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بلديـــة م�سقــــط
قـــرار

رقـــم 
الفـات بلديـة م�سقـط ات االإداريـة علـ  ديـد اجلـزا ب�سـاأن 

ا�ستنادا اإ قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 2015/38 ، 
واإ الأمر املحلي رقم 97/32 ب�ساأن حماية املرافق التابعة لبلدية م�سقط  

واإ الأمر املحلي رقم 2001/1 فـي �ساأن تنظيم الأ�سواق مبحافظة م�سقط  
واإ الأمر املحلي رقم 2006/1 ب�ساأن وقاية ال�سحة العامة  

ات ال�سلة بال�سحة العامة ال�سادرة  واإ لوائح ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بالأن�سطة 
بالقرار الإداري رقم 2011/168 ، 

وبناء على ما تقت�سي امل�سلحة العامة  

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــ

 2006/1  ،  2001/1  ،  97/32 اأرقام  املحلية  الأوامر  خمالفة  على  الإدارية  اجلزاءات  توقع 
والقرار الإداري رقم 2011/168 امل�سار اإليها  وفقا للجدول املرفق  وفـي حالة عدم اللتزام 
بت�سحيح املخالفة بعد توقيع اجلزاء املقرر تفر�ش غرامة اإدارية  مقدارها )50( خم�سون 
ريال عمانيا عن كل يوم ت�ستمر في املخالفة ملدة )60( �ست يوما  وفـي حال ا�ستمرارها 
ى الرتخي�ش مع عدم ال�سماح للمخال باإ�سدار ترخي�ش جديد اإل بعد انق�ساء )6(  يل

اء . �ستة اأ�سهر من تاريخ الإل

املــادة الثانيــــة

ى كل ما يخال هذا القرار  اأو يتعار�ش مع اأحكام . يل

املــادة  الثالـثــــة
يــن يومــا  ال ين�ســـر هــذا القـــرار فـــي اجلريـــدة الر�سميـــة  ويعمـــل بـــ بعــد انق�ســـاء )30( 

مــن تاريـــخ ن�ســـره .

ـي  17 6  1438هـ �سدر 
ــــ  16  3  2017م املوا

ند�س حم�سن بن حممد ال�سي   امل
                                                                                                       رئيــــــــ�ش بلديـــــــــة م�سقــــــــط
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ـــــدو 
الفـات بلديـة م�سقـط ات االإداريـة علـ  اجلـزا

ار�سـة الن�سـا دون احل�سـول علـى ترخيـ�ش بلـدي  اأ - 

املحالت التجارية1  
مائة ال غرامة مقدارها )300( 
ريال عما  والوق عن العمل

 حل ا�ستخراج الرتخي�ش 

الأن�سطة ال�سناعية الب�سيطة2  
غرامة مقدارها )500( خم�سمائة
ريال عما  والوق عن العمل

 حل ا�ستخراج الرتخي�ش 

  3
امل�سالخ  مزارع تربية الدواجن  

حظائر احليوانات

غرامة مقدارها )400( اأربعمائة
 ريال عما  والوق عن العمل

 حل ا�ستخراج الرتخي�ش 

  4
امل�سانع  املن�سات ال�سياحية  املراكز 
التجارية  املخازن  مقاهي ال�سي�سة

غرامة مقدارها )1000( األ ريال عما 
والوق عن العمل

 حل ا�ستخراج الرتخي�ش 

  5
القيام باإعداد

 وجبات الولئم واملنا�سبات

غرامة مقدارها )500( خم�سمائة
 ريال عما  واإتالف الوجبات

بوت عدم �سالحيتها    فـي حالة 
والوق عن العمل حل ا�ستخراج الرتخي�ش 

ب -  عـدم جتديــد الرتخيــ�ش البلــدي 

املحالت التجارية1  
غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  
والوق عن العمل حل جتديد الرتخي�ش 

الأن�سطة ال�سناعية الب�سيطة2  
مائة ال غرامة مقدارها )300( 
 ريال عما  والوق عن العمل

 حل جتديد الرتخي�ش 
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  3
امل�سالخ  مزارع تربية الدواجن  

حظائر احليوانات

مائة ال غرامة مقدارها )300( 
 ريال عما  والوق عن العمل

 حل جتديد الرتخي�ش 

  4
امل�سانع  املن�سات ال�سياحية  املراكز 

التجارية  املخازن  مقاهي ال�سي�سة 

غرامة مقدارها )500( خم�سمائة
 ريال عما  والوق عن العمل

 حل جتديد الرتخي�ش 

ج  
ار�سة ن�سا بخالف

 املرخ�ش ب
غرامة مقدارها )500( خم�سمائة

ريال عما  ووق الن�سا غري املرخ�ش ب 

د

اإجراء اأي تعديالت
 تتعار�ش مع ال�سرتاطات ال�سحية 

دون موافقة البلدية

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما 
واإعادة الو�سع اإ ما كان علي قبل التعديل 

