
اجلريدة الر�سمية العدد )1111(

�سرطــة عمــان ال�سلطانيـــة

قــــرار 

رقــم 2015/158

باإ�ســدار نظــام املرافقــة الأمنيــة واملروريــة

ا�ستنادا اإىل قانون املرور ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـــــــم 93/28 ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون املرور ال�سادرة بالقـرار رقــم 98/23 ،

واإىل موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن نظام املرافقة الأمنية واملرورية باأحكام النظام املرفق . 

 املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي :  5  من ذي القعــــدة 1436هـ

املوافـــــق : 20 من اأغ�سطـــــــ�س 2015م

الفريق / ح�سن بن حم�سن ال�سريقي

                                                                                املفتـــــ�ش العـــام لل�سرطــــة واجلمــارك
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نظــام املرافقــة الأمنيــة واملروريــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيه املعنى ذاته املحدد لها 

فـي قانون املرور ولئحته التنفـيذية امل�سار اإليهما ، ويكون للكلمات والعبارات التالية املعنى 

املو�سح قرين كل منها ما مل يقت�ش �سياق الن�ش معنى اآخر :

1 - النظـــــــام :

نظام املرافقة الأمنيـــــة واملروريــــة .

2 - الإدارة : 

الإدارة العامة للمرور اأو فروعها فـي قيادات �سرطة املحافظات .

3 - قيادة ال�سرطة املخت�سـة :

قيادة �سرطة اأمن من�ساآت النفط والغاز اأو اأحد املراكز التابعة لها .

4 - منطقة المتياز النفطــي :

املنطقة املحددة اإحداثياتها فـي اتفاقية المتياز النفطي .

5 - املوا�سفـات ال�ستثنائيــة :

املوا�سفـــــات القيا�سيـــــة ال�ستثنائيــــة للمركبــــة اأو املعــــدة املتعلقــــة بالطـــــول والعـــر�ش 

والرتفـــاع والوزن واحلمولة خالفا ملـا حدده قانون املرور ولئحته التنفـيذية .

6 - الت�سريــح :

موافقـــة مديـــر الإدارة علــــى ت�سييـــر املركبـــــة اأو املعـــــدة ذات املوا�سفــــات ال�ستثنائيـــة 

على الطرق .

7 - املرافقـــة :

مرافقـــة املركبـــات واملعـــدات ذات املوا�سفـــات ال�ستثنائيـــة بوا�سطة مركبات ال�سرطة 

اأثناء �سريها على الطريق .
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8 - مركبة ال�سرطــة :

مركبة املرافقة التابعة ل�سرطة عمان ال�سلطانية .

9 - طالب املرافقــة :

اأي �سركة اأو موؤ�س�سة اأو فرد م�ستفـيد من اخلدمة .

املــادة ) 2 ( 

ل يجـوز ت�سييــر اأي مركبــة اأو معدة ذات موا�سفات ا�ستثنائية على الطريق اإل بعد احل�سول 

على الت�سريح و�سداد الر�سم املقرر .

املــادة ) 3 ( 

اإذا كانت  اأو قيادة ال�سرطة املخت�سة  اإلـى الإدارة ،  يقـــدم طلـــب احل�ســـول علـــى الت�سريــح 

املرافقــة فـــي الطـــرق الواقعــــة مبنطقـــة المتيـــاز النفطي -  على النموذج املعد لذلك - ، 

مرفقا به ما ياأتي :

1 - ن�سخــــة مــــن رخ�ســـة ت�سييــــر املركـبــــة اأو املعــــدة املطلــــوب الت�سريــــح بت�سيريهــــا 

على الطريق �سارية املفعول .

2 - ن�سخـــة مــن رخ�سة �سياقة �سائق املركبة اأو املعدة �سارية املفعول تخوله �سياقة هذا 

النوع من املركبات اأو املعدات .

3 - بيان وا�سح بخط �سري املركبة اأو املعدة املطلوب الت�سريح بت�سيريها وموا�سفاتها 

ال�ستثنائية .

املــادة ) 4 ( 

ينق�سم الت�سريح اإىل ق�سمني على النحو الآتي :

  اأ - ت�سريح بدون مرافقة .

 ب - ت�سريح مبرافقــــة .

املــادة ) 5 ( 

يجب اأن يت�سمن الت�سريح البيانات الآتية :

1 - ا�سم اجلهة الطالبة وبيانات املركبـــــة اأو املعـــدة .

2 - ا�سم  �سائـــــق املركبـــــة اأو املعـــدة .

3 - م�سار املركبة اأو املعدة وتاريخ ووقت حتركها واجتاههـا .
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4 - مدة �سريـــــــان الت�سريـــح .

5 - موافقة اجلهات احلكوميــة املعنيـة .

