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وزارة النقــــل واالت�صــــاالت
قـــرار وزاري
رقـــم 2019/77
ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي
ا�ستنادا �إلى قانون النقل الربي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2016/10
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2018/2
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تقـــــرر
املــادة الأولــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  15 :من رم�ضــــــــــان 1440هـ
املوافـــــق  21 :من مايـــــــــــــــو 2019م
د � .أحمد بن حممد بن �سامل الفطي�سي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واالت�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
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تعديالت على بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي
املــادة ( ) 1
ت�ضاف فقرة جديدة �إلى نهاية املادة ( )37من الالئحة التنفـيذية لقانون النق ــل الب ــري
امل�شار �إليها  ,ن�صها الآتي :
" ويجوز ملدير عام الطرق والنقل الربي فـي الوزارة � ,أو من يفو�ضه  ,ا�ستثنــاء مقــدم
الطلب من ال�شروط الواردة فـي البنود ( 3بالن�سبة للمدة  )6 , 4 ,من هذه املادة " .
املــادة ( ) 2
ت�ضاف فقرة جديدة �إلى نهاية املادة ( )41من الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي
امل�شار �إليها  ,ن�صها الآتي :
" ويجوز ملدير عام الطرق والنقل الربي فـي الوزارة � ,أو من يفو�ضه  ,ا�ستثن ــاء مركبـ ــة
الأجرة من املوا�صفتني الواردتني فـي البندين ( 3بالن�سبة للأفراد  )7 ,من هذه املادة " .
املــادة ( ) 3
ت�ستبدل بعبارة " فتح من�ش�أة ملزاولة �أي ن�شاط " الواردة فـي البند رقــم ( )1م ــن امللح ــق
رقم (( )2قائمة املخالفات واجلزاءات الإدارية) املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون النقل
الربي امل�شار �إليها  ,عبارة " مزاولة �أي ن�شاط " .
املــادة ( ) 4
ي�ستبدل بالبند رقم ( )35من امللحق رقم (( )2قائمة املخالفات واجلزاءات الإدارية) املرفق
بالالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي امل�شار �إليها  ,البند الآتي :
م

نــوع املخالفــة

35

النقل مبركبات الأجرة
من الأماكن غري املرخ�ص بها

اجلــزاءات الإداريــة
 غرامة مقدارها ( )50خم�ســون ريـاالعمانيا  ,فـي املرة الأولى
 غرام ــة مقدارهــا ( )100مائـ ــة ريـ ــالعماين  ,فـي املرة الثانية
 غرام ــة مقدارهــا ( )200مائتـ ــا ري ــالعماين  ,فـي املرة الثالثة
� -إلغاء الرتخي�ص  ,فـي املرة الرابعة

