
اجلريدة الر�سمية العدد )1005(

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

اأمـــر حملـــي

رقـــم 2013/1

ب�شـاأن تنظيـم ممار�شـة ن�شـاط 

جمع وتداول اخلردة فـي حمافظة ظفار 

ا�ستنادا اإىل الئحة بلدية ظفار ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 86/18 ،

2010/3 ب�ساأن وقاية ال�سحة العامة ومراقبة االأن�سطة التجارية  واإىل االأمر املحلي رقم 

واملهنية وال�سناعية مبحافظة ظفار ،

واإىل موافقة وزارة املالية مبوجب اخلطاب رقم مالية - ت )9616( / م . ت . د /2012/3/6 

بتاريخ 2012/11/18م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

فـــي حمافظـــة ظفـــار  ن�ســـاط جمــــع وتـــداول اخلـــردة  �ســــاأن تنظيـــم ممار�ســـة  فــي  يعمــــل 

باالأحكام املرفقة .

املــادة الثانيـــة

ي�سدر رئي�س البلدية القرارات الالزمة لتنفيذ هذا االأمر .

املــادة الثالـثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا االأمر واالأحكام املرفقة اأو يتعار�س معهما .

املــادة الرابعــة

ين�سر هذا االأمر فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد ثالثة اأ�سهر من تاريخ ن�سره .

�شـدر فـي : 21من ربيع الثاني 1434هـ 

الموافــق :   4  من مــــــــــار�س  2013م
حممد بن �شلطان بن حمود البو�شعيدي

                                                                         وزيـــــــــــــــــــر الدولــــــــــــــــة وحمافــــــــــــظ ظفــــــــــــــــار
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اجلريدة الر�سمية العدد )1005(

الأحكـام املنظمـة ملمار�شـة ن�شـاط 

جمع وتداول اخلردة فـي حمافظة ظفار

الف�شل الأول

التعاريف 

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا االأمر يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�سح قرين كل منها 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

البــــلديــــــــــــــــــة :  بلدية ظفار .

اجلهات املخت�شـة : بلديـــة ظفـــــار ، وزارة التجـــارة وال�سناعـــة ، وزارة البيئــة وال�ســـوؤون 

املناخية ، �سرطة عمان ال�سلطانية .

الــخــــــــــــــــــــردة :  اأي قطع معدنية ي�ستخل�س منها مادة احلديد اأو النحا�س اأو غريها .

وتداول  جلمع  املخت�سـة  اجلهـات  ت�سدرهـا  التـي  الكتابيــة  املوافقـة   : الرتخيـــــــــــــــ�س 

اخلردة  .

الف�شـل الثانـي

اأحكام عامــــة

املــادة ) 2 (

يحظـــر ممار�سة ن�ســاط جمــع وتداول اخلـردة اإال بعد احل�ســــول علــى الرتخي�س .

املــادة ) 3 (

ال يجــوز الرتخي�س مبزاولــة الن�ســاط امل�سار اإليه فـي املادة )2( من هذه االأحكام اأو اإقامـــة 

خمازن للخردة اإال فـي املناطق ال�سناعية املعتمدة .  

املــادة ) 4 (

ال يجوز نقل الرتخي�س من �سخ�س الآخر اأو من موقع الآخــر اإال بعد موافقـة البلدية . 

املــادة ) 5 (

يح�سل ر�سم �سنوي عن الرتخي�س قدره )50( خم�سون رياال عمانيا .
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الف�شـــل الثالـــث

ا�شرتاطات ال�شحة وال�شالمة العامة

املــادة ) 6 (

يلتزم املرخ�س له باالآتي :

اأ - التخل�س من املخلفات ال�سلبة وال�سائلة طبقا للوائح والقرارات املعمول بها .

ب - اتخاذ التدابيــر الالزمـــة ل�سمــان �ســالمة العمــــال مع مراعـــاة ا�سرتاطـات االأمــن 

وال�سالمة التي ت�سعها الهيئة العامة للدفاع املدين واالإ�سعاف . 

ج - مزاولــة الن�ســاط فـي حــدود نطاق املحل ، ويحظـــر عليـــه ا�ستغــــالل اأي جــــزء من 

املوقع املخ�س�س لال�ستخدام ال�سكني . 

د - اإقامـة املبنى من املــواد الثابتة واأن تتوفر به و�ســائل التهويــة واالإ�ســـاءة الكافيـــة 

ويجب تغطية االأر�سية بالبالط اأو االإ�سمنت .

هـ - و�ســع حاجــز من مــادة غيــــر قابــلــة لال�ستعــال وبارتفـــاع منــا�ســب لف�ســـــل مكــان  

املراجعني عن مكان التخزين .  

و - عمل مظالت من مواد غري قابلة لال�ستعال مبواقع جتميع اخلردة ومكوناتها .

ز - جتميــع املخلفـــــات الكيميائيـــــة اخلطـــرة كاالأحمـــا�س وغريهـــا - اإن وجـــدت فــــي 

موقـع عمله - فـي حاوية م�ستقلــة ونقلهــا للموقــع الذي حتــدده البلديــة وفقــا 

لالإجراءات املعمول بها لدى اجلهات املخت�سة .

ح - �سبــغ جميــع املركبــات التــي ت�ستخدم فـي جتميــع ونقــــل اخلـردة باللــون الف�ســـي 

مع كتابــة البيانــات اخلا�ســة بالن�ســاط على االأبواب وي�ستثنى من ذلك القاطــرات 

وال�ساحنات التي تقوم بالت�سدير عرب احلدود .

