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 تمهيــدال: اوالا 

  -تعريف وثيقة النقل : .1
ــــــــ ن - ــــــــ  ا كــــــــ   ق ــــــــ   قــــــــد النقــــــــل و  ــــــــ  الطــــــــر  وثيقــــــــة النقــــــــل هــــــــو ماــــــــتند ي ب ون نقــــــــل الب ــــــــ      

وتعديالتــــــــــع ويبــــــــــين العالقــــــــــة بـــــــــــين ا ــــــــــرا   م يــــــــــة النقــــــــــل ل م يــــــــــة  قــــــــــو     ـــــــــــة  2006( لاــــــــــنة 21رقــــــــــم 
 األ را .

"ال يامح ب لنقل  -البند/ ب : 2006( لانة 21نقل الب         الطر  رقم ( من ق نون 6نص الم دة   -
 ".الداخ ي او النقل الدولي اال بموجب وثيقة نقل

 -:2006( لانة 21نقل الب         الطر  رقم ( من ق نون 7نص الم دة   -
-جيبانتتضمنوثيقةالنقلالبياناتالتالية:-أ

مكانوتاريخاصدارالوثيقةوعددنسخهااالصليةعلىانالتقلعنثالث. .1
اسمالناقلوالشاحنوادلرسلاليووعنوانكلمنهم. .2
ئعوتسليمهاوالوقتاحملدددلباشرةالنقل.مكانوتاريخوشروطتسلمالبضا .3
نوعواسطةالنقلورقمهاوفئتها. .4
خطسرينقلالبضائع. .5
وصفالبضائعوقيمتهاادلبينةيفالفاتورةوحالتهاالظاىرةوطبيعتهاالعامةوخطورهتا،انوجدت .6

،وعالماهتاادلميزةوعددالطروداوالقطعوالكميةوالوزنوطريقةالتغليف.
جرةالنقلومااذاكانتقددفعتاوسيتمتسديدىايفمكانالوصولواينفقاتاضافيةا .7

واجلهةاليتتتحملدفعها.
مدةالسماحللقيامبعملياتحتميلالبضائعوتفريغهادوناجروايمنادلهاماالخرىادلتعلقة .8

تعوداىلألسبابقررةذلابالنقلواسساحتساباالجوراليتيستحقهاالناقلعندجتاوزادلددادل
الشاحناوادلرسلاليووبيانبغراماتالتأخريادلرتتبةعلىالناقلعندجتاوزادلدةاحملددةبفعل

منو.
توقيعالناقلوالشاحناومنينوبعنأيمنهما. .9
أيحتفظللناقلاوادلرسلاليوانوجدمعبياناالسباب. .11
اجراءاتالسلطاتاجلمركيةاوايطلبهاتتاوعمليةالنقلتفتضيهاايبياناتاخرى .11

جهةرمسيةاخرى.
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التفقدوثيقةالنقلحجتهايفاالثباتاذاملتتضمناياًمنالبياناتالواردةيفالفقرة)أ(منىذه-ب
عيادلادة،واليؤثرذلكعلىحقحاملهاحسنالنيةيفادلطالبةبالتعويضعنالضررالذيحلقبووعلىمنيد

خمالفةىذهالبياناتاثباتذلكبالطرقادلقررةقانوناً.

(  25 مب ــــــــــ    يــــــــــتم تق ضــــــــــي ضــــــــــمن المع م ــــــــــة ال مر يــــــــــة النقــــــــــل وثيقــــــــــة ـــــــــي  ــــــــــ    ــــــــــد  وجــــــــــود  -

و  (2011لاـــــــــنة  37رقـــــــــم  دا ـــــــــرة ال مـــــــــ ر  بالغـــــــــ ت ال مـــــــــ ر  االردنيـــــــــة  اـــــــــب دينــــــــ ر مـــــــــن خـــــــــال  دا ـــــــــرة 
 (2012لانة 16 

 -نقل  والا بي ت المتع قة ب لتطبي  ال  لي:واق  العمل ال  لي بوثيقة ال .2
 
النقددددددددددددلخدددددددددددددماتيفحتسدددددددددددد ودورىدددددددددددداالنقددددددددددددلوثيقددددددددددددةبأمهيددددددددددددةالنقددددددددددددلعمليددددددددددددةاطددددددددددددرا معرفددددددددددددةعدددددددددددددم .1

