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ديـوان البـالط ال�سلطـانـي
اأمــر حملـي 

 رقـــم 2012/1   
ب�ساأن تنظيم عمل �سيارات اأجرة مطار م�سقط الدويل 

ا�ستنادا اإىل قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 92/8 ،
واإىل الأمر املحلي رقم 96/31 ب�ساأن تنظيم عمل �سيارات الأجرة مبحافظة م�سقط ، 

واإىل الأمــر املحلــي رقــم 98/34 ب�ســاأن تنظـيم ا�ستخـدام عدادات �سيــارات الأجـرة العاملـــة 
مبطار ال�سيب الدويل ، 

واإلـى تو�سيــة املجلـــ�س البلــــدي رقـــم 1/5/21 - 2011/7م في الجتمـــاع اخلامـــ�س املنعقــــد 
يوم الثنني بتاريخ 10 من ربيع الأول 1432هـ املوافق 14 من فرباير 2011م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة .
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى
تعمــل �سيــارات اأجــرة مطــار م�سقــط الدولــي بنظــام عـدادات تعرفــة الركــاب داخــل حمافظـــة 

م�سقط وفق ما ياأتي :
يبداأ ح�ساب قراءة العداد عند املغادرة من املطار بواقع )6( �ستة ريالت عمانية ،   - 1

ي�ساف اإليها مبلغ )200( مائتي بي�سة عن كل كيلو مرت .
حتت�سب فرتة النتظار اأثناء الزدحام املروري بواقع )50( خم�سني بي�سة للدقيقة   - 2
الواحدة ، ت�ساف اإىل التعرفة املبينة في البند رقم )1( ، �سريطة التزام ال�سائق 

امل�سار ال�سالك اإىل اجلهة املق�سودة .
 )100( بواقع  معني  عمل  لق�ساء  الرحلة  اأثناء  للراكب  النتظار  فرتة  حتت�سب   - 3
مائــة بي�ســة للدقيقـة الواحـدة بعد فتـرة �سماح مدتهــا )10( ع�ســر دقائــق ت�ســــاف 

اإىل التعرفة املبينة في البندين رقمي )1( و )2( .
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املــادة الثانيــــة 
يعمــل بنظـــام التعرفــة املقطوعــة اإىل خــارج حمافظــة م�سقــط بدل مـــن العداد وفـق امللحــق 

رقم )2( املرفق .

املــادة الثالثـــــة 
تلتزم ال�سركة العمانية لإدارة املطارات بالآتي :

�سراء وتركيب و�سيانة عدادات حتديد التعرفة ، ومتابعة �سالحيتها اأول باأول ،   - 1
وذلـك وفق اأحــدث املوا�سفـــات العامليـــة ، مقــابــل ا�ستقطـــاع مبلــغ )700( �سبعمائــة 

بي�سة عن كل رحلة . 
توفري مل�سقات مكتوبة باللغتني العربية والإجنليزية ، وتو�سع في مكان بارز   - 2

للركاب داخل ال�سيارة تو�سح ما ياأتي :
التعرفة املحددة داخل حمافظة م�سقط وخارجها . اأ - 

بيان با�سم ال�سائق ورقم ال�سيارة . ب - 
بيان بعنوان ورقم هاتف اجلهة التي تتوىل حل اخلالف الذي قد يحدث بني  ج - 

ال�سائق والراكب فيما يتعلق بالتعرفة .
تدريب ال�سائقـني على نظام ال�سالمة املرورية وا�ستخدام عداد حتديد التعرفة ،   - 3

وذلك بالتن�سيق مع الإدارة العامة للمرور ب�سرطة عمان ال�سلطانية .
تدريـب ال�سائقــني على النظــم اجلغــرافيــة واملراقبــة من اجلهــة التي يتــم �ســـراء   - 4

الأجهزة منها ، اأو اجلهة التي توفر ذلك . 
توفري مكتب بكامل معداته وموظفيه تكـون مهمته تنظيم عمل �سيارات اأجرة املطار .  - 5

