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وزارة النقل واالت�ساالت
ــرار وزار
ر ــم 2018
باإ سـدار الال حـة التنفي يــة لقانــون النقــل ال ــر
��صتناد� �إىل قانون �لنقل �لربي �ل�صادر باملر�صوم �ل�صلطاين رقم ، 2016/10
و�إىل مو�فقــة وز�رة �ملاليــة
وبناء على ما تقت�صيه �مل�صلحة �لعامة
تقـــرر
املــا ة االولــــ
يعمل باأحكام �لالئحة �لتنفيذية لقانون �لنقل �لربي �ملرفقة .
املــا ة ال انيـــة
يلغى كل ما يخالف هذ� �لقر�ر و�لالئحة �ملرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــا ة ال ال ـــة
ين�صر هذ� �لقر�ر فـي �جلريدة �لر�صمية ويعمل به من �ليوم �لتايل لتاريخ ن�صره .
سدر ـ

 20م ربيـ ال انــ 1439هـ

املوا ـــــ

 8م ينايـــــــــــــــــر 2018
مد ب �سا الفطي�س
ا مد ب
وزي ـ ـ ــر �لنقـ ـ ـ ــل و�الت�صـ ــاالت
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الال حــة التنفي يــة لقانــون النقــل ال ــر
الفـ�سـل االو
تعريفات وا ا عامة
املــا ة ) 1
فـي تطبيــق �أحكام هذه �لالئحــة يك ــون للكلمـات و�لعبار�ت �لو�ردة فيها �ملعنى �ته �ملبني
فـي قانون �لنقل �لربي كما يكون للكلمات و�لعبار�ت �الآتية �ملعنى �ملو�صح قرين كل منها
ما مل يقت�ض �صياق �لن�ض خالف ل
املر � له
�ل�صخ�ض �لطبيعي �أو �العتباري �ملرخ�ض له من �لوز�رة ملز�ولة ن�صا �لنقل �لربي .
م ت تو يه
مكتب ��صتقبال وتلبية طلبات �لركاب للح�صول على خدمات مركبات �الأجرة .
الــوزن الفــــار
وزن �ملركبة جمهزة حروقاتها و�آالت �ل�صيانة و�الإ�صالح و�أدو�تها �الحتياطية .
الـوزن االإ ما
�لوزن �لفار للمركبة باالإ�صافة �إىل �حلمولة و�ل�صائق و�لركاب .
الــوزن املحــور
�ل ــوزن �ملحمــول فـ ــوق �صطــح طريــق م�صتــو بو��صطــة كافة �لعجالت �ملت�صلة حور مفرد
�أو حمور مزدوج �أو حمور ثالثي .
ا مولــة اال�ست نا يــة
�حلمولــة �لتــي تزيــد على �الأوز�ن و�الأبعـ ــاد �لقيا�صية وغيــر قابلــة للتجزئـ ــة �أو �لتفكي
وال ميكن �إعادة توزيعها الأ�صباب فنية .
املــا ة ) 2
تعد �أن�صطة نقل �لركاب باحلافالت ون�صا �الأجرة ون�صا تاأجري و�صائل �لنقل �لربي
ون�صا نقل �لب�صائع من بني �أن�صطة �لنقل �لربي �ملعتمدة من �لوز�رة .
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املــا ة ) 3
دد مو�قع مر�فق �لنقل �لربي وفقا لل�صرو و�ملو��صفات �لفنية �الآتية
� - 1أن يكون موقعه فـي �ملو�قع �ملحددة باملخططات �ملعتمدة �أو على �لطرق �لرئي�صية
�أو فـي �ملناطق �لتجارية غري �ملزدحمـة و�أن يكـون �صهل �لو�صول �إليه من �صبكة
�لطرق �لرئي�صية .
� - 2أن يكون �ملدخل و�ملخرج للموقع على �لطرق �لرئي�صية وال يجوز عمل مد�خل
وخمارج على �لطرق �لفرعية .
 - 3مر�عاة متطلبات وي �الحتياجات �خلا�صة .
 - 4مر�عاة �لتو�صعات �مل�صتقبلية باملناطق �ل�صناعية وباملدن .
 - 5تاأمني جميع متطلبات �الأمن و�ل�صالمة .
املــا ة ) 4
دد ر�صوم خدمات �لنقل �لربي وفقا للملحق رقم � 1ملرفق بهذه �لالئحة .
املــا ة ) 5
تقوم �لوز�رة باإن�صاء �صجالت �إلكرتونية �أو ورقية لقيد �ملرخ�ض لهم مت�صمنة �الآتي
 - 1بيانات �ملرخ�ض له .
 - 2رقم �لرتخي�ض وتاريخ �صدوره و�نتهائه .
 - 3بيــانا لك ــل و�صيلــة نقــل بــري م�صجلــة ــت �ت �لرتخيـ�ض من حي �ملو��صفات
و�حلمولة وعدد �لركاب .
املــا ة ) 6
يجــوز ل�صرطــة عمــان �ل�صلطانيــة �الطــالع على كافة �صجالت �ملن�صاأة �ملتعلقة بال�صائقني
وبيانات كافة �أنو�ع و�صائل �لنقل �لربي �ملتعددة �ال�صتخد�م .
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الف�ســل ال انــ
ســرو الرت يـ� وبطا ــة الت�س يـل
املــا ة ) 7
ي�صتــر للح�صول على �لرتخي�ض تقدي ــم طلــب �إىل �لوز�رة على �لنمو ج �ملعــد لذل ـ
و��صتيفاء �ملتطلبات و�ل�صو�بـط �الآتيــة
� - 1لرتخي�ض للمن�صاآت
أ� � -أن تكون مقيدة بال�صجل �لتجاري .
ب  -تقد ما يثبت ملكيتها لو�صائل �لنقل �لربي �أو تقد عقود �الإيجار �إ � كانت
م�صتاأجرة �أو م�صغلة .
ج � -حل�صول على مو�فقات �جلهات �ملعنية .
د � -حل�صول على بطاقة �لت�صغيل لكل و�صيلة نقل بري .
هـ � -صد�د �لر�صم �ملقرر �لو�رد بامللحق رقم � 1ملرفق بهذه �لالئحة .
� - 2لرتخي�ض لالأفر�د
أ�  -تقد ما يثبت ملكيته لو�صيلة �لنقل �لربي .
ب � -أن يكون حا�صال على رخ�صة �صياقة لو�صيلة �لنقل �لربي �صارية �ملفعول .
ج � -لتاأمي ــن عل ــى و�صيلــة �لنق ــل �لبــري ل ــدى �إح ــدى �صرك ـ ــات �لتاأمـ ـيـن �مل�صجلـ ـ ــة
ف ــي �ل�صلطنــة .
د � -أال يكون لديه �أكرث من و�صيلة نقل بري و�حدة بالرتخي�ض �ته .
هـ � -حل�صول على بطاقة �لت�صغيل لو�صيلة �لنقل �لربي .
و � -صد�د �لر�صم �ملقرر �لو�رد بامللحق رقم � 1ملرفق بهذه �لالئحة .
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� - 3لرتخي�ض لوكيل �لنقل �لربي
�أ � -أن يكـون فـي �صكل �صركة جتارية لها مقر د�ئم .
ب � -أن يقدم �صورة طبق �الأ�صل من عقد �لتاأ�صي�ض بالن�صبة لل�صركات و�لرتخي�ض
�لتجاري بالن�صبة للموؤ�ص�صة �لفردية .
ج � -أن يكــون �لتوكي ــل فـي مز�ولــة ن�صــا �لنقــل �لبــري �صــادر� عن وز�رة �لتجارة
و�ل�صناعة ووفقا لقانون �لوكاالت �لتجارية .
د � -صد�د �لر�صم �ملقرر �لو�رد بامللحق رقم � 1ملرفق بهذه �لالئحة .
املــا ة ) 8
ال يجوز للمرخ�ض له ت�صغيل �أي و�صيلة نقل بري ما مل يكــن حا�صال على بطاقة ت�صغيل
من �لوز�رة وي�صرت للح�صول عليها تقد طلب للوز�رة على �لنمو ج �ملعــد لذل ـ
ووفقا لل�صرو �الآتية
 - 1تقدي ــم مــا يثبــت ملكيته لو�صائل �لنقل �لربي �أو عقود �الإيجار �إ � كان م�صتاأجر�
�أو م�صغال .
� - 2حل�صول على مو�فقات �جلهات �ملعنية .
� - 3صد�د �لر�صم �ملقرر �لو�رد بامللحق رقم � 1ملرفق بهذه �لالئحة .
وت�صري �أحكام هذه �ملادة على �الأ�صخا�ض �لطبيعيني و�العتباريني �لذين ميلكون و�صائل
�لنقل �لربي �خلا�صة بهم لنقل �لعاملني لديهم �أو �لب�صائع �لتابعة لهم .
املــا ة ) 9
ال يج ــوز للمن�صـ ـاآت فتـ ــح فـ ــرع �أو فــروع ملز�ولــة ن�صــا �لنقــل �لب ــري �إال بع ــد �حل�ص ــول
علــى ترخـي�ض مــن �لــوز�رة للفــرع وبــذ�ت �ل�صــرو �ملن�صــو�ض عليها باملادة  7من هذه
�لالئحة .
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الفـ�سـل ال الـ
اإ ـرا ات الرت يـ� وبطا ـة الت�س يـل
املــا ة ) 10
تقوم �لوز�رة بدر��صة طلب �لرتخي�ض وبطاقة �لت�صغيل و�لبت فيه خالل  30ثالثني
يومــا من تاريــخ تقدميــه م�صتوفيــا كافــة �ل�صرو و�مل�صتند�ت و�لبيانــات �ملطلوبــة ويعد
م�صي هذه �ملدة دون �لبت فـي �لطلب رف�صا له .
ويجوز لذوي �ل�صاأن �لتظلم من قر�ر �لرف�ض وجب طلب كتابي يقدم �إىل �لوزير مو�صحا
بــه �أ�صبــاب �لتظلــم ومرفقــا بــه �ص ــورة مــن �لق ــر�ر �ملتظلم منه خالل � 60صتني يوما
من تاريخ �إخطار �صاحب �ل�صاأن بالقر�ر ويجب �لبت فـي �لتظلم خالل  30ثالثني يوما
من تاريخ تقدميه ويعترب م�صي هذه �ملدة دون �لبت فيه ثابة رف�ض للتظلم .
املــا ة ) 11
ت�صــدر �ل ــوز�رة �لرتخيــ�ض وبطاقــة �لت�صغيــل فـي حــال ��صتيفــاء �لطلــب كافــة �ل�صــرو
و�مل�صتند�ت و�لبيانات �ملطلوبة وبعد �لتفتي�ض على مقر �ملرخ�ض له فـي حال ما �إ � جتاوز
عدد و�صائل �لنقل �لربي و�صيلة و�حدة .
املــا ة ) 12
تكون مدة �لرتخي�ض وبطاقة �لت�صغيل �صنة ويجوز جتديدهما ملدة �أو مدد �أخرى اثلة
بال�صرو و�الإجر�ء�ت �تها �ملن�صو�ض عليها فـي هذه �لالئحــة علــى �أن يقــدم طلــب
�لتجديد قبل  30ثالثني يوما من تاريخ �نتهاء مدة �صريانهما .
وللوز�رة قبول طلبات جتديد �لرتخيـ�ض وبطاقة �لت�صغيل بعـد �نتهــاء مدتهمــا �صريطــة
�صــد�د غر�مــة �لتاأخيــر عن كل �صهــر �أو جــزء منه تال لتاريخ �نتهاء �لرتخي�ض وبطاقة
�لت�صغيل .
ويعـد �لرتخيـ�ض وبطاقـة �لت�صغـيل ملغييـن بعـد مـرور  90ت�صعني يوما من تاريخ �نتهاء
مدتهما .
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الف�سل الراب
اإ ـرا ات ا�ست ـدا التط يقـات ال يـة
املــا ة ) 13
ال يجوز للمن�صاأة توجيه و�صائل �لنقل �لربي با�صتخد�م �لتطبيقات �لذكية �إال بعد �حل�صول
على مو�فقة من �لوز�رة وي�صرت للح�صول عليها تقد طلب �إىل �لوز�رة على �لنمو ج
�ملعد لذل ووفقا لل�صرو �الآتية
� - 1أن تكون �ملن�صاأة مقيدة بال�صجل �لتجاري .
 - 2تقدي ــم و�صــف فنــي ملكونات �لتطبيق �مل�صتخدم فـي توجيه و�صائل �لنقل �لربي
مع �لر�صوم �لتو�صيحية و�أي معلومات فنية �أخرى تطلبها �لوز�رة .
 - 3تقد در��صة مالية وفنية عن �آلية و�أجرة �لنقل �لربي و�إجر�ء�ت �لت�صغيل .
املــا ة ) 14
يجب على مقدم �لطلب با�صتخد�م �لتطبيقات �لذكية فـي توجيه و�صائل �لنقل �لربي
�اللتز�م باالآتي
� - 1لتعاقد مع �ملن�صاآت و�الأفر�د �ملرخ�ض لهم ز�ولة ن�صا �لنقل �لربي .
� - 2أن يكون مركز �لتطبيق �مل�صتخدم فـي �إد�رة وحف بيانات �ملنتفعني وبيانات �إد�رة
وحركة و�صائل �لنقل �لربي د�خل �ل�صلطنة ويحظر نقل هذه �لبيانات �إىل خارج
�ل�صلطنة .
� - 3إظهار بيانات �لرحلة �ل�صائق وو�صيلة �لنقل �لربي للر�كب طو�ل مدة �لرحلة .
� - 4حلفا على �صرية بيانات م�صتخدمي �لتطبيق و�الحتفا بهذه �لبيانات ملدة
( 90ت�صعيــن يومــا علــى �الأقل مع �إتاحة �الطــالع عليهــا للجهــات �ملعنية عنــد
�لطل ــب .
 - 5عدم تغيري �لتطبيق �مل�صتخدم �أو موقع حف بيانات م�صتخدمي �لتطبيق �إال بعد
�حل�صول على مو�فقة كتابية من �لوز�رة .
 - 6عدم ��صتخد�م �لبيانات الأي �أغر��ض �أخرى .
� - 7إبال �جلهات �ملعنية باأي �خرت�ق لبيانات �مل�صتخدمني .
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امــ�
ــ� لــه
) 15
�لنقل �لربي وفقا لل�صرو �الآتية
.

