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بلديــــة م�سقـــط

قــــرار

 رقــــم 2016/151 

باإ�سـدار الئحـة تنظيــم ا�ستخــدام املواقـف العامـة 

ا�ستنادا اإىل قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2015/38 ،

واإىل الأمر املحلي رقم 97/33 ب�ساأن تنظيم ا�ستخدام املواقف العامة مقابل ر�سوم حمددة ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمـل فــي �سـاأن تنظيـم ا�ستخـدام املواقـف العامـة باأحكـام الالئحـة املرفقـة .

املــادة الثانيــــة

يلغــى الأمــر املحلــي رقم 97/33 امل�سـار اإليـه ، كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف الالئحــة املرفقــة ، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�ســدر فـي : 29 من �ســـــــــــــــوال 1437هــ

املوافــــــق :  3   من اأغ�سـطــــــ�س 2016م

املهنــد�س/ حم�سـن بـن حممـد ال�سيــخ

                                                                                                  رئيـــــــــــ�ض بلديــــــــــــــة م�سقــــــــــط
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الئحــة تنظيــم ا�ستخــدام املواقــف العامــة 

املــادة ) 1 (

املو�سح قرين كل  املعنى  الآتية  اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات  فـي تطبيق 

منها ، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

البلديــــة :

بلدية م�سقط .

املواقــف العامـــة : 

الأماكــن املعــدة لوقــوف املركبــات نظيــر ر�ســم حمــدد ، وت�سمــل جوانــب الطــرق وال�ساحــات 

واملواقــف املتعــددة الطوابــق .

املركبــــة : 

اأي �سيارة لنقل الركاب اأو الب�سائع ، واأي عربة اأو دراجة نارية اأو عادية ، �سواء كانت تندفع 

بطريقة ميكانيكية ، اأو بطريقة اأخرى .

العـــدادات :

اأجهزة القيا�ض التي حتدد املـدة الزمنية لوقوف املركبة باملواقف العامة ، ويتم بوا�سطتها 

حت�سيل ر�سوم الوقوف .

املــادة ) 2 (

ل ت�ســـري اأحكــام هـــذه الالئحـــة علـى �سيـارات الإ�سعـــاف وال�سرطـــة والدفــاع املدنـي والبلديـة 

واملركبات احلكومية التي توافق عليها البلدية .

املــادة ) 3 (

تقوم البلدية برتكيب العدادات ، والإ�سراف عليها ، و�سيانتها ، ولها اأي�سا اأن تقيم بوابات 

باملواقف العامة ، لتنظيم دخول وخروج املركبات  .
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املــادة ) 4 (

للبلديــة ا�ستغــالل ال�ساحــات اأو املباين املخ�س�سة ، كمواقف لل�سيارات اأو تاأجريها لالأفراد 

اأو ملوؤ�س�سات اأو �سركات القطاع اخلا�ض ، مبوجب عقود حمددة املـدة تت�سمن قواعد و�سروط 

ال�ستغالل ، واملبلغ املتفق عليه .

املــادة ) 5 (

حتدد ر�سوم وقوف املركبات باملواقف العامة ، وفقا للملحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 6 (

يتم حت�سيل ر�سوم وقوف املركبات باملواقف العامة من خالل الآتي :

 اأ - الدفع النقدي بو�سع العملة املعدنية بالعداد فـي املكان املخ�س�ض لهذا الغر�ض .

ب - ا�ستخدام بطاقة دخول بطريقة اآلية اأو يدوية ، وفقا لل�سروط التي حتدد فـي تلك 

البطاقات .

ج -  ال�سرتاك ال�سهري اأو ال�سنوي .

د - اأي طريقة اأخرى حتددها البلدية .

املــادة ) 7(

يلتزم اأ�سحاب املركبات بدفع ر�سوم الوقوف باملواقف العامة - فـي حال اإذا كان الدفع نقدا - 

طوال اأيام الأ�سبوع خالل الفرتتني الآتيتني :

 اأ - من الثامنة �سباحا حتى الواحدة ظهرا .

ب - من الرابعة م�ساء حتى التا�سعة م�ساء .

