
 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 1

            

 

 

 

 
 
 .ا لنظام األعالف والئحته التنفيذيةجدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفق

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 2

 

  والتي تنص    ،(ه 23/9/1435)( وتاريخ  60ن من نظام األعالف الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ي( من املادة الثانية والثالث4ة )إلى الفقر   ااستناد  

في الفقرة ))  :على  1تتولى الهيئة توقيع العقوبات املنصوص عليها 
 
ه  لتصنيٍف للمخالفات وتحديٍد للعقوبات يعتمد    ا( من هذه املادة، وفق

ذلك بقيام    ل  خ  وتحدد الالئحة الضوابط واإلجراءات املتعلقة بذلك، وال ي   ،دها من الرئيساملجلس، وال تكون العقوبات نافذة إال بعد اعتما

 الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة لها(. 

 

 التعاريف:

 املنشآت الكبيرة: •

 األعالف. ومستوردي وتشمل مصانع ومستودعات 

 :  املتوسطة والصغيرة آتاملنش •

 وتشمل نقاط ومحالت بيع األعالف. 

 

 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 3

 :
 
 املنشآت الكبيرةأوال

 التسجيل والتراخيص الفصل األول: 

 املادة

 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

1 

 على   بالريالة الغـرام

 العقوبات غير املالية 
 املختبرات  ن يستوردامل  ستودعات امل  صانع امل

املكاتب 

 االستشارية 

 10.000 20.000 15.000 15.000 20.000 مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص 1/1
يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق  

ا. 180باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

 - 5000 5000 5000 5000 5000 ء الترخيص نشاط بعد انتهاالمزاولة  1/2

1/3 
دون   ،إضافي غير مدرج بالترخيصمزاولة نشاط 

افقة الجهات الرقابية املعنية   مو
5000 5000 5000 5000 5000 - 

1/4 
عدم صحة بيانات طلب الحصول على الترخيص  

 أو تجديده
5000 5000 5000 5000 5000 - 

1/5 
بل مزاولة النشاط بعد املنع أو اإلغالق من ق  

 دون إذنها  الهيئة
35.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

يجوز كذلك إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة و/أو  

منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف 

ا. 180ملدة ال تتجاوز   يوم 

 - - - 2000 2000 3000 ة أمزاولة النشاط خارج حدود املنش 1/6

 - 2000 2000 2000 2000 2000 عدم مطابقة البيانات في الرخصة على الطبيعة 1/7

 - 2000 2000 2000 2000 3000 ةأعدم وضع لوحة خارجية للمنش 1/8

 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 4

 املادة

 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

1 

 على   بالريالة الغـرام

 العقوبات غير املالية 
 املختبرات  ن يستوردامل  ستودعات امل  صانع امل

املكاتب 

 االستشارية 

 - 2000 2000 2000 2000 2000 عدم تحديث بيانات الترخيص  1/9

 - - - 1000 1000 1000 لدى الهيئة اقبل تسجيله األعالفتداول  1/10

1/11 
 ٍ من املكونات أو نسبها في األعالف دون  تغيير أي 

افقة الهيئة  الحصول على مو
5000 3000 3000 - - - 

1/12 
استخدام أي إضافة علفية غير مسجلة لدى 

 الهيئة
1000 1000 1000 - - - 

1/13 
املسجل في العلفي  عدم تحديث بيانات املنتج

 حال التغيير 
1000 1000 1000 - - - 

 - - - 1000 1000 1000 العلفيعدم دقة بيانات تسجيل املنتج  1/14

1/15 
و عدم اكتمال دليل تتبع العلف أعدم وجود 

 ة أالخاص باملنش
3000 2000 2000 - - - 

1/16 
جراءات لالستدعاء في حال حدوث  إعدم توفر 

 استدعاء ألي منتج 
5000 5000 5000 - - - 

1/17 

عدم االحتفاظ بالسجالت واملعلومات الخاصة 

ا بعد  ( يوم  180بتتبع العلف ملدة ال تقل عن )

