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اجلريدة الر�سمية العدد )902(

ديوان البالط ال�سلطانى

بلدية م�سقط

اأمر حملى

 رقم 2009/2

ب�ساأن تنظيم التدخني فى الأماكن العامة املغلقة

ا�ستنادا اإىل قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 92/8 ، 

واإلـى املر�سوم ال�سلطانى رقم 2005/20 باملوافقة على ان�سمام ال�سلطنة اإىل اتفاقية منظمة 

ال�سحة العاملية الإطارية ملكافحة التبغ ، 

واإىل تو�سية املجل�س البلدى رقم 4/1/2 - 6 /2009م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى : يعمــل باأحكـــام الأمــر المحلــى المرافــق ب�ســاأن تنظيـــم التدخيـــن فـى 

الأماكن العامة المغلقة .

ي�سدر رئي�س بلدية م�سقط القرارات وال�سرتاطات الالزمة لتنفيذ اأحكام  املــادة الثـانيـــة :  

هذا المر .

املــادة الثـالثـــة : ين�سر هذا الأمر فى الجريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد ثالثة اأ�سهر 

من تاريخ ن�سره .

�سـدر فى : 1430/10/23هـ

املـوافــــق : 2009/10/31م

                                                      علي بن حمود بن علي البو�سعيدى

                                                                             وزيـــــــر ديـــــــوان البـــــــالط ال�سـلطانـــــى
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اأمر حملى ب�ساأن تنظيم التدخني

فى الأماكن العامة املغلقة

املــادة ) 1 ( : يكــون للكلمــــات والعبــــارات الآتيــــة المعانــــى المو�سحــــة قريـن كــل منهــا 

ما لم يقت�س �سياق الن�س غير ذلك :

البلديــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : بلدية م�سقط . 

اأو موؤ�س�سة حكومية ذات  اأو هيئة  اأية وزارة  الجهـــــــة المخت�ســـــــة : 

عالقة بتطبيق اأحكام هذا الأمر . 

اأوراق نبـــــــــات التبـــــــــغ الخــــــــــام مــن ف�سيلة  التبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ : 

)نيكوتيانا تباكم ونيكوتيانا ر�ستيكا( بجميع 

وبـــذوره  النبـــات وجـــذوره  اأنواعـــه و�سيقـــان 

الخ�سراء والجافة . 

منتجــــــــــــات التبــــــــــغ : المنتجــات التـى تتكــون كليــا اأو جزئيـــا مـن 

اأوراق التبغ كمادة خام والتى ت�سنع بغر�س 

امت�سا�سها  اأو  بتدخينها  �سواء  ال�ستخدام 

اأو م�سغها اأو تن�سقها اأو اأى ا�ستخدام ب�سرى .  

التدخيـــــــــــــــــــــــــــــــــن : حيــــازة منتــــج م�سعــــل مـن منتجــــات التبــــغ 

كان  اإذا  عما  النظر  ب�سرف  فيه  التحكم  اأو 

يتم ا�ستن�ساق الدخان اأو نفثه طواعية .

المكان المخ�س�ص للتدخين : الحيز اأو الغرفة اأو المكان المخ�س�س للتدخين .

الأماكن العامة المغلقة : جميع الأماكن المتاحة للجمهور اأو الأماكن 

التى ت�ستخدم ا�ستخدامـا جماعيـا ، ب�سـرف 

النظــــر عـن ملكيتهـــا اأو الحـــق فـى دخولهــــا
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وت�سمل كلمة المغلقة اأى حيز يغطيه �سقف ويحده حائط اأو اأكثر اأو جانب 

ال�سقــف  بنــاء  الم�ستخدمــة فى  المــواد  نــوع  النظــر عــن  ، ب�ســرف  اأكثــر  اأو 

اأو الحائط اأو الجنبات ، وب�سرف النظر عما اإذا كان البناء دائما اأو موؤقتا . 

املــادة ) 2 ( : تخت�س البلدية ، بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة ، بتحديد الأماكن العامة 

املغلقة التى ت�سرى عليها اأحكام هذا الأمر واإ�سافة اأماكن جديدة اأو تعديل 

اأو اإلغاء تلك الأماكن .

