قانون تنظيم نقل الرکاب لسنة 7102
المادة 0
ٌسمً هذا القانون ( قانون تنظٌم نقل الرکاب لسنة  ) 7102وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة 7
ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا القانون المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك:
الوزارة  :وزارة النقل .
الوزٌر  :وزٌر النقل .
الهٌئه  :هٌئة تنظٌم النقل البري .
المجلس  :مجلس إدارة الهٌئة .
الرئٌس  :رئٌس المجلس .
المدٌر العام  :مدٌر عام الهٌئة .
نقل الركاب  :النقل بجمٌع الوسائط على الطرق بما فً ذلك خدمات نقل الركاب وفق الطلب وخدمات نقل الركاب
المنتظم وخدمات النقل الخاص للرکاب.
مرافق نقل الركاب  :محطات انطالق وسائط نقل الركاب ووصولها والمواقف على مسارات الخطوط وأي تجهٌزات
ومنشآت تتعلق بنقل الرکاب بها.
وسائط نقل الركاب  :المركبات وااللٌات المحركة والمتحركة التً الرکاب تستخدم فً نقل الركاب .
الجهة المختصة  :امانة عمان الکبري او بلدٌات مراکز المحافظات أو أي سلطة محلٌة تمارس صالحٌات المجالس
البلدٌة أو أي جهة أخرى ٌتم تفوٌضها من الهٌئة للقٌام بتنظٌم نقل الركاب وفقا ألحكام قانون هٌئة تنظٌم النقل البري أو هذا
القانون.
التسجٌل  :الموافقة التً تمنحها الهٌئة لمزاولة خدمات نقل الركاب وفقا ألحكام هذا القانون.
الترخٌص  :الموافقة التً تمنحها الهٌئة أو الجهة المختصة للمرخص له لتقدٌم خدمات نقل الركاب وفقا ألحكام هذا
القانون.
التصرٌح  :الموافقة التً تمنحها الهٌئة أو الجهة المختصة لوسائط نقل الرکاب لتقدٌم خدمات نقل الركاب وفقا ألحكام هذا
القانون.
المرخص له  :الشخص الطبٌعً أو المعنوي المسجل لدي الهٌئة والحاصل على الترخٌص وفقا ألحكام هذا القانون.
خدمات نقل الركاب  :الخدمات المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم الشخصٌة أو إدارة وتشغٌل وسائط ومرافق نقل الركاب أو
أنظمة تحصٌل األجور والمعلومات للركاب أو أي خدمات أخرى ذات عالقة بنقل الركاب.
االجر  :البدل الذي ٌدفعه الراكب لقاء استخدامه وسائط نقل الركاب من نقطة الصعود الً نقطة النزول .
عقد التشغٌل  :العقد الذي ٌتم إبرامه ما بٌن المرخص له والهٌئة أو الجهة المختصة من اجل تقدٌم أي من خدمات نقل
الركاب ضمن الحدود اإلدارٌة لذات الجهة المختصة .
الخط  :منطقة االنطالق ومنطقة الوصول المعتمدة لواسطة نقل الركاب.
المسار  :الوجهة المحددة مسبقا من الهٌئة أو الجهة المختصة التً تسلكها واسطة نقل الركاب بٌن منطقتً االنطالق
والوصول بما فً ذلك محطات التوقف للتحمٌل والتنزٌل .
الراكب  :الشخص الذي ٌستخدم أٌا من وسائط نقل الرکاب.
المادة 3
تصنف خدمات نقل الركاب من حٌث نوع الخدمة إلى ما ٌلً :
أ .خدمات نقل الرکاب وفق الطلب :نقل الرکاب وفق طلبهم دون التقٌد بمسارات وتوقٌت محدد وبؤجور محددة أو متفق
علٌها بما فى ذلك ما ٌلً :
 .0خدمة النقل السٌاحً المتخصص :نقل أفراد ومجموعات سٌاحٌة برا إلى األماكن السٌاحٌة بما فً ذلك األماكن األثرٌة
والدٌنٌة لألغراض السٌاحٌة داخل حدود المملكة وخارجها.
