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الئحة مخالفات النظافة العامة وصحة البيئة

 الئحة مخالفات النظافة العامة وصحة البيئة
 والعقوبات عليها

 العقوبــة نوع المخالفة م

 ١/م

 أ

مزاولة العمل بدون حيـازة     

 .رخصة مزاولة المهنة 

 مطاعم درجة أولى وما في حكمها غرامـة         -

ــن ــل ع ــد ) ١٠٠٠(ال تق ــال  وال تزي ري

 ريال ) ١٥٠٠(عن

 مطاعم درجة ثانية وما دون غرامة ال تقل         -

 .ريال)١٠٠٠(ريال وال تزيد  عن) ٥٠٠(عن

 وفي حالة تكرار المخالفة يضاعف المبلـغ        -

 .مع اإلحالة إلى النيابة

 ب

عدم حيازة العاملين لبطاقـة     

 .صحية سارية المفعول

 مطاعم درجة أولى وما دون غرامة ال تقل         -

 ).١٠٠٠(ريال وال تزيد عن) ٧٥٠(عن

مطاعم درجة ثانية وما دون غرامة ال تقـل         

 .ريال) ٩٠٠(ريال وال تزيد عن) ٥٠٠(عن

وفي حالة تكرار المخالفة يضاعف المبلغ       -

 .واإلحالة إلى النيابة

 ج

عدم االلتزام  باالشتراطات 

الصحية الخاصة  بنظافـة     

المحل ومحتوياته او النظافة    

 .الشخصية للعاملين

) ٣٠٠٠( فنادق خمسة نجـوم غرامـة      -

 .ريال

 فنادق أربعة نجوم وما دون غرامـة ال         -

ــن  ــل عـ ــد ) ١٥٠٠(تقـ وال تزيـ

 .ريال)٢٥٠٠(عن

ف المبلغ وفي حالة تكرار المخالفة يضاع    

 .مع اإلحالة إلى النيابة

وعند االخـالل الشـامل باالشـتراطات       

الصحية يسحب الترخيص ويغلق المحـل      

 .ويحال إلى النيابة

٥٤٨
 
 



