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وزارة النقل واالت�ساالت وتقنية املعلومـات

قــرار وزار

 رقــم 2021/114

ية لقانون النقل ال  حة التنفـي ا الال بتعديل بع ا

ا�ستنادا اإ قانون النقل الربي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/10،

واإ الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2018/2،

واإ موافقة وزارة املالية

 وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـــقـــرر

ة االولــــ املــا

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي امل�سار اإليها.

ة الثانيــــة املــا

يجب على املرخ�ض لهم بتقد خدمة توجيه و�سائل النقل الربي با�ستخدام التطبيقات 

 )180 اأق�ساها  اأو�ساعــهم خالل مدة  الب�سائـــع توفـيــق  بنقــــل  لهـــم  الذكيـــة واملرخـــ�ض 

مائة وثمانون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

ة الثالثــــة املــا

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

ة الرابعــــة املــا

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

ـــــــر 1443هـ  ـ  6  م  سـدر 
�سط� 2021 ـــــ 15 م ا املوا

مـو ب �سعـــيد املعـولــ  �سعــيــــد ب 
وزيـــر النقـــل واالت�ساالت وتقنية املعلومـات
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ا تعديالت عل بع ا

ية لقانون النقل ال حة التنفـي  الال

ة  1  املــا

14،13 من الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي امل�سار اإليها  ي�ستبدل بن�سي املادتني 

الن�سان االتيان

املــادة  13 (

" ال يجوز تقد خدمة توجيه و�سائل النقل الربي با�ستخدام التطبيقات الذكية اإال بعد 

احل�ســــول علـــى ترخيــــ�ض بذل مـــن الــوزارة وي�سرت للح�سول عليه تقد طلب 

ج املعد لذل ووفقا لل�سرو االتية اإ الوزارة على النمو

1 - اأن يكون مقدم الطلب عمانيا ومقيدا فـي ال�سجل التجاري.

2 - تقديـــم و�ســـف فنـــي ملكونـــات التطبـــيق الذكـــي امل�ستخـــدم فــــي تقديــــم اخلدمـــة 

مع الر�سوم التو�سيحية واأي معلومات فنية اأخرى تطلبها الوزارة.

3 - تقد درا�سة مالية وفنية عن الية واأجرة النقل الربي واإجراءات الت�سغيل.

1 املرفق بهذه الالئحة. 4 - �سداد الر�سم املن�سو�ض عليه فـي امللحق رقم 

وت�سري اأحكام الف�سل الثالث من هذه الالئحة على طلب الرتخيـــ�ض لتقديـــم خدمــــة 

توجيه و�سائل النقل الربي با�ستخدام التطبيقات الذكية".

املــادة ) 14 (

" يجب على املرخ�ض له بتقد خدمة توجيه و�سائل النقل الربي با�ستخدام التطبيقات 

الذكية االلتزام باالتي

1 - تقد �سهادة ت�سجيل عالمة جتارية للتطبيق الذكي امل�ستخدم فـي تقد اخلدمة.

زاولــة ن�ســــا النقـــــل البــــري  2 - التعاقـــد مـــع املن�ســــات اأو االأفــــراد املرخـــ�ض لهـــم 

على اأن يكون العقد املربم ملدة ال تتجاوز مدة �سريان الرتخي�ض.

من�سة نقل وتزويده  3 - ربط التطبيق الذكي مع النظام التقني املعتمد فـي الوزارة 

بالبيانات املتعلقة بال�سائق واملركبة والرحلة واأي بيانات اأخرى تطلبها الوزارة.
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4 - اجتياز ال�سائق دورة تدريبية فـي التعامل مع التطبيق الذكي.

ن�سا  ملزاولة  تراخي�سهم  املنتهية  واالأفراد  املن�سات  عن  اخلدمة  تقد  اإيقا   -  5

النقل الربي واملركبات املنتهية بطاقات ت�سغيلها.

6 - اإظهار بيانات الرحلة وال�سائق واملركبة للراكب طوال مدة الرحلة.

7 - احلفا على �سرية بيانات م�ستخدمي التطبيق واالحتفا بهذه البيانات.

هات املعنية باأي اخرتاق  8 - توفـري اأمن البيانات و�سهادة التقييم االأمني واإبال ا

لبيانات م�ستخدمي التطبيق الذكي.

 )Barcode �سريطي  رمز  على  يحتوي  الذكي  التطبيق  ب�سعار  ال�سائق  تزويد   -  9

يو�سع فـي مكان بارز فـي املركبة فـي اأثناء تقد اخلدمة.

