
جدول تصنيف مخالفات
اإلجراءات االحترازية والتدابير )البروتوكوالت( 

الوقائية املتخذة من اجلهات املعنية ملواجهة جائحة 
فيروس كورونا املستجد والعقوبات املقررة





اإلنجليزية
English



األردية
Urdu



الهندية
Indian



البنقالديشي
Bengali



الفلبينية
Tagalog



االندونيسية
Indonesian



أو  االســتراحات  أو  املنــازل  داخــل  العائليــة  التجمعــات  مخالفــة 
الشــاليهات أو املــزارع ألكثــر مــن )50( شــخصًا يف حيــز واحــد أو محــدد 

وال يربطهــم عالقــة ســكنية واحــدة



أو  املنــازل،  داخــل  جتمــع  )أي  العائليــة  غيــر  التجمعــات  مخالفــة 
االســتراحات أو املــزارع أو املخيمــات أو الشــاليهات أو املناطــق املفتوحــة 
ــخصًا يف  ــن )50( ش ــر م ــا ألكث ــره، ونحوه ــد أو غي ــي الواح ــل احل أله

ــدد( ــد أو مح ــز واح حي



مخالفــة التجمعــات يف املناســبات االجتماعيــة )مناســبات، األفــراح، 
والعــزاء، واحلفــالت والنــدوات والصالونــات ، ونحوهــا ألكثــر مــن )50( 

شــخصًا(.



باإلجــراءات  اخلــاص  القطــاع  منشــآت  التــزام  عــدم  مخالفــة 
غيــر  )إدخــال  الوقائيــة  )البروتوكــوالت(  والتدابيــر  االحترازيــة 
امللتزمــن بلبــس الكمامــة الطبيــة أو القماشــية أو مايغطــي األنــف 
والفــم; تأمــن املطهــرات واملعقمــات يف األماكــن املخصصــة لهــا، قيــاس 
درجــات احلــرارة للموظفــن والعمــالء عنــد مداخــل املــوالت واملراكــز 
اســتخدام،  كل  بعــد  التســوق  وســالل  العربــات  تطهيــر  التجاريــة، 
تطهيــر املرافــق واألســطح وإغــالق أماكــن ألعــاب األطفــال وأماكــن 
ــا يف  ــوص عليه ــاالت املنص ــق احل ــك وف ــا(، وذل ــس ونحوه ــاس املالب قي

. الوقائيــة  )البروتوكــوالت(  والتدابيــر  اإلجــراءات  تلــك 



والتدابيــر  االحترازيــة  اإلجــراءات  مخالفــة  تعمــد  عقوبــة 
أو  الطبيــة  الكمامــة  اســتخدام  )عــدم  الوقائيــة  )البروتــوكالت( 
القماشــية أو مايغطــي األنــف والفــم، عــدم االلتزام مبســافات التباعد 
مقــرات  دخــول  عنــد  احلــرارة  درجــة  قيــاس  رفــض  االجتماعــي، 
القطاعــن العــام واخلاص،عــدم االلتــزام باإلجــراءات املعتمــدة عنــد 
إرتفــاع درجــة احلــرارة عــن 38 درجــة مئويــة(، وذلــك يف احلــاالت 
)البروتوكــوالت( والتدابيــر  اإلجــراءات  تلــك  يف  املنصــوص عليهــا 



مخالفــة التجمعــات العّماليــة )أي جتمــع مــن فئــة العمــال داخــل املنــازل 
أو املبانــي التــي حتــت اإلنشــاء، أو االســتراحات أو املــزارع ونحوهــا، خــالف 
مســاكنهم يتكــون مــن)5( اشــخاص فأكثــر يف حيــز واحــد ومحــدد، وال 

يربطهــم عالقــة ســكنية واحــدة(.



مخالفــة أي جتمع للمتســوقن أو العاملن  داخــل أو خارج احملل التجاري 
االحترازيــة  اإلجــراءات  يف  عليهــا  املنصــوص  األعــداد  يتجــاوز  مبــا 

والتدابيــر الوقائيــة



عقوبة #التجمعات_العمالية.. أي جتمع من فئة العمال داخل املنازل أو 
املباني التي حتت اإلنشاء، أو االستراحات أو املزارع ونحوها خالف مساكنهم 

يتكون من )٥( اشخاص فأكثر يف حيز واحد ومحدد، وال يربطهم عالقة 
سكنية واحدة.

