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بلديــــة م�سقـــط
قــــرار
رقــــم 2016/151
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيــم ا�ستخــدام املواقـف العامـة
ا�ستنادا �إىل قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
و�إىل الأمر املحلي رقم  97/33ب�ش�أن تنظيم ا�ستخدام املواقف العامة مقابل ر�سوم حمددة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فــي �شـ�أن تنظيـم ا�ستخـدام املواقـف العامـة ب�أحكـام الالئحـة املرفقـة .
املــادة الثانيــــة
يلغــى الأمــر املحلــي رقم  97/33امل�شـار �إليـه  ،كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف الالئحــة املرفقــة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  29 :من �شـــــــــــــــوال 1437هــ
املوافــــــق  3 :من �أغ�سـطــــــ�س 2016م
املهنــد�س /حم�سـن بـن حممـد ال�شيــخ
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س بلديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ـ ــط
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الئحــة تنظيــم ا�ستخــدام املواقــف العامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل
منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
البلديــــة :
بلدية م�سقط .
املواقــف العامـــة :
الأماكــن املعــدة لوقــوف املركبــات نظيــر ر�ســم حمــدد  ،وت�شمــل جوانــب الطــرق وال�ساحــات
واملواقــف املتعــددة الطوابــق .
املركبــــة :
�أي �سيارة لنقل الركاب �أو الب�ضائع  ،و�أي عربة �أو دراجة نارية �أو عادية � ،سواء كانت تندفع
بطريقة ميكانيكية � ،أو بطريقة �أخرى .
العـــدادات :
�أجهزة القيا�س التي حتدد املـدة الزمنية لوقوف املركبة باملواقف العامة  ،ويتم بوا�سطتها
حت�صيل ر�سوم الوقوف .
املــادة ( ) 2
ال ت�س ــري �أحكــام ه ــذه الالئح ــة علـى �سيـارات الإ�سع ــاف وال�شرط ــة والدفــاع املدنـي والبلديـة
واملركبات احلكومية التي توافق عليها البلدية .
املــادة ( ) 3
تقوم البلدية برتكيب العدادات  ،والإ�شراف عليها  ،و�صيانتها  ،ولها �أي�ضا �أن تقيم بوابات
باملواقف العامة  ،لتنظيم دخول وخروج املركبات .
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املــادة ( ) 4
للبلديــة ا�ستغــالل ال�ساحــات �أو املباين املخ�ص�صة  ،كمواقف لل�سيارات �أو ت�أجريها للأفراد
�أو مل�ؤ�س�سات �أو �شركات القطاع اخلا�ص  ،مبوجب عقود حمددة املـدة تت�ضمن قواعد و�شروط
اال�ستغالل  ،واملبلغ املتفق عليه .
املــادة ( ) 5
حتدد ر�سوم وقوف املركبات باملواقف العامة  ،وفقا للملحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
يتم حت�صيل ر�سوم وقوف املركبات باملواقف العامة من خالل الآتي :
�أ  -الدفع النقدي بو�ضع العملة املعدنية بالعداد فـي املكان املخ�ص�ص لهذا الغر�ض .
ب  -ا�ستخدام بطاقة دخول بطريقة �آلية �أو يدوية  ،وفقا لل�شروط التي حتدد فـي تلك
البطاقات .
ج  -اال�شرتاك ال�شهري �أو ال�سنوي .
د � -أي طريقة �أخرى حتددها البلدية .
املــادة ( )7
يلتزم �أ�صحاب املركبات بدفع ر�سوم الوقوف باملواقف العامة  -فـي حال �إذا كان الدفع نقدا -
طوال �أيام الأ�سبوع خالل الفرتتني الآتيتني :
�أ  -من الثامنة �صباحا حتى الواحدة ظهرا .
ب  -من الرابعة م�ساء حتى التا�سعة م�ساء .
وي�ستثنى من ذلك �أيام اجلمعة وال�سبت  ،والعطالت الر�سمية الأخرى التي ي�صدر ب�ش�أنها
قرار من اجلهة املخت�صة بالدولة .
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املــادة ( ) 8
يحظر على �أ�صحاب املركبات ارتكاب �أي من الأفعال الآتية :
�أ  -الوقوف فـي املواقف العامة دون �سداد الر�سوم امل�ستحقة .
ب  -جتاوز مدة الوقوف امل�سموح بها نظري الر�سوم املدفوعة .
ج � -أي ت�صــرف مــن �ش�أنــه تعطيــل ا�ستخـدام العـدادات �أو ت�شويههـا �أو تعطيـل الوقــوف
باملواقف العامة �أو �إرباك حركة املركبات فيها .
د  -الوقوف على اخلطوط ال�صفراء �أو ال�صعود على الر�صيف للوقوف فـي ال�ساحات
الرتابية .
هـ  -الوقـ ـ ــوف فـ ــي املواقـ ــف املخ�ص�ص ــة للدوائ ـ ــر احلكوميـ ـ ــة والهيئـ ـ ــات الدبلوما�سي ـ ــة
والقن�صلي ــة واملنظم ــات اخلليجيــة والعربي ــة والدوليـ ــة .
و � -إيقــاف املركبــة ف ــي ال�سك ــك واملمرات  ،وعلــى الأر�صفــة امل�ؤديــة للموقــف  ،وعرقلــة
ان�سيابيــة الدخــول �إلــى املواقــف  ،واخلـروج منهـا .
ز  -الوقوف �أمام فوهة خرطوم احلريق �أو فـي املواقف املخ�ص�صة ل�سيارات الإ�سعاف .
حـ  -الوقــوف فـي املواقــف املخ�ص�صة لــذوي االحتياجــات اخلا�صــة .
ط � -إيقاف املركبة فـي مواقف التحميل والتنزيل .
ي � -إيقاف املركبة فـي املواقف املخ�ص�صة للخدمات ال�سياحية .
ك � -إيقاف املركبة فـي املواقف املخ�ص�صة لأئمة امل�ساجد �أو مواقع الإن�شاءات �أو امل�صارف .
ل  -ا�ستعمــال وا�ستغــالل املركبــات للمواقــف و�أر�صفتهــا وامل�ساحات اخلارجية املحيطة
بها مبا�شرة لغري الغر�ض املخ�ص�صة له  ،كعر�ض املركبات اخلا�صة للبيع �أو عر�ض
املركبة لأغرا�ض دعائية �أو ترويجية .
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املــادة ( ) 9
تفــر�ض غرامــات �إداريــة علـى خمالفــة �أحكــام ه ــذه الالئح ــة  ،وذلـك علــى النح ــو ال ــوارد
بامللح ــق رق ــم ( )2املرفــق به ــذه الالئح ــة .
ملحــق رقــم ( )1
ر�ســوم وقــوف املركبــات باملواقــف العامــة
الر�ســـــم

