الئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدٌة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )818فً 1288/8/6هـ والتعلٌمات التنفٌذٌة لالئحة
قرار مجلس الوزراء رقم  818وتارٌخ 1288/8/6هـ
إن مجلس الوزراء
بعد االطالع على المعاملة الواردة من دٌوان رئاسة مجلس الوزراء برقم /2462/7ر وتارٌخ 1422/2/6هـ  ،المشتملة على خطاب معالً وزٌر الشإون البلدٌة والقروٌة رقم /4/28445وؾ وتارٌخ
1417/6/16هـ  ،المشار فٌه إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )25وتارٌخ 1409/2/29هـ القاضً بالم وافقة على الئحة الؽرامات والجزاءات عن المخالفات البلدٌة  ،والمتضمن فً مادته الثانٌة (أن ٌعاد النظر
فً الالئحة والجدول المرفق بها بعد مضً ثالث سنوات من تارٌخ نفاذها) وأنه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور فقد أعٌد النظر فً الالئحة –المشار إلٌها -بإدخال بعض التعدٌالت على بعض موادها أو
إضافة مواد جدٌدة  ،وذلك فً ضوء ما ظهر من التطبٌق الفعلً خالل السنوات الماضٌة  .وطلب معالٌه الموافقة على الالئحة المعدلة.
وبعد االطالع على المحضرٌن رقم ( )163وتارٌخ 1420/5/19هـ ورقم ( )161وتارٌخ 1422/4/2هـ المعدٌن فً هٌئة الخبراء.
وبعد االطالع على الئحة الؽرامات والجزاءات عن المخالفات البلدٌة -المعدّلة -وجدول الؽرامات والجزاءات الملحق بها.
وبعد النظر فً قرار مجلس الشورى رقم ( )68/73وتارٌخ 1422/1/8هـ.
وبعد اإلطالع على توصٌة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( )327وتارٌخ 1422/7/14هـ.
ٌقرر
الموافقة على الئحة الؽرامات والجزاءات عن المخالفات البلدٌة وجدول الؽرامات والجزاءات الملحق بها  ،وذلك بالصٌؽة المرفقة.
رئٌس مجلس الوزراء

الئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدٌة
المادة األولى:
ٌقصـد بلفظ (البلدٌة) أٌنما ورد فً هـذه الالئحـة األمانة أو البلدٌة أو المجمع القروي.
المادة الثانٌة:
تطبق الؽرامات والجزاءات عن المخالفات البلدٌة وفقا ً للجدول المرفق.
المادة الثالثة:
أ – ٌتم ضبط المخالفات بموجب محضر ٌحرره الموظؾ المختص  ،وتحدد التعلٌمات التنفٌذٌة لهذه الالئحة إجراءات ضبط المخالفات البلدٌة وإثباتها.
ب – ٌلزم مرتكب المخالفة البلدٌة بإصالح ما أتلفه ورد الشًء إلى ما كان علٌه.
المادة الرابعة:
ٌجـوز التظلم أمام وزٌر الشئون البلدٌة والقروٌة من توقٌع أي عقوبـة من العقوبات المحددة فً هذه الالئحة خالل ستٌن ٌوما ً من تارٌخ إبالغ العقوبة  .كما ٌجوز التظلم من قرار الوزٌر أمام دٌوان المظالم خالل
ستٌن ٌوما ً من تارٌخ إبالغ القرار.
المادة الخامسة:
ٌتم تحصٌل الؽرامـات المقررة بموجب هذه الالئحة  ،وفقا ً لإلجراءات المتبعة فً تحصٌل األموال العامة.
المادة السادسة:
ٌجوز لوزٌر الشئون البلدٌة والقروٌة أو من ٌفوضه وقؾ الترخٌص.
المادة السابعة:
ٌصدر وزٌر الشئون البلدٌة والقروٌة القرارات والتعلٌمات التنفٌذٌة الخاصة بهذه الالئحة وكٌفٌة تطبٌقها.
المادة الثامنة:
تلؽً هذه الالئحة جمٌع ما ٌتعارض معها من اللوائح والتعلٌمات.
المادة التاسعة:
تنشر هذه الالئحة فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعمل بها بعد تسعٌن ٌوما ً من تارٌخ نشرها.

المجموعة األولى :مخالفة الصحة العامة
الجزاءات واستٌفاء الرسوم المقرره

الحد االعلى
للغرامة

الحد االدنى
للغرامة

100

100

أ  -من المنازل .

5000

1000

ب  -من المطاعم والمطابخ .

200

100

إلقاء النفاٌات من السٌارات

5000

1000

أ  -من أسواق الخضار والفواكه .

5000

1000

ب  -من أسواق اللحوم ومحالت الدواجن واألسماك والمسالخ
األهلٌة .

1000

500

ج  -البقاالت والمحالت األخرى .

5000

2000

3000

1000

 -نفاٌات عادٌة .

20000

10000

 -نفاٌات خطره .

نوع المخالفة
إلقاء النفاٌات اآلتٌة فً غٌر األماكن المخصصة لها :
فضالت الطعام :

النفاٌات التجارٌة :

النفاٌات الصناعٌة :

المادة
1/1
1/1/1

2/1/1
3/1/1

2/1/1

أ  -من مصانع األؼذٌة .
ب  -من المصانع األخرى :

نفاٌات المستشفٌات والمستوصفات الخاصة :

5/1/1

5000

1000

 -نفاٌات عادٌة .

20000

10000

 -نفاٌات خطرة

500

100

أ  -المساكن

1000

200

ب  -المطاعم والمحالت التجارٌة وما فً حكمها .

5000

1000

تفرٌػ صهارٌج مٌاه الصرؾ فً ؼٌر األماكن المعدة لذلك .

3/1

تسـرب مٌاه الصـرف الصـحً فً الشوارع أو مجاري السٌول من
:

2/1

تسرب المٌاه فً الشوارع والساحات والحدائق العامة وما فً
حكمها من :

إٌقاؾ السٌارة عن العمل لمدة أسبوع عند
تكرار المخالفة للمرة األولى ،وتضاعؾ المدة
عند التكرار لمرة ثانٌة .

1000

500

أ  -المساكن .

5000

1000

ب – المبانً االستثمارٌة .

5000

1000

ج – صهارٌج الشفط .
تسرب المواد النفطٌة وما فً حكمها إلى الشوارع والمجاورٌن
من :

8/1

5/1

3000

1000

أ  -الناقالت واآللٌات .

5000

2000

ب – محطات الوقود ومراكز الخدمة .

مع مطالبته بإصالح الخلل ومضاعفة العقوبة
فً حالة تكرار المخالفة .

500

100

انبعاث الدخان بكمٌات كبٌرة من عوادم السٌارات .

6/1

مخالفـة الشـروط الصحٌة فً مصانع األغذٌة والمٌاه وجمٌع
المحالت المتعلقة بالصحة العامة :

7/1

مخالفات المبنى وتجهٌزاته :

1/7/1

تضاعؾ العقوبة وٌؽلق المحـل لمدة ال تتجاوز
( )3ثالثـة أٌام عند تكرار المخالفة .

1000

500

المبنى .

1/1/7/1

تضاعؾ العقوبة وٌؽلق المحل لمدة ال تتجاوز
أسـبوع عند تكرار المخالفة .

2000

500

التجهٌزات .

2/1/7/1

العاملون :

8/7/1

ؼـرامة مقطوعـة عن كـل عـامل مع إبعاده عن
العمل إلى حٌن حصوله على شهادة صحٌة .
وعند تكرار المخالفـة تضاعؾ الؽرامة .

500

500

تشؽٌل عمال لٌس لدٌهم شهادات صحٌة أو لدٌهم شهادات صحٌة
منتهٌة .

1/2/7/1

ؼـرامة مقطوعـة عن كل عامل  ،مع إبعاد
العاملٌـن المصـابٌن حتى ٌتم شفاإهم  .وعند
تكـرار المخالفـة تضاعؾ الؽرامة مع إؼالق
المحل لمدة ال تتجاوز أسبوع .

2000

1000

وجود عمال تظـهر علٌهم أعراض مرضٌة أو بهم جروح أو بثور
.

2/2/7/1

ؼـرامة مقطوعـة عن كل عامل  .وعند تكرار
المخالفـة تضاعؾ العقوبة .

