
اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

وزارة النقل واالت�صاالت

قــرار وزاري

رقــم 2/ 2018

باإ�صـدار الالئحـة التنفيذيــة لقانــون النقــل البــري

ا�ستنادا اإىل قانون النقل الربي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/10 ، 

واإىل موافقــة وزارة املاليــة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تقـــرر

املــادة االأولــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون النقل الربي ، املرفقة .

املــادة الثانيـــة 

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامهما .

املــادة الثالثـــة 

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

�صدر فـي : 20 من ربيـع الثانــي 1439هـ

املوافـــــق :  8  من ينايـــــــــــــــــر 2018م

د .اأحمد بن حممد بن �صامل الفطي�صي

                                                                               وزيـــــــر النقــــــــل واالت�ســــاالت 
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الالئحــة التنفيذيــة لقانــون النقــل البــري

الفـ�صـل االأول

تعريفات واأحكام عامة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيــق اأحكام هذه الالئحــة ، يكـــون للكلمـات والعبارات الواردة فيها املعنى ذاته املبني 

فـي قانون النقل الربي ، كما يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املو�سح قرين كل منها ، 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض خالف ذلك :

املرخ�ص له : 

ال�سخ�ض الطبيعي اأو االعتباري املرخ�ض له من الوزارة ملزاولة ن�ساط النقل الربي .

مكتب توجيه : 

مكتب ا�ستقبال وتلبية طلبات الركاب للح�سول على خدمات مركبات االأجرة .

الــوزن الفــــارغ : 

وزن املركبة جمهزة مبحروقاتها واآالت ال�سيانة واالإ�سالح واأدواتها االحتياطية .

الـوزن االإجمايل : 

الوزن الفارغ للمركبة باالإ�سافة اإىل احلمولة وال�سائق والركاب .

الــوزن املحــوري : 

الـــوزن املحمــول فــــوق �سطــح طريــق م�ستــو بوا�سطــة كافة العجالت املت�سلة مبحور مفرد 

اأو حمور مزدوج اأو حمور ثالثي .

احلمولــة اال�صتثنائيــة : 

احلمولــة التــي تزيــد على االأوزان واالأبعــــاد القيا�سية وغيــر قابلــة للتجزئــــة اأو التفكيك ، 

وال ميكن اإعادة توزيعها الأ�سباب فنية .

املــادة ) 2 (

تعد اأن�سطة نقل الركاب باحلافالت ، ون�ساط االأجرة ، ون�ساط تاأجري و�سائل النقل الربي ، 

ون�ساط نقل الب�سائع من بني اأن�سطة النقل الربي املعتمدة من الوزارة . 
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املــادة ) 3 (

حتدد مواقع مرافق النقل الربي وفقا لل�سروط واملوا�سفات الفنية االآتية : 

1 - اأن يكون موقعه فـي املواقع املحددة باملخططات املعتمدة اأو على الطرق الرئي�سية 

اأو فـي املناطق التجارية غري املزدحمـة ، واأن يكـون �سهل الو�سول اإليه من �سبكة 

الطرق الرئي�سية . 

2 - اأن يكون املدخل واملخرج للموقع على الطرق الرئي�سية ، وال يجوز عمل مداخل 

وخمارج على الطرق الفرعية .

3 - مراعاة متطلبات ذوي االحتياجات اخلا�سة . 

4 - مراعاة التو�سعات امل�ستقبلية باملناطق ال�سناعية وباملدن . 

5 - تاأمني جميع متطلبات االأمن وال�سالمة . 

 املــادة ) 4 (

حتدد ر�سوم خدمات النقل الربي وفقا للملحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 5 (

تقوم الوزارة باإن�ساء �سجالت اإلكرتونية اأو ورقية لقيد املرخ�ض لهم مت�سمنة االآتي :

1 - بيانات املرخ�ض له .

2 - رقم الرتخي�ض وتاريخ �سدوره ، وانتهائه .

3 - بيــانا لكـــل و�سيلــة نقــل بــري م�سجلــة حتــت ذات الرتخيـ�ض من حيث املوا�سفات 

واحلمولة وعدد الركاب .

املــادة ) 6 (

يجــوز ل�سرطــة عمــان ال�سلطانيــة االطــالع على كافة �سجالت املن�ساأة املتعلقة بال�سائقني ، 

وبيانات كافة اأنواع و�سائل النقل الربي املتعددة اال�ستخدام .
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الف�صــل الثانــي

�صــروط الرتخيـ�ص وبطاقــة الت�صغيـل 

املــادة ) 7 (

ي�ستــرط للح�سول على الرتخي�ض تقديـــم طلــب اإىل الوزارة على النموذج املعــد لذلــك ، 

وا�ستيفاء املتطلبات وال�سوابـط االآتيــة :

1 - الرتخي�ض للمن�ساآت :

اأ - اأن تكون مقيدة بال�سجل التجاري .

ب - تقدمي ما يثبت ملكيتها لو�سائل النقل الربي اأو تقدمي عقود االإيجار اإذا كانت 

م�ستاأجرة اأو م�سغلة .

ج - احل�سول على موافقات اجلهات املعنية .

د - احل�سول على بطاقة الت�سغيل لكل و�سيلة نقل بري .

هـ - �سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

2 - الرتخي�ض لالأفراد : 

اأ - تقدمي ما يثبت ملكيته لو�سيلة النقل الربي .

ب  - اأن يكون حا�سال على رخ�سة �سياقة لو�سيلة النقل الربي �سارية املفعول .

 ج - التاأميـــن علـــى و�سيلــة النقـــل البــري لـــدى اإحـــدى �سركـــــات التاأمـــيـن امل�سجلــــــة 

فـــي ال�سلطنــة .

د - اأال يكون لديه اأكرث من و�سيلة نقل بري واحدة بالرتخي�ض ذاته .

هـ - احل�سول على بطاقة الت�سغيل لو�سيلة النقل الربي .

و - �سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .
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3 - الرتخي�ض لوكيل النقل الربي :

اأ - اأن يكـون فـي �سكل �سركة جتارية ، لها مقر دائم .

ب - اأن يقدم �سورة طبق االأ�سل من عقد التاأ�سي�ض بالن�سبة لل�سركات ، والرتخي�ض 

التجاري بالن�سبة للموؤ�س�سة الفردية .

ج - اأن يكــون التوكيـــل فـي مزاولــة ن�ســاط النقــل البــري �ســادرا عن وزارة التجارة 

وال�سناعة ، ووفقا لقانون الوكاالت التجارية .

 د - �سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 8 (

ال يجوز للمرخ�ض له ت�سغيل اأي و�سيلة نقل بري ما مل يكــن حا�سال على بطاقة ت�سغيل 

من الوزارة ، وي�سرتط للح�سول عليها تقدمي طلب للوزارة على النموذج املعــد لذلــك ، 

ووفقا لل�سروط االآتية : 

تقديـــم مــا يثبــت ملكيته لو�سائل النقل الربي اأو عقود االإيجار اإذا كان م�ستاأجرا   - 1

اأو م�سغال .

2 - احل�سول على موافقات اجلهات املعنية .

3 - �سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

وت�سري اأحكام هذه املادة على االأ�سخا�ض الطبيعيني واالعتباريني الذين ميلكون و�سائل 

النقل الربي اخلا�سة بهم ، لنقل العاملني لديهم اأو الب�سائع التابعة لهم .

املــادة ) 9 (

ال يجـــوز للمن�ســـاآت فتــــح فــــرع اأو فــروع ملزاولــة ن�ســاط النقــل البـــري اإال بعـــد احل�ســـول 

علــى ترخـي�ض مــن الــوزارة للفــرع وبــذات ال�ســروط املن�ســو�ض عليها باملادة )7( من هذه 

الالئحة .
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الفـ�صـل الثالـث

اإجـراءات الرتخيـ�ص وبطاقـة الت�صغيـل 

املــادة ) 10 (

تقوم الوزارة بدرا�سة طلب الرتخي�ض وبطاقة الت�سغيل ، والبت فيه خالل )30( ثالثني 

يومــا من تاريــخ تقدميــه م�ستوفيــا كافــة ال�سروط وامل�ستندات والبيانــات املطلوبــة ، ويعد 

م�سي هذه املدة دون البت فـي الطلب رف�سا له .

 ويجوز لذوي ال�ساأن التظلم من قرار الرف�ض مبوجب طلب كتابي يقدم اإىل الوزير مو�سحا 

بــه اأ�سبــاب التظلــم ، ومرفقــا بــه �ســـورة مــن القـــرار املتظلم منه خالل )60( �ستني يوما 

من تاريخ اإخطار �ساحب ال�ساأن بالقرار ، ويجب البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما 

من تاريخ تقدميه ، ويعترب م�سي هذه املدة دون البت فيه مبثابة رف�ض للتظلم .

املــادة ) 11 (

ت�ســدر الـــوزارة الرتخيــ�ض وبطاقــة الت�سغيــل فـي حــال ا�ستيفــاء الطلــب كافــة ال�ســروط 

وامل�ستندات والبيانات املطلوبة ، وبعد التفتي�ض على مقر املرخ�ض له فـي حال ما اإذا جتاوز 

عدد و�سائل النقل الربي و�سيلة واحدة .

املــادة ) 12 (

تكون مدة الرتخي�ض وبطاقة الت�سغيل �سنة ، ويجوز جتديدهما ملدة اأو مدد اأخرى مماثلة 

طلــب  يقــدم  اأن  علــى   ، الالئحــة  هذه  فـي  عليها  املن�سو�ض  ذاتها  واالإجراءات  بال�سروط 

التجديد قبل )30( ثالثني يوما من تاريخ انتهاء مدة �سريانهما .

وللوزارة قبول طلبات جتديد الرتخيـ�ض وبطاقة الت�سغيل بعـد انتهــاء مدتهمــا �سريطــة 

انتهاء الرتخي�ض وبطاقة  لتاريخ  تال  اأو جــزء منه  �سهــر  التاأخيــر عن كل  �ســداد غرامــة 

الت�سغيل .

