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هيئــة املنطقــة القت�ساديــة اخلا�ســة بالدقــم
قــرار

 رقــم 2017/12

يـم ومراقبـة ب�إ�صــدار ’ئحـة تن

 الالفتـات الإعالنيـة باملنطقـة ا’قت�ص�ديـة اÿ��صـة ب�لدقـم 

2011/119 باإن�ســاء الهيئــة ا’قت�ساديـــة اÿا�ســـة  اإ املر�ســـوم ال�سلطانـــي رقــم  ا�ستنـــادا 
 ، بالدقــم واإ�ســدار نظامهــا 

واإلــــ نظـــام املنطقـــة القت�ساديـــة اخلا�ســـة بالدقـــم ال�ســـادر باملر�ســــوم ال�سلطانـــــي 
رقــــم 2013/79 ، 

واإ املر�سوم ال�سلطا رقم 2016/5 بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع تطوير منطقة 
راأ�ض مركز بولية الدقم و�سمها اإ املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم  

ة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم   ل�ض اإدارة هي واإ موافقة 
وبناء عل ما تقت�سي امل�سلحة العامة  

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــ

يعمــل فــي �ســاأن تنظيـــم ومراقبــة الالفتــــات الإعالنيــــة باملنطقــــة القت�ساديــة اخلا�ســــة 
. املرفقــــة  بالالئحـــة  بالدقــــم 

انيــــة املــادة ال

ا القرار  والالئحة املرفقة  اأو يتعار�ض م اأحكامهما . ال ه يل كل ما ي

ــــة الـ املــادة ال
ا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ويعمل ب من اليوم التـا لتاري ن�سره . ين�سر ه

انيـة 1438هـ �صدر فـي : 9 من جمـادى ال

املوافــــق  8 من مـــــــــــــــــــــــار�س 2017
يحي بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري

لــــــــــــــــ�ض الإدارة                                                                          رئيـــــــــــــ�ض 
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يـم ومراقبـة  ’ئحـة تن

الالفتـات الإعالنيـة باملنطقـة ا’قت�ص�ديـة اÿ��صـة ب�لدقـم 

الف�سـل الأول

تعريفـات واأحكـا عامـة

املــادة  1 (
ه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التية املعن املبني قرين كل منها ، فـي تطبيق اأحكام ه

ما  يقت�ض �سياق الن�ض معن اخر  

يئـــــــة   ال

ة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم . هي

املنطقــــــة 

امل�سروعات القت�سادية  اإقامة  ر�ض  الكائنة بولية الدقم ل املنطقة القت�سادية اخلا�سة 

ال�سلطا  باملر�ســوم  املرفــق  طــط  امل فــي  ـــدود واملوقــ  ا املبينــة  ريهـــا   واخلدميــة و

رقــم 2016/5 .

يــــــ�س   الر

ة . ل�ض اإدارة الهي رئي�ض 

ـــرة املخت�ســـة   الدا

ة . دائرة اخلدمات العامة التابعة للمحطة الواحدة بالهي

الالفتــة الإعالنيــة  

كــل كتابـــة اأو نقــ�ض اأو �سورة يق�سد ب الدعاية اأو الرتوي اأو الإر�ساد ل�سم من�ساأة جتارية 

اأو �سناعيــة اأو �سياحية اأو حكوميـــة اأو خدميـــة اأو �سلعـــة اأو خدمــــة اأو اإن�ســـاءات اأو م�ساريـــ 

ابتا اأم متحركا اأم م�ساء بالكهرباء  اأم معلقا . اأو اأي ن�سا اخر  �سواء اأكان 

الت�صريـــــح :  

ت�سة عل و�س الالفتة الإعالنية . موافقة الدائرة امل
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املــادة  2 (

ه  �سول عل ت�سري ي�سدر طبقا لأحكام ه ل يجوز و�س اأي لفتة اإعالنية اإل بعد ا
لك . الالئحة  وبعد �سداد الر�سوم املقررة ل

املــادة  3 (
تكون اأنواع الالفتات الإعالنية عل النحو التي 

ن�سا  اأي  اأو  اأو اخلدمية  ال�سناعية  اأو  التجارية  املن�سات  هات  وا الالفتات عل   - 1
اخر .

اة الطريق . حا 2 - الالفتات الإر�سادية والرتويجية املثبتة عل الأر�ض اأو 

3 - الالفتات املثبتة فوق اأ�سط املبا .

4 - الالفتات اخلا�سة بالإن�ساءات وامل�ساري .

5 - الالفتات املثبتة عل و�سائل النقل واملوا�سالت .

