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وزارة النقل واالت�صاالت
قــرار وزاري
رقــم 2018 /2
ب�إ�صـدار الالئحـة التنفيذيــة لقانــون النقــل البــري
ا�ستنادا �إىل قانون النقل الربي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2016/10
و�إىل موافقــة وزارة املاليــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية لقانون النقل الربي  ،املرفقة .
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  20 :من ربيـع الثانــي 1439هـ
املوافـــــق  8 :من ينايـــــــــــــــــر 2018م
د �.أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزي ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ــل واالت�صـ ــاالت
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الالئحــة التنفيذيــة لقانــون النقــل البــري
الفـ�صـل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحكام هذه الالئحــة  ،يك ــون للكلمـات والعبارات الواردة فيها املعنى ذاته املبني
فـي قانون النقل الربي  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
املرخ�ص له :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري املرخ�ص له من الوزارة ملزاولة ن�شاط النقل الربي .
مكتب توجيه :
مكتب ا�ستقبال وتلبية طلبات الركاب للح�صول على خدمات مركبات الأجرة .
الــوزن الفــــارغ :
وزن املركبة جمهزة مبحروقاتها و�آالت ال�صيانة والإ�صالح و�أدواتها االحتياطية .
الـوزن الإجمايل :
الوزن الفارغ للمركبة بالإ�ضافة �إىل احلمولة وال�سائق والركاب .
الــوزن املحــوري :
ال ــوزن املحمــول فـ ــوق �سطــح طريــق م�ستــو بوا�سطــة كافة العجالت املت�صلة مبحور مفرد
�أو حمور مزدوج �أو حمور ثالثي .
احلمولــة اال�ستثنائيــة :
احلمولــة التــي تزيــد على الأوزان والأبعـ ــاد القيا�سية وغيــر قابلــة للتجزئـ ــة �أو التفكيك ،
وال ميكن �إعادة توزيعها لأ�سباب فنية .
املــادة ( ) 2
تعد �أن�شطة نقل الركاب باحلافالت  ،ون�شاط الأجرة  ،ون�شاط ت�أجري و�سائل النقل الربي ،
ون�شاط نقل الب�ضائع من بني �أن�شطة النقل الربي املعتمدة من الوزارة .
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املــادة ( ) 3
حتدد مواقع مرافق النقل الربي وفقا لل�شروط واملوا�صفات الفنية الآتية :
� - 1أن يكون موقعه فـي املواقع املحددة باملخططات املعتمدة �أو على الطرق الرئي�سية
�أو فـي املناطق التجارية غري املزدحمـة  ،و�أن يكـون �سهل الو�صول �إليه من �شبكة
الطرق الرئي�سية .
� - 2أن يكون املدخل واملخرج للموقع على الطرق الرئي�سية  ،وال يجوز عمل مداخل
وخمارج على الطرق الفرعية .
 - 3مراعاة متطلبات ذوي االحتياجات اخلا�صة .
 - 4مراعاة التو�سعات امل�ستقبلية باملناطق ال�صناعية وباملدن .
 - 5ت�أمني جميع متطلبات الأمن وال�سالمة .
املــادة ( ) 4
حتدد ر�سوم خدمات النقل الربي وفقا للملحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 5
تقوم الوزارة ب�إن�شاء �سجالت �إلكرتونية �أو ورقية لقيد املرخ�ص لهم مت�ضمنة الآتي :
 - 1بيانات املرخ�ص له .
 - 2رقم الرتخي�ص وتاريخ �صدوره  ،وانتهائه .
 - 3بيــانا لك ــل و�سيلــة نقــل بــري م�سجلــة حتــت ذات الرتخيـ�ص من حيث املوا�صفات
واحلمولة وعدد الركاب .
املــادة ( ) 6
يجــوز ل�شرطــة عمــان ال�سلطانيــة االطــالع على كافة �سجالت املن�ش�أة املتعلقة بال�سائقني ،
وبيانات كافة �أنواع و�سائل النقل الربي املتعددة اال�ستخدام .
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الف�صــل الثانــي
�شــروط الرتخيـ�ص وبطاقــة الت�شغيـل
املــادة ( ) 7
ي�شتــرط للح�صول على الرتخي�ص تقدي ــم طلــب �إىل الوزارة على النموذج املعــد لذلــك ،
وا�ستيفاء املتطلبات وال�ضوابـط الآتيــة :
 - 1الرتخي�ص للمن�ش�آت :
أ� � -أن تكون مقيدة بال�سجل التجاري .
ب  -تقدمي ما يثبت ملكيتها لو�سائل النقل الربي �أو تقدمي عقود الإيجار �إذا كانت
م�ست�أجرة �أو م�شغلة .
ج  -احل�صول على موافقات اجلهات املعنية .
د  -احل�صول على بطاقة الت�شغيل لكل و�سيلة نقل بري .
هـ � -سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
 - 2الرتخي�ص للأفراد :
أ�  -تقدمي ما يثبت ملكيته لو�سيلة النقل الربي .
ب � -أن يكون حا�صال على رخ�صة �سياقة لو�سيلة النقل الربي �سارية املفعول .
ج  -الت�أمي ــن عل ــى و�سيلــة النق ــل البــري ل ــدى �إح ــدى �شرك ـ ــات الت�أمـ ـيـن امل�سجلـ ـ ــة
ف ــي ال�سلطنــة .
د � -أال يكون لديه �أكرث من و�سيلة نقل بري واحدة بالرتخي�ص ذاته .
هـ  -احل�صول على بطاقة الت�شغيل لو�سيلة النقل الربي .
و � -سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
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 - 3الرتخي�ص لوكيل النقل الربي :
�أ � -أن يكـون فـي �شكل �شركة جتارية  ،لها مقر دائم .
ب � -أن يقدم �صورة طبق الأ�صل من عقد الت�أ�سي�س بالن�سبة لل�شركات  ،والرتخي�ص
التجاري بالن�سبة للم�ؤ�س�سة الفردية .
ج � -أن يكــون التوكي ــل فـي مزاولــة ن�شــاط النقــل البــري �صــادرا عن وزارة التجارة
وال�صناعة  ،ووفقا لقانون الوكاالت التجارية .
د � -سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 8
ال يجوز للمرخ�ص له ت�شغيل �أي و�سيلة نقل بري ما مل يكــن حا�صال على بطاقة ت�شغيل
من الوزارة  ،وي�شرتط للح�صول عليها تقدمي طلب للوزارة على النموذج املعــد لذلــك ،
ووفقا لل�شروط الآتية :
 - 1تقدي ــم مــا يثبــت ملكيته لو�سائل النقل الربي �أو عقود الإيجار �إذا كان م�ست�أجرا
�أو م�شغال .
 - 2احل�صول على موافقات اجلهات املعنية .
� - 3سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
وت�سري �أحكام هذه املادة على الأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني الذين ميلكون و�سائل
النقل الربي اخلا�صة بهم  ،لنقل العاملني لديهم �أو الب�ضائع التابعة لهم .
املــادة ( ) 9
ال يج ــوز للمن�شـ ـ�آت فتـ ــح فـ ــرع �أو فــروع ملزاولــة ن�شــاط النقــل الب ــري �إال بع ــد احل�ص ــول
علــى ترخـي�ص مــن الــوزارة للفــرع وبــذات ال�شــروط املن�صــو�ص عليها باملادة ( )7من هذه
الالئحة .
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الفـ�صـل الثالـث
�إجـراءات الرتخيـ�ص وبطاقـة الت�شغيـل
املــادة ( ) 10
تقوم الوزارة بدرا�سة طلب الرتخي�ص وبطاقة الت�شغيل  ،والبت فيه خالل ( )30ثالثني
يومــا من تاريــخ تقدميــه م�ستوفيــا كافــة ال�شروط وامل�ستندات والبيانــات املطلوبــة  ،ويعد
م�ضي هذه املدة دون البت فـي الطلب رف�ضا له .
ويجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من قرار الرف�ض مبوجب طلب كتابي يقدم �إىل الوزير مو�ضحا
بــه �أ�سبــاب التظلــم  ،ومرفقــا بــه �ص ــورة مــن الق ــرار املتظلم منه خالل (� )60ستني يوما
من تاريخ �إخطار �صاحب ال�ش�أن بالقرار  ،ويجب البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون البت فيه مبثابة رف�ض للتظلم .
املــادة ( ) 11
ت�صــدر ال ــوزارة الرتخيــ�ص وبطاقــة الت�شغيــل فـي حــال ا�ستيفــاء الطلــب كافــة ال�شــروط
وامل�ستندات والبيانات املطلوبة  ،وبعد التفتي�ش على مقر املرخ�ص له فـي حال ما �إذا جتاوز
عدد و�سائل النقل الربي و�سيلة واحدة .
املــادة ( ) 12
تكون مدة الرتخي�ص وبطاقة الت�شغيل �سنة  ،ويجوز جتديدهما ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة
بال�شروط والإجراءات ذاتها املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحــة  ،علــى �أن يقــدم طلــب
التجديد قبل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهاء مدة �سريانهما .
وللوزارة قبول طلبات جتديد الرتخيـ�ص وبطاقة الت�شغيل بعـد انتهــاء مدتهمــا �شريطــة
�ســداد غرامــة الت�أخيــر عن كل �شهــر �أو جــزء منه تال لتاريخ انتهاء الرتخي�ص وبطاقة
الت�شغيل .
ويعـد الرتخيـ�ص وبطاقـة الت�شغـيل ملغييـن بعـد مـرور ( )90ت�سعني يوما من تاريخ انتهاء
مدتهما .
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الف�صل الرابع
�إجـراءات ا�ستخـدام التطبيقـات الذكيـة
املــادة ( ) 13
ال يجوز للمن�ش�أة توجيه و�سائل النقل الربي با�ستخدام التطبيقات الذكية �إال بعد احل�صول
على موافقة من الوزارة  ،وي�شرتط للح�صول عليها تقدمي طلب �إىل الوزارة على النموذج
املعد لذلك  ،ووفقا لل�شروط الآتية :
� - 1أن تكون املن�ش�أة مقيدة بال�سجل التجاري .
 - 2تقدي ــم و�صــف فنــي ملكونات التطبيق امل�ستخدم فـي توجيه و�سائل النقل الربي ،
مع الر�سوم التو�ضيحية  ،و�أي معلومات فنية �أخرى تطلبها الوزارة .
 - 3تقدمي درا�سة مالية وفنية عن �آلية و�أجرة النقل الربي و�إجراءات الت�شغيل .
املــادة ( ) 14
يجب على مقدم الطلب با�ستخدام التطبيقات الذكية فـي توجيه و�سائل النقل الربي ،
االلتزام بالآتي :
 - 1التعاقد مع املن�ش�آت والأفراد املرخ�ص لهم مبزاولة ن�شاط النقل الربي .
� - 2أن يكون مركز التطبيق امل�ستخدم فـي �إدارة وحفظ بيانات املنتفعني  ،وبيانات �إدارة
وحركة و�سائل النقل الربي داخل ال�سلطنة  ،ويحظر نقل هذه البيانات �إىل خارج
ال�سلطنة .
� - 3إظهار بيانات الرحلة  ،ال�سائق  ،وو�سيلة النقل الربي للراكب طوال مدة الرحلة .
 - 4احلفاظ على �سرية بيانات م�ستخدمي التطبيق واالحتفاظ بهذه البيانات ملدة
( )90ت�سعيــن يومــا علــى الأقل  ،مع �إتاحة االطــالع عليهــا للجهــات املعنية عنــد
الطل ــب .
 - 5عدم تغيري التطبيق امل�ستخدم �أو موقع حفظ بيانات م�ستخدمي التطبيق �إال بعد
احل�صول على موافقة كتابية من الوزارة .
 - 6عدم ا�ستخدام البيانات لأي �أغرا�ض �أخرى .
� - 7إبالغ اجلهات املعنية ب�أي اخرتاق لبيانات امل�ستخدمني .
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الف�صــل اخلامــ�س
حقــوق املرخــ�ص لــه
املــادة ( ) 15
يجوز للمرخ�ص له التوقف عن مزاولة ن�شاط النقل الربي  ،وفقا لل�شروط الآتية :
 - 1تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك .
 - 2حتديد فرتة التوقف .
 - 3ت�سليــم كافــة الرتاخيــ�ص وبطاقــات الت�شغيــل الأ�صليــة �إلــى الوزارة خــالل فرتة
التوقف على �أن تعاد �إليه بعد انتهاء فرتة التوقف .
 - 4ت�صحيح �صفة ترخي�ص و�سيلة النقل الربي بالتن�سيق مع �شرطة عمان ال�سلطانية .
� - 5سداد الر�سوم والغرامات الواردة بامللحقني رقمي ( )1و( )2من هذه الالئحة .
وت�سري �أحكام هذه املادة على الأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني الذين ميلكون و�سائل
النقل الربي اخلا�صة بهم  ،لنقل العاملني لديهم �أو الب�ضائع التابعة لهم .
املــادة ( ) 16
يجوز للمرخ�ص له التنازل عن الرتخي�ص  ،وفقا لل�شروط الآتية :
 - 1تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك .
� - 2أن يكون املتنازل له م�ستوفيا لذات ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
� - 3أن يكون الرتخي�ص للن�شاط ذاته وبنف�س الفئة .
 - 4موافقة اجلهات املعنية .
 - 5ت�سليم كافة الرتاخي�ص وبطاقات الت�شغيل الأ�صلية للوزارة .
� - 6سداد الر�سوم والغرامات الواردة بامللحقني رقمي ( )1و( )2املرفقني بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 17
يجوز للمرخ�ص له طلب �إلغاء الرتخي�ص  ،وفقا لل�شروط الآتية :
 - 1تقدمي الطلب على النموذج املعد لذلك .
 - 2موافقة اجلهات املعنية .
 - 3ت�سليم كافة الرتاخي�ص وبطاقات الت�شغيل الأ�صلية للوزارة .
� - 4سداد الر�سوم والغرامات الواردة بامللحقني رقمي ( )1و( )2املرفقني بهذه الالئحة .
-8-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1227