500

300

تدنً مستوى النظافة الشخصٌة للعاملٌن .

3/2/7/1

عن كل عامل مخالؾ .

500

200

استخدام المحل للنوم .

4/2/7/1

عن كل عامل مخالؾ .

100

100

عدم ارتداء الزي .

5/2/7/1

مخالفـات المـواد الغذائٌة والمٌاه والمشروبات :

3/7/1

20000

10000

استخدام مواد أولٌة ؼٌر مسموح بها .

1/3/7/1

مع إتالؾ هذه المواد  .وعند تكرار المخالفة
تضاعؾ الؽرامة .

20000

10000

استخدام مواد أولٌة منتهٌة الصالحٌة .

2/3/7/1

مع إتالؾ هذه المواد  .وعند تكرار المخالفة
تضاعؾ الؽرامة .

10000

5000

استخدام مواد أولٌة تظهر علٌها عالمات التلؾ والفساد .

3/3/7/1

مع إتالؾ هذه المواد  .وعند تكرار المخالفة
تضاعؾ الؽرامة .

6000

4000

إنتاج مواد ؼذائٌة ؼٌر موجودة فً ترخٌص المصنع .

4/3/7/1

مع إتالؾ هذه المواد  .وعند تكرار المخالفة
تضاعؾ الؽرامة .

2000

1000

مخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزٌن .

5/3/7/1

مع إتالؾ ما ٌثبت عدم صالحٌته لالستهالك
اآلدمً .

2000

1000

سوء حفظ المواد األولٌة .

6/3/7/1

مع إتالؾ ما ٌثبت عدم صالحٌته لالستهالك
اآلدمً .

2000

1000

تداول المواد الؽذائٌة بطرٌقة ؼٌر صحٌة داخل المحل أو المصنع
.

7/3/7/1

مع إتالؾ ما ٌثبت عدم صالحٌته لالستهالك
اآلدمً .

5000

2000

سوء النقل وبخاصة المواد الؽذائٌة التً تتؤثر بدرجة الحرارة .

8/3/7/1

مع إتالفها .

5000

2000

عرض مواد ؼذائٌة تظهر علٌها عالمات التلؾ والفساد .

9/3/7/1

مع إتـالفها  .وعند تكرار المخالفة تضاعؾ
العقوبة .

5000

2000

عـرض مـواد ؼذائٌة أو مشروبات محضرة من الٌوم السابق أو
تقدٌمها أو تخزٌنها .

10/3/7/1

مع إتالفها .

5000

2000

عرض مواد ؼذائٌة أعدت فً أماكن ؼٌر مرخص لها .

11/3/7/1

عرض مواد ؼذائٌة مجهولة المصدر .

مع إتالفها .

5000

2000

وعند تكرار المخالفة تضاعؾ العقوبة.

2000

1000

عرض لحوم أو طٌور أو أسماك مبردة أو مجمـدة فً المحالت
المرخص لها ببٌع اللحوم الطازجة .

1/4/7/1

300

100

عدم تؽطٌة اللحوم الطازجة بشاش نظٌؾ .

2/4/7/1

5000

2000

إعادة تجمٌد اللحوم واألسماك والدواجن أو المـواد الؽذائٌة بعد
تسٌٌحها  ،أو عرض لحوم ؼٌر صالحة لالستهالك اآلدمً .

3/4/7/1

500

200

عدم وضع لوحة تبٌن نوع اللحم المرخص ببٌعه (للمبرد والمجمد)
.

4/4/7/1

2000

1000

عرض لحوم طازجة ؼٌر مختومة بختم البلدٌة .

5/4/7/1

500

200

تدنً مستوى النظافة العامة .

200

100

عدم تؽطٌة أوعٌة النفاٌات .

2/5/7/1

200

100

تـراكم النفاٌات وعدم التخلص منها أوالً بؤول .

3/5/7/1

محالت اللحوم :

مع اإلتـالؾ  .وعند تكرار المخالفة تضاعؾ
العقوبة .

ؼـرامة مقطوعـة عن كل ذبٌحة  ،ومصادرة
المعروض  ،ومضاعفة العقوبة عند تكرارها .

12/3/7/1
2/7/1

5/7/1

النظافة العامة :

صالونات الحالقة :

1/5/7/1

6/7/1

200

100

عدم نظافة الفوط واألدوات المستخدمة .

1/6/7/1

2000

500

اسـتخدام المـوس الواحد (الشفرة) فً الحالقة ألكثر من شخص .

2/6/7/1

2000

500

عدم توفٌر جهاز تعقٌم .

3/6/7/1
8/1

مخالفات عامة :
إعادة ؼلق المحل  .وتضاعؾ العقوبة عند
تكرارها .

10000

5000

فض األختام وإعادة الفتح قبل االنتهاء من عقوبة التسمم الؽذائً .

1/8/1

تضاعؾ العقوبة عند تكرارها .

2000

500

تعطٌل عمل المختصٌن والمراقبٌن الصحٌٌن أو إعاقته أو
االعتراض علٌه .

2/8/1

إعادة وضع اللوحة  .وتضاعؾ العقوبة عند
تكرارها .

10000

5000

نـزع اللوحة التً توضع على المحل بؤنه أؼلق بسـبب حدوث تسمم
ؼذائً أو إزالتها أو تؽٌٌرها .

3/8/1

تضاعؾ العقوبة عند تكرارها .

1000

500

مباشرة النشاط خارج حدود المحل .

4/8/1

عن كل شخص مخالؾ .

3000

1000

قٌام المسـإول عن المحل ومن ٌمثله بمساعدة العمالة المخالفة على
الهرب أثناء عملـٌات الـرقابة والتفتٌش بؤي شكل من أشكال
المساعدة .

5/8/1

إعـادة ؼلق المحل إلى حٌن االنتهاء من العقوبة
المقررة  .وتضاعؾ الؽرامة عند تكرار
المخالفة .

5000

2000

فض األختام وإعادة فتح المحل قبل انتهاء عقوبة اإلؼالق التً
قررتها البلدٌة .

6/8/1

إزالة المخالفة على نفقة المخالؾ  ،وإتالؾ ما
ٌثبت عدم صالحٌته .

600

100

مخالفـات أنظمة صحة البٌئة التً لم تحدد لها عقوبة معٌنة .

7/8/1

المجموعة الثانٌة :مخالفات الذبح والمواشً السائبة:
العقوبة التبعٌة

الحد االعلى
للغرامة

الحد االدنى
للغرامة

نوع المخالفة

المادة

مخالفـات الذبـح فً المسالخ واألماكن المعدة لذلك وما فً حكمها
:

1/8

الؽرامة عن كل رأس  ،وإتالؾ ؼٌر الصالح
لالستهالك اآلدمً .

1000

500

ذبح المواشً واإلبل الممنوع ذبحها .

1/1/2

الؽرامة عن كل رأس  ،وإتالؾ ما ال ٌجوز
أكله شرعا ً .

500

200

عـدم مـراعاة شروط التذكٌة الشرعٌة وآدابها .

2/1/2

مع إتالؾ ما ٌثبت عدم صالحٌته .

1000

1000

الذبح فً المطابخ الشعبٌة …… .

3/1/2

عند تكـرار المخالفة للمرة الثانٌة .

5000

5000

عند تكـرار المخالفة للمرة الثالثة  ،وإؼالق
للمطبخ لمدة أسبوعٌن .

5000

5000

عند تكـرار المخالفة للمـرة الرابعة  ،مع إؼالق
المطبخ وإلؽـاء الترخٌص .

5000

5000

ؼـرامة مقطوعـة عن كل رأس  ،على أن
تصادر الماشٌة واإلبل لمصلحة البلدٌة بعد
ثالثة أٌام فً حالة عدم مراجعـة صاحبها .

ترك المواشً واإلبل سائبة :

إتالؾ ما ٌثبت عدم صالحٌته .

8/8

100

100

المواشً .

1/2/2

500

100

اإلبل .

2/2/2

500

200

أي مخالفة ألنظمة الذبح أو ما ٌتعلق بالمواشً واإلبل لم تحدد لها

3/2

عقوبة .

المجموعة الثالثة مخالفات البٌع:
العقوبة التبعٌة

الحد االعلى
للغرامة

الحد االدنى
للغرامة

نوع المخالفة
فتح محل دون الحصول على رخصه :

إؼالق المحل حتى الحصول على رخصة .

