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١-  السياسة 
َتشــتمل هــذه الوثيقــة علــى سياســة حركــة المــرور غيــر الخطــرة لمنطقــة التنــازل فــي مينــاء صحــار 

والمنطقــة الحــرة )منطقــة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة(:

1-1  القانون

يطبق قانون المرور في منطقة ميناء صحار والمنطقة الحرة.

1-2 الشرعية

طبقــً لــوزارة الشــؤون القانونيــة، هــذه السياســة واإلجــراءات شــرعية تحــت الجــدول رقــم    1- ٢ -1
»6«  و الجــدول رقــم »7« مــن اتفاقيــة التنــازل المتعلقــة بمينــاء صحــار الصناعــي والمؤرخــة 
بتاريــخ الثالــث والعشــرون مــن يوليــو ٢٠٠٢ م. فــي حقيقــة األمــر، فقــد ألزمــت شــركة 
مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة بإصــدار سياســة وإجــراءات مروريــة لمنطقــة مينــاء صحــار 

ــرة. ــة الح والمنطق

عــاوة علــى ذلــك، فقــد تــم إعــام شــرطة ُعمــان الســلطانية بهــذه السياســة واإلجــراءات    ٢ - ٢ -1
حيــث أفــادوا بأنــه ليــس لديهــم أيــة اعتراضــات حولهــا.

1-3 اإلستثناءات

للدفــاع  العامــة  اإلدارة  الســلطانية،  ُعمــان  شــرطة  مــن:  كل  السياســة  هــذه  مــن  يســتثنى 
ودوريــات  الحــرة،  والمنطقــة  صحــار  بمينــاء  والســامة  األمــن  خدمــات  واإلســعاف،  المدنــي 
الطــوارئ  وســيارات  الحــرة  والمنطقــة  صحــار  مينــاء  بشــركة  األمــن  قســم  وموظفــي 
واجباتهــم. تأديــة  أثنــاء  الحــرة  والمنطقــة  صحــار  بمينــاء  العاملــة  للشــركات   التابعــة 

1-4 السرعة المحددة

الســرعة المحــددة لــكّل المركبــات فــي منطقــة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة مبينــة بوضــوح تــام 
علــى اللوحــات المروريــة.

1-5 اللوحات اإلرشادية

اللوحــات اإلرشــادية التــي ذكــرت فيهــا سياســة حركــة المــرور غيــر الخطــرة للمينــاء بوضــوح، ســيتم 
وضعهــا فــي بوابــات الدخــول إلــى منطقــة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة وفــي البوابــات الرئيســية 

ــاء والمنطقــة الحــرة. للمين

 1-6 الدوريات

ــن  ــة( والذي ــة )الدوري ــا كلم ــوب عليه ــات المكت ــي العرب ــة ف ــات الُمنتظم ــون بالدوري 1-6-1        القائم
تتعاقــد معهــم أو تســتخدمهم شــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة ســيعملون علــى 

فــرض وتطبيــق هــذه السياســة.

1-6-٢    علــى أيــة حــال، ومــن وقــت آلخــر قــد تشــتمل الدوريــة علــى عناصرغيــر منتظمــة يقــودون 
ــة(. ــة )الدوري ــر مركب ــة غي ــة مختلف مركب

الدوريــة ســتكون مجّهــزة بأجهــزة الــرادار المحمولــة وآالت تصويــر الفيديــو لتســجيل    3-6-1
المخالفــات. نتائــج هــذه األجهــزة الحديثــة علــى درجــة عاليــة مــن الدقــة بمعاييــر عالميــة، 