هـ 
نقل الن�سا من حمل اإ اخر

 دون احل�سول على ترخي�ش بلدي
غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  

اء الرتخي�ش ال�سابق  واإل

و  
عدم و�سع الرتخي�ش اأو دفرت 
الزيارات فـي مكان بارز باملحل

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

ز  
النقل اأو التوزيع

 عن طريق �سيارات غري مرخ�سة
غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  
والوق عن العمل حتى ت�سحيح املخالفة 

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما  غلق املحل لتجنب التفتي�شح

  
اإعادة فتح املحل قبل انتهاء فرتة 

لق بدون موافقة البلدية ال

مائة ال غرامة مقدارها )300( 
 ريال عما  واإعادة غلق املحل

لق   اإ ح انتهاء فرتة ال

ي 

فـي البلدية  ك مو عدم 
املخول �سفة ال�سبطية الق�سائية 

من اأداء عملهم

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  
ة اأيام  ال وغلق املحل ملدة )3( 

تابـــــ  جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
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ك - خمالفــات العامليــن 

  1

ار�سة العامل للن�سا دون 

احل�سول على �سهادة �سحية �سارية 

املفعول �سادرة من اجلهة املخت�سة

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما 

ووق العامل عن العمل

 حل احل�سول على ال�سهادة ال�سحية 

  2
ار�سة العامل لن�سا خمال 

ملهنت املو�سحة فـي بطاقة اإقامت 

وق العامل عن العمل  واإحالت اإ اجلهة 

املعنية لتخا الإجراءات القانونية ب�ساأن  

  3
وجود عامل تظهر علي

 اأعرا�ش مر�سية اأو جروح

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  

ووق العامل عن العمل

 حل �سفائ مبوجب تقرير طبي 

عدم الهتمام بالنظافة ال�سخ�سية 4  
غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا 

واللتزام الفوري بتنفيذ املطلو 

  5
عدم اللتزام بزي العمل اأو لب�ش 

ناء العمل  اخلوامت واحللي فـي اأ

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

ة اأيام  ال نح مهلة ل تزيد على )3(  و

لت�سحيح املخالفة 

  6
ار�سة عادات غري �سحية

) ناء العمل )كالتدخ  فـي اأ
غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما 

ناء التفتي�ش7   غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما هرو العامل  فـي اأ

ل - خمالفات املحالت )التجارية واملهنية وال�سناعية والرتفيهية وال�سحية( ومرافقها 

  1
عدم اإجراء ال�سيانة الالزمة 

للمحالت ومرافقها

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما 

نح مهلة ملدة ل تزيد على )5( خم�سة  و

اأيام لت�سحيح املخالفة  وفـي حالة عدم 

لق املحل ملدة )7( �سبعة اأيام  التقيد ي

تابـــــ  جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
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  2
عدم توفري التهوية

 اأو الإ�ساءة املنا�سبة

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا  

نح مهلة ملدة ل تزيد على )5( خم�سة  و

اأيام لت�سحيح املخالفة  وفـي حالة عدم 

ة اأيام  ال لق املحل ملدة )3(  التقيد ي

  3

القيام بتعديالت فـي ت�سميم

 املبنى الداخلي اأو اخلارجي

 دون موافقة البلدية

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  

نح مهلة ملدة ل تزيد على )5( خم�سة  و

اأيام لت�سحيح املخالفة  وفـي حالة عدم 

لق املحل ملدة )5( خم�سة اأيام  التقيد ي

  4
عدم توفري

 م�سدر للمياه ال�ساحلة لل�سر

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  

ة  ال نح مهلة ملدة ل تزيد على )3(  و

اأيام لت�سحيح املخالفة  وفـي حالة عدم 

ة اأيام  ال لق املحل ملدة )3(  التقيد ي

 5
عدم توفري �سندوق اإ�سعافات اأولية 

مزود بامل�ستلزمات الطبية الالزمة

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا  

ة  ال نح مهلة ملدة ل تزيد على )3(  و

اأيام لت�سحيح املخالفة 

عدم توفري م�سدر للمياه ال�ساخنة6  

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا  

نح مهلة ملدة ل تزيد على )5( خم�سة  و

اأيام لت�سحيح املخالفة 

  7

عدم اإجراء �سيانة

الجات وخزانات   اأو عدم �سالحية 

ديداتها مياه ال�سر و

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

نح مهلة ملدة ل تزيد على )5( خم�سة  و

اأيام لت�سحيح املخالفة  

تابـــــ  جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
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  8