أو ألي مدة أخرى تحددها   ،انتهاء فترة الصالحية

 الهيئة

5000 3000 3000 - - - 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 5

 املادة

 املخالفـة نـوع 

 العقوبات 

1 

 على   بالريالة الغـرام

 العقوبات غير املالية 
 املختبرات  ن يستوردامل  ستودعات امل  صانع امل

املكاتب 

 االستشارية 

1/18 

عدم قيام املنشأة بإبالغ الهيئة فور علمها أو 

  
 
  ةها أن األعالف غير مطابقشك

 
و أوائح الفنية لل

 االشتراطات التي تفرضها الهيئةو أ ،التعاميم

10.000 7000 7000 - - 
يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق  

ا. 180باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

1/19 
لة لعملية ة مفص  عدم تزويد الهيئة بتقارير دوري  

 السحب 
2000 2000 2000 - - - 

 10.000 15.000 15.000 15.000 20.000 صحيحو مستند غير أتزويد الهيئة ببيان  1/20
يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق  

ا. 180باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

1/21 
اإلعالن عن أعالف دون الحصول على ترخيص 

 من الهيئة
15.000 10.000 10.000 - - - 

1/22 
أي مخالفة لشروط ومتطلبات اإلعالن عن 

 عالف األ 
5000 3000 3000 - - - 

1/23 

عدم قيام املنشأة باإلجراءات الالزمة لسحب 

  
 
غير مطابقة أنها ها األعالف  فور علمها أو شك

 
 
و االشتراطات التي  ، أو التعاميم، أوائح الفنيةلل

تفرضها الهيئة بما في ذلك استرجاعه في حال 

 وصوله للمستهلك 

10.000 7000 7000 - - 
املخالف من ممارسة أي عمل متعلق  يجوز كذلك منع 

ا. 180باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

 

 

 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 6

 مختبرات تحليل األعالف الفصل الثاني: 

 املادة

 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

2 
 على   الغـرامة بالريال

 العقوبات غير املالية 
 صانع امل خاصةال ختبرات امل

2/1 
بالترخيص  إجراء اختبارات غير منصوص عليها  

 دة على أنها اختبارات معتم  
5000 - 

يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق  

ا. 180باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

2/2 

التأخر في إصدار نتائج االختبارات للعينات  

  15املرسلة من الجهات الرقابية ملدة تزيد عن 

 ا من تاريخ استالم العينات يوم  

 - - تكلفة االختبارالغرامة نفس 

2/3 
عدم التزام املختبر باملحافظة على مستوى األداء  

 
 
 ا ألصول املهنة في الفحصوالدقة وفق

5000 3000 - 

2/4 
بل  ة من ق  د  عدم االلتزام بأسعار االختبارات املعتم  

 الهيئة
5000 - - 

2/5 
براز الهيكل التنظيمي في مكان ظاهر إعدم 

 باملختبر 
5000 - - 

2/6 
ة من الهيئة د  براز أسعار االختبارات املعتم  إعدم 

 بمكان ظاهر في املختبر 
5000 - - 

2/7 
براز شهادة االعتماد سارية الصالحية في إعدم 

 مكان ظاهر في املختبر 
5000 - - 

2/8 

التعديل على الهيكل التنظيمي أو أسعار  

افقة  االختبارات وشهادة االعتماد دون أخذ مو

 الهيئة

5000 - - 

2/9 
  ، اال يوجد مختبر أو عقد لعمل االختبارات خارجي  

ل يكون العقد أو   غير مفع 
- 5000 - 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 7

 

 

 

 املادة

 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

2 
 على   الغـرامة بالريال

 العقوبات غير املالية 
 املصانع  خاصةال ختبرات امل

 - / لكل فني  1000 / لكل فني  2000 املختبر غير مؤهلين و فني 2/10

2/11 
عدم االحتفاظ بسجالت االختبارات آلخر ثالث 

 سنوات 
5000 - - 

 - 3000 5000 ال يوجد مستندات تثبت معايرة األجهزة 2/12

2/13 
عدم مطابقة االختبارات مع متطلبات اللوائح 

 ةالفني  
5000 3000 - 

2/14 
عدم االلتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج  

 ا لين نظام  وإعطاء معلومات لغير املخو  االختبار،  
5000 - 

يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق  

ا. 180باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

 

