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جدول المخالفات والجزاءات اإلدارية

جدول المخالفات والجزاءات اإلدارية
او ً
ال :المخالفات المتعلقة بالمنشآت الخاصة المرخص لها مزاولة أعمال
تنفيذ وتركيب أجهزة المتابعة والتحكم
الرقم

نوع المخالفة

المخالفة األولى

تركيــب أجهــزة المتابعة
1

والتحكــم محظورة أو
بطريقــة وهميــة أو مخفية

50,000

دون موافقة مــن المركز

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

إغالق مؤقت
حتى يتم تعديل
مسببات
المخالفة

-

المالحظات

-

منــع موظف مركز
2

المتابعــة والتحكــم من

5,000

10,000

15,000

-

تأديــة عمله
اإلفصــاح أو تقديم أية
بيانــات أو ومعلومات أو
3

مســتندات خاطئــة للمركز

5,000

10,000

تتعلــق بأجهــزة المتابعة

15,000
 +إغالق المنشآة

-

والتحكم
عدم اإلبالغ عن أي عيوب
مصنعية أو أعطال يتم
4

اكتشافها في أجهزة
المتابعة والتحكم خالل

5,000

10,000

20,000

اإللتزام بتعديل مسببات
المخالفة

يوم عمل من تاريخ
اكتشاف ذلك
إلزام المنشأة مدة 20

التعديل على المواصفات
5

والمعايير الخاصة بغرف
المتابعة والتحكم بعد

يوم عمل للتعديل على
5,000

10,000

15,000
 +إغالق المنشآة

المواصفات والمعايير
الخاصة بغرف المتابعة
والتحكم حسب ما هو

إعتمادها من المركز

معتمد من المركز

عدم الرد على استفسارات
6

المركز المتعلقة بالشكاوي
أو المالحظات المقدمة خالل
خمسة أيام عمل رسمية

إنذار

5,000

10,000

-

جدول المخالفات والجزاءات اإلدارية
او ً
ال :المخالفات المتعلقة بالمنشآت الخاصة المرخص لها مزاولة أعمال
تنفيذ وتركيب أجهزة المتابعة والتحكم
الرقم

نوع المخالفة

المخالفة األولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

المالحظات

رفض التوقيع على محضر
7

الضبط أو محضر التحفظ
على أجهزة المتابعة

5,000

10,000

15,000

-

والتحكم
تغيير مواصفات أجهزة
المتابعة والتحكم
8

أو موقع الكاميرات
بالمنشأة دون أخذ

5,000

10,000

15,000
 +إغالق مؤقت

إلزام المنشآة بتعديل
مسببات المخالفة

الموافقات المسبقة من
قبل المركز
تركيــب كاميــرات خارجية
أو على األســطح بشكل
9

يتعــارض مع أماكن

10,000

20,000

التغطيــة المعتمــدة من

40,000
 +إغالق مؤقت

إلزام المنشآة بإزالة
الكاميرات وملحقاتها
على الفور

قبــل المركز
عــدم تركيب أجهزة
المتابعــة والتحكــم في
10

األماكــن المخصصة

إنذار

5,000

10,000

-

حســب المــدة المعيارية
المعتمــدة مــن المركز
عدم االلتزام
11

باإلشــتراطات الخاصة

إنذار

5,000

10,000

-

بالمخططــات الهندســية
تجميد الترخيص
لحين تغيير النظام

عدم التقيد بتركيب
12

أجهزة المتابعة والتحكم
وملحقاتها حسب
المعايير والمواصفات

وفق معايير المركز،

5,000

10,000

15,000

مع تحمل المنشآة
المرخصة تغيير النظام
وفق معايير ومواصفات
المركز

جدول المخالفات والجزاءات اإلدارية
او ً
ال :المخالفات المتعلقة بالمنشآت الخاصة المرخص لها مزاولة أعمال
تنفيذ وتركيب أجهزة المتابعة والتحكم
الرقم

نوع المخالفة

المخالفة األولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

المالحظات

عدم تجديد ترخيص
13

المنشأة لما يزيد

غرامة  500عن كل شهر أو جزء منه بحد أقصى 10,000

عن شهر بعد إنتهاء
صالحيتها
عدم اإللتزام بشروط
ومتطلبات التصريح

14

أو عدم إرسال التقارير

5,000

10,000

15,000

للمركز حسب المدة

تجميد الترخيص
حال إرتكاب المخالفة
الثالثة

المحددة

15

عدم إبراز بطاقة أو الرخصة
لموظفي المركز

5,000

10,000

15,000

تجميد الترخيص
حال إرتكاب المخالفة
الثالثة

مزاولة نشاط تركيب
16

أجهزة المتابعة والتحكم

 + 50,000إغالق المنشآة

دون ترخيص أو تصريح من
قبل المركز
عدم التقييد بشــروط

17

وإجــراءات التراخيص أو
التصاريــح المعتمــدة من

5,000

10,000

15,000
 +تجميد
الترخيص أو
التصريح

5,000

10,000

المركز

18

عــدم تســليم البيانات
اإلحصائيــة عنــد الطلب

إنذار

-

-

جدول المخالفات والجزاءات اإلدارية
او ً
ال :المخالفات المتعلقة بالمنشآت الخاصة المرخص لها مزاولة أعمال
تنفيذ وتركيب أجهزة المتابعة والتحكم
الرقم