الف�ســل ا
قــو املر
املــا ة
يجوز للمرخ�ض له �لتوقف عن مز�ولة ن�صا
 - 1تقد طلب على �لنمو ج �ملعد لذل
 - 2ديد فرتة �لتوقف .
 - 3ت�صليــم كافــة �لرت�خيــ�ض وبطاقــات �لت�صغيــل �الأ�صليــة �إلــى �لوز�رة خــالل فرتة
�لتوقف على �أن تعاد �إليه بعد �نتهاء فرتة �لتوقف .
 - 4ت�صحيح �صفة ترخي�ض و�صيلة �لنقل �لربي بالتن�صيق مع �صرطة عمان �ل�صلطانية .
� - 5صد�د �لر�صوم و�لغر�مات �لو�ردة بامللحقني رقمي  1و  2من هذه �لالئحة .
وت�صري �أحكام هذه �ملادة على �الأ�صخا�ض �لطبيعيني و�العتباريني �لذين ميلكون و�صائل
�لنقل �لربي �خلا�صة بهم لنقل �لعاملني لديهم �أو �لب�صائع �لتابعة لهم .
املــا ة ) 16
يجوز للمرخ�ض له �لتنازل عن �لرتخي�ض وفقا لل�صرو �الآتية
 - 1تقد طلب على �لنمو ج �ملعد لذل .
� - 2أن يكون �ملتنازل له م�صتوفيا لذ�ت �ل�صرو �ملن�صو�ض عليها فـي هذه �لالئحة .
� - 3أن يكون �لرتخي�ض للن�صا �ته وبنف�ض �لفئة .
 - 4مو�فقة �جلهات �ملعنية .
 - 5ت�صليم كافة �لرت�خي�ض وبطاقات �لت�صغيل �الأ�صلية للوز�رة .
� - 6صد�د �لر�صوم و�لغر�مات �لو�ردة بامللحقني رقمي  1و � 2ملرفقني بهذه �لالئحة .
املــا ة ) 17
يجوز للمرخ�ض له طلب �إلغاء �لرتخي�ض وفقا لل�صرو �الآتية
 - 1تقد �لطلب على �لنمو ج �ملعد لذل .
 - 2مو�فقة �جلهات �ملعنية .
 - 3ت�صليم كافة �لرت�خي�ض وبطاقات �لت�صغيل �الأ�صلية للوز�رة .
� - 4صد�د �لر�صوم و�لغر�مات �لو�ردة بامللحقني رقمي  1و � 2ملرفقني بهذه �لالئحة .
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اŸــادة ( ) 18
يجوز للمرخ�ض له طلب �صطب قيد و�صيلة �لنقل �لربي �مل�صجلة لدى �لوز�رة �صريطة
�اللتز�م باالآتي
 - 1تعبئة �لنمو ج �ملعد لذل .
 - 2ت�صليم بطاقة �لت�صغيل للوز�رة .
 - 3ت�صحيح �صفة ترخي�ض و�صيلة �لنقل �لربي بالتن�صيق مع �صرطة عمان �ل�صلطانية .
� - 4صد�د �لر�صم �ملقرر �لو�رد فـي �مللحق رقم � 1ملرفق بهذه �لالئحة .
الف�سل ال�سا �
الت امات املر � له
اŸــادة ( ) 19
يجب على �ملرخ�ض له بنقل �لركاب �اللتز�م باالآتي
�� - 1صتخد�م و�صائل �لنقل �لربي �ملرخ�صة وفق �لن�صا �ملرخ�ض به .
 - 2ت�صغيل و�صائل نقل �لركاب على �خلطو �مل�صرح له بها فقط .
� - 3لتاأكد من �أن كل و�صيلة نقل بري مل بطاقة ت�صغيل وو�صعها فـي مكان ظاهر
وبارز بو�صيلة �لنقل �لربي و�أن يتم �إبر�زها فـي حال طلبها من قبل �ملخت�صني
بالوز�رة و�صرطة عمان �ل�صلطانية .
 -4مو�فاة �لوز�رة باأماكن �صاحات �الإيو�ء �صو�ء كانت لوكة �أو م�صتاأجرة .
 - 5مو�فاة �لوز�رة ا يفيد وجود فرق �لطو�ر الإ�صالح و�صائل �لنقل �لربي �مل�صتخدمة
فـي �لن�صا وقطرها لالإ�صالح إ� � كانت خارج �لور�ض �أو ما يفيد تعاقد �ملرخ�ض
له مع �صركة متخ�ص�صة بهذ� �ملجال .
 - 6مو�فــاة �لوز�رة قتــرح �أماكن �ملحطات �لعامة للنقــل �ملنتظم للركاب وما بهـا
من مر�ف ـ ــق وخدم ــات دور�ت مي ــاه ��صرت�حات مظالت للمركبات �أماكــن
تخزيـن عقد �إيجار م�صاحة �صند ملكية ملوقع �ملحطات �لعامة للنقل وفق ما يتم
�لرتخي�ض له من �لوز�رة .
� - 7إ�صــد�ر تذ�ك ــر �صف ــر فرديــة وبطاقــة ت�صجــيل الأمتعــة �لركاب فـي �لنقل �ملنتظم
للركاب .
 - 8عــدم نق ــل �أي ر�ك ــب ال يحم ــل تاأ�صي ــرة مــرور للدولــة �ملتج ــه �إليه ــا م ــا لــم يك ــن
مــن مو�طنيه ــا .
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 - 9يجب �أال تزيد مدة ��صتعمال �حلافالت فـي ن�صا �لنقل �ملنتظم للركاب على )7
�صبع �صنو�ت من تاريخ �صنة �ل�صنع ويجوز �لتمديد ملدة  3ثال �صنو�ت وفقا
للفح�ض �لفني �ملعتمد .
 - 10و�صع �الإجر�ء�ت �لكفيلة ل�صمان �حلفا على �أمتعة �لركاب .
 - 11يجب �أن يكون عدد �لعاملني كافيا ملز�ولة �لن�صا بكل كفاءة على �أن يخ�ص�ض
لكــل حافلــة عــدد � 2صائقني حا�صليــن على رخ�صة �صياقة وفقا للفئة �ملقررة
من �صرطة عمان �ل�صلطانية ويتمتعون باللياقة �ل�صحية وعدد  2م�صيفني .
 - 12عدم وقوف و�صائل �لنقل �لربي لنزول و�صعود �لركاب فـي غري �ملو�قع �مل�صرح
بها .
� - 13صمان ��صتمر�رية جتهيز و�صائل �لنقل �لربي تطلبات �الأمن و�ل�صالمة .
 - 14و�صع عالمات و��صحة على �الأبو�ب �جلانبية للحافلة �ملرخ�ض لها مو�صحا فيها
��ص ــم و�صعــار وعنــو�ن �لناقــل وو�صــع �أرقــام كبرية وم�صل�صلة �بتد�ء من رقم )1
على �حلافالت لكل �صركة ملعرفة خط �صري كل منها بني �ملدن على �أن يكتب هذ�
�لرقم فـي تذكرة �ل�صعود .
 - 15توفري �ل�صكن و�لتغذية للركاب فـي حالة تعطل و�صيلة �لنقل �لربي و�لعمل على
�صرعة ��صتبد�لها باأخرى خالل فرتة ال تتجاوز � 4أربع �صاعات دون �أن يرتتب
على ل زيادة فـي �أجرة �لنقل .
 - 16تركيب نظام تتبع فـي كل و�صيلة نقل بري .
 - 17حف �ل�صجالت �خلا�صة ز�ولة ن�صا �لنقل �لربي �ملرخ�ض به طو�ل �ل�صنو�ت
�خلم�ض �ل�صابقة على �نتهاء �لرتخي�ض .
 - 18كني �ملخت�صني بالوز�رة و�جلهات �ملعنية من �الطالع على �ل�صجالت �مل�صار �إليها
عند طلبها .
 - 19مو�فاة �لوز�رة �صنويا وعند �لتجديد �أو فـي �أي وقت تطلبه �لوز�رة ببيان
تف�صيلــي عــن ن�صاطــه خــالل �ل�صنــة �ل�صابقة �أو عن �أي فرتة تطلبها �لوز�رة
على �أن يت�صمن �لبيان ما ياأتي
أ�  -عدد و�صائل �لنقل �لربي �ململوكة له �أو �مل�صتاأجرة و�ملرخ�ض له با�صتخد�مها
وحمولة كل منها .
ب  -قو�ئم �لركاب �خلا�صة بكل رحلة على حدة .
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املــا ة ) 20
يجب على �ملرخ�ض له بنقل �لب�صائع �اللتز�م باالآتي
�� - 1صتخد�م و�صيلة �لنقل �لربي �ملرخ�صة وفق �لن�صا �ملرخ�ض به .
 - 2عدم �إيقاف و�صائل �لنقل �لربي �أثناء توقفها عن �لعمل بالطرق �أو �ملناطق �ل�صكنية
وعــدم تفري �لب�صائــع وو�صعهــا بالطرق �أو �أر�صفتها �أو فـي �الأر��صي غري �ملبنية
�أو غري �ملحاطة باأ�صو�ر خارجية .
� - 3لتقيد باملو��صفات �خلا�صة باالأوز�ن و�الأبعاد �ملقررة و�مل�صموح بها لو�صائل �لنقل
�لربي بال�صري على �لطرق .
� - 4لتاأكد من �أن كل و�صيلة نقل بري مل بطاقة ت�صغيل وو�صعها فـي مكان ظاهر
وبارز بو�صيلة �لنقل �لربي و�أن يتم �إبر�زها فـي حال طلبها من قبل �ملخت�صني
بالوز�رة و�صرطة عمان �ل�صلطانية .
� - 5أن يكون لكل �لب�صائع �لتي يتم نقلها وثيقة نقل .
 - 6مو�فاة �لوز�رة باأماكن �صاحات �الإيو�ء �صو�ء كانت لوكة �أو م�صتاأجرة .
 - 7مو�فــاة �لــوز�رة ــا يفيــد وجــود فــرق �لط ــو�ر الإ�صــالح و�صيلــة �لنقـل �لبــري
�مل�صتخدمــة فـي �لن�صــا وقطرهــا لالإ�صــالح إ� � كانت خــارج �لور�ض �أو ما يفيـد
تعاقد �ملرخ�ض له مع �صركة متخ�ص�صة بهذ� �ملجال .
� - 8أن يكون عدد �لعاملني كافيا ملز�ولة �لن�صا بكل كفاءة .
 - 9و�صع �الإجر�ء�ت �لكفيلة ل�صمان �حلفا على �لب�صائع �ملحملة و�لتاأكد من �أنها
غري حمظورة .
 - 10و�صع عالمات و��صحة على �الأبو�ب �جلانبية لو�صيلة �لنقل �لربي �ملرخ�ض لها
مو�صحا فيها ��صم و�صعار وعنو�ن �لناقل .
 - 11حف �ل�صجالت �خلا�صة ز�ولة ن�صا �لنقل �لربي �ملرخ�ض به طو�ل �ل�صنو�ت
�خلم�ض �ل�صابقة على �نتهاء �لرتخي�ض .
 - 12كني �ملخت�صني بالوز�رة و�جلهات �ملعنية من �الطالع على �ل�صجالت �مل�صار �إليها
عند طلبها .
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 - 13مو�فـاة �لوز�رة �صنويــا وعن ــد �لتجدي ــد �أو فـي �أي وقت تطلبه �لوز�رة ببيان
تف�صيلــي ع ــن ن�صاطه خــالل �ل�صنــة �ل�صابقـ ــة �أو ع ـ ــن �أي فت ــرة تطلبــها �لــوز�رة
على �أن يت�صمن �لبيان ما ياأتي
أ�  -عدد و�صائل �لنقل �لربي �ململوكة له �أو �مل�صتاأجرة و�ملرخ�ض له با�صتخد�مها
وحمولة كل منها .
ب  -حجم ما مت نقله �صهريا من �لب�صائع لكل حمافظة ولكل دولة على حدة .
املــا ة ) 21
يلتزم �ملرخ�ض له بالتاأمني على و�صائل �لنقل �لربي على �أن ي�صمل �لتاأمني �الآتي
� - 1ل�صائق وم�صاعده و�مل�صيفني .
� - 2لطرف �لثال .
� - 3لتعوي�صات �ملدنية .
� - 4لب�صائع و�لركاب وفق �لفئة �ملرخ�ض لها .
املــا ة ) 22
يجب على �ملرخ�ض له فـي حال تعديل �لبيانات �لو�ردة فـي �لرتخي�ض �أو بطاقة �لت�صغيل
�اللتز�م باالآتي
 - 1تقد طلب بتعديل �لبيانات وفقا للنمو ج �ملعد لذل .
� - 2أن يرفق كافة �لبيانات �لو�ردة فـي �لرتخي�ض �أو بطاقة �لت�صغيل و�مل�صتند�ت
�لقانونية �ملوؤيدة للتعديل .
 - 3مو�فقة �جلهات �ملعنية .
� - 4صد�د �لر�صم �ملقرر �لو�رد فـي �مللحق رقم � 1ملرفق بهذه �لالئحة .
املــا ة ) 23
يجب على �ملرخ�ض له فـي حالة فقد�ن �أو تلف �لرتخي�ض �أو بطاقة �لت�صغيل �تخا ما ياأتي
� - 1إخطار �لوز�رة وفقا للنمو ج �ملعد لذل .
 - 2تقد طلب ��صتخر�ج بدل فاقد �أو تالف و�صد�د �لر�صم �ملقرر �لو�رد فـي �مللحق
رقم (� 1ملرفق بهذه �لالئحة .
 - 3تقديــم تعهــد كتابــي بت�صليــم �لرتخيــ�ض �أو بطاقــة �لت�صغيل �ملفقودين فـي حال
�حل�صول عليهما .
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الف�ســل ال�سابــ
ســرو النقــل
املــا ة ) 24
يجــب �أن تكــون و�صائــل �لنقــل �لبــري �ملرخ�صــة م�صتوفيــة للــوزن �الإجمالــي و�ملحوري
و�الأبعاد �ملحددة ببطاقة �لت�صغيل و�مل�صموح بها بال�صري على �لطرق و�جل�صور بال�صلطنة
و ل على �لنحو �الآتي
� - 1أال يزيـد �لوزن �الإجمالــي لل�صاحنــة �ملنفــردة �أو �ل�صاحنـة مع �ملقطورة �أو �لقاطرة
مع ن�صف �ملقطورة �أو �أي تكوينة �أخرى م�صموح بها على � 46صتة و�أربعني طنا .
� - 2أال يزيد �لوزن �الأق�صى على �ملحور �ملنفرد �ملوجه �أحادي �لعجالت على  8ثمانية
�أطنان ومزدوج �لعجالت على  10ع�صرة �أطنان و�ملحور �ملنفرد غي ــر �ملوج ــه
على  13ثالثة ع�صر طنا .
� - 3أال يزيد �لوزن �الأق�صى على �أي حمورين متجاورين مرت�دفني على ما ياأتي
امل�سا ة ب املحوري
املتجاوري باملرت
مــن
0.9
1.0
1.10
1.20
1.30
1.35

