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بلديـــة م�سقـــط
قــــرار
رقــــم 2018 /171
ب�إ�صدار الئحة تنظيم املركبات املهملة فـي الأماكن العامة مبحافظة م�سقط
ا�ستنادا �إلى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
و�إلى الأمر املحلي رقم  2006/1ب�ش�أن وقاية ال�صحة العامة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم املركبات املهملة فـي الأماكن العامــة مبحافظــة م�سقــط  ،ب�أحكــام
الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1440/ 2 /19 :هـ
املوافـــــق 2018/10/28 :م

املهند�س /حم�سن بن حممد ال�شيخ
رئيـ ـ ـ ــ�س بلدي ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ــط
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الئحة تنظيم املركبات املهملة فـي الأماكن العامة مبحافظة م�سقط
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
�أ  -البلديــــة :
بلدية م�سقط .
ب  -املكــان العــام :
ال�سك ــة �أو الزقــاق �أو ال�ساحــة �أو الأر�ض الف�ضــاء �أو املواقــف العام ــة �أو املي ــدان الع ــام
�أو املتنزهات �أو الأماكن اخلا�صة غري امل�سورة .
ج  -املركبــة املهملــة :
�أي مركبــة تــم تركهــا فــي مكان عام  ،ملدة جتاوز (� )14أربعة ع�شر يوما من تاريخ و�ضع
املل�صق التنبيهي عليها  ،و�أ�صبحت م�شوهة للمنظر العام .
املــادة ( ) 2
يحظر على مالك املركبة تركها فـي املكان العام ب�شكل ي�ؤدي �إلى ت�شويه املنظر العام .
املــادة ( ) 3
تقوم البلدية بو�ضع مل�صق تنبيهي على املركبات املرتوكة فـي الأماكــن العام ــة ب�ص ــورة
م�شوهة للمنظر العام  ،على �أن تتولى التن�سيق مع �شرطة عمان ال�سلطانيـة  ،خــالل ()7
�سبعــة �أيــام مــن تاريــخ و�ضــع املل�صــق التنبيهــي علــى املركبة  ،للت�أكد من عدم وجــود بــالغ
�أو تعميم على املركبة �أو �أي قيود �أخرى .
املــادة ( ) 4
يجوز للبلدية �سحب وحجز املركبات املهملة فـي الأماكن العامة على نفقة مالك املركبــة
بعد انق�ضاء (� )14أربعة ع�شر يوما من تاريخ و�ضع املل�صق التنبيهي عليها  ،دون �أن تتحمل
البلدية �أي م�س�ؤولية عن الأ�ضرار التي ت�صيب املركبة املهملة فـي �أثناء نقلهــا �إلــى مكــان
احلجز  ،وخالل مدة حجزها .
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املــادة ( ) 5
تفر�ض البلدية بعد حجز املركبة املهملة علــى مالكهــا عنــد مراجعتــه البلديــة لت�سلمهــا ،
غرامة �إدارية على النحو الآتي :
 )200( - 1مائتا ريال عماين لل�سيارات  ،واحلافالت امل�صممة لنقل ( )15خم�سة ع�شر
راكبا ف�أقل  ،والدراجات .
� )400( - 2أربعمائة ريال عماين لل�شاحنات  ،واحلافالت امل�صممة لنقل �أكرث من ()15
خم�سة ع�شر راكبا  ،والقاطرات  ،واملقطورات  ،واجلرارات  ،واملعدات .
� )1000( - 3ألف ريال عماين للمركبة املعدة لنقل املواد اخلطرة .
كما تفر�ض على مالك املركبة املهملة غرامة بواقع ( )5خم�سة رياالت عمانية عن كل يوم
يت�أخر فـيه عن ت�سلم املركبة املهملة من موقع احلجز .
املــادة ( ) 6
تتولى البلدية التن�سيق مع �شرطة عمان ال�سلطانية التخاذ �إجراءات بيع املركبة املهملة
عن طريق املزاد العلني  ،وذلك فـي حالة عدم قيام مالك املركبة املهملة مبراجعة البلدية
لت�سلمهــا  ،و�ســداد امل�ستحقــات املرتتبــة عليهــا خــالل ( )90ت�سعـني يوما من تاريخ �سحبها
وحجزها دون عذر مقبول .