 .7خدمة التؤجٌر :تؤجٌر وسائط نقل الركاب مقابل أجر لنقل أفراد أو مجموعات باستثناء المجموعات السٌاحٌة داخل
حدود المملكة وخارجها.
 .3خدمة سٌارات األجرة :الخدمة المقدمة بواسطة سٌارات الركوب الصغٌرة العمومٌة لخدمة الركاب وفق رغباتهم
وضمن نطاق الخدمة المحددة فً التصرٌح .
ب .خدمات نقل الركاب المنتظم  :نقل الركاب بمسارات وأجور محددة وبرحالت منتظمة وبمواعٌد معلن عنها .

ج .خدمات النقل الخاص :نقل العاملٌن أو الطالب أو المنتسبٌن لدى األشخاص المعنوٌٌن بوسائط نقل الركاب المسجلة
باسمها من مكان إقامتهم إلى مقر األشخاص المعنوٌٌن أو العكس واستخدامها للغاٌات التً تم ترخٌصها لممارستها فقط
داخل حدود المملكة دون التقٌد بمسارات وتوقٌت محدد.
المادة 4
تصنف خدمات نقل الركاب من حٌث نطاق الخدمة إلى ما ٌلً:
أ .خدمة نقل الركاب الداخلٌة  :خدمات نقل الركاب التً تبدأ بتحمٌل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن
الحدود اإلدارٌة للجهة المختصة وتنتهً بتنزٌلهم فً موقع آخر داخلها.
ب .خدمة نقل الركاب داخل المحافظة:خدمات نقل الركاب التً تبدأ بتحمٌل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن
الحدود اإلدارٌة للجهة المختصة أو المحافظة وتنتهً بتنزٌلهم فً موقع آخر خارج الحدود اإلدارٌة للجهة المختصة
وداخل حدود المحافظة التابعة لها إدارٌا وبالعكس.
ج .خدمة نقل الركاب بٌن المحافظات  :خدمات نقل الركاب التً تبدأ بتحمٌل الركاب من موقع داخل حدود المحافظة
وتنتهً بتنزٌلهم خارج حدود تلك المحافظة وبالعكس.
د .خدمة نقل الركاب بٌن الدول  :خدمة نقل الركاب التً تبدأ بتحمٌل الركاب من موقع داخل حدود المملكة وتنتهً
بتنزٌلهم فً موقع آخر خارجها بوسائط نقل الركاب المنصوص علٌها فً هذا القانون .
المادة 5
ٌحظر على أي شخص طبٌعً أو معنوي مزاولة خدمات نقل الركاب دون ان ٌكون مسجال لدى الهٌئة وحاصال على
الترخٌص وفقا ألحكام هذا القانون .
المادة 6
أ .0.مع مراعاة أحكام المادة ( )73من هذا القانون تصدر الهٌئة أسس وتعلٌمات تسجٌل المرخص لهم وتصنٌفهم .
ٌ .7لتزم المرخص له بؤحكام وشروط العقد أو االتفاقٌة المبرمة بٌنه وبٌن الهٌئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال.
بٌ .عتبر الترخٌص الصادر وفقا ألحكام هذا القانون شخصٌا وال ٌجوز التنازل عنه او تحوٌله إلى الغٌر إال وفق
التعلٌمات الصادرة لهذه الغاٌة.
ج .التصارٌح الصادرة عن الهٌئة او الجهة المختصة سنوٌة تجدد عند انتهاء مدة أي منها وعلى المرخص له االلتزام
بالشروط الواردة فٌها.
المادة 2
تحدد الٌة إصدار تذاكر الركوب بما فً ذلك التذاكر الصالحة ألكثر من خط وطرٌقة استٌفائها سواء كان من الهٌئة أو
الجهة المختصة أو أي جهة أخرى ٌعهد إلٌها بذلك بمقتضى تعلٌمات ٌصدرها المجلس لهذه الغاٌة على ان تتضمن هذه
التعلٌمات كٌفٌة تسوٌة حقوق المرخص لهم ومراقبة أدائهم.