املــادة ( ) 18
يجوز للمرخ�ص له طلب �شطب قيد و�سيلة النقل الربي امل�سجلة لدى الوزارة � ،شريطة
االلتزام بالآتي :
 - 1تعبئة النموذج املعد لذلك .
 - 2ت�سليم بطاقة الت�شغيل للوزارة .
 - 3ت�صحيح �صفة ترخي�ص و�سيلة النقل الربي بالتن�سيق مع �شرطة عمان ال�سلطانية .
� - 4سداد الر�سم املقرر الوارد فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
الف�صل ال�ساد�س
التزامات املرخ�ص له
املــادة ( ) 19
يجب على املرخ�ص له بنقل الركاب  ،االلتزام بالآتي :
 - 1ا�ستخدام و�سائل النقل الربي املرخ�صة وفق الن�شاط املرخ�ص به .
 - 2ت�شغيل و�سائل نقل الركاب على اخلطوط امل�صرح له بها فقط .
 - 3الت�أكد من �أن كل و�سيلة نقل بري حتمل بطاقة ت�شغيل  ،وو�ضعها فـي مكان ظاهر
وبارز بو�سيلة النقل الربي  ،و�أن يتم �إبرازها فـي حال طلبها من قبل املخت�صني
بالوزارة  ،و�شرطة عمان ال�سلطانية .
 -4موافاة الوزارة ب�أماكن �ساحات الإيواء �سواء كانت مملوكة �أو م�ست�أجرة .
 - 5موافاة الوزارة مبا يفيد وجود فرق الطوارئ لإ�صالح و�سائل النقل الربي امل�ستخدمة
فـي الن�شاط وقطرها للإ�صالح �إذا كانت خارج الور�ش � ،أو ما يفيد تعاقد املرخ�ص
له مع �شركة متخ�ص�صة بهذا املجال .
 - 6موافــاة الوزارة مبقتــرح �أماكن املحطات العامة للنقــل املنتظم للركاب  ،وما بهـا
من مراف ـ ــق وخدم ــات (دورات مي ــاه  ،ا�سرتاحات  ،مظالت للمركبات � ،أماكــن
تخزيـن  ,عقد �إيجار م�ساحة � /سند ملكية ملوقع املحطات العامة للنقل وفق ما يتم
الرتخي�ص له من الوزارة) .
�	- 7إ�صــدار تذاك ــر �سف ــر فرديــة وبطاقــة ت�سجــيل لأمتعــة الركاب فـي النقل املنتظم
للركاب .
 - 8عــدم نق ــل �أي راك ــب ال يحم ــل ت�أ�شي ــرة مــرور للدولــة املتج ــه �إليه ــا م ــا لــم يك ــن
مــن مواطنيه ــا .
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 - 9يجب �أال تزيد مدة ا�ستعمال احلافالت فـي ن�شاط النقل املنتظم للركاب على ()7
�سبع �سنوات من تاريخ �سنة ال�صنع  ،ويجوز التمديد ملدة ( )3ثالث �سنوات  ،وفقا
للفح�ص الفني املعتمد .
 - 10و�ضع الإجراءات الكفيلة ل�ضمان احلفاظ على �أمتعة الركاب .
 - 11يجب �أن يكون عدد العاملني كافيا ملزاولة الن�شاط بكل كفاءة على �أن يخ�ص�ص
لكــل حافلــة عــدد (� )2سائقني حا�صليــن على رخ�صة �سياقة  ،وفقا للفئة املقررة
من �شرطة عمان ال�سلطانية  ،ويتمتعون باللياقة ال�صحية  ،وعدد ( )2م�ضيفني .
 - 12عدم وقوف و�سائل النقل الربي لنزول و�صعود الركاب فـي غري املواقع امل�صرح
بها .
� - 13ضمان ا�ستمرارية جتهيز و�سائل النقل الربي مبتطلبات الأمن وال�سالمة .
 - 14و�ضع عالمات وا�ضحة على الأبواب اجلانبية للحافلة املرخ�ص لها  ،مو�ضحا فيها
ا�س ــم و�شعــار وعنــوان الناقــل  ،وو�ضــع �أرقــام كبرية وم�سل�سلة ابتداء من رقم ()1
على احلافالت لكل �شركة ملعرفة خط �سري كل منها بني املدن على �أن يكتب هذا
الرقم فـي تذكرة ال�صعود .
 - 15توفري ال�سكن والتغذية للركاب فـي حالة تعطل و�سيلة النقل الربي والعمل على
�سرعة ا�ستبدالها ب�أخرى خالل فرتة ال تتجاوز (� )4أربع �ساعات دون �أن يرتتب
على ذلك زيادة فـي �أجرة النقل .
 - 16تركيب نظام تتبع فـي كل و�سيلة نقل بري .
 - 17حفظ ال�سجالت اخلا�صة مبزاولة ن�شاط النقل الربي املرخ�ص به طوال ال�سنوات
اخلم�س ال�سابقة على انتهاء الرتخي�ص .
 - 18متكني املخت�صني بالوزارة واجلهات املعنية من االطالع على ال�سجالت امل�شار �إليها
عند طلبها .
 - 19موافاة الوزارة �سنويا  ،وعند التجديد (�أو فـي �أي وقت تطلبه الوزارة) ببيان
تف�صيلــي عــن ن�شاطــه خــالل ال�سنــة ال�سابقة � ،أو عن �أي فرتة تطلبها الوزارة ،
على �أن يت�ضمن البيان ما ي�أتي :
أ�  -عدد و�سائل النقل الربي اململوكة له �أو امل�ست�أجرة واملرخ�ص له با�ستخدامها
وحمولة كل منها .
ب  -قوائم الركاب اخلا�صة بكل رحلة على حدة .
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املــادة ( ) 20
يجب على املرخ�ص له بنقل الب�ضائع  ،االلتزام بالآتي :
 - 1ا�ستخدام و�سيلة النقل الربي املرخ�صة وفق الن�شاط املرخ�ص به .
 - 2عدم �إيقاف و�سائل النقل الربي �أثناء توقفها عن العمل بالطرق �أو املناطق ال�سكنية ،
وعــدم تفريغ الب�ضائــع وو�ضعهــا بالطرق �أو �أر�صفتها �أو فـي الأرا�ضي غري املبنية
�أو غري املحاطة ب�أ�سوار خارجية .
 - 3التقيد باملوا�صفات اخلا�صة بالأوزان والأبعاد املقررة وامل�سموح بها لو�سائل النقل
الربي بال�سري على الطرق .
 - 4الت�أكد من �أن كل و�سيلة نقل بري حتمل بطاقة ت�شغيل  ،وو�ضعها فـي مكان ظاهر
وبارز بو�سيلة النقل الربي  ،و�أن يتم �إبرازها فـي حال طلبها من قبل املخت�صني
بالوزارة  ،و�شرطة عمان ال�سلطانية .
� - 5أن يكون لكل الب�ضائع التي يتم نقلها وثيقة نقل .
 - 6موافاة الوزارة ب�أماكن �ساحات الإيواء �سواء كانت مملوكة �أو م�ست�أجرة .
 - 7موافــاة الــوزارة مبــا يفيــد وجــود فــرق الط ــوارئ لإ�صــالح و�سيلــة النقـل البــري
امل�ستخدمــة فـي الن�شــاط وقطرهــا للإ�صــالح �إذا كانت خــارج الور�ش � ،أو ما يفيـد
تعاقد املرخ�ص له مع �شركة متخ�ص�صة بهذا املجال .
� - 8أن يكون عدد العاملني كافيا ملزاولة الن�شاط بكل كفاءة .
 - 9و�ضع الإجراءات الكفيلة ل�ضمان احلفاظ على الب�ضائع املحملة  ،والت�أكد من �أنها
غري حمظورة .
 - 10و�ضع عالمات وا�ضحة على الأبواب اجلانبية لو�سيلة النقل الربي املرخ�ص لها ،
مو�ضحا فيها ا�سم و�شعار وعنوان الناقل .
 - 11حفظ ال�سجالت اخلا�صة مبزاولة ن�شاط النقل الربي املرخ�ص به طوال ال�سنوات
اخلم�س ال�سابقة على انتهاء الرتخي�ص .
 - 12متكني املخت�صني بالوزارة واجلهات املعنية من االطالع على ال�سجالت امل�شار �إليها
عند طلبها .
-11-
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 - 13موافـاة الوزارة �سنويــا  ،وعن ــد التجدي ــد (�أو فـي �أي وقت تطلبه الوزارة) ببيان
تف�صيلــي ع ــن ن�شاطه خــالل ال�سنــة ال�سابقـ ــة � ،أو ع ـ ــن �أي فت ــرة تطلبــها الــوزارة
على �أن يت�ضمن البيان ما ي�أتي :
أ�  -عدد و�سائل النقل الربي اململوكة له �أو امل�ست�أجرة واملرخ�ص له با�ستخدامها
وحمولة كل منها .
ب  -حجم ما مت نقله �شهريا من الب�ضائع لكل حمافظة  /ولكل دولة على حدة .
املــادة ( ) 21
يلتزم املرخ�ص له بالت�أمني على و�سائل النقل الربي على �أن ي�شمل الت�أمني الآتي :
 - 1ال�سائق وم�ساعده وامل�ضيفني .
 - 2الطرف الثالث .
 - 3التعوي�ضات املدنية .
 - 4الب�ضائع والركاب وفق الفئة املرخ�ص لها .
املــادة ( ) 22
يجب على املرخ�ص له فـي حال تعديل البيانات الواردة فـي الرتخي�ص �أو بطاقة الت�شغيل
االلتزام بالآتي :
 - 1تقدمي طلب بتعديل البيانات وفقا للنموذج املعد لذلك .
�	- 2أن يرفق كافة البيانات الواردة فـي الرتخي�ص �أو بطاقة الت�شغيل وامل�ستندات
القانونية امل�ؤيدة للتعديل .
 - 3موافقة اجلهات املعنية .
� - 4سداد الر�سم املقرر الوارد فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 23
يجب على املرخ�ص له فـي حالة فقدان �أو تلف الرتخي�ص �أو بطاقة الت�شغيل اتخاذ ما ي�أتي :
� - 1إخطار الوزارة وفقا للنموذج املعد لذلك .
 - 2تقدمي طلب ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف  ،و�سداد الر�سم املقرر الوارد فـي امللحق
رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
 - 3تقديــم تعهــد كتابــي بت�سليــم الرتخيــ�ص �أو بطاقــة الت�شغيل املفقودين فـي حال
احل�صول عليهما .
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الف�صــل ال�سابــع
�شــروط النقــل
املــادة ( ) 24
يجــب �أن تكــون و�سائــل النقــل البــري املرخ�صــة م�ستوفيــة للــوزن الإجمالــي  ،واملحوري ،
والأبعاد املحددة ببطاقة الت�شغيل وامل�سموح بها بال�سري على الطرق واجل�سور بال�سلطنة ،
وذلك على النحو الآتي :
�	- 1أال يزيـد الوزن الإجمالــي لل�شاحنــة املنفــردة �أو ال�شاحنـة مع املقطورة �أو القاطرة
مع ن�صف املقطورة �أو �أي تكوينة �أخرى م�سموح بها على (� )46ستة و�أربعني طنا .
�	- 2أال يزيد الوزن الأق�صى على املحور املنفرد املوجه �أحادي العجالت على ( )8ثمانية
�أطنان  ،ومزدوج العجالت على ( )10ع�شرة �أطنان  ،واملحور املنفرد غي ــر املوج ــه
على ( )13ثالثة ع�شر طنا .
�	- 3أال يزيد الوزن الأق�صى على �أي حمورين متجاورين (مرتادفني) على ما ي�أتي :
امل�سافة بني املحورين
املتجاورين باملرت
مــن
0.9
1.0
1.10
1.20
1.30
1.35

