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رمي النفايات بجميع أنواعها 
في غير األماكن المخصصة 

 المحددة واألوقات

رمي القمامة دون استخدام األكياس 
 المحكمة اإلغالق

إلقاء مخمفات األشجار في 
الطرقات واألراضي العامة 

والخاصة سواء كانت مسورة 
 أو سائبة

إلقاء األوراق وأعقاب 
السجائر في الطرق 
والساحات والحدائق 

 واألماكن العامة والخاصة

رمي مخمفات المشروبات 
الت عمى والمرطبات والمأكو 

 الطرق العامة

نفض السجاد واألغطية 
وغيرها من الشرفات المطمة 
عمى الطرق والوجائب 

 ومناور األبنية

إلقاء النفايات بجميع 
أنواعها من النوافذ المطمة 
عمى الطرق ومناور األبنية 

 ومداخمها

رمي مخمفات المنازل والمواد 
المشتعمة في السالل المعمقة 

 رةوالمخصصة من قبل الما

تساقط المياه الناجمة عن نشر 
الغسيل وسقاية األحواض من 
الشرفات والنوافذ عمى األرصفة 
 ومداخل األبنية والمارة والجوار

إسالة المياه الناجمة عن 
تنظيف األبنية السكنية 
والمحالت التجارية عمى 

 األرصفة والطرقات

إشغال األرصفة والطرقات 
واألمالك العامة بما يعوق 

 لنظافةأعمال ا

تربية الحيوانات والطيور 
ضمن األبنية وبين الدور 
األهمية بالسكان في مدن 

 مراكز المحافظات

التمويث العضوي والبشري 
 خارج األماكن المخصصة

لصق اإلعالنات وغيرها في 
 غير األماكن المخصصة لها

قطف األزهار والورود أو 
 إتالفها في الحدائق العامة

ن مراكز مرور عربات الجر في مد
المحافظات والمناطق األثرية إال 
 لألغراض المخصصة لمسياحة

عدم االعتناء بالواجهات 
جراء  المطمة عمى الشوارع وا 
 اإلصالحات الالزمة عميها

عدم إجراء عمميات الدهان 
والتبييض بصورة دورية 
وفق توجيهات الوحدة 

 اإلدارية

عدم االلتزام بالطابع 
المعماري وألوان الدهان  

بنية وفق قرارات مجمس لأل
 المدينة

نشر الغسيل بشكل ظاهر 
في واجهات المباني 
والعقارات المطمة عمى 
 الطرق الدولية والرئيسية

عدم إيصال مزاريب األسطح 
والشرفات إلى شبكة 

المجاري العامة بالطرق 
 المناسبة
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 نقل الحاويات من موقعها المحدد
إلقاء النفايات بجميع أنوعها في األنهار ومجاري 
المياه وحرمها من قبل المارة وأصحاب المحالت 

 التجارية والمطاعم وشاغمي األماكن وغيرها

إلقاء النفايات بجميع أنوعها في البحار والبحيرات 
 وشواطئها

غسيل السيارات في الطرق والساحات ووجائب األبنية 
 والحدائق العامة المشتركة

رمي أو حرق اإلطارات في حاويات النفايات أو الطرق 
والساحات والحدائق والمنتزهات وعمى مولدها نقمها إلى 

 األماكن التي يحددها المجمس

نبش النفايات من الحاويات وسالل المهمالت 
 وأماكن تجمعها

مواد البناء واألنقاض بآليات ال تتوفر فيها  نقل
االحتياطات المناسبة لمنع تساقط هذه المواد عمى 

 الطرقات

إشغال الطرقات واألرصفة والساحات بمواد البناء 
 واألتربة وتجاوز المساحة المرخصة

مرور الحيوانات والمواشي في غير الشوارع والممرات 
 المخصصة لها من الوحدة اإلدارية

راج تمديدات المداخل عمى الساحات والشوارع إخ
واألرصفة والوجائب في دور السكن واألماكن العامة 

 والمحالت التجارية

إتالف المصابيح والفوانيس المعدة لإلنارة أو العبث 
 بها

قطع األشجار والمزروعات في الحدائق والطرقات 
 والساحات العامة
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لقاء  إسالة المياه الناجمة عن حفر اآلبار وا 
مخمفات حفر وتعزيل اآلبار في الطرق العامة 

 واألماكن العامة

إلقاء األنقاض و مخمفات جمي البالط 
وترسبات المجاري في الحاويات والطرق 

 واألماكن العامة

إلقاء مخمفات المواد المشتعمة في 
ات ومراكز تجمع النفايات أو الطرق حاوي

 واألماكن العامة

إلقاء مخمفات الزيوت بجميع أنواعها في 
الحاويات والمجاري العامة واألنهار وعمى 
مولدها يجب جمعها في عبوات مناسبة 
 ونقمها إلى األماكن التي يحددها المركز

تحويل المياه المالحة إلى مجاري األنهار 
 والبحيرات واألنهار
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