الوزن اال �س امل�سمو به عل
املحوري املتجاوري بالط

�إلــى
1.00
1.10
1.20
1.30
1.35
2.50
�أكرب من 2.50
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� - 4أال يزيــد �لــوزن �الأق�صــى �مل�صم ــوح بــه لـ  3ثالثــة حمــاور متجــاورة مرت�دفــة
علــى م ــا ياأتــي
الوزن اال �س امل�سمو
به عل املحاور ال ال ة
املتجاورة بالط
26

امل�سا ة ب املحور
االو وال ال باملرت
 3مرت فاأقل

32
�أكرب من 3
� - 5أال يزيد �لوزن �الأق�صى على طرف �أي حمور غري موجه على � 6.5صتة �أطنان
ون�صف .
� - 6أال يزيــد عــر�ض �ل�صاحنة علــى  270مائتيــن و�صبعيــن �صنتيمرت� وطولهــا علـى
(� 12ثني ع�صر مرت� و � 17صبعة ع�صر مرت� بالن�صبــة للقاطــرة و�ملقطورة
ويجوز ��صتثناء �ل�صاحنات �لتي تعمل خارج �لتجمعات �لعمر�نية من ل .
املــا ة ) 25
يجب �حل�صول على ت�صريح نقل حموالت ��صتثنائية م�صبقا من �لوز�رة و�صرطة عمان
�ل�صلطانية للنقل بو�صائل نقل بري �ت �أبعاد �أو �أوز�ن تتعدى �حلدود �لو�ردة باملــادة )24
من هذه �لالئحة وفقا لل�صرو �الآتية
 - 1تقد طلب على �لنمو ج �ملعد لذل .
 - 2ديد م�صار �صري و�صيلة �لنقل �لربي .
 - 3ديد نوعية وكمية �لب�صائع �ملحملة .
 - 4تقد خمطط تو�صيحي لو�صيلة �لنقل �لربي و�لب�صاعة .
 - 5مو�فقة �جلهات �ملعنية .
� - 6صد�د �لر�صم �ملقرر �لو�رد فـي �مللحق رقم � 1ملرفق بهذه �لالئحة .
املــا ة ) 26
ال يجوز الأي و�صيلة نقل بري خمالفة للوزن �ال�صتمر�ر فـي �ل�صري �إال بعد تنزيل �لوزن
�لز�ئد من قبل �ملرخ�ض له وعلى م�صوؤوليته ونفقته .
ويجب �إز�لة �حلمولة �لتي يتم تنزيلها خالل � 24أربع وع�صرين �صاعة من رير �ملخالفة .
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املــا ة ) 27
يحظــر علــى و�صائــل �لنقــل �لبــري غيــر �مل�صجلــة ف ــي �ل�صلطنــة �لقيــام ا يلي �إال بعد
�حل�صول على ت�صريح م�صبق من �لوز�رة
� - 1لدخول �إىل �أر��صي �ل�صلطنة �أو عبور �أر��صيها فارغة .
� - 2لبقاء فـي �أر��صي �ل�صلطنة لفرتة جتاوز � 7صبعة �أيام .
� - 3لنقل بني نقطتني د�خل �أر��صي �ل�صلطنة .
� - 4لتحميل عند مغادرتها �ل�صلطنة لبلد غري �لبلد �مل�صجلة فيها .
املــا ة ) 28
ي�صرت للح�صول على �لت�صريح �مل�صار �إليه فـي �ملـادة  27من هذه �لالئحة �اللتز�م
باالآتي
 - 1تقد طلب على �لنمو ج �ملعد لذل .
 - 2ديد �جلهة �ملق�صودة .
 - 3تقد مو�فقة �لدولة �ملق�صودة .
 - 4ديد نوعية وكمية �لب�صائع �ملحملة .
� - 5اللتز�م بال�صو�بط و�ل�صرو �ملن�صو�ض عليها باجلهات �ملعنية .
� - 6صد�د �لر�صم �ملقرر �لو�رد بامللحق رقم � 1ملرفق بهذه �لالئحة .
الف�ســل الـ امــ
اال سرتا ـات ا ا سـة ب�سالمـة النقــل ال ـر
املــا ة ) 29
يجب على �ملرخ�ض له �لتقيد باالآتي
اوال فيما يتعلق بال�صائق
� - 1أال يقل عمره عن  21و�حد وع�صرين عاما وال يزيد على � 60صتني عاما .
� - 2أن يكون بحالة �صحية جيدة بناء على تقرير طبي من موؤ�ص�صات �صحية معتمدة .
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� - 3أن يخ�صعــه للفحــ�ض �لطبــي كــل � 2صنتيــن فـي �ملوؤ�ص�صات �ل�صحية �ملعتمدة
وتقد تقرير طبي يفيد باأنه موؤهل "�صحيا" ل�صياقة �ملركبات �لثقيلة .
� - 4أن يتحقق من كونه قادر� على �لقر�ءة و�لتحد باللغة �لعربية �أو �الإ ليزية
ب�صكل مقبول ميكنه من فهم �لعالمات و�الإ�صار�ت �ملرورية بجميع �أنو�عها
و�الإجابة عن �أ�صئلة �جلهات �ملخت�صة .
 - 5عدم �ل�صماح له ب�صياقة و�صيلة �لنقل �لربي الأكرث من  8ثماين �صاعات م�صتمرة
خالل يوم عمل و�حد ومنحه ر�حة ال تقل عن  8ثماين �صاعات م�صتمرة قبل
�لبدء مرة �أخرى بال�صياقة .
 - 6ت�صجيل �صاعات �ل�صياقة و�لر�حة كل � 24أربع وع�صرين �صاعة .
 - 7عــدم �ل�صماح له ب�صياقة و�صيلة �لنقل �لربي �إ � كانت مقدرته �أو يقظته �صعفت
من جر�ء �لتعب و�الإرهاق �أو مر�ض عار�ض �أو �أي �صبب يجعل من �صياقته غري
�آمنة .
 - 8عدم �ل�صماح له ب�صياقة و�صيلة �لنقل �لربي �إال بعد �لتاأكد من �أن �حلمولة منظمة
ومثبتــة ومربوطــة ب�صكــل �آمــن وجيــد كمــا يجــب �لتاأكــد من ل ب�صكل دوري
فـي �أثناء �لنقل .
� - 9لت أاكــد من توزيــع وزن �حلمولــة بالت�صاوي على �ملركبة و�صالمة و�صيلة �لنقل
�لربي و�صالمتها من �لناحية �لفنية .
� - 10لتاأكيد على �ل�صائق ب�صرورة ��صتخد�م حز�م �الأمان فـي جميع �أوقات �ل�صياقة
و�أخــذ �حليطــة و�حلــذر عنــد �ل�صياقة فـي �أثناء هطول �الأمطار �أو وجود عا�صفة
�أو �صباب �أو غريها من �الأحو�ل �خلطرة .
� - 11لتاأكيــد علــى �ل�صائــق ب�صــرورة ت�صغيــل �إ�صــار�ت �اللتفــاف قبل �اللتفاف �صافة
ال تقــل ع ــن  50خم�صيــن مت ــر� وكذلـ ـ فـ ــي �أثن ــاء �ل ــدور�ن و�لتقي ـ ــد بال�صيـر
فـي �مل�صار �الأمين للطريق �إال عند �لتجاوز �أو �ل�صرورة .
� - 12لتاأكيد على �ل�صائق ب�صرورة ت�صغيل �الأنو�ر لو�صائل �لنقل �لربي �ل�صاحنات
و�حلافالت فـي �أثناء �ل�صياقة نهار� على جميع �لطرق .
� - 13إيجاد مكان منا�صب بعيد� عن �لطريق ملبيت �ملركبة .
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 - 14ربط �حلمولة ب�صكل جيد و�آمن بحي نع من ركها و�صقوطها فـي �أثناء �لنقل .
 - 15تغطية �حلمولة �لقابلة للتطاير مثل �لرمال و�الأتربة و�حلجارة تغطية حمكمة .
 - 16توزيع وزن �حلمولة على حماور و�صيلة �لنقل �لربي �ل�صاحنة و�لتقيد باالأوز�ن
�ملقررة للمحاور .
� - 17إز�لة ما ي�صقط من و�صيلة �لنقل �لربي على �لطريق .
 - 18و�صــع أ�عــالم حمـ ــر�ء تك ـ ــون �أبعادهــا ن�صــف مرت فـي ن�صــف متــر علــى �حلمولــة
مــن �جلانب ــني �أو �خلل ــف الأي و�صيل ــة نق ــل بري م ــل حم ــولة تتجــاوز ع ــر�ض