المادة
1/3

10000

2000

المحالت التً لها عالقة بالصحة العامة .

1/1/3

إؼالق المحل حتى الحصول على رخصة .

5000

1000

المحالت التجارٌة األخرى .

2/1/3

فً حالة التكرار إؼالق المحل حتى ٌتم تجدٌد
الرخصة .

500

200

عدم تجدٌد رخصة المحل .

2/3

جواز إؼالق المحل عند تكرار المخالفة لمدة ال
تزٌد على أسبوع .

5000

1000

االمتناع عن البٌع أو االمتناع عن إعطاء فاتورة .

3/3

جواز إؼالق المحل عند تكرار المخالفة لمدة ال
تزٌد على أسبوع .

5000

1000

زٌـادة األسـعار المقررة أو عدم وضع تسعٌرة على البضاعة
المعروضة .

4/3

البسطات :

5/3

وعند تكرار المخالفة تضاعؾ العقوبة .

500

200

صاحب البسطة ؼٌر المرخص له .

1/5/3

مع أخذ تعهد علٌه فً المرة األولى ،
ومضاعفة الؽرامة عند تكرار المخالفة  .كما
ٌجوز سحب الرخصة فً حالة االستمرار فً
تكرار المخالفة .

500

100

صاحب البسطة المرخص له إذا عرض البضاعة فً مكان ؼٌر
مسموح به .

2/5/3

وتضاعؾ العقوبة عند تكرار المخالفة .

500

200

ضبط باعة متجولٌن .

6/3

وتضاعؾ العقوبة عند تكرار المخالفة .

5000

1000

استخدام المركبات ؼٌر المرخص لها من البلدٌة كمعارض للبٌع
(عدا سٌارات المزارعٌن) .

7/3

وعند تكرار المخالفة تضـاعؾ الؽرامة .
وٌجوز إؼالق المحل فً حالـة االستمرار فً
تكرار المخالفة .

3000

500

نقص وزن الخبز عن الحـد المسموح به  ،أو مخالفة المواصفات
التً ال ٌنطبـق علٌها نظام مكافحة الؽش التجاري .

8/3

إزالة المخالفة على نفقة المخالؾ  ،وإتالؾ ما
ٌثبت عدم صالحٌته .

500

100

أي مخـالفة ألنظمة البٌـع لم تحدد لها عقوبة .

9/3

المجموعة الرابعة :مخالفات البناء
الحد االعلى
للغرامة

الحد االدنى
للغرامة

إزالة المبانً المخالفة على نفقة المالك .

10000

5000

إزالـة المبانً المخالفة على نفقة المالك  .وفً
الحـاالت التً ٌصعب فٌها إزالتها من الناحٌة
اإلنشائٌة لتؤثٌر ذلك على سالمة المبنى ،
وٌمكن تصحٌحها بإزالة الضرر الـناتج عنها -
ٌدفع نصؾ تكالٌؾ محل المخالفة  ،على أن ٌتم
إحضار شهادة من مكتب هندسً مإهل من قبل
الـوزارة ٌثبت فٌها سالمة المنشآت المقامة .

5000

العقوبة التبعٌة

نوع المخالفة
إذا كان المبنى مخالفا ً ألنظمة البناء مع وجود رخصة بناء :

2000

زٌادة عدد األدوار عن الحد المسموح به نظاما ً .

زٌادة مساحة البناء للمالحق العلوٌة عن الحد المسموح به نظاما ً .

المادة
1/4
1/1/4

2/1/4

إزالة المخالفة على نفقة المالك  .وفً الحاالت
التً ٌصعب فٌها إزالتها من الناحـٌة اإلنشائٌة
لتؤثٌر ذلك على سالمة المبنى  ،وٌمكن
تصـحٌحها بإزالـة الضرر الناتج عنها ٌ -دفـع
نصـؾ تكالٌؾ محل المخالفة وٌحضر شهادة
من مكتب هندسً مإهل من قبل الوزارة ٌثبـت
فٌها سالمة المنشآت المقامة .

10000

5000

زٌادة نسبة البناء فً الموقع عن الحد المسموح به نظاما ً أو مخالفة
االرتدادات النظامٌة .

3/1/4

إزالـة المبانً المخالفة على نفقة المالك .

10000

5000

االعتداء على خطوط التنظٌم

4/1/4

مـع تطبٌق العقوبات التبعـٌة الـواردة فً المـادة
 1/4أعـاله حسب نوع المخالفة .

10000

1000

إذا كان المبنى مخالفا ألنظمة البناء ومقاما ً بدون رخصة بناء .

2/4

استحصال ربع تكالٌؾ البـناء المقام بدون
رخصة  ،مع دفع رسم البناء المقرر  ،على أن
ٌتم إحضار شهادة من مكتب هندسً مإهل من
قبل الوزارة ٌثبت فٌها سالمة المنشآت المقامة
.

5000

3000

إذا كان المبنى مقاما بدون رخصة بناء وؼٌر مخالؾ ألنظمة البناء
.

3/4

إحضار نسخه من المخططـات التً تم التنفٌـذ
بموجبها معتمدة من مكتب هندسً مإهل من
قـبل الوزارة مع شهادة ٌثبت فٌها سالمة
المنشآت المقامة .

1000

500

إذا أقٌم المبنى وفق مخططات جدٌده خالؾ ما تم الترخٌص به ،
وكان البناء المقام ؼٌر مخالؾ ألنظمة البناء .

4/4

مع دفع رسم الترمٌم المقرر .
مع دفع رسم التجدٌد المقرر .

5000

1000

الشروع فً الترمٌم بدون رخصة .

5/4

500

200

عدم تجدٌد رخصة البناء .

6/4

إلزام المالك بإعادة استخدام المبنى للؽرض
المخصص له .

10000

5000

استخدام المبنى لؽٌر ما خصص له .

7/4

إزالة المخالفة أو تصحٌحها بما ٌتفق مع
استعماالت المنطقة  ،وذلك على نفقة المالك .

10000

5000

إذا نفذ المبنى مخالفا ً الستعماالت المنطقة .

8/4

وعند تكرار المخالفة ٌطلـب من الجهة
المختصة التً أصدرت الترخٌص اتخاذ
اإلجراءات المناسبة بحق المكتب مع دفع
الؽرامة .

5000

3000

أي مكتب هندسً ٌقوم باإلشراؾ على تنفٌذ أعمال مخالفة لنظام
البناء .

9/4

3000

1000

أي مكتب هندسً ٌقوم باإلشـراؾ على تنفٌذ أعمـال ؼٌر مخالفه ،
ولكن لم ٌتم الترخٌص بها .

10/4

عند تكرار المخالفة تسـحب رخصة العمل  ،مع
دفع الؽرامة .

10000

10000

كل مقاول ٌشترك فً إقامة مبنى بدون رخصة بناء .

11/4

عند تكرار المخالفة تسـحب رخصة العمل  ،مع
دفع الؽرامة .

10000

5000

كل مقاول ٌشترك فً تجاوز حدود رخصة البناء أو شروطها .

12/4

إزالة المخالفة على نفقة المتسبب …… .

30000

10000

البناء فً ارض مملوكة للؽٌر .

13/4

إزالة المخالفة على نفقة المتسبب  .وٌجوز إبقاء
البناء لالستفادة منه للمصلحة العامة بقرار مـن
وزٌـر الشئون البلدٌة والقروٌة .

30000

10000

البناء فً أرض حكومٌة ؼٌر مخططة .

14/4

ٌهدم بواسطة البلدٌة بالتنسٌق مع الجهات
المختصـة  ،مع إلزام المـالك بدفـع قٌمة تكالٌؾ
الهدم .

10000

5000

عدم إزالة األبنٌة الخربة أو اآلٌلة للسقوط خالل شهرٌن من إبالغ
مالكها .

15/4

نقل المخلفات على نفقة المخالؾ  .وٌجوز
حجز وسٌلة النقل لمدة ال تزٌد عن أسبوع .

3000

1000

عدم إزالة مخلفات البناء أو الترمٌم  ،أو إلقائها فً أراضً الؽٌر أو
األماكن العامة  ،أو نقل األتربة من ؼٌر األماكن المخصصة لذلك
.

16/4

ٌدفع المتسبب تعوٌضا ً للمصاب .

