
 وادارتها العام النقل بمرافق الخاصة األنشطة تنظيم لمكاتب التراخيص منح وشروط اسس

 1 المادة

 وٌعمل(  وادارتها العام النقل بمرافق الخاصة األنشطة تنظٌم لمكاتب التراخٌص منح وشروط اسس)  االسس هذه تسمى

 . الرسمٌة الجرٌدة فً نشرها تارٌخ من اعتبارا بها

 

 2 المادة

 : تعرٌفات

  غٌر على القرٌنة تدل  لم ما  ادناه  لها  المخصصة المعانً االسس هذه فً وردت حٌثما التالٌة والعبارات للكلمات ٌكون

 :  ذلك

 .  العام النقل قطاع  تنظٌم هٌئة:  الهٌئة

 .  الهٌئة ادارة مجلس:  المجلس

 .  الهٌئة عام مدٌر:   العام المدٌر

 .  اجر مقابل النقل ووسائط وسائل بجمٌع للركاب البري النقل:  العام النقل

 .  للركاب العام النقل فً تستخدم  التً والمتحركة المحركة واآللٌات المركبات جمٌع:     العام النقل وسائط

 .  العام النقل اعمال لمزاولة للمشغل الهٌئة تمنحها التً الموافقة:  الترخٌص

 مراكز فً الدور وتنظٌم األنشطة الدارة ترخٌص على الحاصلة الفردٌة المإسسة أو الشركة:                  المكتب

 .  االنطالق

 تجهٌزات وأي الخطوط مسارات على والمواقف العام النقل وسائط ووصول انطالق محطات:      العام النقل مرافق

 . العام النقل بخدمات تتعلق ومنشآت

 

 3 المادة

 تطرح استثمار دعوات بموجب تغطٌتها وٌتم وادارتها األنشطة تنظٌم لمكاتب العام النقل مرافق حاجة الهٌئة ادارة تحدد

 . الغاٌة لهذه

 

 4 المادة

 : التالٌة البٌانات على ادنى وكحد االستثمار دعوة تشمل ان ٌجب

 . بالدعوة للمشاركة عامة شروط. 1

 .  التنفٌذ وحسن للدعوة الدخول وكفالتا للدعوة المتقدم راسمال ذلك فً بما المالٌة الشروط. 2

 : ذلك فً بما االستثمار لدعوة المتقدم فً توافرها الواجب الشروط. 3

 . والتجارة الصناعة وزارة لدى ومسجال اعتبارٌة  صفة ذا ٌكون ان.  أ

 .   العام النقل وسائط من واسطة ألي مالكا ٌكون ال ان.  ب

 . المكتب لدى الوظٌفً بالكادر الخاصة الشروط. 4

 .  المكتب ومساحة موقع. 5

 . مناسبة الهٌئة تراها اخرى ومتطلبات شروط أي. 6

 

 5 المادة

 : المكتب  ومساحة موقع فً توفرها الواجب الشروط

 العام االمن مندوب الستخدام ومكتب الهٌئة ادارة لمندوب ومكتب ادارة مكتب توفٌر)  مكاتبه بتجهٌز المشغل ٌلتزم.  أ

 مركز خارج مكاتبه ٌجهز  ان فله ذلك تعذر حال وفً مساحة توفر حال فً االنطالق مركز داخل(  عملٌات وغرفة

 مصادرة طائلة تحت االحالة وبعد للعمل مباشرته قبل(  م555) من أكثر االنطالق مركز عن تبعد  ال ان على االنطالق

 .  الهٌئة ادارة قبل من جاهزٌتها على المسبق الكشف وٌتم الكفالة

 ( . 2م05) عن للمكاتب  االجمالٌة المساحة تقل ال ان ٌجب.  ب

 . فاكس وخط المكتب فً واحد هاتفً خط االقل على ٌتوفر ان. ج

 

 6 المادة

 : المكتب لدى الوظٌفً بالكادر المتعلقة الشروط

 .  االستثمار دعوة علٌه تنص كما وظٌفً كادر بتوظٌف المكتب ٌلتزم.  أ

  