الوزن الأق�صى امل�سموح به على
املحورين املتجاورين بالطن

�إلــى
1.00
1.10
1.20
1.30
1.35
2.50
�أكرب من 2.50
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� - 4أال يزيــد الــوزن الأق�صــى امل�سم ــوح بــه لـ ( )3ثالثــة حمــاور متجــاورة (مرتادفــة)
علــى م ــا ي�أتــي :
الوزن الأق�صى امل�سموح
به على املحاور الثالثة
املتجاورة بالطن
26

امل�سافة بني املحور
الأول والثالث باملرت
 3مرت ف�أقل

�أكرب من 3
32
�	- 5أال يزيد الوزن الأق�صى على طرف �أي حمور غري موجه على (� )6.5ستة �أطنان
ون�صف .
�	- 6أال يزيــد عــر�ض ال�شاحنة علــى ( )270مائتيــن و�سبعيــن �سنتيمرتا  ،وطولهــا علـى
( )12اثني ع�شر مرتا  ،و(� )17سبعة ع�شر مرتا بالن�سبــة للقاطــرة  ،واملقطورة ،
ويجوز ا�ستثناء ال�شاحنات التي تعمل خارج التجمعات العمرانية من ذلك .
املــادة ( ) 25
يجب احل�صول على ت�صريح نقل حموالت ا�ستثنائية م�سبقا من الوزارة  ،و�شرطة عمان
ال�سلطانية للنقل بو�سائل نقل بري ذات �أبعاد �أو �أوزان تتعدى احلدود الواردة باملــادة ()24
من هذه الالئحة  ،وفقا لل�شروط الآتية :
 - 1تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك .
 - 2حتديد م�سار �سري و�سيلة النقل الربي .
 - 3حتديد نوعية وكمية الب�ضائع املحملة .
 - 4تقدمي خمطط تو�ضيحي لو�سيلة النقل الربي والب�ضاعة .
 - 5موافقة اجلهات املعنية .
� - 6سداد الر�سم املقرر الوارد فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 26
ال يجوز لأي و�سيلة نقل بري خمالفة للوزن اال�ستمرار فـي ال�سري �إال بعد تنزيل الوزن
الزائد من قبل املرخ�ص له  ،وعلى م�س�ؤوليته ونفقته .
ويجب �إزالة احلمولة التي يتم تنزيلها خالل (� )24أربع وع�شرين �ساعة من حترير املخالفة .
-14-
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املــادة ( ) 27
يحظــر علــى و�سائــل النقــل البــري غيــر امل�سجلــة ف ــي ال�سلطنــة القيــام مبا يلي � ،إال بعد
احل�صول على ت�صريح م�سبق من الوزارة :
 - 1الدخول �إىل �أرا�ضي ال�سلطنة �أو عبور �أرا�ضيها فارغة .
 - 2البقاء فـي �أرا�ضي ال�سلطنة لفرتة جتاوز (� )7سبعة �أيام .
 - 3النقل بني نقطتني داخل �أرا�ضي ال�سلطنة .
 - 4التحميل عند مغادرتها ال�سلطنة لبلد غري البلد امل�سجلة فيها .
املــادة ( ) 28
ي�شرتط للح�صول على الت�صريح امل�شار �إليه فـي املـادة ( )27من هذه الالئحة  ،االلتزام
بالآتي :
 - 1تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك .
 - 2حتديد اجلهة املق�صودة .
 - 3تقدمي موافقة الدولة املق�صودة .
 - 4حتديد نوعية وكمية الب�ضائع املحملة .
 - 5االلتزام بال�ضوابط وال�شروط املن�صو�ص عليها باجلهات املعنية .
� - 6سداد الر�سم املقرر الوارد بامللحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
الف�صــل الـثامــن
اال�شرتاطـات اخلا�صـة ب�سالمـة النقــل البـري
املــادة ( ) 29
يجب على املرخ�ص له التقيد بالآتي :
�أوال :فيما يتعلق بال�سائق :
� - 1أال يقل عمره عن ( )21واحد وع�شرين عاما  ،وال يزيد على (� )60ستني عاما .
� - 2أن يكون بحالة �صحية جيدة بناء على تقرير طبي من م�ؤ�س�سات �صحية معتمدة .
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� - 3أن يخ�ضعــه للفحــ�ص الطبــي كــل (� )2سنتيــن فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية املعتمدة ،
وتقدمي تقرير طبي يفيد ب�أنه م�ؤهل "�صحيا" ل�سياقة املركبات الثقيلة .
� - 4أن يتحقق من كونه قادرا على القراءة والتحدث باللغة العربية �أو الإجنليزية
ب�شكل مقبول ميكنه من فهم العالمات  ،والإ�شارات املرورية بجميع �أنواعها ،
والإجابة عن �أ�سئلة اجلهات املخت�صة .
 - 5عدم ال�سماح له ب�سياقة و�سيلة النقل الربي لأكرث من ( )8ثماين �ساعات م�ستمرة
خالل يوم عمل واحد  ،ومنحه راحة ال تقل عن ( )8ثماين �ساعات م�ستمرة قبل
البدء مرة �أخرى بال�سياقة .
 - 6ت�سجيل �ساعات ال�سياقة والراحة كل (� )24أربع وع�شرين �ساعة .
 - 7عــدم ال�سماح له ب�سياقة و�سيلة النقل الربي �إذا كانت مقدرته �أو يقظته �ضعفت
من جراء التعب والإرهاق � ،أو مر�ض عار�ض �أو �أي �سبب يجعل من �سياقته غري
�آمنة .
 - 8عدم ال�سماح له ب�سياقة و�سيلة النقل الربي �إال بعد الت�أكد من �أن احلمولة منظمة
ومثبتــة ومربوطــة ب�شكــل �آمــن وجيــد  ،كمــا يجــب الت�أكــد من ذلك ب�شكل دوري
فـي �أثناء النقل .
 - 9الت أ�كــد من توزيــع وزن احلمولــة بالت�ساوي على املركبة  ،و�سالمة و�سيلة النقل
الربي  ،و�سالمتها من الناحية الفنية .
 - 10الت�أكيد على ال�سائق ب�ضرورة ا�ستخدام حزام الأمان فـي جميع �أوقات ال�سياقة ،
و�أخــذ احليطــة واحلــذر عنــد ال�سياقة فـي �أثناء هطول الأمطار �أو وجود عا�صفة
�أو �ضباب � ،أو غريها من الأحوال اخلطرة .
 - 11الت�أكيــد علــى ال�سائــق ب�ضــرورة ت�شغيــل �إ�شــارات االلتفــاف قبل االلتفاف مب�سافة
ال تقــل ع ــن ( )50خم�سيــن مت ــرا  ،وكذل ــك فـ ــي �أثن ــاء ال ــدوران  ،والتقي ـ ــد بال�سيـر
فـي امل�سار الأمين للطريق �إال عند التجاوز �أو ال�ضرورة .
 - 12الت�أكيد على ال�سائق ب�ضرورة ت�شغيل الأنوار لو�سائل النقل الربي (ال�شاحنات
واحلافالت) فـي �أثناء ال�سياقة نهارا على جميع الطرق .
�	- 13إيجاد مكان منا�سب بعيدا عن الطريق ملبيت املركبة .
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 - 14ربط احلمولة ب�شكل جيد و�آمن بحيث متنع من حتركها و�سقوطها فـي �أثناء النقل .
 - 15تغطية احلمولة القابلة للتطاير مثل الرمال والأتربة واحلجارة تغطية حمكمة .
 - 16توزيع وزن احلمولة على حماور و�سيلة النقل الربي (ال�شاحنة ) والتقيد بالأوزان
املقررة للمحاور .
�	- 17إزالة ما ي�سقط من و�سيلة النقل الربي على الطريق .
 - 18و�ضــع أ�عــالم حمـ ــراء تك ـ ــون �أبعادهــا ن�صــف مرت فـي ن�صــف متــر علــى احلمولــة
مــن اجلانب ــني �أو اخلل ــف لأي و�سيل ــة نق ــل بري حتم ــل حم ــولة تتجــاوز ع ــر�ض
املركبة مبقدار ( )10ع�شرة �سنتيمتـرات من اجلانبني � ،أو تتج ــاوز ط ــول املركب ــة
مبق ــدار ( )1مرت واحد من اخللف .
ثانيــا :فيما يتعلق بو�سائل النقل الربي (احلافالت وال�شاحنات والقاطرة واملقطورة) :
 - 1فح�ص و�صيانة و�إ�صالح جميع و�سائل النقل الربي التي تعمل لديه وب�شكل
دوري وتزويد كل و�سيلة ب�سجل لل�صيانة ي�ؤكد �صالحيتها لل�سري .
� - 2أن تكون جميع و�سائل النقل الربي مزودة ب�صدام خلفـي و�أمامي وجانبي ،
وفقا ملوا�صفــات حواج ــز ال�شاحنــات ال�صــادرة مــن هيئــة التقييــ�س اخلليجية ،
ويج ــب �أن يكون ال�صدام من النوع الذي ميت�ص ال�صدمات  ،ومو�صال ب�شكل
جيد بج�سم ال�شاحنة .