3000

1000

استخدام الطرق أو الساحات العامة بما ٌتعارض مع تعلٌمات البلدٌة
أو ٌسبب خطراً أو إزعاجا ً للجمهور .

17/4

ٌدفع المتسبب تعوٌضا ً للمصاب .

3000

1000

ترك البٌارات دون أؼطٌه واقٌة .

18/4

( )1لاير لكل
متر مربع

( )1لاير لكل
متر مربع

عدم تسوٌر أو تشجٌر محٌط األراضً فً المناطق التً تحددها
البلدٌة وفق ما تراه محققا ً للمصلحة العامة وحسب المواصفات
والتعلٌمات التً تضعها البلدٌة .

19/4

إزالة المخالفة على نفقة المتسبب  .وٌجوز إبقاء
البناء لالستفادة منه للمصـلحة العامة بقرار مـن
وزٌـر الشئون البلدٌة والقروٌة .

3000

1000

إقامة الصنادٌق واألكشاك أو ما فً حكمها بدون رخصة .

20/4

تضاعؾ الؽرامة عند تكرار المخالفة .

500

100

نشر الؽسٌل خارج حدود البناء المطل على الشارع .

21/4

إزالة المخالفة على نفقة المتسبب .

5000

500

أي مخالفـة ألنظمـة البـناء لم تحدد لها عقوبة .

22/4

ٌدفع سنوٌا فً حالة استمرار المخالفة .

المجموعة الخامسة  :مخالفات الطرق
الحد االعلى
للغرامة

الحد االدنى
للغرامة

30000

10000

الحفر دون ترخٌص  ،أو العمل بموقع مخالؾ لما نص علٌه فً
الرخصة .

مع دفع رسـم الحفر المقرر .

10000

1000

عـدم تجدٌد ترخٌص الحفر أو تجاوز ترخٌص الحفر .

2/5

باإلضافة إلى ؼرامة ( )50خمسٌن رٌاالً لكل
متر طولً .

5000

1000

عـدم قطع طبقات اإلسفلت واألساس الحجري حسب الطرٌقة الفنٌة
التً تحددها البلدٌة .

3/5

ردم الحفـر  ,وإعادة الحالـة إلـى ما كانت علٌه
على نفقة المخالؾ .

10000

5000

عـدم ردم الحفـر وإعادة الحالة على ما كانـت علٌه بعد االنتهاء من
العمل فً الموقع .

4/5

نقل المخلفات على نفقة المخالؾ .

10000

5000

عـدم إزالـة مخلفـات الحفر بعد االنتهاء من العمل .

5/5

دفـع جمٌع تكالٌؾ الضرر وٌطبق الحد األعلى
عند تكرار المخالفة أو عند عدم التنفٌذ .

10000

5000

عـدم وضـع سٌاج أرضً أو لوحات إرشـادٌة أو إشـارة تحذٌرٌه
عاكسة عند مـنطقة العمل التً تسبب خطراً على المرور
والمواطنٌن .

6/5

5000

3000

عدم صـٌانة السٌاج أو اللوحات اإلرشادٌة أو الـتحذٌرٌة عـند
مـنطقـة العمـل (لكل موقع) .

7/5

5000

3000

عـدم وضـع لوحات تحمل أسم صاحب العمل وأسم االستشاري
المشرؾ وأسم المقاول (لكل موقع) .

8/5

10000

5000

إتالؾ الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام المعـدات
المجنزرة أو أٌة معدة أخرى تسبب ضرراً .

9/5

10000

5000

قفل الشوارع دون تصرٌح (لكل موقع) .

10/5

5000

3000

قطع كوابل أعمدة اإلنارة .

11/5

العقوبة التبعٌة
لكـل موقع وإعادة الوضع إلى ما كان علٌه
على نفقة المخالؾ .

مع إصالح الجزء التالؾ على نفقة المخالؾ .

مع إصالح الجزء التالؾ على نفقة المخالؾ .

نوع المخالفة

المادة
1/5

إصالح المتلؾ على نفقة المتسبب .

1000

500

إتـالؾ األرصـفة وحافاتها  ،أو أعمدة اإلنارة أو مصـابٌحها  ،أو
لوحات التوزٌع أو أي مـن ممتلكات البلدٌة األخرى بؤي وسٌلة كان
اإلتالؾ .

12/5

تؽرٌم المخالؾ نفقات إعادة زراعة األشجار .

1000

200

نزع الحشـائش واألشجار  ،أو إتالؾ أقفـاص حماٌـة األشجار
الصؽٌرة  ،أو العبـث بالحدائـق العامة  ،أو إتالؾ النخٌل أو
األشجار بؤي وسٌلة كانت .

13/5

مع إزالة المخالفة على نفقة المتسبب .

1000

500

سـقوط األتـربة وما شابهها من سٌارات النقل  ،أو عدم الحماٌة
الالزمة لها .

14/5

مع إصالح األضرار الـناجمة عن ذلك على
نفقة المخالؾ .

2000

1000

خلط اإلسمنت على اإلسفلت وأرصفة الشوارع .

15/5

مع إصالح األضرار الـناجمة عن ذلك على
نفقة المخالؾ .

10000

5000

ضخ المٌاه فً مصاٌد السٌول أو األماكن ؼٌر المصرح بها .

16/5

إزالة المخالفة على نفقة المخالؾ .

5000

3000

وضع مطبات صناعٌة بدون موافقة من الجهات المختصة .

17/5

مع إصالح األضرار الـناجمة عن ذلك على
نفقة المخالؾ .

5000

1000

المخالفـات التً تسبب تلفٌات فً شبكات الـري  ،أو تعٌق أعمال
الري فً الحدائق العامة وؼٌرها .

18/5

إصـالح الضرر على نفقة المتسبب .

500

200

تشـوٌه جدران األبنٌة أو األسـوار بالكتابة أو الرسـم أو خالفـه أو
استخدامها لألؼراض اإلعالنٌة .

19/5

إزالة المخالفة على نفقة المعلـن  ،أو استٌفاء
الرسم اعتباراً من تارٌخ وضع اللوحة .

2000

200

لصق اإلعالنات أو الفتة دعائٌة قبل الحصول على رخصة .

20/5

اسـتٌفاء الرسم اعتباراً من تارٌخ وضع اللوحة
.

1000

500

وضع لوحة إضافٌة للمحل  ،أو زٌادة فً المسـاحة عما تم
الترخٌص به دون أخذ موافقة البلدٌة .

21/5

سحب المتروك وحجزه على نفقة صـاحبه ،
وبـٌعه لمصلحة البلدٌة عند عدم المراجعة
خالل ( )3ثالثة أشهر .

500

200

تـرك السٌارات أو اآلالت المعطلة أو الهٌاكل فً الساحات العامة
أو الشوارع أو المواقؾ لمدة تزٌد عن سبعة أٌام .

22/5

إعادة الحالة على نفقة المخالؾ .

1000

200

أي مخالفة ألنظمة الطـرق لم تحدد لها عقوبة .