6 - اأي بيانـــات اأخـــرى تــــرى الإدارة اأو قيــــــادة ال�سرطــــــــة املخت�ســــة اأهميـــــــة ورودهــــا   

فـي الت�سريــح .

املــادة ) 6 ( 

مـــع عـــدم الإخـــالل بحكـــم املـــادة )2( مـــن هــذا النظام يجوز ت�سيري املركبة اأو املعدة ذات 

املوا�سفات ال�ستثنائية على الطريق بدون مرافقة فـي احلالت الآتية :

1 - اإذا كـــان عـــر�ش املركبـــة اأو املعـــدة اأو مــع حمولتهـــا يرتاوح ما بيــن )2٫70( مرتيــن 

و�سبعيـــن �سنتيمتـــــرا و)3٫50( ثالثـــة اأمتار وخم�سيـــن �سنتيمرتا ، واإذا زاد عر�ش 

املركبة اأو املعدة اأو مع حمولتها عن ذلك ، ومل  يجاوز )4( اأربعة اأمتار يلتزم  طالب 

املرافقة مبرافقتها بوا�سطة مركبة تابعة له مزودة باأجهزة التنبيه الالزمة .

2 - اإذا كـــان طـــول املركبـــة اأو املـــعدة اأو مـــع حمولتهـــا يزيد على )22( اثنني وع�سرين 

تابعة  بوا�سطة مركبة  ب�سرط مرافقتها  اأربعة وع�سرين مرتا  مرتا وحتى )24( 

لطالـــب املرافقــــة مــــزودة باأجهـــــزة التنبيــــه الالزمــــة ، وفـــي كـــل الأحوال ل يجوز 

اأن تكون احلمولة بارزة عن موؤخرة املركبة اأو املعدة اأكرث عن )2( مرتين .

3 - اإذا كان ارتفاع املركبــة اأو املعــدة اأو مــع حمولتهــا يتــراوح بيــن )4٫80( اأربعــة اأمتــار 

وثمانني �سنتيمرتا و)5( خم�سة اأمتار عن م�ستوى الطريق .

4 - اإذا كـــان وزن املركبــــة اأو املعــــدة  اأو مــــع حمولتهـــا ل يزيد على )46( �ستة واأربعني 

طنــــا ، واإذا زاد الـــوزن علـــى ذلـــك ي�ستـــرط للت�سريــح لهـــا احل�ســول علــى موافقــة  

اجلهات احلكومية املعنية .

5 - اإذا كانت حمولة املركبة اأو املعدة بارزة باأقل عن )1( مرت واحد من اجلانبني .
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وفـــي كـــل الأحــــوال ل يجــــوز ت�سييــــر املركبـــة اأو املعـــدة ذات املقا�ســـات املبينـــة فـــي البند )1( 

مــن هــذه املــادة علــى الطــرق املفــردة اأو الفرعيـــة اإل مبوافـــقة الإدارة ، بعــد تقديــر احلالة 

اإذا كانــت ت�ستدعــي املرافقــة .

املــادة ) 7 ( 

يكــــون ت�سييــــر املركبــــات واملعــــدات ذات املوا�سفــــات ال�ستثنائيـــة علـــى الطريـــــق باملرافقـــــة 

فـي احلالت الآتية :

1 - اإذا كـــان عـــر�ش املركبـــة اأو املعدة اأو مع حمولتها ترتاوح ما بني )4( اأربعــة اأمتــار 

واأقل عــــن )5( خم�ســــة اأمـــتـــار ، وفــــي هـــذه احلالـــة يتـــم ت�سيريهــــا علـــى الطريــق 

على النحو الآتي :

اأ - اإذا كـــان عدد املركبات اأو املعدات املطلوب مرافقتها ل يجاوز )4( اأربعا تكون 

املرافقة مبركبتني ، اإحداهما تابعة ل�سرطة عمان ال�سلطانية ، والأخرى تابعة 

لطالب اخلدمة على اأن تكون مزودة باأجهزة التنبيه الالزمة ، ويجوز مرافقة 

عـــدد )6( �ســـت مركبــــات اأو معـــدات بــــذات الآليـــة امل�ســـار اإليهـــا اإذا كانت ت�سري 

فـي طرق منطقة المتياز النفطي .

ب - اإذا زاد عـــدد املركبــات اأو املعـــدات علــى )4( اأربع تق�ســــم اإلــى جمموعــــات وحتــــدد 

لكل جمموعة مركبتان للمرافقة ، اإحداهما تابعة ل�سرطة عمان ال�سلطانية ، 

والأخرى تابعة لطالب اخلدمة ، على اأن تكون مزودة باأجهزة التنبيه الالزمة .