 .وضمانحقوقاطرا عمليةالنقل
وغالبدددددددداًمددددددددايددددددددتمالتغاضدددددددديعددددددددنتعبئددددددددة يددددددددعتعبئددددددددةالوثيقددددددددةورقيدددددددداًوكتددددددددرةادلعلومدددددددداتادلطلددددددددوبتعبئتهددددددددا .2

 .ادلعلوماتادلطلوبة
مدددددددددنصددددددددحةالبيانددددددددداتادلدخلددددددددةعلددددددددىوثيقدددددددددةالنقددددددددلومددددددددددىمطابقتهددددددددامدددددددددعللتأكدددددددددعدددددددددموجددددددددوداليدددددددددة .3

 البياناجلمركي.
 .وادلتعامل هباعدموجوداحصائياتاوبياناتاومعلوماتخبصوصوثيقةالنقل .4
اصدددددددددددداروثيقدددددددددددةنقدددددددددددلمدددددددددددنقبدددددددددددلاشدددددددددددخاصاوشدددددددددددركاتغدددددددددددريمرخصدددددددددددةلددددددددددددىىيئدددددددددددةتنظددددددددددديمالنقدددددددددددل .5

 الربي.

 -ير وتطبي  منظومة الكترونية إلدارة وثيقة النقل:اهدا  تطو  .3
 
 .اجيادوسيلةمرنووسهلةميكنمنخالذلاتعبئةوثيقةالنقلبالشكلالصحيح .1
 منصحةالبياناتادلدخلةضمنوثيقةالنقل.التأكدامكانية .2
 التخلصمنالنسخالورقيةواعتمادالنموذجبشكلالكرتوين. .3
 متلدائرةاجلمارك،وزارةالصناعةوالتجارة.ربطاجلهاتذاتالعالقة .4
 احلدمنتدخلاالشخاصو/اوالشركاتغريادلرخصةيفاالجتاربوثيقةالنقل. .5
خددددددددددددماتنقدددددددددددلالبضدددددددددددائعاحلصدددددددددددولعلدددددددددددىاحصدددددددددددائياتدلسددددددددددداعدةمتخدددددددددددذيالقدددددددددددرارلتحسددددددددددد واقدددددددددددع .6

 .علىالطرق
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 -نط   و  م العمل الماتهد  : .4
-:وثيقةالنقلبإصدارلشركاتادلرخصةواليتيسمحذلاب اجلدولالتايلاعدادا-

  دد الشر  ت الترخيص نمط
شـــــــــــــــر  ت نقــــــــــــــــل الب ـــــــــــــــ      ــــــــــــــــ  الطـــــــــــــــر  مو  ــــــــــــــــة  اــــــــــــــــب 

 التخصص ت
195 

 103 ال  وي ت     الطر  نقل ا م  
 6 النقل المبرد     الطر ا م   

 3 نقل األغن   والمواشي     الطر ا م   
 1 الطر  نقل الاي رات    ا م   

 5 نقل الزيوت النب تية ب لصه ريج     الطر ا م   
 11 نقل الم قالت     الطر ا م   

 63 نقل النفط الخ   ومشتق تع ب لصه ريج     الطر ا م   
 89 نقل الب     الع مة     الطر ا م   
 7 نقل الب  ون ال  هز     الطر ا م   

 105 وسط ء الش ن     الطر شر  ت 
 300 الم موع



-:يب اجلدولالتايلعددالشاحناتالعاملة-

  دد الش  ن ت التو ي 
 5418 م كية الشر  ت

 9905 م كية  ردية
 15323 الم موع
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تبعددددددددددددداًل حصدددددددددددددائياتالكرتونيددددددددددددداًاصددددددددددددددارىاالنقدددددددددددددلادلتوقدددددددددددددعوثدددددددددددددائقاعددددددددددددددادتبددددددددددددد اجلدددددددددددددداولالتاليدددددددددددددة-

-:(2115-2114-2113للسنوات)ادلرفقة

)النقلالداخلي(.عمان–العقبة.عددوثائقالنقلادلتوقعاصدارىاعلىحمور1

 المتوسط اليومي المتوسط الشهري المتوسط الانوي النمط

 0 4 46 الب  ون ال  هز
 31 915 10981 النقــــــل المبــــــــــرد
 8 232 2779 نقـــــل الم قــــــــــالت