23/5

التعلٌمات التنفٌذٌة لالئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدٌة

الفصل األول  :األحكام العامة
1 / 1تحدد إجراءات ضبط المخالفات البلدٌة وإثباتها بالصٌؽة المرفقة.
ٌ1 / 2تم تطبٌق جـدول الؽرامات والجزاءات الملحق بهذه الالئحة على جمٌع المخالفات البلدٌة التً تحدث سواء من قبل الشركات أو المإسسات الخاصة أو األفراد.
 1 / 3الؽرامات ذات حد أدنى وحد أعلى وتقدٌر قٌمة الؽـرامة ٌجب أن ٌنسجم مع حجم المخالفة أو مدى الضرر الناتج عنها باإلضافة إلى مدى تكرارها  ،ولألمٌن أو رئٌس البلدٌة تحدٌد مقدار الؽرامات
والجزاءات واسـتٌفاء الرسوم المقررة فً حدود ما ورد بالالئحة.
 1 / 4بعض الجزاءات التبعٌة قد انطوت على بعض الخٌارات ؼٌر الملزمة وذلك باستعمال عبارة "ٌجوز" أو برابطة "أو" الدالة على التخٌـٌر  ،وذلك حتى ٌتسنى لألمانة أو البلدٌة اقتراح العقوبة أو الؽرامة
المـالئمة للبلدة حٌث تتمٌز كل منطقة عن ؼٌرها من حٌث الكثافة السكانٌة والتطور العمرانً والظروؾ الجؽرافٌة المناخٌة والبٌئٌة واالجتماعٌة والوعً الصحً والثقافً.
1 / 5الؽرامـات المقررة بموجب هذه الالئحة تتمتع باالمتٌازا ت التً تتمتع بها دٌون الدولة وتسري بشؤنها جمٌع الضمانات الخاصة بها  ،ولمجلس الوزراء وحده حق اإلعفاء من الؽرامات أو تخفٌضها.
 1 / 6تطبق أكثر من ؼرامـة واحدة من الؽرامات المحددة بجدول الؽرامات والجزاءات المرفق بهذه الالئحة على مخالؾ واحد إذا تعددت مخالفاته.
1 / 7تكلٌؾ من ٌرتكب أي مخالفة بتصحٌحها وإعادة الوضع إلى ما كان علٌه من قبل وعلى نفقته الخاصة.
 1 / 8أن أي إخـالل بالشروط التً تحددها البلدٌة ألي نشاط ٌرخص من قبلها ٌعتبر مخالفة ٌطبق بحق مرتكبها ما ورد فً هذه الالئحة من أحكام أو مواد.
1 / 9على كل بلدٌـة تضمٌن جمٌع أنواع رخص البلدٌة كافـة المخالفات الواردة بالالئحة والتً تخص النشاط المرخص له.
ٌ1 / 10جوز للمخالؾ التظلم لوزٌر الشئون البلدٌة والقرٌة خالل ستٌن ٌوما ً من تارٌخ إبالؼه بقرار البلدٌة بمطالبته بالؽرامـات والجزاءات المحـددة فً هذه الالئحة حسب نوع المخالفة  ،كما ٌجوز له التظلم من
قرار الوزٌر أمـام دٌوان المظالم خالل ستٌن ٌوما ً من تارٌخ إبالؼه بقرار الوزٌر  ،وٌعتبر حكم دٌوان المظالم ملزما ً ونهائٌا ً لكل من البلدٌة والمخالؾ.
1 / 11مع مراعـاة ما ورد بقرار الصالحٌات المخولـة لألمانات والبلدٌات ٌ ،جوز إٌقاؾ الترخٌص عند تكرار المخـالفة لمدة ال تتجاوز خمسة عشر ٌوما ً وذلك فً الحاالت المنصوص علٌها فً جدول الؽرامات
والجزاءات المرفق بهذه الالئحة  ،وإذا رأت البلدٌة زٌادة مدة إٌقاؾ الترخٌص أو إلؽاإه فٌتم أخذ موافقة وزٌر الشئون البلدٌة والقروٌة.
1 / 12تعٌن كل بـلدٌة المراقبٌن المناط بهم ضبط واثبات المخالفات البلدٌة كل فً دائرة اختصاصه من موظفٌها وٌـراعى أن ٌكونوا من ذوي الخبرة العلمٌة والعملٌة فً أعمال المراقبة  ،والعمل على تدرٌبهم
وزٌـادة وعٌهم بؤهمٌة ضبط التنمٌة العمرانٌة وتعرٌفهم بواجباتهم ومسـئولٌاتهم والعقوبات التً تطبق علٌهم فً حالة تقصٌرهم مع تشـجٌعهم بالحوافز المادٌة والمعنوٌة على تشدٌد الرقابة وإحكامها لمنع وقوع أي
مخالفة ووقؾ تلك التً ٌتمكن أصحابها من المباشرة بها.
1 / 13تقوم كل بـلدٌة بوضع آلٌة ذات فاعلٌة لضبط التنمٌة ومتابعة المخالفات فً نطاق خدما تها كبرامج المراقبة الٌومٌة وإعداد نمـاذج الجوالت المٌدانٌة أثناء وخارج وقت الدوام الرسمً فً األجازات
األسبوعٌة وأجـازات األعٌاد والتً تتطلب من المراقب أن ٌقوم بإعداد التقارٌر الٌومٌة لرئٌسه عن منطقة المراقبة المسئول عنها سواء فً حالة وجود مخالفات أم ال.
1 / 14تسـري أحكام ومواد هذه الالئحة اعتباراً من تارٌخ تعمٌمها وتلؽً جمٌع ما ٌتعارض معها من أحكام.

الفصل الثانً  :إجراءات ضبط المخالفات البلدٌة وإثباتها
ٌتم ضبط وإثبـات المخـالفات البلدٌة الواردة فً الئحة الؽرامات والجزاءات عن المخالفات البلدٌة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم  218فً 1422/8/6هـ وفقا ً لإلجراءات التالٌة:
ٌ 2 / 1قوم المـراقب المختص بتحدٌد المخـالفة وأسـبابها ومدى األضرار التً نتجت عنها فً تقرٌر مع إشعار صاحب المخالفة بمراجعة البلدٌة حسب النموذج رقم () 1المرفق.
 2 / 2إذا لم ٌستدل على صاحب المخـالفة وال عنوانه أو حصل لبس فً تحدٌد المخالؾ فٌتبع ما ٌلً:
 .1إعـداد تقرٌر عن المخالفة مشـتم ً
ال على المكان والٌوم والسـاعة وتوضح الدالئل التً وجدت فً الموقع والضرر الناتج عن المخالفة  ،وعلى المراقب التحري والمتابعة الدقٌقة للبحث عن
المخالؾ وإذا لم ٌتم معرفته  ،تقوم البلدٌة بعد التنسٌق مع الجهات ذات العالقة بإزالة المخالفة وعند معرفته ٌحمل نفقات إزالة المخالفة باإلضافة إلى العقوبة المترتبة علٌها .
.2

إذا بلػ المراقب عن أي مخالؾ فعلٌه تحري الدقة قبل إٌقاع العقوبة علٌه .

.3

إذا وُ جد المخالؾ وأصـر على مخالفته وأصبح ؼٌر متعاون مع البلدٌة فٌطلب عن طرٌق اإلمارة أو المحافظة .

.4

المخـالؾ الذي لٌس له مكان ثابت كؤصحاب السٌارات والركاب فإن لم ٌتمكن مراقب البلدٌة من إشـعار المخالؾ فٌطلب من اإلمارة أو المحافظة تكلٌفهم بالمراجعة لتسدٌد الؽرامة بعد تزوٌدهم
بالمعلومات الالزمة .

.5

ٌ 3 / 2تم استكمال إجراءات المخالفة واستحصال الؽرامة المقررة على المخالؾ حسب النموذج رقم ( )8المرفق  ،وبالنسبة لمخالفات البناء ٌتم تعبئة واستٌفاء نموذج التقرٌر المرفق رقم (. )3
 4 / 2إذا أخـطر المخالؾ أو من ٌنوب عنه بالحضـور للبلدٌة فً مدة تحددها البلدٌة ولم ٌحضر فً الوقت المحدد توقع علٌه الؽرامة المقررة  ،وإذا امتنع عن تسدٌد الؽرامة فٌطلب عن طرٌق
اإلمارة أو المحافظة .