ويعـد الرتخيـ�ض وبطاقـة الت�سغـيل ملغييـن بعـد مـرور )90( ت�سعني يوما من تاريخ انتهاء 

مدتهما .
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الف�صل الرابع

اإجـراءات ا�صتخـدام التطبيقـات الذكيـة 

املــادة ) 13 (

ال يجوز للمن�ساأة توجيه و�سائل النقل الربي با�ستخدام التطبيقات الذكية اإال بعد احل�سول 

على موافقة من الوزارة ، وي�سرتط للح�سول عليها تقدمي طلب اإىل الوزارة على النموذج 

املعد لذلك ، ووفقا لل�سروط االآتية :

1 - اأن تكون املن�ساأة مقيدة بال�سجل التجاري .

2 - تقديـــم و�ســف فنــي ملكونات التطبيق امل�ستخدم فـي توجيه و�سائل النقل الربي ، 

مع الر�سوم التو�سيحية ، واأي معلومات فنية اأخرى تطلبها الوزارة .

3 - تقدمي درا�سة مالية وفنية عن اآلية واأجرة النقل الربي واإجراءات الت�سغيل .  

املــادة ) 14 (

 ، النقل الربي  الذكية فـي توجيه و�سائل  التطبيقات  با�ستخدام  يجب على مقدم الطلب 

االلتزام باالآتي :

1 - التعاقد مع املن�ساآت واالأفراد املرخ�ض لهم مبزاولة ن�ساط النقل الربي .

2 - اأن يكون مركز التطبيق امل�ستخدم فـي اإدارة وحفظ بيانات املنتفعني ، وبيانات اإدارة 

وحركة و�سائل النقل الربي داخل ال�سلطنة ، ويحظر نقل هذه البيانات اإىل خارج 

ال�سلطنة .

3 - اإظهار بيانات الرحلة ، ال�سائق ، وو�سيلة النقل الربي للراكب طوال مدة الرحلة .

البيانات ملدة  التطبيق واالحتفاظ بهذه  4 - احلفاظ على �سرية بيانات م�ستخدمي 

)90( ت�سعيــن يومــا علــى االأقل ، مع اإتاحة االطــالع عليهــا للجهــات املعنية عنــد 

الطلـــب .

5 - عدم تغيري التطبيق امل�ستخدم اأو موقع حفظ بيانات م�ستخدمي التطبيق اإال بعد 

احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة .

6 - عدم ا�ستخدام البيانات الأي اأغرا�ض اأخرى .

7 - اإبالغ اجلهات املعنية باأي اخرتاق لبيانات امل�ستخدمني .
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الف�صــل اخلامــ�ص 

حقــوق املرخــ�ص لــه

املــادة ) 15 (

يجوز للمرخ�ض له التوقف عن مزاولة ن�ساط النقل الربي ، وفقا لل�سروط االآتية :

1 - تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك .

2 - حتديد فرتة التوقف .

ت�سليــم كافــة الرتاخيــ�ض وبطاقــات الت�سغيــل االأ�سليــة اإلــى الوزارة خــالل فرتة   - 3

التوقف على اأن تعاد اإليه بعد انتهاء فرتة التوقف .

4 - ت�سحيح �سفة ترخي�ض و�سيلة النقل الربي بالتن�سيق مع �سرطة عمان ال�سلطانية .

5 - �سداد الر�سوم والغرامات الواردة بامللحقني رقمي )1( و)2( من هذه الالئحة .

وت�سري اأحكام هذه املادة على االأ�سخا�ض الطبيعيني واالعتباريني الذين ميلكون و�سائل 

النقل الربي اخلا�سة بهم ، لنقل العاملني لديهم اأو الب�سائع التابعة لهم .

املــادة ) 16 (

يجوز للمرخ�ض له التنازل عن الرتخي�ض ، وفقا لل�سروط االآتية :

1 - تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك . 

2 - اأن يكون املتنازل له م�ستوفيا لذات ال�سروط املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة .

3 - اأن يكون الرتخي�ض للن�ساط ذاته وبنف�ض الفئة .

4 - موافقة اجلهات املعنية .

5 - ت�سليم كافة الرتاخي�ض وبطاقات الت�سغيل االأ�سلية للوزارة . 

6 - �سداد الر�سوم والغرامات الواردة بامللحقني رقمي )1( و)2( املرفقني بهذه الالئحة . 

املــادة ) 17 (

يجوز للمرخ�ض له طلب اإلغاء الرتخي�ض ، وفقا لل�سروط االآتية :

1 - تقدمي الطلب على النموذج املعد لذلك .

2 - موافقة اجلهات املعنية .

3 - ت�سليم كافة الرتاخي�ض وبطاقات الت�سغيل االأ�سلية للوزارة .

4 - �سداد الر�سوم والغرامات الواردة بامللحقني رقمي )1( و)2( املرفقني بهذه الالئحة .
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املــادة ) 18 (

يجوز للمرخ�ص له طلب �شطب قيد و�شيلة النقل الربي امل�شجلة لدى الوزارة ، �شريطة 

اللتزام بالآتي :

1 - تعبئة النموذج املعد لذلك .

2 - ت�شليم بطاقة الت�شغيل للوزارة .

3 - ت�شحيح �شفة ترخي�ص و�شيلة النقل الربي بالتن�شيق مع �شرطة عمان ال�شلطانية .  

4 - �شداد الر�شم املقرر الوارد فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة . 

الف�سل ال�ساد�س

التزامات املرخ�س له

املــادة ) 19 (

يجب على املرخ�ص له بنقل الركاب ، اللتزام بالآتي :

1 - ا�شتخدام و�شائل النقل الربي املرخ�شة وفق الن�شاط املرخ�ص به .

2 - ت�شغيل و�شائل نقل الركاب على اخلطوط امل�شرح له بها فقط .

3 - التاأكد من اأن كل و�شيلة نقل بري حتمل بطاقة ت�شغيل ، وو�شعها فـي مكان ظاهر 

وبارز بو�شيلة النقل الربي ، واأن يتم اإبرازها فـي حال طلبها من قبل املخت�شني 

بالوزارة ، و�شرطة عمان ال�شلطانية .

4- موافاة الوزارة باأماكن �شاحات الإيواء �شواء كانت مملوكة اأو م�شتاأجرة .

موافاة الوزارة مبا يفيد وجود فرق الطوارئ لإ�شالح و�شائل النقل الربي امل�شتخدمة   - 5

فـي الن�شاط وقطرها لالإ�شالح اإذا كانت خارج الور�ص ، اأو ما يفيد تعاقد املرخ�ص 

له مع �شركة متخ�ش�شة بهذا املجال .

6 - موافــاة الوزارة مبقتــرح اأماكن املحطات العامة للنقــل املنتظم للركاب ، وما بهـا 

اأماكــن   ، للمركبات  ، مظالت  ا�شرتاحات   ، ميـــاه  )دورات  وخدمـــات  مرافـــــق  من 

تخزيـن ، عقد اإيجار م�شاحة / �شند ملكية ملوقع املحطات العامة للنقل وفق ما يتم 

الرتخي�ص له من الوزارة( .

اإ�شــدار تذاكـــر �شفـــر فرديــة وبطاقــة ت�شجــيل لأمتعــة الركاب فـي النقل املنتظم   - 7

للركاب .

8 - عــدم نقـــل اأي راكـــب ل يحمـــل تاأ�شيـــرة مــرور للدولــة املتجـــه اإليهـــا مـــا لــم يكـــن 

مــن مواطنيهـــا .
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9 - يجب اأال تزيد مدة ا�ستعمال احلافالت فـي ن�ساط النقل املنتظم للركاب على )7( 

�سبع �سنوات من تاريخ �سنة ال�سنع ، ويجوز التمديد ملدة )3( ثالث �سنوات ، وفقا 

للفح�ض الفني املعتمد .

10 - و�سع االإجراءات الكفيلة ل�سمان احلفاظ على اأمتعة الركاب . 

11 - يجب اأن يكون عدد العاملني كافيا ملزاولة الن�ساط بكل كفاءة على اأن يخ�س�ض 

لكــل حافلــة عــدد )2( �سائقني حا�سليــن على رخ�سة �سياقة ، وفقا للفئة املقررة 

من �سرطة عمان ال�سلطانية ، ويتمتعون باللياقة ال�سحية ، وعدد )2( م�سيفني .

12 - عدم وقوف و�سائل النقل الربي لنزول و�سعود الركاب فـي غري املواقع امل�سرح 

بها .

13 - �سمان ا�ستمرارية جتهيز و�سائل النقل الربي مبتطلبات االأمن وال�سالمة .

14 - و�سع عالمات وا�سحة على االأبواب اجلانبية للحافلة املرخ�ض لها ، مو�سحا فيها 

ا�ســـم و�سعــار وعنــوان الناقــل ، وو�ســع اأرقــام كبرية وم�سل�سلة ابتداء من رقم )1( 

على احلافالت لكل �سركة ملعرفة خط �سري كل منها بني املدن على اأن يكتب هذا 

الرقم فـي تذكرة ال�سعود .

15 - توفري ال�سكن والتغذية للركاب فـي حالة تعطل و�سيلة النقل الربي والعمل على 

�سرعة ا�ستبدالها باأخرى خالل فرتة ال تتجاوز )4( اأربع �ساعات دون اأن يرتتب 

على ذلك زيادة فـي اأجرة النقل .

16 - تركيب نظام تتبع فـي كل و�سيلة نقل بري .

17 - حفظ ال�سجالت اخلا�سة مبزاولة ن�ساط النقل الربي املرخ�ض به طوال ال�سنوات 

اخلم�ض ال�سابقة على انتهاء الرتخي�ض .

متكني املخت�سني بالوزارة واجلهات املعنية من االطالع على ال�سجالت امل�سار اإليها   - 18

عند طلبها .

ببيان  الوزارة(  تطلبه  وقت  اأي  فـي  )اأو  التجديد  وعند   ، �سنويا  الوزارة  موافاة   - 19

 ، اأي فرتة تطلبها الوزارة  اأو عن   ، تف�سيلــي عــن ن�ساطــه خــالل ال�سنــة ال�سابقة 

على اأن يت�سمن البيان ما ياأتي :

اأ - عدد و�سائل النقل الربي اململوكة له اأو امل�ستاأجرة واملرخ�ض له با�ستخدامها 

وحمولة كل منها .

ب - قوائم الركاب اخلا�سة بكل رحلة على حدة .
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املــادة ) 20 (

يجب على املرخ�ض له بنقل الب�سائع ، االلتزام باالآتي :

1 - ا�ستخدام و�سيلة النقل الربي املرخ�سة وفق الن�ساط املرخ�ض به .

