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مكتـب وزيـر الدولـة وحمافـظ ظفـار

اأمــر حملــي

رقــم 2016/2

ب�شـاأن تنظيـم حركـة املركبـات

وا�شتخـدام املواقـف العامـة فــي حمافظـة ظفـار
 

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

واإلــــى املر�ســـــوم ال�سلطانـــي رقــــم 2003/37 بتحديــــد اخت�سا�ســـات مكتـــب وزيــــر الدولــــــة 

وحمافـــظ ظفــار واعتمــاد الهيكــل التنظيمــي للمكتـــب ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمــــل فـي �ســـــاأن تنظيــــم حركــــة املركبـــات وا�ستخــــدام املواقــــف العامـــة مبحافظــــة ظفـــار 

باالأحكــام املرفقـــة .

املــادة الثانيــــة

ي�ســدر رئيـــ�س بلديـــة ظفــار القـــرارات الالزمــة لتنفـيــذ هــذا االأمــر .

املــادة الثالـثــــة

يلغــى كــل مـا يخــالف االأحكــام املرفقــة ، اأو يتعــار�س معهــا .

املــادة الرابعــــة

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

 

�شـدر فـي : 29 مـن �شــــــــــــوال 1437هـ

املوافـــــق :  3   مـن اأغ�شطـــــ�س 2016م

حممد بن �شلطان بن حمود البو�شعيدي

                                                                     وزيـــــــــــــــر الدولــــــــــــــــــة وحمافــــــــــــــــظ ظفـــــــــــــار
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الأحكـــــام املنظمـــــة 

حلركـة املركبـات وا�شتخـدام املواقـف العامـة فـي حمافظـة ظفـار

املــادة ) 1 (

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

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

البلديـــــة : 

بلديــــــة ظفــــــار .

الرئيـــــ�س : 

رئيــــــ�س البلديـــــــة .

ال�شلطــة املخت�شــة : 

املديريــة العامــة لبلديــة �ساللــة .

املواقــف العامــة : 

االأماكــن وال�ساحــات واملياديــن العامــة املعــدة لوقـوف املركبات نظري ر�ســم حمـــــدد اأو بــــدون 

ر�ســـــم ، وت�سمــــل جوانـــــب الطــــرق وال�ســـــــوارع الرئي�ســـــة اأو الداخليـــــة اأو املواقــــف املتعــــددة 

الطوابـــق امل�ســرح بهـــا من قبل البلدية .

املـركبــــــة : 

و�سيلـــــة مـــن و�سائــــل النقـــــل اأو اجلــــر اأعــــــدت لل�سيــــــر علــــى عجــــالت اأو جنزيـــر ، وت�سيـــر 

بقــــوة اآليــــة اأو ج�سديــة ، كال�سيــارات وال�ساحنــات واملعدات والدراجات االآلية .

ال�شاحنــة : 

�سيارة معدة لنقل االأ�سياء والب�سائع واحليوانات .

املعــــــــــدة : 

مركبة ت�ستخدم لالأعمال االإن�سائية ، غري م�سممة لو�سع حمولة عليها .

العــدادات : 

اأجهزة القيا�س التي حتدد املــدة الزمنية لوقوف املركبـة فـي املواقف العامة ، ويتم بوا�سطتها 

حت�سيل ر�سوم بلدية على الوقوف خالل مدة حمددة فـيها .
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املــادة ) 2 (

يحظــر وقــوف ال�ساحنــات واملعــــدات فـي االأحيــاء ال�سكنيــــة للمــدن اأو علـــى جانبــي الطـــــرق 

الداخلية لالأحياء واالأ�سواق اإال بغر�س حتميل اأو تفريغ حمولتها ، اأو ل�سرورة عــمل موؤقــت 

م�سرح به من ال�سلطة املخت�سة .

كمــا يحظــر وقــوف ال�ساحنــات واملعدات على جوانب ال�سوارع الرئي�سة اإال لعطل مفاجئ ، 

وبغر�س الت�سليح املوؤقت الذي متليه ال�سـرورة ، ومبــا ال يتعدى )12( اثنتي ع�سرة �ساعة ، 

وفـي االأماكن التي ال توؤثر على حركة املرور .