�ملركبة قد�ر  10ع�صرة �صنتيمتـر�ت من �جلانبني �أو تتج ــاوز ط ــول �ملركب ــة
ق ــد�ر  1مرت و�حد من �خللف .
انيــا فيما يتعلق بو�صائل �لنقل �لربي �حلافالت و�ل�صاحنات و�لقاطرة و�ملقطورة
 - 1فح�ض و�صيانة و�إ�صالح جميع و�صائل �لنقل �لربي �لتي تعمل لديه وب�صكل
دوري وتزويد كل و�صيلة ب�صجل لل�صيانة يوؤكد �صالحيتها لل�صري .
� - 2أن تكون جميع و�صائل �لنقل �لربي مزودة ب�صد�م خلفـي و�أمامي وجانبي
وفقا ملو��صفــات حو�ج ــز �ل�صاحنــات �ل�صــادرة مــن هيئــة �لتقييــ�ض �خلليجية
ويج ــب �أن يكون �ل�صد�م من �لنوع �لذي ميت�ض �ل�صدمات ومو�صال ب�صكل
جيد بج�صم �ل�صاحنة .
� - 3أن تكــون و�صائــل �لنق ــل �لربي �لتــي تنقــل �لب�صائــع جمهــزة بحو�جــز تفــ�صـل
بني مق�صــورة �ل�صائـق وعربــة �حلمول ــة و ل ـ ملنــع ــرك �حلمولــة ودخوله ــا
�إىل مق�صورة �ل�صائــق و �ت �رتفاع كاف ملنع �لتحرك �الأمام ــي للحمول ــة
و�أال يقل عر�ض �حلاجز عن عر�ض �ملركبة .
� -4أن يك ـ ــون ج�صـ ــم ك ـ ــل و�صيل ـ ــة نق ــل بــري فـي حال ــة جي ــدة ولي ــ�ض ب ــه ت�صققات
�أو تفك �أو ك�صور .
� - 5أن تكون جميع و�صائل �لنقــل �لبــري جمهــزة علــى �الأقــل بطفايتيــن للحريــق
وفيوز�ت من�صهر�ت �حتياطية وثالثة مثلثات ذيرية عاك�صة .
 - 6ت�صغ ــيل �الأن ــو�ر �لتحذيري ــة مبا�ص ــرة عنـ ــد �لوق ــوف علـ ــى �لطريـ ــق �أو كتـ ــف
�لطريق و�إبقاء هذه �الأنو�ر م�صاءة حتى يتم و�صع �أجهزة ذيرية �أخرى .
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 - 7تركيب وو�صع �صر�ئح �صر�ئط عاك�صة على و�صائل �لنقل �لربي بحي تو�صع
على حافة جانبي وخلفية �ملركبة .
 - 8جتهيز و�صائل �لنقل �لربي بجهاز حلف معلومات �ل�صرعة و�صاعات �لعمل
وفرت�ت �لتوقف وخط �ل�صري .
 - 9تزويــد و�صائــل �لنقــل �لبــري بـل ــو�ح �صوئ ــي باللــون �لربتقال ــي  Flasherعلى
مق�صــورة �ل�صياق ــة وع ــدد  2لو�حي ــن خلف �ملركبة بالن�صبـ ــة لل�صاحن ـ ــات �لتي
تنقل �ملو�د �خلطرة .
� - 10أن تكــون و�صائــل �لنــقل �لب ــري �ملخ�ص�صــة لنقــل �لركاب مزودة باأحزمة �الأمان
للركاب .
� - 11لتاأكد باأن و�صيلة �لنقل �لربي م�صتوفية �الآتي
�أ  -عدم وجود دخان �أ�صود �صادر من �لعادم وعدم وجود ت�صريب زيوت �أو برتول
�أو مياه من �ملركبة .
ب � -أن �الإطــار�ت فـي حالــة جيــدة و�صغــط �لهو�ء فـي �الإطار�ت ح�صـب �لقيا�صات
�ملعتمدة لالإطار�ت .
ج � -أن �لفر�مل ونظام �لفر�مل فـي حالة جيدة .
د � -أن جميع �الأنو�ر �لد�خلية و�خلارجية فـي حالة جيدة .
هـ  -وجود طفايات �حلريق وعالمات �لتحذير �لعاك�صة فـي متناول �ل�صائق .
و � -صالمة ونظافة جميع �ملر�يا و�أنها �صمن �ملعايري و�ال�صرت�طات �ملعتمدة .
ز  -وجود �صندوق �الإ�صعافات �الأولية .
ح � -أن جميع �ملا�صحــات �الأماميــة و�خلا�صــة بالزجاج �أو �الأنــو�ر فـي حالـة جيـدة ،
وتوفر �ل�صائل �خلا�ض باملا�صحات .
 �أن جميع �لعاك�صـات �خللفية و�جلانبية و�الأمامية فـي حالة جيدة و�صليمةوتكون من �صمن �ملعايري �ملعتمدة قانونيا .
ي  -عدم جتهيزها تطلبات �لتحميل ثالجة خز�ن ن�صاف � ...أو تغيري
جزء جوهري فيها قبل �حل�صول على مو�فقة �جلهات �ملعنية .
ك  -ع ــدم �ل�صمــاح الأي و�صيل ــة نقــل ب ــري حمملـ ــة ب ـاأي حمول ــة بال�صيـ ــر علـ ــى
�لطـرق �إال إ� � كانــت مهي ـاأة �أو جمه ــزة ملنع �أي من حمولتـها من �ل�صقو
�أو �لتحرك �أو �لت�صريب .
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ال ــا فيما يتعلق بنقل �ملو�د �خلطرة
 - 1و�صع لوحات ذيرية على جانــبي وخلف و�صيلة �لنقل �لربي �لتي مل
وتن ــقل م ــو�د خط ــرة تو�صــح نــوع �ملـادة �خلطــرة و�لرمــز �لــدويل لهــذه �ملــادة
�إن وجدت .
� - 2حل�صول على �لت�صريح �لالزم من �جلهات �ملعنية عند �لقي ــام بنق ـ ــل �أي م ــن
�ملو�د �خلطــرة و�اللتــز�م ب�صرو �الأمن و�ل�صالمة و�ال�صرت�طــات �الأخــرى
�ملحــددة بالت�صريــح �ل�صــادر لو�صيلــة �لنقــل �لبــري وعلــى �مل�صــار �ملخ�صـ�ض
لنقل �حلمولة من م�صدرها �إىل مق�صدها .
 - 3منــع نقـل �مل ــو�د �خلطــرة على و�صائل �لنقل �لربي �ل�صاحنات غري �ملخ�ص�صة
�أو �ملهياأة لهذ� �لغر�ض .
� - 4لتاأكــد مــن تاأريــ�ض  -و�صـع �صل�صلــة �أو مــا �صابههــا ف ــي موؤخــرة و�صيلــة �لنقــل
�لربي �صاحنات و�صهاريـج نقـل �مل ــو�د �لبرتوليــة وغريهــا مــن �ملــو�د �لقابلــة
لال�صتعــال على �أن تكون مالم�صة لالأر�ض منعـا حلـدو �ل�صــر�رة �لكهربائيــة
�لناجتة عن �ل�صحنات �لكهرو�صتاتيكيـة .
 - 5عدم �لتدخني فـي �أثناء �صياقة و�صيلة نقل بري تنقل مو�د خطرة .
 - 6منع �أي �صخ�ض من �لتدخني بالقرب من و�صيلة نقل بري مل مو�د خطرة
مل�صافة ال تقل عن  10ع�صرة �أمتار .
� - 7إطفاء حمرك و�صيلة �لنقل �لربي عند تعبئة �أو تفري مو�د خطرة �أو حمروقات
و�أن يكون هناك �صخ�ض خمت�ض يتحكم وي�صرف على �لتعبئة و�لتفري .
� - 8لوق ــوف ك ــل �صاعت ــني �أو كــل  250مائت ــني وخم�صــني كيلومتـر� �أيهما �أقل
لفح�ض �الإطار�ت و�لتاأكد من عدم وجود �أي ت�صرب للمادة وفح�ض �الإطار�ت
قبل بدء �لرحلة وعند كل توقف .
 - 9يجب عدم ��صتخد�م و�صيلة �لنقل �لربي �إ � تبني �أن حر�رة �الإطار�ت مرتفعة
عند فح�صها و�لتاأكد من تغيريها فور� إ� � لزم �الأمر ل .
� - 10إخ�صــاع �صائقــي و�صائــل �لنقــل �لب ــري �صاحنــات نقــل �ملــو�د �خلطرة لـدور�ت
متخ�ص�صة فـي جمال �لتعامل مع �ملو�د �خلطرة .
-31-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1227