المادة 8
على الرغم مما ورد فً أي تشرٌع آخر ،تتولى الهٌئة ما ٌلً :
أ .تنظٌم خدمات النقل السٌاحً المتخصص والترخٌص لمقدمٌها ومراقبة أدائهم ،بمقتضى نظام ٌصدر لهذه الغاٌة .
ب .تعتبر شركات النقل السٌاحً المتخصصة العاملة عند صدور أحكام هذا القانون كؤنها مرخصة بمقتضاه على أن توفق
أوضاعها خالل مدة أقصاها ستة أشهر من تارٌخ نفاذ أحكام هذا القانون غٌر قابلة للتجدٌد .
جٌ .منع تسجٌل أي حافلة للنقل الخاص للركاب ألول مرة لدى إدارة ترخٌص السواقٌن والمركبات ،إال بعد الحصول على
موافقة مبدئٌة من الهٌئة بذلك.
د .تحدد التعلٌمات التً ٌصدرها المجلس الشخص المعنوي الذي ٌجوز له تملك حافالت النقل الخاص للركاب وشروط
وإجراءات الحصول على الموافقات المبدئٌة المشار الٌها فً الفقرة (ج) من هذه المادة بما فً ذلك المواصفات والشروط
الفنٌة الواجب توافرها فً الحافلة والتصارٌح الالزمة الستخدامها .

هـٌ .حظر على أي شخص تشغٌل الحافلة المسجلة للنقل الخاص للركاب المشار الٌها فً الفقرة (د) من هذه المادة إال بعد
الحصول على تصرٌح من الهٌئة سواء أكان النقل بؤجر أم بدون أجر.
المادة 9
تحدد التعلٌمات التً ٌصدرها المجلس أسس تحدٌد أسعار خدمات نقل الركاب واستخدام مرافقه.
المادة 01
تنشىء الهٌئة فً كل محافظة لجنة استشارٌة تضم ممثلٌن عن األطراف المعنٌة بخدمات نقل الركاب داخل المحافظة
وٌحدد أعضاإها ومهامها وصالحٌاتها بموجب تعلٌمات ٌصدرها المجلس لهذه الغاٌة.
المادة 00
أٌ .نشؤ فً الهٌئة صندوق وطنً خاص ٌسمى (صندوق دعم نقل الرکاب) ٌتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة واالستقالل المالً
واإلداري له موازنة مستقلة ٌقرها المجلس وٌهدف إلى ما ٌلً :
 .0تطوٌر مرافق نقل الركاب .
 .7دعم وتطوٌر خدمات نقل الركاب والعاملٌن فٌها.
 .3االستثمار فً خدمات نقل الركاب .
 .4توفٌر المنح والقروض لدعم المرخص لهم فً مجاالت نقل الرکاب .
ب .تتكون الموارد المالٌة للصندوق مما ٌلً:
 .0المبالغ التً تخصصها الحكومة له فً الموازنة العامة للدولة .
 .7بدل استثمار خدمات نقل الركاب التً تستوفٌها الهٌئة أو الجهة المختصة من المرخص لهم .
 .3الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه .
 .4بدل الخدمات المتعلقة بنقل الركاب ومرافقه.
 .5الهبات والتبرعات التً ترد إلٌه وٌقبلها المجلس شرٌطة موافقة مجلس الوزراء علٌها اذا كانت من مصدر غٌر اردنً
 .6األموال التً تخصصها الهٌئة للصندوق .
ج .لغاٌات دعم صندوق نقل الركاب وعلى الرغم مما ورد فً أي تشرٌع آخر ٌتم اقتطاع مبلغ عشرٌن فلسا لحساب
الصندوق عن کل لتر بنزٌن وسوالر من التً تنتجها او تستوردها مصفاة البترول األردنٌة أو أي جهة أخرى.
