretchers	for	emergency	cases 	500 عدم	توفر	نقاالت	لحاالت	الطوارئ	 	1441

	working	with	injured	or	sore	hands 	500 مامرسة	العمل	يف	حالة	إصابة	العاملني	بجروح	أو	التهاب	باليد	 	1442

	Failure	to	provide	disposable	tissues	on	the	massage	bed 	200 عدم	توفر	محارم	ورقية	تستخدم	ملرة	واحدة	عىل	رسير	املساج	 	1443

	Failure	to	have	or	maintain	the	clothes	shelves	or	hangers 	100 عدم	توفر	أو	صيانة	أرفف	حفظ	املالبس	وحامالت	املالبس	 	1446



	Failure	to	provide	plastic	bags	for	keeping	clothes 	100 عدم	توفر	أكياس	بالستيكية	لحفظ	املالبس	 	1447

	using	printed	papers	to	handle	clothes 	200 استخدام	الورق	املطبوع	باملالبس	 	1448

		using	groundwater	in	washing	clothes 	500 استخراج	املياه	املستخدمة	يف	الغسيل	من	باطن	األرض	 	1449

	Failure	to	install	anti-slip	tiles	on	the	floor,	and	Failure	to	install	tiles	on	the	walls	up	to	two	meters	behind	the	washing	machines 	500 عدم	تجهيز	اآلرضية	بالبالط	غري	الزلق	وعدم	تركيب	بالط	عىل	الجدران	بارتفاع	2	مرت	خلف	معدات	الغسيل	 	1450

		Failure	to	use	laundry	detergents 	200 عدم	توفر	أو	استخدام	مواد	مطهرة	للمالبس	أثناء	الغسيل	 	1451

	Failure	to	install	floor	drain	holes 	200 عدم	توفر	مرصف	للمياه	باألرضية	 	1452

	Lack	of	garbage	room 	1000 عدم	وجود	غرفة	لتجميع	القاممة	 	1455

		Failure	to	clean	or	maintain	the	water	tanks	every	six	month	at	minimum 	5000 عدم	االهتامم	بنظافة	خزانات	املياة	أو	صيانتها	كل	6	أشهر	عىل	األقل	 	1456

			Failure	to	install	or	maintain	central	water	filters	or		filters	for	room	extensions,	and	detecting	water	unfit	for	consumption 	1000 عدم	توفر	فالتر	مركزية	للمياه	أو	الواصلة	إىل	الغرف	أو	عدم	صيانتها	وظهور	عينات	مياه	غري	صالحة	 	1457

	Failure	to	cover	pillows	and	sheets	with	anti-absorption	material 	2000 عدم	تلبيس	الوسائد	والفرشات	)	املراتب	(	مبادة	مانعة	لالمتصاص	 	1458

	Failure	to	have	two	garbage	containers	similar	to	the	municipality's	containers 	500 عدم	توفر	عدد	)	2	(	حاوية	متاثل	حاويات	البلدية	 	1459

	Failure	to	provide	a	drain	for	purifying	and	sucking	wastewater 	5000 عدم	توفر	مرصف	إلعادة	تنقية	وشفط	املياه	 	1462

		Failure	to	provide	a	register	for	noting	down	the	timings	and	readings	the	ratio	of	surplus	chlorine 	1000 عدم	توفر	سجل	خاص	لتدوين	زمن	قراءة	نسبة	فائض	الكلور	 	1463

	Failure	to	hire	a	permanent	rescue	technician	at	the	site	with	knowledge	of	first	aid 	5000 عدم	توفر	فني	ومنقذ	دائم	مؤهل	عىل	دراية	باإلسعافات	األولية	 	1464

	Failure	to	have	a	net	with	a	long	arm	to	remove	impurities	from	the	pool 	500 عدم	توفر	شبكة	بذراع	طويل	إلزالة	الشوائب	من	الربكة	 	1465

	Failure	to	have	a	25cm	deep	basin	with	ceramics	flooring,	and	a	drain	for	washing	feet 	1000 عدم	وجود	حوض	بعمق	25سم	مغطى	بالسرياميك	ومرصف	وباثق	ماء	عىل	جانبيه	لتطهري	األقدام	 	1466