الفصل الثالث  :التعلٌمات التنفٌذٌة
3 / 1المجموعة األولى:
مخالفات الصحة العامة:
ٌ3/1/1دخل ضمن الفضالت أي مادة تلقى فً األماكن العامة وفً ؼٌر األماكن المخصصة لذلك داخل المخططات الهٌكلٌة وخـارجها بهدؾ التخلص منها مثل إلقائها فً الشوارع والمٌادٌن والطرقات
والحدائق والمنتزهات.
 3/1/2تستوفى من صاحب السٌارة الؽرامة المحددة فً هذه المجموعة فً حالة القاء النفاٌات من السٌارة (منادٌل  ،علب  ،سجائر  … ،الخ) سواء كانت صادرة منه أو من مرافقٌه.
3/1/3إن ما ورد فً المادة ( ) 2/1من جدول الؽرامات والجزاءات عن المخالفات البلدٌة ال ٌتعارض مع الؽرامة المقررة بنظام حماٌة المرافق العامة المادة ( )9من المجموعة الثالثة من مخالفات المٌاه.
3/1/4تطبق العقوبات الواردة فً جدول الؽرامات والج زاءات عن المخالفات البلدٌة لهذه المجموعة فً حالة مخالفة الشـروط الصحٌة ألي من موادها  ،مع األخذ فً االعتبار اإلٌضاحات الخاصة ببعض
المخالفات للمواد التالٌة:
.1

مخالفات المبنً وتجهٌزاته :
.1

المبـنــى :

.2

التجهٌزات :

.1

وجود عمال تظهر علٌهم أعراض مرضٌة أو بهم جروح أو بثور :



















عدم التقٌد بمواصفات البناء المعتمدة من البلدٌة من حٌث الجودة والمظهر .
عدم تؽطٌة الجـدران بالبالط القٌشانً فً األماكن التً تتطلب ذلك أو عدم القٌام بالصٌانة .
عدم تؽطٌة فتحات الصرؾ تؽطٌة محكمة .
عدم طالء السقؾ .
وجود ؼرؾ تفتٌش بؤماكن التحضٌر أو الطبخ أو المستودعات أو صالة الطعام .
عدم توفٌر اإلضاءة الكافٌة .
عدم أخذ االحتٌاطات الالزمة لمنع دخول وإٌواء الحشرات والقوارض .
عدم تؽطٌة األرضٌات بالبالط أو صٌانتها .
عدم توفٌر العدد المناسب من دورات المٌاه أو صٌانتها للعاملٌن والمرتادٌن .
وجود دورات مٌاه تفتح مباشرة على أماكن التحضٌر أو الطبخ أو صاالت الطعام .
جمٌع األدوات واألوانً المستخدمة فً إعداد وتجهٌز وطبخ وتقدٌم الطعام ؼٌر صالحة لالستخدام وبحالة ؼٌر جٌدة ومن مواد قابلة للصدأ .
عدم تجهٌز ؼرؾ التحضٌر والؽسٌل والطبخ باألحواض المناسبة للؽسٌل .
عدم توفٌر العدد المناسب من الثالجات لحفظ المواد الؽذائٌة سواء األولٌة أو المعدة للتقدٌم على درجات الحرارة المناسبة بالتبرٌد أو التجمٌد .
عدم وجـود مراوح الشفط فً أماكن التحضٌر والطبخ وصاالت الطعام بالعدد والحجم المناسـبٌن وكذلك عدم تركٌب مكٌفات هواء فً األماكن
الالزمة .
عدم تزوٌد المحل بالعدد الكافً من سخانات المٌاه .
عدم توفر الصواعق الكهربائٌة للحشرات بالعدد والحجم المناسبٌن .
استخدام المواقد واألفران التً تعمل بالدٌزل كوقود .

.2

العاملون :

.3

مخالفات المواد الغذائٌة والمٌاه والمشروبات :

.2



وجود أعراض مرضٌة ظاهرة على العامل تنتقل عن طرٌق الؽذاء إلى المستهلك أو وجود جروح أو بثور مرضٌة فً األٌدي أو الوجه أو الرأس أو
على سطح الجلد أو مخالطته مرٌض مصاب بمرض معدي .



عدم إبالغ المسئول عن العمل الجهات الصحٌة المختصة عن ظهور أي من األمراض المعدٌة ألي عامل لدٌه .

تدنً مستوى النظافة الشخصٌة للعاملٌن :





.3

القٌام باستخدام مواد أولٌة انتهت فترة صالحٌتها طبقا ً للمواصفة القٌاسٌة المقررة أو طبقا ً لفترة الصالحٌة التً وضعها المنتج أو المصُنع .
أي استخدام مواد أولٌة تظهر علٌها عالمات الفساد فً خواصها الطبٌعٌة مثل تؽٌر اللون  ،الرائحة  ،الطعم والقوام المؤلوؾ عنها أو ظهور انتفاخ
فً عبواتها مع أنه لم تنته فترة صالحٌتها .

إنتاج مواد غذائٌة غٌر موجودة فً ترخٌص المصنع :


.5

استخدام مواد ممنوع استعمالها طبقا ً للمواصفات المقررة القٌاسٌة .

استخدام مواد أولٌة تظهر علٌها عالمات التلف أو الفساد :


.4

قٌام العمال بالعمل دون ارتداء زٌا ً موحدا ً نظٌفا ً أثناء العمل .

استخدام مواد أولٌة منتهٌة الصالحٌة :


.3

استخدام صاالت اإلنتاج  ،التوزٌع  ،المستودعات أو مكاتب اإلدارة فً النوم .

استخدام مواد أولٌة غٌر مسموح بها :


.2

التدخٌن أثناء العمل سواء عند التجهٌز أو التقدٌم .
ممارسة العادات الؽٌر صحٌة أثناء العمل (تنظٌؾ األنؾ باألصابع …) .

عدم ارتداء الزي :


.1

عدم تقلٌم أظافرهم أو إطالة شعر الرأس أو قصه بطرٌقة ؼٌر مؤلوفة .

استخدام المحل للنوم :


.4

عدم نظافة أجسامهم وشعرهم ومالبسهم وؼطاء الرأس واألحذٌة والقفازات واألٌدي .

مواد ؼذائٌة لم تذكر فً الترخٌص الممنوح للمصنع .

مخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزٌن :

أ – مخالفة شروط التعبئة :






تتسبب مواد التعبئة فً حدوث ضرر أو تسمم للمادة الؽذائٌة .
تكون مادة التعبئة قابلة للصدأ .
تفاعل مادة التعبئة كٌمٌائٌا ً مع المواد الؽذائٌة .
تؽٌر مادة التعبئة فً الخواص الطبٌعة للمادة الؽذائٌة .

ب – مخالفات النقل :



نقل المواد الؽذائٌة المبردة أو المجمدة فً سـٌارات ؼٌر مبردة أو مجمدة أو سٌئة التبرٌد أو فً سٌارات مكشوفة مما ٌعرضها ألشعة الشمس
وحرارتها أو األتربة أو الرطوبة .











استخدام برادات اللحوم واألسماك فً نقل الخضراوات والفاكهة .
استخدام سٌارات نقل الحٌوانات فً نقل اللحوم .
أرضٌات وجدران سٌارات النقل متسخة وؼٌر نظٌفة .
وسٌلة النقل للمواد الؽذائٌة سواء المبردة أو المجمدة ؼٌر محكمة اإلؼالق وٌتم استخدامها لنقل مواد تإثر على المادة الؽذائٌة .
قـدرة التبرٌد والتجمٌد بها لٌست ذات كفاءة عالٌة وؼٌر مزودة بمقٌاس لدرجة الحرارة .
عدم رص العبوات بها بطرٌقة منتظمة حتى ال تإثر على توزٌع الهواء .
عدم نظافتها وخلوها من الملوثات بجمٌع أنواعها وعدم تنظٌفها وتطهٌرها دورٌا ً .
عدم نقل كل مادة ؼذائٌة على درجة الحرارة المالئمة .
نقل مواد ؼذائٌة تخزن على درجة حرارة الؽرفة ( º 25م) فً سٌارات مكشوفة مما ٌعرضها ألشعة الشمس أو حرارتها أو األتربة أو الرطوبة .

ج – مخالفات التخزٌن :














.6






استخدام الممرات للتخزٌن .
عدم استخدام قضبان حدٌدٌة على األرض لوضع المنتجات الؽذائٌة علٌها بارتفاع ال ٌقل عن ( )30سم لرص أكٌاس الدقٌق واألرز وما شابهما علٌها
.
عـدم إبعاد المواد التً تإثر خواص بعضها على البعض اآلخر مثل أن ٌتم حفظ الشاي مع التوابل .
وجود تماس بٌن المواد الؽذائٌة وجدران المخزن .
عدم رص عبوات المواد الؽذائٌة بطرٌقة ٌسهل قراءة بٌانات البطاقة علٌها .
عدم رص العبوات بطرٌقة تسهل عملٌة سحب األقدم فاألحدث .
وجـود ناقالت مٌكانٌكٌة متحركة لنقل المواد الؽذائٌة إلى داخل المستودع أو التحمٌل داخله تستخدم الدٌزل كوقود .
عـدم حفظ المواد الؽذائٌة األولٌة على درجات الحرارة المناسبة سواء للمبرد أو المجمد أو التً تحفظ على درجة حرارة الؽرفة .
استخدام أوانً وأدوات فً تجهٌز اللحوم والدواجن واألسماك النٌة ثم استخدامها مرة أخرى فً تجهٌز السلطات والعصائر دون ؼسلها وتنظٌفها .
استخدام أوانً وأدوات أو أسطح ؼٌر نظٌفة فً تقطٌع وتجهٌز المواد الؽذائٌة .
ممارسة العمال لبعض العادات السٌئة مثل التدخٌن  ،عدم ؼسل األٌدي جٌداً بعد الخروج من دورات المٌاه أو وضع أصابعهم داخل أنوفهم ومالمسة
المواد الؽذائٌة مباشرة .
استخدام فواكه أو خضراوات ؼٌر مؽسولة جٌداً فً التجهٌز واإلعداد والطبخ والتقدٌم .
استخدام وسائل نقل ال تتوفر فٌها درجات التبرٌد والتجمٌد المطلوبة لنوع المواد الؽذائٌة .
عدم رص العبوات بطرٌقة منظمة داخل وسائل النقل تسمح بتوزٌع الهواء .
استخدام وسائل نقل مكشوفة .
عدم وجود البطاقة التعرٌفٌة على هذه المواد وعدم معرفة مكان إعدادها وتجهٌزها .