دٌ .تم توزٌع عوائد الصندوق بما ٌضمن تطوٌر وتحسٌن خدمات ووسائط نقل الركاب بموجب تعلٌمات ٌصدرها المجلس
على أن تتضمن الٌات الصرف واإلنفاق والدعم وتراعً األولوٌات واالحتٌاجات بحسب مناطق المملكة المختلفة.
المادة 07
أ .مع مراعاة ما ورد فً المادة ( )00من هذا القانون تإول جمٌع الموجودات والحقوق العائدة لصندوق عوائد نقل
الركاب وااللتزامات المترتبة علٌه والمنشؤ بمقتضى أحكام قانون تنظٌم النقل العام للرکاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى
المإقت رقم ( )50لسنة  7112ونظام رسوم منح التراخٌص والتصارٌح ضمن حدود امانة عمان الکبري رقم ()015
لسنة  7112الً حساب خاص بعوائد نقل الركاب ومرافقه.
بٌ .كون للحساب الخاص بعوائد نقل الركاب ومرافقه ضمن الحدود اإلدارٌة ألمانة عمان الكبرى المشار إلٌه فً الفقرة
(أ) من هذه المادة موازنته المستقلة التً ٌقرها مجلس األمانة وٌتمتع باالستقالل المالً واإلداري.
جٌ .ستمر العمل فً الحساب الخاص المُشار إلٌه فً الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة خمس سنوات تبدأ من تارٌخ سرٌان
أحكام هذا القانون علً أن تإول جمٌع موجوداته والتزاماته بعد نهاٌة المدة الً صندوق دعم نقل الركاب المنشؤ بموجب
أحكام المادة ( )00من هذا القانون.
د .تتكون أموال الحساب الخاص المشار إلٌه فً الفقرة (أ) من هذه المادة مما ٌلً :
 .0المبالغ التً تخصصها الحكومة له فً الموازنة العامة.
 .7أجور خدمات نقل الركاب الداخلٌة التً تقدمها أمانة عمان الكبرى من خاللها أو من خالل المرخص لهم.
 .3الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه.
 .4األموال التً تخصصها له أمانة عمان الكبرى فً موازنتها.
 .5بدل الخدمات المتعلقة بنقل الركاب ومرافقه داخل مناطق أمانة عمان الكبرى.
 .6القروض التً ٌتم الحصول علٌها وٌوافق علٌها مجلس أمانة عمان الکبرى.

 .2الهبات والتبرعات التً ترد إلٌه وٌقبلها مجلس أمانة عمان الكبرى شرٌطة موافقة مجلس الوزراء علٌها إذا كانت من
مصدر غٌر اردنً.
المادة 03
أ .على المرخص لهم العاملٌن على خطوط نقل الركاب بموجب تراخٌص وتصارٌح فردٌة تصوٌب أوضاعهم خالل مدة
ال تتجاوز خمس سنوات من تارٌخ نفاذ هذا القانون من خالل احدي االلٌات التالٌة:
 .0االندماج فً شركة واحدة لتقدٌم خدمات نقل الركاب على خط واحد أو مجموعة من الخطوط التً تخدم منطقة واحدة
علً ان تراعً حقوق المرخص لهم عند احتساب نسب الملكٌة فً هذه الشركة .
 .7االشتراك فً شركة إدارة الخط الواحد أو مجموعة من الخطوط التً تخدم منطقة واحدة .
ب .للهٌئة أو الجهة المختصة اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المرخص لهم الذٌن لم ٌقوموا بتصوٌب أوضاعهم خالل المدة
المشار إلٌها فً الفقرة (أ) من هذه المادة مع األخذ باالعتبار حقوقهم القانونٌة.
ج .للهٌئة أو الجهة المختصة تحفٌز الشركات من خالل التنسٌب لمجلس الوزراء باعفاء الشركات التً تتشكل من اندماج
المشغلٌن الفردٌٌن من الضرائب والرسوم بما فً ذلك رسوم الجمارك وضرٌبة المبٌعات على وسائط نقل الركاب على ان
تصدر الهٌئة تعلٌمات لهذه الغاٌة .