	Failure	to	provide	a	room	attached	to	the	swimming	pool	which	is	equipped	with 	5000 عدم	وجود	غرفة	ملحقة	بربكة	السباحة	،	ويف	حالة	توفرها	يجب	أن	تحتوى	عىل	االيت	:	 	1467

	water	sucking	and	pushing	machine 	2000 ماكينة	لشفط	ودفع	املياه	 	1468

		central	water	filter 	2000 فلرت	مركزي	لتنقية	املياه	 	1469

	a	device	for	adding	chorine	with	the	approved	ratios	to	the	water	and	chlorine	and	acid	ratio	meter 	2000 جهاز	إلضافة	الكلور	للمياه	بالنسب	املعتمدة	وجهاز	لقياس	نسبة	الكلور	والحمضية	 	1470

		herbs	are	expired	or	not	fit	for	consumption 	5000 عدم	صالحية	األعشاب	لإلستهالك	اآلدمي	أو	إنتهاء	تاريخ	الصالحية	 	1473

	Failure	to	provide	a	health	card	showing	expiry	date	and	contents	in	Arabic	and	English 	2000 عدم	وجود	بطاقة	البيانات	الصحية	الالزمة	وتاريخ	الصالحية	واملحتويات	باللغة	العربية	أو	باالنجليزية	 	1474

		Failure	to	have	appropriate	shelves	for	storage	and	display 	500 عدم	توفر	أرفف	مناسبة	للتخزين	والعرض	 	1475

	Failure	to	have	an	internal	sealed	door	in		big	warehouses 	500 عدم	توفر	باب	داخيل	محكم	اإلغالق	يف	املستودعات	الكبرية	 	1476

	Lack	of	separators	between	preparation	area,	store,	medication	area	and	display	area 	500 عدم	وجود	فواصل	بني	موقع	التجهيز	والتخزين	والتداوي	والعرض	 	1477

	Practicing	cupping	therapy	or	surgery	without	the	approval	of	MoH 	5000 املعالجة	بالحجامة	والجراحه	وما	إليها	دون	موافقة	وزارة	الصحة	 	1478

		Failure	to	provide	workers	with	medical	gloves	and	masks 	500 عدم	توفر	كاممات	وقفازات	طبية	للعاملني	 	1479

		Failure	to	hire	a	doctor	licensed	by	the	concerned	authorities	to	conduct	periodical	medical	check 	500 عدم	التعاقد	مع	طبيب	مرخص	من	الجهات	املختصة	عىل	أن	يقوم	بالكشف	الدوري	 	1482

		Failure	to	provide	the	site	with	a	fully	equipped	clinic	and	a	permanent	nurse 	1000 عدم	وجود	عيادة	مجهزة	بكافة	املعدات	واألدوات	الطبيه	الالزمة	وممرضة	مستدمية	 	1483

	Lack	of	open	and	safe	spaces	around	the	building	for	the	children's	physical	activity 	500 عدم	توفر	مساحات	خالية	وآمنه	حول	املبنى	تستخدم	للنشاط	الحريك	لألطفال	 	1484

	building	capacity	and	number	of	rooms	and	washrooms	are	not	enough	for	the	number	of	children 	3000 عدم	تناسب	سعة	املبنى	وعدد	الغرف	ودورات	املياه	مع	عدد	األطفال	 	1485

		Lack	of	safe	furniture	and	equipments	that	are	appropriate	for	the	ages	of	children 	500 عدم	توفر	أثاث	ومعدات	مناسبة	وآمنة	ألعامر	األطفال	 	1486

		Lack	of	proper	care	for	the	personal	hygiene	of	children 	500 عدم	اإلهتامم	بالنظافة	الشخصية	لألطفال	 	1487

	Lack	of	protection	shields	on		school	windows 	2000 عدم	وجود	حامية	خلف	نوافذ	الفصول	 	1490



	Failure	to	install	curtains	or	stickers	on	windows	that	are	exposed	to	direct	sunlight 	200 عدم	وضع	ستائر	أو	ملصق	عىل	النوافذ	التى	تدخل	منها	أشعة	الشمس	مبارشة	 	1491

	Failure	to	keep	a	distance	of	at	least	one	and	half	meter	between	the	blackboard	and	student	benches 	1000 عدم	ترك	مسافة	بني	السبورة	ومقاعد	الطلبة	ال	تقل	عن	مرت	ونصف	 	1492

	Failure	to	use	proper	writing	tools	and	board	in	an	appropriate	place 	1000 عدم	استخدام	وسائل	كتابة	وسبورة	مناسبة	يف	موقع	مالئم	 	1493

the	area	of	classrooms	and	the	number	of	water	coolers,	washrooms	and		laundries	are	not	suitable	for	the	number	of	students 	1000 عدم	تناسب	مساحة	الفصول	املدرسية	وبرادات	املياه	ودورات	املياه	واملغاسل	مع	عدد	الطلبة	 	1494