توفيــر مكــان مالئــم ل�سرتاحــة �سائقـي �سيــارات الأجــرة مزود بكــافـة اخلدمـــات   - 6
ال�سرورية ، وتوفري مواقف مظللة ل�سيارات الأجرة ، وذلك مقابل مبلغ �سنوي 

قدره )40( اأربعون ريال عمانيا عن كل �سيارة اأجرة .
حل اخلالف الذي قد يحدث بني ال�سائق والراكب فيما يتعلق بالتعرفة .  - 7
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الحتفــاظ ب�سجـــل بيـــانــات �سيــارات اأجـــرة املطـــار ، ويتــم حتــديــث البيــانــات وفــــق   - 8
ما ي�سدر عن كل �سيارة من الإدارة العامة للمرور ب�سرطة عمان ال�سلطانية .

اأق�ســاهــــا  اأو ا�ستبــداله خــالل مــدة  اتخـاذ الإجــراءات املنا�سبــة لإ�ســالح العــداد   - 9
)48( ثمان واأربعني �ساعة من وقت الإبالغ .

املــادة الرابعـــة 
يلتزم �سائقو �سيارات الأجرة العاملة في مطار م�سقط الدويل بالآتي :

1 - توفري نوع ال�سيارات ح�سب املوا�سفات املبينة بامللحق رقم )3( املرفق .
2 - التفرغ التام للعمل في �سيارات اأجرة املطار .

3 - عدم التدخني والأكل داخل ال�سيارة اأثناء نقل الركاب .
4 - ت�سغيل جهاز التكييف طيلة الرحلة اإل في حالة طلب الركاب غري ذلك .

5 - ال�سيانة الدورية والوقائية لل�سيارات واملحافظة على النظافة العامة .
6 - الفح�س الدوري وفق نظام الإدارة العامة للمرور ب�سرطة عمان ال�سلطانية .

7 - التاأمني ال�سامل على ال�سيارة .
8 - ارتداء الزي العماين مع املحافظة على النظافة ال�سخ�سية .

9 - اإبالغ ال�سركة فورا في حالة حدوث عطل في العداد ، مع ال�ستمرار في العمل ، 
وحتت�سب التعرفة طبقا للملحق رقم )1( املرفق .

املــادة الخام�سـة 
يحــدد املجلـ�س البلـدي العــدد امل�سمــوح بـه من �سيــارات الأجــرة للعمـل في املطــار ، وميكـن 

لل�سركة زيادة العدد بعد اأخذ موافقة املجل�س البلدي على ذلك . 

املــادة ال�ساد�سـة 
ل ي�سمـح ل�سيارات اأجرة املطار نقل الركاب من خارج املطار ، كما ل ي�سمح ل�سيارات الأجرة 

املتجولة نقل الركاب من داخل املطار .

املــادة ال�سابعــة 
ل ي�سمح ل�سركات تاأجري ال�سيارات العاملة باملطار بتاأجري ال�سيارة مع ال�سائق . 
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املــادة الثامنــة 
تكـون العالقــة بني ال�سركـة العمانيـة لإدارة املطارات و�سائقـي �سيـارات الأجـرة بعقـد معتمـد 

من وزارة القوى العاملة .

املــادة التا�سعــة 
يتـم تنظيـم العمـل ب�سيـارات اأجـرة املطـار وفقـا جلـدول يتـم التن�سيـق ب�ساأنـه بــني ال�سـركــــة 

العمانية لإدارة املطارات و�سائقي �سيارات الأجرة .

املــادة العا�ســرة 
يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا الأمر بغرامة مالية مقدارها )10( ع�سرة ريالت عمانية 
عن املخالفة الأوىل ، و)15( خم�سة ع�سر ريال عمانيا عن املخالفة الثانية ، و)20( ع�سرون 

ريال عمانيا عن كل خمالفة لحقة .

املــادة الحادية ع�سرة
يحــق لل�ســركــة العمانيـة لإدارة املطــارات ف�سـخ العقـد املبـرم مع ال�سائـق في حالــة جتـــاوز 

خمالفاته اأكرث من اأربع .

املــادة الثانية ع�سرة 
يلغى كل ما يخالف هذا الأمر اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالثة ع�سرة 
ين�سر هذا الأمر في اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره .

�سـدر في : 8 من ربيع الأول 1433هـ
املـوافــــق : 1 من فربايــــــــر 2012م

 خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيــــــــــر ديــــــــوان البـــــــالط ال�سلطـــــانـــــــي
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 امللحق رقم )1( 
تعرفة �سيارات اأجرة املطار مبحافظة م�سقط

Muscat1ولية م�سقط1
14.00014.000AL Bustanالب�ستان 
15.20015.200AL Jissahاجل�سة

Matrah2ولية مطرح2
Ruwi  12.10012.100روي 

12.20012.200Darsaitدار�سيت
12.60012.600AL Wadi  AL Kabeerالوادي الكبري 

Busher3ولية بو�سر3
9.2009.200AL Ghubraالغربة 
9.6009.600AL Khuwairاخلوير
10.90010.900AL Qurumالقرم 

AL Seeb4ولية ال�سيب4
Murtafat ALMatar 6.6006.600مرتفعات املطار

7.4007.400AL Seeb suq�سوق ال�سيب
8.4008.400AL Hailاحليل 
9.2009.200AL Resailالر�سيل

14.00014.000AL Amrat5ولية العامرات5
24.00024.000Quriyat6ولية قريات 6

مالحظة : يتم العمل بالتعرفة املذكورة فـي حالة تعطل العداد فقط اإىل حني اإ�سالحه 
ويتم العمل بالتعرفة املذكورة فـي الولية والقرى التابعة لها .
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امللحق رقم )2(
تعرفة �سيارات اأجرة مطار م�سقط الدويل خلارج حمافظة م�سقط ) بالكيلو مرت ( 

 The Tariff Out of Muscat. Each Wilayat  Including its Villages.   
The Destination Per K.M. From Airport

S.N Distance Tariff
 Omani

Rial

التعرفة 
بالريال 
العماين

الوجهة م

A  The Governorate of
 south Al - Batinah

حمافظة جنوب  
الباطنة اأ

1 Barka 15.000 15.000 بركاء 1
2 Al-Musana 20.000 20.000 امل�سنعة  2
3 Wadi Al - Mawl 20.000 20.000 وادي املعاول 3
4 Nakhal 25.000 25.000 نخل 4
5 Rustaq 30.000 30.000 الر�ستاق 5
6 Al - Awabi 30.000 30.000 العوابي 6

B  The Governorate of
 north Al - Batinah

حمافظة �سمال  
الباطنة ب

1 Al - Suwaiq 25.000 25.000 ال�سويق 1
2 Al - Khaboura 30.000 30.000 اخلابورة 2
3 Saham 35.000 35.000 �سحم 3
4 Sohar 40.000 40.000 �سحار 4
5 Liwa 40.000 40.000 لوى 5
6 Shinas 45.000 45.000 �سنا�س 6
C   The Governorate of

Dhakilya Region حمافظة الداخلية ج
1 Bid - Bid 15.000 15.000 بدبد 1
2 Samail 20.000 20.000 �سمائل 2
3 Izki 25.000 25.000 اإزكي 3
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S.N Distance Tariff
 Omani

Rial

التعرفة 
بالريال 
العماين

الوجهة م

4 Manah 30.000 30.000 منح 4
5 Nizwa 30.000 30.000 نزوى 5
6 Al - Hamra 35.000 35.000 احلمراء 6
7 Bahla 35.000 35.000 بهالء 7
8 Adam 40.000 40.000 اأدم 8

D  The Governorate of
 north AL - Shrqiya

حمافظة �سمال 
ال�سرقية د

1 Al - Mudhaibi 30.000 30.000 امل�سيبي 1
2 Ibra 35.000 35.000 اإبراء 2
3 Al - Qabil 40.000 40.000 القابل 3
4 Badiyya 40.000 40.000 بدية 4
5 Dima Wattaeen 45.000 45.000 دماء والطائيني 5
6 Wadi Bani Khalid 50.000 50.000 وادي بني خالد 6