عدم مكافحة احل�سرات والقوار�ش 

اأو عدم اتخا التدابري الالزمة ملنع 

دخولها

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما  

ة  ال نح مهلة ملدة ل تزيد على )3(  و

اأيام لت�سحيح املخالفة  وفـي حالة انت�سار 

لق املحل ملدة )5(  احل�سرات اأو القوار�ش ي

خم�سة اأيام  

  9
عدم توفري

 اأدوات الأمن وال�سالمة

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما 

ة  ال نح مهلة ملدة ل تزيد على )3(  و

اأيام لت�سحيح املخالفة  وفـي حالة عدم 

ة اأيام  ال لق املحل ملدة )3(  التقيد ي

  10

عدم الهتمام بالنظافة العامة 

داخل وخارج املحل ونظافة وترتيب 

الأجهزة والأدوات امل�ستخدمة

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما  

نح مهلة ملدة ل تزيد على )3( و

ة اأيام لت�سحيح املخالفة   ال  

  11
عدم �سيانة تو�سيالت اأو خزانات 

ال�سرف ال�سحي اأو تركها مك�سوفة

مائة ريال  ال غرامة مقدارها )300( 

نح مهلة ملدة ل تزيد على )5(  عما  و

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة  وفـي حالة 

ة اأيام  ال لق املحل ملدة )3(  عدم التقيد ي

  12
عدم �سالحية 

الأجهزة امل�ستخدمة

ون ريال عمانيا   ال غرامــة مقدارها )30( 

نح مهلة ملدة ل تزيد على )5( و

 خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  13

ار�سة الن�سا  ا�ستخدام اأدوات فـي 

م�سنوعــة من مادة قابلـــة لل�ســـداأ 

اأو التفاعل مع الأغذية وامل�سروبات 

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما 

نح مهلة ملدة ل تزيد على )5(  و

 خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

تابـــــ  جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
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  14
عــدم �سالحيــة

 مر�سح املياه واأنابيب التو�سيل

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

نح مهلة ملدة ل تزيد على )5( و

 خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  15

عدم نظافة الأ�سطح املالم�سة 

ذاء اأو ا�ستخدام منظفات  لل

ذائية  ر على املواد ال ومطهرات توؤ

ومياه ال�سر 

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما 

نح مهلة ملدة ل تزيد على )3( و

ة اأيام لت�سحيح املخالفة  وفـي حالة  ال  

ة اأيام  ال لق املحل ملدة )3(  عدم التقيد ي

  16
�ســوء التخلــ�ش

 مــن النفايــات 

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

بالن�سبة للمحالت التجارية  وغرامة 

مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا بالن�سبة 

لو�سيلة النقل  مع اإزالة اأ�سبا املخالفة 

  17
ت�سر املياه 

فـي ال�سوارع والأماكن العامة

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما 

بالن�سبة للمحالت التجارية  وغرامة 

مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

بالن�سبة لو�سيلة النقل  مع اإزالة اأ�سبا 

املخالفة 

  18
خمالفة موا�سفات وا�سرتاطات 

ذائية التعبئة والنقل للمواد ال

مائة ريال عما  ال غرامة مقدارها )300( 

واإتالف ما يثبت ف�ساده اأو عدم �سالحيت 

لال�ستهالك الدمي 

  19

تداول مواد غذائية منتهية 

ال�سالحيـــة اأو حمظــــورة 

�سو�سة اأو غري �ساحلة  اأو م

لال�ستهالك الدمي

 بالن�سبة للمحالت التجارية

غرامة مقدارها )1000( األ ريال عما  

ذائية   واإتالف املـادة ال

ة اأيام  ال وغلق املحل ملـدة )3( 

تابـــــ  جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
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  20