 56 1688 20253 ــــ راتنقــــل الايــ
 11 335 4015 نقل االغن   والمواشـي

 581 17439 209270 نقل الب     الع مع     الطر 
 744 22321 267855 نقل ال  وي ت     الطر 

 3 83 994 نقل الزيوت النب تيع
 242 7248 86979 نقل النفط الخ   ومشتق تع 

 1675 50264 603172 م موع المتوسط


موزعدددددددددددددةحسدددددددددددددبعدددددددددددددددوثدددددددددددددائقالنقدددددددددددددلادلتوقدددددددددددددعاصددددددددددددددارىاللمراكدددددددددددددزاحلدوديدددددددددددددة)النقدددددددددددددلاخلدددددددددددددارجي(.2

-جنسيةالشاحنة:

 المتوسط اليومي المتوسط الشهري المتوسط الانوي جناية الش  ن ت

 333 9990 119885 الش  ن ت االردنية
 310 9323 111880 الش  ن ت غير االردنية

 643 19313 231765 م موع المتوسط
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.يبدددددددددددد اجلدددددددددددددولالتددددددددددددايلاعددددددددددددداد يددددددددددددعوثددددددددددددائقالنقددددددددددددلادلتوقددددددددددددعاصدددددددددددددارىا)النقددددددددددددلالددددددددددددداخليوالنقددددددددددددل3

-اخلارجي(:

 المتوسط اليومي المتوسط الشهري المتوسط الانوي 

 1675 50264 603172  م ن( –النقل الداخ ي  العقبة 
 643 19313 231765 النقل الخ رجي  المرا ز ال دودية(

 2319 69578 834937 وسطم موع المت


-يتب مناجلداولالسابقةحجمالعملكمايلي:-

(منالعمالءباحلداالدىن.300لوثيقةالنقلادارة)اإللكرتونيةجيبعلىادلنظومة .1
باحلددددددددددددددددد(مركبددددددددددددددددةشددددددددددددددددحن15323جيددددددددددددددددبعلددددددددددددددددىادلنظومددددددددددددددددةااللكرتونيددددددددددددددددةلوثيددددددددددددددددةالنقددددددددددددددددلادارة) .2

.االدىن
(وثيقددددددددددددددددةيددددددددددددددددومي عدددددددددددددددددل2319ةلوثيقددددددددددددددددةالنقددددددددددددددددلادارة)جيددددددددددددددددبعلددددددددددددددددىادلنظومددددددددددددددددةااللكرتونيدددددددددددددددد .3

.سنوياً(وثيقة834937ومعدل)شهرياً(وثيقة69578)

 -الي ت العمل التي سيتم من خالله  تطبي  المنظومة االلكترونية إلدارة وثيقة النقل: .5

 - رح  ط ء متك مل من خال  هيئة تنظيم النقل البري يشمل م  ي ي: -
شددددددددددبكةخدددددددددداللمددددددددددنذلدددددددددداالوصددددددددددولميكددددددددددناالسددددددددددتخدامسددددددددددهلةالكرتونيددددددددددةمنظومددددددددددةتطددددددددددويرتصددددددددددميمو .1

 -تشمل:االنرتنتاو/وتطبيقاتاذلواتفالذكيةللتعاملمعوثيقةالنقل
 .نظامادارةواصداروثيقةالنقلبشكلالكرتوين 
 .تطبيقاتاذلواتفالذكية 
 .النظامادلايل 
 .نظاممتابعةالعمالء 
 اخلارجية.واجلهاتظمةاذليئةالربطااللكرتوينمعانواجهة

 -وتشمل:توريداالجهزةوادلعداتالالزمةلتشغيلادلنظومة .2
 (اجهددددددددددددزةاخلدددددددددددددوادمالرئيسددددددددددددةServer)(3عددددددددددددددد)(دمخددددددددددددادمقاعددددددددددددددةالبيانددددددددددددات،خدددددددددددددا

 الويب،خادمالنسخاالحتياطية(.
 8عددالوثيقةإلدارةاجهزةالكمبيوتر. 
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 2طابعاتليزريةعدد. 
 هتا.الشبكةوجتهيزا 
 (.....االثاث)ادلكاتب،الكراسي

