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وزارة النقـــل واالت�صـــاالت
قـــرار وزاري
رقـــم 2016/89
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم 2015/133
ب�شــ�أن تنظيــم النقــل البــري بو�سائــل النقــل الأجنبيـــة
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل املر�س ــوم ال�سلطانــي رق ــم  2008/19بتحديـ ــد اخت�صا�صــات وزارة النق ــل واالت�ص ــاالت
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القرار الـوزاري رقم  2015/133ب�شـ�أن تنظيـم النقـل البـري بو�سائـل النقـل الأجنبيـة ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على القرار الوزاري رقم  2015/133ب�ش�أن تنظيم النقل الربي
بو�سائل النقل الأجنبية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  24 :من �شعبــــــــــان 1437هـ
املوافــــق  31 :من مايـــــــــــــــو 2016م
د�.أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
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تعديالت على بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم 2015/133
ب�شـــ�أن تنظيــم النقـــل البـــري بو�سائـــل النقــــل الأجنبيــــة
املــادة ( ) 1
ي�ستبـدل بن�صــو�ص املـواد (الثانيـة والثالثـة والرابعـة) مـن القـرار الـوزاري رقـم 2015/133
امل�شـار �إليـه  ،الن�صـو�ص الآتيـة :
املــادة الثانيــــة
يحظ ــر عل ــى و�سائـ ــل النقـ ــل الب ـ ــري الأجنبي ــة مزاول ـ ــة �أن�شط ـ ــة النقـ ــل الب ـ ــري الداخلـ ــي
بــني نقطت ــني داخ ــل ال�سلطنـ ــة �إال بعــد احل�صــول علــى ت�صريــح م�سب ــق من وزارة النقـ ــل
واالت�صاالت  ،و�سداد ر�سم مقداره ( )10ع�شــرة ريــاالت عمانية عن كل و�سيلة نقـل ب ــري ،
ويــفر�ض على كل من يخالف ذلك غرامة �إدارية  ,قدرها ( )300ثالثمائة ريال عماين .
املــادة الثالثــــة
يحظ ــر على و�سائـ ــل النـ ــقل الب ــري الأجنبي ـ ــة وطاقمهـ ــا البق ــاء فـي �أرا�ض ــي ال�سلطنـ ــة
لفرتة جتــاوز (� )7سبع ـ ــة �أيـ ــام �إال بت�صري ــح من وزارة النق ــل واالت�صــاالت بع ـ ــد التن�سي ــق
مع �شرطة عمان ال�سلطانية  ،و�سداد ر�سم  ,مقداره ( )10ع�شرة رياالت عمانية عن كل يوم ،
ويفر�ض على كل من يخالف ذلك غرامة �إدارية  ،قدرها ( )50خم�سون رياال عمانيا عن كل
يوم ت�أخري  ،وي�ستثنى من ذلك و�سائل النقل التي يكون طاقمها من مواطني دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية وغريها من الدول التي تدخل معها ال�سلطنة فـي اتفاقية
تق�ضي بذلك .
املــادة الرابعـــة
يحظر على و�سائل النقل الربي الأجنبية التحميل فـي رحلة العودة �إىل بلد �آخر غري البلد
امل�سجلة فـيه �إال بعد احل�صول على ت�صريح م�سبق من وزارة النقل واالت�صاالت  ،و�سداد
ر�ســم  ,مق ــداره ( )10ع�شــرة رياالت عمانيــة عن ك ــل و�سيل ــة نق ــل ب ــري  ،ويفر�ض على ك ــل
من يخالف ذلك غرامة �إدارية  ,قدرها ( )50خم�سون رياال عمانيا .