	Failure	to	hire	a	maid	for	accompanying	nursery	pupils	in	the	bathroom 	500 عدم	توفر	عاملة	خاصة	لرياض	األطفال	عند	دخول	الحاممات	 	1495

	Failure	to	use	sealed	water	tanks	made	of	non-corrosive	material 	5000 عدم	استخدام	خزانات	مصنوعة	من	مادة	غري	قابلة	للصدأ	ومحكمة	اإلغالق	 	1496

	Failure	to	remove	underground	tanks	and	informing	the	technical	department 	1000 عدم	إزالة	جميع	الخزانات	من	تحت	سطح	األرض	وتبليغ	اإلدارة	الفنية	 	1497

	Failure	to	hire	a	licensed	doctor	and	keep	a	register	for	the	doctor's	periodical	visits,	and	Lack	of	a	fully-equipped	clinic 	5000 عدم	إبرام	عقد	مع	طبيب	مرخص	وعمل	سجل	لزيارات	الطبيب	الدورية	وتوفري	عيادة	مجهزة	 	1498

	Failure	to	keep	records	and	files	for	the	chronic	cases,	vaccinations	and	follow-ups 	500 عدم	توفر	سجالت	وملفات	للحاالت	املزمنة	وملفات	التطعيم	واملتابعة	 	1499

	Failure	to	conduct	periodical	medical	check-ups	two	times	per	year	for	each	student 	5000 عدم	عمل	كشف	دوري	مرتني	بالسنة	لكل	طالب	 	1500

	Failure	to	install	shades	to	protect	students	from	the	direct	sunlight 	2000 عدم	عمل	مظالت	لحامية	الطلبة	من	أشعة	الشمس	 	1501

		Lack	of	air-conditioned	buses	with	protected	windows	for	transporting	students 	1000 عدم	توفر	حافالت	مكيفة	ذات	نوافذ	محمية	لنقل	الطالب	 	1502

	Failure	to	obtain	an	environmental	permit	from	the	environmental	protection	section 	1000 عدم	استخدام	ترصيح	بيئي	من	قسم	حامية	البيئة	 	1601

		Failure	to	present	the	environmental	permit	during	inspection 	1000 عدم	إبراز	الترصيح	البيئي	ويجل	املتابعة	والتفتيش	يف	املنشأة	 	1602

		Failure	to	comply	with	the	environmental	and	occupational	requirements	stated	in	the	guidebook	regarding	recycling 	500 عدم	االلتزام	باالشرتاطات	البيئية	واملهنية	الواردة	يف	الدليل	اإلرشادي	والخاصة	بتدوير	املخلفات	باملنشأة	 	1603

	Failure	to	comply	with	the	specifications	of	the	environmental	safety	statement	of	chemicals 	3000 	)MSDS(	الكيميائية	للمواد	البيئية	السالمة	كشف	مبتطلبات	االلتزام	عدم 	1604

Failure	to	comply	with	the	emergency	plan	of	the	environmental	and	occupational	safety	which	is	approved	by	the 	 اإلخالل	بتطبيق	خطة	الطوارئ	للسالمة	البيئية	واملهنية	املعدة	من	قبل	املنشأة	واملعتمدة	من		 	1605

		environmental	protect	section 	2000 قسم	حامية	البيئة	 	

	removing	the	closure	notice	on	the	establishment 	5000 إزالة	ملصق	اإلغالق	عن	املنشأة	 	1606

	Practicing	work	in	an	unauthorized	site 	5000 مزاولة	العمل	يف	موقع	غري	مرصح	به	 	1607

	Failure	to	cooperate	with	the	inspector 	1000 عدم	التعاون	مع	املفتش	 	1608

		Lack	of	environmental	and	safety	officer	licensed	by	the	environmental	protection	section 	5000 عدم	وجود	ضابط	صحة	وسالمة	بيئية	معتمد	من	قسم	حامية	البيئة	 	1609

		Failure	to	comply	with	the	activity	stated	on	the	environmental	permit 	10000 عدم	االلتزام	بالنشاط	املدرج	بالترصيح	البيئي	املمنوح	 	1610

		Failure	to	comply	with	the	environmental	requirements	for	the	quality	of	the	internal	air 	5000 عدم	االلتزام	باالشرتاطات	البيئية	الخاصة	بجودة	الهواء	الداخيل*	 	1611

