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لھذا األمر وتتیح لكم فھم مفھومھ الصحیح.

معنى الذوق العام

السلوكیاتالسعودیة، فإن تعریفھ یتمثل بأنھ عبارة عن مجموعة منحسب قانون الذوق العام الذي فرض مؤخًرا في المملكة العربیة
على قیم ومبادئقانون الذوق العام بھذا المفھوم على ضرورة المحافظةالتي تعبر عن قیم ومبادئ المجتمع وھویتھ. بحیث یؤكد

شيءخصوصیات الناس، وأن تتم معاقبة كل شخص یتلفظ أو یفعلوعادات المجتمع السعودي، فضًال عن الحرص على مراعاة
ممكن أن یضر أو یخیف من یرتاد األماكن العامة.

سلوكیات الذوق العام

والموالتالمثال ما یتلعق بالذین یرتادون األماكن العامة كاألسواقنظم قانون الذوق العام جملة من السلوكیات منھا على سبیل
الطبیةوالمطاعم ودور السینما وكذلك المالعب ودور العرض والمنشآتالتجاریة، وأیًضا الفنادق والمقاھي والمتاحف والمسارح

من الواجبووسائل النقل المختلفة والشواطئ والمعارض؛ بحیث أنھبأنواعھا والمشآت التعلیمیة والمنتزھات والنوادي والممرات
والعادات والتقالید السائدة لدى المجتمع.على أي شخص عند وجوده في مكان عام أن یحترم القیم والثقافة

وكذلكالعامة بلباس غیر محتشم یخالف العرف المتبع في المجتمعباإلضافة إلى ضبط األعمال ذات العالقة بالظھور في األماكن
باألقوال أوفي الشوارع واألماكن العامة، وضبط التصرفات سواء كانتیخدش الحیاء العام ، وأیًضا تتضمن القانون ضبط التسول

والتشجیع علىأو إلحاق الضرر بھم أو إخافتھم أو تعریضھم للخطر.باألفعال طالما كان فیھا إیذاء لمرتادي األماكن العامة
خاصة بالمواطنعن الدین اإلسالمي وعن األخالق األصیلة وعن كاریزماالسلوكیات التي یجب أن یتمتع بھا المواطن لكونھا نابعة

والكرم والغیرة والشرف والكبریاء.المحافظ المضیاف الذي یتحلى بمكارم األخالق من الشھامة

مخالفات الذوق العام

ھذا إن لم یكن مرخًصاعلى الجدران تمنع منًعا باًتا وكذا على وسائل النقل،وانطالًقا من مفھوم الذوق العام، فإن الكتابة أو الرسم
أو كلماتمن یرتدي لباًسا غیر محتشم أو مثًال علیھ صور أو رموزللشخص القائم بذلك من الجھة المعنیة. ویعاقب أیًضا كل

5قدرھامالیةغرامةیواجھونأنیمكنالقانونھذامخالفوأنبالذكرالجدیرومنالشامل؛بمفھومھالعامللذوقتسيءوعبارات
إذا كررھا في نفس العام .آالف لایر سعودي، باإلضافة إلى تغلیظ العقوبة على المخالف

غیر المخصصةمرتفع، والتجمع إلقامة الحفالت واألفراح في األماكنكما أن من مخالفات الذوق العام تشغیل الموسیقى بصوت
وأیًضا الجلوسمن السیارات من خالل النوافذ المفتوحة على الشارع،لمثل ھذا األمر، باإلضافة إلى إلقاء أعقاب السجائر والنفایات

الخاصة.على المقاعد المخصصة لكبار السن أو األشخاص ذوي االحتیاجات


