
الئحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

هـ والتعليمات التنفيذية لالئحة 1422/8/6في ( 218)الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 



اء مخالفات البن

ة التبعيةالعقوبــــ
الحـــــــد 
األعلى 
للغرامة

الحـــــــد
األدنى 
للغرامة

ة الفـــ نـــــوع المخـــــ

ة
د
ما

ال

ة إذا كان المبنى مخالفًا ألنظمـة البنـاء مـج و ـود ر صـ
بناء 

1/4

.المباني المخالفة على نفقة المالك إزالـــــة  10000 5000 زيادة عدد األدوار عن الحد المسموح به نظامًا  1/1/4

ـــك  ـــة المال ـــى نفق ـــة عل ـــاني المخالف ــــة المب وفـــي . إزال
ئية الحـاالت التي يصـع  فياـا إزالتاـا مـن الناايـة ا ن ـا
بإزالـة لتأثير ذلك على سالمة المبنى ، ويمكـن صصـحيحاا

فـة ، يـدفج نصـت صكـاليت محـم المخال-الضرر الـناصج عناا 
علـى نن يــتم إاضــار  ــاادة مـن مكتــ  هندســي م هــم 

.ة من قبم الـوزارة يثبت فياا سالمة المن آت المقام

5000 2000
زيــــادة مســــااة البنــــاء للمالاــــد العلويــــة عــــن الحــــد 

.المسموح به نظامًا 
2/1/4

10000 5000
ه زيادة نسبة البناء في الموقج عن الحد المسموح ب

نظامًا نو مخالفة االرصدادات النظامية 
3/1/4



اء مخالفات البن

ة التبعيةالعقوبــــ
الحـــــــد 
األعلى 
للغرامة

الحـــــــد
األدنى 
للغرامة

ة الفـــ نـــــوع المخـــــ

ة
د
ما

ال

.إزالـــــة المباني المخالفة على نفقة المالك  10000 5000 .على  طوط التنظيماالعتداء 4/1/4

1/4مـج صطبيد العقوبات التبعـية الـواردة في المـادة 
.نعـاله اس  نوع المخالفة 

10000 1000
ــدو ــاء ومقامــًا ب ن إذا كــان المبنــى مخالفــا ألنظمــة البن

.ر صة بناء 
2/4

ج دفـج استحصال ربج صكاليت البـناء المقام بدون ر صة ، م
  رسم البناء المقرر ، على نن يتم إاضار  ـاادة مـن مكتـ

هندســـي م هـــم مـــن قبـــم الـــوزارة يثبـــت فياـــا ســـالمة 
.المن آت المقامة 

5000 3000
إذا كــان المبنــى مقامــا بــدون ر صــة بنــاء و يــر مخــالت

.ألنظمة البناء 
3/4

اــا إاضـار نسـخه مـن المخططـــات التـي صـم التنفيــذ بمو ب
معتمدة من مكت  هندسـي م هـم مـن قــبم الـوزارة مـج 

. اادة يثبت فياا سالمة المن آت المقامة 
1000 500

إذا نقيم المبنى وفـد مخططـات  ديـده  ـال  مـا صـم 
مـة التر يص به ، وكـان البنـاء المقـام  يـر مخـالت ألنظ

.البناء 
4/4

.مج دفج رسم الترميم المقرر  5000 1000 .ال روع في الترميم بدون ر صة  5/4



اء مخالفات البن

ة التبعيةالعقوبــــ
الحـــــــد 
األعلى 
للغرامة

الحـــــــد
األدنى 
للغرامة

ة الفـــ نـــــوع المخـــــ

ة
د
ما

ال

.مج دفج رسم التجديد المقرر  500 200 .عدم صجديد ر صة البناء  6/4

إلـاام المالـك بإعـادة اسـتخدام المبنـى لللـرص المخصــص
.له

10000 5000 .استخدام المبنى للير ما  صص له  7/4

إزالـــة المخالفـــة نو صصـــحيحاا بمـــا يتفـــد مـــج اســـتعماالت
.المنطقة ، وذلك على نفقة المالك 