المادة 04
أ .للهٌئة دعم أجور النقل من صندوق " دعم نقل الركاب " فً حال كانت اإلٌرادات المستوفاة من خدمة نقل الركاب أقل
من الكلف التشغٌلٌة.
ب .للهٌئة دعم خدمات نقل الركاب بما ٌضمن تحسٌن مستواها ودٌمومتها .
ج .للهٌئة إلزام المرخص له بموجب االتفاقٌات او العقود التً تبرمها معه بتقدٌم خدمات نقل الركاب مجانا أو بؤسعار
مخفضة لبعض شرائح المستفٌدٌن ،وفً هذه الحالة ٌتم تعوٌض النقص الحاصل جراء ذلك فً مداخٌل المرخص له وتحدد
الهٌئة طرٌقة احتساب هذا النقص فً المداخٌل.
المادة 05
للمستفٌد من الخدمة الحق فً التنقل بوسائط النقل مقابل التعرفة المحددة من مکان االنطالق حتً مکان الوصول من قبل
المرخص له المسجل والحاصل على التصرٌح من الهٌئة أو الجهة المختصة مع توفٌر كافة متطلبات األمان والسالمة
والراحة الواجب توافرها فً وسائط نقل الركاب .
المادة 06
أ .للمدٌر العام وبعد انتهاء مدة اإلنذار المنصوص علٌها فً الفقرة (ب) من هذه المادة إٌقاع أي من العقوبات المبٌنة أدناه
على المرخص له الذي خالف أحكام هذا القانون أو خالف شروط التراخٌص والتصارٌح الممنوحة له أو العقود المبرمة
معه:
 .0وقف العمل بالترخٌص أو التصرٌح لمدة ٌحددها المدٌر العام سواء كان لجمٌع الخطوط أو لبعضها.
 .7مصادرة قٌمة الكفاالت المالٌة المقدمة من المرخص له بموجب العقد المبرم معه أو أي جزء منها.
ب .تكون مدة اإلنذار المشار إلٌه فً الفقرة (أ) من هذه المادة ثالثٌن ٌوما تبدأ من تارٌخ تبلٌغ المرخص له بنوع المخالفة
وتصوٌب االوضاع.
ج .للمجلس أو الجهة المختصة بناء على تنسٌب المدٌر العام إلغاء الترخٌص أو التصرٌح لجمٌع الخطوط أو لبعضها.
د .للمجلس حرمان أي شخص ٌخالف أحكام هذا القانون من الحصول على الترخٌص لمدة ال تزٌد على ثالث سنوات.
هـ .ال ٌترتب على إٌقاع أي من العقوبات المنصوص علٌها فً هذه المادة إعفاء المخالف من أي مسإولٌة قانونٌة أخرى
بمقتضى التشرٌعات النافذة.
المادة 02
أٌ .قوم موظف الهٌئة المفوض خطٌا من المدٌر العام بالمهام المتعلقة بتنفٌذ أحكام هذا القانون بما فً ذلك ما ٌلً :
 .0توجٌه اإلنذارات واإلخطارات وتحرٌر الضبوطات باي مخالفة ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعلٌمات الصادرة
بمقتضاه.

 .7الدخول الً مکاتب المرخص لهم واالطالع علً السجالت الفنٌة والتشغٌلٌة والقٌام بنفسه أو باالستعانة بالفنٌٌن
بالتفتٌش والفحص على وسائط نقل الركاب وتحرٌر ضبط بؤي مخالفة ألحكام هذا القانون والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه
بما فً ذلك مإشرات األداء ومعاٌٌر جودة الخدمة.
 .3حجز أي واسطة نقل ركاب عائدة للمرخص له فً حال مخالفته لشروط الترخٌص أو التصرٌح لوسائط نقل الركاب أو
خالف قرارات المجلس أو المدٌر العام المبلغة له بوقف أو إلغاء ترخٌصه أو تصرٌح أي من وسائط نقل الركاب العائدة له
 ،على أن ٌنظم الموظف ضبطا بالمخالفة والوسائط المحجوزة كما تسري هذه األحكام على أي شخص ٌزاول خدمات نقل
الركاب دون ترخٌص أو ٌقدم تلك الخدمات باستخدام وسائط نقل غٌر مصرح باستخدامها.