� - 3أن تكــون و�سائــل النق ــل الربي التــي تنقــل الب�ضائــع جمهــزة بحواجــز تفــ�صـل
بني مق�صــورة ال�سائـق وعربــة احلمول ــة  ،وذلــك ملنــع حتــرك احلمولــة ودخوله ــا
�إىل مق�صورة ال�سائــق  ،وذات ارتفاع كاف ملنع التحرك الأمام ــي للحمول ــة ،
و�أال يقل عر�ض احلاجز عن عر�ض املركبة .
� -4أن يك ـ ــون ج�سـ ــم ك ـ ــل و�سيل ـ ــة نق ــل بــري فـي حال ــة جي ــدة ولي ــ�س ب ــه ت�شققات
�أو تفكك �أو ك�سور .
� - 5أن تكون جميع و�سائل النقــل البــري جمهــزة علــى الأقــل بطفايتيــن للحريــق ،
وفيوزات (من�صهرات) احتياطية  ،وثالثة مثلثات حتذيرية عاك�سة .
 - 6ت�شغ ــيل ا ألن ــوار التحذيري ــة مبا�ش ــرة عنـ ــد الوق ــوف علـ ــى الطريـ ــق �أو كتـ ــف
الطريق  ،و�إبقاء هذه الأنوار م�ضاءة حتى يتم و�ضع �أجهزة حتذيرية �أخرى .
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 - 7تركيب وو�ضع �شرائح (�شرائط) عاك�سة على و�سائل النقل الربي بحيث تو�ضع
على حافة جانبي وخلفية املركبة .
 - 8جتهيز و�سائل النقل الربي بجهاز حلفظ معلومات ال�سرعة و�ساعات العمل ،
وفرتات التوقف  ،وخط ال�سري .
 - 9تزويــد و�سائــل النقــل البــري بـل ــواح �ضوئ ــي باللــون الربتقال ــي ( )Flasherعلى
مق�صــورة ال�سياق ــة  ،وع ــدد ( )2لواحي ــن خلف املركبة بالن�سبـ ــة لل�شاحن ـ ــات التي
تنقل املواد اخلطرة .
� - 10أن تكــون و�سائــل النــقل الب ــري املخ�ص�صــة لنقــل الركاب مزودة ب�أحزمة الأمان
للركاب .
 - 11الت�أكد ب�أن و�سيلة النقل الربي م�ستوفية الآتي :
أ�  -عدم وجود دخان �أ�سود �صادر من العادم  ،وعدم وجود ت�سريب زيوت �أو برتول
�أو مياه من املركبة .
ب � -أن الإطــارات فـي حالــة جيــدة و�ضغــط الهواء فـي الإطارات ح�سـب القيا�سات
املعتمدة للإطارات .
ج � -أن الفرامل ونظام الفرامل فـي حالة جيدة .
د � -أن جميع الأنوار الداخلية واخلارجية فـي حالة جيدة .
هـ  -وجود طفايات احلريق وعالمات التحذير العاك�سة فـي متناول ال�سائق .
و � -سالمة ونظافة جميع املرايا  ،و�أنها �ضمن املعايري واال�شرتاطات املعتمدة .
ز  -وجود �صندوق الإ�سعافات الأولية .
ح � -أن جميع املا�سحــات الأماميــة واخلا�صــة بالزجاج �أو الأنــوار فـي حالـة جيـدة ،
وتوفر ال�سائل اخلا�ص باملا�سحات .
ط � -أن جميع العاك�سـات اخللفية واجلانبية والأمامية فـي حالة جيدة و�سليمة ،
وتكون من �ضمن املعايري املعتمدة قانونيا .
ي  -عدم جتهيزها مبتطلبات التحميل ( :ثالجة  ،خزان  ،ن�ساف � )...أو تغيري
جزء جوهري فيها قبل احل�صول على موافقة اجلهات املعنية .
ك  -ع ــدم ال�سمــاح لأي و�سيل ــة نقــل ب ــري حمملـ ــة ب ـ�أي حمول ــة  ،بال�سيـ ــر علـ ــى
الطـرق �إال �إذا كانــت مهي ـ�أة �أو جمه ــزة ملنع �أي من حمولتـها من ال�سقوط ،
�أو التحرك �أو الت�سريب .
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ثالثــا :فيما يتعلق بنقل املواد اخلطرة :
 - 1و�ضع لوحات حتذيرية على جانــبي  ،وخلف و�سيلة النقل الربي التي حتمل ،
وتن ــقل م ــواد خط ــرة تو�ضــح نــوع املـادة اخلطــرة والرمــز الــدويل لهــذه املــادة
�إن وجدت .
 - 2احل�صول على الت�صريح الالزم من اجلهات املعنية عند القي ــام بنق ـ ــل �أي م ــن
املواد اخلطــرة  ،وااللتــزام ب�شروط الأمن وال�سالمة واال�شرتاطــات الأخــرى
املحــددة بالت�صريــح ال�صــادر لو�سيلــة النقــل البــري  ،وعلــى امل�ســار املخ�صـ�ص
لنقل احلمولة من م�صدرها �إىل مق�صدها .
 - 3منــع نقـل امل ــواد اخلطــرة على و�سائل النقل الربي (ال�شاحنات ) غري املخ�ص�صة
�أو املهي�أة لهذا الغر�ض .
 - 4الت�أكــد مــن ت�أريــ�ض  -و�ضـع �سل�سلــة �أو مــا �شابههــا ف ــي م�ؤخــرة و�سيلــة النقــل
الربي (�شاحنات و�صهاريـج نقـل امل ــواد البرتوليــة وغريهــا مــن املــواد القابلــة
لال�شتعــال) على �أن تكون مالم�سة للأر�ض منعـا حلـدوث ال�شــرارة الكهربائيــة
الناجتة عن ال�شحنات الكهرو�ستاتيكيـة .
 - 5عدم التدخني فـي �أثناء �سياقة و�سيلة نقل بري تنقل مواد خطرة .
 - 6منع �أي �شخ�ص من التدخني بالقرب من و�سيلة نقل بري حتمل مواد خطرة
مل�سافة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أمتار .
� - 7إطفاء حمرك و�سيلة النقل الربي عند تعبئة �أو تفريغ مواد خطرة �أو حمروقات ،
و�أن يكون هناك �شخ�ص خمت�ص يتحكم وي�شرف على التعبئة والتفريغ .
 - 8الوق ــوف ك ــل �ساعت ــني �أو كــل ( )250مائت ــني وخم�ســني كيلومتـرا � ،أيهما �أقل
لفح�ص الإطارات والت�أكد من عدم وجود �أي ت�سرب للمادة  ،وفح�ص الإطارات
قبل بدء الرحلة  ،وعند كل توقف .
 - 9يجب عدم ا�ستخدام و�سيلة النقل الربي �إذا تبني �أن حرارة الإطارات مرتفعة
عند فح�صها  ،والت�أكد من تغيريها فورا �إذا لزم الأمر ذلك .
�	- 10إخ�ضــاع �سائقــي و�سائــل النقــل الب ــري (�شاحنــات نقــل املــواد اخلطرة ) لـدورات
متخ�ص�صة فـي جمال التعامل مع املواد اخلطرة .
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الف�صــل التا�ســع
ن�شــاط الأجــرة
املــادة ( ) 30
ال يجوز ملركبات الأجرة النقل من املواقع غري املرخ�صة بها .
املــادة ( ) 31
تقوم الوزارة بتحديد �أجرة النقل الربي بعد درا�سة العر�ض والطلب والتكلفة الت�شغيلية
للو�سيلة و�سعر تكلفة الوقود امل�ستخدم  ،وي�صدر بذلك قرار من الوزير .
املــادة ( ) 32
يدفع الراكب �أجرة النقل بعد و�صوله �إىل اجلهة التي يق�صدها .
املــادة ( ) 33
كل من يطلب و�سيلة نقل بري  ،ثم يعدل عن الطلب لأي �سبب من الأ�سباب  ،عليه �أن يدفع
ر�سم الطلب املحدد ب�أجرة النقل كامال .
املــادة ( ) 34
فـي حالة عدم اكتمال الرحلة ل�سبب خارج عن �إرادة ال�سائق �أو حدث عطل فجائي بو�سيلة
النقل الربي  ،يدفع الراكب الأجر امل�ستحق لذلك اجلزء من الرحلة فقط  ،وفـي حالة
توقف ال�سائق بدون �سبب خارج عن �إرادته يحق للراكب االمتناع عن دفع �أي �أجرة .
املــادة ( ) 35
يجــوز ملركبــات الأجــرة امل�سجلــة فـي دول جملــ�س التعــاون لدول اخلليج العربيــة دخول
ال�سلطنة لتو�صيل ركابها  ،وال يجوز لها النقل بني نقطتني داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 36
يجوز ملركبات الأجرة نقل الركاب من املحافظة حمل الرتخي�ص �إىل حمافظة �أخرى ،
�شريطة االلتزام بالآتي :
 - 1عدم مزاولة الن�شاط داخل حمافظة الو�صول �إذا كان غري مرخ�ص به .
 - 2عدم نقل ركاب بطريق العودة �إال من خالل مكتب توجيه فـي حمافظة الو�صول .
�	- 3أن تكون الأجرة ح�سب التعرفة املعتمدة .
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املــادة ( ) 37
ي�شرتط ملزاولة ن�شاط الأجرة للأفراد ما ي�أتي :
� - 1أن يكون عمانيا .
� - 2أن يكون مالكا لو�سيلة النقل الربي .