 
الئحة مخالفات النظافة العامة وصحة البيئة

 د

عدم توفير ميـاة نقيـة او       

تخزينها بطريقة غير صحية    

تعرضها للتلوث واإلضرار   

 .بالصحة العامة

 لوكنــدات ومــا دونهــا غرامــة ال تقــل -

 .ريال)١٥٠٠(ريال وال تزيد عن) ١٠٠٠(عن

البقاالت الصغيرة وما في حكمها غرامة ال       

) ٤٠٠(ريال وال تزيد عـن    ) ٢٠٠(تقل عن 

 .ريال

وفي حالة تكرار المخالفة يضاعف المبلغ مع       

 .اإلحالة إلى النيابة 

وفي حالة التيقن  من أن استمرارية  الوضـع          

من شأنه ان يلحق اضـرار صـحية فادحـة           

خيص  وإغـالق المحـل       فيجب سحب التـر   

 .ويحال إلى  النيابة

 ٢/م

عدم مطابقة أي نـوع مـن       

نواع المـواد الغذائيـة أو      أ

المشروبات المعروضة للبيع   

معلبة كانت أو غير معلبـة      

مجمدة كانـت او طازجـة      

للمواصفات واالشـتراطات   

الصحية المنصوص  عليها    

في قـانون الرقابـة علـى       

 .األغذية  ولوائحه التنفيذية

وال تزيــد ) ١٠٠٠(غرامــة  التقــل عــن

ريال مع عدم االخـالل بـأي       ) ٢٠٠٠(عن

عقوبة ينص عليها قـانون الرقابـة علـى         

 .األغذية

 ٣/م

كل مذبوح ال يخضع للكشف     

ومن ثم الخـتم مـن قبـل        

 .الطبيب البيطري المختص

ريـال وال تزيـد     ) ١٠٠(غرامة ال تقل عن   

 التأكد  ريال والمصادرة في حالة   ) ٢٠٠(عن

 .من عدم سالمة المذبوح
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 ٤/م

إلقاء جثث الحيوانات الميتة    

لك او قمامة صلبه او غير ذ     

في الشـوارع والمسـاحات     

والمجاري بما يـؤدي إلـى      

 .اإلضرار بالصحة العامة

ريـال وال تزيـد     ) ٣٠٠(غرامة ال تقل عن   

ريال وفي حالة تكـرار الفعـل       ) ٦٠٠(عن

 .يضاعف المبلغ مع اإلحالة إلى النيابة

 ٥/م

 أ

عدم التزم الفنادق والمؤسسات    

 ومجمعات  او البقاالت  الكبيرة   

بيع اللحوم واألسماك والدواجن    

بوضع القمامة او المخالفـات     

في مسـتودعات او براميـل      

محكمة الغلق ونقلها إلى مقلب     

القمامة المخصص مـن قبـل      

 .البلدية

ريال وال تزيـد    )١٠٠٠(غرامة ال تقل عن   

ريال مع مضاعفة المبلغ عنـد      )٢٠٠٠(عن

تكرار الفعل ونقل المخلفـات علـى نفقـة         

 .المخالف وإحالته  إلى النيابة

 ب

عــدم التــزام المقــاهي او 

ــالت  ــاعم والمحـ المطـ

التجارية بوضع القمامة  او     

النفايات في براميل  محكمة     

الغلق او أكياس بالسـتيكية     

 .مالئمة

ريـال وال تزيـد     ) ٣٠٠(غرامة ال تقل عن   

ريال مع مضاعفة المبلغ  عنـد       ) ٨٠٠(عن

 .تكرار الفعل واإلحالة إلى النيابة

 ٦/م

ــازل  ــتخدام المن ــدم اس ع

لألكياس او حاوية صـغيره     

ألغراض حفظ القمامـة او     

 النفايات

ريال مع مضاعفة المبلغ عند     ) ٣٠٠(غرامة

 .التكرار
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 ٧/م

ــإخراج  ــزام  ب ــدم االلت ع

القمامــة او النفايــات فــي 

 .األوقات التي تحددها البلدية

ريال مع مضاعفة المبلغ عند     ) ٣٠٠(مةغرا

 .تكرار الفعل

 ٨/م

تشييد وبناء خزانات تحليـل     

بيارات لمياة  ( راشحة     وحفر

الصــرف الصــحي غيــر 

ــة  ــة او مخالفـ مرخصـ

للمواصفات واالشـتراطات   

ــي   ــحية الت ــة  الص الفني

 .تصدرها البلدية

ريـال وال تزيـد )٥٠٠(غرامة ال تقل عن   

مع عدم االخالل بأي عقوبـة      ) ١٠٠٠(عن

 .أخرى تنص عليها القوانين السارية

 ٩/م

تصريف المياة العادمـة او     

ية البرازية بطرق غير صح   

إلى الساحات او الشـوارع     

 .المجاوزة للمبنى

ريـال وال تزيـد     ) ٥٠٠(غرامة ال تقل عن   

ريال فـي الحالـة الواحـدة       ) ١٠٠٠(عن

 .ويضاعف  المبلغ عند التكرار

 ١٠/م

استعمال مواد او أدوات او     

أنابيب من أصناف رديئـة     

حفـر  (بغرض إنشاء بيارة    

او أيــة مرافــق ) ةراشــح

صــحية صــغيرة مخالفــة 

 .للمواصفات

ريال وال تزيـد    ) ٥٠٠(غرامة ال تقل  عن    

في الحالة الواحدة مع إلزامـه      ) ١٠٠٠(عن

بتغييــر اســتعمال مــواد البنــاء حســب 

 .المواصفات الموضوعة من البلدية
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 ١١/م

