
اجلريدة الر�سمية العدد )1150(

وزارة النقـــل واالت�صـــاالت

قـــرار وزاري

رقـــم 2016/89

بتعديل بع�ض اأحكام القرار الوزاري رقم 2015/133 

ب�صــاأن تنظيــم النقــل البــري بو�صائــل النقــل االأجنبيـــة

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

واإىل املر�ســـوم ال�سلطانــي رقـــم 2008/19 بتحديــــد اخت�سا�ســات وزارة النقـــل واالت�ســـاالت 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإىل القرار الـوزاري رقم 2015/133 ب�سـاأن تنظيـم النقـل البـري بو�سائـل النقـل االأجنبيـة ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على القرار الوزاري رقم 2015/133 ب�ساأن تنظيم النقل الربي 

بو�سائل النقل االأجنبية .

املــادة الثانيــــة

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

�صدر فـي : 24 من �صعبــــــــــان 1437هـ 

املوافــــق : 31 من مايـــــــــــــــو 2016م

 د.اأحمد بن حممد بن �صامل الفطي�صي

  وزيــــــــــــــــــــر النقــــــــــــــــــــل واالت�ســــــــــــــــــــــــاالت



اجلريدة الر�سمية العدد )1150(

تعديالت على بع�ض اأحكام القرار الوزاري رقم 2015/133 

ب�صـــاأن تنظيــم النقـــل البـــري بو�صائـــل النقــــل االأجنبيــــة

املــادة ) 1 (

ي�ستبـدل بن�ســو�ص املـواد )الثانيـة والثالثـة والرابعـة( مـن القـرار الـوزاري رقـم 2015/133 

امل�سـار اإليـه ، الن�سـو�ص االآتيـة : 

املــادة الثانيــــة

يحظـــر علـــى و�سائــــل النقــــل البـــــري االأجنبيـــة مزاولـــــة اأن�سطـــــة النقــــل البـــــري الداخلــــي 

بــني نقطتـــني داخـــل ال�سلطنــــة اإال بعــد احل�ســول علــى ت�سريــح م�سبـــق من وزارة النقــــل 

واالت�ساالت ، و�سداد ر�سم مقداره )10( ع�ســرة ريــاالت عمانية عن كل و�سيلة نقـل بـــري ، 

ويــفر�ص على كل من يخالف ذلك غرامة اإدارية ، قدرها )300( ثالثمائة ريال عماين .

املــادة الثالثــــة

ال�سلطنــــة  اأرا�ســـي  فـي  البقـــاء  االأجنبيـــــة وطاقمهــــا  البـــري  النــــقل  و�سائــــل  يحظـــر على 

لفرتة جتــاوز )7( �سبعـــــة اأيــــام اإال بت�سريـــح من وزارة النقـــل واالت�ســاالت بعـــــد التن�سيـــق 

مع �سرطة عمان ال�سلطانية ، و�سداد ر�سم ، مقداره )10( ع�سرة رياالت عمانية عن كل يوم ، 

ويفر�ص على كل من يخالف ذلك غرامة اإدارية ، قدرها )50( خم�سون رياال عمانيا عن كل 

يوم تاأخري ، وي�ستثنى من ذلك و�سائل النقل التي يكون طاقمها من مواطني دول جمل�ص 

التعاون لدول اخلليج العربية وغريها من الدول التي تدخل معها ال�سلطنة فـي اتفاقية 

تق�سي بذلك . 

املــادة الرابعـــة

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

، و�سداد  النقل واالت�ساالت  اإال بعد احل�سول على ت�سريح م�سبق من وزارة  امل�سجلة فـيه 

ر�ســم ، مقـــداره )10( ع�ســرة رياالت عمانيــة عن كـــل و�سيلـــة نقـــل بـــري ، ويفر�ص على كـــل 

من يخالف ذلك غرامة اإدارية ، قدرها )50( خم�سون رياال عمانيا .