تداول مواد غذائية منتهية 

ال�سالحيــــة اأو حمظـــــورة 

�سو�سة اأو غري �ساحلة  اأو م

لال�ستهالك الدمي بالن�سبة مل�سانع 

الأغذية وامل�سالخ وخمازن املواد 

ذائية وحمالت اإعادة التعبئة  ال

ومراكز الت�سوق

غرامة مقدارها )4000( اأربعة الف

ذائية    ريال عما  واإتالف املـادة ال

مع غلق املحل ملدة ل تقل عن )5(

 خم�سة اأيام حتى اإزالة اأ�سبا املخالفة 

  21
تروي مواد غذائية

 دون موافقة البلدية 

مائة ال غرامة مقدارها )300( 

ذائية  ريال عما  واإتالف املـادة ال

بوت عدم �سالحيتها   فـي حالة 

  22
بيع وتداول منتجات غذائية

 اأعدت فـي اأماكن غري مرخ�سة

مائة ال غرامة مقدارها )300( 

ذائية   ريال عما  واإتالف املــادة ال

  23

بيع وتداول اأغذية مطبوخة خمزنة 

ة  من اليوم ال�سابق وحمفو

بطريقة غري �سحية 

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  

واإتالف الأغذية 

  24

عدم توفري جهاز حف املاأكولت 

ال�ساخنة اأو الباردة

يل  اأو عدم �سالحيت اأو عدم ت�س

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا  

نح مهلة ملـدة ل تزيد على )3( و

ة اأيام لت�سحيح املخالفة  ال  

  25

عـــدم توفيــــر اأرفــــ

الجـــات  اأو دوالــيــــب اأو 

 مالئمـــة للتخزيـــــن اأو العــــر�ش

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما 

نح مهلة  على كل �سر غري متوفر  و

ة اأيام ال ملدة ل تزيد على )3( 

 لت�سحيح املخالفة 

تابـــــ  جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
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  26

عدم اللتزام بتخزين اأو عر�ش 

الأغذية فـي درجات احلرارة املنا�سبة 

 املطبوخة )64( درجة مئوية 

الباردة )10 اإ 4( درجة مئوية 

املجمدة )-1 اإ -40( درجة مئوية

غرامة مقدارها )100( مائة

 ريال عما  واإتالف ما يثبت عدم 

�سالحيت لال�ستهالك الدمي 

  27

ذائية حف املواد ال

 فـي عبوات غري خم�س�سة

 حلف الأغذية 

ون ريال عمانيا   ال غرامة مقدارها )30( 

واإتالف العبوات مبحتوياتها

  28
اإعادة جتميد

ابتها ذائية بعد اإ  املواد ال

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا  

ذائية  واإتالف املـادة ال

  29

يد الجة ت عدم توفري 

 لعر�ش اللحوم والدواجن 

والأ�سماك الطازجة

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

نح مهلة ملـدة ل تزيد على )3(  و

ة اأيام لت�سحيح املخالفة  ال

  30
الت�سبـب فــي حـدو

 حالــة ت�سمــم غذائــي 

غرامة مقدارها )2000( األفا ريال عما  

وغلق املحل ملدة ل تزيد على )10( ع�سرة 

اأيام مع اإزالة اأ�سبا املخالفة  

وفـي حال تكرار املخالفة خالل مدة 

ـــى  رامــة  ويل الرتخي�ش ت�ساع ال

نح مرة اأخر اإل بعد  الرتخيــــ�ش  ول 

اء  مرور )6( �ستة اأ�سهـــر من تاريخ الإل

  31
عــدم الف�ســل

ب املراحل املختلفة لإعداد الأطعمة

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

ة  ال نح مهلة ملدة ل تزيد على )3(  و

اأيام لت�سحيح املخالفة 
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  32
اخللط ب الأغذية

 النيئة واملطبوخة

غرامة مقدارها )500( خم�سمائة

 ريال عما  واإتالف ما يثبت عدم 

�سالحيت لال�ستهالك الدمي 

  33
ا�ستخدام مياه غري مطابقة 

للموا�سفات القيا�سية املعتمدة 

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما  

والوق الفوري عن ا�ستخدام م�سدر املياه 

اإ ح ت�سحيح املخالفة 

  34

عدم مطابقة الأغذية للموا�سفات 

بوت عدم  القيا�سية املعتمدة اأو 

يا �سالحيتها خم

مائة ال غرامة مقدارها )300( 

 ريال عما  واإتالف الأغذية املخالفة 

  35

وجـــود مـــواد �ســــارة اأو قـــوار�ش

ارها اأو اأي من اأطوارها  اأو ح�سرات اأو ا

ذائية اأو ف�سالتها فـي املــادة ال

غرامة مقدارها )500( خم�سمائة

ذائية    ريال عما  واإتالف املـادة ال

ة اأيام  ال وغلق املحل ملدة )3( 

  36
عدم الهتمام

 بنظافة الأغذية املعرو�سة

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا  

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  37
عدم الف�سل ب اأدوات التنظي 

ذائية والتعقيم واملواد ال

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا  

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  38
عدم توفري ال�سابون ال�سائل 

وو�سائل التجفي املنا�سبة

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا  

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  39
ذائية املجمدة ابة املواد ال اإ

 بطريقة غري �سحية

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  

ذائية  واإتالف املـادة ال

تابـــــ  جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
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ات�سال �سكن العمال باملحل40  
غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما 