عدم بناء خرسانة مسلحة قوية     

لتغطية البيارات او عدم تبطين     

ينه  منهـا    الجزء الواجب تبط  

مما قد  يسبب تعـرض أبـار        

المياة المجـاورة للتلـوث او      

 .تركها دون غطاء

ريال وال تزيـد    ) ١٠٠٠(غرامة التقل  عن   

ريال في الحالة الواحـدة مـع       ) ٢٠٠٠(عن

عدم االخالل بأي عقوبة اشد تنص عليهـا        

 .القوانين األخرى السارية 

 ١٢/م

 أ

ــل  او  ــوفير المغاس ــدم ت ع

ــراحيض  او  ــاول او الم المب

ق المـواد   المياه الكافيـة لـدف    

الصلبة في الفندق او اللوكندات     

والمطاعم  او المصانع  او في       

 .حالة غير صالحة لالستعمال

ريال فـي المـرة األولـى       ) ١٠٠٠(غرامة

وتكرر الغرامة بتكرار المخالفة وفي حالـة       

 .عدم االلتزام يحال المخالف إلى النيابة

 ب

عـــدم تـــوفير المبـــاول 

والمراحيض فـي المنشـآت     

العامة والخاصة او المؤسسات    

كون غيـر   والشركات او ان ت   

صـالحة السـتعمال او عـدم    

توفير الميـاه الكافيـة لتـدفق       

 .المواد الصلبة

ريال في الحالة االولى وفي     )١٠٠٠(غرامة

 .حالة عدم االلتزام يحال إلى النيابة

 ج

عدم توفير المـراحيض  فـي       

الدكاكين  والمكاتب التجاريـة     

او غير المستوفية لالشتراطات     

ــر صــالحة الصــحية  او غي

لالستعمال او عدم توفير المياه     

 .الكافية لتدفق المواد الصلبة

ريال في المرة االولى وفـي      ) ٥٠٠(غرامة

حالة عدم االلتزام يضاعف المبلغ ويحـال       

 .المخالف إلى النيابة
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 ١٣/م

 

قيام المؤجر المالك بتـأجير     

مباني سكنية تجارية وغيرها    

دون توفير المـراحيض او     

ــن  الم ــا م ــل وغيره غاس

الوسائل الصحية الواجـب    

 .توافرها

وال تزيــد ) ١٠٠٠(غرامــة ال تقــل عــن

ريال وفي حالة عدم االلتـزام      ) ٣٠٠٠(عن

 .بتنفيذ ذلك يحال المخالف إلى النيابة

 ١٤/م

عدم  وضع مـا سـورة او        

ــاه  مجــرى لتصــريف مي

األمطار من سطح المبـاني     

 .حسب المواصفات الفنية

ريال وفي حالة عدم االلتزام     ) ٥٠٠(غرامة

تضاعف الغرامة ويحـال المخـالف إلـى        

 .النيابة

 ١٥/م

عدم  توفير تهوية مناسـبة      

للمغاسل او المباول او عدم     

 .نظافتها

م ريال وفي حالة عدم االلتزا    ) ٥٠٠(غرامة

تضاعف الغرامة ويحـال المخـالف إلـى        

 .النيابة

 ١٦/م

ــاري  ــف المج ــدم تنظي ع

بات  او   وتفريغها من الترس  

شفطها او عـدم المحافظـة      

على البيارات في وضع جيد     

 .للمنزل او الشقة او الفلة

ريال للشقة الواحدة او المنزل     ) ٥٠٠(غرامة

الواحد ويضاعف المبلغ فـي حالـة عـدم         

 .االلتزام مع إحالة المخالف إلى النيابة

 ١٧/م

و ماسورة تمديد أي قصبة ا   

من المغاسل او المراحيض    

او دورات المياه إلى الشارع     

ــيل او   ــرى س او أي مج

 .شاطئ

ــن  ــل ع ــة التق ــد ) ٥٠٠(غرام وال تزي

مـع إلـزام المالـك بتنفيـذ        ) ١٠٠٠(عن

وفي حالة التكرار او    .االشتراطات الصحية   

عدم االلتزام تتضـاعف الغرامـة ويحـال        

 .المخالف إلى النيابة
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 ١٨/م

عدم القيام بتعديل او توسيع     

ــير او  ــالح المواس او إص

ــا للشــروط  البواليــع  وفق

 .طلوبةالصحية الم

ريـال وال تزيـد     ) ٥٠٠(غرامة ال تقل عن   

وفي حالة عدم قيامـه بـذلك       ) ١٠٠٠(عن

 .يحال إلى النيابة

 ١٩/م

ــير   ــتخدام المواسـ اسـ

المخصصة  لتصريف مياة    

األمطــار ألغــراض نقــل 

ــريف  ــاذورات  او تص الق

 .مخلفات المراحيض

ريـال وال تزيـد     ) ٥٠٠(غرامة ال تقل عن   

 .ويضاعف المبلغ عند التكرار) ١٠٠٠(عن

 ٢٠/م

إنشاء المباول او المـراحيض     

او وســائل صــرف صــحي 

أخرى بحيث تسبب إزعاجات     

او مضايقات لألجرين سـواء     

من حيـث انبعـاث الـروائح       

الكريهة  او انسياب وتسـرب      

 .الخ…المياه العادمة منها

ريـال وال تزيـد     ) ٥٠٠(غرامة ال تقل عن   

ريال وإزالة المخالفة ويحـال     ) ١٠٠٠(عن

 .لمخالف إلى النيابة عند تكرار المخالفةا

 ٢١/م

مخالفة االحكام واالشـتراطات    

الخاصة التي تضـعها صـحة     

البيئة بشأن وضع التركيبـات     

الصحية في المباني والمكاتب    

والمشاريع الصناعية ومحالت   

الترفيه العام وبـدور السـينما       

والمطــاعم والمستشــفيات  

 .والمسابح

ريال في الحالة الواحدة مع     ) ١٠٠٠(غرامة

ل بأي عقوبة اشد تنص عليهـا       عدم االخال 

 .القوانين األخرى السارية
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 ٢٢/م