الف�ســل التا�ســ
ن�ســا اال ــرة
املــا ة ) 30
ال يجوز ملركبات �الأجرة �لنقل من �ملو�قع غري �ملرخ�صة بها .
املــا ة ) 31
تقوم �لوز�رة بتحديد �أجرة �لنقل �لربي بعد در��صة �لعر�ض و�لطلب و�لتكلفة �لت�صغيلية
للو�صيلة و�صعر تكلفة �لوقود �مل�صتخدم وي�صدر بذل قر�ر من �لوزير .
املــا ة ) 32
يدفع �لر�كب �أجرة �لنقل بعد و�صوله �إىل �جلهة �لتي يق�صدها .
املــا ة ) 33
كل من يطلب و�صيلة نقل بري ثم يعدل عن �لطلب الأي �صبب من �الأ�صباب عليه �أن يدفع
ر�صم �لطلب �ملحدد باأجرة �لنقل كامال .
املــا ة ) 34
فـي حالة عدم �كتمال �لرحلة ل�صبب خارج عن �إر�دة �ل�صائق �أو حد عطل فجائي بو�صيلة
�لنقل �لربي يدفع �لر�كب �الأجر �مل�صتحق لذل �جلزء من �لرحلة فقط وفـي حالة
توقف �ل�صائق بدون �صبب خارج عن �إر�دته يحق للر�كب �المتناع عن دفع �أي �أجرة .
املــا ة ) 35
يجــوز ملركبــات �الأجــرة �مل�صجلــة فـي دول جملــ�ض �لتعــاون لدول �خلليج �لعربيــة دخول
�ل�صلطنة لتو�صيل ركابها وال يجوز لها �لنقل بني نقطتني د�خل �ل�صلطنة .
املــا ة ) 36
يجوز ملركبات �الأجرة نقل �لركاب من �ملحافظة حمل �لرتخي�ض �إىل حمافظة �أخرى
�صريطة �اللتز�م باالآتي
 - 1عدم مز�ولة �لن�صا د�خل حمافظة �لو�صول �إ � كان غري مرخ�ض به .
 - 2عدم نقل ركاب بطريق �لعودة �إال من خالل مكتب توجيه فـي حمافظة �لو�صول .
� - 3أن تكون �الأجرة ح�صب �لتعرفة �ملعتمدة .
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املــا ة ) 37
ي�صرت ملز�ولة ن�صا �الأجرة لالأفر�د ما ياأتي
� - 1أن يكون عمانيا .
� - 2أن يكون مالكا لو�صيلة �لنقل �لربي .
� - 3أن يكون حا�صال على رخ�صة �صياقة خفيفة �صارية �ملفعول م�صى عليها  3ثال
�صنو�ت من تاريخ �الإ�صد�ر .
� - 4أال يقل عمره عن  21و�حد وع�صرين عامــا وال يزيــد عل ــى � 60صتني عامــا
ويجــوز �لتمدي ــد وجب تقرير طبــي مــن �ملوؤ�ص�ص ــات �ل�صحيــة �ملعتمدة يفيــد
مقدرته �صياقة مركبة �أجرة .
� - 5أال يك ــون قــد �صبــق �صبطــه ملخالفــة �صياقــة مركبــة ــت تاأثيــر �خلمـر �أو �ملخــدر
�أو �أي موؤثر عقلي خالل �ل�صنو�ت � 3لثال �ل�صابقة على تقد �لطلب .
� - 6أاليزيد ر�تبه �ل�صهري على � 600صتمائة ريال عماين إ� � كان موظفا �أو عامال
بالقطاع �خلا�ض .
� - 7أن يكون ملما بالقر�ءة و�لكتابة .
� - 8أن يكون الئقا طبيا وجب تقرير طبي �صادر من �ملوؤ�ص�صات �ل�صحية �ملعتمدة .
� - 9أن يجتاز دورة تاأهيل �صائق مركبة �الأجرة عهد �ل�صالمة �ملرورية ب�صرطة عمان
�ل�صلطانية .
� - 10لوفاء باأي متطلبات فنية �أو تدريبية �إ�صافية تطلبها �لوز�رة .
املــا ة ) 38
يحظر على �لفرد �ملرخ�ض له ز�ولة ن�صا �الأجرة �ل�صماح لغريه ز�ولة �لن�صا نيابة
عنه .
املــا ة ) 39
ي�صرت فـي �صائق مركبة �الأجرة فـي �ملن�صاأة �الآتي
� - 1أن يكون عمانيا .
� -2أن يكون حا�صال على رخ�صة �صياقة خفيفة �صارية �ملفعول م�صى عليها  3ثال
�صنو�ت من تاريخ �الإ�صد�ر .
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� - 3أال يقل عمره عن  21و�حد وع�صرين عاما وال يزيد على (� 60صتني عاما
ويجــوز �لتمديــد وجــب تقريــر طبــي من �ملوؤ�ص�صات �ل�صحيــة �ملعتم ــدة يفي ــد
مقدرته �صياقة مركبة �أجرة .
� - 4أن يكون ملما بالقر�ءة و�لكتابة .
� - 5أن يكون الئقا طبيا وجب تقرير طبي �صادر من �ملوؤ�ص�صات �ل�صحية �ملعتمدة .
� - 6أن يجتاز دورة تاأهيل �صائق مركبة �الأجرة عهد �ل�صالمة �ملرورية ب�صرطة عمان
�ل�صلطانية .
� - 7لوفاء باأي متطلبات فنية �أو تدريبية �إ�صافية تطلبها �لوز�رة .
املــا ة ) 40
يجب على �صائق مركبة �الأجرة �اللتز�م ا ياأتي
� - 1لتقيد بالزي �لعماين .
 - 2عدم �لتدخني د�خل �ملركبة .
 - 3ح�صن �لتعامل مع �لركاب .
 - 4ت�صغيل جهاز �حت�صاب �الأجرة �لعد�د �ملخ�ص�ض للمركبة .
 - 5عدم �لتجول بحثا عن �لركاب فـي �ل�صو�رع �لتي بها مو�قف خم�ص�صة للن�صا
وي�صتثنى من ل �ل�صو�رع �لتي ال يوجد بها مو�قف �أو �لتي تتباعد فيها �ملو�قف
عن بع�صها �صافات ال تقل عن  1كيلو مرت و�حد .
 - 6حف ـ �ملفق ــود�ت �لتــي تركه ــا �أ�صحابه ــا د�خــل �ملركب ــة وت�صليمه ــا �إلــى �مل�ص ـوؤول
فـي �ملن�صاأة �أو مكتب �لتوجيه �أو �أقرب مركز �صرطة .
املــا ة ) 41
مع عدم �الإخالل بال�صرو �ملن�صو�ض عليها فـي قانون �ملرور والئحته �لتنفيذية ي�صرت
�أن تتو�فر فـي مركبة �الأجرة �ملو��صفات �الآتية
� - 1أال تزيد مقاعد �ملركبة على  5خم�صة مقاعد مع مقعد �ل�صائق ويجوز زيادتها
�إىل � 7صبعة مقاعد بالن�صبة ملركبات �الأجرة �ت �الأبو�ب �ملنزلقة ويتوفر بها
�أماكن كافية لالأمتعة .
� - 2أن تزود بجهاز �إطفاء �صالح لال�صتعمال و تناول �ل�صائق .
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� - 3أال تقل �صعة حمرك �ملركبة عن �1800سم� 3ألــف وثما ائــة �صنتيمت ــر مكع ــب
بالن�صبة للمن�صاآت و � 1600سم� 3ألف و�صتمائة �صنتيمرت مكعب بالن�صبة لالأفر�د .
� - 4أن يكون �لتكييف باملركبة مالئما لكافة ف�صول �ل�صنة .
� - 5أن جتهز �ملركبة بنظام �لتتبع و�لتوجيه و�الت�صال و�ملالحة .
� - 6أن يكون لون ومظهر �ملركبة مطابقا لل�صكل �ملعتمد من قبل �لوز�رة و�جلهات
�ملعنية .
� - 7أال تزيد مدة ��صتخد�م مركبة �الأجرة فـي �لن�صا على � 7صبع �صنو�ت للمن�صاآت
و  10ع�صر �صنو�ت لالأفر�د من تاريخ �صنة �ل�صنع .
� - 8أن ي�صتمل تاأمني �ملركبة على �لركاب و�لطرف �لثال لدى �إحدى �صركات �لتاأمني
�مل�صجلة فـي �ل�صلطنة .
املــا ة ) 42
يجب على �ملرخ�ض له ز�ولة ن�صا �الأجرة �اللتز�م باالآتي
 - 1تركيـب عــد�د الحت�صــاب �الأجــرة فـي مركبـة �الأجــرة و�لعمــل علــى معايــرة عــد�د
�حت�صــاب �الأجــرة كل � 6صتة �أ�صهــر من قبل �لوكيل �ملعتمد و�الحتفــا ب�صهــادة
بذل د�خل �ملركبة .
 -2تركيب نظام تتبع فـي مركبة �الأجرة .
 - 3تركيب لوحة م�صيئة باأعلى مركبة �الأجرة تكون مطابقة لل�صكل �ملعتمد من قبل
�لوز�رة وترتبط �رتباطا كامال بالعد�د لت�صيء فـي حال عدم ت�صغيل �لعد�د .
 - 4جتهي ــز و�صيل ــة �لنقــل �لب ــري مركبــة �الأجــرة بلــوحتـي تعريف تثبت �إحد�ها
فـي مكان ظاهر للر�كب فـي �ملقعد �الأمامي و�الأخرى خلف مقعد �ل�صائق وتكونان
بال�صكل و�ل�صرو �ملعتمدة من قبل �لوز�رة وت�صتمالن على رقم بطاقة ت�صغيل
�ملركبة ورقم �للوحة و��صم �ملن�صاأة �أو �لفرد مكتب �لتوجيه ورقم �الت�صال .
 - 5توفري �أجهزة و�أنظمة حا�صب �آيل باملن�صاأة ملتابعة ن�صا �الأجرة وتكون مرتبطة
باأنظمة توجيه وتتبع للمركبات ومر�كز �ملعلومات �لتي ددها �لوز�رة .
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الف�ســل العا ســر
ن�ســا تا يــر املر ــات
املــا ة ) 43
يجب على �ملرخ�ض له ز�ولة ن�صا تاأجري �ملركبات �اللتز�م ا ياأتي
� - 1أال تزيد مقاعد �ملركبة على  8ثمانية مقاعد مع مقعد �ل�صائق .
 - 2توفري عدد كاف من �لعاملني الإد�رة �لن�صا و�الإ�صر�ف على ح�صن �أد�ء �لعمل .
� - 3إر�صال بيانات �مل�صتاأجر و�ملركبة �ملوؤجرة �إىل �صرطة عمان �ل�صلطانية .
� - 4إيجاد �آلية ل�صمان �صد�د �مل�صتاأجر للغر�مات �ملالية �ملرتتبة عليه فـي حال �رتكاب
�أي خمالفات مرورية .
 - 5توثيق و�أر�صفة جميع �ملعامالت ب�صورة منظمة .
 - 6و�صــع �لرتخيـ�ض و�ل�صـرو �لعامــة لعقد تاأجري �ملركب ــة ف ــي مكــان بــارز ت�صهــل
قر�ءته .
� - 7لفح�ض و�صيانة �ملركبة ب�صفة دورية و�لتاأكد من جاهزيتها من �لناحية �لفنية
و�لت�صغيلية .
 - 8حف �ملفقود�ت �لتي تركها �أ�صحابها د�خل �ملركبة و�الإبال عنها .
� - 9لتاأكد من قـدرة �مل�صتاأجــر على دفـع تكاليف �ال�صتئجار وحمل ــه لرخ�ص ــة �صياقــة
�سارية .
املــا ة ) 44
يكون �ملرخ�ض له ز�ولة ن�صا تاأجري و�صائل �لنقل �لربي م�صوؤوال فـي �حلاالت �الآتية
 - 1عدم �لتحقق من هوية �مل�صتاأجر .
 - 2عدم وجود رخ�صة �صياقة �صارية �ملفعول لدى �مل�صتاأجر .
 - 3عــدم �ص ــد�د م�صتاأجــر �ملركب ــة للغر�م ــات �ملالي ــة �ملرتتبــة علي ــه فــي حال �رتكابــه
�أي خمالفات مرورية .
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املــا ة ) 45
يجــب �أن يحــرر عقــد تاأجي ــر �ملركبات باللغة �لعربية ويجوز �أن يكون باللغة �الإ ليزية
�إىل جانب ل وفـي حالة ن�صوء خالف حول بنود �لعقد فاإنه يعتد بالن�ض �لعربي .
املــا ة ) 46
يجـب علـى �ملرخـ�ض لـه ز�ولــة ن�صا تاأجيـر و�صائل �لنقل �لربي ت�صمني عقـد �لتاأجيـر
�الآتي
�� - 1صم �مل�صتاأجر ورقم بطاقته �ل�صخ�صية �أو جو�ز �صفره ورخ�صة �ل�صياقة وتاريخ
�إ�صد�رها و�نتهائها .
 - 2تعرفة �لتاأجري .
� - 3ل�صرو �لعامة للعقد .
 - 4مدة �لعقـد .
 - 5مكان وزمان ت�صليم �ملركبة و�إعادتها .
 - 6حالة �ملركبة وقت �لت�صليم .
 - 7كيفية �لتاأمني وتغطية �الأ�صر�ر �لناجمة عن �حلو�د .
� - 8إي�صاح ما إ� � كان �التفاق ي�صمل ��صتخد�م �ملركبة خارج �ل�صلطنة .
 - 9جو�ز �إعادة �ملركبة قبل نهاية مدة �لعقد دون ميل �مل�صتاأجر تكلفة �ملــدة �ملتبقية .
الف�ســل ا ــا ع�ســر
اجلــ ا ات االإ اريــة
املــا ة ) 47
يفر�ض علـى كــل من يخالف �أحكام هذه �لالئحة �جلز�ء�ت �لو�ردة فـي �مللحق رقــم )2
�ملرفق بهذه �لالئحة .
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ملحـــ ر ـــم ) 1
ر�ســو دمــات النقــل ال ــر
اوال الرتا ي� وبطا ة ت�س يل و�سا ل النقل ال
ا دمــــة
1