ط - التقيـــد باالأحكـــام الـــواردة بلوائــح التحكـــم فـي التلـــوث وال�سو�ســــــاء فـــــي البيئــة 

املعمول بها .
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املــادة ) 7 (

يجب على املرخ�س له التقيد بن�سب التعمني املقررة .

املــادة ) 8 (

يحظر جتوال �سيارات جمع وتـداول اخلــردة بعد ال�ســاعة التا�سعة ليــال وحتى اخلام�سـة 

�سباحا .

الف�شل الرابع

ال�شوابــط الأمنيــة

املــادة ) 9 (   

يجـب اأن يكـون ال�سخـ�س القائـم بعمليـة �ســـراء اخلـــردة عمانـــي اجلن�ســيــة وحا�ســــال على 

الرباءة االأمنية من اجلهات املخت�سة .

املــادة ) 10 ( 

البيانــــات اخلا�ســة  بتدويــن  اخلـــردة  ن�ســــاط جمع وتداول  له مبــزاولـــة  املرخــ�س  يلتــــزم 

�ســرطــة عمــــــــان  املعتمـــــدة من  الذيــن يبيعـــــون اخلــــردة وفقـــــا لال�ســتمـــارة  باالأ�ســخــا�س 

ال�سلطانيـــة وتقـدميهــا ب�ســكل اأ�ســـبوعي اإلــى اجلهــة املخت�ســـة ب�ســـرطة عمـــان ال�سلطانية .

املــادة ) 11 (

يحظر بيع و�سراء وت�سدير االأ�سناف املبينة بامللحق املرفق اإال بعد احل�سول على خطاب 

عدم ممانعة من اجلهة املالكة لها حتدد فيه اأو�ساف واأ�سناف وكميات اخلردة واعتمادها 

من �سرطة عمان ال�سلطانية .

املــادة ) 12 (

على  باحل�سول  اخلــردة  ت�سدير  فـي  رغبتها  عند  لها  املرخ�س  املوؤ�س�سة  اأو  ال�سركة  تلتزم 

ترخيــ�س ملمار�ســــة ذلك الن�ســــاط �سمــن ال�ســـجـــل التجــــاري ال�ســـــادر من وزارة التجــــارة 

وال�سناعــة علــى اأن تقــوم باإبالغ االإدارة العامــة للجمارك ب�ســرطة عمــان  ال�سلطانيــــة قبـــــل 

حتميـــــل املــــواد الراغبــــة فـــي ت�سديرهــــا بال�ساحنــــات اأو املقطــــورات )الرتيــــالت( للتـاأكـــــد 

من حمولتها قبل ال�سحن .
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املــادة ) 13 (

اإبالغ  النوعيــة  اأي خردة جمهولة امل�سدر وعلى كـل حمــل يتلقــى مثل هذه  يحظر �سراء 

اأقرب مركز لل�سرطة على الفور .

الف�شل اخلام�س

العقوبـــات

املــادة ) 14 ( 

مع عدم االإخــالل باأي عقوبــة اأ�ســد ين�س عليها اأي قانــون اآخــر معمول به فـي هذا ال�ســـاأن : 

اأ - يعاقب كــل من يخالف اأحكــام هذا االأمــر بغرامــة ال تزيد علــى )100( مائــة ريــال  

عماين عن املخالفتني االأولــى والثانيـــة وبغرامــة ال تزيــد علــى )300( ثالثمائـــة 

ريــال عماين اأو بال�ســجن مدة ال تزيد على �ســتة اأ�ســهر اأو بالعقوبتني معــا عن كــل 

خمالفة تالية .

ب - كــل من ي�ســتمر فـي ارتكــــاب خمالفــة الأحكــــام هذا  االأمــر اأو القـــرارات واالإجــراءات 

املنفذة له ، بعد ا�ستالمه اإخطارا من البلديــة باملخالفــة ومل يقم باإزالتها ، يعاقب 

بغرامــة ال تزيد على )50( خم�سني رياال عمانيا عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة 

على اأال تزيد الغرامــة فـي جمموعهــا على )1000( األف ريال عماين .

كما يلغى الرتخي�س ويوقف املحل عن ممار�سة الن�ساط نهائيا فـي حالة قيام املرخ�س 

له عمدا �سراء اأو حيازة خردة تثبت اأنها م�سروقة اأو غري م�سروعة امل�سدر .
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ملحـــق

- اأنابيب النفط والغاز .

- املعدات اخلا�سة با�ستخراج النفط .

- الكابيالت الكهربائية الكبرية واملتنوعة .

- الكابيالت اخلا�سة باالأرت )االأملنيوم املتنوعة لالأعمدة الكهربائية ( .

- كابيالت الهواتف .

- املحوالت الكهربائية .

- لوحات املركبات القدمية واجلديدة .

- ال�سواخ�س واللوائح املرورية املختلفة .

- اللوائح االإر�سادية الدالة على الوزارات واملباين وغريها .

- االأظرف الفارغة للطلقات .

- اأغطية فتحات ال�سرف ال�سحي .

- الواقي احلديدي للنوافذ .

- امل�سامري احلديدية التي ت�ستخدم لتثبيت اأعمدة كهرباء ال�سغط العايل .

- اأ�سطوانات الغاز .

- ال�سياج بكافة اأنواعه .

- املقتنيات االأثرية .

- املدافع االأثرية .

- التحف باأنواعها .

- حاويات القمامة .

- اأعمدة االإنارة .

- اأغطية ال�سرف .
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