ت�سة . 6 - اأي لفتة اإعالنية توافق عليها الدائرة امل

املــادة  4 (
يعف من الت�سري التي 

1 - الالفتات الإعالنية التي تعر�ض بدور ال�سينما اأو داخل املحالت التجارية ب�سر 
األ تطل عل اخلارج . 

لفة والو�سائل املرخ�ض  هزة اأو العلب اأو الأ 2 - الالفتات الإعالنية املبا�سرة عل الأ
لفة .  هزة والعلب والأ تويها تلك الأ بها لالإعالن عن نوع ال�سل التي 

3 - الالفتــات الإعالنيــة بالبيــ اأو الإيجــار التــي تو�ســ علــ العقـــارات املراد بيعها 
ريها .  اأو تاأ

4 - الالفتــات الإعالنيــة التــي تو�ســ من قبــل وحــدات اجلهــاز الإداري فـــي الدولـــة 
اأو من اجلمعيـــات اخلرييــة . 

5 - الالفتــات الإعالنيــة التي تقام فـي املنا�سبات العامة كالأعياد الدينية اأو الوطنية 
تماعية .  انات الريا�سية اأو الثقافية اأو ال اأو املهر

ت�سة  ويتعني اإزالة الالفتة  ويجب قبل و�س الالفتة الإعالنية التن�سيق م الدائرة امل

ر�ض منها مبا�سرة . بعد النتهاء من ال
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املــادة  5 (

يحظر و�س الالفتة الإعالنية فـي الأماكن التية 

رية واملقابر والأ�سوار املحيطة بها . د ودور العبادة واملبا الأ 1 - امل�سا

ة . ددها الهي 2 - اأي اأماكن اأخرى 

املــادة  6 (

زيقها اأو حجب  يحظر امل�سا�ض باأي لفتة اإعالنية م�سر بها اأو اإتالفها اأو ت�سويهها اأو 
زء منها . اأي 

انـي الف�سـل ال

�سـرو الت�سريـ والتزامـات امل�سـر لـه

املــادة  7 (

يلتزم امل�سر ل بالتي 

ت�سة . �سول عل موافقة الدائرة امل ري اإل بعد ا 1 - عدم التنازل عن الت�سري لل

يــدة وفقــا للتعليمــات التــي  فــا عليهــا بحالــة  2 - �سيانــة الالفتــة الإعالنيــة وا
ت�ســة . ت�ســدر من الدائرة امل

لــك املوقــــ املحــدد لالفتـــة  ــا فــــي  اللتــــزام بحــدود الت�سريـــ ال�ســـادر لــــ    - 3
الإعالنيــة  واملحتوى  وطريقــة الو�ســ  و املــدة املحــددة لــ .

ة . 4 - اللتزام بال�سرتاطات وال�سوابط والتعليمات الأخرى ال�سادرة عن الهي

املــادة  8 (

ي�سرت فـي الالفتة الإعالنية التي 

ة  ة العربية الف�سح  ويجوز ا�ستعمال اأي ل دمة هي الل ة امل�ست 1 - اأن تكون الل
اأخرى �سريطة مراعاة التي 

ة العربية من ناحية الي�سار اأو اأ�سفلها . ة الأخرى بجانب الل اأ - اأن تكون الل

ة  الل لها  ت�س التي  امل�ساحة  عن  العربية  ة  الل لها  ت�س التي  امل�ساحة  تقل  األ  ب - 
الأخرى . 

�سليمة  وحمققة  اأخرى  ة  ل اأي  اإ  العربية  ة  الل مة من  الرت تكون  اأن   - ج 
ر�ض .  لل
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2 - األ يكـــون حمتـــوى الالفتـــة الإعالنيــة خمالفا للقيــم الدينيــة  اأو النظام العام  

اأو الداب  اأو العادات والتقاليد املحلية . 

الدائرة  املحددة من  الإعالنية مطابقة للت�سري واملوا�سفات  اأن تكون الالفتة   -  3

ت�سة .  امل

الـ الف�سـل ال

ات احل�سـول علـ الت�سريـ اإجـرا

املــادة  9 (

الدائرة  اإ  قانونا  ثلهم  اأو من  ال�ساأن   وي  الت�سري من  �سول عل  ا يقدم طلب 

التي يحددها  والبيانات  امل�ستندات  ب  ر�ض  مرفقا  ال ا  له املعد  ج  النمو عل  ت�سة  امل

ت�سة  ج  عل اأن يرفق بطلب الت�سري رقم وتاري املوافقة ال�سادرة من اجلهة امل النمو

ب القانون املوافقة امل�سبقة لتلك اجلهات عليها   ا كان الإعالن املطلوب يت�سمن بيانات يو اإ

ي �ستثبت علي الالفتة الإعالنية  اأو �ساحب حق  واملوافقة اخلطية من مالك العقار ال

النتفاع ب  م بيان الالفتة الإعالنية .