املــادة ) 3 (

يحظــر عــر�س املركبــات بغــر�س البيــع فــي املواقـــــف العامـة ، وخا�سـة علـى جانبـي الطــرق 

وال�سوارع الرئي�سة اأو الداخلية اإال فـي االأماكن امل�سرح بها من قبل ال�سلطة املخت�سة .

املــادة ) 4 (

يحظر مرور املركبات فوق امل�سطحات اخل�سراء على �سل�سلة اجلبال وال�سهول فـي حمافظة 

ظفار ، وعلى رمال ال�سواطئ من كهف املرنيــف باملغ�سيــل اإلــى خـــور فدخيــت ،  واإلـــى نهايــة 

جنــــوب �ســــرق مزرعـــة رزات ، وغريهـا من �سواطـــئ الواليــات االأخـرى خـــارج واليــة �ساللــة 

التي حتددها ال�سلطة املخت�سة .

وي�ستثنـــى مــن هــذا احلظــر مـرور كــل من املركبات اأو املعدات فوق امل�سطحات اخل�سراء ، 

وعلى رمال ال�سواطئ امل�سار اإليها التي ترخ�س من ال�سلطة املخت�سة بغــر�س تطويرهــا ، 

ومركبات ال�سيادين ، املوجودة قواربهم على تلك ال�سواطئ ، فـي احلــدود التــي يقت�سيها 

عملهم ، وذلك كله مع مراعاة عدم املرور الع�سوائي .

املــادة ) 5 (

يحظر على اأي  �سخ�س عر�س اأو بيع اأي ب�ساعـة اأو �سلعـة داخل مركبة فــي املواقـف العامـة ، 

وخا�ســة علــى جانبـي الطـرق وال�ســـوارع الرئي�سـة اأو الداخلية اإال فـي االأماكن امل�سرح بها 

من قبل ال�سلطة املخت�سة .
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املــادة ) 6 (

يجوز للبلدية ا�ستغالل ال�ساحات وامليادين العامة كمواقف للمركبات مقابل ر�سم معيــن ، 

كمــا يجــوز لهـــا تاأجريهـــا بعقـــود انتفـــاع حمـــددة املـــدة اإلــى القطــاع اخلا�س ، وفق �سوابط 

و�سروط حتدد مبوجب هذه العقود .

املــادة ) 7 (

يجوز للبلدية تركيب عدادات فـي املواقف العامة التي يتم تخ�سي�سها كمواقف للمركبات ، 

كمــا يجــوز لهــا اأن تقيــم بوابــات علــى االأماكــن املخ�س�سة لذلــك ، لتنظيــم دخــول وخــروج 

هذه املركبات ، وحت�سيل الر�سوم املقررة ل�سالح 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�سة .

املــادة ) 9 (

يتم حت�سيل ر�سوم وقوف املركبات فـي املواقف العامة باإحدى الطرق االآتية :

1 - الدفع النقدي عن طريق و�سع العملة املعدنية اأو الورقية فـي العداد املخ�س�س  

لذلك .

2 - ا�ستخــدام بطاقــات الدخــول بطريقــة اآلية ، وفقـا لل�سـروط وال�سوابـط التـي حتدد  

خ�سي�سا فـي تلك البطاقات .

3 - اال�سرتاك ال�سهري ، اأو ال�سنوي . 

4 - اأي طريقة اأخرى حتددها ال�سلطة املخت�سة . 

املــادة ) 10 (

يلتزم اأ�سحاب املركبات وال�ساحنات واملعدات بدفع ر�سـوم الوقـوف املقـررة خـالل الفرتتني 

االآتيتني : 
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- من ال�ساعة الثامنة �سباحا حتى الواحدة والن�سف ظهرا .

- من ال�ساعة الرابعة ع�سرا حتى العا�سرة والن�سف م�ساء .

ويجوز للبلدية تعديل هذه االأوقات ، وفقا ملقت�سيات امل�سلحة العامة .

وي�ستثنـــى من ذلك اأيــــام االإجــــــازة االأ�سبوعيـــة ، واالإجــازات الر�سميــة التـي ي�ســـدر ب�ساأنهــــا 

قــرار من اجلهــة املخت�ســة بالدولـــة .

