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مكتـب وزيـر الدولـة وحمافـظ ظفـار
�أمــر حملــي
رقــم 2016/2
ب�شـ�أن تنظيـم حركـة املركبـات
وا�ستخـدام املواقـف العامـة فــي حمافظـة ظفـار
ا�ستنادا �إىل الئحة بلدية ظفار ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 86/18
و�إلـ ــى املر�س ـ ــوم ال�سلطان ــي رقـ ــم  2003/37بتحديـ ــد اخت�صا�ص ــات مكت ــب وزيـ ــر الدولـ ـ ــة
وحماف ــظ ظفــار واعتمــاد الهيكــل التنظيمــي للمكت ــب ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ــل فـي �شـ ـ ـ�أن تنظيـ ــم حركـ ــة املركب ــات وا�ستخـ ــدام املواقـ ــف العام ــة مبحافظـ ــة ظف ــار
بالأحكــام املرفق ــة .
املــادة الثانيــــة
ي�صــدر رئي ــ�س بلدي ــة ظفــار الق ــرارات الالزمــة لتنفـيــذ هــذا الأمــر .
املــادة الثالـثــــة
يلغــى كــل مـا يخــالف الأحكــام املرفقــة � ،أو يتعــار�ض معهــا .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا الأمر فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  29 :مـن �شــــــــــــوال 1437هـ
املوافـــــق  3 :مـن �أغ�سطـــــ�س 2016م

حممد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وحمافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ ظف ـ ـ ـ ـ ـ ــار
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الأحكـــــام املنظمـــــة
حلركـة املركبـات وا�ستخـدام املواقـف العامـة فـي حمافظـة ظفـار
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا الأمر يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
البلديـــــة :
بلديـ ـ ــة ظفـ ـ ــار .
الرئيـــــ�س :
رئيـ ـ ــ�س البلدي ـ ـ ــة .
ال�سلطــة املخت�صــة :
املديريــة العامــة لبلديــة �صاللــة .
املواقــف العامــة :
الأماكــن وال�ساحــات واملياديــن العامــة املعــدة لوقـوف املركبات نظري ر�ســم حم ـ ــدد �أو بـ ــدون
ر�س ـ ــم  ،وت�شمـ ــل جوان ـ ــب الطـ ــرق وال�ش ـ ـ ــوارع الرئي�س ـ ــة �أو الداخلي ـ ــة �أو املواقـ ــف املتعـ ــددة
الطواب ــق امل�صــرح به ــا من قبل البلدية .
املـركبــــــة :
و�سيل ـ ــة م ــن و�سائـ ــل النق ـ ــل �أو اجلـ ــر �أعـ ـ ــدت لل�سيـ ـ ــر علـ ــى عجـ ــالت �أو جنزي ــر  ،وت�سي ــر
بقـ ــوة �آليـ ــة �أو ج�سديــة  ،كال�سيــارات وال�شاحنــات واملعدات والدراجات الآلية .
ال�شاحنــة :
�سيارة معدة لنقل الأ�شياء والب�ضائع واحليوانات .
املعــــــــــدة :
مركبة ت�ستخدم للأعمال الإن�شائية  ،غري م�صممة لو�ضع حمولة عليها .
العــدادات :
�أجهزة القيا�س التي حتدد املــدة الزمنية لوقوف املركبـة فـي املواقف العامة  ،ويتم بوا�سطتها
حت�صيل ر�سوم بلدية على الوقوف خالل مدة حمددة فـيها .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1160

املــادة ( ) 2
يحظــر وقــوف ال�شاحنــات واملعـ ــدات فـي الأحيــاء ال�سكنيـ ــة للمــدن �أو عل ــى جانبــي الط ـ ــرق
الداخلية للأحياء والأ�سواق �إال بغر�ض حتميل �أو تفريغ حمولتها � ،أو ل�ضرورة عــمل م�ؤقــت
م�صرح به من ال�سلطة املخت�صة .
كمــا يحظــر وقــوف ال�شاحنــات واملعدات على جوانب ال�شوارع الرئي�سة �إال لعطل مفاجئ ،
وبغر�ض الت�صليح امل�ؤقت الذي متليه ال�ضـرورة  ،ومبــا ال يتعدى ( )12اثنتي ع�شرة �ساعة ،
وفـي الأماكن التي ال ت�ؤثر على حركة املرور .
