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 مكتب وزيـر الدولـة وحمافـظ ظفـار

اأمـــر حملـــي

 رقـــم 2013/2 

ب�شــاأن تنظيــم تـــداول 

وتخزين ونقل والتخل�ص من الإطارات فـي حمافظة ظفار

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

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/46 فـي �ساأن قيام ال�سركة العمانية القاب�سة خلدمات 

البيئة )�ش.م.ع.م ( باإدارة وت�سغيل قطاع النفايات ،

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

واملهنية وال�سناعية مبحافظة ظفار ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

االإطارات فـي حمافظة ظفار  �ساأن تنظيم تداول وتخزين ونقل والتخل�ش من  فـي  يعمل 

باالأحكام املرفقة .

املــادة الثانيــــة

ي�سدر رئي�ش البلدية القرارات الالزمة لتنفـيذ هذا االأمر .

املــادة الثالـثــــة

يلغى كل ما يخالف االأحكام املرفقة اأو يتعار�ش معها . 

املــادة الرابعــــة

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

�شـدر فـي : 30  من �شعبـــــــــان 1434هـ

املـوافـــــق :   9  من يوليـــــــــــو 2013م

حممد بن �شلطان بن حمود البو�شعيدي

                                                                          وزيــــــــــــــــــر الدولــــــــــــــــة وحمافــــــــــظ ظفـــــــــــــــــار
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الأحكام املنظمة لتداول وتخزين ونقل

والتخل�ص من الإطارات فـي حمافظة ظفار

املــادة ) 1 (

فــي تطبيــق اأحكــام هــذا االأمــر يكــون للكلمــات وامل�سطلحات التاليـة املعنى املو�سـح قرين 

كل منها ما مل يقت�ش �سياق الن�ش معنى اآخر :

الـبلديــــــــــــــــــــــــة : بلدية ظفار .

ال�شلطات املخت�شـة : االأجهزة الفنية واالإدارية املخت�سة ببلدية ظفار .

ال�شركـــــــــــــــــــــــــة : ال�سركة العمانية القاب�سة خلدمات البيئــة )�ش.م.ع.م( .

املــادة ) 2 (

التي حتددها  التالفة ونقلها والتخل�ش منها وفقا لال�سرتاطات  االإطارات  يكون تخزين 

ال�سلطات املخت�سة ، ويجوز للبلدية اإ�سافة اأي �سروط اأخرى كلما اقت�سى االأمر ذلك .

املــادة ) 3 (

يحظر تخزين االإطارات التالفة فـي غري االأماكن املخ�س�سة لذلك ، وعلى وجه اخل�سو�ش ، 

املبانــي واملنـــازل واالأماكـــن القريبــــة من االأحيــــاء ال�سكنيــــة اأو التجاريـة اأو م�سادر امليــــاه 

اأو االأرا�سي الف�ساء .

املــادة ) 4 (

للتخلـــــــ�ش  املحـــــــــددة  االأماكـــــــن  ال�سركــــــة  مـــع  بالتن�سيـــــق  املخت�ســـــة  ال�سلطــــــات  حتــــــــدد 

من االإطارات التالفة .

املــادة ) 5 (

يحظر بيع االإطارات غري املطابقة للموا�سفات التي حتددها اجلهات ذات العالقة .

املــادة ) 6 (

يلتزم كل من ميار�ش ن�ساط ا�ستبدال واإ�سالح االإطارات باالآتي :

، وال يجوز  باأول  اأوال  للتخل�ش منها  املحددة  االأماكن  اإىل  التالفة  االإطارات  نقل   -  1

االحتفـاظ اإال بالكميـــة التـي حتددهـا ال�سلطـــات املخت�ســـة بعد توافــر ا�سرتاطـــات 

ال�سالمة من اجلهات املخت�سة . 
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 2 - عدم التخل�ش من االإطارات التالفة فـي مواقع الطمر التابعة للبلدية .

3 - تدوين البيانات اخلا�سة بكميات االإطارات التالفة واأ�ساليب التخل�ش منها وفقا 

للنموذج املعد لهذا الغر�ش من قبل ال�سلطات املخت�سة .

 4 - و�سع خطة الطوارئ بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة .

املــادة ) 7 (

مع عــدم االإخالل بالعقوبــات الواردة فـي هذه االأحكام ، يجوز لل�سلطات املخت�سة اإغالق 

اأي من�ساأة خمالفة لهذه االأحكام اإىل اأن يتم اإزالة اأ�سباب املخالفة ، وفـي حال كانت املخالفة 

و�سحب   ، املن�ساأة  اإغالق  يتم  االإن�سان  حياة  على  توؤثر  اأو  تداركها  ميكن  ال  خطورة  متثل 

الرتخي�ش مبا�سرة . 

املــادة ) 8 ( 

�سلطة مراقبة تطبيق  الق�سائية  ال�سبطية  الذين يحملون �سفة  البلدية  يكون ملوظفـي 

هذه االأحكام .

املــادة ) 9 (

 ، ال�ساأن  فـي هذا  به  اآخر معمول  اأي قانون  اأ�سد ين�ش عليها  باأي عقوبة  االإخالل  مع عدم 

يعاقــب كل من يخالــــف هذه االأحكــــام بغرامة ال تزيد علـــى )100( مائـــة ريــــال عمانــــي 

عن املخالفتيـــن االأولــى والثانيــــــة ، وبغرامة ال تزيـــــد علـــــى )300( ثالثمائة ريال عماين ، 

اأو بال�سجن مـــدة ال تزيد على )6( �ستة اأ�سهر اأو بالعقوبتني معا عن كل خمالفة تالية .

املــادة )10(

اأو القرارات واالإجراءات املنفذة لها بعد  يعاقب كل من ي�ستمر فـي خمالفة هذه االأحكام 

ت�سلمه اإخطارا من البلدية باملخالفة ومل يقم باإزالتها بغرامة ال تزيد على )50( خم�سني 

رياال عمانيــــا عن كل يـــــوم ت�ستمــر فـيه املخالفة ، على اأال تزيد الغرامـــة فـــي جمموعهــا 

على )1000( األف ريال عماين .  
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