2/15 
و أي من معداته ألغراض أخرى  أاستخدام املختبر 

 غير مصرح بها 
2000 2000 - 

2/16 
وجود مواد لتحليل األعالف منتهية الصالحية أو 

 غير صالحة
5000 3000 

يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق  

ا. 180باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

 10.000 50.000 صدار نتائج اختبارات غير صحيحةإ 2/17
يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق  

ا. 180باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 8

 املبنى والبيئة املحيطة الفصل الثالث: 

 املادة

 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

3 
 على   الغـرامة بالريال

 العقوبات غير املالية 
 ستودعات امل  صانع امل

1/3 
و أوجود تجمعات ملياه راكدة داخل املنشاة 

 البيئة املحيطة
1000 500 - 

2/3 
 
 
تطهير للمركبات على   اتعدم توفر حوض أو مرش

 مدخل املصنع
1000 - - 

3/3 
عدم تجهيز مدخل منطقة اإلنتاج باألدوات  

 الالزمة للتعقيم والنظافة
2000 - - 

4/3 
ع  في جدران،  وجود تكسر/ شقوق/ تصد  

 سقف، أرضيات املنشأةأ
1000 500 - 

 - لكل باب /300 / لكل باب500 األبواب غير محكمة الغلق 5/3

6/3 

افذ مفتوحة أو ال  ،أو غير محكمة الغلق ،النو

أو  ،ممزق الشبك أو  ،يوجد شبك معدني للحماية

 به فتحات كبيرة 

 - / لكل نافذة 300 / لكل نافذة 500

7/3 
عة بطريقة تغطي و غير موز  أضاءة غير كافية اإل 

 املنطقة 
1000 1000 - 

 - 1000 1000 األرضيات ليست سهلة التنظيف  8/3

 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 9

 

 املادة

 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

3 
 على   الغـرامة بالريال

 العقوبات غير املالية 
 ستودعات امل  صانع امل

 - 1000 1000 التهوية غير كافية  9/3

10/3 
 
 
ر نظام فعال لقياس الحرارة والرطوبة عدم توف

 ةأداخل املنش
1000 1000 - 

11/3 

و/أو الطيور  الحيواناتو/أو مصائد الحشرات 

 أو موضوع ،أو عددها غير كاٍف  ،غير متوفرة
 
في  ة

و  أفات آو يوجد بها أ ،أو ال تعمل ، مكان غير مالئم

ما يدل على عدم وجود أو  ،تربةأو أحشرات 

 فعالية هذه املصائد 

1000 500 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 10

 

 املياه والصرف الصحـي داخل املنشأة الفصل الرابع: 

 املادة

 املخالفـة نـوع 

 العقوبات 

4 
 على   الغـرامة بالريال

 العقوبات غير املالية 
 ستودعات امل  صانع امل

1/4 
مدادات وتوصيالت الصرف إوجود تسرب في 

 و في البيئة املحيطةأالصحي داخل املنشاة 
2000 1000 - 

2/4 
و  أوجود غرفة تفتيش داخل منطقة اإلنتاج 

 التوزيع أو التخزين 
5000 3000 - 

3/4 
و غير محكمة أترك فتحة الصرف مفتوحة 

 غالقاإل 
5000 3000 - 

4/4 
استخدام مصدر مياه غير مأمون في تصنيع  

 األعالف 
10.000 - 

يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل  

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

5/4 

و أعدم وجود مكان مخصص لجمع املخلفات 

  ،تكدسها
 
 بأول )داخل وعدم التخلص منها أوال

 و البيئة املحيطة( أة أاملنش

1000 1000 - 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 11

 داخل املنشأة  والطيور  الحشرات والحيوانات النظافة ومكافحة الفصل الخامس: 