املــادة ( ) 3
يحظــر عــر�ض املركبــات بغــر�ض البيــع فــي املواق ـ ــف العامـة  ،وخا�صـة علـى جانبـي الطــرق
وال�شوارع الرئي�سة �أو الداخلية �إال فـي الأماكن امل�صرح بها من قبل ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 4
يحظر مرور املركبات فوق امل�سطحات اخل�ضراء على �سل�سلة اجلبال وال�سهول فـي حمافظة
ظفار  ،وعلى رمال ال�شواطئ من كهف املرنيــف باملغ�سيــل �إلــى خ ــور فدخيــت  ،و�إل ــى نهايــة
جنـ ــوب �شـ ــرق مزرع ــة رزات  ،وغريهـا من �شواط ــئ الواليــات الأخـرى خ ــارج واليــة �صاللــة
التي حتددها ال�سلطة املخت�صة .
وي�ستثن ــى مــن هــذا احلظــر مـرور كــل من املركبات �أو املعدات فوق امل�سطحات اخل�ضراء ،
وعلى رمال ال�شواطئ امل�شار �إليها التي ترخ�ص من ال�سلطة املخت�صة بغــر�ض تطويرهــا ،
ومركبات ال�صيادين  ،املوجودة قواربهم على تلك ال�شواطئ  ،فـي احلــدود التــي يقت�ضيها
عملهم  ،وذلك كله مع مراعاة عدم املرور الع�شوائي .
املــادة ( ) 5
يحظر على �أي �شخ�ص عر�ض �أو بيع �أي ب�ضاعـة �أو �سلعـة داخل مركبة فــي املواقـف العامـة ،
وخا�صــة علــى جانبـي الطـرق وال�ش ــوارع الرئي�سـة �أو الداخلية �إال فـي الأماكن امل�صرح بها
من قبل ال�سلطة املخت�صة .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1160

املــادة ( ) 6
يجوز للبلدية ا�ستغالل ال�ساحات وامليادين العامة كمواقف للمركبات مقابل ر�سم معيــن ،
كمــا يجــوز له ــا ت�أجريه ــا بعق ــود انتف ــاع حم ــددة امل ــدة �إلــى القطــاع اخلا�ص  ،وفق �ضوابط
و�شروط حتدد مبوجب هذه العقود .
املــادة ( ) 7
يجوز للبلدية تركيب عدادات فـي املواقف العامة التي يتم تخ�صي�صها كمواقف للمركبات ،
كمــا يجــوز لهــا �أن تقيــم بوابــات علــى الأماكــن املخ�ص�صة لذلــك  ،لتنظيــم دخــول وخــروج
هذه املركبات  ،وحت�صيل الر�سوم املقررة ل�صالح البلدية .
املــادة ( ) 8
حتدد ر�سوم وقوف املركبات فـي املواقف العامة بقرار من الرئي�س  ،بعد التن�سيق مع املجل�س
البلدي  ،وال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 9
يتم حت�صيل ر�سوم وقوف املركبات فـي املواقف العامة ب�إحدى الطرق الآتية :
 - 1الدفع النقدي عن طريق و�ضع العملة املعدنية �أو الورقية فـي العداد املخ�ص�ص
لذلك .
 - 2ا�ستخــدام بطاقــات الدخــول بطريقــة �آلية  ،وفقـا لل�شـروط وال�ضوابـط التـي حتدد
خ�صي�صا فـي تلك البطاقات .
 - 3اال�شرتاك ال�شهري � ،أو ال�سنوي .
� - 4أي طريقة �أخرى حتددها ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 10
يلتزم �أ�صحاب املركبات وال�شاحنات واملعدات بدفع ر�سـوم الوقـوف املقـررة خـالل الفرتتني
الآتيتني :
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 من ال�ساعة الثامنة �صباحا حتى الواحدة والن�صف ظهرا . من ال�ساعة الرابعة ع�صرا حتى العا�شرة والن�صف م�ساء .ويجوز للبلدية تعديل هذه الأوقات  ،وفقا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة .
وي�ستثن ــى من ذلك �أيـ ــام الإجـ ـ ــازة الأ�سبوعي ــة  ،والإجــازات الر�سميــة التـي ي�ص ــدر ب�ش�أنهـ ــا
قــرار من اجلهــة املخت�صــة بالدول ــة .