� - 3أن يكون حا�صال على رخ�صة �سياقة خفيفة �سارية املفعول م�ضى عليها ( )3ثالث
�سنوات من تاريخ الإ�صدار .
� - 4أال يقل عمره عن ( )21واحد وع�شرين عامــا  ،وال يزيــد عل ــى (� )60ستني عامــا ،
ويجــوز التمدي ــد مبوجب تقرير طبــي مــن امل�ؤ�س�س ــات ال�صحيــة املعتمدة يفيــد
مقدرته �سياقة مركبة �أجرة .
� - 5أال يك ــون قــد �سبــق �ضبطــه ملخالفــة �سياقــة مركبــة حتــت ت�أثيــر اخلمـر �أو املخــدر
�أو �أي م�ؤثر عقلي خالل ال�سنوات ( )3الثالث ال�سابقة على تقدمي الطلب .
� - 6أاليزيد راتبه ال�شهري على (� )600ستمائة ريال عماين �إذا كان موظفا �أو عامال
بالقطاع اخلا�ص .
� - 7أن يكون ملما بالقراءة والكتابة .
� - 8أن يكون الئقا طبيا مبوجب تقرير طبي �صادر من امل�ؤ�س�سات ال�صحية املعتمدة .
� - 9أن يجتاز دورة ت�أهيل �سائق مركبة الأجرة مبعهد ال�سالمة املرورية ب�شرطة عمان
ال�سلطانية .
 - 10الوفاء ب�أي متطلبات فنية �أو تدريبية �إ�ضافية تطلبها الوزارة .
املــادة ( ) 38
يحظر على الفرد املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط الأجرة ال�سماح لغريه مبزاولة الن�شاط نيابة
عنه .
املــادة ( ) 39
ي�شرتط فـي �سائق مركبة الأجرة فـي املن�ش�أة الآتي :
� - 1أن يكون عمانيا .
� -2أن يكون حا�صال على رخ�صة �سياقة خفيفة �سارية املفعول م�ضى عليها ( )3ثالث
�سنوات من تاريخ الإ�صدار .
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� - 3أال يقل عمره عن ( )21واحد وع�شرين عاما  ،وال يزيد على (� )60ستني عاما ،
ويجــوز التمديــد مبوجــب تقريــر طبــي من امل�ؤ�س�سات ال�صحيــة املعتم ــدة يفي ــد
مقدرته �سياقة مركبة �أجرة .
� - 4أن يكون ملما بالقراءة والكتابة .
� - 5أن يكون الئقا طبيا مبوجب تقرير طبي �صادر من امل�ؤ�س�سات ال�صحية املعتمدة .
� - 6أن يجتاز دورة ت�أهيل �سائق مركبة الأجرة مبعهد ال�سالمة املرورية ب�شرطة عمان
ال�سلطانية .
 - 7الوفاء ب�أي متطلبات فنية �أو تدريبية �إ�ضافية تطلبها الوزارة .
املــادة ( ) 40
يجب على �سائق مركبة الأجرة  ،االلتزام مبا ي�أتي :
 - 1التقيد بالزي العماين .
 - 2عدم التدخني داخل املركبة .
 - 3ح�سن التعامل مع الركاب .
 - 4ت�شغيل جهاز احت�ساب الأجرة (العداد) املخ�ص�ص للمركبة .
 - 5عدم التجول بحثا عن الركاب فـي ال�شوارع التي بها مواقف خم�ص�صة للن�شاط ،
وي�ستثنى من ذلك ال�شوارع التي ال يوجد بها مواقف �أو التي تتباعد فيها املواقف
عن بع�ضها مب�سافات ال تقل عن ( )1كيلو مرت واحد .
 - 6حفــظ املفق ــودات التــي تركه ــا �أ�صحابه ــا داخــل املركب ــة وت�سليمه ــا �إلــى امل�س ـ�ؤول
فـي املن�ش�أة �أو مكتب التوجيه �أو �أقرب مركز �شرطة .
املــادة ( ) 41
مع عدم الإخالل بال�شروط املن�صو�ص عليها فـي قانون املرور والئحته التنفيذية  ،ي�شرتط
�أن تتوافر فـي مركبة الأجرة  ،املوا�صفات الآتية :
�	- 1أال تزيد مقاعد املركبة على ( )5خم�سة مقاعد مع مقعد ال�سائق  ،ويجوز زيادتها
�إىل (� )7سبعة مقاعد بالن�سبة ملركبات الأجرة ذات الأبواب املنزلقة  ،ويتوفر بها
�أماكن كافية للأمتعة .
� - 2أن تزود بجهاز �إطفاء �صالح لال�ستعمال ومبتناول ال�سائق .
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� - 3أال تقل �سعة حمرك املركبة عن (�1800سم� )3ألــف وثمامنائــة �سنتيمت ــر مكع ــب
بالن�سبة للمن�ش�آت و(� 1600سم� )3ألف و�ستمائة �سنتيمرت مكعب بالن�سبة للأفراد .
� - 4أن يكون التكييف باملركبة مالئما لكافة ف�صول ال�سنة .
� - 5أن جتهز املركبة بنظام التتبع والتوجيه واالت�صال واملالحة .
� - 6أن يكون لون ومظهر املركبة مطابقا لل�شكل املعتمد من قبل الوزارة  ،واجلهات
املعنية .
� - 7أال تزيد مدة ا�ستخدام مركبة الأجرة فـي الن�شاط على (� )7سبع �سنوات للمن�ش�آت ،
و( )10ع�شر �سنوات للأفراد من تاريخ �سنة ال�صنع .
� - 8أن ي�شتمل ت�أمني املركبة على الركاب والطرف الثالث لدى �إحدى �شركات الت�أمني
امل�سجلة فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 42
يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط الأجرة  ،االلتزام بالآتي :
 - 1تركيـب عــداد الحت�ســاب الأجــرة فـي مركبـة الأجــرة  ،والعمــل علــى معايــرة عــداد
احت�ســاب الأجــرة كل (� )6ستة �أ�شهــر من قبل الوكيل املعتمد واالحتفــاظ ب�شهــادة
بذلك داخل املركبة .
 -2تركيب نظام تتبع فـي مركبة الأجرة .
 - 3تركيب لوحة م�ضيئة ب�أعلى مركبة الأجرة تكون مطابقة لل�شكل املعتمد من قبل
الوزارة وترتبط ارتباطا كامال بالعداد لت�ضيء فـي حال عدم ت�شغيل العداد .
 - 4جتهي ــز و�سيل ــة النقــل الب ــري (مركبــة الأجــرة ) بلــوحتـي تعريف تثبت �إحداها
فـي مكان ظاهر للراكب فـي املقعد الأمامي والأخرى خلف مقعد ال�سائق  ،وتكونان
بال�شكل وال�شروط املعتمدة من قبل الوزارة وت�شتمالن على رقم بطاقة ت�شغيل
املركبة ورقم اللوحة وا�سم املن�ش�أة �أو الفرد  /مكتب التوجيه ورقم االت�صال .
 - 5توفري �أجهزة و�أنظمة حا�سب �آيل باملن�ش�أة ملتابعة ن�شاط الأجرة وتكون مرتبطة
ب�أنظمة توجيه وتتبع للمركبات ومراكز املعلومات التي حتددها الوزارة .
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الف�صــل العا�شــر
ن�شــاط ت�أجيــر املركبــات
املــادة ( ) 43
يجب على املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط ت�أجري املركبات  ،االلتزام مبا ي�أتي :
� - 1أال تزيد مقاعد املركبة على ( )8ثمانية مقاعد مع مقعد ال�سائق .
 - 2توفري عدد كاف من العاملني لإدارة الن�شاط والإ�شراف على ح�سن �أداء العمل .
� - 3إر�سال بيانات امل�ست�أجر واملركبة امل�ؤجرة �إىل �شرطة عمان ال�سلطانية .
� - 4إيجاد �آلية ل�ضمان �سداد امل�ست�أجر للغرامات املالية املرتتبة عليه فـي حال ارتكاب
�أي خمالفات مرورية .
 - 5توثيق و�أر�شفة جميع املعامالت ب�صورة منظمة .
 - 6و�ضــع الرتخيـ�ص وال�شـروط العامــة لعقد ت�أجري املركب ــة ف ــي مكــان بــارز ت�سهــل
قراءته .
 - 7الفح�ص و�صيانة املركبة ب�صفة دورية والت�أكد من جاهزيتها من الناحية الفنية
والت�شغيلية .
 - 8حفظ املفقودات التي تركها �أ�صحابها داخل املركبة والإبالغ عنها .
 - 9الت�أكد من قـدرة امل�ست أ�جــر على دفـع تكاليف اال�ستئجار وحمل ــه لرخ�ص ــة �سياقــة
�سارية .
املــادة ( ) 44
يكون املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط ت�أجري و�سائل النقل الربي م�س�ؤوال فـي احلاالت الآتية :
 - 1عدم التحقق من هوية امل�ست�أجر .
 - 2عدم وجود رخ�صة �سياقة �سارية املفعول لدى امل�ست�أجر .
 - 3عــدم �س ــداد م�ست�أجــر املركب ــة للغرام ــات املالي ــة املرتتبــة علي ــه فــي حال ارتكابــه
�أي خمالفات مرورية .