ــراءات. ــامة اإلج ــان س ــجات لضم ــي الس ــا ف ــاظ به ــيتم االحتف وس

 1-7 التنفيذ

المخالفيــن  توقيــف  )أ(  خالهــا  مــن  ســيتم  إجــراءات  سيشــمل  السياســة  تنفيــذ    1-7-1
صحــار  مينــاء  شــركة  شــركة  بواســطة  أفرادهــا  تعييــن  تــم  التــي  الدوريــة  قبــل  مــن 
والمنطقــة الحــرة وإعامهــم بمخالفاتهــم )ب( بعــد ذلــك، ســيتم إشــعار المســتأجر 
مينــاء  منطقــة  إلــى  المخالفيــن  األشــخاص  أو  الشــخص  دخــول  عــن  المســؤول 
المســتأجر  َســَيقوم  ذلــك  بعــد  و)ج(  المخالفــة؛  بتلــك  الحــرة  والمنطقــة  صحــار 
المخالفــة. مــن  يــوم   3٠ خــال  المخالــف  الشــخص  مــن  إداريــَة  رســوم   بخصــم 
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تقع مسؤولية إخطار الزوار بهذه السياسة واإلجراءات على عاتق المستأجرين.    ٢-7-1

ــاء  ــركة مين ــل ش ــن قب ــهر م ــة كّل ش ــي نهاي ــتأجرين ف ــى المس ــورة إل ــال فات ــيتم إرس س   3-7-1
صحــار والمنطقــة الحــرة يرفــق معهــا الغرامــات المفروضــة علــى الموظفيــن والــزوار 

التابعيــن لهــم خــال ذلــك الشــهِر.

ــتامها. ــن اس ــوم م ــال 3٠ ي ــتأجر خ ــطة المس ــورة بواس ــذه الفات ــداد ه ــم س ــب أن يت يج   
إذا لــم يتــم ســداد الفاتــورة خــال ذلــك الشــهر، ســتتم إضافــة 1٠% مــن قيمــة الفاتــورة غيــر 

المســددة وتضمينهــا فــي الفاتــورة التاليــة للمســتأجر للشــهر الــذي يليــه.

بعد المخالفة األولى، سيتم تغريم الشخص المخالف مبلغ وقدره 1٠ ريال ُعماني.   4-7-1

بعــد المخالفــة الثانيــة، ســيتم منــع الُمخالــف مــن قيــادة مركبتــه داخــل منطقــة المينــاء    5-7-1
ــال ُعمانــي. لمــدة 3 أشــهر، مــع تغريمــه مبلغــً وقــدره ٢٠ ري

بعــد المخالفــة الثالثــة، ســيتم منــع الُمخالــف مــن قيــادة مركبتــه داخــل المينــاء لمــدة 6    6-7-1
ــي. ــال ُعمان ــدره 4٠ ري ــً وق ــه مبلغ ــع تغريم ــهر، م أش

بعــد المخالفــة الرابعــة، ســيتم منــع الُمخالــف مــن قيــادة مركبتــه داخــل المينــاء لمــدة 1٢    7-7-1
شــهرًا، مــع تغريمــه مبلغــً وقــدره 8٠ ريــال ُعمانــي.

ــاء  ــة المين ــي منطق ــيارة ف ــادة الس ــن قي ــوع م ــف وممن ــخص مخال ــف أي ش ــم توقي إذا ت   8-7-1
والمنطقــة الحــرة أثنــاء فتــرة 3 أشــهر التــي تــم منعــه مــن قيــادة الســيارة فيهــا، ســيتم 

ــه. ــم إيقاف ــرة يت ــي كل م ــي ف ــال ُعمان ــدره ٢5٠ ري ــً وق ــه مبلغ تغريم

ــاء  ــة المين ــي منطق ــيارة ف ــادة الس ــن قي ــوع م ــف وممن ــخص مخال ــف أي ش ــم توقي إذا ت   9-7-1
والمنطقــة الحــرة أثنــاء فتــرة 6 أشــهر التــي تــم منعــه مــن قيــادة الســيارة فيهــا، ســيتم 

ــه . ــم إيقاف ــرة يت ــي كل م ــي . ف ــال ُعمان ــدره ٢5٠ ري ــً وق ــه مبلغ تغريم

ــاء  ــة المين ــي منطق ــيارة ف ــادة الس ــن قي ــوع م ــف وممن ــخص مخال ــف أي ش ــم توقي إذا ت   1٠-7-1
والمنطقــة الحــرة أثنــاء فتــرة 1٢ شــهرًا التــي تــم منعــه مــن قيــادة الســيارة فيهــا، ســيتم 

ــه. ــم إيقاف ــرة يت ــي كل م ــي ف ــال ُعمان ــدره ٢5٠ ري ــً وق ــه مبلغ تغريم