نح مهلة ملدة ل تزيد على )3( و
ة اأيام لت�سحيح املخالفة  ال  

  41
عدم �سالحية الزيت

 امل�ستخدم فـي الطبخ

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما  

واإتالف الزيت امل�ستخدم 

  42

عدم توفري وا�ستخدام من�سار 

كهربائي لتقطيع اللحوم املجمدة 

مبحالت بيع اللحوم

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

نح مهلة ملدة ل تزيد على )3( و

ة اأيام لت�سحيح املخالفة  ال  

بيع حلوم جمهولة امل�سدر43  
غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما  

واإتالف اللحوم 

  44
بح حيوانات اأو دواجن

ر�ش  فـي اأماكن غري مرخ�سة لهذا ال

غرامة مقدارها )100( مائة

 ريال عما  واإتالف ما يثبت عدم 

�سالحيت لال�ستهالك الدمي 

  45

عدم التقيد بالأوزان املعتمدة 

للدواجن املذبوحة بامل�سلخ

دة باملحالت  وامل

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا  

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  46

عدم اللتزام بال�سرتاطات 

واملوا�سفات ال�سحية اخلا�سة 

مب�سالخ الدواجن 

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  47

ل كاف عدم اللتزام بو�سع 

 على الأ�سماك اأو عدم ا�ستخدام

 برادات لعر�سها 

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا  

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة

 واإتالف الكميات غري ال�ساحلة 

  48
عدم اللتزام بنقل خملفات الذبح 

بامل�سالخ اأول باأول 
غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 
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  49

بح احليوان قبل اإجراء

 الفح�ش الظاهري علي من قبل

 الطبيب/الفني البيطري

غرامة مقدارها )50( خم�سون 

ريال عمانيا  واإتالف ما يثبت عدم 

�سالحيت لال�ستهالك الدمي 

  50
نزع اأجزاء من الذبيحة قبل فح�سها 

من قبل الطبيب/الفني البيطري

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا  

واإتالف الذبيحة فـي حال عدم التمكن

 من حتديد �سالحيتها لال�ستهالك الدمي 

  51
عدم اللتزام مبواعيد الذبح

 بامل�سلخ املقررة من قبل البلدية
غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

  52

عدم اللتزام بالطاقة الإنتاجية 

امل�سرح بها فـي الأن�سطة البيطرية 

)مزارع الدواجن وحظائر احليوانات(

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  

نح مهلة ملدة ل تزيد على )10( و

 ع�سرة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  53
لة  عدم التزام ال�سركة امل�س

بر�سوم الذبح املقررة فـي امل�سالخ
غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما 

  54
بيع الدواجن احلية 

فـي الأ�سواق والأماكن العامة
غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا  

  55

عدم اللتزام بال�سرتاطات ال�سحية 

اخلا�سة بنقل الذبائح من امل�سالخ 

اإ املحالت التجارية

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

  56
ابة اللحوم املجمدة اإ

 وبيعها على اأنها طازجة 

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما 

رامة   وفـي حالة التكرار ت�ساع ال

واإتالف اللحوم 
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  57

بيع حلوم غري خمتومة بختم 

البلدية اأو عدم وجود البيانات 

التعريفية اخلا�سة بالذبيحة

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  

رامـــة   وفـــي حالـــة التكـــرار ت�ساعــ ال

واإتالف اللحوم 

  58
تعليق الذبائح خارج

يد اأو التجميد  اأجهزة الت

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا  

رامة   وفـي حالة التكرار ت�ساع ال

بوت عدم  واإتالف اللحوم فـي حالة 

�سالحيتها لال�ستهالك الدمي 

  59
عـــــدم عــــــزل احليوانــــات املري�ســـــة

 فـي حظائر احليوانات

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  

رامة   وفـي حالة التكرار ت�ساع ال

ة اأيام  ال وغلق احلظرية ملدة )3( 

  60

عــــــدم ف�ســــــل مواقـــــع تخزيــــــن

 اأو حت�سيـــر اأو اإعــداد حلـــوم 

اخلنزير وم�ستقاتها

 غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  

رامة  وفـي حالة التكرار ت�ساع ال

  61
ذائية  حف وتخزين املواد ال

بطريقة تعيق عملية التفتي�ش 

 غرامة مقدارها )25( خم�سة وع�سرون 

نح مهلة ملدة ل تزيد  ريال عمانيا  و

على )5( خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  62
الت�سرف بالأغذية