 قانون احكام وفق لدٌه بالخدمة  مثبتٌن ٌكونوا بحٌث واضح وظٌفً كادر ضمن لدٌه العاملٌن بتعٌٌن المكتب ٌلتزم. ب

 . معهم الموقعة  العمل بعقود الهٌئة  وتزوٌد العمل

 لدٌه  العاملٌن باسماء كشوفات بتقدٌم وٌلتزم  كما االجتماعً الضمان قانون  باحكام لدٌه العاملٌن بشمول المكتب ٌلتزم. ج

 . الهٌئة الدارة اشهر ستة كل االجتماعً بالضمان والمشمولٌن

 اثبات وٌتم العامة واآلداب وباالخالق بالشرف  مخلة جنحة أو بجناٌة ادٌن قد المكتب لدى العاملٌن من احد ٌكون ال ان. د

 . المختصة الجهات من بشهادة ذلك

 السالمة على تإثر امراض أٌة من لدٌه العاملٌن خلو تثبت الرسمٌة الجهات من طبٌة  شهادة بتقدٌم المكتب ٌلتزم.  هـ

 . العامة

 . الهٌئة ادارة تقرره ما حسب لدٌه للعاملٌن موحد زي بتوفٌر المكتب ٌلتزم. و

 الوظٌفً كادره ٌرتكبها اخطاء أي عن الناشئة المسإولٌة وٌتحمل علٌهم واالشراف لدٌه العاملٌن بتؤهٌل المكتب ٌلتزم. ز

 معلومات أي نشر على أوالتحرٌض نشر فٌها بما القانون الحكام وفقا باعمالهم ترتبط أوالمور العمالهم ممارستهم خالل

 . االخرٌن وخدمات خدماته عن مظللة

 

 7 المادة

 : الدور وتنظٌم األنشطة ادارة مكتب واجبات

 الخامسة الساعة ومن الشتاء فصل فً لٌال العاشرة الساعة وحتى صباحا السادسة الساعة من المكتب دوام ساعات تكون. أ

 على المكتب لدى العاملٌن من ألي العمل فترة تزٌد ال ان على الصٌف فصل فً لٌال عشرة الثانٌة الساعة وحتى صباحا

 .  به المعمول العمل قانون فً به مسموح هو ما

 الزمنً والجدول الهٌئة قبل من المعتمدة التشغٌلٌة  بالخطط االنطالق بمركز العاملٌن المشغلٌن كافة التزام من التؤكد.  ب

 المتبعة اإلجراءات سالمة من والتؤكد االنطالق بمركز العاملة المركبات بانطالق والمتعلق مسبقا الهٌئة قبل  من المعد

 .  وآمنة سلٌمة الحركة تكون لكً

 حركة لتسجٌل الدور وتنظٌم البدل الستٌفاء  تستخدم والتً الهٌئة قبل من المقررة النماذج كافة بتوفٌر المكتب ٌقوم.  ج

 .  الهٌئة قبل من مسبقا المعدة النماذج وحسب للمركبة رحلة كل فً الركاب وعدد والدقٌقة بالساعة الخط على المركبات

 .  خطوطها على المركبات وحضور لحركة الٌومٌة بالسجالت الهٌئة تزوٌد.  د

 االنطالق ومواعٌد واالجرة والمسار الخط باسم لتعرٌفهم للمواطنٌن االرشادٌة بالشواخص االنطالق مراكز تزوٌد.  هـ

 . الهٌئة تقرره ما حسب والوصول

 باالخالق االلتزام مراعٌا الدور بتجاوز  السماح وعدم لهم المخصص المكان وفً الدور على الركاب اصطفاف تنظٌم. و

 . العامة واآلداب

 .  المكتب اعمال بحوسبة االلتزام. ز

 . االنطالق مركز فً العاملة العام النقل وسائل كافة نظافة من التاكد. ح

 . االنطالق مركز نظافة على للمحافظة المعنٌة الجهات مع والمتابعة التنسٌق. ط

 .   الهٌئة عن الصادرة النقل وسائط تصارٌح صالحٌة من التاكد. ي

 وتزوٌد االنطالق مركز فً العاملة العام النقل وسائط لكافة االقتناء رخص انتهاء توارٌخ ٌبٌن خاص بسجل االحتفاظ. ك

