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ديوان البالط ال�سلطانى
مكتب تطوير �سحار

اأمر محلى
 رقم 2011/1

 ب�ساأن تنظيم التدخين فى االأماكن العامة المغلقة بوالية �سحار 

ا�صتنادا اإلى المر�صوم ال�صلطانى رقم 97/9 باإ�صدار القانون الخا�ص بمكتب تطوير �صحار ،
اتفاقية  اإلى  ال�صلطنة  ان�صمام  على  بالموافقة   2005/20 رقم  ال�صلطانى  المر�صوم  واإلى 

منظمة ال�صحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ ،
واإلى تو�صية لجنة تطوير �صحار فى اجتماعها رقم 2010/4 ،

وبناء على ما تقت�صيه الم�صلحة العـامــة .
تقــــــرر   

املــادة االأولـــــى 
يعمل باأحكام الأمر املحلى املرافق ب�صاأن تنظيم التدخني فى الأماكن العامة املغلقة بولية 

�صحار .

املــادة الثانيــــة 
هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  وال�صرتاطات  القرارات  �صحار  تطوير  مكتب  رئي�ص  ي�صدر 

الأمر .
املــادة الثالثـــة 

ين�صر هذا الأمر فى اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به بعد ثالثة اأ�صهر من تاريخ ن�صره .

خالد بن هالل بن �سعودالبو�سعيدى
وزيــــــــــر ديـــــــــــوان البـــــــالط ال�صـلطانــــــــى

اجلريدة الر�صمية العدد )936(



- 2 -

اجلريدة الر�صمية العدد )936(

اأمر حملى ب�ساأن تنظيم التدخني فى االأماكن العامة املغلقة بوالية �سحار
املـــادة ) 1 (

الن�ص  املو�صح قرين كل منها ما مل يقت�ص �صياق  املعنى  الآتية  يكون للكلمات والعبارات 
غري ذملك :

املكتب : 
مكتب تطوير �صحار .

البلدية : 
بلدية �صحار .

اجلهة املخت�سة : 
اأية وزارة اأو هيئة اأو موؤ�ص�صة حكومية ذات عالقة بتطبيق اأحكام هذا الأمر .

التبغ : 
اأنواعه  ر�صتيكا( بجميع  ونيكوتيانا  تباكم  )نيكوتيانا  التبغ اخلام من ف�صيلة  نبات  اأوراق 

و�صيقان النبات وجذوره وبذوره اخل�صراء واجلافة .
منتجات التبغ : 

املنتجات التى تتكون كليا اأو جزئيا من اأوراق التبغ كمادة خام والتى ت�صنع بغر�ص ال�صتخدام 
�صواء بتدخينها اأو امت�صا�صها اأو م�صغها اأو تن�صقها اأو اأى ا�صتخدام ب�صرى .

التدخني : 
حيازة منتج م�صعل من منتجات التبغ اأو التحكم فيه ب�صرف النظر عما اإذا كان يتم ا�صتن�صاق 

الدخان اأو نفثه طواعية .
ممنوع التدخني : 

رمز اأو عبارة ت�صري اإىل منع تدخني منتجات التبغ .
املكان املخ�س�ص للتدخني :

احليز اأو الغرفة اأو املكان املخ�ص�ص للتدخني .
االأماكن العامة املغلقة : 

جميع الأماكن املتاحة للجمهور اأو الأماكن التى ت�صتخدم ا�صتخداما جماعيا ب�صرف النظر 
عن ملكيتها اأو احلق فى دخولها ، وت�صمل كلمة املغلقة اأى حيز يغطيه �صقف ويحده حائط 
اأو اأكرث اأو جانب اأو اأكرث ب�صرف النظر عن نوع املواد امل�صتخدمة فى بناء ال�صقف اأو احلائط 

اأو اجلنبات وب�صرف النظر عما اإذا كان البناء دائما اأو موؤقتا .