مخالفة اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية جلائحة 
كورونا يف منشآت القطاع اخلاص يعرضها لإلغالق ومعاقبة 

املسؤولني عنها بغرامات مالية.

https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1324390600511262720
https://twitter.com/MOISaudiArabia/status/1321904713219059712


عقوبة تعمد مخالفة اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائية .. نعود_بحذر

عقوبة عدم التزام منشآت القطاع اخلاص باإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية .. نعود_بحذر

https://www.youtube.com/watch?v=sj9OF6DCCFE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GrDyV7cbLbA&feature=youtu.be


Penalty of violating intentionally the
precautionary measures

عقوبة عدم استخدام الكمامة وعدم االلتزام مبسافات التباعد االجتماعي.. باإلجنليزية  

एहतियािी उपायों के साथ निजी क्ेत्र के संस्ािों द्ारा गैर-अिुपालि के ललए दंड
عقوبة عدم التزام منشآت القطاع اخلاص باإلجراءات االحترازية ، كإدخال غير امللتزمني 

بلبس الكمامة .. باللغة الهندية

https://www.youtube.com/watch?v=QEAiy7DrzJw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H8G7ZmH8OOU&feature=youtu.be


Hukuman karena secara sengaja melanggar
tindakan pencegahan 

عقوبة تعمد مخالفة اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية باالندونيسية

جان بوجھ کر احتیاطی اور احتیاطی تدابیر 
کی خالف ورزی کرنے پر جرمانہ

عقوبة تعمد مخالفة اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية باألردية

https://www.youtube.com/watch?v=tUeWDG1FWlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AQCT_eqUshA&feature=youtu.be


parus hindi paggamit ng proteksyon sa ilong at bibig
at hindi pagsunod sa panlipunang distansya

عقوبة عدم استخدام الكمامة وعدم االلتزام مبسافات التباعد االجتماعي .. باللغة الفلبينية.

मुखौटा का उपयोग नहीं करने और सामाजिक दूरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं करने के लिए दंड
عقوبة عدم استخدام الكمامة وعدم االلتزام مبسافات التباعد االجتماعي.. باللغة الهندية

https://www.youtube.com/watch?v=EkdXpzD_g6k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_Sqrgcq8164&feature=youtu.be


احتیاطی تدابیر کے ساتھ نجی شعبے کے اداروں 
کی طرف سے عدم تعمیل کی سزائیں

عقوبة عدم التزام منشآت القطاع اخلاص باإلجراءات االحترازية ، كإدخال غير امللتزمني بلبس الكمامة باالردية

एहतियािी उपायों के साथ ननिी क्ेत्र के संस्ानों द्ारा गैर-अनुपािन के लिए दंड
عقوبة عدم التزام منشآت القطاع اخلاص باإلجراءات االحترازية ، كإدخال غير امللتزمني بلبس الكمامة بالهندية

https://www.youtube.com/watch?v=OzYZoa3vcZ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=H8G7ZmH8OOU&feature=youtu.be


عقوبة أي جتمع للمتسوقني أو العاملني داخل أو خارج احملل التجاري

Penalty of violating intentionally the precautionary measures

وبة عدم استخدام الكمامة وعدم االلتزام مبسافات التباعد االجتماعي.. باللغة اإلجنليزية

https://www.youtube.com/watch?v=QEAiy7DrzJw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BkFzn6XHe_k&feature=youtu.be


 Hukuman atas ketidakpatuhan perusahaan sektor
swasta terhadap protokol tindakan pencegahan

عقوبة عدم التزام منشآت القطاع اخلاص باإلجراءات االحترازية .. باللغة اإلندونيسية   

people or more )5( Penalty for Workers Gatherings, consisting of
عقوبات التجمعات العمالية )أي جتمع من فئة العمال يتكون من خمسة اشخاص فأكثر وال يربطهم عالقة سكنية 

واحدة( باللغة اإلجنليزية

https://www.youtube.com/watch?v=X21b0ZDOvoE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G_LU8vBd7fc&feature=youtu.be