املــادة ) 3 ( : يحظـر التدخـني فى جميــع الأماكــن العامــة املغلقــة ويجــب و�ســع عبــارة 

"ممنوع التدخني" فى مكان ظاهر بها . 

املــادة ) 4 ( : ا�ستثنــــاء من حكــــم املــــادة ال�سابقـة ، فـى حالــــة تخ�سيــ�س اأماكــــن خا�ســــة 

للمدخنني ، يجب اأن ت�ستوفى ال�سرتاطات الآتية : 

اأ - اأخـذ موافقة دائرة ال�سوؤون ال�سحيــة بالبلديــة علـى هـذه الأماكــن مـع 

اإرفاق الوثائق الالزمة . 

ب - اأن يكون املكان معزول عزل تاما عن املناطق املخ�س�سة لغري املدخنني 

بغـــ�س النظـــر عمـــا اإذا كـــان املكـــان املخ�ســـ�س مـــزودا بنظـــام التهويــة 

اأو مر�سح الهواء . 

ج - تو�سع عالمات وا�سحة على الأماكن املخ�س�سة للمدخنني .

د - يجـب اأن تتوفـر فى هـذه الأماكـن �سـروط ال�سالمـة ومكافحـة احلريـق 

اخلا�س باملبانى . 

املــادة ) 5 ( : يحظر بيع التبغ ومنتجاته لأى �سخ�س يقل عمره عن ) 18 ( ثمانى ع�سرة 

�سنة ميالدية . 

املــادة ) 6 ( : يكـون للموظفـني الذيــن لهــم �سفــة ال�سبطيـــة الق�سائيـــة تنفيـــذ اأحكـــام 

هذا الأمر .
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املــادة ) 7 ( : تخطـر البلديـة مرتكـب املخالفـة باإزالة اأيــة خمالــفة لأحكــام هـذا الأمــر ، 

ويجــوز فى حالــة عــدم قيامـه بالإزالـة خــالل املـدة التـى حتددهـا البلديــة 

قيامها بالتنفيذ املبا�سر مع حتميل املخالف تكاليف الإزالة . 

املــادة ) 8 ( : مع عــدم الإخـالل باأيـة عقوبــة اأ�سـد ينــ�س عليهــا قانــون اجلــزاء العمانـــى 

اأو اأى قانون اآخر ، يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا الأمر بغرامة قدرها 

، وبغرامة قدرها ثالثمائة ريال  والثانية  الأوىل  املخالفة  مئة ريال عن 

عن كل خمالفة لحقة للمخالفة الثانية ، ويجوز معاقبة كل من ي�ستمر 

فى ارتكاب املخالفة بعد ا�ستالمه اإخطارا من البلدية بغرامة ل تزيد على 

خم�سة وع�سرين ريال عن كل يوم على األ تزيد الغرامة فى جملتها عن 

األف ريال اأو ال�سجن ملدة اأق�ساها ثالثة اأ�سهر اأو بالعقوبتني معا . 

املــادة ) 9 ( : مع عـــدم الإخــــالل باملـــــادة ال�سابقـــــة يجــــــوز بقــــــرار من رئيــــــ�س البلديــــــة 

اأو من يفو�سه فى حالة خمالفة اأحكام هذا الأمر من قبل من�ساأة مرخ�سة 

من البلدية اإغالقها ب�سفة موؤقتة ملدة ل تزيد على ثالثة اأيام فى املرة الأوىل ، 

وملــدة ل تزيــد على �سبعــة اأيــام فى املــرة الثانيــة ويجــوز لرئيــ�س البلديــة 

فى حالة ا�ستمرار املخالفة بعد ذلك اإلغاء الرتخي�س البلدى .

املــادة )10( : يجـــــوز للبلديـــــة ال�ستعانـــــة ب�سرطـــــة عمــــان ال�سلطانيــــة لتنفيــــذ اأحكــــام 

هـذا الأمر .
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