 املتحف عليها من قبل البلدية

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  

وغلق املحل ملدة )5( خم�سة اأيام 

  63

وجود ت�سر اأو طفح

 ملياه ال�سرف ال�سحي 

بداخل اأي مرفق من مرافق املحل

 غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما  

ة اأيام  ال وغلق املحل ملدة )3( 

م - خمالفــات ال�سحــة الوقائيــة

  1
عدم اللتزام بال�سرتاطات ال�سحية 

اخلا�سة باحلالقة 

غرامة مقدارها )70( �سبعون ريال عمانيا  

واإتالف الأدوات غري ال�ساحلة 
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  2
عدم توفري 

يل جهاز التعقيم اأو ت�س

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

نح مهلة ملدة ل تزيد على )5(  و

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  3
ا�ستخدام م�ستح�سرات جتميل

 اأو مواد كيميائية غري م�سموح بها

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  

واإتالف امل�ستح�سرات واملواد املخالفة 

  4
ا�ستخدام اأجهزة طبية

 غري م�سرح بها

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  5
عدم توفري غ�سالت كهربائية 

�سيل املالب�ش ل

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  

نح مهلة ملدة ل تزيد على )5(  و

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  6
عــدم توفيــر مكــان خم�س�ش منا�سب 

لفة واملعلقة حلف املالب�ش امل

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا 

نح مهلة ملدة ل تزيد على )5(  و

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  7
طية طاولت كي املالب�ش  عدم ت

طاء اأبي�ش ونظي ب

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا 

نـح مهلـة ملــدة ل تزيد على )5(  و

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  8
عدم اللتزام بدرجات احلرارة 

ذائية املنا�سبة لنقل املواد ال
غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

  9

عدم ا�ستخدام اأدوات الوقاية الالزمة 

لعملية خلط الكلور فـي ابار ال�سر 

وحمطات ال�سرف ال�سحي

غرامة مقدارها 

)100( مائة ريال عما 
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  10
عدم تركيب جهاز حقن الكلور

 على ابار ال�سر

مائة  ال غرامة مقدارها )300( 

ريال عما  واإيقاف �سخ املياه 

اإ اأن يتم توفري اجلهاز 

  11
�سخ مياه ال�سر رغم تعطل جهاز 

حقن الكلور اأو نفا مادة الكلور

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما  

واإيقاف �سخ املياه اإ ح ت�سحيح املخالفة 

  12
طاء معد  طية البئر ب عدم ت

حمكم  متحرك وغري قابل لل�سداأ

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما 

نح مهلة ملدة ل تزيد على )5(  و

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

عدم اللتزام ب�سيانة ابار ال�سر13  

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما 

نح مهلة ملدة ل تزيد على )5(  و

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  14
عدم توفري خزان علوي

 فـي اأماكن بيع مياه ال�سر

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما 

نح مهلة ملدة ل تزيد على )5(  و

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  15

عدم ا�ستبدال ملحقات ال�سي�سة

 بعد كل ا�ستعمال اأو ا�ستخدام 

فحم �سناعي

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما  

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  16

تقد ال�سي�سة

 ملن تقل اأعمارهم عن )18(

مانية ع�سر عاما  

مائة  ال غرامة مقدارها )300( 

ريال عما  واللتزام الفوري بالتوق 

عن تقد ال�سي�سة ملن تقل اأعمارهم 

مانية ع�سر عاما  عن )18( 
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ن -  املخالفـات ال�سـارة بالبيئـة :

  1
عدم التخل�ش من الزيوت امل�ستعملة 

بطريقة �سحية و�سليمة

غرامة مقدارها 

)100( مائة ريال عما 

  2

ا�ستمرار العمل اإ ما بعد غرو 

ال�سم�ش فـي ور�ش حلام املعادن 

الواقعة على ال�سوارع العامة 

والتجمعات ال�سكنية

غرامة مقدارها 

)100( مائة ريال عما 

  3
عدم توفري جهاز ف�سل الزيوت

ا�سل وور�ش اإ�سالح ال�سيارات  فـي م

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما 

نح مهلة ملدة ل تزيد على )5(  و

خم�سة اأيام لت�سحيح املخالفة 

  4
اإيقاف ال�سيارات املراد �سيانتها 

واإ�سالحها خارج حدود الور�سة

غرامة مقدارها )50(

 خم�سون ريال عمانيا لكل �سيارة 

  5
ترك الأدوات واملواد امل�ستخدمة

 فـي العمل خارج حدود املحل 

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  6
يري الزيوت عدم اللتزام بت

 فـي الأماكن املخ�س�سة 
غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما 

  7

عر�ش مركبات الإيجار فـي الطرق 

رات امل�ساة اأو اجل�سور اأو 

 اأو املواق العامة اأو امليادين العامة

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

على كل �سيارة 

  8
النقل عن طريق

 و�سيلة نقل غري مرخ�سة

غرامة مقدارها )50( خم�سون

 ريال عمانيا  والوق عن العمل

 حل ا�ستخراج الرتخي�ش 
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  9
ا�ستعمال و�سيلة النقل فـي اأغرا�ش 