 .4مراقبة التزام المرخص له أثناء مزاولته خدمات نقل الركاب باألحكام والشروط المنصوص علٌها فً هذا القانون
وتحرٌر ضبط بالمخالفة  ،وللمدٌر العام إحالة هذا الضبط إلى أي من الجهات ذات العالقة إذا تضمن أمرا ٌدخل ضمن
اختصاصها.
ب .مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة ( )8من هذا القانون ،لموظف الهٌئة المفوض خطٌا من المدٌر العام حجز أي
حافلة مسجلة للنقل الخاص للركاب ٌضبطها تسٌر بدون تصرٌح.
ج .لغاٌات تنفٌذ أحكام البند ( )3من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة  ،تتولى مدٌرٌة األمن العام بالتنسٌق مع الهٌئة
حجز وضبط وحفظ وسائط نقل الركاب والحافالت المخالفة لحٌن تصوٌب أوضاعها وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة
الصادرة بمقتضاه.
المادة 08
أ .مع مراعاة أحكام قانون هٌئة تنظٌم النقل البري  ،تتولى الجهة المختصة بالتنسٌق مع الهٌئة المهام والصالحٌات المتعلقة
بمرافق وخدمات نقل الركاب الداخلٌة التالٌة :
 .0تخطٌط شبكة نقل الركاب ومرافقها ومساراتها على أن ٌتم مراعاة مخطط الشبكة الوطنٌة لنقل الركاب.
 .7إعداد الدراسات حول جودة خدمات نقل الركاب ومستواها واجورها.
 .3إجراء الدراسات لتطوٌر خدمات نقل الركاب والحاجة لتلبٌة الطلب علٌها.
 .4العمل على تلبٌة الطلب على خدمات نقل الركاب المنتظم وتوفٌرها بالمستوى الالئق.
 .5تحدٌد مواقع مراكز االنطالق والوصول ومرافق التحمٌل والتنزٌل بالتعاون والتنسٌق مع الهٌئة والجهات المختصة.
 .6إنشاء وصٌانة وإدارة مرافق نقل الركاب واإلشراف علٌها.
 .2منح التصارٌح لتقدٌم خدمات نقل الرکاب المنتظم وخدمات سٌارات األجرة بموجب عقود مبرمة مع المرخص لهم
وتزوٌد الهٌئة بنسخ من هذه العقود وفقا ألسس التعاقد الصادرة عن الهٌئة واستٌفاء الرسوم المتعلقة بذلك.
 .8تحدٌد أسعار خدمات النقل وفق األسس الصادرة عن الهٌئة.
 .2مراقبة المرخص لهم وضبط أي مخالفة تقع منهم واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشؤنها.
 .01تلقً الشکاوي من المرخص لهم والمستفٌدٌن ومتابعتها والبت فٌها.
 .00تخصٌص مسارب خاصة لوسائط نقل الركاب.
 .07تحدٌد مسارات الخطوط الخارجٌة ضمن الحدود اإلدارٌة للجهة المختصة وباالتفاق مع الهٌئة.
 .03دعم خدمات نقل الركاب وفق أسس ومعاٌٌر واضحة.
ب .تلتزم الجهة المختصة بتزوٌد الهٌئة بتقارٌر دورٌة كل ستة أشهر عن قٌاس مإشرات األداء وحالة الطرق ضمن شبكة
النقل وتعدٌل المسارات والخطوط .
ج .فً حال جري أي تعدٌل على حدود مناطق الجهة المختصة تتحول خدمات نقل الركاب المقدمة فً المناطق المشمولة
بالتعدٌل إلى المناطق الداخلٌة وٌخضع المرخص لهم إلى اختصاص الجهة المختصة أو الهٌئة بحسب مقتضً الحال
وٌتعٌن علٌهم توفٌق أوضاعهم وفقا لإلجراءات والمدد التً تحددها الجهة التً انتقل إلٌها االختصاص .