 . اسبوعٌن اقتنائها رخص انتهاء موعد على المتبقً النقل وسائط ارقام تبٌن بكشوفات الهٌئة

 بدخول نقل واسطة ألي السماح وعدم انتهائها موعد من اسبوعٌن قبل االقتناء رخص تجدٌد بضرورة المشغلٌن ابالغ. ل

 . اقتنائها رخصة انتهاء حال فً المركز

 مندوب مع وبالتنسٌق والوصول االنطالق مركز بدخول الخصوصٌة بالصفة المرخصة النقل لوسائط السماح عدم. م

 . العام االمن

 من والوصول االنطالق مركز خارج من العام النقل خطوط على تعمل التً العمومً النقل لوسائط السماح عدم. ن

 .  ٌمثلها  من أو الهٌئة بموافقة اال االنطالق مركز إلى دخولها

 . الشكاوي هذه عن ٌومٌة بتقارٌر المسإول الهٌئة مراقب وتزوٌد المواطنٌن شكاوى استقبال. س

 . بعمله ٌتعلق  بما الهٌئة عن الصادرة والقرارات التعلٌمات كافة بتنفٌذ التقٌد. ع

 

 8 المادة

 :  التنفٌذ وضوابط المخالفات

 باستكمال الثانً الفرٌق ٌقم لم اذا منها جزء أي أو التنفٌذ حسن كفالة قٌمة كامل ومصادرة العقد فسخ للهٌئة ٌحق. 1

 .العقد هذا فً المحددة المدة خالل الترخٌص متطلبات

  



 : المكتب على التالٌة الجراءات فرض  ٌتم.  2

 من أي أو المكتب مالك ارتكاب حال فً الهٌئة موظفً من خطٌا ٌفوضه من أو العام المدٌر من للمكتب انذار توجٌه.  أ

 : ٌلً مما مخالفة أي مستخدمٌه

 . الهٌئة قبل من المحدد للبدل خالفا بدل تقاضً. 1

 . الترخٌص متطلبات من متطلب أي مخالفة. 2

 . االسبوع مدار وعلى ٌومٌا المكتب بفتح االلتزام عدم. 3

 . علٌها بناء المكتب اختٌار تم التً الشروط من أي مخالفة. 4

 . ٌقدمها التً الخدمة حول للمعلومات توثٌقه عدم أو صحٌحة غٌر خطٌة معلومات اعطاء. 5

 حسن كفالة ومصادرة الوضع لتصوٌب الهٌئة موظفً من خطٌا ٌفوضه من أو العام المدٌر من للمكتب انذار توجٌه.  ب

 : التالٌة الحاالت من أي فً أو المادة هذه من( أ/2) البند فً الٌها المشار المخالفات تكرار حال فً منها جزء أي أو التنفٌذ

 . اشهر ثالثة على تزٌد لمدة الترخٌص انتهاء. 1

 . المالٌة االلتزامات تسدٌد عدم. 2

 . ثان انذار توجٌه ٌحددها التً الفترة خالل الوضع تصوٌب عدم حال وفً العام وللمدٌر

 : التالٌة الحاالت من أي فً الكفالة قٌمة كامل مصادرة أو/و العقد فسخ االدارة لمجلس. ج

 . الترخٌص منح لشروط رئٌسٌة مخالفات وجود. 1

 . المكتب مع الموقع االتفاق أو العقد بنود بؤحد االخالل.  2

 . الهٌئة قبل  من له ثان انذار توجٌه بعد المخالفة بتصوٌب المكتب قٌام عدم. 3

 باسم قٌمتها بكامل الكفالة اصدار باعادة المكتب  مالك ٌقوم  ان( أ،ب) الفقرة فً الواردة البنود تطبٌق عند ٌراعى. 3

 . منها جزء أي أو مصادرتها بعد لوظٌفته باالضافة العام النقل قطاع تنظٌم  هٌئة عام مدٌر