غري املرخ�ش بها

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا  

واللتزام بالأغرا�ش املرخ�ش بها 

  10
عدم الهتمام 

بنظافة و�سيانة و�سائل النقل

ون ريال عمانيا  ال غرامة مقدارها )30( 

نح مهلة ملدة ل تزيد على )3( و

ة اأيام لت�سحيح املخالفة  ال  

  11
 تفري املياه

 فـي الأماكن غري املخ�س�سة لها

غرامة مقدارها )300( 

مائة ريال عما  ال

 12
تفري ناقالت مياه ال�سرف ال�سحي 

فـي الأماكن غري املخ�س�سة لها

غرامة مقدارها )500( خم�سمائة 

ريال عما  وفـي حالة التكرار

رامة   ت�ساع ال

  13
التخل�ش من خملفات ال�سيارة

 فـي الأماكن غري املخ�س�سة لها

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا  

واللتزام الفوري بت�سحيح املخالفة 

  14

التعامل مع النفايات ال�سائلة

 من خالل تنظي ال�سيارات 

 اأو و�سائل النقل الأخر فـي غري 

الأماكن امل�سموح بها من البلدية

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

رامة  وفـي حالة التكرار ت�ساع ال

  15

يري مواقع حاويات جمع النفايات  ت

دون موافقة البلدية اأو اإحلاق 

ال�سرر بها كاحلرق والإتالف 

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

رامة   وفـي حالة التكرار ت�ساع ال

واإلزام املخال بدفع قيمة احلاوية 
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  16
التخل�ش من النفايات

 فـي غري الأماكن املخ�س�سة لها

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما  

رامة   وفـي حالة التكرار ت�ساع ال

نح املخال مهلة ملدة )1( يوم واحد  و

لنقل النفايات اإ الأماكن املخ�س�سة لها 

  17

رمي النفايات فـي الأرا�سي الف�ساء 

)�سواء اأكانت م�سورة اأم غري م�سورة( 

اأو ال�ساحات املفتوحة اأو الأودية

غرامة مقدارها )1000( األ ريال عما  

رامة   وفـي حالة التكرار ت�ساع ال

نح املخال مهلة ملدة )1( يوم واحد  و

لنقل النفايات اإ الأماكن املخ�س�سة لها 

  18

رمي الأنقا�ش والأ�سجار 

ا والأجهزة الكبرية وبقايا الأ

 وما �سابهها بجوار حاويات

 جمع النفايات

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا ،

رامة   وفـي حالة التكرار ت�ساع ال

نح املخال مهلة ملدة )1( يوم واحد  و

لنقل النفايات اإ الأماكن املخ�س�سة لها 

  19

اإلقــــاء جثــــــ اأو رو احليوانــــات 

اأو الأ�سمـــدة فــــي الأماكـــن العامــــة 

اأو حاويات جمع النفايات

 اأو بجوارها

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما  

رامة   وفـي حالة التكرار ت�ساع ال

نح املخال مهلة ملــدة )1( يوم واحــد و

 لت�سحيح املخالفة 

  20
العب مبحتويات

 حاويات جمع النفايات 

غرامة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا  

رامة   وفـي حالة التكرار ت�ساع ال
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  21

اإيقاف �ساحنات �سفط مياه املجاري 

والوقـــود واملعـــدات الثقيـلة

 فـي الأحياء ال�سكنية اأو الأماكن 

العامة اأك من املدة الالزمة 

لل�سفط اأو التحميل اأو التفري 

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا  

رامة  وفـي حالة التكرار ت�ساع ال

  22
دخول مواقع التخل�ش من النفايات 

دون احل�سول على موافقة البلدية

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما  

رامة  وفـي حالة التكرار ت�ساع ال

  23

تربية احليوانات اأو الدواجن

 فـي الأماكن املعدة لل�سكن

 دون موافقة البلدية 

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

نح املخال مهلة ملدة )3(  و

ة اأيام لت�سحيح املخالفة  ال

  24

عدم تقيد مال اأو �ساغل العقار 

باأعمال النظافة العامة

 ومكافحة الفات

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

ة اأيام  لإنهاء املخالفة   ال نح مهلة ملدة )3(  و

رامة  وفـي حالة التكرار ت�ساع ال

  25

عدم تقيد مالك املبا متعددة 

الطوابق باأعمال النظافة العامة 

ومكافحــــة الفـــات والتخلـــ�ش

 مــن النفايات بطريقة �سليمة

مائة ال غرامة مقدارها )300( 

نح مهلة ملدة )3(  ريال عما  و

ة اأيام لإنهاء املخالفة   ال  

رامة   وفـي حالة التكرار ت�ساع ال
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  26