تفاصيــل األشــخاص المخالفيــن ســتظل مدونــة في »قاعــدة البيانــات للمخالفــات المرورية«   11-7-1
لــدى مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة لمــدة ســنة واحــدة مــن تاريــخ ارتــكاب المخالفــة 

ــك. ــد ذل ــا بع ــيتم حذفه ــرة وس األخي

كافــة الموظفيــن الذيــن يعملــون فــي المينــاء أو يقومــون بزيــارة المينــاء يذّكــرون بضــرورة    1٢-7-1
إبــراز بطاقــات دخــول المينــاء الخاصــة بهــم )Gate pass( لشــرطة ُعمــان الســلطانية فــي 

بوابــة الدخــول.

ــي  ــن ف ــة الموظفي ــف كاف ــي توّقي ــّق ف ــم الح ــلطانية له ــان الس ــرطة ُعم ــة أو ش الدوري   13-7-1
المينــاء والطلــب منهــم إظهــار بطاقــات دخــول المينــاء الخاصــة بهــم.

قد تتخذ شرطة ُعمان السلطانية إجراءات قضائية ضّد أّي شخص مخالف   14-7-1

1-8 النداءات

إذا لــم يوافــق األشــخاص المخالفــون علــى ســداد قيمــة المخالفــة، يمتلــك األشــخاص المخالفــون 
الحــّق فــي مناشــدة أربــاب أعمالهــم.

1-9 اإلخطار

ــة  ــزم كاف ــه يلت ــرة، فإن ــة الح ــار والمنطق ــاء صح ــركة مين ــة بش ــن الخاص ــم والقواني ــً للنظ وفق
ــة  ــن أّي ــاغ ع ــتأجرين باإلب المس

وكافــة الحــوادث واالصطدامــات المروريــة التي يشــترك فيهــا مســتخدميهم، المقاوليــن التابعين 
ــم، أو زّوارهم. له
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1-10 المراجعة

ســيكون  لذلــك،  ووفقــا  ســنتين.  كّل  مراجعتهــا  ســتتم  واإلجــراءات  السياســة  هــذه 
أغلبيــة  يحتفــظ  حــال،  أيــة  علــى  م.   ٢٠٢٢ نوفمبــر  هــو  للمراجعــة  التالــي  التاريــخ 
بمينــاء  والبيئــة  واألمــن  والســامة  الصحــة  ولجنــة  لينكــس  صحــار  المســتأجرين، 
كان. وقــت  أي  فــي  واإلجــراءات  السياســة  هــذه  مراجعــة  فــي  بالحــق  الصناعــي   صحــار 

2-  اإلجراءات 
فيما يلي إجراءات المرور للحد من المخاطر وفرض النظام:

2-1 تسجيل المخالفة

في حال ماحظة أية مخالفة، ستقوم الدورية بتسجيل تلك المخالفة بواسطة الرادار المحمول 
وآلة تصوير الفيديو.

2-2 إيقاف عربة الشخص المخالف

الشــخص  إلــى  باإلشــارة  الدوريــة  ســتقوم  كاٍف،  بشــكل  المخالفــة  تســجيل  بمجــرد    1-٢-٢
ــق  ــي تاح ــة الت ــة الدوري ــن مركب ــارة م ــتصدر اإلش ــه. وس ــاف مركبت ــرورة إيق ــف بض المخال
مركبــة الشــخص المخالــف وذلــك مــن خــال تشــغيل الضــوء وصفــّارة اإلنــذار التحذيريــة.

فــي حالــة عــدم توقــف المركبــة فــورًا، ســتقوم مركبــة الدوريــة بماحقــة المركبــة    ٢-٢-٢
الحــرة. والمنطقــة  تغــادر منطقــة مينــاء صحــار  أو  تتوّقــف  المخالفــة حتــى 

بمجــرد أن تتوقــف المركبــة المخالفــة علــى كتــف الطريــق، تتوقــف مركبــة الدوريــة خلــف    3-٢-٢
المركبــة المخالفــة تمامــً. ويقــوم ضابــط الدوريــة بمغــادرة مركبــة الدوريــة واالقتــراب مــن 

المركبــة المخالفــة.