 املادة

 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

5 
 على   الغـرامة بالريال

 العقوبات غير املالية 
 ستودعات امل  صانع امل

1/5 
عدم تنظيف، أو تطهير أو تعقيم اآلالت واملعدات  

 دوات واأل 
3000 2000 - 

2/5 
- أو غير )محكمة الغلق ةحاويات النفايات تالف

 نظيفة(-مالئمة-كافية
500 500 - 

3/5 
عدم التقيد باشتراطات دورات املياه والصرف 

 الصحي
1000 500 - 

 - 2000 3000 عدم توفر مواد النظافة للعاملين  4/5

5/5 

ال توجد لوحات إرشادية خاصة بالنظافة العامة  

وبة كتمأو  ،غير كافية تكون أو  ، وغيرها في املنشأة

أو   ،غير واضحةتكون أو  ،ن و بلغة ال يفهمها العامل

 وضعت في أماكن غير ظاهرة 

1000 500 - 

6/5 
ال ملكافحة الحشرات  و/أو عدم وجود برنامج فع 

 و/أو طيور  الحيوانات
2000 2000 - 

7/5 
التخلص من النفايات بشكل غير آمن وبطريقة 

 ا على البيئة والصحة العامةتشكل خطر  
3000 2000 

يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل  

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

 - 2000 3000 النظافة باملنشأةمستوى تدني  8/5

 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 12

 املادة

 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

5 
 على   الغـرامة بالريال

 العقوبات غير املالية 
 ستودعات امل  صانع امل

5/9 
أو الحيوانات  و/الحشرات  و/أو وجود اآلفات 

 أو أجزاؤها أو فضالتها في املنشأةو/أو الطيور 
5000 3000 - 

5/10 

أو الحيوانات  و/الحشرات  و/أو وجود اآلفات 

أجزاؤها أو فضالتها بالقرب من  الطيور  أو /و

 خطوط اإلنتاج أو على املنتجات 

10,000 5000 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 13

 التداول الفصل السادس:  

 املادة

 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

6 
 على   الغـرامة بالريال

 العقوبات غير املالية 
 ستوردين امل  ستودعات امل  صانع امل

1/6 
عدم وجود بطاقة التعبئة على املنتجات العلفية 

 البيانات بوضوح  اعليه  مبين  
10.000 7000 7000 - 

 - 7000 7000 10.000 تداول منتج علفي مخالف لبيانات بطاقة املنتج 2/6

3/6 
ضافة علفية ممنوع  إو أ ةوليأتداول مادة 

 استخدامها
20.000 15.000 15.000 

يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل  

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

4/6 
و إضافة علفية منتهية  أتداول مادة أولية 

 الصالحية
20.000 15.000 15.000 

يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل  

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

 22.000 22.000 30.000 أعالف مجهولة املصدرتداول  5/6
يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل  

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

 - 3000 3000 5000 ماكن املخصصة لهاتجهيز األعالف في غير األ  6/6

7/6 
 أو  فاسدة أو تداول أعالف منتهية الصالحية 

 تالفة  أو متعفنة 
25.000 18.000 18.000 

يجوز كذلك إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة و/أو  

منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف 

ا. 180ملدة ال تتجاوز   يوم 

8/6 
ممنوع   ذات أصل حيوانيتداول منتجات 

 استخدامها
25.000 18.000 18.000 

يجوز كذلك إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة و/أو  

املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف منع 

ا. 180ملدة ال تتجاوز   يوم 
 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 14

 املادة

 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

6 
 على   الغـرامة بالريال

 العقوبات غير املالية 
 ستوردين امل  ستودعات امل  صانع امل

9/6 

تداول أعالف أو أي من مشتقاتها تحتوي على  

ا أو  أو ممنوعة دولي   ،مةمادة محظورة أو محر  

 أو يكون صادر بحقها منع تداول  ،امحلي  

100.000 50.000 50.000 

يجوز كذلك إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة و/أو  

منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف 

ا.   ملدة ال تتجاوز يوم 

 18.000 18.000 25.000 حدوث تلوث خلطي في األعالف  10/6
كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل  يجوز 