املــادة ( ) 11
ت�ضــع البلدي ــة  -بالتن�سي ــق مـع �شرطــة عم ــان ال�سلطاني ــة  -لوح ــات �إر�شاديـ ــة فــي جمي ــع
املواقــف العامـة  ،تبني فـيها �إمكانية الوقوف من عدمه .
املــادة ( ) 12
يكون ملوظفـي البلدية  -املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية � -ضبط �أي خمالفـة لأحكــام
هــذا الأمـر �أو القـرارات الإداري ــة املنفــذة لــه  ،وله ــم اال�ستعان ــة ب�شرطــة عم ــان ال�سلطانيــة
متى تطلـب الأمر ذلك .
املــادة ( ) 13
ال ت�ســري �أحكـام هــذا الأمر على مركب ــات �شرطــة عمــان ال�سلطانيــة  ،و�سيــارات الإ�ســعاف ،
والدفاع املدين  ،والطوارئ  ،ومركبات البلدية فـي �أثناء العمل .
كما ال ت�سري �أحكام هذا الأمر على املركبات التي توافق عليها ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 14
يعد خمالفا لأحكام هذا الأمر كل من ارتكب �أيا من الأفعال الآتية :
 - 1الوقوف داخل املواقف العامة املخ�ص�صة مقابل ر�سم معني دون دفع الر�سوم املقررة
على الوقوف فـيها .
 - 2جت ــاوز املـدة امل�سمـوح بهـا للوقـوف فـي املواقـف العامـة املخ�صـ�صة دون دفـع الر�سـم
عن مدة التجاوز .
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 - 3ترك �أو ركن املركبة فـي مكان غري خم�صـ�ص للوقـوف � ،أو حمــدد الوقــوف لنــوع
معني من املركبات  ،بناء على �إعالن �أو لوحة �إر�شادية �صادرة من ال�سلطة املخت�صة .
� - 4أي ت�صرف من �ش�أنه تعطيل ا�ستخدام العدادات �أو ت�شويهها �أو �إعاقتها عن ا�ستقبال
الر�ســم املقــرر �أو تعطيــل و�إربــاك حركــة مــرور املركبــات  ،نتيجــة الوقــوف اخلاطــئ
فـي هذه املواقف .
املــادة ( ) 15
تفر�ض غرامة �إدارية ال تزيد على ( )20ع�شرين رياال عمانيا علــى كــل مــن ارتكــب �إحدى
املخالفات الواردة فـي البنود (  ) 3 ، 2 ،1من املـادة ( )14مـن هـذا الأمر  ،دون الإخالل بحق
البلدية فـي اتخاذ �أي �إجراءات قانونية �أخرى .
املــادة ( ) 16
يفر�ض على ك ــل م ــن يخال ــف البن ــد ( )4م ــن املــادة ( )14مــن ه ــذا الأمـر غرامــة �إداريــة ،
ال تقــل عن ( )50خم�سـ ــني ري ـ ــاال عمانيـ ـ ـ ــا  ،وال تزيــد علــى ( )300ثالثمائ ـ ــة ريـال عمانـي ،
مع �إلزام املخالف ب�إ�صالح ال�ضرر احلا�صل للعداد  ،و�إعادته �إىل ما كان عليه قبل التعطيل .
املــادة ( ) 17
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر معمـول بـه فــي هـذا ال�شـ�أن ،
يعاقب كل من يخالف �أحكام املــواد ( ) 5 ، 4 ، 3 ، 2من هذا الأمر بغرامــة مقدارهــا ()100
مائة ريال عماين عن املخالفة للمرة الأوىل  ،وللمرة الثانية  ،وبغرامة ال تزيد على ()300
ثالثمائة ريال عماين � ،أو بال�سجن ملدة ( )3ثالثة �أيام � ،أو بالعقوبتني معا عن كل خمالفة
تاليــة .
املــادة ( ) 18
يعاقب كل من ي�ستمر فـي خمالفة �أحكام هذا الأمر �أو القرارات والإجراءات املنفذة لــه بعــد
ت�سلمه �إخطارا من البلدية باملخالفة  ،ومل يقم ب�إزالتها بغرامة ال تزيد على ( )50خم�سني
ريــاال عمانيــا عــن كــل يــوم ت�ستمــر فـيــه املخالفــة  ،علــى �أال تزيــد الغرام ــة فـي جمموعه ــا
على (� )1000ألف ريال عماين .