ــة باإلشــارة إلــى الســائق لفتــح  ــه إلــى المركبــة المخالفــة، يقــوم ضابــط الدوري عنــد وصول   4-٢-٢
ــذة. الناف

 2-3 تسجيل بيانات الشخص المخالف

بمجــرد أن يقــوم الشــخص المخالــف بفتــح نافذتــه، يقــوم ضابــط الدوريــة بالتوضيــح   1  -3-٢
بشــكل مــؤّدب وبحــزم للشــخص المخالــف بأنــه قــد ارتكــب مخالفــة مروريــة خطــرة، وأن 

ــة. ــل الدوري ــن قب ــجيلها م ــم تس ــد ت ــة ق ــك المخالف تل

وســيطلب الضابــط بعــد ذلــك مــن الشــخص المخالــف ذكــر اســمه بالكامــل وإبــراز بطاقــة   3-٢-٢ 
دخــول المينــاء الخاصــة بــه.

ســيقوم الضابــط أيضــً بمراجعــة رقــم تســجيل، صنــع، طــراز، ولــون مركبــة الشــخص   3-3- ٢ 
ــتمارة  ــتكمال اس ــة باس ــط الدوري ــيقوم ضاب ــات، س ــذه البيان ــم ه ــرد تقدي ــف. وبمج المخال
المخالفــة المروريــة للقيــادة الخطــرة الخاصــة بمينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة فــورًا 
وتعبئتهــا بهــذه البيانــات كمــا ســيعطي ضابــط الدوريــة نســخة واحدة مــن هذه االســتمارة 

ــف. ــخص المخال للش

 ٢-3-4   بعــد ذلــك ســيّتصل الضابــط بضابــط/ مشــرف األمــن فــي شــركة مينــاء صحــار والمنطقــة 
الحــرة للتدقيــق فــي قاعــدة بيانــات مخالفــات المــرور لمعرفــة مــا إذا كان الشــخص 

ــابقً. ــرة س ــادة الخط ــة للقي ــات مروري ــب مخالف ــد ارتك ــف ق المخال

2-4 التوضيح للشخص المخالف

بعــد ذلــك ســيوّضح الضابــط للشــخص المخالــف بــأن نســخة واحــدة مــن هــذه االســتمارة    1-4-٢
ستســلم إلــى الرئيــس التنفيــذي بالشــركة التــي يتبــع لهــا الشــخص المخالــف وستســلم 

نســخة منهــا إلــى شــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة.

ســيوّضح الضابــط بــأّن الموظفيــن الذيــن يرتكبــون مخالفــات مروريــة فــي منطقــة مينــاء    ٢-4-٢
صحــار والمنطقــة الحــرة للمــرة األولــى ســيتحّملون رســومً إداريــة وقدرهــا 1٠ ريــال ُعمانــي 

مــن رّب عملهــم.
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ســيوّضح الضابــط بــأّن الموظفيــن الذيــن يرتكبــون مخالفــات مروريــة فــي منطقــة مينــاء    3-4-٢
صحــار والمنطقــة الحــرة للمــّرة الثانيــة ســيتحّملون رســومً إداريــة وقدرهــا ٢٠ ريــال ُعمانــي 
ــهر  ــدة 3 أش ــاء لم ــة المين ــي منطق ــة ف ــادة مركب ــم بقي ــمح له ــن يس ــم ول ــن رّب عمله م

مــن وقــت المخالفــة الثانيــة.

ــأّن الموظفيــن الذيــن يرتكبــون مخالفــات مروريــة فــي منطقــة مينــاء  ٢-4-4    ســيوّضح الضابــط ب
صحــار والمنطقــة الحــرة 3 مــرات ســيتحملون رســومً إداريــة وقدرهــا 4٠ ريــال ُعمانــي مــن 
رّب عملهــم ولــن يســمح لهــم بقيــادة أي مركبــة فــي منطقــة المينــاء لمــدة 6 أشــهر مــن 

وقــت المخالفــة الثالثــة.