- 3 -

اجلريدة الر�صمية العدد )936(

و�سائل املوا�سالت العامة : 
كافة و�صائل النقل املعدة لنقل اجلمهور مثل احلافالت و�صيارات الأجرة وال�صفن والقوارب 

املخ�ص�صة لنقل الركاب وما فى حكمها .
الدعاية والرتويج : 

التعريف بالتبغ ومنتجاته وا�صتخدام و�صائل الدعاية والإعالن للرتويج له .

املـــادة ) 2 (
يخت�ص املكتب بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة بتحديد الأماكن العامة املغلقة التى ت�صرى 

عليها اأحكام هذا الأمر واإ�صافة اأو تعديل اأو اإلغاء تلك الأماكن . 

املـــادة ) 3 (
يحظر التدخني فى جميع الأماكن العامة املغلقة وو�صائل املوا�صالت العامة ، ويجب و�صع 

عبارة )ممنوع التدخني( فى مكان ظاهر بها .

املـــادة ) 4 (
ا�صتثناء من حكم املادة ال�صابقة ، يجوز تخ�صي�ص اأماكن خا�صة للمدخنني �صريطة احل�صول 

على موافقة البلدية وفقا لل�صروط التى يحددها املكتب .

املـــادة ) 5 (
يحظر بيع التبغ ومنتجاته لأى �صخ�ص يقل عمره عن )18( ثمانى ع�صرة �صنة ميالدية 

كما يحظر دخولهم الأماكن املخ�ص�صة للتدخني .

املـــادة ) 6 (
يحظر الرتويج للتبغ ومنتجاته وعمل دعاية اأو اإعالنات عنه فى الأماكن العامة املغلقة 

وو�صائل املوا�صالت العامة باأية و�صيلة .
املـــادة ) 7 (

يكون للموظفني الذين لهم �صفة ال�صبطية الق�صائية تنفيذ اأحكام هذا الأمر .
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املـــادة ) 8 (
تخطر البلدية مرتكب املخالفة باإزالة اأية خمالفة لأحكام هذا الأمر ويجوز فى حالة عدم 
حتمــــيل  مع  املبا�صر  بالتنـــفيذ  قيامها  البــلدية  حتددها  التى  املدة  خــالل  بالإزالة  قيامه 

املخالف تكاليف الإزالة .
املـــادة ) 9 (

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�صد ين�ص عليها قانون اجلزاء العمانى اأو قانون اآخر ، يعاقب 
كل خمالف اأحكام هذا الأمر بغرامة قدرها مائة ريال عمانى عن املخـالفة الأوىل والثانية ، 
وبغرامة قــدرها ثالثمائة ريال عمانى عن كل خمــــالفة لحــــقة للمخالفة الثانية ، ويجوز 
معاقبة كل من ي�صتمر فى ارتكاب املخالفـــة بعد ا�صـــتالمـــه اإخطـــارا من البلديــــة بغرامـــة 
ل تزيد على خم�صة وع�صرين ريال عمانيا عن كل يـــوم على األ تزيد الغرامة فى جملتها 

على األف ريال عمانى اأو ال�صجن ملدة اأق�صـاها ثالثة اأ�صهر اأو بالعقوبتني معا .

املـــادة ) 10 (

اأو من يفو�صـــه فى حالة  مع عدم الإخالل باملادة ال�صابقة يجوز بقرار من رئي�ص املكتب 
خمالــفة اأحكام هذا الأمر من قبل من�صـــاأة مرخ�صــة من املكتـــب اإغالقهــــا  ب�صفـة موؤقتة 
ملدة ل تزيد على ثالثة اأيام فى املرة الأوىل ، وملـدة ل تزيد على  �صبعة اأيام فى املرة الثانية 

ويجوز لرئي�ص املكتب فى حالة ا�صتمرار املخالفة بعد ذلك اإلغاء الرتخي�ص البلدى .

املـــادة ) 11 (
يجوز للمكتب ال�صتعانة ب�صرطة عمان ال�صلطانية لتنفيذ اأحكام هذا الأمر .