جتفي الأ�سماك فـي الأحياء 

ال�سكنية اأو ال�سواط اأو على اأ�سطح 

املنازل اأو اأي مكان عام

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما 

ة اأيام  ال نح مهلة ملدة )3(  و

لإنهاء املخالفة  وفـي حالة التكرار 

رامة  ت�ساع ال

  27

وجود ت�سربات مياه املجاري  

اأو عدم �سيانة خطو الت�سري 

من املبنى ال�سكني اإ الطرقات 

وامليادين العامة اأو الأرا�سي

 اأو امل�ساكن املجاورة 

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما 

نح مهلة ملدة )1( يوم واحد لإنهاء املخالفة   و

رامة  وفـي حالة التكرار ت�ساع ال

  28

وجــــود ت�سربــــات ميــــاه املجــــاري  

اأو عدم �سيانة خطو الت�سري 

من املبنى ) التجاري  ال�سكني 

التجــاري  ال�سناعي  ال�سياحي ( 

اإ ال�سوارع اأو ال�ساحات العامة

غرامة مقدارها )1000( األ ريال عما  

وفـي حال التكرار تفر�ش غرامة مقدارها 

ة الف ريال عما   ال  )3000(

نح مهلة ملدة )1( يوم واحد لإنهاء املخالفة  و

  29

طية خزانات  عدم التزام املقاول بت

املياه امل�ستخدمة فـي اأعمال البناء

ديدات ال�سرف   اأو خزانات و

ال�سحي اخلا�سة ب�سكن العمال

غرامة مقدارها )200( مائتا ريال عما 

ة  اأيام لإنهاء املخالفة   ال نح مهلة ملدة )3(  و

رامة  وفـي حالة التكرار ت�ساع ال

  30

عدم التزام ال�سركات واملوؤ�س�سات 

اخلا�سة امل�سوؤولة عن املجمعات 

التجارية وال�سكنية املتعددة الطوابق 

واملن�سات الفندقية بتوفري حاويات 

نقل النفايات اأو عدم نقل النفايات 

اإ الأماكن املخ�س�سة لها اأول باأول

مائة ريال عما   ال غرامة مقدارها )300( 

ة اأيام لإنهاء املخالفة   ال نح مهلة ملدة )3(  و

رامة  وفـي حالة التكرار ت�ساع ال
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  31

عدم اإزالة خملفات البناء 

اأو الرتميم  اأو اإلقاوؤها فـي اأرا�سي 

ري اأو الأماكن العامة اأو نقل  ال

الأتربة من غري الأماكن

 املخ�س�سة لذل

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما  

وفـي حال التكرار تفر�ش غرامة مقدارها 

نح مهلة  مائة ريال عما  و ال  )300(

ملدة )1( يوم واحد لإنهاء املخالفة 

  32

ت�سر املواد النفطية وما فـي حكمها 

اإ ال�ســـوارع من ناقــالت النفـــط

 اأو من حمطــات الوقــود

غرامة مقدارها )1000( األ ريال عما  

وفـي حال التكرار تفر�ش غرامة مقدارها 

)5000( خم�سة الف ريال عما

 مع معاجلة الأ�سرار وامل�ساكل البيئية فورا 

  33
الل مياه ال�سرف ال�سحي ا�ست

 غري املعاجلة لأغرا�ش الري

غرامة مقدارها )100( مائة ريال عما  

واإنهاء املخالفة فورا 

  34

وجود بوؤر توالد احل�سرات 

والقوار�ش داخل املنزل

 وعدم اتخا اإجراءات الوقاية

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا  

ة اأيام  ال واإعطاء مهلة )3( 

لإنهاء اأ�سبا املخالفة 

 35
ترك املركبات املهملة

 فـي املواق العامة 

غرامة مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

ال يوما تفر�ش بعد مرور )30( 

 من تاريخ و�سع املل�سق التنبيهي على ال�سيارة  

  36
الب�ســـق 

فـــي الأماكــن العامــة 

غرامة مقدارها )20( 

ع�سرون ريال عمانيا 

  37

اإيقاد النار حتت الأ�سجار اأو مكان

ا اأدت اإ ت�سوي  معد للتنزه اإ

 اأو الإ�سرار ب اأو م�سايقة اجلمهور

غرامة مقدارها )20(

 ع�سرون ريال عمانيا 

تابـــــع : جدول اجلزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط

-40-