2 - عدم اإيقاف و�سائل النقل الربي اأثناء توقفها عن العمل بالطرق اأو املناطق ال�سكنية ، 

وعــدم تفريغ الب�سائــع وو�سعهــا بالطرق اأو اأر�سفتها اأو فـي االأرا�سي غري املبنية 

اأو غري املحاطة باأ�سوار خارجية .

3 - التقيد باملوا�سفات اخلا�سة باالأوزان واالأبعاد املقررة وامل�سموح بها لو�سائل النقل 

الربي بال�سري على الطرق .

4 - التاأكد من اأن كل و�سيلة نقل بري حتمل بطاقة ت�سغيل ، وو�سعها فـي مكان ظاهر 

وبارز بو�سيلة النقل الربي ، واأن يتم اإبرازها فـي حال طلبها من قبل املخت�سني 

بالوزارة ، و�سرطة عمان ال�سلطانية .

5 - اأن يكون لكل الب�سائع التي يتم نقلها وثيقة نقل .

6 - موافاة الوزارة باأماكن �ساحات االإيواء �سواء كانت مملوكة اأو م�ستاأجرة .

موافــاة الــوزارة مبــا يفيــد وجــود فــرق الطـــوارئ الإ�ســالح و�سيلــة النقـل البــري   - 7

امل�ستخدمــة فـي الن�ســاط وقطرهــا لالإ�ســالح اإذا كانت خــارج الور�ض ، اأو ما يفيـد 

تعاقد املرخ�ض له مع �سركة متخ�س�سة بهذا املجال .

8 - اأن يكون عدد العاملني كافيا ملزاولة الن�ساط بكل كفاءة . 

9 - و�سع االإجراءات الكفيلة ل�سمان احلفاظ على الب�سائع املحملة ، والتاأكد من اأنها 

غري حمظورة .

10 - و�سع عالمات وا�سحة على االأبواب اجلانبية لو�سيلة النقل الربي املرخ�ض لها ، 

مو�سحا فيها ا�سم و�سعار وعنوان الناقل .

11 - حفظ ال�سجالت اخلا�سة مبزاولة ن�ساط النقل الربي املرخ�ض به طوال ال�سنوات 

اخلم�ض ال�سابقة على انتهاء الرتخي�ض .

12 - متكني املخت�سني بالوزارة واجلهات املعنية من االطالع على ال�سجالت امل�سار اإليها 

عند طلبها .
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الوزارة( ببيان  اأي وقت تطلبه  ، وعنـــد التجديـــد )اأو فـي  الوزارة �سنويــا  موافـاة   - 13

تف�سيلــي عـــن ن�ساطه خــالل ال�سنــة ال�سابقــــة ، اأو عـــــن اأي فتـــرة تطلبــها الــوزارة 

على اأن يت�سمن البيان ما ياأتي :

اأ - عدد و�سائل النقل الربي اململوكة له اأو امل�ستاأجرة واملرخ�ض له با�ستخدامها 

وحمولة كل منها .

 ب - حجم ما مت نقله �سهريا من الب�سائع لكل حمافظة / ولكل دولة على حدة .

املــادة ) 21 (

يلتزم املرخ�ض له بالتاأمني على و�سائل النقل الربي على اأن ي�سمل التاأمني االآتي :

1 - ال�سائق وم�ساعده وامل�سيفني .

2 - الطرف الثالث .

3 - التعوي�سات املدنية .

4 - الب�سائع والركاب وفق الفئة املرخ�ض لها .

املــادة ) 22 (

يجب على املرخ�ض له فـي حال تعديل البيانات الواردة فـي الرتخي�ض اأو بطاقة الت�سغيل 

االلتزام باالآتي :

تقدمي طلب بتعديل البيانات وفقا للنموذج املعد لذلك .  - 1

وامل�ستندات  الت�سغيل  اأو بطاقة  فـي الرتخي�ض  الواردة  البيانات  كافة  اأن يرفق   - 2

القانونية املوؤيدة للتعديل .

موافقة اجلهات املعنية .  - 3

�سداد الر�سم املقرر الوارد فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .  - 4

املــادة ) 23 (

يجب على املرخ�ض له فـي حالة فقدان اأو تلف الرتخي�ض اأو بطاقة الت�سغيل اتخاذ ما ياأتي :

1 - اإخطار الوزارة وفقا للنموذج املعد لذلك .

2 - تقدمي طلب ا�ستخراج بدل فاقد اأو تالف ، و�سداد الر�سم املقرر الوارد فـي امللحق 

رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

3 - تقديــم تعهــد كتابــي بت�سليــم الرتخيــ�ض اأو بطاقــة الت�سغيل املفقودين فـي حال 

احل�سول عليهما .
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الف�صــل ال�صابــع

�صــروط النقــل

املــادة ) 24 (

يجــب اأن تكــون و�سائــل النقــل البــري املرخ�ســة م�ستوفيــة للــوزن االإجمالــي ، واملحوري ، 

واالأبعاد املحددة ببطاقة الت�سغيل وامل�سموح بها بال�سري على الطرق واجل�سور بال�سلطنة ، 

وذلك على النحو االآتي :

اأال يزيـد الوزن االإجمالــي لل�ساحنــة املنفــردة  اأو ال�ساحنـة مع املقطورة اأو القاطرة   - 1

مع ن�سف املقطورة اأو اأي تكوينة اأخرى م�سموح بها على )46( �ستة واأربعني طنا .

اأال يزيد الوزن االأق�سى على املحور املنفرد املوجه اأحادي العجالت على )8( ثمانية   - 2

اأطنان ، ومزدوج العجالت على )10( ع�سرة اأطنان ، واملحور املنفرد غيـــر املوجـــه 

على )13( ثالثة ع�سر طنا . 

اأال يزيد الوزن االأق�سى على اأي حمورين متجاورين )مرتادفني( على ما ياأتي :  - 3

 

امل�صافة بني املحورين

املتجاورين باملرت

الوزن االأق�صى امل�صموح به على 

املحورين املتجاورين بالطن

اإلــىمــن

0.9    1.0014.7

1.01.1016.1

1.101.2017.5

1.201.3018.9

1.301.3520.3

1.352.5021.0

يعترب كل منهما حمورا منفردااأكرب من 2.50
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4 - اأال يزيــد الــوزن االأق�ســى امل�سمـــوح بــه لـ )3( ثالثــة حمــاور متجــاورة )مرتادفــة( 

علــى مـــا ياأتــي : 

اأال يزيد الوزن االأق�سى على طرف اأي حمور غري موجه على )6.5( �ستة اأطنان   - 5

ون�سف .

اأال يزيــد عــر�ض ال�ساحنة علــى )270( مائتيــن و�سبعيــن �سنتيمرتا ، وطولهــا علـى   - 6

)12( اثني ع�سر مرتا ، و)17( �سبعة ع�سر مرتا بالن�سبــة للقاطــرة ، واملقطورة ، 

ويجوز ا�ستثناء ال�ساحنات التي تعمل خارج التجمعات العمرانية من ذلك .

املــادة ) 25 (

يجب احل�سول على ت�سريح نقل حموالت ا�ستثنائية م�سبقا من الوزارة ، و�سرطة عمان 

ال�سلطانية للنقل بو�سائل نقل بري ذات اأبعاد اأو اأوزان تتعدى احلدود الواردة باملــادة )24( 

من هذه الالئحة ، وفقا لل�سروط االآتية :

1 - تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك .

2 - حتديد م�سار �سري و�سيلة النقل الربي .

3 - حتديد نوعية وكمية الب�سائع املحملة . 

4 - تقدمي خمطط تو�سيحي لو�سيلة النقل الربي والب�ساعة .

5 - موافقة اجلهات املعنية .

6 - �سداد الر�سم املقرر الوارد فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة . 

املــادة ) 26 (

اإال بعد تنزيل الوزن  ال يجوز الأي و�سيلة نقل بري خمالفة للوزن اال�ستمرار فـي ال�سري 

الزائد من قبل املرخ�ض له ، وعلى م�سوؤوليته ونفقته . 

ويجب اإزالة احلمولة التي يتم تنزيلها خالل )24( اأربع وع�سرين �ساعة من حترير املخالفة .

امل�صافة بني املحور 

االأول والثالث باملرت

الوزن االأق�صى امل�صموح

 به على املحاور الثالثة

 املتجاورة بالطن

326 مرت فاأقل

32اأكرب من 3
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املــادة ) 27 (

يحظــر علــى و�سائــل النقــل البــري غيــر امل�سجلــة فـــي ال�سلطنــة القيــام مبا يلي ، اإال بعد 

احل�سول على ت�سريح م�سبق من الوزارة :

1 - الدخول اإىل اأرا�سي ال�سلطنة اأو عبور اأرا�سيها فارغة . 

2 - البقاء فـي اأرا�سي ال�سلطنة لفرتة جتاوز )7( �سبعة اأيام .

3 - النقل بني نقطتني داخل اأرا�سي ال�سلطنة .

4 - التحميل عند مغادرتها ال�سلطنة لبلد غري البلد امل�سجلة فيها .

املــادة ) 28 (

، االلتزام  املـادة )27( من هذه الالئحة  اإليه فـي  ي�سرتط للح�سول على الت�سريح امل�سار 

باالآتي :

1 - تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك .

2 - حتديد اجلهة املق�سودة .

3 - تقدمي موافقة الدولة املق�سودة .

4 - حتديد نوعية وكمية الب�سائع املحملة .

5 - االلتزام بال�سوابط وال�سروط املن�سو�ض عليها باجلهات املعنية .

6 -  �سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة . 

الف�صــل الـثامــن

اال�صرتاطـات اخلا�صـة ب�صالمـة النقــل البـري

املــادة ) 29 (

يجب على املرخ�ض له التقيد باالآتي :

اأوال: فيما يتعلق بال�سائق :

1 - اأال يقل عمره عن )21( واحد وع�سرين عاما ، وال يزيد على )60( �ستني عاما .

2 - اأن يكون بحالة �سحية جيدة بناء على تقرير طبي من موؤ�س�سات �سحية معتمدة . 
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3 - اأن يخ�سعــه للفحــ�ض الطبــي كــل )2( �سنتيــن فـي املوؤ�س�سات ال�سحية املعتمدة ، 

وتقدمي تقرير طبي يفيد باأنه موؤهل "�سحيا" ل�سياقة املركبات الثقيلة .