E  The Governorate of
 south AL - Shrqiya

حمافظة جنوب 
ال�سرقية هـ

1 Al - Kamil  And Alwafi 55.000 55.000 الكامل والوافي 1
2 Jaalan Bani Bu Hasan 55.000 55.000 جعالن بني بو ح�سن 2

3 Jaalan Bani Bu Ali 55.000 55.000 جعالن بني بو علي 3
4 Al - Ashkhara 55.000 55.000 نيابة الأ�سخرة 4

5   Shanna ) Massira ( with
the ship fare 100.000 100.000 �سنة ) م�سرية ( مع 

اأجرة العبارة 5

6 Sur 55.000 55.000 �سور 6

تابع : امللحق رقم )2(
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S.N Distance Tariff
 Omani

Rial

التعرفة 
بالريال 
العماين

الوجهة م

F    The Governorate of
AL -Wosta Region حمافظة الو�سطى و

1 Mahoot 100.000 100.000 حموت 1
2 Duqum 120.000 120.000 الدقم 2
3 Haima 150.000 150.000 هيما 3
4 Al - Jazir 180.000 180.000 اجلازر 4

G    The Governorate of
AL - Dahrah Region حمافظة الظاهرة ز

1 Ibri 55.000 55.000 عربي 1
2 Yanqul 55.000 55.000 ينقل 2
3 Fahud 50.000 50.000 فهود 3
4 Dhank 60.000 60.000 �سنك 4

H  The Governorate of
Buraimi حمافظة الربميي ح

1 Buraimi 55.000 55.000 الربميي 1
2 Mahda 55.000 55.000 حم�سة 2
3 Alsinana 65.000 65.000 ال�سنينة 3

I  The Governorate of
Musandam حمافظة م�سندم ط

1 Khasab 120.000 120.000 خ�سب 1
2 Bukha 120.000 120.000 بخا 2
3 Diba 120.000 120.000 دبا 3
4 Madha 120.000 120.000 مدحا 4

تابع : امللحق رقم )2(
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S.N Distance Tariff
 Omani

Rial

التعرفة 
بالريال 
العماين

الوجهة م

K  The Governorate of
Dhofar حمافظة ظفار ي

1 Themreet 200.000 200.000 ثمريت 1

2 Shelem 200.000 200.000 �سليم 2

3 Salalah 250.000 250.000 �ساللة 3

4 Rakyoot 250.000 250.000 رخيوت 4

5 Merbat 250.000 250.000 مرباط 5

6 Dalkoot 250.000 250.000 �سلكوت 6

7 Makshen 250.000 250.000 مق�سن 7

8 Alhalaniat 250.000 250.000 احلالنيات 8

9 Sadh 270.000 270.000 �سدح 9

10 Almazuona 280.000 280.000 املزيونة 10

تابع : امللحق رقم )2(

مالحظة : يتم العمل بالتعرفة املذكورة فـي حالة تعطل العداد فقط اإىل حني اإ�سالحه 

ويتم العمل بالتعرفة املذكورة فـي الولية والقرى التابعة لها .
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 امللحق رقم )3(

موا�سفات �سيارات الأجرة العاملة في مطار م�سقط الدويل 

يتعهد اأ�سحاب ال�سيارات بتوفري �سيارات باملوا�سفات الآتية :
األ تقل �سعة املحرك عن )2.4( األفني واأربعمائة لرت .  - 1

اأن يكون عدد الأبواب )4( اأربعة اأبواب .  - 2

اأن تعمل اأجهزة التكييف بكفاءة عالية .  - 3
اأن جتهز ال�سيارة بو�سائل الأمن وال�سالمة .  - 4

اأن يحدد عمر ال�سيارة بخم�س �سنوات ، قابل للزيادة بعد موافقة الإدارة العامة   - 5
للمرور ب�سرطة عمان ال�سلطانية .

األ يتعدى عدد الركاب اأربعة بخالف ال�سائق .  - 6
اأن يلتزم اأ�سحاب ال�سيارات باللون املقرر ل�سيارات اأجرة املطار .  - 7

اأن يلتــزم اأ�سحـــاب ال�سيـــارات بالإ�سـافــات اأو التعديـــالت التـي قــد تطلبهــا الإدارة   - 8
العامة للمرور ب�سرطة عمان ال�سلطانية على املوا�سفات امل�سار اإليها .


