
  
 

 

 املخالفة اهليدسية املكاتبالعكوبات املكزرة على 
 

 األوىل املخالفةعكوبة  املخالفة وصف املخالفة
 املخالفةعكوبة 

 الثاىية

 املخالفةعكوبة 

 الثالثة

عكوبة املخالفة 

 الزابعة

عكوبة املخالفة 

 اخلامسة

عكوبة املخالفة 

 السادسة

 اختالف معلومات املوقع

 اضه املالك * 
 خصة     زقه الس* 
 زقه الصك * 
 أمساء الشىازع احملًطة * 
 عدد ادواز املباىٌ اجملاوزة* 

غسامة اذتد األدىى بياءا -1
مً الئخة  4/22على املادة 

الػسامات وادتصاءات مع 
إيكاف املكتب ذتني تطىية 

 املخالفة
تىجًه تيبًه للنكتب  -2

 بعدو تكساز املخالفة
إدزاج العكىبة مبلف  -3

 املكتب
 

سامة اذتد غ-1
األعلى بياءا على 

مً الئخة  4/22املادة 
الػسامات وادتصاءات 
مع إيكاف املكتب 
 ذتني تطىية املخالفة

تىجًه إىراز -2
بىقف التعامل مع 

املكتب ملدة شهس يف 
 حال تكساز املخالفة

تصويد اهلًئة -3
الطعىدية للنهيدضني 
بيطخة مً ستضس 

 املخالفة
إدزاج العكىبة  -4

 مبلف املكتب

إيكاف التعامل  -1
مع كافة أعنال 
 املكتب ملدة شهس

تىجًه إىراز  -2
بىقف التعامل مع 

املكتب ملدة شهسيً 
يف حال تكساز 

 املخالفة
تصويد اهلًئة  -3

الطعىدية للنهيدضني 
بيطخة العكىبة 

 املكسزة
إدزاج العكىبة  -4

 مبلف املكتب

إيكاف التعامل  -1
مع كافة أعنال 

 املكتب ملدة شهسيً
تىجًه إىراز  -2

بىقف التعامل مع 
أشهس  3املكتب ملدة 

يف حال تكساز 
 املخالفة

تصويد اهلًئة  -3
الطعىدية للنهيدضني 

بيطخة العكىبة 
 املكسزة

إدزاج العكىبة  -4
 مبلف املكتب

إيكاف التعامل  -1
مع كافة أعنال 

 أشهس 3املكتب ملدة 
تىجًه إىراز  -2

بىقف التعامل مع 
أشهس  6املكتب ملدة 

يف حال تكساز 
 املخالفة

تصويد وشازة  -3
التجازة والصياعة 
واهلًئة الطعىدية 

للنهيدضني بيطخة 
العكىبة املكسزة 

الختاذ الالشو مً 
قبلهه يف حالة 

تكساز املكتب 
 للنخالفة

إدزاج العكىبة -4
 مبلف املكتب

إيكاف التعامل -1
مع كافة أعنال 

 أشهس 6املكتب ملدة 
 السفع لكاًل -2

التجازة  مً وشازة
والصياعة واهلًئة 

الطعىدية للنهيدضني 
بعدو جتديد 

تساخًص املكتب 
 ملدة عاو كامل

إدزاج العكىبة -3
 مبلف املكتب

 األخطاء الفيية املعنارية

 . تكديه مشازيع مً مكتب غري مؤهل لرلك*
 عدو التكًد باشرتاطات املىقع*
 .اختالف املشسوع االبتدائٌ عً املشسوع اليهائٌ* 
تعديل األخطاء يف املشسوع االبتدائٌ مً املسة  عدو*

 األوىل
 .اختالف املخططات املعدة مً واقع الطبًعة*

 األخطاء الفيية املساحية

 .تكديه كسوكًات مً مكتب غري مؤهل لرلك*
 ارتطاء يف إحداثًات املىقع* 
 .عدو تىضًح التداخل*
 .االختالف يف مطاحة األزض*
 .ائد عً الصكعدو حتديد ادتصء الص*

 األخطاء يف التكاريز الفيية
 .تكديه تكازيس فيًة مً مكتب غري مؤهل لرلك*
 .عدو التكًد باليناذج املعدة مً قبل األماىة*
 .االختالف يف معلىمات املبيى*

 املخالفات اإلدارية

 .عدو تكديه عكد تصنًه مع املشسوع االبتدائٌ*
تىاجد صاحب املكتب او املديس املطئىل أثياء عدو *

 .ادتىلة املًداىًة على املكتب
 عدو التكًد باضتنازة تدقًل املشازيع* 

 .عدو التكًد باليناذج املعدة مً قبل األماىة *
 .عدو اعتناد املختصني للكسوكٌ وخته املكتب*
 .عدو اعتناد املختصني للتكسيس الفين وخته املكتب*

ب هيدسي يكوو أي مكت

باإلشزاف على تيفيذ أعنال 

 خمالفة ليظاو البياء 

وذلك بياء  وعيد تكساز املخالفة يطلـب مً ادتهة املختصة اليت أصدزت الرتخًص اختاذ اإلجساءات املياضبة حبل املكتب مع دفع الػسامة( زيال  5000)وعكىبة اذتد األعلى ( زيال  3000) عكىبة اذتد األدىى 

 .هـ مع إيكاف التعامل مع كافة أعنال املكتب ملدة ضتة اشهس6/2/1422وتازيخ ( 212)مً الئخة الػسامات وادتصاءات الصادزة بكساز زتلظ الىشزاء زقه  4/9 على املادة

أي مكتب هيدسي يكوو 

باإلشـزاف على تيفيذ أعنـال 

غري خمالفه ، ولكً مل يته 

 الرتخيص بها 

هـ مع إيكاف التعامل 6/2/1422وتازيخ ( 212)مً الئخة الػسامات وادتصاءات الصادزة بكساز زتلظ الىشزاء زقه  4/10وذلك بياء على املادة  (زيال  3000)وعكىبة اذتد األعلى ( زيال  1000) عكىبة اذتد األدىى 

  .مع كافة أعنال املكتب ملدة شهسيً اشهس

أي خمالفـة ألىظنـة البـياء 

 مل حتدد هلا عكوبة 

( 212)مً الئخة الػسامات وادتصاءات الصادزة بكساز زتلظ الىشزاء زقه  4/22مع إشالة املخالفة على ىفكة املتطبب وذلك بياء على املادة ( زيال  5000) وعكىبة اذتد األعلى ( زيال  500) األدىى  عكىبة اذتد

 .ملشكلة لدزاضة املخالفةهـ مع إيكاف التعامل مع كافة أعنال املكتب حطب ما تساه اللجية ا6/2/1422وتازيخ 

                                                                                                                                                                              