Failure	to	comply	with	the	environmental	requirements	for	the	treatment	and	safe	disposal	of 	 عدم	االلتزام	باالشرتاطات	البيئية	الخاصة	باملعالجة	والتخلص	النهايئ	اآلمن	من	املخلفات	السائلة		 	1612

	liquid	wastes	of	all	kinds 	15000 بجميع	أنواعها	 	

Failure	to	comply	with	the	environmental	requirements	for	the	emission	measures	of	gas	and	solid 	 عدم	االلتزام	باالشرتاطات	البيئية	الخاصة	طبقاً	ملستوى	مقاييس	انبعاثات	الغازات	والجسيامت	 	1613

	fine	particles	to	the	atmosphere 	10000 الدقيقة	الصلبة	للغالف	الجوي	 	

	Practicing	painting	activity	in	the	open	space 	5000 مامرسة	نشاط	الطالء	يف	األماكن	املفتوحة	 	1614

		Failure	to	comply	with	the	environmental	and	safety	requirements	for	the	reservoirs	of	petroleum	and	other	chemical	materials 	10000 عدم	االلتزام	باالشرتاطات	البيئية	لسالمة	خزانات	املواد	البرتولية	واملواد	الكياموية	األخرى	 	1615

	exceeding	the	allowable	limits	of	noise 	5000 تجاوز	الضوضاء	للحدود	القياسية	املسموحة	 	1616

	Failure	to	provide	enough	lighting	for	a	safe	work	environment 	5000 عدم	توفري	اإلضاءة	الكافية	للعمل	بشكل	آمن	 	1617

		Failure	to	wear	appropriate	personal	protective	equipment 	5000 عدم	ارتداء	أدوات	الوقاية	الشخصية	املناسبة	 	1618

	Lack	of	safe	entrances	and	exits,	warning	and	guiding	signs 	5000 عدم	وجود	مداخل	ومخارج	امنه	وعالمات	تحذيرية	وإرشادية	 	1619



	Lack	of	preventive	measures	and	fire	control	equipments 	10000 عدم	وجود	إجراءات	وقائية	ومعدات	ملكافحة	الحريق	 	1620

		Lack	of	first	aid	materials	and	supplies	according	to	health	requirements 	2000 عدم	وجود	أدوات	ومواد	لإلسعافات	األولية	حسب	املتطلبات	الصحية	 	1621

	negligence	of	the	general	cleanliness	of	the	site 	5000 عدم	االهتامم	بالنظافة	العامة	لبيئة	املوقع	 	1622

	Failure	to	take	safety	and	security	precautions	in	storage	of	raw	materials	/	non-hazardous	wastes 	5000 عدم	اتخاذ	احتياطات	األمن	والسالمة	يف	تخزين	املواد	الخام	/	املخلفات	الغري	خطرة	 	1623

		Failure	to	install	smelters	compliant	with	environmental	standards 	10000 عدم	تركيب	مصاهر	مطابقة	للمواصفات	البيئية	 	1624

		Failure	to	install	chimney	with	curbing	and	suction	pipes	to	control	emissions	of	air	pollutants 	10000 عدم	تركيب	مدخنة	مزودة	مبعدات	كبح	وشفط	للتحكم	يف	انبعاثات	ملوثات	الهواء	 	1625

عدم	تبطني	منطقة	العمل	بالخرسانة	اإلسمنتية	املسلحة	مع	إنشاء	شبكة	لترصيف	مياه	األمطار	 	1626

		Failure	to	install	concrete	lining	and	drainage	system	for	rainwater	and	hazardous	materials	in	work	site 	5000 واملواد	الخطرة	املترسبة	 	

	Failure	to	place	a	cloth	covering	on	the	load,	causing	evaporation	of	dust	and	suchlike 	2500 سقوط	األتربة	أو	ما	شابهها	من	سيارات	النقل	أو	عدم	وضع	الحامية	الالزمة	لها	 	1627

	Failure	to	put	a	protective	cover	on	the	discharging	chute	of	a	concrete	mixer 	5000 عدم	االلتزام	بوضع	غطاء	واقي	عىل	الزالق	يف	مركبات	نقل	الخرسانة	الجاهزة	 	1628

	falling	of	concrete	from	concrete		trucks	during	transportation 	2500 سقوط	الخرسانة	من	سيارات	نقل	الخرسانة	الجاهزة	أثناء	عملية	النقل	 	1629

	falling	of	concrete	from	concrete		trucks	during	transportation 	50000 سقوط	الخرسانة	من	سيارات	نقل	الخرسانة	الجاهزة	أثناء	عملية	النقل	 	1630

		concrete	transport	trucks	are	not	complying	with	requirements 	2000 عدم	مطابقة	مركبات	نقل	الخرسانة	الجاهزة	لالشرتاطات	املطلوبة	 	1631