-24-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1227

املــادة ( ) 45
يجــب �أن يحــرر عقــد ت�أجي ــر املركبات باللغة العربية ويجوز �أن يكون باللغة الإجنليزية
�إىل جانب ذلك  ،وفـي حالة ن�شوء خالف حول بنود العقد ف�إنه يعتد بالن�ص العربي .
املــادة ( ) 46
يجـب علـى املرخـ�ص لـه مبزاولــة ن�شاط ت�أجيـر و�سائل النقل الربي ت�ضمني عقـد الت�أجيـر
الآتي :
 - 1ا�سم امل�ست�أجر ورقم بطاقته ال�شخ�صية �أو جواز �سفره  ،ورخ�صة ال�سياقة وتاريخ
�إ�صدارها وانتهائها .
 - 2تعرفة الت�أجري .
 - 3ال�شروط العامة للعقد .
 - 4مدة العقـد .
 - 5مكان وزمان ت�سليم املركبة و�إعادتها .
 - 6حالة املركبة وقت الت�سليم .
 - 7كيفية الت�أمني وتغطية الأ�ضرار الناجمة عن احلوادث .
� - 8إي�ضاح ما �إذا كان االتفاق ي�شمل ا�ستخدام املركبة خارج ال�سلطنة .
 - 9جواز �إعادة املركبة قبل نهاية مدة العقد دون حتميل امل�ست�أجر تكلفة املــدة املتبقية .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 47
يفر�ض علـى كــل من يخالف �أحكام هذه الالئحة اجلزاءات الواردة فـي امللحق رقــم ()2
املرفق بهذه الالئحة .
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ملحـــق رقـــم ( ) 1
ر�ســوم خدمــات النقــل البــري
�أوال  :الرتاخي�ص وبطاقة ت�شغيل و�سائل النقل الربي
م

اخلدمــــة

1

�إ�صدار الرتخي�ص

2

جتديد الرتخي�ص

3

�إ�صدار بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

4

جتديد بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

الر�ســـم
بالريـال العمانـي
( )50للمن�ش�آت /
( )25للأفراد
( )50للمن�ش�آت /
( )25للأفراد
( )30للمن�ش�آت /
( )15للأفراد
( )30للمن�ش�آت /
( )15للأفراد
50
50

�إ�صدار ترخي�ص فتح فرع
جتديد ترخي�ص فتح فرع
طلب تعديل البيانات واملعلومات املتعلقة بالرتخي�ص /
10
بطاقة ت�شغيل لو�سيلة النقل الربي
توقيف الرتخي�ص �أو بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي ( )10عن كل �شهر
�إزالة التوقيف عن الرتخي�ص
10
�أو بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي
10
�إلغاء الرتخي�ص �أو �شطب قيد و�سيلة النقل الربي
50
نقل ملكية الرتخي�ص لكل ن�شاط
10
نقل ملكية بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي
�إلغ ــاء ف ــرع
10
�إ�صدار بدل فاقد  /بدل تالف للرتاخي�ص عن كل ترخي�ص ,
10
وبطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي عن كل بطاقة
()10
�إ�صدار ت�صريح نقل احلموالت اال�ستثنائية
عن كل حمل حموري
لكل عملية نقل
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ثانيـــــا  :الرتاخيــ�ص وبطاقــة ت�شغيـل و�سائـل النـقل الربي
غري امل�سجلة فـي ال�سلطنة التي تتم عرب وكيل النقل الربي
م

اخلدمــــة

الر�ســـم
بالريـال العمانـي

1

�إ�صدار الرتخي�ص

50

2

جتديد الرتخي�ص

50

3

�إ�صدار بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

50

4

جتديد بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

30

5

�إ�صدار ترخي�ص فتح فرع

30

6

جتديد ترخي�ص فتح فرع

30

7

�إ�صدار ترخي�ص الوكالء للمن�ش�آت
غري الوطنية داخل ال�سلطنة

50

8

جتديد ترخي�ص الوكالء
للمن�ش�آت غري الوطنية داخل ال�سلطنة �سنويا

50

9

طلب تعديل البيانات واملعلومات املتعلقة بالرتخي�ص
�أو بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

10

10

نقل ملكية الرتخي�ص لكل ن�شاط

10

11

نقل ملكية بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

10

12

توقيف الرتخي�ص
�أو بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

10
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تابع  :ثانيا  :الرتاخيـ�ص وبطاقـة ت�شغيـل و�سائـل النـقل الربي غري امل�سجلة فـي ال�سلطنة
التي تتم عرب وكيل النقل الربي
م

اخلدمــــة

الر�ســـم
بالريـال العمانـي

13

�إزالة التوقيف عن الرتخي�ص
�أو بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

10

� 14إلغاء الرتخي�ص �أو بطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

10

15

�إلغــاء فــرع �أو وكي ــل

50

16

�إ�صدار بدل فاقد  /بــدل تال ــف للرتخي ــ�ص
�أو لبطاقة ت�شغيل و�سيلة النقل الربي

10

17

�إ�صدار ت�صريح
نقل احلموالت اال�ستثنائية لكل عملية نقل بري

()10
عن كل حمل حموري

18

�إ�صدار ت�صريح لو�سائل النقل الربي للدخول
�إىل �أرا�ضي ال�سلطنة �أو عبور �أرا�ضيها فارغة

()10
عن كل و�سيلة نقل بري

19

�إ�صدار ت�صريح
لو�سائل النقل الربي للتحميل
فـي رحلة العودة �إىل البلد غري امل�سجلة فـيه

()10
عن كل و�سيلة نقل بري

20

�إ�صدار ت�صريح
لبقاء و�سائل النقل الربي
فـي �أرا�ضي ال�سلطنة لفرتة تتجاوز (� )7سبعة �أيام

()10
عن كل و�سيلة نقل بري
وعن كل يوم
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ملحـــق رقــم ( ) 2
قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
اجلــزاءات الإداريــة
نــوع املخالفـــــة
م
وقـ ــف الن�شـ ــاط وف ــر�ض غرامـ ــة �إداريـ ــة
فتح من�ش�أة ملزاولة �أي ن�شاط
من �أن�شطة النقل الربي دون احل�صول بح�سب نــوع الن�شــاط  ،وذلك على النحــو
على ترخي�ص من الوزارة
الآتـي :
 خمالفة املرخ�ص له املوا�صفات املعتمدة  )400( -ريال عماين لن�شاط نقل الركابباحلافالت
 1م ــن ق ــبل الـ ــوزارة و�شرطـ ـ ــة عمـ ــان
ال�سلطانية لو�سيلة النقل الربي
 الإخالل بقانـ ــون الع ــمل فـيم ــا يتعل ــق  )300( -ريال عماين لن�شاط نقل الب�ضائعبا�ستخدام العمالة
 خمالفــة املرخ ــ�ص ل ــه لأي �ش ــرط من  )200( -ريـ ــال عمان ــي لن�ش ـ ـ ــاط الأج ـ ــرة�شـروط الرتخيـ�ص
�أو ت�أجي ــر املركبــات
 2فـتح فـرع ملن�ش ـ�أة مرخ ــ�صة دون احل�صــول غرامة مقداره ــا ( )200ريـ ــال عمانــي ،
وت�ضاعف فـي حالة تكرار املخالفة
على ترخي�ص للفرع من الوزارة
�إدخال �أو �إخــراج حافلــة نــقل بــري
دولــي منتظم عرب املنافذ الربية حمملة
 3بالركاب غري مرخ�صة تابعة ل�شركة غرام ــة مقداره ـ ــا ( )100ري ـ ــال عمان ــي
لي�س لها وكيل فـي ال�سلطنة بوا�سطة
وكيل مرخ ــ�ص من الوزارة
4