اإ�سدار الÎخي�ص

2

Œديد الÎخي�ص

3

�إ�صد�ر بطاقة ت�صغيل و�صيلة �لنقل �لربي

4

جتديد بطاقة ت�صغيل و�صيلة �لنقل �لربي

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

الر�ســـم
بالريـا العمانـ
( 50للمن�صاآت
( )25للأفراد
( 50للمن�صاآت
( )25للأفراد
( 30للمن�صاآت
( )15للأفراد
( 30للمن�صاآت
( )15للأفراد
50
50

�إ�صد�ر ترخي�ض فتح فرع
جتديد ترخي�ض فتح فرع
طلب تعديل �لبيانات و�ملعلومات �ملتعلقة بالرتخي�ض
10
بطاقة ت�صغيل لو�صيلة �لنقل �لربي
توقيف �لرتخي�ض �أو بطاقة ت�صغيل و�صيلة �لنقل �لربي ( 10عن كل �صهر
�إز�لة �لتوقيف عن �لرتخي�ض
10
�أو بطاقة ت�صغيل و�صيلة �لنقل �لربي
10
�إلغاء �لرتخي�ض �أو �صطب قيد و�صيلة �لنقل �لربي
50
نقل ملكية �لرتخي�ض لكل ن�صا
10
نقل ملكية بطاقة ت�صغيل و�صيلة �لنقل �لربي
�إلغ ــاء ف ــرع
10
�إ�صد�ر بدل فاقد بدل تالف للرت�خي�ض عن كل ترخي�ض
10
وبطاقة ت�صغيل و�صيلة �لنقل �لربي عن كل بطاقة
()10
�إ�صد�ر ت�صريح نقل �حلموالت �ال�صتثنائية
عن كل حمل حموري
لكل عملية نقل
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انيـــــا الرتا يــ� وبطا ــة ت�س يـل و�سا ـل النـقل ال
امل�سجلة ـ ال�سلطنة الت تتم ع و يل النقل ال
ا دمــــة

الر�ســـم
بالريـا العمانـ

1

اإ�سدار الÎخي�ص

50

2

Œديد الÎخي�ص

50

3

�إ�صد�ر بطاقة ت�صغيل و�صيلة �لنقل �لربي

50

4

جتديد بطاقة ت�صغيل و�صيلة �لنقل �لربي

30

5

�إ�صد�ر ترخي�ض فتح فرع

30

6

جتديد ترخي�ض فتح فرع

30

7

�إ�صد�ر ترخي�ض �لوكالء للمن�صاآت
غري �لوطنية د�خل �ل�صلطنة

50

8

جتديد ترخي�ض �لوكالء
للمن�صاآت غري �لوطنية د�خل �ل�صلطنة �صنويا

50

9

طلب تعديل �لبيانات و�ملعلومات �ملتعلقة بالرتخي�ض
�أو بطاقة ت�صغيل و�صيلة �لنقل �لربي

10

10

نقل ملكية �لرتخي�ض لكل ن�صا

10

11

نقل ملكية بطاقة ت�صغيل و�صيلة �لنقل �لربي

10

12

توقيف �لرتخي�ض
�أو بطاقة ت�صغيل و�صيلة �لنقل �لربي

10
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تاب ثانيا �لرت�خيـ�ض وبطاقـة ت�صغيـل و�صائـل �لنـقل �لربي غري �مل�صجلة فـي �ل�صلطنة
�لتي تتم عرب وكيل �لنقل �لربي

13

ا دمــــة

الر�ســـم
بالريـا العمانـ

�إز�لة �لتوقيف عن �لرتخي�ض
�أو بطاقة ت�صغيل و�صيلة �لنقل �لربي

10

� 14إلغاء �لرتخي�ض �أو بطاقة ت�صغيل و�صيلة �لنقل �لربي

10

15

�إلغــاء فــرع �أو وكي ــل

50

16

�إ�صد�ر بدل فاقد بــدل تال ــف للرتخي ــ�ض
�أو لبطاقة ت�صغيل و�صيلة �لنقل �لربي

10

17

�إ�صد�ر ت�صريح
نقل �حلموالت �ال�صتثنائية لكل عملية نقل بري

()10
عن كل حمل حموري

18

�إ�صد�ر ت�صريح لو�صائل �لنقل �لربي للدخول
�إىل �أر��صي �ل�صلطنة �أو عبور �أر��صيها فارغة

()10
عن كل و�صيلة نقل بري

19

�إ�صد�ر ت�صريح
لو�صائل �لنقل �لربي للتحميل
فـي رحلة �لعودة �إىل �لبلد غري �مل�صجلة فـيه

()10
عن كل و�صيلة نقل بري

20

�إ�صد�ر ت�صريح
لبقاء و�صائل �لنقل �لربي
فـي �أر��صي �ل�صلطنة لفرتة تتجاوز � 7صبعة �أيام

()10
عن كل و�صيلة نقل بري
وعن كل يوم
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ملحـــ ر ــم ) 2
قائمـة اŸخالفـات وا÷ـزاءات الإداريـة
ا÷ــزاءات الإداريــة
نــوع اŸخالفـــــة
وقـ ــف �لن�صـ ــا وف ــر�ض غر�مـ ــة �إد�ريـ ــة
فتح من�صاأة ملز�ولة �أي ن�صا
من �أن�صطة �لنقل �لربي دون �حل�صول بح�صب نــوع �لن�صــا و ل على �لنحــو
على ترخي�ض من �لوز�رة
�الآتـي
 خمالفة �ملرخ�ض له �ملو��صفات �ملعتمدة  400( -ريال عماين لن�صا نقل �لركابباحلافالت
 1م ــن ق ــبل �لـ ــوز�رة و�صرطـ ـ ــة عمـ ــان
�ل�صلطانية لو�صيلة �لنقل �لربي
 �الإخالل بقانـ ــون �لع ــمل فـيم ــا يتعل ــق  )300( -ريال عماين لن�صا نقل �لب�صائعبا�صتخد�م �لعمالة
 خمالفــة �ملرخ ــ�ض ل ــه الأي �ص ــر من  200( -ريـ ــال عمان ــي لن�ص ـ ـ ــا �الأج ـ ــرة�صـرو �لرتخيـ�ض
�أو تاأجي ــر �ملركبــات
 2فـتح فـرع ملن�ص ـاأة مرخ ــ�صة دون �حل�صــول غر�مة مقد�ره ــا  200ريـ ــال عمانــي
وت�صاعف فـي حالة تكر�ر �ملخالفة
على ترخي�ض للفرع من �لوز�رة
�إدخال �أو �إخــر�ج حافلــة نــقل بــري
دولــي منتظم عرب �ملنافذ �لربية حمملة
 3بالركاب غري مرخ�صة تابعة ل�صركة غر�م ــة مقد�ره ـ ــا  100ري ـ ــال عمان ــي
لي�ض لها وكيل فـي �ل�صلطنة بو��صطة
وكيل مرخ ــ�ض من �لوز�رة