د .للجهة المختصة إنشاء إدارة متخصصة لتولً المهام والصالحٌات الممنوحة لها بموجب أحكام هذا القانون على أن
تحدد مهامها وصالحٌاتها بموجب تعلٌمات تصدرها الجهة المختصة.
المادة 09
إذا امتنع المرخص له عن تقدٌم خدمات نقل الركاب أو توقف عن تقدٌمها ألي سبب من األسباب ٌحق للهٌئة أو الجهة
المختصة أن تعهد إلى مرخص له آخر بتشغٌل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمرخص له األول للمدة والطرٌقة اللتٌن
تحددهما وذلك لضمان استمرارٌة تقدٌم الخدمات للمستفٌدٌن على أن تراعى الحقوق المالٌة المستحقة للهٌئة أو الجهة
المختصة والمرخص له األول مقابل استخدام وسائط نقل الركاب والمرافق الخاصة به.

المادة 71
مع مراعاة أحكام المادة ( )02من هذا القانون وأسس التعاقد الصادرة عنه ٌحق للجهة المختصة تملك وسائط نقل الركاب
دون تشغٌلها على أن ٌعهد إلى مرخص له أو أكثر بتشغٌلها أو اإلشراف علٌها وعلى األنشطة الخاصة بمرافق نقل
الركاب لحسابها وبموجب عقود تبرمها لهذه الغاٌة تبٌن فٌها حقوق األطراف والتزاماتهم وبخاصة التزامات المرخص له
التشغٌلٌة .
المادة 70
فً حال تصفٌة أي شركة مرخص لها سواء كانت تصفٌة اختٌارٌة أو إجبارٌة ٌعتبر الترخٌص الممنوح لها ملغى حكما
وتلغى جمٌع التصارٌح المتعلقة بوسائط النقل العائدة لها ،علً ان تراعً الحقوق المالٌة المستحقة للهٌئة أو الجهة
المختصة والمرخص له األول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق العائدة له.
المادة 77
أٌ .عاقب بغرامة مقدارها خمسة آالف دٌنار إذا استمر بمزاولة خدمات نقل الركاب على الرغم من صدور قرار بوقف
التصرٌح أو إلغائه وفقا ألحكام هذه المادة .
ب .تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على كل شخص ٌزاول خدمات نقل الركاب دون ترخٌص.
جٌ .عاقب بغرامة ال تقل عن الف دٌنار وال تزٌد على خمسة آالف دٌنار كل من ٌزاول أي عمل من خدمات نقل للركاب
أو خدمات نقل الركاب الداخلٌة دون ترخٌص مسبق من الهٌئة أو الجهة المختصة.
دٌ .عاقب بغرامة ال تقل عن مائة دٌنار وال تزٌد على خمسمائة دٌنار کل مرخص له استخدم واسطة نقل الرکاب دون
تصرٌح ساري المفعول صادر عن الهٌئة أو الجهة المختصة .
هـ .مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة ( )8من هذا القانون ٌ ،عاقب بغرامة ال تقل عن خمسٌن دٌنارا وال تزٌد على
خمسمائة دٌنار کل من استخدم حافلة للنقل الخاص للرکاب دون تصرٌح ساري المفعول صادر عن الهٌئة .
وٌ .عاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة دٌنار وال تزٌد على الف دٌنار کل من:
 .0المرخص له الذي استخدم واسطة لنقل الركاب خارج حدود المملكة دون تصرٌح صادر عن الهٌئة.
 .7تجول وسائط النقل الدولً غٌر األردنٌة داخل المدن.
 .3عدم تقٌد وسائط النقل الدولٌة غٌر األردنٌة بالتحمٌل والتنزٌل من مراكز االنطالق والوصول المحددة لها.
 .4عدم تقٌد وسائط النقل الدولٌة غٌر األردنٌة بالمسار المحدد لها من قبل الهٌئة.