إعادة تجمٌد اللحوم واألسماك والدواجن أو المواد الؽذائٌة بعد تسٌٌحها أو عرض لحوم ؼٌر صالحة لالستهالك اآلدمً .



عرض لحوم تؽٌرت الخواص الطبٌعٌة لها كتؽٌر اللون  ،الرائحة والقوام .
 5/4/7/1عرض لحوم طازجة ؼٌر مختومة بختم البلدٌة :



عدم وجود ختم البلدٌة على الذبٌحة بطولها .

النظافة العامة :
.1

تدنً مستوى النظافة العامة :


.2
صالونات الحالقة :

تدنً نظافة أماكن التحضٌر والطبخ والتجهٌز والتقدٌم والمستودعات والمعدات واألوانً وثالجات التبرٌد والتجمٌد وعدم االلتزام بإزالة األوساخ
والنفاٌات وتراكم األبخرة والؽبار .

تراكم النفاٌات وعدم التخلص منها أوالً بأول :


.6

عدم تخزٌن المنتجات ذات الروائح النفاذة فً أماكن مخصصة لها .

محالت اللحوم :
.1

.5

عدم وجـود مسافة بٌن العبوات كافٌة لسرٌان الهواء بحٌث ٌمر على أكبر مساحة ممكنة .

عرض مواد غذائٌة مجهولة المصدر :


.4

تخزٌن المنظفات المنـزلٌة والمبٌدات الحشرٌة فً مخازن األؼذٌة .
عدم تخـزٌن المواد الؽذائٌة فً المستودع بطرٌقة منظمة بحٌث تسهل عملٌة الوصول إلى جمٌع أجـزائه (فً صفوؾ منتظمة ؼٌر مكدسة
وبارتفاعات مناسبة لتسهٌل الوصول إلٌها) .

تداول المواد الغذائٌة بطرٌقة غٌر صحٌة داخل المحل أو المصنع :





.8

عدم وضع كل مادة ؼذائٌة فً المخـزن بالطرٌقة المناسبة (كتعلٌق الذبائح المجمدة أو المبردة) .

سوء حفظ المواد األولٌة :


.7

عدم تخزٌن كل مادة ؼذائٌة فً درجة الحرارة المالئمة لها سواء على درجة الؽرفة أو المبردة ( º 4م) أو المجمدة ( º 18-م) .

تجمٌع النفاٌات دون التخلص منها بصفة دورٌة مما ٌإدي إلى تلوث المكان .

.1

عدم نظافة الفوط واألدوات المستخدمة :


.7

استخدام الفوط واألدوات عدة مرات دون نظافتها وتطهٌرها بعد كل استخدام .

مخالفات عامة :
.1

تعطٌل عمل المختصٌن والمراقبٌن الصحٌٌن أو إعاقته أو االعتراض علٌه :


.2

منع الموظفٌن المختصٌن من أداء عملهم الرقابً أو عدم تمكٌنهم من ذلك .

مباشرة النشاط خارج حدود المحل :



التعدي على المساحات المجاورة للمحل وممارسة النشاط علٌها .

3 / 2المجموعة الثانٌة:
مخالفات الذبح والمواشً السائبة:
3/2/1ال تذبح المواشً إال فً األماكن المخصصة لذلك  ،والتً تخضع إلشراؾ البلدٌة وتحت رقابتها وٌلزم مراقبة المذبوح والمعروض للبٌع والتؤكد من ظهور الختم الرسمً على الذبائح والذي ٌإكد
صالحٌتها ونوعٌتها.
 3/2/2تقوم البلدٌة التً ال ٌوجد لدٌها مسالخ بمراقبة أماكن وطرق الذبح وسالمة المواشً بواسطة موظفٌها المختصٌن بالطرٌقة التً تراها مناسبة لذلك.
 3/2/3تطبق العقوبات الواردة فً جدول الؽرامات والجزاءات عن المخالفات البلدٌة لهذه المجموعة فً حالة المخالفة ألي من موادها  ،مع األخذ فً االعتبار اإلٌضاحات الخاصة ببعض المخالفات للمواد التالٌة:



تراك المواشً واإلبل سائبة :
.1

المواشً :

.2

اإلبل :




تجول المواشً بصورة حرة داخل المدن وعلى الطرق العامة .
تجول اإلبل بصورة حرة داخل المدن وعلى الطرق العامة .

3 / 3المجموعة الثالثة :
مخالفات البٌع:
 3/3/1تطبق أحكام ومواد هذه المجموعة على جمٌع محالت البٌع سـواء المرخصة أو ؼٌر المرخصة أو المنتهٌة رخصها ولم تجدد وعلى جمٌع ما ٌعرض بها للبٌع من مواد تخضع لرقابة البلدٌة.
 3/3/2البٌع فً محـالت ؼٌر ثابتة (الباعة المتجولون) أو فً محالت ؼٌر مرخص لها ٌعتبر مخالفة تس توجب إٌقاع الؽرامة المقررة وفق ما هو محدد بالالئحة وٌستثنى من ذلك سٌارات المزارعٌن والسٌارات
المرخص لها من قبل البلدٌة.
3/3/3تحدد مـدة سحب الترخٌص الواردة فً المادة ( )2/5/3من الجدول بمدة ال تزٌد عن أسبوع.
3/3/4تطبق العقوبات الواردة فً جدول الؽرامات وا لجزاءات عن المخالفات البلدٌة لهذه المجموعة فً حالة المخالفة ألي من موادها  ،مع األخذ فً االعتبار اإلٌضاحات الخاصة ببعض المخالفات للمواد التالٌة:



فتح محل دون الحصول على رخصة :
.1

المحالت التً لها عالقة بالصحة العامة :


.2

المحالت التجارٌة األخرى :


.3

مزاولة المحل للعمل قبل حصوله على رخصة لمزاولة النشاط .
كما ورد فً المادة (. )1/1/3

البسطـات :
صاحب البسطة غٌر المرخص له :



قٌام صاحب البسطة بممارسة النشاط دون الحصول على ترخٌص البلدٌة .