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

6/11 

احتواء األعالف على مواد سامة أو غير مرغوب  

فيها أو ملوثات بنسب أعلى من املسموح به في  

 املواصفات واللوائح الفنية 

50.000 30.000 30.000 
يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل  

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

6/12 
ها بعد  فيتداول أعالف أخذ تعهد بعدم التصرف 

 الفسح 
- - 30.000 

يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل  

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

6/13 
و سحبها،  أتداول أعالف أو مكوناتها تم حجزها  

 ها من السوق ؤ واستدعا
25,000 25,000 25,000 

يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل  

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

6/14 
 عدم مطابقة عبوات التعبئة والتغليف ل  
 
وائح ل

 الفنية املقررة 
5000 3000 3000 - 

6/15 
لتعديل في شكل أو لون العبوة بطريقة مخالفة  ا

وائح الفنية املقررة لها
 
ل  ل 

2000 2000 2000 - 

 - - - 5000 ةعدم االحتفاظ بعينات ممثلة لكل تشغيل 6/16

6/17 
املنتج العلفي غير مطابق لالشتراطات واملتطلبات  

 التي تفرضها الهيئة
30.000 22.000 22.000 

املخالف من ممارسة أي عمل  يجوز كذلك منع 

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 15

 املادة

 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

6 
 على   الغـرامة بالريال

 العقوبات غير املالية 
 ستوردين امل  ستودعات امل  صانع امل

 30.000 30.000 30.000 مر سحب صادر من الهيئةأعدم تنفيذ  6/18
املخالف من ممارسة أي عمل  يجوز كذلك منع 

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

 15.000 15.000 15.000 تالف صادر من الهيئةإمر أعدم تنفيذ  6/19
يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل  

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 16

 التخـزين الفصل السابع: 

 املادة

 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

7 
 على   الغـرامة بالريال

 العقوبات غير املالية 
 ستودعات امل  صانع امل

 - 1000 1000 عدم تطبيق أسس املمارسات الجيدة للتخزين 1/7

 - 1000 1000 عدم مناسبة املساحة مع حجم النشاط 2/7

3/7 
تداول األعالف في درجة رطوبة وحرارة غير 

 ملا ورد في بطاقة التعبئة مطابقة 
5000 3000 - 

 - 1000 1000 تخزين األعالف بشكل عشوائي  4/7

5/7 
أو  ،ة مع مواد التنظيفتخزين املادة العلفي  

 املبيدات وما في حكمها 
5000 3000 

يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل  

ا. 180باألعالف ملدة ال تتجاوز متعلق   يوم 

6/7 
تخزين األعالف املصنعة أو املعبأة على األرض 

 مباشرة
1000 1000 - 

7/7 
عدم الفصل بين املادة العلفية األولية واملنتج  

 النهائي 
3000 2000 - 

8/7 
عدم ترك مسافة بين املنتجات والسقف بحد  

 واحد  أدنى متر 
1000 1000 - 

9/7 
ة توفر ثالجات تبريد لتخزين املنتجات العلفي  عدم 

 لى تبريد إالتي تحتاج 
5000 3000 - 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 17

 املادة

 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

7 
 على   الغـرامة بالريال

 العقوبات غير املالية 
 ستودعات امل  صانع امل

 - 3000 5000 التخزين خارج املستودع  10/7

11/7 

لتخزين املنتجات  عدم تخصيص مكان منفصل 

التالفة واملسترجعة في املواد و  ،منتهية الصالحية

 املستودع

3000 2000 - 

12/7 
عدم تخصيص منطقة استالم وتسليم في 

 املستودع
2000 2000 - 

13/7 
فاسدة(   - تالفة - وجود أعالف )منتهية الصالحية

 في غير املكان املخصص لها 
5000 3000 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 18

 

 ن و العاملالفصل الثامن:  

 املادة

 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

8 
 على   الغـرامة بالريال

 العقوبات غير املالية 
 ستودعات امل  صانع امل

 - / لكل عامل 200 / لكل عامل 200 ممارسة سلوكيات غير صحية أثناء العمل 1/8

2/8 
عدم وجود لوازم إسعافات أولية ووسائل سالمة  

 للعاملين 
1000 1000 - 

3/8 

تشغيل عمال ليس لديهم رخصة ممارسة العمل  

رخصهم تكون أو  ،في األنشطة املتعلقة باألعالف

 منتهية 

 /لكل عامل 1000 /لكل عامل 1000
يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل  

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 19

 

 نقــل األعالف الفصل التاسع: 