٢-4-5    ســيوّضح الضابــط بــأّن الموظفيــن الذيــن يرتكبــون مخالفــات مروريــة فــي منطقــة مينــاء 
صحــار والمنطقــة الحــرة 4 مــرات ســيتحملون رســومً إداريــة وقدرهــا 8٠ ريــال ُعمانــي مــن 
رّب عملهــم ولــن يســمح لهــم بقيــادة أي مركبــة فــي منطقــة المينــاء لمــدة 1٢ شــهرًا مــن 

وقــت المخالفــة الرابعــة.

ــأّن الشــخص المخالــف والــذي يتــم توقيفــه وهــو يقــود الســيارة فــي  ٢-4-6    ســيوّضح الضابــط ب
منطقــة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة أثنــاء فتــرة 3 أشــهر التــي منــع مــن قيــادة الســيارة 

فيهــا ســيتحمل رب عملــه رســومً إداريــة وقدرهــا ٢5٠ ريــال ُعمانــي

ــأّن الشــخص المخالــف والــذي يتــم توقيفــه وهــو يقــود الســيارة فــي  ٢-4-7    ســيوّضح الضابــط ب
منطقــة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة أثنــاء فتــرة 6 أشــهر التــي منــع مــن قيــادة الســيارة 

فيهــا ســيتحمل رب عملــه رســومً إداريــة وقدرهــا ٢5٠ ريــال ُعمانــي.

ــأّن الشــخص المخالــف والــذي يتــم توقيفــه وهــو يقــود الســيارة فــي  ٢-4-8    ســيوّضح الضابــط ب
منطقــة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة أثنــاء فتــرة 1٢ شــهرًا التــي منــع مــن قيــادة الســيارة 

فيهــا ســيتحمل رب عملــه رســومً إداريــة وقدرهــا ٢5٠ ريــال ُعمانــي.

٢-4-9    ســيوّضح الضابــط بأّنــه إذا لــم يوافــق األشــخاص المخالفــون علــى التغريــم، فلهــم الحــّق 
فــي مناشــدة أربــاب أعمالهــم.

٢-4-1٠     ســيوّضح الضابــط بــأّن الشــخص المخالــف يمكــن أن يســتلم بطاقــة دخول المينــاء الخاصة 
بــه مــن قســم األمــن بشــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة فــي اليــوم التالــي وســيعطي 

الضابــط الشــخص المخالــف إيصــال للبطاقة.

ــة  ــى مركب ــود إل ــا ويع ــه/ تعاونه ــف تعاون ــخص المخال ــة للش ــط الدوري ــكر ضاب ــرًا يش ٢-4-11    وأخي
ــة. الدوري

٢-4-1٢   ســتعود الدوريــة فــي نهايــة مناوبتهــا إلــى مكتــب شــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة 
ــى  ــتمارات إل ــخ االس ــادرة ونس ــاء المص ــول المين ــات دخ ــليم بطاق ــا بتس ــيقوم أفراده وس

مشــرف األمــن بشــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة.

ــة أن  ــا ومعرف ــن ماحظته ــى يمك ــاء حت ــول المين ــة دخ ــى بطاق ــة عل ــع عام ــيتم وض ٢-4-13   س
حامــل هــذه البطاقــة قــد ارتكــب مخالفــة.

٢-4-14    بعــد ذلــك ســيوجه مشــرف األمــن بشــركة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة الدورية لتســليم 
إحــدى النســختان المتبقيتــان مــن اســتمارة المخالفــة إلــى الرئيــس التنفيــذي للمؤسســة 

المســؤولة عــن الشــخص المخالــف.

٢-4-15  كافــة الــزّوار والمقاوليــن الذيــن ُســمح لهــم بزيــارة مينــاء صحــار والمنطقــة الحــرة أو 
ــركة.  ــك الش ــؤولية تل ــت مس ــرون تح ــاء يعتب ــي المين ــركة ف ــل ش ــن قب ــا م ــل فيهم العم
معهــم  التعامــل  ســيتم  المخالفــات  بتلــك  يقومــون  الذيــن  الــزّوار  هــؤالء  أن  حيــث 
ــرة. ــة الح ــار والمنطق ــاء صح ــي مين ــتخدم ف ــا أّي مس ــل به ــي يعام ــة الت ــس الّطريق  بنف
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