وفـي جميــع الأحــوال يجــب األ تقــل امل�سافــة الفا�سلــة بيــن كــل جمموعـــة واأخــرى عـــن )1( 

كيــــلو مرت واحـــد ، ولــالإدارة اأو قيـــادة ال�سرطـــة املخت�ســة فـــي احلــالت التي تقدرها زيادة 

عدد املركبات املرافقة .
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ج - اإذا كان م�سار مركبة طالب اخلدمة على طريق مزدوج )اجتاه واحد( تكون 

مركبـــة ال�سرطــــة فـــــي اخللــــف ، ومركبــــة املرافقـــة التابعــــة لطالـــــب اخلدمــــة 

فــي الأمــام ، اأمــا اإذا كــان م�ســار املرافقــة علــى طريــق ذي اجتاهني متعاك�سني 

تكون املرافقة عن طريق )2( مركبتني لل�سرطة ، واحدة فـي الأمام ، والثانية 

فـي اخللف .

تكون  فاأكرث  اأمتار  اأو مع حمولتها )5( خم�سة  املعدة  اأو  املركبة  عــر�ش  كــان  اإذا   -  2

املرافقة مبركبتني تابعتني ل�سرطة عمان ال�سلطانية ، اإحداهما ت�سري اأمام املركبة 

اأو املعــــدة ، والأخـــرى ت�سيـــر خلفهــــا ، وذلـــك مـــع مراعاة �سوابط ت�سيري املركبات 

اأو املعدات ح�سب املن�سو�ش عليه فـي البند )1( من هذه املــادة .

3 - اإذا كان طول املركبة اأو املعدة اأو مع حمولتها اأكرث عن )24( اأربعة وع�سرين  مرتا .

4 - اإذا كان ارتفاع املركبة اأو املعدة اأو مع حمولتها  اأكرث عن )5( خم�سة اأمتار .

5 - اإذا كانت حمولة املركبة اأو املعدة بارزة عن موؤخرتها اأكرث عن )2( مرتين .

املــادة ) 8 ( 

تتوىل الإدارة التن�سيق مع ت�سكيالت ال�سرطة - كل فـي دائرة اخت�سا�سه - ح�سب خط �سري 

املركبة اأو املعدة التي يتم مرافقتها ، لتخاذ الإجراءات الالزمة ل�سمان حتقيق ال�سالمة 

املرورية ، واحلفاظ على اأرواح وممتلكات م�ستخدمي الطريق .

املــادة ) 9 ( 

اأ -  يلتزم طالب املرافقة بدفع الر�سم املقرر للت�سريح اآليا عند تقدمي الطلب وحتدد ر�سوم 

الت�سريح وفق اجلدول الآتي :
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املبلــغ امل�ستحــقنــوع الر�ســمت

1
اإ�سدار ت�سريح مبرافقة 

ملــدة )3( ثالثـــة اأ�سهــــــــر

 )10(

ع�سرة ريالت عمانية

2
اإ�سدار ت�سريح بدون مرافقة 

ملدة )3( ثالثة اأ�سهـر

 )5(

خم�سة ريالت عمانية

جتديـــــد ت�سريـــــح بـمرافقـــــة3
 )10(

ع�سرة ريالت عمانية

جتديد ت�سريـح بـــدون مرافقـــة4
 )5(

خم�سة ريالت عمانية

5

املرافقة الأمنية واملرورية 

عن كل مركبـة �سرطــة

 )2(

ريالن عمانيان 

عن كل كيلو مرت

تقطعه مركبة ال�سرطة 

من نقطة بدء املرافقة وحتى نهايتها 

6
اإلغاء خدمة املرافقة الأمنية واملرورية 

خالل )24( اأربع وع�سرين �ساعة 

 )50(

خم�سون ريال عمانيا 

ب - يتــــم ا�ستيفــــاء مبلـــغ وقــــدره )65( خم�ســـة و�ستــــون ريــــال عمانيــــا لرتــــب ال�سبــــاط ، 

و)40( اأربعــون ريـــال عمانيـــا للرتـــب الأخرى للنوبة الواحدة التي تكون بـ )8( ثماين 

�ساعات اأو جزء منها .

ج - يتــم ا�ستيفـــاء مبلـــغ وقـــدره )20( ع�ســـرون ريال عمانيا عن كل �ساعة انتظار لتنفـيذ 

املرافقة .

وع�سرين  اأربع   )24( بــ  تقدميها  ميعاد  قبل  واملرورية  الأمنية  املرافقة  اإلغــاء  يجــــوز   - د 

�ساعــــة ، ول يحـــق ا�سرتجـــاع ر�ســم الت�سريــح اإذا تــم اإلغــاء خدمــة املرافقــة ب�سبـب يعــود 

للجهة الطالبة .
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