املــادة ) 11 (

ت�ســع البلديـــة - بالتن�سيـــق مـع �سرطــة عمـــان ال�سلطانيـــة - لوحـــات اإر�ساديــــة فــي جميـــع 

املواقــف العامـة ، تبني فـيها اإمكانية الوقوف من عدمه .

املــادة ) 12 (

يكون ملوظفـي البلدية - املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية - �سبط اأي خمالفـة الأحكــام 

هــذا االأمـر اأو القـرارات االإداريـــة املنفــذة لــه ، ولهـــم اال�ستعانـــة ب�سرطــة عمـــان ال�سلطانيــة 

متى تطلـب االأمر ذلك .

املــادة ) 13 (

ال ت�ســري اأحكـام هــذا االأمر على مركبـــات �سرطــة عمــان ال�سلطانيــة ، و�سيــارات االإ�ســعاف ، 

والدفاع املدين ، والطوارئ ، ومركبات البلدية فـي اأثناء العمل .

كما ال ت�سري اأحكام هذا االأمر على املركبات التي توافق عليها ال�سلطة املخت�سة .

املــادة ) 14 (

يعد خمالفا الأحكام هذا االأمر كل من ارتكب اأيا من االأفعال االآتية :

1 - الوقوف داخل املواقف العامة املخ�س�سة مقابل ر�سم معني دون دفع الر�سوم املقررة  

على الوقوف فـيها .

2 - جتـــاوز املـدة امل�سمـوح بهـا للوقـوف فـي املواقـف العامـة املخ�سـ�سة دون دفـع الر�سـم  

عن مدة التجاوز .
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3 - ترك اأو ركن املركبة فـي مكان غري خم�سـ�س للوقـوف ، اأو حمــدد الوقــوف لنــوع 

معني من املركبات ، بناء على اإعالن اأو لوحة اإر�سادية �سادرة من ال�سلطة املخت�سة .

4 - اأي ت�سرف من �ساأنه تعطيل ا�ستخدام العدادات اأو ت�سويهها اأو اإعاقتها عن ا�ستقبال  

الر�ســم املقــرر اأو تعطيــل واإربــاك حركــة مــرور املركبــات ، نتيجــة الوقــوف اخلاطــئ 

فـي هذه املواقف .

املــادة ) 15 (

تفر�س غرامة اإدارية ال تزيد على )20( ع�سرين رياال   عمانيا علــى كــل مــن ارتكــب اإحدى 

املخالفات الواردة فـي البنود )   1، 2 ، 3 ( من املـادة )14( مـن هـذا االأمر ، دون االإخالل بحق 

البلدية فـي اتخاذ اأي اإجراءات قانونية اأخرى .

املــادة ) 16 (

يفر�س على كـــل مـــن يخالـــف البنـــد )4( مـــن املــادة )14( مــن هـــذا االأمـر غرامــة اإداريــة ، 

ال تقــل عن )50( خم�ســــني ريـــــاال عمانيــــــــا ، وال تزيــد علــى )300( ثالثمائـــــة ريـال عمانـي ، 

مع اإلزام املخالف باإ�سالح ال�سرر احلا�سل للعداد ، واإعادته اإىل ما كان عليه قبل التعطيل .

املــادة ) 17 (

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها اأي قانون اآخر معمـول بـه فــي هـذا ال�سـاأن ، 

يعاقب كل من يخالف اأحكام املــواد )2 ، 3 ، 4 ، 5 ( من هذا االأمر بغرامــة مقدارهــا )100( 

مائة ريال عماين عن املخالفة للمرة االأوىل ، وللمرة الثانية ، وبغرامة ال تزيد على )300( 

ثالثمائة ريال عماين ، اأو بال�سجن ملدة )3( ثالثة اأيام ، اأو بالعقوبتني معا عن كل خمالفة 

تاليــة   .

املــادة ) 18 (

يعاقب كل من ي�ستمر فـي خمالفة اأحكام هذا االأمر اأو القرارات واالإجراءات املنفذة لــه بعــد 

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

ريــاال عمانيــا عــن كــل يــوم ت�ستمــر فـيــه املخالفــة ، علــى اأال تزيــد الغرامـــة فـي جمموعهـــا 

على )1000( األف ريال عماين .