 

 9 المادة

 : عامة احكام

 نقل واسطة كل عن االنطالق مركز فً العاملٌن المشغلٌن من المستوفى  البدل االستثمار دعوة خالل من الهٌئة تحدد. 1

 ( . والحافلة المتوسطة الركوب سٌارة ، السرفٌس سٌارة ، النقل وسائط تشغل بحٌث ٌملكونها

 طرحها تم تشغٌل دعوة بموجب العاملة التشغٌل وشركات للركاب المنتظم النقل شركات االسس هذه احكام من تستثنى. 2

 .  الهٌئة قبل  من

 التشغٌل سجالت على باالطالع الحق الهٌئة والدارة االصول حسب الرسمٌة بالسجالت االحتفاظ المكتب على. 3

 قبل من المتخذة اإلجراءات وسالمة المقدمة الخدمات تؤدٌة كفاءة من للتؤكد المكتب لدى واالدارٌة المالٌة والسجالت

 .  المكتب

 مركز الدارة  سنوي ترخٌص على الحصول المكتب وعلى االستثمار دعوة خالل من العقد سرٌان  مدة تحدٌد ٌتم. 4

 .  عام كل من 31/1  نهاٌة قبل المكتب ترخٌص  بتجدٌد المكتب مالك ٌلتزم حٌث الهٌئة قبل  من والوصول االنطالق

  تعدلها  أو محلها تحل تشرٌعات واي المملكة فً بها المعمول والتعلٌمات واالنظمة القوانٌن بكافة بالتقٌد  المكتب ٌلتزم. 5

 .  واالنظمة القوانٌن هذه الحكام  لدٌه  العاملٌن من  أي أو المكتب مخالفة حال وفً

 أو اسمه تبدٌل أو كان ألي المكتب ملكٌة نقل  أو شرٌك  ادخال ٌجوز وال المكتب مالك باسم المكتب ترخٌص ٌكون. 6

 .  الهٌئة من مسبقة بموافقة  اال اغالقه

 باستثناء  حهة وألي االنطالق مركز ضمن العاملة النقل بوسائط تتعلق ت معلوما أٌة عن االفصاح بعدم المكتب ٌلتزم. 7

 .  الهٌئة

  المدفوع غٌر البدل قٌمة من% 2 نسبته بما المكتب تغرٌم ٌتم للهٌئة المترتب البدل بتسدٌد المكتب قٌام عدم حال فً. 0

 .  التنفٌذ حسن كفالة مصادرة فً الهٌئة بحق االخالل عدم مع شهرا الشهر كسور احتساب وٌتم للهٌئة شهرٌا

 حال فً الهٌئة المكتب وٌخاطب الدور وتنظٌم األنشطة ادارة لمكاتب الهٌئة قبل  من المحدد البدل بدفع  المشغل ٌلتزم. 9

 .  ذلك حٌال الضرورٌة اإلجراءات التخاذ البدل دفع عن مشغل أي تخلف

 لمدة الهٌئة ادارة من ومقبول مشروع ولسبب المركز استخدام عن االنطالق مركز فً العاملة النقل واسطة توقفت اذا. 15

 .  البدل بدفع ملزمة تعتبر فال شهر  على تزٌد

 مع بالتناسب الوسائط هذه عن البدل قٌمة تعدٌل ٌتم االنطالق مركز فً العاملة النقل وسائط نقصان أو زٌادة حال فً. 11

 . العقد توقٌع عند االنطالق مركز فً االصلٌة الوسائط عدد

 

 

 



 11 المادة

 فً والصادرة(  2557  لسنة وادارتها العام النقل بمرافق الخاصة األنشطة تنظٌم لمكاتب التراخٌص منح اسس)  تلغى

 . الرسمٌة الجرٌدة فً االسس هذه نشر تارٌخ من اعتبارا 16/0/2557 بتارٌخ(  4043)  رقم الرسمٌة الجرٌدة عدد

 

  ادارة مجلس

 العام النقل قطاع تنظٌم هٌئة