 
 -وبشملمايلي:ستخدميالنظامونقلادلعرفةدلتدريب .3

 مدددددددددددددن(شدددددددددددددركاتالنقدددددددددددددل،وسدددددددددددددطاءالشدددددددددددددحن)الشدددددددددددددركاتادلرخصدددددددددددددةمدددددددددددددو فيتددددددددددددددريب
للتعامدددددددددددددلمدددددددددددددعادلنظومدددددددددددددةاإللكرتونيدددددددددددددةلوثيقدددددددددددددةخددددددددددددداللعقددددددددددددددورشددددددددددددداتعمدددددددددددددلتدريبيدددددددددددددة

 .النقل
 مدددددددددددنخددددددددددداللعقددددددددددددورشددددددددددداتادلختصددددددددددد يتددددددددددددريبمدددددددددددو فيىيئدددددددددددةتنظددددددددددديمالنقدددددددددددلالدددددددددددرب

 .للتعاملمعادلنظومةاإللكرتونيةلوثيقةالنقلعملتدريبية
 .عقدمحالتتوعيةوورشاتعمللنشرمفهوموامهيةوثيقةالنقل 

 
مركددددددددددددزمددددددددددددنخدددددددددددداللادارةوتشددددددددددددغيلادلنظومددددددددددددةااللكرتونيددددددددددددةبعددددددددددددداالنتهدددددددددددداءمددددددددددددنالتطددددددددددددويروالتنفيددددددددددددذ .4

مددددددددددناسددددددددددتمراريةعمددددددددددلسدددددددددداعةللتأكدددددددددددالمندددددددددداوبعلدددددددددىمددددددددددداروجددددددددددودفريددددددددددقعمددددددددددلخدمدددددددددوللعمددددددددددالءو
ادلسددددددددددداعدةوتقددددددددددددًنادلنظومدددددددددددةبشدددددددددددكلمسدددددددددددتمروتلقدددددددددددياالستفسددددددددددداراتوادلالحظددددددددددداتعلدددددددددددىادلنظومدددددددددددة

 .بشكلفوريدلستخدم للمنظومة

 -النقل البري : تنظيماالشرا  من خال  هيئة  -
مراحدددددددددلالعمدددددددددلمدددددددددنخددددددددداللتتدددددددددوىلىيئدددددددددةتنظددددددددديمالنقدددددددددلالدددددددددربياالشدددددددددرا علدددددددددىعمدددددددددلالشدددددددددركةيف يدددددددددع

واسدددددددددتمراريةتقددددددددددًناخلدمدددددددددةوالتاكددددددددددمدددددددددنجدددددددددودةوادلتابعدددددددددةعلدددددددددىعمدددددددددلالشدددددددددركةل شدددددددددرا تشدددددددددكيلجلندددددددددة
باإلضدددددددددافةاىلوجدددددددددودمشدددددددددر مدددددددددنىيئدددددددددةتنظددددددددديمالنقدددددددددلالدددددددددربييفمركدددددددددزخدمدددددددددةمدددددددددنادلدددددددددديرياتادلعنيدددددددددة،

 .وحجمالعملالعمالءللتأكدمنسريالعملبالطريقةاليتتتناسبمعمتطلباتاذليئة
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 مرا ل المشروع .6

-يب اجلدولالتايلمراحلادلشروعادلقرتحة:
 املرحلة البيــــــــــــــــــــــان املدة

(09ً
 
ً( ًىما ًجصميم وجطىير املنظىمت الالكتروهيت لىثيقت النقل حشمل

) جمع املخطلباث ،الخحليل والخطىير ،الفحص والاخخبار ، جىريد الاجهزة  

ًعداث ، اطالق املنظىمت(وامل

ًألاولى

(09ً
 
ً( ًىما ًهقل املعرفت والخدريب وحشمل 

، جدريب مىظفي الشركاث املرخصت )شركاث النقل ، وسطاء الشحن ( ) 

 عقد حمالث جىعيت وورشاث عمل، جدريب مىظفي هيئت جنظيم النقل البري 

ً(لنشر مفهىم واهميت وثيقت النقل 

ًالثاهيت

عقد سنىي 

(  5ملدة ) 