عدم توفير االحتياطات الالزمة    

ــحية    ــاطر الص ــدرء المخ ل

والحرائق  المحتملـة لنوعيـة      

المهنة المنصوص عليها فـي     

 .االشتراطات الصحية

ريـال والتزيـد )١٠٠٠(ل عن غرامة ال تق  

ريال في الحالة الواحـدة مـع       ) ٣٠٠٠(عن

عدم االخالل بأي عقوبة اشد تنص عليهـا        

 .القوانين االخرى السارية

 ٢٣/م

عدم التزام المالك او المستأجر      

للمحالت التجارية او المطاعم     

وغيرها من األنشطة التجارية    

والخدمية بنظافـة الرصـيف     

المتاخم لـه حتـى محـاذات       

 .الشارع

ــ ــة ال تق ــنغرام ــد ) ٥٠٠(ل ع وال تزي

في الحالة الواحدة ويضـاعف     ) ١٠٠٠(عن

 .المبلغ عند التكرار

 ٢٤/م

عدم االمتثـال  لألخطـار  او        

اإلشعار الذي تصدره  البلديـة      

او االمتناع  عـن الحضـور       

بموجب التكليف المسـلم لـه      

بواسطة المفـتش او الضـابط      

 .الصحي

ريال ويضاعف المبلغ عنـد     ) ٥٠٠(غرامة

 .كرارالت

 ٢٥/م

عدم وضع مخلفات الجـزارة     

واجن  ومحالت  بيع     وذبح الد 

األسماك او اللحوم في براميل     

القمامة اال بعد وضـعها فـي       

 .أكياس بالستيكية محكمة الغلق

ريـال وال تزيـد     ) ٥٠٠(غرامة ال تقل عن   

وتضاعف الغرامة في حالـة     ) ١٠٠٠(عن

 .عدم االلتزام

 ٢٦/م

القيام بالتخلص  من المـواد      

غيـر  التالفة  فـي مواقـع       

مخصصة  من قبل الجهات     

 .المختصة

دفع تكاليف  نقلها إلى مقلب مع دفع تكاليف         

ــل    ــة ال تق ــردم وغرام ــالف وال االت

ريـــال وال تزيـــد  )١٠٠٠(عـــن

 .ريال)٣٠٠٠(عن

٥٥٥
 
 