تغيري الن�شاط املرخ�ص به �إىل ن�شاط
�آخر �أو مزاولــة ن�شــاط خمالف ملـا هـو
مرخ�ص به دون موافقة الوزارة

 5التنازل عن الرتخي�ص للغري �أو جزء
منه دون احل�صول على موافقة الوزارة
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غرامـة مقدارها ( )50ري ـ ـ ــاال عمان ـيـ ــا ،
وفـي حـ ـ ــال تـ ـك ـ ــرار املخال ـ ـفـ ــة لأك ـ ـ ـث ــر
من ث ــالث مرات خ ــالل فتــرة �سريــان
الرتخ ــي�ص ت�ضاعف الغرامة
ويلغى الرتخي�ص
�إلغاء الرتخي�ص و�إيقاف الن�شاط
وفر�ض غرامة على املتنازل
مقدارها ( )400ريال عماين
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تابع  :ملح ــق رقــم (  ) 2قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
م
6
7

نــوع املخالفـــــة
ت�أخي ــر جتديـ ــد الرتخي ــ�ص ب ــعد
م�ضــي ( )30يوما من تاريخ االنتهاء
ت�أخري جتديد بطاقة ت�شغيل و�سيلة
النقل الربي بعد م�ضي ()30
يوما من تاريخ االنتهاء

 عــدم تقدي ــم البيانـ ــات الإح�صائيـ ــةوالبيانات الأخرى املطلوبة �إىل موظفـي
الوزارة
8
 عــدم ال�سمـاح للمخت�صني فــي الــوزارةباالط ــالع عل ــى ال�سجـ ــالت املتعلق ــة
بالن�شاط

9

حتميل الركاب �أو ا�ستقبالهم خارج
الأماكن امل�ص ــرح به ــا

-30-

اجلــزاءات الإداريــة
غرامة مقدارهـا ( )5ريـ ــاالت عمانيــة
عــن كــل �شهــر ت�أخي ــر �أو ج ــزء مــنه
غرامة مقدارهـ ــا ( )5ريــاالت عمانية
عــن كــل �شهــر ت�أخيــر �أو ج ــزء من ــه
 �إنذار كتابي فـي املرة الأوىل غرامة مقــدارها ( )100ريـ ــال عمان ـ ــيفـي املرة الثانية
 غرام ــة مقدارهـ ــا ( )300ريـال عمانـيفـي املرة الثالثة
 و�إذا تكررت املخالفة بـعد املـرة الثالث ــةيلغـى الرتخيـ�ص  ،ويوقـف الن�شاط ،
وفـ ــي ح ــال ا�ستم ـ ــرار الن�شـ ـ ــاط بع ــد
�صــدور قرار الإلغاء تطبق عليه ذات
اجلزاءات ال ــواردة باملخالف ــة رقم ()1
م ــن هـ ــذه القائمة
 إ�ن ـ ــذار كتابـ ــي فــي امل ــرة الأول ــى غرام ــة مقداره ـ ــا ( )50ريـ ــاال عمان ــيافـي املرة الثانية
 غرام ــة مقدارهـ ــا ( )100ري ــال عمانــيفـي املرة الثالثة
 و�إذا تك ــررت املخالف ــة بــعد املــرة الثالثــةيلغـى الرتخيـ�ص  ،ويوقـف الن�شـ ــاط ،
وفـي ح ــال ا�ستم ــرار مزاول ــة الن�شـ ــاط
بع ــد ق ـ ـ ــرار ا إلل ـ ـغـ ـ ــاء تطب ـ ـ ــق علي ـ ــه
ذات اجلـ ـ ــزاءات ال ــواردة باملخالفـ ـ ـ ــة
رق ــم ( )1مــن هذه القائمة
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تابع  :ملح ــق رقــم (  ) 2قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
م

نــوع املخالفـــــة

اجلــزاءات الإداريــة

10

عــدم االلتــزام بجــداول
مواعي ــد الرحـالت
حلافالت النقل املنتظم للركاب

 �إنذار كتابي فـي املرة الأوىل غرامــة مقداره ــا ( )100ريـ ــال عمان ــيفـي املرة الثانية
 غرام ــة مقدارهـ ــا ( )200ري ــال عمان ــيفـي املرة الثالثة
 و�إذا تــكررت املخالــفة بــعد امل ــرة الثالثــةيوقــف الن ــ�شـاط  ،ويلغ ــى الرتخ ــي�ص ،
وفـي حال ا�ستمـرار مزاول ــة الن�ش ــاط
بعد قرار الإلغاء تطبق عليه اجلزاءات
ذات ـ ــها الـ ـ ــواردة فـ ــي املخ ــالف ــة رق ـ ــم
( )1مــن هــذه القائمــة

11

الإهــمال فـي �صيانــة
وجتهي ــز احلافــالت  ،وفقا للمعايري
املحددة من قبل الوزارة ،
وعدم تزويدها بو�سائــل ال�سالمــة
وا ألم ــن فـي �أثناء الرحلة

 �إنذار كتابي فـي املرة الأوىل غرام ــة مقداره ــا ( )100ريــال عمانــيفـي املرة الثانية
 غرام ــة مقداره ــا ( )200ريــال عمانــيفـي املرة الثالثة
 و�إذا تكــررت املخالفــة بعــد املــرة الثالثــةيلغــى الرتخيـ�ص  ،ويوق ــف الن�ش ــاط ،
وفـي ح ــال ا�ستمــرار مزاولة الن ــ�شاط
بعد قرار الإلغاء تطبق عليه اجلزاءات
ذاته ـ ــا ال ـ ــواردة فـ ــي املخ ــالف ــة رقـ ـ ــم
( )1م ــن ه ــذه القائمــة
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تابع  :ملح ــق رقــم (  ) 2قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
م

نــوع املخالفـــــة

12

تغيـي ـ ـ ــر مقـ ـ ــر مزاول ـ ـ ــة الن�شـ ـ ــاط
ب ـ ــدون موافق ـ ــة ال ـ ــوزارة

اجلــزاءات الإداريــة
 �إنذار كتابي فـي املرة الأوىل غرام ــة مقداره ــا ( )100ري ــال عمانــيفـي حال ا�ستمراره فـي املخالفة
 و�إذا ا�ستمــر فـ ــي املخالفة بع ــد تغرميهيلغى الرتخي�ص  ،ويوقـ ــف الن�ش ــاط ،
وتطب ــق عليــه اجلــزاءات ذاتها الواردة
فـي املخالفة رقم ( )1من هذه القائمة

 تفري ــغ الب�ضاعــة فــي الأماكـ ــن العام ــة غرام ــة مقدارهـ ــا ( )30ري ــاال عمان ــيا عــدم و�ضــع �شعــار املن�ش ـ�أة علــى و�سيلــة13
عن كــل خمالفــة  ،وت�ضاع ــف الغرام ــة
النقــل البــري �أو و�ضــع �شعــار ملن�ش ـ�أة
فـي حال التكرار
�أخرى
 �إنذار كتابي فـي املرة الأوىل غرامــة مقداره ــا ( )100ريـ ــال عمان ــيفـي املرة الثانية
 غرامــة مقداره ــا ( )200ريـ ــال عمان ــيالتق�صيـ ــر ف ـ ــي م�ست ـ ــوى جتهـ ـيـ ــز
فـي املرة الثالثة
مراف ـ ــق النقـل الربي ،
14
 يلغ ــى الرتخـي ــ�ص  ،ويوق ــف الن�ش ــاطوفقــا للموا�صفــات املحــددة مـن الوزارة فـي املرة الرابعة
 وفـي حـ ــال ا�ستم ـ ــراره فـ ـ ــي مزاولـ ـ ــةالن�شـ ـ ــاط تطـ ـب ـ ــق عليـ ـ ــه اجل ـ ــزاءات
ذاته ــا الواردة ف ــي املخالفــة رق ــم ()1
من هذه القائمة
-32-
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تابع  :ملح ــق رقــم (  ) 2قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
اجلــزاءات الإداريــة
نــوع املخالفـــــة
م
 �إن ــذار كتاب ــي فـ ــي املــرة الأول ــى غرام ــة مقداره ــا ( )50ريـ ــاال عماني ــافـي املرة الثانية
 غرام ــة مقدارهـ ــا ( )100ري ــال عمان ــيفـي املرة الثالثة
ع ــدم وجــود و�سائــل التكيي ــف
 غرامة مقدارها ( )150ري ــاال عمان ــيا 15ال�ضروريــة لو�سائ ــل نق ــل الركــاب
فـي املرة الرابعة
 بعد املـ ــرة الرابع ــة يلغ ــى الرتخيــ�ص ،ويوقــف الن�ش ــاط
 وفـي حال ا�ستمراره فـي مزاولة الن�شاطتطب ــق عليه اجلزاءات ذاته ــا ال ــواردة
فـي املخالفة رقم ( )1من هذه القائمة
 �إنذار كتابي فـي املرة الأوىل غرام ــة مقدارهـ ــا ( )50ريـ ــاال عماني ــاعن كل حافلة ال ت�سلم ك�شف الركاب
عدم ت�سليم �أ�صل ك�شف الركـاب
فـي املرة الثانية  ،وحتى املرة الرابعة
 16ملندوبــي الـ ــوزارة ف ـ ــي املنافـ ـ ــذ الربي ـ ــة � -إذا تكـ ـ ــرر ذل ــك لأكث ـ ـ ــر م ـ ــن �أرب ـ ـ ــع
�أو �صـ ـ ــورة خمتوم ــة بخت ــم اجلهــة
م ــرات يلغ ـ ــى الرتخي ـ ـ ــ�ص  ،ويوق ـ ـ ــف
الن�ش ـ ـ ــاط  ،وفـ ــي حـ ـ ـ ــال ا�ستمـ ـ ـ ــراره
الــ�ص ــادرة عنه ـ ــا
فـي مزاول ـ ــة الن ــ�شـ ــاط تطب ــق علي ــه
اجلزاءات ذاتها ال ــواردة فـي املخالفة
رقم ( )1من هذه القائمة
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تابع  :ملح ــق رقــم (  ) 2قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
م
17