اأو االإجنليزية  العربية  اأن يتحقق من كونه قادرا على القراءة والتحدث باللغة   - 4

 ، اأنواعها  بجميع  املرورية  واالإ�سارات   ، العالمات  فهم  من  ميكنه  مقبول  ب�سكل 

واالإجابة عن اأ�سئلة اجلهات املخت�سة .

5 - عدم ال�سماح له ب�سياقة و�سيلة النقل الربي الأكرث من )8( ثماين �ساعات م�ستمرة 

خالل يوم عمل واحد ، ومنحه راحة ال تقل عن )8( ثماين �ساعات م�ستمرة قبل 

البدء مرة اأخرى بال�سياقة .

6 - ت�سجيل �ساعات ال�سياقة والراحة كل )24( اأربع وع�سرين �ساعة .

7 - عــدم ال�سماح له ب�سياقة و�سيلة النقل الربي اإذا كانت مقدرته اأو يقظته �سعفت 

من جراء التعب واالإرهاق ، اأو مر�ض عار�ض اأو اأي �سبب يجعل من �سياقته غري 

اآمنة .

8 - عدم ال�سماح له ب�سياقة و�سيلة النقل الربي اإال بعد التاأكد من اأن احلمولة منظمة 

ومثبتــة ومربوطــة ب�سكــل اآمــن وجيــد ، كمــا يجــب التاأكــد من ذلك ب�سكل دوري 

فـي اأثناء النقل .

9 - التاأكــد من توزيــع وزن احلمولــة بالت�ساوي على املركبة ، و�سالمة و�سيلة النقل 

الربي ، و�سالمتها من الناحية الفنية .

10 - التاأكيد على ال�سائق ب�سرورة ا�ستخدام حزام االأمان فـي جميع اأوقات ال�سياقة ، 

واأخــذ احليطــة واحلــذر عنــد ال�سياقة فـي اأثناء هطول االأمطار اأو وجود عا�سفة 

اأو �سباب ، اأو غريها من االأحوال اخلطرة .

التاأكيــد علــى ال�سائــق ب�ســرورة ت�سغيــل اإ�ســارات االلتفــاف قبل االلتفاف مب�سافة   - 11

ال تقــل عـــن )50( خم�سيــن متـــرا ، وكذلـــك فــــي اأثنـــاء الـــدوران ، والتقيـــــد بال�سيـر 

فـي امل�سار االأمين للطريق اإال عند التجاوز اأو ال�سرورة .

)ال�ساحنات  الربي  النقل  لو�سائل  االأنوار  ت�سغيل  ب�سرورة  ال�سائق  على  التاأكيد   - 12

واحلافالت( فـي اأثناء ال�سياقة نهارا على جميع الطرق .

اإيجاد مكان منا�سب بعيدا عن الطريق ملبيت املركبة .  - 13
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ربط احلمولة ب�سكل جيد واآمن بحيث متنع من حتركها و�سقوطها فـي اأثناء النقل .  - 14

تغطية احلمولة القابلة للتطاير مثل الرمال واالأتربة واحلجارة تغطية حمكمة .  - 15

توزيع وزن احلمولة على حماور و�سيلة النقل الربي )ال�ساحنة ( والتقيد باالأوزان   - 16

املقررة للمحاور .

اإزالة ما ي�سقط من و�سيلة النقل الربي على الطريق .  - 17

و�ســع اأعــالم حمــــراء تكـــــون اأبعادهــا ن�ســف مرت فـي ن�ســف متــر علــى احلمولــة   - 18

مــن اجلانبـــني اأو اخللـــف الأي و�سيلـــة نقـــل بري حتمـــل حمـــولة تتجــاوز عـــر�ض 

املركبة مبقدار )10( ع�سرة �سنتيمتـرات من اجلانبني ، اأو تتجـــاوز طـــول املركبـــة 

مبقـــدار )1( مرت واحد من اخللف .

ثانيــا: فيما يتعلق بو�سائل النقل الربي )احلافالت وال�ساحنات والقاطرة واملقطورة( :

1 - فح�ض و�سيانة واإ�سالح جميع و�سائل النقل الربي التي تعمل لديه وب�سكل 

دوري وتزويد كل و�سيلة ب�سجل لل�سيانة يوؤكد �سالحيتها لل�سري .

 ، واأمامي وجانبي  النقل الربي مزودة ب�سدام خلفـي  اأن تكون جميع و�سائل   -  2

وفقا ملوا�سفــات حواجـــز ال�ساحنــات ال�ســادرة مــن هيئــة التقييــ�ض اخلليجية ، 

ويجـــب اأن يكون ال�سدام من النوع الذي ميت�ض ال�سدمات ، ومو�سال ب�سكل 

جيد بج�سم ال�ساحنة .

3 -  اأن تكــون و�سائــل النقـــل الربي التــي تنقــل الب�سائــع جمهــزة بحواجــز تفــ�سـل 

بني مق�ســورة ال�سائـق وعربــة احلمولـــة ، وذلــك ملنــع حتــرك احلمولــة ودخولهـــا 

 ، االأمامـــي للحمولـــة  التحرك  ملنع  ارتفاع كاف  ، وذات  ال�سائــق  اإىل مق�سورة 

واأال يقل عر�ض احلاجز عن عر�ض املركبة .

4- اأن يكـــــون ج�ســــم كـــــل و�سيلـــــة نقـــل بــري فـي حالـــة جيـــدة وليـــ�ض بـــه ت�سققات 

اأو تفكك اأو ك�سور .

5 - اأن تكون جميع و�سائل النقــل البــري جمهــزة علــى االأقــل بطفايتيــن للحريــق ، 

وفيوزات )من�سهرات( احتياطية ، وثالثة مثلثات حتذيرية عاك�سة .

6 - ت�سغـــيل االأنـــوار التحذيريـــة مبا�ســـرة عنــــد الوقـــوف علــــى الطريــــق اأو كتــــف 

الطريق ، واإبقاء هذه االأنوار م�ساءة حتى يتم و�سع اأجهزة حتذيرية اأخرى .
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7 - تركيب وو�ضع �ضرائح )�ضرائط( عاك�ضة على و�ضائل النقل الربي بحيث تو�ضع 

على حافة جانبي وخلفية املركبة .

 ، العمل  و�ضاعات  ال�ضرعة  معلومات  حلفظ  بجهاز  الربي  النقل  و�ضائل  جتهيز   -  8

وفرتات التوقف ، وخط ال�ضري .

9 - تزويــد و�ضائــل النقــل البــري بـلـــواح �ضوئـــي باللــون الربتقالـــي )Flasher( على 

مق�ضــورة ال�ضياقـــة ، وعـــدد )2( لواحيـــن خلف املركبة بالن�ضبــــة لل�ضاحنـــــات التي 

تنقل املواد اخلطرة .

اأن تكــون و�ضائــل النــقل البـــري املخ�ض�ضــة لنقــل الركاب مزودة باأحزمة الأمان   - 10

للركاب .

11 -  التاأكد باأن و�ضيلة النقل الربي م�ضتوفية الآتي : 

اأ - عدم وجود دخان اأ�ضود �ضادر من العادم ، وعدم وجود ت�ضريب زيوت اأو برتول 

اأو مياه من املركبة .

ب - اأن الإطــارات فـي حالــة جيــدة و�ضغــط الهواء فـي الإطارات ح�ضـب القيا�ضات 

املعتمدة للإطارات .

ج - اأن الفرامل ونظام الفرامل فـي حالة جيدة . 

د - اأن جميع الأنوار الداخلية واخلارجية فـي حالة جيدة .

هـ - وجود طفايات احلريق وعلمات التحذير العاك�ضة فـي متناول ال�ضائق .

و - �ضلمة ونظافة جميع املرايا ، واأنها �ضمن املعايري وال�ضرتاطات املعتمدة .

ز - وجود �ضندوق الإ�ضعافات الأولية .

اأن جميع املا�ضحــات الأماميــة واخلا�ضــة بالزجاج اأو الأنــوار فـي حالـة جيـدة ،  ح - 

وتوفر ال�ضائل اخلا�ص باملا�ضحات .

 ط - اأن جميع العاك�ضـات اخللفية واجلانبية والأمامية فـي حالة جيدة و�ضليمة ،  

وتكون من �ضمن املعايري املعتمدة قانونيا .

ي - عدم جتهيزها مبتطلبات التحميل : )ثلجة ، خزان ، ن�ضاف ...( اأو تغيري 

جزء جوهري فيها قبل احل�ضول على موافقة اجلهات املعنية .

ك - عـــدم ال�ضمــاح لأي و�ضيلـــة نقــل بـــري حمملــــة بــاأي حمولـــة ، بال�ضيــــر علــــى 

الطـرق اإل اإذا كانــت مهيــاأة اأو جمهـــزة ملنع اأي من حمولتـها من ال�ضقوط ، 

اأو التحرك اأو الت�ضريب .
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ثالثــا: فيما يتعلق بنقل املواد اخلطرة :

1 - و�سع لوحات حتذيرية على جانــبي ، وخلف و�سيلة النقل الربي التي حتمل ، 

وتنـــقل مـــواد خطـــرة تو�ســح نــوع املـادة اخلطــرة والرمــز الــدويل لهــذه املــادة 

اإن وجدت .

2 - احل�سول على الت�سريح الالزم من اجلهات املعنية عند القيـــام بنقـــــل اأي مـــن 

املواد اخلطــرة ، وااللتــزام ب�سروط االأمن وال�سالمة واال�سرتاطــات االأخــرى 

املحــددة بالت�سريــح ال�ســادر لو�سيلــة النقــل البــري ، وعلــى امل�ســار املخ�سـ�ض 

لنقل احلمولة من م�سدرها اإىل مق�سدها .

3 - منــع نقـل املـــواد اخلطــرة على و�سائل النقل الربي )ال�ساحنات ( غري املخ�س�سة 

اأو املهياأة لهذا الغر�ض .