 
الئحة مخالفات النظافة العامة وصحة البيئة

 ٢٧/م

إشعال النافر في البراميل او     

اقالب حاوية القمامة كليا او     

 .جزئيا

ريال ويحال المخالف إلـى     ) ١٠٠٠(غرامة

النيابة مع دفع قيمة الحاوية كاملة في حالـة         

 .إتالفها

 ٢٨/م

تحويل وتغيير البرميل مـن     

الموقع  المحدد له من الجهة      

 .المسئولة

ريال و ال تزيـد     ) ٣٠٠(غرامة ال تقل عن   

عدم تحويلهـا   ريال وااللتزام ب  ) ١٠٠٠(عن

وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة      

 .مع إحالة المخالف إلى النيابة

 ٢٩/م

استخدام البراميل لألغراض 

ة  لها مـن     غير المخصص 

 .الجهة المختصة

يتم نقلها على نفقة المخالف وغرامة ال تقل        

 .ريال)٣٠٠٠(وال تزيد عن) ١٠٠٠(عن

 ٣٠/م

تساقط  مواد البنـاء او أي       

مخلفات اخرى من القالبات    

 .او الناقالت إلى الشوارع 

ريـال وال تزيـد     ) ٥٠٠(غرامة ال تقل عن   

ريال ويحال إلى النيابـة مـع       ) ١٠٠٠(عن

عدم االخالل  بأي عقوبة اشـد منصـوص         

 .عليها في قانون آخر

 ٣١/م

ــف   ــة تنظي ــام بعملي القي

الســيارات فــي الشــوارع 

 .والساحات العامة

زالة مخالفات تتم   ريال مع إ  ) ١٠٠٠(غرامة

 .عن ذلك على نفقة المتسبب

 ٣٢/م

 القيام بتصريف أي زيـوت    

عادمة ناجمة عـن عمليـة      

التغيير لزيوت السيارات في    

 .الشوارع والساحات العامة

ريـال وال تزيـد     ) ٥٠٠(غرامة ال تقل عن   

ريال وتضاعف المبلـغ عنـد      ) ١٠٠٠(عن

التكرار مع عدم االخالل بأي عقوبة أشـد        

 .منصوص عليها في قانون آخر

 ٣٣/م

عدم قيام محطـة مغاسـل      

السيارات بوضع خزانـات    

عازلة للزيوت وتصرفها في    

 .الشوارع والساحات العامة

ريال وال تزيـد    )١٥٠٠(غرامة ال تقل عن   

 .ريال  ويضاعف عند التكرار)٣٠٠٠(عن

٥٥٦
 
 



 
الئحة مخالفات النظافة العامة وصحة البيئة

 ٣٤/م

 أ

عدم  وجود وحدة لمعالجـة      

ــاة العادمــة وبحســب  المي

الشــروط والمعــايير فــي 

المصانع التي تنـتج عنهـا      

 .مواد كيماوية او خطرة

ريال والغلق لمدة ال تزيـد      ) ٣٠٠٠(غرامة

عن ثالثة اشهر مع تكرار الغرامة بتكـرار        

 .المخالفة

 

 ب

في المصانع التي تنتج عنها     

 .تلوث بيئي

ريال والغلق لمدة ال تزيـد      ) ٣٠٠٠(غرامة

لق بتكرار  عن أشهر مع تكرار الغرامة والغ     

 .المخالفة

 ٣٥/م

 أ

عدم قيام المصـانع بفصـل      

المواد الخطرة  عن بـاقي      

المخلفــات ووضــعها فــي 

البراميل المخصصـة لهـا     

تخلص منهـا بالطريقـة     وال

ــة    ــددها الجه ــي تح الت

 .المختصة

مع عدم االخالل بأي عقوبة اشد تنص عليها 

ريال مـع   ) ٣٠٠٠(القوانين السارية غرامة  

 . يوم١٥الغلق  لمدة ال تزيد عن 

 ب

عدم قيام المصـانع بنقـل      

المخلفــات األخــرى إلــى 

المقلب الذي تحدده الجهـة     

 .المختصة

ريال مع إزالة المخالفة على    ) ٣٠٠٠(غرامة

نفقة المخالف وتكـرار الغرامـة بتكـرار        

 .المخالفة

 ج

عدم قيام المصانع ومزارع    

الدواجن واألبقار باسـتخدام    
براميل خاصة محكمة الغلـق     

لنقل المخلفات إلى المقلـب او      

 التصرف فيها بمـا ال يضـر      
 .بالصحة العامة

ريال مع تكـرار الغرامـة      )٢٠٠٠(غرامة

 .المخالفة واإلحالة إلى النيابةبتكرار 

٥٥٧
 
 