وي�ستثنى من ذلك اأيام اجلمعة وال�سبت ، والعطالت الر�سمية الأخرى التي ي�سدر ب�ساأنها 

قرار من اجلهة املخت�سة بالدولة .
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املــادة ) 8 (

يحظر على اأ�سحاب املركبات ارتكاب اأي من الأفعال الآتية :

اأ - الوقوف فـي املواقف العامة دون �سداد الر�سوم امل�ستحقة .

ب - جتاوز مدة الوقوف امل�سموح بها نظري الر�سوم املدفوعة .

ج - اأي ت�ســرف مــن �ساأنــه تعطيــل ا�ستخـدام العـدادات اأو ت�سويههـا اأو تعطيـل الوقــوف 

باملواقف العامة اأو اإرباك حركة املركبات فيها .

د - الوقوف على اخلطوط ال�سفراء اأو ال�سعود على الر�سيف للوقوف فـي ال�ساحات 

الرتابية .

هـ - الوقــــــوف فــــي املواقــــف املخ�س�ســـة للدوائـــــر احلكوميــــــة والهيئــــــات الدبلوما�سيـــــة 

والقن�سليـــة واملنظمـــات اخلليجيــة والعربيـــة والدوليــــة .

و - اإيقــاف املركبــة فـــي ال�سكـــك واملمرات ، وعلــى الأر�سفــة املوؤديــة للموقــف ، وعرقلــة 

ان�سيابيــة الدخــول اإلــى املواقــف ، واخلـروج منهـا .

ز - الوقوف اأمام فوهة خرطوم احلريق اأو فـي املواقف املخ�س�سة ل�سيارات الإ�سعاف .

حـ - الوقــوف فـي املواقــف املخ�س�سة لــذوي الحتياجــات اخلا�ســة .

ط - اإيقاف املركبة فـي مواقف التحميل والتنزيل .

ي - اإيقاف املركبة فـي املواقف املخ�س�سة للخدمات ال�سياحية .

ك - اإيقاف املركبة فـي املواقف املخ�س�سة لأئمة امل�ساجد اأو مواقع الإن�ساءات اأو امل�سارف .

ل - ا�ستعمــال وا�ستغــالل املركبــات للمواقــف واأر�سفتهــا وامل�ساحات اخلارجية املحيطة 

بها مبا�سرة لغري الغر�ض املخ�س�سة له ، كعر�ض املركبات اخلا�سة للبيع اأو عر�ض 

املركبة لأغرا�ض دعائية اأو ترويجية .
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املــادة ) 9 (

تفــر�ض غرامــات اإداريــة علـى خمالفــة اأحكــام هـــذه الالئحـــة ، وذلـك علــى النحـــو الـــوارد 

بامللحـــق رقـــم )2( املرفــق بهـــذه الالئحـــة .

ملحــق رقــم ) 1(

ر�ســوم وقــوف املركبــات باملواقــف العامــة 

مقــدار الر�ســمالر�ســـــم

ر�سم حجز مواقف عامة

)50(

خم�ســون ريــال عمانيــا  

�سهريــا لكــل موقــف

ر�سم ت�سريح مواقف العدادات لكل منطقة

)15(

 خم�سـة ع�سـر ريـال عمانيـا  

�سهريــا لكــل موقــف

ر�ســم ت�سريــح مواقـــف العــــدادات 

) �سامل جميع املواقف (

 )20(

ع�ســـرون ريـال عمانيـا �سهريــا

ر�سم الوقوف باملواقف العامة اخلا�سعة للر�سوم
)200(

 مائتــا بي�ســة لكــل �ساعـــة

ر�سم اإ�سدار ت�سريح وقوف خا�ض
)15(

خم�ســة ع�ســر ريـال عمانيـا �سنويـا

ر�سم تغيري ت�سريح الوقوف من مركبة لأخرى
)2(

ريالن عمانيان

ر�سم ا�ستخراج ت�سريح وقوف بدل فاقد
)2(

 ريالن عمانيان
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ملحــق رقـــم )2( 