 املادة

 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

9 
 على   الغـرامة بالريال

 العقوبات غير املالية 
 ناقلين ال ستوردين امل  ستودعات امل  صانع امل

1/9 
ممارسة نشاط نقل األعالف دون الحصول على 

 تصريح من الهيئة 
5000 3000 3000 3000 

املخالف من ممارسة أي عمل  يجوز كذلك منع 

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

 - 3000 3000 3000 5000 ثناء نقل األعالف أمخالفة االشتراطات الصحية  2/9

3/9 
أو لم يتم  ،استخدام وسائل نقل غير مناسبة

 نقل األعالفتطهيرها  ل
5000 3000 3000 3000 - 

4/9 
بالتعرف على نوع  عدم توفر مستندات تسمح 

 الحمولة
1000 1000 1000 1000 - 

 - 1000 1000 1000 1000 تفيد بتطهير وسيلة النقلعدم توفر مستندات  9/5

 - 1000 1000 1000 2000 نظافة وسيلة النقل  مستوى  تدني 9/6

 

 

 

 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 20

 

 

 مخالفــات عامــةالفصل العاشر: 

 املادة

 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

10 

 على   الغـرامة بالريال

 العقوبات غير املالية 
 املختبرات  ستوردين امل  ستودعات امل  صانع امل

املكاتب 

 االستشارية 

1/10 
هروب العمالة أثناء عمليات الرقابة والتفتيش  

 ةأعلى املنش
 - /لكل هارب3000 /لكل هارب3000 /لكل هارب3000 /لكل هارب3000 /لكل هارب3000

2/10 
ملنشأة أو إلى ا عدم السماح للمفتش بالدخول 

 إعاقة عمله 
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

يجوز كذلك إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة و/أو  

منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف 

ا. 180ملدة ال تتجاوز   يوم 

3/10 
عدم السماح للمفتش بسحب عينات من 

 لتحليلهااألعالف 
10.000 10.000 10.000 - - 

يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل  

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

4/10 
عدم تمكين املفتش من االطالع على املستندات  

 
 
 بها  و االحتفاظ، أت الخاصة باملنشأةوالسجال

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
منع املخالف من ممارسة أي عمل  يجوز كذلك 

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

 5000 5000 5000 5000 5000 عدم التزام املنشأة بالتعهدات املقدمة للهيئة  5/10
يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل  

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

10/6 
التعاميم الصادرة باالشتراطات أو  االلتزامعدم 

 ة عن الهيئ
5000 5000 5000 5000 5000 

يجوز كذلك منع املخالف من ممارسة أي عمل  

ا. 180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

 

 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 21

ا:   املتوسطة والصغيرة  آتاملنشثاني 

 التسجيل والتراخيص الفصل األول: 

 املادة
 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

 العقوبات غير املالية  الغرامة بالريال 1

ا.  180يجوز منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز  2500 مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص 1/1  يوم 

ا.  180باألعالف ملدة ال تتجاوز يجوز منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق  2000 مزاولة النشاط قبل استكمال إجراءات الترخيص  1/2  يوم 

 - 2000 ء الترخيص بعد انتها مزاولة النشاط 1/3

افقة  1/4  - 2000 الجهة الرقابية مزاولة نشاط إضافي غير مدرج بالترخيص دون مو

 5000 دون إذنها الجهة الرقابيةبل مزاولة النشاط بعد املنع أو اإلغالق من ق   1/5
الترخيص الصادر من الهيئة و/أو منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق يجوز إلغاء 

ا. 180باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

 - 1000 ة أمزاولة النشاط خارج حدود املنش 1/6

 - 1000 عدم مطابقة البيانات في الرخصة على الطبيعة 1/7

 - 1000 ةأعدم وضع لوحة خارجية للمنش 1/8

 - 1000 تحديث بيانات الترخيص عدم  1/9



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 22

 املادة
 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

 العقوبات غير املالية  الغرامة بالريال 1

 - 3000 بيع منتجات مخصصة ملصانع األعالف 1/10

 - 1000 الجهة الرقابيةلدى  اتداول األعالف قبل تسجيله 1/11

1/12   
افقة تغيير أي من املكو   - 2000 الجهة الرقابيةنات أو نسبها في األعالف دون الحصول على مو