4 - التاأكــد مــن تاأريــ�ض - و�سـع �سل�سلــة اأو مــا �سابههــا فـــي موؤخــرة و�سيلــة النقــل 

الربي )�ساحنات و�سهاريـج نقـل املـــواد البرتوليــة وغريهــا مــن املــواد القابلــة 

لال�ستعــال( على اأن تكون مالم�سة لالأر�ض منعـا حلـدوث ال�ســرارة الكهربائيــة 

الناجتة عن ال�سحنات الكهرو�ستاتيكيـة .

5 - عدم التدخني فـي اأثناء �سياقة و�سيلة نقل بري تنقل مواد خطرة .

6 - منع اأي �سخ�ض من التدخني بالقرب من و�سيلة نقل بري حتمل مواد خطرة 

مل�سافة ال تقل عن )10( ع�سرة اأمتار .

7 - اإطفاء حمرك و�سيلة النقل الربي عند تعبئة اأو تفريغ مواد خطرة اأو حمروقات ، 

واأن يكون هناك �سخ�ض خمت�ض يتحكم وي�سرف على التعبئة والتفريغ .

8 - الوقـــوف كـــل �ساعتـــني اأو كــل )250( مائتـــني وخم�ســني كيلومتـرا ، اأيهما اأقل 

لفح�ض االإطارات والتاأكد من عدم وجود اأي ت�سرب للمادة ، وفح�ض االإطارات 

قبل بدء الرحلة ، وعند كل توقف .

يجب عدم ا�ستخدام و�سيلة النقل الربي اإذا تبني اأن حرارة االإطارات مرتفعة   - 9

عند فح�سها ، والتاأكد من تغيريها فورا اإذا لزم االأمر ذلك .

اإخ�ســاع �سائقــي و�سائــل النقــل البـــري )�ساحنــات نقــل املــواد اخلطرة ( لـدورات   - 10

متخ�س�سة فـي جمال التعامل مع املواد اخلطرة .
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الف�صــل التا�صــع

ن�صــاط االأجــرة

املــادة ) 30 (

ال يجوز ملركبات االأجرة النقل من املواقع غري املرخ�سة بها . 

املــادة ) 31 (

تقوم الوزارة بتحديد اأجرة النقل الربي بعد درا�سة العر�ض والطلب والتكلفة الت�سغيلية 

للو�سيلة و�سعر تكلفة الوقود امل�ستخدم ، وي�سدر بذلك قرار من الوزير .

املــادة ) 32 (

يدفع الراكب اأجرة النقل بعد و�سوله اإىل اجلهة التي يق�سدها .

املــادة ) 33 (

كل من يطلب و�سيلة نقل بري ، ثم يعدل عن الطلب الأي �سبب من االأ�سباب ، عليه اأن يدفع 

ر�سم الطلب املحدد باأجرة النقل كامال . 

املــادة ) 34 (

فـي حالة عدم اكتمال الرحلة ل�سبب خارج عن اإرادة ال�سائق اأو حدث عطل فجائي بو�سيلة 

، وفـي حالة  ، يدفع الراكب االأجر امل�ستحق لذلك اجلزء من الرحلة فقط  النقل الربي 

توقف ال�سائق بدون �سبب خارج عن اإرادته يحق للراكب االمتناع عن دفع اأي اأجرة .

املــادة ) 35 (

العربيــة دخول  لدول اخلليج  التعــاون  دول جملــ�ض  فـي  امل�سجلــة  االأجــرة  ملركبــات  يجــوز 

ال�سلطنة لتو�سيل ركابها ، وال يجوز لها النقل بني نقطتني داخل ال�سلطنة .

املــادة ) 36 (

  ، اأخرى  اإىل حمافظة  الرتخي�ض  املحافظة حمل  الركاب من  نقل  االأجرة  ملركبات  يجوز 

�سريطة االلتزام باالآتي :

1 - عدم مزاولة الن�ساط داخل حمافظة الو�سول اإذا كان غري مرخ�ض به .

عدم نقل ركاب بطريق العودة اإال من خالل مكتب توجيه فـي حمافظة الو�سول .  - 2

اأن تكون االأجرة ح�سب التعرفة املعتمدة .   - 3
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املــادة ) 37 (

ي�سرتط ملزاولة ن�ساط االأجرة لالأفراد ما ياأتي : 

1 - اأن يكون عمانيا .

2 - اأن يكون مالكا لو�سيلة النقل الربي .

3 - اأن يكون حا�سال على رخ�سة �سياقة خفيفة �سارية املفعول م�سى عليها )3( ثالث 

�سنوات من تاريخ االإ�سدار .

4 - اأال يقل عمره عن )21( واحد وع�سرين عامــا ، وال يزيــد علـــى )60( �ستني عامــا ، 

يفيــد  املعتمدة  ال�سحيــة  املوؤ�س�ســـات  مــن  تقرير طبــي  التمديـــد مبوجب  ويجــوز 

مقدرته �سياقة مركبة اأجرة . 

5 - اأال يكـــون قــد �سبــق �سبطــه ملخالفــة �سياقــة مركبــة حتــت تاأثيــر اخلمـر اأو املخــدر 

اأو اأي موؤثر عقلي خالل ال�سنوات )3( الثالث ال�سابقة على تقدمي الطلب .

6 - اأاليزيد راتبه ال�سهري على )600( �ستمائة ريال عماين اإذا كان موظفا اأو عامال 

بالقطاع اخلا�ض .

7 - اأن يكون ملما بالقراءة والكتابة .

8 - اأن يكون الئقا طبيا مبوجب تقرير طبي �سادر من املوؤ�س�سات ال�سحية املعتمدة .

9 - اأن يجتاز دورة تاأهيل �سائق مركبة االأجرة مبعهد ال�سالمة املرورية ب�سرطة عمان 

ال�سلطانية .

10 - الوفاء باأي متطلبات فنية اأو تدريبية اإ�سافية تطلبها الوزارة .

املــادة ) 38 (

يحظر على الفرد املرخ�ض له مبزاولة ن�ساط االأجرة ال�سماح لغريه مبزاولة الن�ساط نيابة 

عنه .

املــادة ) 39 (

ي�سرتط فـي �سائق مركبة االأجرة فـي املن�ساأة االآتي :

1 - اأن يكون عمانيا .

2- اأن يكون حا�سال على رخ�سة �سياقة خفيفة �سارية املفعول م�سى عليها )3( ثالث 

�سنوات من تاريخ االإ�سدار .
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 ، ، وال يزيد على )60( �ستني عاما  اأال يقل عمره عن )21( واحد وع�سرين عاما   -  3

املعتمـــدة يفيـــد  املوؤ�س�سات ال�سحيــة  التمديــد مبوجــب تقريــر طبــي من  ويجــوز 

مقدرته �سياقة مركبة اأجرة . 

4 -  اأن يكون ملما بالقراءة والكتابة .

5 - اأن يكون الئقا طبيا مبوجب تقرير طبي �سادر من املوؤ�س�سات ال�سحية املعتمدة .

6 - اأن يجتاز دورة تاأهيل �سائق مركبة االأجرة مبعهد ال�سالمة املرورية ب�سرطة عمان 

ال�سلطانية .

7 - الوفاء باأي متطلبات فنية اأو تدريبية اإ�سافية تطلبها الوزارة .

املــادة ) 40 (

يجب على �سائق مركبة االأجرة ، االلتزام مبا ياأتي : 

1 - التقيد بالزي العماين .

عدم التدخني داخل املركبة .  - 2

ح�سن التعامل مع الركاب .  - 3

ت�سغيل جهاز احت�ساب االأجرة )العداد( املخ�س�ض للمركبة .  - 4

عدم التجول بحثا عن الركاب فـي ال�سوارع التي بها مواقف خم�س�سة للن�ساط ،   - 5

وي�ستثنى من ذلك ال�سوارع التي ال يوجد بها مواقف اأو التي تتباعد فيها املواقف 

عن بع�سها مب�سافات ال تقل عن )1( كيلو مرت واحد .

حفــظ املفقـــودات التــي تركهـــا اأ�سحابهـــا داخــل املركبـــة وت�سليمهـــا اإلــى امل�ســوؤول   - 6

فـي املن�ساأة اأو مكتب التوجيه اأو اأقرب مركز �سرطة . 

املــادة ) 41 (

مع عدم االإخالل بال�سروط املن�سو�ض عليها فـي قانون املرور والئحته التنفيذية ، ي�سرتط 

اأن تتوافر فـي مركبة االأجرة ، املوا�سفات االآتية :

اأال تزيد مقاعد املركبة على )5( خم�سة مقاعد مع مقعد ال�سائق ، ويجوز زيادتها   - 1

اإىل )7( �سبعة مقاعد بالن�سبة ملركبات االأجرة ذات االأبواب املنزلقة ، ويتوفر بها 

اأماكن كافية لالأمتعة .

2 - اأن تزود بجهاز اإطفاء �سالح لال�ستعمال ومبتناول ال�سائق .
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3 - اأال تقل �سعة حمرك املركبة عن )1800�سم3( األــف وثمامنائــة �سنتيمتـــر مكعـــب 

بالن�سبة للمن�ساآت و)1600 �سم3( األف و�ستمائة �سنتيمرت مكعب بالن�سبة لالأفراد .

4 - اأن يكون التكييف باملركبة مالئما لكافة ف�سول ال�سنة .

5 - اأن جتهز املركبة بنظام التتبع والتوجيه واالت�سال واملالحة .

6 - اأن يكون لون ومظهر املركبة مطابقا لل�سكل املعتمد من قبل الوزارة ، واجلهات 

املعنية .

7 - اأال تزيد مدة ا�ستخدام مركبة االأجرة فـي الن�ساط على )7( �سبع �سنوات للمن�ساآت ، 

و)10( ع�سر �سنوات لالأفراد من تاريخ �سنة ال�سنع .

8 - اأن ي�ستمل تاأمني املركبة على الركاب والطرف الثالث لدى اإحدى �سركات التاأمني 

امل�سجلة فـي ال�سلطنة .

املــادة ) 42 (

يجب على املرخ�ض له مبزاولة ن�ساط االأجرة ، االلتزام باالآتي : 

1 - تركيـب عــداد الحت�ســاب االأجــرة فـي مركبـة االأجــرة ، والعمــل علــى معايــرة عــداد 

احت�ســاب االأجــرة كل )6( �ستة اأ�سهــر من قبل الوكيل املعتمد واالحتفــاظ ب�سهــادة 

بذلك داخل املركبة . 