فـي طلب  للبت  بيانات  اأو  م�ستندات  تراه لزما من  ما  ا�ستيفاء  ت�سة  امل للدائرة  ويجوز 

الت�سري .

املــادة  10 (

15 خم�سة ع�سر  ت�سة درا�سة الطلب والبت في خالل مدة ل تتجاوز  تتو الدائرة امل

كورة  يوما من تاري تقد م�ستوفيا البيانات وامل�ستندات املطلوبة  ويعد م�سي املدة امل

دون البت فـي الطلب قرارا بالقبول .

وفـي حالة رف�ض الطلب يجب اأن يكون القرار م�سببا .

املــادة  11 (

طــر مقــدم طلــب الت�سريــ بالقــرار ال�ســادر ب�ســاأن طلبــ علــ العنــوان املـــدون بطلــب  ي

5 خم�ســـة اأيـــام عمـــــل  ويجــوز ل�ساحــب ال�ســاأن اأن يتظلــم من القـرار  الت�سريــ خـــالل 

60 �ستني يوما من تاري اإخطاره  اأو علم اليقيني  فـي حال رف�س اإ الرئي�ض خـــالل 

لك . برف�ض طلب  مو�سحا في اأ�سباب التظلم وامل�ستندات املويدة ل
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املــادة  12 ( 

ني  ال  30 اأو الرف�ض  خالل مدة ل تتجاوز  تتم درا�سة التظلم  والبت في بالقبول 

ه املدة دون  وو ال�ساأن بنتيجة التظلم  ويعد م�سي ه طر  يوما من تاري تقد  وي

البت فـي التظلم قرارا بالرف�ض . 

مي الأحوال  يكون قرار الرئي�ض ال�سادر فـي التظلم نهائيا . وفـي 

املــادة  13 (

راءات جتديد  ــ اإ 1 �سنــة واحــدة قابلــة للتجديــد  عل اأن تت تكــون مــدة الت�سريــ 

ني يوما عل الأقل من تاري انتهاء مدت . ال  30 الرتخي�ض قبل 

الف�ســل الرابـ

ات  مراقبــة الالفتــات الإعالنيــة واجلــزا

املــادة  14 (

ميـــ الالفتـــات الإعالنيـــة  ت�ســـة �سلطــة الإ�ســـراف والتفتيـــ�ض علـــ  تكــون للدائـــرة امل

ه الالئحة . فـي املنطقة للتثبت من اللتزام باأحكام ه

املــادة  15 (

ه  ة - فـي حال خمالفة اأحكام ه م عدم الإخالل باأي عقوبة مقررة قانونا  يكون للهي

راءات التية  ا واحد اأو اأك من الإ الالئحة - ات

ل  ال اإ ما كان علي خالل الأ الفة  واإعادة ا ال باإزالة اأ�سباب امل 1 - اإلزام امل

ميل كافة  ال  م  لـــك عل نفقة امل ـــة ب اأو قيـــام الهي لـــ   ي يحــدد  الــ

لك . ة فـي �سبيل  النفقات التي تكبدتها الهي

ه الالئحة . رامة اإدارية وفقا ملــا هو مبني فـي اجلدول املرفق به 2 - توقي 

ا ل يجاوز  الـــ  رامة اإدارية علـــ امل ة فـر�ض  الفة يجوز للهي وفـي حالة ا�ستمرار امل

)10 ع�سرة ريالت عمانية عن كل يوم .

ال . مي الأحوال يتم �سحب الرتخي�ض من امل وفـي 
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 )1 اجلـــدول رقــــم 

الغرامــــ�ت ا’إداريــــة

حـــة  املقـــررة ملخالفـــة اأحكـــا الال

نــــو املخالفــــة
الغرامــة

 ريــال عمانــي 

300و�س لفتة اإعالنية بدون ت�سري 1

1000و�س الالفتة الإعالنية فـي الأماكن املحظورة 2

300خمالفة امل�سر ل للت�سري 3

زيق اأو حجب الالفتة الإعالنية 4 300اإتالف اأو ت�سوي اأو 

ه الالئحـة 5 300ارتكـاب اأي خمالفـة اأخـرى لأحكـام هـ
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