 - 500 ة أع العلف الخاص باملنشو عدم اكتمال دليل تتب  أعدم وجود  1/13

1/14 
  
 
 ل   ةها أن األعالف غير مطابقعدم قيام املنشأة بإبالغ الهيئة فور علمها أو شك

 
ة  وائح الفني  ل

 الجهة الرقابيةو االشتراطات التي تفرضها أو التعاميم أ
ا.  180يجوز منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز  5000  يوم 

ا.  180يجوز منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز  10.000 و مستند غير صحيحأتزويد الهيئة ببيان  1/15  يوم 

 - 2000 عالفأي مخالفة لشروط ومتطلبات اإلعالن عن األ  1/16

1/17 
 
 
  ا( يوم  180ع العلف ملدة ال تقل عن )ت واملعلومات الخاصة بتتب  عدم االحتفاظ بالسجال

 الجهة الرقابية أو ألي مدة أخرى تحددها  ،بعد انتهاء فترة الصالحية
2000 - 

 

 

 

 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 23

 املبنى الفصل الثاني: 

 املادة
 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

 العقوبات غير املالية  الغرامة بالريال 2

2/1 
افذ مفتوحة أو غير محكمة الغلق ممزق الشبك أو  ، أو ال يوجد شبك معدني للحماية ،النو

 أو به فتحات كبيرة 
 - / لكل نافذة 500

 - 500 األرضيات ليست سهلة التنظيف  2/2

 - 500 ةألقياس الحرارة والرطوبة داخل املنشعدم توفر أجهزة  2/3

2/4 

أو  ،أو عددها غير كاٍف  ،غير متوفرةو/أو الطيور  حيواناتالو/أو مصائد الحشرات 

أو ما يدل   ،أو حشرات أو أتربة ، أو يوجد بها آفات ،أو ال تعمل ،في مكان غير مالئم ةموضوع

 على عدم فعالية هذه املصائد 

500 - 

 - 500 تخزين األعالف بكميات أكبر من حجم املحل  2/5

 األبواب غير م   2/6
 
 - / لكل باب500 ة الغلقم  حك

 - 500 أرضيات املنشأة و سقف، وأع  في جدران، وجود تكسر/ شقوق/ تصد   2/7

 - 500 بطريقة تغطي املنطقةو غير موزعة أ ،ضاءة غير كافيةاإل  2/8

 - 500 التهوية غير كافية  2/9



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 24

 النظافة ومكافحة اآلفات داخل املنشأة الفصل الثالث: 

 املادة
 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

 العقوبات غير املالية  الغرامة بالريال 3

 أو غير )م  ة، حاويات النفايات تالف 3/1
 
 - 500 نظيفة( - مالئمة – كافية – مة الغلقحك

ال ملكافحة الحشرات  3/2  - 500 و/أو طيور  و/أو الحيواناتعدم وجود برنامج فع 

3/3   
 
ا.  180يجوز منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز  2000 ا على البيئة والصحة العامة ل خطر  التخلص من النفايات بشكل غير آمن وبطريقة تشك  يوم 

 - 1000 النظافة باملنشأةمستوى تدني  3/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 25

 التداول الفصل الرابع: 

 املادة
 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

 العقوبات غير املالية  الغرامة بالريال 4

 - 1000 عليها البيانات بوضوح  عدم وجود بطاقة التعبئة على املنتجات العلفية مبين   4/1

 10.000 و تالفة ، أو متعفنةأ ،و فاسدةأتداول أعالف منتهية الصالحية  4/2
يجوز إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة و/أو منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق 

ا. 180باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

ا.  180متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز يجوز منع املخالف من ممارسة أي عمل  10.000 تداول أعالف مجهولة املصدر 4/3  يوم 

4/4 
أو ممنوعة  ،مة تحتوي على مادة محظورة أو محر   -أو أي من مشتقاتها  - تداول أعالف

 أو يكون صادر بحقها منع تداول  ، اأو محلي   ،ادولي  
5000 

متعلق يجوز إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة و/أو منع املخالف من ممارسة أي عمل 

ا. 180باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

4/5  
 
ا.  180يجوز منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز  5000 بعدم التصرف بها إلى حين ظهور نتائج التحليل  ذ تعهد  خ  التصرف بأعالف أ  يوم 