2- تركيب نظام تتبع فـي مركبة االأجرة .

 3 - تركيب لوحة م�سيئة باأعلى مركبة االأجرة تكون مطابقة لل�سكل املعتمد من قبل 

الوزارة وترتبط ارتباطا كامال بالعداد لت�سيء فـي حال عدم ت�سغيل العداد .

4 -  جتهيـــز و�سيلـــة النقــل البـــري )مركبــة االأجــرة ( بلــوحتـي تعريف تثبت اإحداها 

فـي مكان ظاهر للراكب فـي املقعد االأمامي واالأخرى خلف مقعد ال�سائق ، وتكونان 

الوزارة وت�ستمالن على رقم بطاقة ت�سغيل  املعتمدة من قبل  بال�سكل وال�سروط 

املركبة ورقم اللوحة وا�سم املن�ساأة اأو الفرد / مكتب التوجيه ورقم االت�سال .

5 -  توفري اأجهزة واأنظمة حا�سب اآيل باملن�ساأة ملتابعة ن�ساط االأجرة وتكون مرتبطة 

باأنظمة توجيه وتتبع للمركبات ومراكز املعلومات التي حتددها الوزارة .
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الف�صــل العا�صــر

 ن�صــاط تاأجيــر املركبــات

املــادة ) 43 (

يجب على املرخ�ض له مبزاولة ن�ساط تاأجري املركبات ، االلتزام مبا ياأتي :

1 - اأال تزيد مقاعد املركبة على )8( ثمانية مقاعد مع مقعد ال�سائق .

2 - توفري عدد كاف من العاملني الإدارة الن�ساط واالإ�سراف على ح�سن اأداء العمل .

3 - اإر�سال بيانات امل�ستاأجر واملركبة املوؤجرة اإىل �سرطة عمان ال�سلطانية .

4 - اإيجاد اآلية ل�سمان �سداد امل�ستاأجر للغرامات املالية املرتتبة عليه فـي حال ارتكاب 

اأي خمالفات مرورية .

5 - توثيق واأر�سفة جميع املعامالت ب�سورة منظمة .

6 - و�ســع الرتخيـ�ض وال�سـروط العامــة لعقد تاأجري املركبـــة فـــي مكــان بــارز ت�سهــل 

قراءته .

7 - الفح�ض و�سيانة املركبة ب�سفة دورية والتاأكد من جاهزيتها من الناحية الفنية 

والت�سغيلية .

8 - حفظ املفقودات التي تركها اأ�سحابها داخل املركبة واالإبالغ عنها .

9 - التاأكد من قـدرة امل�ستاأجــر على دفـع تكاليف اال�ستئجار وحملـــه لرخ�ســـة �سياقــة 

�سارية .

املــادة ) 44 (

يكون املرخ�ض له مبزاولة ن�ساط تاأجري و�سائل النقل الربي م�سوؤوال فـي احلاالت االآتية : 

عدم التحقق من هوية امل�ستاأجر .  - 1

عدم وجود رخ�سة �سياقة �سارية املفعول لدى امل�ستاأجر .  - 2

عــدم �ســـداد م�ستاأجــر املركبـــة للغرامـــات املاليـــة املرتتبــة عليـــه فــي حال ارتكابــه   - 3

اأي خمالفات مرورية .
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املــادة ) 45 (

يجــب اأن يحــرر عقــد تاأجيـــر املركبات باللغة العربية ويجوز اأن يكون باللغة االإجنليزية 

اإىل جانب ذلك ، وفـي حالة ن�سوء خالف حول بنود العقد فاإنه يعتد بالن�ض العربي .

املــادة ) 46 (

يجـب علـى املرخـ�ض لـه مبزاولــة ن�ساط تاأجيـر و�سائل النقل الربي ت�سمني عقـد التاأجيـر 

االآتي :

ا�سم امل�ستاأجر ورقم بطاقته ال�سخ�سية اأو جواز �سفره ، ورخ�سة ال�سياقة وتاريخ   - 1

اإ�سدارها وانتهائها . 

2 - تعرفة التاأجري .

3 - ال�سروط العامة للعقد . 

4 - مدة العقـد .

5 - مكان وزمان ت�سليم املركبة واإعادتها .

6 - حالة املركبة وقت الت�سليم .

7 - كيفية التاأمني وتغطية االأ�سرار الناجمة عن احلوادث .

8 - اإي�ساح ما اإذا كان االتفاق ي�سمل ا�ستخدام املركبة خارج ال�سلطنة . 

9 - جواز اإعادة املركبة قبل نهاية مدة العقد دون حتميل امل�ستاأجر تكلفة املــدة املتبقية .

الف�صــل احلــادي ع�صــر

اجلــزاءات االإداريــة

املــادة ) 47 (

امللحق رقــم )2(  الواردة فـي  اأحكام هذه الالئحة اجلزاءات  كــل من يخالف  يفر�ض علـى 

املرفق بهذه الالئحة .
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ملحـــق رقـــم ) 1 (

ر�ســوم خدمــات النقــل البــري 

اأوال  : الرتاخي�ص وبطاقة ت�سغيل و�سائل النقل الربي  

اخلدمــــةم
الر�ســـم 

بالريـال العمانـي

اإ�سدار الرتخي�ص1
)50( للمن�ش�آت / 

)25( للأفراد

جتديد الرتخي�ص2
)50( للمن�ش�آت / 

)25( للأفراد

اإ�شدار بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي3
)30( للمن�ش�آت / 

)15( للأفراد

جتديد بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي4
)30( للمن�ش�آت / 

)15( للأفراد

50اإ�شدار ترخي�ص فتح فرع5

50جتديد ترخي�ص فتح فرع6

7
طلب تعديل البي�ن�ت واملعلوم�ت املتعلقة ب�لرتخي�ص / 

بط�قة ت�شغيل لو�شيلة النقل الربي
10

)10( عن كل �شهرتوقيف الرتخي�ص اأو بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي8

9
اإزالة التوقيف عن الرتخي�ص

 اأو بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي
10

10اإلغ�ء الرتخي�ص اأو �شطب قيد و�شيلة النقل الربي10

50نقل ملكية الرتخي�ص لكل ن�ش�ط11

10نقل ملكية بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي12

10اإلغـــ�ء فـــرع13

14
اإ�شدار بدل ف�قد / بدل ت�لف للرتاخي�ص عن كل ترخي�ص , 

وبط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي عن كل بط�قة
10

15
اإ�شدار ت�شريح نقل احلموالت اال�شتثن�ئية

 لكل عملية نقل

 )10(

عن كل حمل حموري 
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ثانيـــــا : الرتاخيــ�ص وبطاقــة ت�سغيـل و�سائـل النـقل الربي 

غري امل�سجلة فـي ال�سلطنة التي تتم عرب وكيل النقل الربي

اخلدمــــةم
الر�ســـم 

بالريـال العمانـي

50اإ�سدار الرتخي�ص1

50جتديد الرتخي�ص2

50اإ�شدار بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي3

30جتديد بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي4

30اإ�شدار ترخي�ص فتح فرع5

30جتديد ترخي�ص فتح فرع6

7
اإ�شدار ترخي�ص الوكالء للمن�ش�آت 

غري الوطنية داخل ال�شلطنة
50

8
جتديد ترخي�ص الوكالء 

للمن�ش�آت غري الوطنية داخل ال�شلطنة �شنوي�
50

9
طلب تعديل البي�ن�ت واملعلوم�ت املتعلقة ب�لرتخي�ص

 اأو بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي
10

10نقل ملكية الرتخي�ص لكل ن�ش�ط10

10نقل ملكية بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي11

12
توقيف الرتخي�ص 

اأو بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي
10

-27-



اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

اخلدمــــةم
الر�ســـم 

بالريـال العمانـي

13
اإزالة التوقيف عن الرتخي�ص 

اأو بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي
10

10اإلغ�ء الرتخي�ص اأو بط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي14

50اإلغــ�ء فــرع اأو وكيـــل15

16
اإ�شدار بدل ف�قد / بــدل ت�لـــف للرتخيـــ�ص

 اأو لبط�قة ت�شغيل و�شيلة النقل الربي
10

17
اإ�شدار ت�شريح 

نقل احلموالت اال�شتثن�ئية لكل عملية نقل بري

 )10(

عن كل حمل حموري 

18
اإ�شدار ت�شريح لو�ش�ئل النقل الربي للدخول

 اإىل اأرا�شي ال�شلطنة اأو عبور اأرا�شيه� ف�رغة

)10(

 عن كل و�شيلة نقل بري

19

اإ�شدار ت�شريح 

لو�ش�ئل النقل الربي للتحميل 

فـي رحلة العودة اإىل البلد غري امل�شجلة فـيه

 )10(

عن كل و�شيلة نقل بري

20

اإ�شدار ت�شريح 

لبق�ء و�ش�ئل النقل الربي 

فـي اأرا�شي ال�شلطنة لفرتة تتج�وز )7( �شبعة اأي�م

 )10(

عن كل و�شيلة نقل بري 

وعن كل يوم

تابع : ث�ني� : الرتاخيـ�ص وبط�قـة ت�شغيـل و�ش�ئـل النـقل الربي غري امل�شجلة فـي ال�شلطنة 

التي تتم عرب وكيل النقل الربي 
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ملحـــق رقــم ) 2 (

قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة

اجلــزاءات الإداريــة نــوع املخالفـــــةم

1

فتح من�شاأة ملز�ولة �أي ن�شاط

 من �أن�شطة �لنقل �لربي دون �حل�شول 

على ترخي�ص من �لوز�رة

وقــــف �لن�شــــاط وفـــر�ص غر�مــــة �إد�ريــــة 

بح�شب نــوع �لن�شــاط ، وذلك على �لنحــو 

�لآتـي :