	discharge	of	oil	or	oil	derivatives	in	the	marine	environment	by	maritime	transport	 	200000 القاء	أو	ترصيف	الزيت	أو	املزيج	الزيتي	يف	البيئة	البحرية	من	قبل	الوسيلة	البحرية*	 	1632

	discharge,	dumping	or	disposal	of	hazardous	materials	or	pollutants	in	the	marine	environment	by	maritime	transport	 	200000 القاء	أو	ترصيف	أو	إغراق	النفايات	الضارة	والخطرة	واملواد	امللوثة	يف	البيئة	البحرية	من	قبل	وسائل	النقل	 	1633

	disposal	of	wastewater	in	the	marine	environment	by	maritime	transport 	200000 ترصيف	مياه	الرصف	الصحي	يف	البيئة	البحرية	من	الوسائل	البحرية	 	1634

	dumping	non-hazardous	wastes	or	garbage	into	the	marine	environment 	30000 القاء	النفايات	غري	الخطرة	أو	القاممة	يف	البيئة	البحرية*	 	1635

discharge,	dumping	or	disposal	of	hazardous	materials	or	pollutants	in	the	marine	environment	by 	 ترصيف	أو	القاء	أية	مواد	أو	نفايات	أو	سوائل	غري	معالجة	من	شأنها	إحداث	تلوث	يف	البيئة	البحرية	 	1636

		commercial,	industrial	touristic	or	agricultural	establishments	 	200000 	مبارشة	من	قبل	املنشآت	سواء	كانت	تجارية	أو	صناعية	أو	زراعية	أو	سياحية	أو	خدمية	 	

	causing	pollution	to	underground	water	or		drinking	water 	50000 تلويث	املياه	الجوفية	أو	مياه	الرشب*	 	1637

Practicing	any	activity	that	cause	direct	harms	or	pollution	to	the	soil	or	its 	 القيام	بنشاط	يساهم	بطريقة	مبارشة	يف	األرضار	بالرتبة	أو	التأثري	عىل	خواصها	الطبيعية	أو		 	1638

		natural	characteristics 	10000 تلويثها	عىل	نحو	يؤثر	يف	قدرتها	اإلنتاجية*	 	

Failure	to	comply	with	the	environmental	requirements	while	spraying	or	using 	 رش	أو	استخدام	مبيدات	اآلفات	أو	أية	مركبات	كياموية	أخرى	ألغراض	الزراعة	أو	متطلبات		 	1639

		pestsides	or	other	chemicals	for	agriculture	or	health	needs 	10000 الصحة	العامة	دون	مراعاة	الرشوط	والضوابط	التي	تحددها	وأنظمة	حامية	البيئة	 	

		using	machines	producing	more	combustion	residues	than	the	allowed	limits	stated	in	the	environmental	protection	regulations 	1000 استخدام	آالت	ينتج	عنها	مخلفات	احرتاق	تجاوز	الحدود	املنصوص	عليها	ملعايري	وأنظمة	حامية	البيئة	 	1640

		burning	garbage	and	solid	wastes	in	an	unauthorized	area 	10000 حرق	القاممة	والنفايات	الصلبة	يف	غري	األماكن	املخصصة	 	1641

treating	or	handling	of	hazardous	materials	and	medical	wastes	without	obtaining	a	permit	from 	 تداول	أو	التعامل	باملواد	الخطرة	والنفايات	الطبية	بغري	ترخيص	من	قسم	حامية	البيئة		 	1642

	the	environment	protection	section	and	other	concerned	authorities 	200000 والسلطات	املختصة	 	

	setting	up	an	establishment	for	treatment	of	hazardous	wastes	without	the	approval	of	the	concerned	authorities 	15000 إقامة	منشأة	ملعالجة	النفايات	الخطرة	دون	موافقة	السلطات	املختصة*	 	1643

	importing	nuclear	wastes	into	sharjah	emirate	for	the	purposes	of	burial,	dumping,	storage 	 استرياد	أو	جلب	النفايات	النووية	أو	دفنها	أو	إغراقها	أو	تخزينها	أو	التخلص	منها	بأي	شكل	يف	بيئة		 	1644

	.or	disposal	in	any	way	whatsoever 	500000 إمارة	الشارقة	 	

	,Failure	to	comply	with	the	environmental	requirements	for	accumulating,	recycling,	treatment 	 عدم	االلتزام	باالشرتاطات	البيئية	الخاصة	بجمع/تدوير/نقل/معالجة/تداول/استرياد/تصدير/التخلص		 	1645

	.import,	export,	and	disposal	of	hazardous	wastes 	15000 من	املخلفات	الخطرة	طبقاً	للوائح	واإلرشادات	 	