زٌ .عاقب بغرامة ال تقل عن عشرة دنانٌر وال تزٌد على عشرٌن دٌنارا كل مستفٌد امتنع عن دفع األجرة.

المادة 73
أٌ .0.عتبر األشخاص المرخص لهم بموجب أحكام قانون النقل العام للرکاب رقم ( )32لسنة  7116او اي تشرٌع سابق
كؤنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا القانون .
 .7تعتبر التراخٌص والتصارٌح الصادرة وفقا ألحكام قانون النقل العام للرکاب رقم ( )32لسنة  7116کانها صادرة
بمقتضً أحكام هذا القانون لحٌن انتهاء مددها.
 .3تستمر الرخص والتصارٌح الصادرة عن الجهة المختصة بمقتضى أحكام قانون تنظٌم النقل العام للركاب ضمن حدود
امانة عمان الکبري المإقت رقم ( )50لسنة  7112وعقود االستثمار المبرمة بموجب أحكامه سارٌة وفقا لشروطها.
ب .على المرخص لهم المشار إلٌهم فً الفقرة (أ) من هذه المادة توفٌق أوضاعهم وفقا ألحكام هذا القانون خالل سنة من
تارٌخ إصدار المجلس لتعلٌمات خاصة بذلك غٌر قابلة للتمدٌد وفً حال تخلفهم عن ذلك ٌفقدون الترخٌص والتصرٌح
حكما .
المادة 74
ٌصدر المجلس بالتنسٌق مع الجهة المختصة التعلٌمات المتعلقة بما ٌلً :
أ .تنظٌم خدمات نقل الركاب بٌن المملكة والدول األخرى بما فً ذلك ترخٌص مكتب موحد لهذه الغاٌة .
ب .شروط تؤهٌل سائقً وسائط نقل الركاب واجتٌازهم الدورات المقررة.
ج .تملك ونقل ملكٌة وسائط نقل الركاب.
د .تحدٌد الوان وسائط نقل الركاب والبٌانات الواجب توافرها داخل وسائط نقل الركاب وخارجها.
هـ .شروط الدعاٌة واإلعالن على وسائط نقل الركاب.

المادة 75
ٌحظر على المرخص لهم لمزاولة خدمات نقل الركاب المنتظم عند المرور بمناطق الجهة المختصة تحمٌل الركاب
وتنزٌلهم فً غٌر محطات التحمٌل والتنزٌل ونقاط الوصول واالنطالق المحددة .
المادة 76
للهٌئة أو الجهة المختصة إعادة تحدٌد مسارات وخطوط نقل الرکاب المصرح بها وتوزٌع وسائط النقل بما ٌحقق الصالح
العام للمستفٌدٌن من تقدٌم الخدمة وبما ٌتوافق مع مخطط الشبكة الوطنٌة لنقل الركاب أو متطلبات الجهة المختصة.
المادة 72
ٌصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون بما فً ذلك :
أ .نظام رسوم منح التراخٌص والتصارٌح ورسوم تجدٌدها.
ب .نظام ترخٌص النقل السٌاحً المتخصص.
ج .نظام ترخٌص خدمة التؤجٌر.
د .نظام الحد األعلى للمسإولٌة الناتجة عن مزاولة خدمة نقل الرکاب.
هـ .نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب.
المادة 78
ٌلغى ( قانون تنظٌم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الکبرى المإقت رقم ( )50لسنة  ) 7112على أن تبقى
األنظمة والتعلٌمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو ٌستبدل غٌرها بها وفقا ألحكام هذا القانون.
المادة 79
لغاٌات تنفٌذ أحكام هذا القانون ٌمارس (مجلس الجهة المختصة) ضمن مناطق اختصاصه صالحٌات (المجلس) وٌمارس
(رئٌس الجهة المختصة) صالحٌات ( المدٌر العام) المنصوص علٌها فٌها .
المادة 31
رئٌس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفٌذ أحكام هذا القانون.
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