- )400( ريال عماين لن�شاط نقل �لركاب     

باحلافالت

- )300( ريال عماين لن�شاط نقل �لب�شائع

- )200( ريــــال عمانـــي لن�شـــــــاط �لأجـــــرة 

�أو تاأجيـــر �ملركبــات

- خمالفة �ملرخ�ص له �ملو��شفات �ملعتمدة 

عمــــان  و�شرطــــــة  �لــــوز�رة  قـــبل  مـــن 

�ل�شلطانية لو�شيلة �لنقل �لربي

- �لإخالل بقانــــون �لعـــمل فـيمـــا يتعلـــق 

با�شتخد�م �لعمالة

- خمالفــة �ملرخـــ�ص لـــه لأي �شـــرط من 

�شـروط �لرتخيـ�ص

2
فـتح فـرع ملن�شــاأة مرخـــ�شة دون �حل�شــول 

على ترخي�ص للفرع من �لوز�رة

غر�مة مقد�رهـــا )200( ريــــال عمانــي ، 

وت�شاعف فـي حالة تكر�ر �ملخالفة

3

�إدخال �أو �إخــر�ج حافلــة نــقل بــري 

دولــي منتظم عرب �ملنافذ �لربية حمملة 

بالركاب غري مرخ�شة تابعة ل�شركة 

لي�ص لها وكيل فـي �ل�شلطنة بو��شطة 

وكيل مرخـــ�ص من �لوز�رة

غر�مـــة مقد�رهـــــا )100( ريـــــال عمانـــي

4

تغيري �لن�شاط �ملرخ�ص به �إىل ن�شاط 

�آخر �أو مز�ولــة ن�شــاط خمالف ملـا هـو 

مرخ�ص به دون مو�فقة �لوز�رة

غر�مـة مقد�رها )50( ريـــــــال عمانــيــــا ، 

وفـي حــــــال تـــكـــــر�ر �ملخالــــفــــة لأكــــــثـــر 

من ثـــالث مر�ت خـــالل فتــرة �شريــان 

�لرتخـــي�ص ت�شاعف �لغر�مة

 ويلغى �لرتخي�ص

5
�لتنازل عن �لرتخي�ص للغري �أو جزء 

منه دون �حل�شول على مو�فقة �لوز�رة

�إلغاء �لرتخي�ص و�إيقاف �لن�شاط 

وفر�ص غر�مة على �ملتنازل 

مقد�رها )400( ريال عماين
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6
ت�أخيـــر جتديــــد الرتخيـــ�ص بـــعد 

م�شــي )30( يوم� من ت�ريخ االنته�ء

غرامة مقدارهـ� )5( ريــــ�الت عم�نيــة 

عــن كــل �شهــر ت�أخيـــر اأو جـــزء مــنه

7

ت�أخري جتديد بط�قة ت�شغيل و�شيلة 

النقل الربي بعد م�شي )30( 

يوم� من ت�ريخ االنته�ء

غرامة مقدارهــــ� )5( ريــ�الت عم�نية 

عــن كــل �شهــر ت�أخيــر اأو جـــزء منـــه

8

االإح�ش�ئيــــة  البي�نــــ�ت  تقديـــم  عــدم   -

والبي�ن�ت االأخرى املطلوبة اإىل موظفـي 

الوزارة

- عــدم ال�شمـ�ح للمخت�شني فــي الــوزارة 

املتعلقـــة  ال�شجــــالت  علـــى  ب�الطـــالع 

ب�لن�ش�ط

- اإنذار كت�بي فـي املرة االأوىل

- غرامة مقــداره� )100( ريــــ�ل عم�نـــــي 

فـي املرة الث�نية

- غرامـــة مقدارهــــ� )300( ريـ�ل عم�نـي 

فـي املرة الث�لثة

- واإذا تكررت املخ�لفة بـعد املـرة الث�لثـــة 

يلغـى الرتخيـ�ص , ويوقـف الن�ش�ط , 

وفــــي حـــ�ل ا�شتمـــــرار الن�شــــــ�ط بعـــد 

ذات  االإلغ�ء تطبق عليه  �شــدور قرار 

اجلزاءات الـــواردة ب�ملخ�لفـــة رقم )1( 

مـــن هــــذه الق�ئمة

9

حتميل الرك�ب اأو ا�شتقب�لهم خ�رج 

االأم�كن امل�شـــرح بهـــ�

- اإنـــــذار كت�بــــي فــي املـــرة االأولـــى

- غرامـــة مقدارهـــــ� )50( ريــــ�ال عم�نـــي� 

فـي املرة الث�نية

- غرامـــة مقدارهــــ� )100( ريـــ�ل عم�نــي 

فـي املرة الث�لثة

- واإذا تكـــررت املخ�لفـــة بــعد املــرة الث�لثــة 

يلغـى الرتخيـ�ص , ويوقـف الن�شــــ�ط , 

وفـي حـــ�ل ا�شتمـــرار مزاولـــة الن�شــــ�ط 

عليـــــه  تطبـــــــق  االإلــــغــــــ�ء  قـــــــرار  بعـــد 

ب�ملخ�لفــــــــة  الـــواردة  اجلــــــزاءات  ذات 

رقـــم )1( مــن هذه الق�ئمة

تابع : ملحـــق رقــم ) 2 ( ق�ئمـة املخ�لفـ�ت واجلـزاءات االإداريـة
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10

عــدم االلتــزام بجــداول 

مواعيـــد الرحـالت

 حل�فالت النقل املنتظم للرك�ب

- اإنذار كت�بي فـي املرة االأوىل

- غرامــة مقدارهـــ� )100( ريــــ�ل عم�نـــي 

فـي املرة الث�نية

- غرامـــة مقدارهــــ� )200( ريـــ�ل عم�نـــي 

فـي املرة الث�لثة

- واإذا تــكررت املخ�لــفة بــعد املـــرة الث�لثــة 

يوقــف النـــ�شـ�ط , ويلغـــى الرتخـــي�ص , 

وفـي ح�ل ا�شتمـرار مزاولـــة الن�شـــ�ط 

بعد قرار االإلغ�ء تطبق عليه اجلزاءات 

املخـــ�لفـــة رقـــــم  فــــي  الــــــواردة  ذاتـــــه� 

)1( مــن هــذه الق�ئمــة

11

االإهــم�ل فـي �شي�نــة 

وجتهيـــز احل�فــالت , وفق� للمع�يري 

املحددة من قبل الوزارة , 

وعدم تزويده� بو�ش�ئــل ال�شالمــة 

واالأمـــن فـي اأثن�ء الرحلة

- اإنذار كت�بي فـي املرة االأوىل

- غرامـــة مقدارهـــ� )100( ريــ�ل عم�نــي 

فـي املرة الث�نية

- غرامـــة مقدارهـــ� )200( ريــ�ل عم�نــي 

فـي املرة الث�لثة

- واإذا تكــررت املخ�لفــة بعــد املــرة الث�لثــة 

يلغــى الرتخيـ�ص , ويوقـــف الن�شـــ�ط , 

وفـي حـــ�ل ا�شتمــرار مزاولة النـــ�ش�ط 

بعد قرار االإلغ�ء تطبق عليه اجلزاءات 

املخـــ�لفـــة رقــــــم  فــــي  الـــــواردة  ذاتهـــــ� 

)1( مـــن هـــذه الق�ئمــة

تابع : ملحـــق رقــم ) 2 ( ق�ئمـة املخ�لفـ�ت واجلـزاءات االإداريـة
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12
تغيـيـــــــر مقــــــر مزاولـــــــة الن�شــــــ�ط 

بـــــدون موافقـــــة الـــــوزارة

- اإنذار كت�بي فـي املرة االأوىل

- غرامـــة مقدارهـــ� )100( ريـــ�ل عم�نــي 

فـي ح�ل ا�شتمراره فـي املخ�لفة

- واإذا ا�شتمــر فــــي املخ�لفة بعـــد تغرميه 

يلغى الرتخي�ص , ويوقــــف الن�شـــ�ط , 

وتطبـــق عليــه اجلــزاءات ذاته� الواردة 

فـي املخ�لفة رقم )1( من هذه الق�ئمة

13

- تفريـــغ الب�ش�عــة فــي االأم�كــــن الع�مـــة

- عــدم و�شــع �شعــ�ر املن�شــ�أة علــى و�شيلــة 

ملن�شــ�أة  �شعــ�ر  و�شــع  اأو  البــري  النقــل 

اأخرى

- غرامـــة مقدارهــــ� )30( ريـــ�ال عم�نـــي� 

عن كــل خم�لفــة , وت�ش�عـــف الغرامـــة 

فـي ح�ل التكرار

14

التق�شيــــر فـــــي م�شتـــــوى جتهـــيــــز 

مرافـــــق النقـل الربي , 

وفقــ� للموا�شفــ�ت املحــددة مـن الوزارة

- اإنذار كت�بي فـي املرة االأوىل

- غرامــة مقدارهـــ� )100( ريــــ�ل عم�نـــي 

فـي املرة الث�نية

- غرامــة مقدارهـــ� )200( ريــــ�ل عم�نـــي 

فـي املرة الث�لثة

- يلغـــى الرتخـيـــ�ص , ويوقـــف الن�شـــ�ط 

فـي املرة الرابعة

فــــــي مزاولــــــة  ا�شتمـــــراره  - وفـي حــــ�ل 

اجلـــــزاءات  عليــــــه  تطـــبـــــق  الن�شــــــ�ط 

ذاتهـــ� الواردة فـــي املخ�لفــة رقـــم )1( 

من هذه الق�ئمة

تابع : ملحـــق رقــم ) 2 ( ق�ئمـة املخ�لفـ�ت واجلـزاءات االإداريـة
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15

عـــدم وجــود و�ش�ئــل التكييـــف 

ال�شروريــة لو�ش�ئـــل نقـــل الركــ�ب

- اإنـــذار كت�بـــي فــــي املــرة االأولـــى

- غرامـــة مقدارهـــ� )50( ريــــ�ال عم�نيـــ� 

فـي املرة الث�نية

- غرامـــة مقدارهــــ� )100( ريـــ�ل عم�نـــي 

فـي املرة الث�لثة

- غرامة مقداره� )150( ريـــ�ال عم�نـــي� 

فـي املرة الرابعة

- بعد املــــرة الرابعـــة يلغـــى الرتخيــ�ص , 

ويوقــف الن�شـــ�ط

- وفـي ح�ل ا�شتمراره فـي مزاولة الن�ش�ط 

تطبـــق عليه اجلزاءات ذاتهـــ� الـــواردة 

فـي املخ�لفة رقم )1( من هذه الق�ئمة

16

عدم ت�شليم اأ�شل ك�شف الركـ�ب 

ملندوبــي الــــوزارة فـــــي املن�فــــــذ الربيـــــة 

اأو �شــــــورة خمتومـــة بختـــم اجلهــة 

الــ�شـــ�درة عنهـــــ�

- اإنذار كت�بي فـي املرة االأوىل

- غرامـــة مقدارهــــ� )50( ريــــ�ال عم�نيـــ� 

عن كل ح�فلة ال ت�شلم ك�شف الرك�ب 

فـي املرة الث�نية , وحتى املرة الرابعة

اأربـــــــع  مـــــن  الأكثـــــــر  ذلـــك  تكــــــرر  اإذا   -

مـــرات يلغـــــى الرتخيـــــــ�ص , ويوقـــــــف 

ا�شتمــــــــراره  حــــــــ�ل  وفــــي   , الن�شـــــــ�ط 

عليـــه  تطبـــق  النـــ�شــــ�ط  مزاولـــــة  فـي 

املخ�لفة  فـي  الـــواردة  ذاته�  اجلزاءات 

رقم )1( من هذه الق�ئمة

تابع : ملحـــق رقــم ) 2 ( ق�ئمـة املخ�لفـ�ت واجلـزاءات االإداريـة
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17