3 / 4المجموعة الرابعة:
مخالفات البناء
3/4/1تطبق أحكام ومواد هذه المجموعة على جمٌع المخالفات الناتجة من صاحب المبنى أو المقاول المنفذ أو المكتب الهندسـً المشرؾ سواء كانت المخالفة فً البناء ذاته أو بسببه على أرض حكومٌة أو
مملوكة.
ٌ3/4/2تولى القسـم الفنً فً البلدٌة التً ال ٌوجد بها لجان فنٌة النظر فً مخالفات البناء الواردة فً الالئحة وعلٌه رفع توصٌاته إلى رئٌس البلدٌة متضمنة اإلجراءات الالزمة التً ٌجب تطبٌقها حٌال تلك
المخالفات.
ٌ 3/4/3تم تقدٌر سعر المتر المربع للمبانً الذي ٌتم على أساسه أحتساب الؽرامات (نصؾ التكلفة أو ربع التكلفة) وٌراجـع بصفة دورٌة حسب األسعار السائدة فً المنطقة وذلك من قبل لجنة ٌشكلها رئٌس البلدٌة
لهذا الؽرض مع األخذ فً االعتبار نوعٌة البناء المخـالؾ وحالته (كامل التشطٌب  ،تحت التشطٌب  ،عظم  ………………… ،الخ) .
3/4/4إن القاعدة األساسٌة لمعالجة وضع المبانً المخالفة ألنظمة البناء فً المادتٌن ( )3/1/4( ، )2/1/4من حٌث زٌادة مساحة البناء للمالحق العلوٌة عن الحد المسموح به نظاما ً أو زٌادة نسبة البناء فً الموقع
عن الحد المسموح به نظاما ً أو مخالفة اإلرتدادت النظامٌة هً إزالة المبانً المخالفة لردع المخالفٌن وعدم تشجٌع اآلخرٌن على ارتكاب مثل هذه المخالفات  ،وفً الحاالت التً تصعب فٌها اإلزالة ٌلزم إحضار
شهادة من مكتب هندسً مإهل من قبل الوزارة ٌثبت فٌها سالمة المنشآت المقامة وصعوبة إزالتها من الناحٌة اإلنشائٌة لتؤثٌر ذلك على سالمة المبنى مع اقتراح الحلول الممكنة إلزالة الضرر الناتج عن المخالفة
(إن وجد) .
3/4/5كل مكتب هندسـً ٌقوم باإلشراؾ على تنفٌذ أعمال مخالفة لنظام البناء ولم ٌقم بإبالغ البلدٌة عنها ٌطلب من الجهة المختصة التً أصـدرت الترخٌص اتخاذ اإلجراءات المناسبة بحق المكتب وفق ما لدٌها
من أنظمة وتعلٌمات وإشعار البلدٌة بالجزاء المتخذ وذلك عند تكرار المخالفة مع دفع الؽرامة المقررة.
 3/4/6كل مقاول ٌشـترك فً إقامة مبنى بدون رخصة بناء أو ٌتجاوز حدودها أو شروطها ٌطلب من الجهة التً أصدرت الترخٌص إلؽاء رخصة العمل التً تخوله مزاولة المهنة وذلك عند تكرار المخالفة مع
دفع الؽرامة المقررة.
3/4/7كل من ٌقوم بالبناء فً أرض مملوكة للؽٌر بدون رخصـة ٌزال المبنى على نفقة المتسبب مع تطبٌق الؽرامـة المقررة إالّ إذا طلب مالك األرض اإلبقاء على البناء فتطبق الؽرامة على من أقامه على أن
ٌكون المبنى المقام مطابق ألنظمة البناء المعمول بها فً المنطقة .
3/4/8أن المادة ( ) 14/4تمنع البناء فً األراضً الحكومٌة ؼٌر المخططة بدون الحصول على ترخٌص بناء نظامً سواء داخل أو خارج المخططات الهٌكلٌة المعتمدة للمدن والقرى.
3/4/9تقوم البلدٌة بإخطار أصحاب المبانً الخربة أو اآلٌلة للسقوط بإزالتها خالل شهرٌن من تارٌخ إخطار مالكها وذلك بناء على تقرٌر لجنة المبانً اآلٌلة للسـقوط المشكلة بموجب األمر السامً الكرٌم رقم
 20131فً 1403/8/23هـ ورقم /582/4م فً 1405/3/27هـ  ،وفً حالة كون المبنى ال ٌحتمل التؤخٌر لخطورة وضعه فعلى البلدٌة إلزام صاحبه بإزالته فوراً  ،فإن لم ٌستجب لذلك أو لم ٌعرؾ له عنوان
أو لم ٌستدل علٌه فٌجب على البلدٌة هدمه من قبلها باالشتراك مع الجهات المختصة (الدفاع المدنً واإلمارة) وٌتعٌن تنظٌم محضر ٌوضح فٌه وصؾ البناء المهدوم من حٌث الموقع والمساحة ونوعٌة البناء ،
وٌوقع هذا المحضر من قبل المسئولٌن الذٌن قاموا بعملٌة الهدم وصاحب الشؤن فً حالة وجوده وفقا ً لألنظمة والتعلٌمات المحددة لذلك  ،وٌتم الرجوع على صاحب المبنى ومطالبته بدفع قٌمة تكالٌؾ الهدم حسب
النظام مع تطبٌق الؽرامة المقررة.
3/4/10المبانً المهجـورة وؼٌر آٌلة للسقوط وممكن أن تسبب أضراراً صحٌة أو أمنٌة تقوم البلدٌة بإ خطـار صاحب المبنى (إن عرؾ) بؤن علٌه المحافظـة على منـزله فإن لم ٌعرؾ صاحبه تقوم البلدٌـة بذلك
بعد التنسٌق مع الجهات المختصة وتستوفً التكالٌؾ من صاحبه مع دفع الؽرامة المقررة بالمادة ( )22/4وذلك عند مراجعته.
3/4/11كل من ٌتقاعس عن إزالـة مخلفات البناء أو ال ترمٌم بعد إنتهاء العمل بمبناه أو ٌقوم برمً مخلفات البناء فً أراضً الؽٌر أو األماكن العامة واألماكن الؽٌر مخصصة لذلك أو ٌقوم بنقل األتربة من
األماكن الؽٌر مسموح بالنقل منها فتطبق الؽرامة المحددة بالمادة ( )16/4وٌكلؾ المخالؾ بإزالة مخالفته فإن لم ٌستجب لذلك فعلى البلدٌة نقل المخلفات على نفقة المخالؾ.
3/4/12على البلدٌة تحدٌد األراضً التً ترى تسـوٌرها أو تشجٌر محٌطها وفق ما تراه محققا ً للمصلحة العامة ووضع الشروط والمواصفات الالزمة لذلك.
3/4/13بعد استكمال اإلجراءات النظامٌة لمعالجة المخالفات واستحصال الؽراما ت المقررة ٌتم إصـدار الترخٌص الالزم بالمخالفات التً ٌمكن إبقائها أو التنوٌه عن ذلك فً رخصة البناء.
3 / 5المجموعة الخامسة:
مخالفات الطرق
 3/5/1تطبق أحكام ومواد هذه المجموعة على جمٌع المخالفات المتعلقة باإلضـرار بالشوارع والطرقات وجمٌع الخدمات الموجودة بها وكذلك الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ واألماكن األثرٌة
والمٌادٌن العامة  ،وعلى جمٌع مخالفات تعلٌمات الحفر والشـروط والمواصفات الفنٌة المحددة له.
3/5/2كل من ال ٌلتزم بوضع اللوحات اإلرشادٌة أو التحذٌرٌة أو ال ٌضع سٌاجا ً فً األماكن المخصصة لمواقع العم ل حسب المواصفات المحددة من قبل البلدٌة أو من ال ٌضع لوحة تحمل أسم المقاول وعنوانه
فإن ذلك ٌعتبر مخالفة تطبق بحقها ما ٌخصها من مواد من الجدول المرفق بالالئحة.
 3/5/3السٌارات واآللٌات المعطلة التالفة المتروكـة فً الساحات العامة والشوارع أو المواقؾ لمدة تزٌد عن سـبعة أٌام تقوم البلدٌة بسحبها ووضعها فً مكان خاص على نفقة صاحبها بعد التنسٌق مع المرور مع

تطبٌق الؽرامة المقررة  ،وفً حالة عدم مراجعة صـاحبها خالل ثالثة أشهر ٌتم بٌعها بالمزاد العلنً لصالح البلدٌة.
ٌ3/5/4دخل ضمن المخالفات المحددة فً المادة ( )19/5من الجدول تشوٌه الجسور واألنفاق والممرات ولوحات تسمٌة الشوارع واللوحات المختلفة بالكتابة علٌها أو استخدامها ألؼراض اإلعالن بدون أذن
مسبق من جهة االختصاص.
ٌ3/5/5راعى فً تطبٌق المخـالفات للمواد المتعلقة بتمدٌد المرافـق العامة وتؤمٌن سالمة المرور فً منطقة العمل االلتزام باشتراطات وقواعد تؤمٌن سالمة المرور الواردة بدلٌل وسائل التحكم المروري بمناطق
العمل الصادر عن وكالة الوزارة لتخطٌط المدن ( 1421هـ) وكذلك الشـروط المحددة فً دلٌل إجراءات اإلشراؾ لألعمال المدنٌة لتمدٌد المرافق العامة الصادر عن وكالـة الوزارة للشئون الفنٌة (1422هـ ) .