18

نــوع املخالفـــــة
ت�شغيل و�سيلة النقل الربي
دون احل�صول علـ ــى بطاقـ ــة ت�شغي ــل
مــن ال ــوزارة

جتـ ــاوز الـ ــوزن املحـ ــوري

اجلــزاءات الإداريــة
غرامـ ــة مقدارهـ ــا ( )30ريــاال عمان ـيــا
عن كل و�سيل ــة نقـ ــل ب ــري  ،وت�ضاعــف
العقوبـة فـي حـال تكـرار املخال ـفــة
 غرامـة مقدارهـا ( )10ريـاالت عماني ــةعــن ك ــل طـن زائــد ف ــي املــرة الأولـى
 و�إذا تك ـ ــررت املخالفـ ــة تف ــر�ض غرام ــةمقدارهــا ( )10ري ـ ــاالت عمانيـ ــة عـ ــن
كــل ط ــن زائ ــد م ـ ــع �إزالـ ــة احلمولـ ــة
الزائ ــدة علـ ــى ح�سـ ـ ــاب املخالـ ـ ــف

النقل بو�سائـل النقـل الربي غري
امل�سجلة فــي ال�سلطنـ ــة �إل ــى البلـ ــد
19
غيـ ــر امل�سجلــة فـيــه ب ــدون ت�صري ــح
من ال ـ ــوزارة
النقل بو�سيلة النقل الربي غري
غرامة مقدارهـا ( )300ريـ ـ ــال عمانـي
امل�سجل ــة فـي ال�سلطن ــة بي ــن نقطـتني
20
ع ــن ك ــل و�سيلــة نقـ ــل بري  ،وت�ضاعـ ــف
داخل �أرا�ضي ال�سلطن ـ ــة ب ـ ــدون
العقوب ـ ــة ف ـ ــي حـ ــال تكـ ـ ـ ــرار املخالف ـ ـ ــة
ت�صري ـ ــح مــن الـ ـ ــوزارة
بقـاء و�سيلـة النقـل البــري غي ــر
غرامـة مقدارهــا ( )50ري ــاال عمان ــيا
امل�سجل ـ ــة فـ ــي ال�سلطن ـ ــة فـ ــي �أرا�ضـ ـ ــي
21
عـن كـل ي ــوم ت�أخيــر  ،وت�ضاعـ ــف
ال�سلطن ـ ـ ــة لفتـ ــرة تتج ـ ــاوز (� )7سبع ـ ــة
العقوبة فـ ـ ــي ح ـ ــال تك ـ ــرار املخالـ ـف ــة
�أي ــام ب ـ ــدون ت�صري ــح من الــوزارة

غرام ــة مقداره ــا ( )500ريـال عمانـي
عــن ك ــل و�سيل ــة نق ــل بـ ــري  ،وت�ضاع ــف
العقوب ـ ــة ف ـ ــي حـ ــال تك ـ ــرار املخالفـ ــة

22

غرامــة مقدارهـ ــا ( )20ريـ ـ ــاال عمانيا
عن كـل حمـل حمــوري بو�سيل ــة النقـل ،
وت�ضاع ـ ـ ــف العقوبـ ــة فــي ح ــال تك ـ ــرار
املخالفـ ــة

نقـل حمــوالت ا�ستثنائي ـ ــة
بــدون ت�صريـ ــح مـ ــن الـ ــوزارة
-34-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1227

تابع  :ملح ــق رقــم (  ) 2قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
م

نــوع املخالفـــــة

23

خمالفـة �أي �شـرط من اال�شرتاط ــات
اخلا�صة ب�سالمة النقل الربي

24
25
26
27
28
29
30

31

32

مزاول ــة ن�شاط الأجرة
من خالل مكتب غـري م�سموح به
فـي املحافظة حمــل الرتخي�ص
عدم وجــود مواق ــف خم�صــ�صـ ــة
ملركب ـ ــات ن�شاط الأجرة
عدم كفايــة املواقــف
املخ�ص�ص ــة ملركب ــات ن�شاط الأجرة
ا�ستعمال مطبوعات
ال حتمل بيانـات املن�ش�أة
عــدم �إ�شــعار ال ــوزارة بالتعديـ ـ ــالت
الـ ـتــي طر�أت على املن�ش�أة �أو جتهيزاتها
ت�شغي ـ ــل مركبـ ــة الأجرة فـي حمافظــة
خالف املحافظة حمل الرتخي�ص
ا�ستخـدام التطبيقات الذكيـة
ف ــي توجي ــه و�سائل النقــل البـري
بـدون موافقة الوزارة
�إخالل مقدم خدمــة التطبيق ــات
الذكــية فـي توجيه و�سائل النقل الربي
لأي �شرط من ال�شــروط ال ــواردة
ف ـ ــي ه ــذه الالئحة
عدم ت�سليـم املفقودات التي تركهـا
الراكب فـي و�سيلة النقل الربي
-35-

اجلــزاءات الإداريــة
غرامة مقدارهــا ( )20رياال عمانيا ،
وت�ضاعف العقوبة
فـي حـ ــال تـك ــرار املخالف ــة
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )300ريال عماين

غرامة مقدارها ( )100ريال عماين
غرامـة مقدارهــا ( )50رياال عماني ــا ،
وااللت ـ ــزام بت�سليمه ـ ـ ــا وفقـ ـ ــا حلك ـ ـ ــم
الب ــند ( )6مــن امل ــادة ()40
م ــن ه ــذه الالئحــة
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تابع  :ملح ــق رقــم (  ) 2قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
م
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

نــوع املخالفـــــة
تدخني ال�سائق داخل و�سيلة النقل الربي
عدم ت�شغيل عداد احت�ساب الأجرة
جتـ ــول مركبـ ــة الأجـ ــرة العام ـ ــة
للبحـ ــث عن الركاب باملواقف املرخ�صة
اجلمـ ــع بـ ــني �أكث ــر مــن راكـب متفـ ــرق
فـي مركبــة الأجرة فـي الرحلــة الواحدة
رف ــ�ض �سائ ـ ــق الأجـ ــرة تقديـ ـ ــم
اخلدم ــة فــي نط ــاق املحافظـ ــة
حم ــل الرتخي ــ�ص
عدم تقدمي �سائــق مركبة الأجرة امل�ساعدة
للراكـب املعاق �أو امل�سن �أو العاج ــز
�إزال ــة �أي مــن العالمــات
املعتمد تركيبها على مركبة الأجرة
�إزال ــة ع ــداد احت�س ــاب الأجــرة
ت�شغيل و�سيلــة النقل الربي
فـي الن�شاط ببطاقة ت�شغيل منتهية
عدم االحتفـاظ ببطاقــة الت�شغي ــل
داخ ــل و�سيلة النقل الربي
ا�ستخـ ـ ــدام مركب ـ ــة مظهره ـ ــا
اخلارج ــي �أو الداخلي غري الئق
عــدم و�ضـع لوحــات من ــع التدخ ــني
داخ ــل و�سيلة النقل الربي
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اجلــزاءات الإداريــة
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )200ريال عماين
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )30رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )200ريال عماين
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا
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تابع  :ملح ــق رقــم (  ) 2قائمـة املخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
م
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

اجلــزاءات الإداريــة

نــوع املخالفـــــة
تركــيب نــوع عــداد احت�س ــاب الأجــرة
غيــر مطابــق ال�شـ ــروط واملوا�صف ـ ــات غرامــة مقداره ــا ( )200ريال عماين
املعتم ـ ــدة مــن الوزارة
عدم �صالحية عداد احت�ساب الأجرة
غرامة مقدارها ( )100ريال عماين
ع ـ ــدم معايـ ــرة ع ـ ــداد احت�س ـ ــاب الأج ـ ــرة
غرامة مقدارها ( )100ريال عماين
مــن قبــل الوكي ــل ك ــل (� )6ست ــة �أ�شهــر
عــدم االحتفــاظ ب�شه ـ ــادة معاي ــرة ع ــداد
غرامة مقدارها ( )100ريال عماين
احت�س ــاب الأجـ ــرة فـ ــي املركب ــة
تركي ــب لوح ــة م�ضيئـ ـ ــة
غرامة مقدارها ( )30رياال عمانيا
�أعل ــى مركـ ـب ــة ا ألج ــرة ال تتطاب ــق
م ــع ال�شك ــل املع ــتمــد من الوزارة
عدم توفـري لوحة التعريف فـي املركبة غرامة مقدارها ( )30رياال عمانيا
غرامة مقدارها ( )10رياالت عمانية
تلــف لوح ــة التعري ــف فـي املركبــة
عدم تركيب لوحة التعريف
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا
خلف مقعد ال�سائق
لوح ــة التعري ــف ال تتطابـ ــق
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا
م ــع ال�شـ ــكل وال�شروط املعتمدة
لوحــة التعريــف ال ت�شمل جميع
غرامة مقدارها ( )20رياال عمانيا
البيانات املطلوبة
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
خمالفة تعرفة �أ�سعار النقل
النقل بو�سائل الن ــقل الب ــري
غرامة مقدارها ( )50رياال عمانيا
م ــن �أم ــاكن غري مرخ�ص له بها
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