10000 5000 .إذا نفذ المبنى مخالفًا الستعماالت المنطقة  8/4

وعنــد صكــرار المخالفــة يطلـــ  مــن الجاــة المختصــة التــي 
  نصــدرت التــر يص اصخــاذ ا  ــراءات المناســبة بحــد المكتــ

.مج دفج اللرامة 
5000 3000

ال ني مكت  هندسي يقوم با  را  على صنفيذ نعمـ
.مخالفة لنظام البناء 

9/4

3000 1000
ـــذ  ـــى صنفي ـــ  هندســـي يقـــوم با  ــــرا  عل ني مكت

.نعمـال  ير مخالفه ، ولكن لم يتم التر يص باا 
10/4

مـة عند صكرار المخالفة صسـح  ر صة العمم ، مج دفـج اللرا
.

10000 10000 .اءبنكم مقاول ي ترك في إقامة مبنى بدون ر صة  11/4

مـة عند صكرار المخالفة صسـح  ر صة العمم ، مج دفـج اللرا
.

10000 5000
كــم مقــاول ي ــترك فــي صجــاوز اــدود ر صــة البنــاء نو 

. روطاا 
12/4



اء مخالفات البن

ة التبعيةالعقوبــــ
الحـــــــد 
األعلى 
للغرامة

الحـــــــد
األدنى 
للغرامة

ة الفـــ نـــــوع المخـــــ

ة
د
ما

ال

. إزالة المخالفة على نفقة المتسب   30000 10000 .البناء في ارص مملوكة لللير  13/4

ناء ويجوز إبقاء الب. إزالة المخالفة على نفقة المتسب  
ون لالستفادة منه للمصلحة العامة بقرار مـن وزيـر ال ئ

.البلدية والقروية 
30000 10000 .البناء في نرص اكومية  ير مخططة  14/4

ـة ، يادم بواسطة البلدية بالتنسيد مج الجاات المختص
.مج إلاام المـالك بدفـج قيمة صكاليت الادم 

10000 5000
عـــدم إزالـــة األبنيـــة الخربـــة نو اخيلـــة للســـقوط  ـــالل 

. ارين من إبالغ مالكاا 
15/4

ويجوز اجا وسيلة. نقم المخلفات على نفقة المخالت 
.النقم لمدة ال صايد عن نسبوع 

3000 1000
عــدم إزالــة مخلفــات البنــاء نو التــرميم ، نو إلقائاــا فــي
نراضــي الليــر نو األمــاكن العامــة ، نو نقــم األصربــة مــن 

. ير األماكن المخصصة لذلك 
16/4

.يدفج المتسب  صعويضًا للمصاب 

3000 1000
اسـتخدام الطــرو نو الســااات العامــة بمــا يتعــارص مــج 

.ر صعليمات البلدية نو يسب   طرًا نو إزعا ًا للجماو
17/4

3000 1000 .صرك البيارات دون ن طيه واقية  18/4

.يدفج سنويا في االة استمرار المخالفة 
ريال(1)

لكم متر 
مربج

ريال(1)
لكم متر
مربج

عدم صسـوير نو ص ـجير محـيأل األراضـي فـي المنـاطد
حة التــي صحــددها البلديــة وفــد مــا صــراه محققــًا للمصــل
عاا العامة واس  المواصفات والتعليمـات التـي صضـ

.البلدية 

19/4



اء مخالفات البن

ة التبعيةالعقوبــــ
الحـــــــد 
األعلى 
للغرامة

الحـــــــد
األدنى 
للغرامة

ة الفـــ نـــــوع المخـــــ

ة
د
ما

ال

ناء ويجوز إبقاء الب. إزالة المخالفة على نفقة المتسب  
ئون لالستفادة منه للمصـلحة العامة بقرار مـن وزيـر ال 

.البلدية والقروية 
3000 1000

إقامة الصناديد واألك اك نو ما في اكماا بدون 
.ر صة 

20/4

.صضاعت اللرامة عند صكرار المخالفة  500 100 .ن ر اللسيم  ارج ادود البناء المطم على ال ارع  21/4

.إزالة المخالفة على نفقة المتسب   5000 500 .ني مخالفـة ألنظمـة البـناء لم صحدد لاا عقوبة  22/4

للوصول الباركــودامسح 
إلى الئحة رسوم الخدمة



شكــــرا  