هات املعنية فـي حال ا�ستخدام اأنظمة الدفع االإلكرتوين. 10 - االلتزام بتعليمات ا

11 - توفـري و�سائل التوا�سل وو�سع االلية الالزمة لل�سكاوى واال�ستف�سارات وتقييم 

الراكب خلدمة النقل والية لت�سليم املفقودات الأ�سحابها.

12 - اأن يكون مركز التطبيق امل�ستخدم فـي اإدارة وحف بيانات املنتفعني وبيانات اإدارة 

وحركة و�سائل النقل الربي داخل ال�سلطنة ويحظر نقل هذه البيانات اإ خارج 

ال�سلطنة.

13 - عدم تغيري التطبيق امل�ستخدم اأو تعديله اأو تغيري موقع حف بيانات م�ستخدمي 

التطبيق اإال بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة".

ة  2  املــا

ت�ســـا اإلـــى الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـــون النقـــل البــري امل�سار اإليها مادة جديدة برقم 

)20 مكررا ن�سها االتي

" املــادة ) 20 مكررا 

يجب اأن تت�سمن وثيقة النقل البيانات االتية

 )3 1 - مكــان وتاريخ ووق اإ�سدار الوثيقة وعدد الن�سخ االأ�سلية على اأال تقل عن 

ثال ن�سخ.

2 - ا�سم املر�سل وعنوانه.

3 - ا�سم املر�سل اإليه وعنوانه.
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4 - ا�سم الناقل ورقم ترخي�سه.

5 - موقع وتاريخ ت�سليم الب�ساعة.

6 - نوع الب�ساعة ووزنها والطبيعة العامة لها مع بيان العالمات الالزمة للتعر 

ات طبيعة خطرة. عليها وخ�سائ�سها والتنويه ال�سريح فـي حالة نقل ب�سائع 

ديد كمية الب�سائع املنقولة وقيمتها.   - 7

ا كان مدفوعة مــن قـــبل املر�ســـل  ديد اإجمايل قيمة خدمة النقل وبيان ما اإ  - 8

اأو تدفع من قبل املر�سل اإليه واأي نفقات اإ�سافـية.

ف للناقل - اإن وجد - مع بيان ال�سبب. 9 - اأي 

ددها الوزارة اأو تقت�سيها عملية النقل اأو تتطلبها اإجراءات  10 - اأي بيانـــات اأخرى 

اأي جهة حكومية اأخرى.

وفـي جميع االأحوال تعترب وثيقة النقل دليال قانونيا على انتقال م�سوؤولية الب�ساعة 

فظات من الناقل". اإ الناقل طبقا ملا هو وارد بها من بيانات ما مل يرد بها اأي 

ة  3  املــا

و�سائل  ت�سغيل  وبطاقة  الرتاخي�ض  اأوال   " اإ   18،17،16 باالأرقام  بنود جديدة  ت�سا 

1( "ر�سوم خدمات النقل الربي" املرفق بالالئحة التنفـيذية  النقل الربي " من امللحق رقم 

لقانون النقل الربي امل�سار اإليها ن�سها االتي

دمـــة الر�سم ا
بالريال العما

16

اإ�سدار اأو جتديد ترخي�ض تقد خدمة توجيه و�سائل 
النقل الربي با�ستخدام التطبيقات الذكية

300

17

اإلغاء  ترخي�ض  تقد خدمة  توجيه و�سائل النقل الربي 
با�ستخدام التطبيقات الذكية

50

نقل18 1اإ�سدار وثيقة النقل لكل عملية نقل من من�سة الوزارة 
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ة  4  املــا

زاءات  قائمة املخالفات وا  2 60،59،58 اإ امللحق رقم  ت�سا بنود جديدة باالأرقام 

االإدارية املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي امل�سار اإليها ن�سها االتي

الفـــــــة اريةنو امل ات االإ ا اجل

58

تقد خدمة توجيه و�سائل النقل 

الربي با�ستخدام التطبيقات

 الذكية دون احل�سول على ترخي�ض 

بذل من الوزارة 

غرامة مقدارها 

)400 اأربعمائة ريال عماين

59

خمالفة اأي من االلتزامات

 )14  املن�سو�ض عليها فـي املادة 

من هذه الالئحة

غرامة مقدارها 

)400 اأربعمائة ريال عماين

60

عدم اإ�سدار وثيقة النقل لكل عملية 

نقل نقل من من�سة الوزارة 

غرامة مقدارها 

)100 مائـة ريــال عمانــي 

وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة
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