نوع المخالفة

المخالفة األولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

المالحظات

إفشاء سرية
19

المعلومــات أو البيانــات

10,000

التــي تخص أجهزة

20,000
 +إغالق مؤقت

-

يتم إإلغالق بالتنسق
مع الجهات المعنية

المتابعــة والتحكم
عدم اإللتزام بالقرارت
20

والتعاميم الصادرة من

5,000

10,000

20,000

قبل المركز
عدم اإللتزام بالصيانة
21

الدورية ألجهزة المتابعة

إنذار

5,000

10,000

والتحكم
مزاولة النشاط في فترة
22

اإلغالق المؤقت دون
موافقة المركز

 + 50,000إغالق المنشآة

تجميد الرخصة حال
إرتكاب المخالفة
الثالثة
تجميد الرخصة حال
إرتكاب المخالفة
الثالثة

جدول المخالفات والجزاءات اإلدارية
ثاني ًا :المخالفات المتعلقة بالمنشآت العامة والخاصة
الرقم

نوع المخالفة

23

عدم التزام المنشأة
باشتراطات ومواصفات
المركز خالل مرحلة
التنفيذ

24

عدم وجود لوحة تنبيهية
في مكان بارز بالمنشأة
توضح وجود أجهزة
المتابعة والتحكم

25

عدم وجود سجل الصيانة
أو سجل األحداث أو سجل
الزيارة لغرفة المتابعة
والتحكم

26

عدم تحديث البيانات
المطلوبة من قبل
المركز

27

مزاولة النشاط دون
الحصول على شهادة عدم
ممانعة من قبل المركز

28

عدم تسليم البيانات
الشهرية اإلحصائية عند
الطلب

المخالفة األولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

10,000

20,000

30,000

10,000

20,000

30,000

10,000

20,000

30,000

إنذار

50,000

إنذار

5,000

10,000

+ 100,000
إغالق المنشآة

-

5,000

10,000

المالحظات

-

-

-

-

-

-

جدول المخالفات والجزاءات اإلدارية
ثاني ًا :المخالفات المتعلقة بالمنشآت العامة والخاصة
المخالفة األولى

المخالفة الثانية

المخالفة الثالثة

المالحظات

الرقم

نوع المخالفة

29

عدم اإللتزام بالقرارات
والتعاميم الصادرة من
قبل المركز

5,000

10,000

20,000

-

30

االمتناع عن صيانة أجهزة
المتابعة والتحكم

5,000

10,000

+ 15,000
إغالق مؤقت

-

اســتخدام أجهزة
31

المتابعــة والتحكم

100,000

بغــرض التعدي على

+ 200,000
إغالق المنشآة

-

خصوصيــة األخرين

32

تركيب أجهزة المتابعة
والتحكم المحظورة أة
بطريقة وهمية أو مخفية
دون موافقة المركز

33

منع موظف مركز
المتابعة والتحكم من
تأدية عمله

5,000

34

اإلفصاح أو تقديم أية
بيانات أو معلومات
أو مستندات خاطئة
للمركز تتعلق بأجهزة
المتابعة والتحكم

5,000

50,000

مع عدم اإلخالل بأي
عقوبة أشد وفق ًا
للتشريعات السارية

إغالق مؤقت
حتى يتم
تعديل
مسببات
المخالفة

-

-

10,000

15,000

-

10,000

+ 15,000
إغالق المنشآة

-

جدول المخالفات والجزاءات اإلدارية
ثاني ًا :المخالفات المتعلقة بالمنشآت العامة والخاصة
الرقم

نوع المخالفة

المخالفة األولى

35

عدم اإلبالغ عن أي عيوب
مصنعية أو أعطال يتم
اكتشافها في أجهزة
المتابعة والتحكم خالل
يوم عمل من تاريخ
اكتشاف ذلك

5,000

36

التعديل على المواصفات
والمعايير الخاصة بغرف
المتابعة والتحكم بعد
إعتمادها من المركز

5,000

37

عدم الرد على استفسارات
المركز المتعلقة
بالشكاوي أو المالحظات
المقدمة خالل خمسة
أيام عمل رسمية

إنذار

38

رفض التوقيع على محضر
الضبط أو محضر التحفظ
على أجهزة المتابعة
والتحكم

5,000

39

عدم تجديد شهادة
المطابقة الخاصة
بالمنشآت العامة
والخاصة لما يزيد
عن شهر بعد انتهاء
صالحيتها

المخالفة الثانية

10,000

المخالفة الثالثة

20,000

المالحظات

اإللتزام بتعديل
مسببات المخالفة

إلزام المنشأة مدة 20

يوم عمل للتعديل على

10,000

+ 15,000
إغالق المنشآة

المواصفات والمعايير
الخاصة بغرف المتابعة
والتحكم حسب ما هو
معتمد من المركز

5,000

10,000

10,000

15,000

-

-

غرامة  500عن كل شهر أو جزء منه بحد أقصى 10,000