ب�ســاأن الغرامــات االإداريــة ملخالفــات الوقــوف باملواقــف العامــة 

الغرامـة االإداريـةاملخالفـــــة

حجز موقف �سيارات دون ا�ستخراج الرتخي�ض و�سداد الر�سوم
 )100(

مائـة ريـال عمانـي

)10(اإيقاف املركبة ملدة تتجاوز احلد الأق�سى املقرر للوقوف

ع�سـرة ريـالت عمانيـة
الوقوف دون �سداد الر�سوم

اإيقــاف املركبـــة ب�ســـورة تعرقـــل ال�ستفـــادة من املواقف الأخرى 

اأو الوقوف على ممر امل�ساة فـي املواقف العامة

)10(

ع�سـرة ريـالت عمانيـة

اإ�سغال موقفني
)10(

ع�سـرة ريـالت عمانيـة

اإيقاف املركبة فـي ال�سكك

 واملمرات وعلى الأر�سفة املوؤدية للموقف

 وعرقلة ان�سيابية الدخول اإىل املواقف العامة واخلروج منها

)10(

ع�سـرة ريـالت عمانيـة

الوقوف خلف اأو اأمام املركبات

 فـي املواقف العامة واإعاقة حركتها

)10(

ع�سـرة ريـالت عمانيـة

الوقــوف فـي مكان ممنوع الوقوف فيه

 اأو مقت�سر ا�ستخدامه على جهات اأو فئات حمددة

)10(

ع�سـرة ريـالت عمانيـة

الوقوف على الر�سيف
)10(

ع�سـرة ريـالت عمانيـة

الوقوف على اخلطوط ال�سفراء
)10(

ع�سـرة ريـالت عمانيـة

ال�سعود على الر�سيف للوقوف فـي ال�ساحات الرتابية
)10(

ع�سـرة ريـالت عمانيـة

الوقوف فـي موقف ذوي الحتياجات اخلا�سة
)20(

ع�سـرون ريـال عمانيـا
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الغرامـة االإداريـةاملخالفـــــة

الوقوف اأمام فوهة خرطوم احلريق
)10(

ع�سـرة ريـالت عمانيـة

الوقوف فـي املواقف املخ�س�سة ل�سيارات الإ�سعاف
)100(

مائـة ريـال عمانـي

اإيقاف املركبة فـي مواقف احلافالت و�سيارات الأجرة العامة
)10(

ع�سـرة ريـالت عمانيـة

اإيقاف املركبات فـي املواقف املخ�س�سة للم�سارف
)10(

ع�سـرة ريـالت عمانيـة

اإيقاف املركبة فـي املواقف املخ�س�سة للدوائر احلكومية والهيئات 

الدبلوما�سية والقن�سلية واملنظمات اخلليجية والعربية والدولية 

)10(

ع�سـرة ريـالت عمانيـة

الوقوف باأماكن حاويات النفايات
)10(

ع�سـرة ريـالت عمانيـة

اإيقاف املركبة فـي مواقف التحميل والتنزيل
)10(

ع�سـرة ريـالت عمانيـة

اإيقاف املركبة فـي املواقف املخ�س�سة للخدمات ال�سياحية
)10(

ع�سـرة ريـالت عمانيـة

اإيقاف املركبة فـي املواقف املخ�س�سة ملواقع الإن�ساءات
)10(

ع�سـرة ريـالت عمانيـة

اإيقاف املركبة فـي املواقف املخ�س�سة لأئمة امل�ساجد
)10(

ع�سـرة ريـالت عمانيـة

ا�ستعمال وا�ستغالل املركبات للمواقف واأر�سفتها وامل�ساحات 

اخلارجية املحيطة بها مبا�سرة لغري الغر�ض املخ�س�سة له ، 

كعر�ض املركبات اخلا�سة للبيع اأو عر�ض املركبة لأغرا�ض

 دعائية اأو ترويجية

)500(

خم�سمائة ريال عمانـي

التعدي على اأجهزة حت�سيل الر�سم
)100(

مائـة ريـال عمانـي

  تابـع ملحـق رقــم )2( : ب�ســاأن الغرامــات الإداريــة ملخالفــات الوقــوف باملواقــف العامــة 