 
الئحة مخالفات النظافة العامة وصحة البيئة

 ٣٦/م

عدم  وجود مختبر لفحـص      

ميا في المصانع او    المنتج يو 

المغاسـل التـي تســتوجب   

 .طبيعة عملها ذلك

ريال مع الغلق إلى أن يـتم       ) ٣٠٠٠(غرامة

 .توفير المختبر

 ٣٧/م
عدم وجود صندوق إسعافات    

 .أولية مع مستلزمات طبية

ريال وتكرر الغرامة بتكرار  ) ١٠٠٠(غرامة

 .المخالفة ويحال المخالف إلى النيابة

 ٣٨/م

عدم االلتزام باالشـتراطات    

الصحية الخاصـة بنظافـة     

المصــنع  او المزرعــة او 

ــة  ــرة او النظافـ الحظيـ

 .الشخصية للعمال

ريال ويغلق  المصنع لمـدة    ) ٣٠٠٠(غرامة

يابـة  ثالثة اشهر ويحال المخـالف إلـى الن       

 .العامة  عند تكرار المخالفة

 ٣٩/م

ـ      ي عدم توفير تهوية كافية ف

المصنع سواء كانت طبيعية    

 .أم صناعية

ريـال ويتضـاعف  عنـد       ) ٣٠٠٠(غرامة

التكرار مع عدم االخالل  بأي عقوبة اشـد         

 .تنص عليها قوانين أخرى

 ٤٠/م
عدم وجود حابسات مكثفـة     

 .لألنبعاثات الصناعية

ريال ويغلق المصنع لمـدة     ) ٣٠٠٠(غرامة

 .شهر وتكرر الغرامة بتكرار المخالفة

 ٤١/م

عدم التزام مصـانع البلـك      

 وما في حكمهـا     والكسارات

ــة   ــتراطات  الالزم باالش

ــار او  ــتخلص مــن الغب لل

الدخان او الضجيج الصادر    

 .عنها

ريال  مع الغلق  والنقل إلى       ) ٣٠٠٠(غرامة

 .األماكن التي تخصص لها

 ٤٢/م

عدم توفير مالبس للعمـال     

ــارات  ــات ونظـ وكمامـ

 ).قفازات(وجوانتي

ريال للحالة الواحدة وعنـد     ) ١٠٠٠(غرامة

 .التكرار يحول المخالف إلى النيابة

٥٥٨
 
 



 
الئحة مخالفات النظافة العامة وصحة البيئة

 ٤٣/م

عدم حيازة العاملين لبطاقـة 

صحية سارية المفعول فـي     

 .المصانع

وعنـد  ريال للحالة الواحدة    ) ١٠٠٠(غرامة

التكرار يتضاعف  المبلغ ويحول المخـالف       

 .إلى النيابة

 ٤٤/م

عــدم تــوفير ميــاه نقيــة 

وتخزينهــا بطريقــة غيــر 

 .صحية في المصانع

ريال وفي حالـة التكـرار      ) ٣٠٠٠(غرامة

يغلق  المصنع لتصحيح الوضـع  ويحـول      

المخالف للنيابة مع عـدم االخـالل  بـأي          

 .رىعقوبة أشد تنص عليها القوانين  األخ

 ٤٥/م

عدم االلتـزام باشـتراطات     

ومعايير التلوث  الصـناعي     

المعدة من الجهة المختصـة     

 .بالوزارة

ريال للحالة الواحدة وعنـد     ) ٣٠٠٠(غرامة

التكرار  يغلق المصنع  حتى يتم تصـحيح         

 .الوضع ويحول المخالف إلى النيابة

 ٤٦/م

مزاولة العمل بدون حيـازة     

رخصة مزاولة المهنة فـي     

 .المصانع

ريال للحالة الواحدة وتكرار    ) ٣٠٠٠(غرامة

الغرامة بتكرار المخالفة مع إغالق المصنع      

 .عند التكرار

 ٤٧/م

عدم كتابة تـاريخ بـدء او       

انتهاء  صالحية المعلبـات     

الغذائية او المشـروبات او     

ــارز   ــط ب ــائر بخ العص

وبضغوط مـن الـداخل او      

 .الخارج

ريال في الحالة الواحدة وعند     )٣٠٠٠(غرامة

التكرار تضاعف الغرامة مع عدم االخـالل       

 القـوانين   بأي عقوبة اشـد تـنص عليهـا       

 .السارية

 ٤٨/م

ــقة  ــوي اللص ــم تحت إذا ل

ــوة  ــى العب ــودة عل الموج

معلومات كافية كأسم المادة    

 .ومحتوياتها

ريال مع المصادرة وتكرار    ) ٣٠٠٠(غرامة

الغرامة بتكرار المخالفة مع عدم االخـالل       

بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون الرقابـة        

 .لى األغذيةع

٥٥٩
 
 



 
الئحة مخالفات النظافة العامة وصحة البيئة

 ٤٩/م

وضع الحيوانات او الدواجن    

في الميـادين  والطرقـات      

والشــوارع والممـــرات  

مباني واالزقة وكذا مداخل ال   

 .وشرفاتها

ريـال وال تزيـد     ) ١٠٠(غرامة ال تقل عن   

ريال وعنـد التكـرار تضـاعف       ) ٣٠٠(

 .الغرامة

 ٥٠/م

عدم حيـازة شـهادة لياقـة       

بيطرية سـارية المفعـول     

. للمواشي واألغنام واألبقار  

 .الخ المنتجة لأللبان

ريـال وال تزيـد     ) ٥٠٠(غرامة ال تقل عن   

وعنـد التكـرار تضـاعف      ) ١٠٠٠(على  

 .الغرامة

 ٥١/م

إتالف األشجار والزهـور 

والغرس المزروعـة فـي     

الحدائق  العامـة او وسـط       

 .الشوارع وجوانب الطرق

ريـال وال تزيـد     ) ٥٠٠(غرامة ال تقل عن   

ع دفع  ريال تضاعف الغرامة م   )١٠٠٠(عن

 .تكاليف االشجار المتضررة

 
 

٥٦٠
 
 