مقــدار الر�ســم

ر�سم حجز مواقف عامة

()50
خم�ســون ريــاال عمانيــا
�شهريــا لكــل موقــف

ر�سم ت�صريح مواقف العدادات لكل منطقة

()15
خم�سـة ع�شـر ريـاال عمانيـا
�شهريــا لكــل موقــف

ر�ســم ت�صريــح مواق ــف العـ ــدادات
( �شامل جميع املواقف )

()20
ع�ش ــرون ريـاال عمانيـا �شهريــا

ر�سم الوقوف باملواقف العامة اخلا�ضعة للر�سوم

()200
مائتــا بي�ســة لكــل �ساع ــة

ر�سم �إ�صدار ت�صريح وقوف خا�ص

()15
خم�ســة ع�شــر ريـاال عمانيـا �سنويـا

ر�سم تغيري ت�صريح الوقوف من مركبة لأخرى

()2
رياالن عمانيان

ر�سم ا�ستخراج ت�صريح وقوف بدل فاقد

()2
رياالن عمانيان

اجلريدة الر�سمية العدد ()1158

ملحــق رقـــم ()2
ب�شــ�أن الغرامــات الإداريــة ملخالفــات الوقــوف باملواقــف العامــة
املخالفـــــة

الغرامـة الإداريـة

حجز موقف �سيارات دون ا�ستخراج الرتخي�ص و�سداد الر�سوم

()100
مائـة ريـال عمانـي

�إيقاف املركبة ملدة تتجاوز احلد الأق�صى املقرر للوقوف
الوقوف دون �سداد الر�سوم
()10
�إيقــاف املركب ــة ب�ص ــورة تعرق ــل اال�ستف ــادة من املواقف الأخرى
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
�أو الوقوف على ممر امل�شاة فـي املواقف العامة
()10
�إ�شغال موقفني
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
�إيقاف املركبة فـي ال�سكك
()10
واملمرات وعلى الأر�صفة امل�ؤدية للموقف
واخلروج منها ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
وعرقلة ان�سيابية الدخول �إىل املواقف العامة
()10
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة

()10
الوقوف خلف �أو �أمام املركبات
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
فـي املواقف العامة و�إعاقة حركتها
()10
الوقــوف فـي مكان ممنوع الوقوف فيه
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
�أو مقت�صر ا�ستخدامه على جهات �أو فئات حمددة
()10
الوقوف على الر�صيف
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()10
الوقوف على اخلطوط ال�صفراء
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()10
ال�صعود على الر�صيف للوقوف فـي ال�ساحات الرتابية ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()20
الوقوف فـي موقف ذوي االحتياجات اخلا�صة
ع�شـرون ريـاال عمانيـا
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تابـع ملحـق رقــم ( : )2ب�ش ـ�أن الغرامــات الإداريــة ملخالفــات الوقــوف باملواقــف العامــة
الغرامـة الإداريـة
املخالفـــــة
()10
الوقوف �أمام فوهة خرطوم احلريق
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()100
الوقوف فـي املواقف املخ�ص�صة ل�سيارات الإ�سعاف
مائـة ريـال عمانـي
()10
�إيقاف املركبة فـي مواقف احلافالت و�سيارات الأجرة العامة ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()10
�إيقاف املركبات فـي املواقف املخ�ص�صة للم�صارف
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
�إيقاف املركبة فـي املواقف املخ�ص�صة للدوائر احلكومية والهيئات
()10
الدبلوما�سية والقن�صلية واملنظمات اخلليجية والعربية والدولية ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()10
الوقوف ب�أماكن حاويات النفايات
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()10
�إيقاف املركبة فـي مواقف التحميل والتنزيل
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()10
�إيقاف املركبة فـي املواقف املخ�ص�صة للخدمات ال�سياحية ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()10
�إيقاف املركبة فـي املواقف املخ�ص�صة ملواقع الإن�شاءات
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
()10
�إيقاف املركبة فـي املواقف املخ�ص�صة لأئمة امل�ساجد
ع�شـرة ريـاالت عمانيـة
ا�ستعمال وا�ستغالل املركبات للمواقف و�أر�صفتها وامل�ساحات
اخلارجية املحيطة بها مبا�شرة لغري الغر�ض املخ�ص�صة له ,
()500
كعر�ض املركبات اخلا�صة للبيع �أو عر�ض املركبة لأغرا�ض خم�سمائة ريال عمانـي
دعائية �أو ترويجية
()100
التعدي على �أجهزة حت�صيل الر�سم
مائـة ريـال عمانـي