 عدم مطابقة عبوات التعبئة والتغليف ل   4/6
 
 - 2000 املقررة وائح الفنية ل

وائح الفنية املقررة لها ا 4/7
 
ل  - 1000 لتعديل في شكل أو لون العبوة بطريقة مخالفة ل 

 تداول األعالف في درجة رطوبة وحرارة غير مطابقة ل   4/8
 
 - 1000 وائح الفنيةل

ا.  180املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز يجوز منع  1000 تخزين األعالف مع مواد التنظيف أو املبيدات وما في حكمها  4/9  يوم 

 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 26

 املادة
 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

 العقوبات غير املالية  الغرامة بالريال 4

 - 500 تخزين األعالف املصنعة أو املعبأة على األرض مباشرة 4/10

 - 500 واحد   متر عدم ترك مسافة بين املنتجات والسقف بحد أدنى  4/11

 - 1000 لى تبريد إة التي تحتاج عدم توفر ثالجات تبريد لتخزين املنتجات العلفي   4/12

 - 1000 تداول املنتجات خارج املحل 4/13

 - 1000 تداول منتج علفي مخالف لبيانات بطاقة املنتج 4/14

 5000 حيواني ممنوع استخدامها ذات أصل تداول منتجات  4/15
إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة و/أو منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق يجوز 

ا. 180باألعالف ملدة ال تتجاوز   يوم 

4/16 
احتواء األعالف على مواد سامة أو غير مرغوب فيها أو ملوثات بنسب أعلى من املسموح به  

 في املواصفات واللوائح الفنية 
ا.  180ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز يجوز منع املخالف من  20.000  يوم 

ا.  180يجوز منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز  5000 ها من السوق ؤ و سحبها، واستدعاأحجزها  تم   - أو مكوناتها -تداول أعالف  4/17  يوم 

ا.  180يجوز منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز  5000 الجهة الرقابيةطلبات التي تفرضها املنتج العلفي غير مطابق لالشتراطات واملت 4/18  يوم 

ا.  180يجوز منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز  5000 الجهة الرقابيةتالف صادر من إمر أعدم تنفيذ  4/19  يوم 



 

 

 

 لنظام االعالف والئحته التنفيذية
ً
 . هـ1442/ 3/ 22( بتاريخ 1442 -26 - 2بقرار مجلس االدارة رقم ) املعتمد جدول تصنيف املخالفات والعقوبات املقررة لها وفقا

 27 من 27

 املادة
 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

 العقوبات غير املالية  الغرامة بالريال 4

 - 500 فاسدة( في غير املكان املخصص لها أو  – تالفةأو  – وجود أعالف )منتهية الصالحية 4/20

 

 مخالفــات عامــة الفصل الخامس: 

 املادة
 نـوع املخالفـة 

 العقوبات 

 املالية العقوبات غير   الغرامة بالريال 5

 - /لكل هارب1500 ة أهروب العمالة أثناء عمليات الرقابة والتفتيش على املنش 5/1

ا.  180يجوز منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز  10.000 ملنشأة أو إعاقة عمله إلى ا عدم السماح للمفتش بالدخول  5/2  يوم 

ا.  180يجوز منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز  10.000 عينات من األعالف لتحليلهاعدم السماح للمفتش بسحب  5/3  يوم 

5/4 
 
 
 و االحتفاظ، أت الخاصة باملنشأةعدم تمكين املفتش من االطالع على املستندات والسجال

 بها.
ا.  180باألعالف ملدة ال تتجاوز يجوز منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق  10.000  يوم 

5/5 
أو  ،تشغيل عمال ليس لديهم رخصة ممارسة العمل في األنشطة املتعلقة باألعالف

 رخصهم منتهية 
ا.  180يجوز منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز  /لكل عامل 1000  يوم 

مة للجهة الرقابية عدم التزام املنشأة بالتعهدات  5/6 ا.  180يجوز منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز  1000 املقد   يوم 

ا.  180يجوز منع املخالف من ممارسة أي عمل متعلق باألعالف ملدة ال تتجاوز  1000 الجهة الرقابية التعاميم الصادرة عن باالشتراطات أو  االلتزامعدم  5/7  يوم 

 