ت�شغيل و�شيلة النقل الربي 

دون احل�شول علــــى بط�قــــة ت�شغيـــل 

مــن الـــوزارة

غرامــــة مقدارهــــ� )30( ريــ�ال عم�نــيــ� 

عن كل و�شيلـــة نقــــل بـــري , وت�ش�عــف 

العقوبـة فـي حـ�ل تكـرار املخ�لــفــة

جتــــ�وز الــــوزن املحــــوري18

- غرامـة مقدارهـ� )10( ريـ�الت عم�نيـــة 

عــن كـــل طـن زائــد فـــي املــرة االأولـى

- واإذا تكـــــررت املخ�لفــــة تفـــر�ص غرامـــة 

مقدارهــ� )10( ريـــــ�الت عم�نيــــة عــــن 

اإزالــــة احلمولــــة  كــل طـــن زائـــد مـــــع 

الزائـــدة علــــى ح�شــــــ�ب املخ�لــــــف

19

النقل بو�ش�ئـل النقـل الربي غري 

امل�شجلة فــي ال�شلطنــــة اإلـــى البلــــد 

غيــــر امل�شجلــة فـيــه بـــدون ت�شريـــح 

من الـــــوزارة

غرامـــة مقدارهـــ� )500( ريـ�ل عم�نـي 

عــن كـــل و�شيلـــة نقـــل بــــري , وت�ش�عـــف 

العقوبـــــة فـــــي حــــ�ل تكـــــرار املخ�لفــــة

20

النقل بو�شيلة النقل الربي غري 

امل�شجلـــة فـي ال�شلطنـــة بيـــن نقطـتني 

داخل اأرا�شي ال�شلطنـــــة بـــــدون 

ت�شريـــــح مــن الــــــوزارة

غرامة مقدارهـ� )300( ريــــــ�ل عم�نـي 

عـــن كـــل و�شيلــة نقــــل بري , وت�ش�عــــف 

العقوبـــــة فـــــي حــــ�ل تكــــــــرار املخ�لفـــــــة

21

بقـ�ء و�شيلـة النقـل البــري غيـــر 

امل�شجلـــــة فــــي ال�شلطنـــــة فــــي اأرا�شــــــي 

ال�شلطنـــــــة لفتــــرة تتجـــــ�وز )7( �شبعـــــة 

اأيـــ�م بـــــدون ت�شريـــح من الــوزارة

غرامـة مقدارهــ� )50( ريـــ�ال عم�نـــي� 

عـن كـل يـــوم ت�أخيــر , وت�ش�عــــف 

العقوبة فــــــي حـــــ�ل تكـــــرار املخ�لـــفـــة

22
نقـل حمــوالت ا�شتثن�ئيـــــة 

بــدون ت�شريــــح مــــن الــــوزارة

غرامــة مقدارهــــ� )20( ريــــــ�ال عم�ني� 

عن كـل حمـل حمــوري بو�شيلـــة النقـل , 

وت�ش�عـــــــف العقوبــــة فــي حـــ�ل تكـــــرار 

املخ�لفــــة

تابع : ملحـــق رقــم ) 2 ( ق�ئمـة املخ�لفـ�ت واجلـزاءات االإداريـة

-34-



اجلريدة الر�سمية العدد )1227(

اجلــزاءات االإداريــة نــوع املخالفـــــةم

23
خم�لفـة اأي �شـرط من اال�شرتاطـــ�ت 

اخل��شة ب�شالمة النقل الربي

غرامة مقدارهــ� )20( ري�ال عم�ني� , 

وت�ش�عف العقوبة 

فـي حــــ�ل تـكـــرار املخ�لفـــة

24

مزاولـــة ن�ش�ط االأجرة 

من خالل مكتب غـري م�شموح به 

فـي املح�فظة حمــل الرتخي�ص

غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�

25
عدم وجــود مواقـــف خم�شــ�شــــة 

ملركبـــــ�ت ن�ش�ط االأجرة
غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�

26
عدم كف�يــة املواقــف

 املخ�ش�شـــة ملركبـــ�ت ن�ش�ط االأجرة
غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�

27
ا�شتعم�ل مطبوع�ت

 ال حتمل بي�نـ�ت املن�ش�أة
غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�

28
عــدم اإ�شــع�ر الـــوزارة ب�لتعديــــــالت 

الـــتــي طراأت على املن�ش�أة اأو جتهيزاته�
غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�

29
ت�شغيـــــل مركبــــة االأجرة فـي حم�فظــة 

خالف املح�فظة حمل الرتخي�ص
غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�

30

ا�شتخـدام التطبيق�ت الذكيـة 

فـــي توجيـــه و�ش�ئل النقــل البـري

 بـدون موافقة الوزارة

غرامة مقداره� )300( ري�ل عم�ين

31

اإخالل مقدم خدمــة التطبيقـــ�ت 

الذكــية فـي توجيه و�ش�ئل النقل الربي 

الأي �شرط من ال�شــروط الـــواردة 

فـــــي هـــذه الالئحة

غرامة مقداره� )100( ري�ل عم�ين

32
عدم ت�شليـم املفقودات التي تركهـ� 

الراكب فـي و�شيلة النقل الربي 

غرامـة مقدارهــ� )50( ري�ال عم�نيـــ� ,  

وااللتـــــزام بت�شليمهـــــــ� وفقــــــ� حلكـــــــم 

البـــند )6( مــن املـــ�دة )40( 

مـــن هـــذه الالئحــة  
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غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�تدخني ال�ش�ئق داخل و�شيلة النقل الربي33

غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�عدم ت�شغيل عداد احت�ش�ب االأجرة34

35
جتــــول مركبــــة االأجــــرة الع�مـــــة 

للبحــــث عن الرك�ب ب�ملواقف املرخ�شة
غرامة مقداره� )200( ري�ل عم�ين

36
اجلمــــع بــــني اأكثـــر مــن راكـب متفــــرق 

فـي مركبــة االأجرة فـي الرحلــة الواحدة
غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�

37

رفـــ�ص �ش�ئـــــق االأجــــرة تقديــــــم 

اخلدمـــة فــي نطـــ�ق املح�فظــــة 

حمـــل الرتخيـــ�ص

غرامة مقداره� )30( ري�ال عم�ني�

38

عدم تقدمي �ش�ئــق مركبة االأجرة امل�ش�عدة 

للراكـب املع�ق اأو امل�شن اأو الع�جـــز
غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�

39

اإزالـــة اأي مــن العالمــ�ت 

املعتمد تركيبه� على مركبة االأجرة

غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�

غرامة مقداره� )200( ري�ل عم�يناإزالـــة عـــداد احت�شـــ�ب االأجــرة40

41
ت�شغيل و�شيلــة النقل الربي

 فـي الن�ش�ط ببط�قة ت�شغيل منتهية
غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�

42
عدم االحتفـ�ظ ببط�قــة الت�شغيـــل 

داخـــل و�شيلة النقل الربي
غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�

43
ا�شتخــــــدام مركبـــــة مظهرهـــــ� 

اخل�رجـــي اأو الداخلي غري الئق
غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�

44
عــدم و�شـع لوحــ�ت منـــع التدخـــني 

داخـــل و�شيلة النقل الربي
غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�
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45

تركــيب نــوع عــداد احت�شـــ�ب االأجــرة 

غيــر مط�بــق ال�شــــروط واملوا�شفـــــ�ت 

املعتمـــــدة مــن الوزارة

غرامــة مقدارهـــ� )200( ري�ل عم�ين

غرامة مقداره� )100( ري�ل عم�ينعدم �شالحية عداد احت�ش�ب االأجرة46

47
عـــــدم مع�يــــرة عـــــداد احت�شـــــ�ب االأجـــــرة 

مــن قبــل الوكيـــل كـــل )6( �ستـــة اأ�سهــر
غرامة مقداره� )100( ري�ل عم�ين

48
عــدم االحتفــ�ظ ب�شهـــــ�دة مع�يـــرة عـــداد 

احت�شـــ�ب االأجــــرة فــــي املركبـــة
غرامة مقداره� )100( ري�ل عم�ين

49

تركيـــب لوحـــة م�شيئــــــة

 اأعلـــى مركـــبـــة االأجـــرة ال تتط�بـــق

 مـــع ال�شكـــل املعـــتمــد من الوزارة

غرامة مقداره� )30( ري�ال عم�ني�

غرامة مقداره� )30( ري�ال عم�ني�عدم توفـري لوحة التعريف فـي املركبة50

غرامة مقداره� )10( ري�الت عم�نيةتلــف لوحـــة التعريـــف فـي املركبــة51

52
عدم تركيب لوحة التعريف

 خلف مقعد ال�ش�ئق
غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�

53
لوحـــة التعريـــف ال تتط�بــــق 

مـــع ال�شــــكل وال�شروط املعتمدة
غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�

54
لوحــة التعريــف ال ت�شمل جميع 

البي�ن�ت املطلوبة
غرامة مقداره� )20( ري�ال عم�ني�

غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�خم�لفة تعرفة اأ�شع�ر النقل55

56
النقل بو�ش�ئل النـــقل البـــري 

مـــن اأمـــ�كن غري مرخ�ص له به�
غرامة مقداره� )50( ري�ال عم�ني�
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