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وزارة النقـــل واالت�صـــاالت
قــرار وزاري
رقـــم 2015/133
ب�شـ�أن تنظيـم النقـل البـري بو�سائـل النقـل الأجنبيـة
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل املر�س ــوم ال�سلطانــي رقـ ــم  2008/19بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة النق ــل واالت�صـ ــاالت
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الوزاري رقم  2011/44ب�ش�أن تنظيم النقل الربي بو�سائل النقل الأجنبية ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظـ ـ ــر على و�سائـ ـ ــل النق ـ ـ ــل البـ ـ ــري الأجنبيـ ـ ــة الفارغـ ـ ــة ( ال�شاحن ـ ـ ــات  -احلافـ ـ ـ ــالت ) ،
والتي يكـ ـ ــون طاقمهـ ـ ــا من اجلن�سي ـ ــات غيـ ــر اخلليجيـ ـ ــة الدخـ ـ ــول �إىل �أرا�ضـ ـ ــي ال�سلطن ـ ــة
من �أجل حتميل الركاب �أو الب�ضائع �إال بعد احل�صول على ت�صريح م�سبق من وزارة النقل
واالت�صاالت .
املــادة الثانيــــة
يحظـ ـ ــر على و�سائـ ـ ــل النق ـ ـ ــل الب ـ ــري الأجنبي ـ ــة مزاولـ ـ ــة �أن�شط ــة النق ــل الربي الداخل ـ ــي
بي ــن نقطتيـ ــن داخـ ــل ال�سلطنـ ــة �إال بعـ ــد احل�صـ ــول على ت�صري ــح م�سب ــق من وزارة النقـ ــل
واالت�ص ــاالت .
-1-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1105

املــادة الثالـثــــة
يحظ ــر على و�سائ ــل النق ــل الب ــري الأجنبي ــة وطاقمها البقاء فـي �أرا�ضـي ال�سلطن ــة لفت ــرة
جتاوز (� )7سبعة �أيام �إال بت�صريح من وزارة النقل واالت�صاالت بعد التن�سيق مع �شرطة
عمان ال�سلطانية  ،وي�ستثنى من ذلك و�سائل النقل التي يكون طاقمها من مواطني دول
جملـ ــ�س التع ــاون ل ــدول اخللي ــج العربي ــة وغريه ــا من ال ــدول التي تدخ ــل معه ــا ال�سلطن ــة
فـي اتفاقية تق�ضي بذلك .
املــادة الرابعــة
يحظر على و�سائل النقل الربي الأجنبية التحميل فـي رحلة العودة �إىل بلد �آخر غري البلد
امل�سجلة فيه �إال بعد احل�صول على ت�صريح م�سبق من وزارة النقل واالت�صاالت .
املــادة اخلام�سـة
يقـ ــدم طل ــب الت�صري ــح من �شرك ــات وم�ؤ�س�سـ ــات النق ــل البـ ــري امل�سجل ــة بال�سلطنـ ــة كتابـ ــة
�أو عرب الربيد امل�سجل �إىل املديرية العامة للطرق والنقل الربي  ،وذلك على النموذج املعد
لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية :
� - 1صورة من البطاقة املدنية للمخول بالتوقيع .
� - 2صورة من ال�سجل التجاري .
� - 3صورة من منوذج التوقيع .
� - 4صورة من �شهادة االنت�ساب �إىل غرفة التجارة وال�صناعة .
� - 5صورة من ملكية و�سيلة النقل الأجنبية .
� - 6صورة من رخ�صة قيادة �سائق و�سيلة النقل الأجنبية .
املــادة ال�ساد�سـة
تقوم املديرية العامة للطرق والنقل الربي بدرا�سة طلب الت�صريح  ،والت�أكد من عدم توفر
و�سيلة نقل وطنية تقوم بعملية النقل الربي  ،والتحقق من ا�ستيفاء كافة البيانات املدونة
فـي النم ــوذج امل�ش ــار �إليه فـي امل ــادة اخلام�س ــة من ه ــذا الق ــرار  ،وتوقيعه  ،وختم ــه من قب ــل
املخول بالتوقيع فـي ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة بح�سب الأحوال  ،ولها فـي هذا ال�ش�أن اال�ستعانة
مبن تراه منا�سبا من اجلهات املعنية .
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املــادة ال�سابعــة
ت�صدر املديرية العامة للطرق والنقل الربي الت�صريح مو�ضحا به مدته  ،وحدود النطاق
اجلغرافـي  ،وخطوط النقل الربي .
املــادة الثامنـــة
يجب على امل�صرح له االلتزام بالتعليمات وال�شروط املن�صو�ص عليها فـي الت�صريح ال�صادر
له  ،و�إبالغ املديرية العامة للطرق والنقل الربي ب�أي تعديل يطر�أ على احلمولة �أو و�سيلة
النقل الربي .
املــادة التا�سعــة
يفر�ض ر�سم مقابل الت�صريح بدخول و�سائل النقل الربي الأجنبية الفارغة (ال�شاحنات -
احلافالت) �إىل �أرا�ضي ال�سلطنة  ،مقداره ( )10ع�شرة رياالت عمانية على كل و�سيلة نقل
بري  ،ويتم حت�صيل هذا الر�سم من قبل املديرية العامة للطرق والنقل الربي .
املــادة العا�شــرة
يلغـى الق ــرار ال ــوزاري رقم  2011/44امل�ش ــار �إلي ــه  ،كمــا يلغى كل ما يخالـ ــف ه ــذا القـ ــرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة احلاديـة ع�شـرة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره فيما عدا
حكم املـادة التا�سعـة من هذا القرار  ،فيعمل بها فـي الأول من �أكتوبر 2015م .
�صـدر فــي  4 :من رم�ضــان 1436هـ
املـوافـــــق  21 :من يونيــــو 2015م
د� .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
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