ًسنىاث

ًوحشمل  ادارة و حشغيل املنظىمت الالكتروهيت 

للخأكد من اسخمراريت عمل املنظىمت بشكل  ،مركز خدمه للعمالء  ادارة

جلقي الاسخفساراث واملالحظاث على املنظىمت وجقدًم املساعدة ،مسخمر 

ً(ملسخخدمين للمنظىمت بشكل فىري

ًالثالثت

ً



 -لكترونية لوثيقة النقل :االث ر غير الم لية لتطبي  المنظومة اال .7
بددددددددددددالزامشددددددددددددركات2116(لسددددددددددددنة21نقددددددددددددلالبضددددددددددددائععلددددددددددددىالطددددددددددددرقرقددددددددددددم)تطبيددددددددددددققددددددددددددانون .1

نقدددددددددددلالبضدددددددددددائععلدددددددددددىالطدددددددددددرقووسدددددددددددطاءالشدددددددددددحنبإصدددددددددددداروثيقدددددددددددةنقدددددددددددلأليعمليدددددددددددةنقدددددددددددل
 داخليةاوخارجية.

حفدددددددددددظحقدددددددددددوقاطدددددددددددرا عمليدددددددددددةالنقدددددددددددلمدددددددددددنخددددددددددداللوجدددددددددددودوثيقدددددددددددةنقدددددددددددلرمسيدددددددددددةومعبئدددددددددددة .2
 حسباالصول.

 -الىدا االسرتاتيجيةذليئةتنظيمالنقلللربيوىي:دعما .3
 واالستتمارحتفيزبيئةاألعمال. 
 وادلضيقدماً شروعاتالبنيةالتحتيةالكربى.االقتصاديحتفيزالنمو
 . حتس مستوىونوعيةاخلدماتادلقدمةللمواطن
 زيادةكفاءةاحلكومةوتفعيلادلساءلةوقياساألداءاحلكومي. 

دةاعددددددددددددادشدددددددددددركاتالنقدددددددددددلووسدددددددددددطاءالشدددددددددددحنادلرخصددددددددددد مدددددددددددنقبدددددددددددلاذليئدددددددددددةكوندددددددددددولدددددددددددنزيدددددددددددا .4
يسمحبإصدارالوثيقةاالللشركاتادلرخصةمنقبلاذليئة.

 .-االشرا والتنظيملقطاعنقلالبضائععلىالطرقمنخالل: .5



 

 
 9 

 

 احلددددددددددددددمدددددددددددددنتددددددددددددددخلاالشدددددددددددددخاصو/اوالشدددددددددددددركاتغدددددددددددددريادلرخصدددددددددددددةيفاالجتدددددددددددددار
 بوثيقةالنقل.

 نقددددددددددددلعلددددددددددددىاحصددددددددددددائياتدلسدددددددددددداعدةمتخددددددددددددذيالقددددددددددددرارلتحسدددددددددددد واقددددددددددددعاحلصددددددددددددول
 .البضائععلىالطرق

 ووسددددددددددددطاءعلددددددددددددىالطددددددددددددرقتقدددددددددددددًنخدددددددددددددماتالكرتونيددددددددددددةلشددددددددددددركاتنقددددددددددددلالبضددددددددددددائع
 الشحن.

 الفرضي ت والمخ  ر .8
 الكرتونياًعدمتقيدالناقل بإصداروثيقةالنقل .1
دلنظومدددددددددددةلتعامدددددددددددلمدددددددددددعاانقدددددددددددلالبضدددددددددددائعووسدددددددددددطاءالشدددددددددددحنعلدددددددددددىشدددددددددددركاتعددددددددددددمقددددددددددددرة .2

 االلكرتونية
للتأكدددددددددددمدددددددددنوجددددددددددوداجلهددددددددداتذاتالعالقددددددددددةبدددددددددالربطااللكدددددددددرتوينعددددددددددمااللتدددددددددزاممددددددددددنقبدددددددددل .3

 وثيقةنقل
 لكرتونيةمنخاللشبكةاالنرتنت.عدمتوفرادلنظومةاال .4
 عدمتقيدالشركاتبتسديدالذممادلاليةادلتعلقةبإصداروثيقةالنقل. .5

 

 

 
 