4

تغيري �لن�صا �ملرخ�ض به �إىل ن�صا
�آخر �أو مز�ولــة ن�صــا خمالف ملـا هـو
مرخ�ض به دون مو�فقة �لوز�رة

� 5لتنازل عن �لرتخي�ض للغري �أو جزء
منه دون �حل�صول على مو�فقة �لوز�رة
-41-

غر�مـة مقد�رها  50ري ـ ـ ــاال عمان ـيـ ــا
وفـي حـ ـ ــال تـ ـك ـ ــر�ر �ملخال ـ ـفـ ــة الأك ـ ـ ـث ــر
من ث ــال مر�ت خ ــالل فتــرة �صريــان
�لرتخ ــي�ض ت�صاعف �لغر�مة
ويلغى �لرتخي�ض
�إلغاء �لرتخي�ض و�إيقاف �لن�صا
وفر�ض غر�مة على �ملتنازل
مقد�رها  400ريال عماين
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تاب

6
7

ملح ــق رقــم  2قائمـة �ملخالفـات و�جلـز�ء�ت �الإد�ريـة
نــو امل الفـــــة
تاأخي ــر جتديـ ــد �لرتخي ــ�ض ب ــعد
م�صــي  30يوما من تاريخ �النتهاء
تاأخري جتديد بطاقة ت�صغيل و�صيلة
�لنقل �لربي بعد م�صي )30
يوما من تاريخ �النتهاء

 عــدم تقدي ــم �لبيانـ ــات �الإح�صائيـ ــةو�لبيانات �الأخرى �ملطلوبة �إىل موظفـي
�لوز�رة
8
 عــدم �ل�صمـاح للمخت�صني فــي �لــوز�رةباالط ــالع عل ــى �ل�صجـ ــالت �ملتعلق ــة
بالن�صا

9

ميل �لركاب �أو ��صتقبالهم خارج
�الأماكن �مل�ص ــرح به ــا
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اجلــ ا ات االإ اريــة
غر�مة مقد�رهـا  5ريـ ــاالت عمانيــة
عــن كــل �صهــر تاأخي ــر �أو ج ــزء مــنه
غر�مة مقد�رهـ ــا  5ريــاالت عمانية
عــن كــل �صهــر تاأخيــر �أو ج ــزء من ــه
 �إنذ�ر كتابي فـي �ملرة �الأوىل غر�مة مقــد�رها  100ريـ ــال عمان ـ ــيفـي �ملرة �لثانية
 غر�م ــة مقد�رهـ ــا  300ريـال عمانـيفـي �ملرة �لثالثة
 و إ� � تكررت �ملخالفة بـعد �ملـرة �لثالث ــةيلغـى �لرتخيـ�ض ويوقـف �لن�صا
وفـ ــي ح ــال ��صتم ـ ــر�ر �لن�صـ ـ ــا بع ــد
�صــدور قر�ر �الإلغاء تطبق عليه �ت
�جلز�ء�ت �ل ــو�ردة باملخالف ــة رقم )1
م ــن هـ ــذه �لقائمة
 إ�ن ـ ــذ�ر كتابـ ــي فــي �مل ــرة �الأول ــى غر�م ــة مقد�ره ـ ــا  50ريـ ــاال عمان ــيافـي �ملرة �لثانية
 غر�م ــة مقد�رهـ ــا  100ري ــال عمانــيفـي �ملرة �لثالثة
 و�إ � تك ــررت �ملخالف ــة بــعد �ملــرة �لثالثــةيلغـى �لرتخيـ�ض ويوقـف �لن�صـ ــا
وفـي ح ــال ��صتم ــر�ر مز�ول ــة �لن�صـ ــا
بع ــد ق ـ ـ ــر�ر � إالل ـ ـغـ ـ ــاء تطب ـ ـ ــق علي ـ ــه
�ت �جلـ ـ ــز�ء�ت �ل ــو�ردة باملخالفـ ـ ـ ــة
رق ــم  1مــن هذه �لقائمة
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تاب

ملح ــق رقــم  2قائمـة �ملخالفـات و�جلـز�ء�ت �الإد�ريـة
نــو امل الفـــــة

ال اريــة
اجلــ ا ات ا إ

10

عــدم �اللتــز�م بجــد�ول
مو�عي ــد �لرحـالت
حلافالت �لنقل �ملنتظم للركاب

 �إنذ�ر كتابي فـي �ملرة �الأوىل غر�مــة مقد�ره ــا  100ريـ ــال عمان ــيفـي �ملرة �لثانية
 غر�م ــة مقد�رهـ ــا  200ري ــال عمان ــيفـي �ملرة �لثالثة
 و إ� � تــكررت �ملخالــفة بــعد �مل ــرة �لثالثــةيوقــف �لن ــ�صـا ويلغ ــى �لرتخ ــي�ض
وفـي حال ��صتمـر�ر مز�ول ــة �لن�ص ــا
بعد قر�ر �الإلغاء تطبق عليه �جلز�ء�ت
�ت ـ ــها �لـ ـ ــو�ردة فـ ــي �ملخ ــالف ــة رق ـ ــم
( 1مــن هــذه �لقائمــة

11

�الإهــمال فـي �صيانــة
وجتهي ــز �حلافــالت وفقا للمعايري
�ملحددة من قبل �لوز�رة
وعدم تزويدها بو�صائــل �ل�صالمــة
و� أالم ــن فـي �أثناء �لرحلة

 �إنذ�ر كتابي فـي �ملرة �الأوىل غر�م ــة مقد�ره ــا  100ريــال عمانــيفـي �ملرة �لثانية
 غر�م ــة مقد�ره ــا  200ريــال عمانــيفـي �ملرة �لثالثة
 و إ� � تكــررت �ملخالفــة بعــد �ملــرة �لثالثــةيلغــى �لرتخيـ�ض ويوق ــف �لن�ص ــا
وفـي ح ــال ��صتمــر�ر مز�ولة �لن ــ�صا
بعد قر�ر �الإلغاء تطبق عليه �جلز�ء�ت
�ته ـ ــا �ل ـ ــو�ردة فـ ــي �ملخ ــالف ــة رقـ ـ ــم
( 1م ــن ه ــذه �لقائمــة
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تاب

ملح ــق رقــم  2قائمـة �ملخالفـات و�جلـز�ء�ت �الإد�ريـة
نــو امل الفـــــة

12

اجلــ ا ات االإ اريــة
 �إنذ�ر كتابي فـي �ملرة �الأوىل غر�م ــة مقد�ره ــا  100ري ــال عمانــيفـي حال ��صتمر�ره فـي �ملخالفة
 و إ� � ��صتمــر فـ ــي �ملخالفة بع ــد تغرميهيلغى �لرتخي�ض ويوقـ ــف �لن�ص ــا
وتطب ــق عليــه �جلــز�ء�ت �تها �لو�ردة
فـي �ملخالفة رقم  1من هذه �لقائمة

تغيـي ـ ـ ــر مقـ ـ ــر مز�ول ـ ـ ــة �لن�صـ ـ ــا
ب ـ ــدون مو�فق ـ ــة �ل ـ ــوز�رة

 تفريـ ـ �لب�صاعــة فــي �الأماكـ ــن �لعام ــة غر�م ــة مقد�رهـ ــا  30ري ــاال عمان ــيا عــدم و�صــع �صعــار �ملن�ص ـاأة علــى و�صيلــة13
عن كــل خمالفــة وت�صاع ــف �لغر�م ــة
�لنقــل �لبــري �أو و�صــع �صعــار ملن�ص ـاأة
فـي حال �لتكر�ر
�أخرى
 �إنذ�ر كتابي فـي �ملرة �الأوىل غر�مــة مقد�ره ــا  100ريـ ــال عمان ــيفـي �ملرة �لثانية
 غر�مــة مقد�ره ــا  200ريـ ــال عمان ــي�لتق�صيـ ــر ف ـ ــي م�صت ـ ــوى جتهـ ـيـ ــز
فـي �ملرة �لثالثة
مر�ف ـ ــق �لنقـل �لربي
14
 يلغ ــى �لرتخـي ــ�ض ويوق ــف �لن�ص ــاوفقــا للمو��صفــات �ملحــددة مـن �لوز�رة فـي �ملرة �لر�بعة
 وفـي حـ ــال ��صتم ـ ــر�ره فـ ـ ــي مز�ولـ ـ ــة�لن�صـ ـ ــا تطـ ـب ـ ــق عليـ ـ ــه �جل ـ ــز�ء�ت
�ته ــا �لو�ردة ف ــي �ملخالفــة رق ــم )1
من هذه �لقائمة
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ملح ــق رقــم  2قائمـة �ملخالفـات و�جلـز�ء�ت �الإد�ريـة

ال اريــة
اجلــ ا ات ا إ
نــو امل الفـــــة
 �إن ــذ�ر كتاب ــي فـ ــي �ملــرة �الأول ــى غر�م ــة مقد�ره ــا  50ريـ ــاال عماني ــافـي �ملرة �لثانية
 غر�م ــة مقد�رهـ ــا  100ري ــال عمان ــيفـي �ملرة �لثالثة
ع ــدم وجــود و�صائــل �لتكيي ــف
 غر�مة مقد�رها  150ري ــاال عمان ــيا� 15ل�صروريــة لو�صائ ــل نق ــل �لركــاب
فـي �ملرة �لر�بعة
 بعد �ملـ ــرة �لر�بع ــة يلغ ــى �لرتخيــ�ضويوقــف �لن�ص ــا
 وفـي حال ��صتمر�ره فـي مز�ولة �لن�صاتطب ــق عليه �جلز�ء�ت �ته ــا �ل ــو�ردة
فـي �ملخالفة رقم  1من هذه �لقائمة
 �إنذ�ر كتابي فـي �ملرة �الأوىل غر�م ــة مقد�رهـ ــا  50ريـ ــاال عماني ــاعن كل حافلة ال ت�صلم ك�صف �لركاب
عدم ت�صليم �أ�صل ك�صف �لركـاب
فـي �ملرة �لثانية وحتى �ملرة �لر�بعة
 16ملندوبــي �لـ ــوز�رة ف ـ ــي �ملنافـ ـ ــذ �لربي ـ ــة � -إ � تكـ ـ ــرر لـ ـ الأكث ـ ـ ــر م ـ ــن �أرب ـ ـ ــع
�أو �صـ ـ ــورة خمتوم ــة بخت ــم �جلهــة
م ــر�ت يلغ ـ ــى �لرتخي ـ ـ ــ�ض ويوق ـ ـ ــف
�لن�ص ـ ـ ــا وفـ ــي حـ ـ ـ ــال ��صتمـ ـ ـ ــر�ره
�لــ�ص ــادرة عنه ـ ــا
فـي مز�ول ـ ــة �لن ــ�صـ ــا تطب ــق علي ــه
�جلز�ء�ت �تها �ل ــو�ردة فـي �ملخالفة
رقم  1من هذه �لقائمة
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17

