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اجلريدة الر�سمية العدد )1105(

وزارة النقـــل واالت�صـــاالت

قــرار وزاري 

رقـــم 2015/133

ب�صـاأن تنظيـم النقـل البـري بو�صائـل النقـل االأجنبيـة

ا�ستنادا اإىل القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ، 

واإىل املر�ســـوم ال�سلطانــي رقــــم 2008/19 بتحديـــد اخت�سا�ســـات وزارة النقـــل واالت�ســــاالت 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 2011/44 ب�ساأن تنظيم النقل الربي بو�سائل النقل االأجنبية ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى 

يحظــــــر على و�سائــــــل النقـــــــل البــــــري االأجنبيــــــة الفارغــــــة ) ال�ساحنـــــــات - احلافــــــــالت ( ، 

والتي يكــــــون طاقمهــــــا من اجلن�سيـــــات غيــــر اخلليجيــــــة الدخــــــول اإىل اأرا�ســــــي ال�سلطنـــــة 

من اأجل حتميل الركاب اأو الب�سائع اإال بعد احل�سول على ت�سريح م�سبق من وزارة النقل 

واالت�ساالت .

املــادة الثانيــــة 

يحظــــــر على و�سائــــــل النقـــــــل البـــــري االأجنبيـــــة مزاولــــــة اأن�سطـــة النقـــل الربي الداخلـــــي 

بيـــن نقطتيــــن داخــــل ال�سلطنــــة اإال بعــــد احل�ســــول على ت�سريـــح م�سبـــق من وزارة النقــــل 

واالت�ســـاالت . 
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املــادة الثالـثــــة 

يحظـــر على و�سائـــل النقـــل البـــري االأجنبيـــة وطاقمها البقاء فـي اأرا�سـي ال�سلطنـــة لفتـــرة 

التن�سيق مع �سرطة  بعد  النقل واالت�ساالت  اإال بت�سريح من وزارة  اأيام  �سبعة  جتاوز )7( 

عمان ال�سلطانية ، وي�ستثنى من ذلك و�سائل النقل التي يكون طاقمها من مواطني دول 

جملــــ�س التعـــاون لـــدول اخلليـــج العربيـــة وغريهـــا من الـــدول التي تدخـــل معهـــا ال�سلطنـــة 

فـي اتفاقية تق�سي بذلك . 

املــادة الرابعــة

يحظر على و�سائل النقل الربي االأجنبية التحميل فـي رحلة العودة اإىل بلد اآخر غري البلد 

امل�سجلة فيه اإال بعد احل�سول على ت�سريح م�سبق من وزارة النقل واالت�ساالت . 

املــادة اخلام�صـة

يقــــدم طلـــب الت�سريـــح من �سركـــات وموؤ�س�ســــات النقـــل البــــري امل�سجلـــة بال�سلطنــــة كتابــــة 

اأو عرب الربيد امل�سجل اإىل املديرية العامة للطرق والنقل الربي ، وذلك على النموذج املعد 

لهذا الغر�س ، مرفقا به امل�ستندات االآتية : 

1 - �سورة من البطاقة املدنية للمخول بالتوقيع . 

2 - �سورة من ال�سجل التجاري . 

3 - �سورة من منوذج التوقيع . 

4 - �سورة من �سهادة االنت�ساب اإىل غرفة التجارة وال�سناعة . 

5 - �سورة من ملكية و�سيلة النقل االأجنبية . 

6 - �سورة من رخ�سة قيادة �سائق و�سيلة النقل االأجنبية . 

املــادة ال�صاد�صـة

تقوم املديرية العامة للطرق والنقل الربي بدرا�سة طلب الت�سريح ، والتاأكد من عدم توفر 

و�سيلة نقل وطنية تقوم بعملية النقل الربي ، والتحقق من ا�ستيفاء كافة البيانات املدونة 

فـي النمـــوذج امل�ســـار اإليه فـي املـــادة اخلام�ســـة من هـــذا القـــرار ، وتوقيعه ، وختمـــه من قبـــل 

املخول بالتوقيع فـي ال�سركة اأو املوؤ�س�سة بح�سب االأحوال ، ولها فـي هذا ال�ساأن اال�ستعانة 

مبن تراه منا�سبا من اجلهات املعنية . 
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املــادة ال�صابعــة

ت�سدر املديرية العامة للطرق والنقل الربي الت�سريح مو�سحا به مدته ، وحدود النطاق 

اجلغرافـي ، وخطوط النقل الربي . 

املــادة الثامنـــة

يجب على امل�سرح له االلتزام بالتعليمات وال�سروط املن�سو�س عليها فـي الت�سريح ال�سادر 

له ، واإبالغ املديرية العامة للطرق والنقل الربي باأي تعديل يطراأ على احلمولة اأو و�سيلة 

النقل الربي . 

املــادة التا�صعــة

يفر�س ر�سم مقابل الت�سريح بدخول و�سائل النقل الربي االأجنبية الفارغة )ال�ساحنات - 

احلافالت( اإىل اأرا�سي ال�سلطنة ، مقداره )10( ع�سرة رياالت عمانية على كل و�سيلة نقل 

بري ، ويتم حت�سيل هذا الر�سم من قبل املديرية العامة للطرق والنقل الربي . 

املــادة العا�صــرة

يلغـى القـــرار الـــوزاري رقم 2011/44 امل�ســـار اإليـــه ، كمــا يلغى كل ما يخالــــف هـــذا القــــرار ، 

اأو يتعار�س مع اأحكامه . 

املــادة احلاديـة ع�صـرة

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

حكم املـادة التا�سعـة من هذا القرار ، فيعمل بها فـي االأول من اأكتوبر 2015م . 

�صـدر فــي :  4  من رم�صــان 1436هـ

املـوافـــــق : 21 من يونيــــو 2015م

د. اأحمد بن حممد بن �صامل الفطي�صي

                                                                                 وزيــــــــــــــــر الــنــقـــــــــــــــــــــل واالت�ســـــــــــــــــــــاالت