18

ملح ــق رقــم  2قائمـة �ملخالفـات و�جلـز�ء�ت �الإد�ريـة
نــو امل الفـــــة
ت�صغيل و�صيلة �لنقل �لربي
دون �حل�صول علـ ــى بطاقـ ــة ت�صغي ــل
مــن �ل ــوز�رة

جتـ ــاوز �لـ ــوزن �ملحـ ــوري

ال اريــة
اجلــ ا ات ا إ
غر�مـ ــة مقد�رهـ ــا  30ريــاال عمان ـيــا
عن كل و�صيل ــة نقـ ــل ب ــري وت�صاعــف
�لعقوبـة فـي حـال تكـر�ر �ملخال ـفــة
 غر�مـة مقد�رهـا  10ريـاالت عماني ــةعــن ك ــل طـن ز�ئــد ف ــي �ملــرة �الأولـى
 و�إ � تك ـ ــررت �ملخالفـ ــة تف ــر�ض غر�م ــةمقد�رهــا  10ري ـ ــاالت عمانيـ ــة عـ ــن
كــل ط ــن ز�ئ ــد م ـ ــع �إز�لـ ــة �حلمولـ ــة
�لز�ئ ــدة علـ ــى ح�صـ ـ ــاب �ملخالـ ـ ــف

�لنقل بو�صائـل �لنقـل �لربي غري
�مل�صجلة فــي �ل�صلطنـ ــة �إل ــى �لبلـ ــد
19
غيـ ــر �مل�صجلــة فـيــه ب ــدون ت�صري ــح
من �ل ـ ــوز�رة
�لنقل بو�صيلة �لنقل �لربي غري
غر�مة مقد�رهـا  300ريـ ـ ــال عمانـي
�مل�صجل ــة فـي �ل�صلطن ــة بي ــن نقطـتني
20
ع ــن ك ــل و�صيلــة نقـ ــل بري وت�صاعـ ــف
د�خل �أر��صي �ل�صلطن ـ ــة ب ـ ــدون
�لعقوب ـ ــة ف ـ ــي حـ ــال تكـ ـ ـ ــر�ر �ملخالف ـ ـ ــة
ت�صري ـ ــح مــن �لـ ـ ــوز�رة
بقـاء و�صيلـة �لنقـل �لبــري غي ــر
غر�مـة مقد�رهــا  50ري ــاال عمان ــيا
�مل�صجل ـ ــة فـ ــي �ل�صلطن ـ ــة فـ ــي �أر��صـ ـ ــي
21
عـن كـل ي ــوم تاأخيــر وت�صاعـ ــف
�ل�صلطن ـ ـ ــة لفتـ ــرة تتج ـ ــاوز � 7صبع ـ ــة
�لعقوبة فـ ـ ــي ح ـ ــال تك ـ ــر�ر �ملخالـ ـف ــة
�أي ــام ب ـ ــدون ت�صري ــح من �لــوز�رة

غر�م ــة مقد�ره ــا  500ريـال عمانـي
عــن ك ــل و�صيل ــة نق ــل بـ ــري وت�صاع ــف
�لعقوب ـ ــة ف ـ ــي حـ ــال تك ـ ــر�ر �ملخالفـ ــة

22

غر�مــة مقد�رهـ ــا  20ريـ ـ ــاال عمانيا
عن كـل حمـل حمــوري بو�صيل ــة �لنقـل
وت�صاع ـ ـ ــف �لعقوبـ ــة فــي ح ــال تك ـ ــر�ر
�ملخالفـ ــة

نقـل حمــوالت ��صتثنائي ـ ــة
بــدون ت�صريـ ــح مـ ــن �لـ ــوز�رة
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23

24
25
26
27
28
29
30

31

32

خمالفـة �أي �صـر من �ال�صرت�ط ــات
�خلا�صة ب�صالمة �لنقل �لربي
مز�ول ــة ن�صا �الأجرة
من خالل مكتب غـري م�صموح به
فـي �ملحافظة حمــل �لرتخي�ض
عدم وجــود مو�ق ــف خم�صــ�صـ ــة
ملركب ـ ــات ن�صا �الأجرة
عدم كفايــة �ملو�قــف
�ملخ�ص�ص ــة ملركب ــات ن�صا �الأجرة
��صتعمال مطبوعات
ال مل بيانـات �ملن�صاأة
عــدم �إ�صــعار �ل ــوز�رة بالتعديـ ـ ــالت
�لـ ـتــي طر�أت على �ملن�صاأة �أو جتهيز�تها
ت�صغي ـ ــل مركبـ ــة �الأجرة فـي حمافظــة
خالف �ملحافظة حمل �لرتخي�ض
��صتخـد�م �لتطبيقات �لذكيـة
ف ــي توجي ــه و�صائل �لنقــل �لبـري
بـدون مو�فقة �لوز�رة
�إخالل مقدم خدمــة �لتطبيق ــات
�لذكــية فـي توجيه و�صائل �لنقل �لربي
الأي �صر من �ل�صــرو �ل ــو�ردة
ف ـ ــي ه ــذه �لالئحة
عدم ت�صليـم �ملفقود�ت �لتي تركهـا
�لر�كب فـي و�صيلة �لنقل �لربي
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ال اريــة
اجلــ ا ات ا إ
غر�مة مقد�رهــا  20رياال عمانيا
وت�صاعف �لعقوبة
فـي حـ ــال تـك ــر�ر �ملخالف ــة
غر�مة مقد�رها  50رياال عمانيا
غر�مة مقد�رها  50رياال عمانيا
غر�مة مقد�رها  20رياال عمانيا
غر�مة مقد�رها  50رياال عمانيا
غر�مة مقد�رها  50رياال عمانيا
غر�مة مقد�رها  50رياال عمانيا
غر�مة مقد�رها  300ريال عماين

غر�مة مقد�رها  100ريال عماين
غر�مـة مقد�رهــا  50رياال عماني ــا
و�اللت ـ ــز�م بت�صليمه ـ ـ ــا وفقـ ـ ــا حلك ـ ـ ــم
�لب ــند  6مــن �مل ــادة )40
م ــن ه ــذه �لالئحــة
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تدخني �ل�صائق د�خل و�صيلة �لنقل �لربي
عدم ت�صغيل عد�د �حت�صاب �الأجرة
جتـ ــول مركبـ ــة �الأجـ ــرة �لعام ـ ــة
للبح ـ ـ عن �لركاب باملو�قف �ملرخ�صة
�جلمـ ــع بـ ــني �أكث ــر مــن ر�كـب متفـ ــرق
فـي مركبــة �الأجرة فـي �لرحلــة �لو�حدة
رف ــ�ض �صائ ـ ــق �الأجـ ــرة تقديـ ـ ــم
�خلدم ــة فــي نط ــاق �ملحافظـ ــة
حم ــل �لرتخي ــ�ض
عدم تقد �صائــق مركبة �الأجرة �مل�صاعدة
للر�كـب �ملعاق �أو �مل�صن �أو �لعاج ــز
�إز�ل ــة �أي مــن �لعالمــات
�ملعتمد تركيبها على مركبة �الأجرة
�إز�ل ــة ع ــد�د �حت�ص ــاب �الأجــرة
ت�صغيل و�صيلــة �لنقل �لربي
فـي �لن�صا ببطاقة ت�صغيل منتهية
عدم �الحتفـا ببطاقــة �لت�صغي ــل
د�خ ــل و�صيلة �لنقل �لربي
��صتخـ ـ ــد�م مركب ـ ــة مظهره ـ ــا
�خلارج ــي �أو �لد�خلي غري الئق
عــدم و�صـع لوحــات من ــع �لتدخ ــني
د�خ ــل و�صيلة �لنقل �لربي
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ال اريــة
اجلــ ا ات ا إ
غر�مة مقد�رها  50رياال عمانيا
غر�مة مقد�رها  50رياال عمانيا
غر�مة مقد�رها  200ريال عماين
غر�مة مقد�رها  20رياال عمانيا
غر�مة مقد�رها  30رياال عمانيا
غر�مة مقد�رها  20رياال عمانيا
غر�مة مقد�رها  20رياال عمانيا
غر�مة مقد�رها  200ريال عماين
غر�مة مقد�رها  50رياال عمانيا
غر�مة مقد�رها  20رياال عمانيا
غر�مة مقد�رها  50رياال عمانيا
غر�مة مقد�رها  20رياال عمانيا
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ال اريــة
اجلــ ا ات ا إ

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

نــو امل الفـــــة
تركــيب نــوع عــد�د �حت�ص ــاب �الأجــرة
غيــر مطابــق �ل�صـ ــرو و�ملو��صف ـ ــات غر�مــة مقد�ره ــا  200ريال عماين
�ملعتم ـ ــدة مــن �لوز�رة
غر�مة مقد�رها  100ريال عماين
عدم �صالحية عد�د �حت�صاب �الأجرة
ع ـ ــدم معايـ ــرة ع ـ ــد�د �حت�ص ـ ــاب � أالج ـ ــرة
غر�مة مقد�رها  100ريال عماين
مــن قبــل �لوكي ــل ك ــل � )6ست ــة اأ�سهــر
عــدم �الحتفــا ب�صه ـ ــادة معاي ــرة ع ــد�د
غر�مة مقد�رها  100ريال عماين
�حت�ص ــاب �الأجـ ــرة فـ ــي �ملركب ــة
تركي ــب لوح ــة م�صيئـ ـ ــة
غر�مة مقد�رها  30رياال عمانيا
�أعل ــى مركـ ـب ــة � أالج ــرة ال تتطاب ــق
م ــع �ل�صك ــل �ملع ــتمــد من �لوز�رة
عدم توفـري لوحة �لتعريف فـي �ملركبة غر�مة مقد�رها  30رياال عمانيا
غر�مة مقد�رها  10رياالت عمانية
تلــف لوح ــة �لتعري ــف فـي �ملركبــة
عدم تركيب لوحة �لتعريف
غر�مة مقد�رها  20رياال عمانيا
خلف مقعد �ل�صائق
لوح ــة �لتعري ــف ال تتطابـ ــق
غر�مة مقد�رها  20رياال عمانيا
م ــع �ل�صـ ــكل و�ل�صرو �ملعتمدة
لوحــة �لتعريــف ال ت�صمل جميع
غر�مة مقد�رها  20رياال عمانيا
�لبيانات �ملطلوبة
غر�مة مقد�رها  50رياال عمانيا
خمالفة تعرفة �أ�صعار �لنقل
�لنقل بو�صائل �لن ــقل �لب ــري
غر�مة مقد�رها  50رياال عمانيا
م ــن �أم ــاكن غري مرخ�ض له بها
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