اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لتشغيل خطوط نقل الركاب لسنة 2009
المادة 1
تسمى هذه األسس ( اسس وشروط منح التراخٌص والتصارٌح لتشؽٌل خطوط نقل الركاب لسنة  )2009وٌعمل بها
اعتبارا من تارٌخ نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة .
المادة 2
ٌكون للكلمات والعبارات أٌنما وردت فً هذه األسس المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة على ؼٌر ذلك .
الهٌئة  :هٌئة تنظٌم قطاع النقل العام .
المجلس  :مجلس إدارة الهٌئة .
المدٌر العام  :مدٌر عام الهٌئة .
النقل العام  :النقل البري للركاب بجمٌع وسائل ووسائط النقل مقابل اجر .
وسائط النقل العام  :جمٌع المركبات واآللٌات المحركة والمتحركة التً تستخدم فً النقل والقاطرات بواسطة الكوابل
هوائٌا او سلكٌا .
الترخٌص  :الموافقة التً تمنحها الهٌئة للمشؽل لمزاولة اعمال النقل العام .
التصرٌح  :الموافقة التً تمنحها الهٌئة لوسائط النقل العام .
المشؽل  :الشخص ( الطبٌعً او المعنوي ) الحاصل على الترخٌص وفق احكام قانون النقل العام للركاب .
المستفٌد  :الشخص الذي ٌستخدم وسائط النقل العام .
الخط  :نقطة انطالق ووصول واسطة النقل العام .
المسار  :الطرق التً تسلكها واسطة النقل بٌن نقطة االنطالق والوصول بما فً ذلك محطات التوقؾ للتحمٌل والتنزٌل .
ساعات الذروة  :الساعات التً ٌتواجد فٌها اكبر عدد من المستفٌدٌن على مسارات الخطوط فً مركز االنطالق و/او
نقاط التحمٌل والتنزٌل على الخطوط .
التعزٌز  :زٌادة اعداد الوسائط العاملة على خط معٌن لتؽطٌة زٌادة طلب الخدمة على هذه الخطوط خالفا للعقد المبرم مع
الهٌئة .
مرافق النقل العام  :محطات انطالق ووصول وسائط النقل العام والمواقؾ على مسارات الخطوط واي تجهٌزات ومنشآت
تتعلق بخدمات النقل العام .
دعوة التشؽٌل  :الشروط واالحكام والمتطلبات والمواصفات والضوابط التً ٌجب توافرها بالمشؽلٌن والسائقٌن ووسائط
النقل العام او أٌة أمور اخرى  ،وذلك لتقدٌم الخدمة للمستفٌدٌن على خط او خطوط النقل العام للركاب .
المادة 3
أنواع الخطوط :
أ .الخطوط الداخلٌة  :الخطوط التً تربط احٌاء المدٌنة بعضها ببعض .
ب .خطوط ثانوٌة (فرعٌة)  :الخطوط العاملة داخل المحافظة او من مدٌنة فً محافظة الى مدٌنة فً محافظة اخرى على
ان ال تزٌد المسافة على  25كم .
ج .الخطوط الرئٌسٌة  :الخطوط التً تربط مراكز المحافظات بعضها ببعض او بٌن مدٌنة فً محافظة ومدٌنة فً محافظة
اخرى شرٌطة ان تزٌد المسافة على  25كم .
د .الخطوط الدولٌة  :الخطوط التً تربط اي نقطة انطالق فً المملكة بالدول االخرى .
المادة 4
تحدد إدارة الهٌئة حاجة خطوط النقل من الوسائط وٌتم تؽطٌتها بموجب دعوات تشؽٌل او بؤي طرٌقة ٌراها المجلس
مناسبة .
المادة 5
ٌجب ان تشمل دعوة العطاء لتشؽٌل وسائط النقل على خطوط نقل الركاب على ما ٌلً :
أ .تعلٌمات عامة للمشاركة بالدعوة بما فً ذلك الشروط الواجب توفرها بالمتقدم لدعوة التشؽٌل .
ب .الكفاالت والضمانات وااللتزامات المالٌة المطلوبة .
ج .الشروط الواجب توفرها فً مساحة المكتب وساحات المبٌت لوسائط النقل ومشاؼل الصٌانة التً ٌتم بها صٌانة وسائط
النقل .

د .الشروط الخاصة بالكادر الوظٌفً وااللتزام بالقوانٌن واألنظمة المعمول بها .
هـ .المواصفات الخاصة بوسائط النقل وشروط ونوعٌة الخدمة .
و .اي شروط ومتطلبات اخرى تراها الهٌئة الزمة .
المادة 6
الشروط الواجب توفرها فً المتقدم لدعوة التشؽٌل :
ان ٌكون مسجال لدى وزارة الصناعة والتجارة بؽض النظر عن صفته الشخصٌة او المعنوٌة مع ضرورة تقدٌم شهادة
حدٌثة بذلك وتقدٌم شهادة مالءة مالٌة تتناسب وحجم الدعوة .
المادة 7
الشروط الواجب توفرها فً مساحة المكتب ساحات المبٌت ومشاؼل الصٌانة لوسائط النقل :
ٌ .1لتزم المشؽل بتجهٌز مكاتبه قبل مباشرته للعمل وبعد اإلحالة تحت طائلة مصادرة الكفالة وٌتم الكشؾ المسبق على
جاهزٌتها من قبل إدارة الهٌئة .
ٌ .2لتزم المشؽل باتخاذ كافة االجراءات الضرورٌة للمحافظة على الجاهزٌة الفنٌة لوسائط النقل العائدة له بهدؾ ضمان
جودة نوعٌة الخدمة المطلوبة .
ٌ .3لتزم المشؽل باإلعالن داخل وسائط النقل العائدة له عن أرقام الهواتؾ الخاصة الستقبال الشكاوي من الركاب
والمواطنٌن ومعالجتها بسرعة وكفاءة .
ٌ .4لتزم المشؽل بتوفٌر خطوط هاتفٌة حسب الحاجة وخط فاكس فً مكتب إدارته وعلٌه االلتزام بموقع المكتب الموافق
علٌه من قبل الهٌئة وال ٌجوز له تؽٌٌر الموقع قبل الحصول على موافقة الهٌئة المسبقة .
ٌ .5لتزم المشؽل بكافة التعلٌمات والقرارات الصادرة عن الهٌئة فٌما ٌتعلق باستخدام تكنولوجٌا المعلومات ونظام مراقبة
وتتبع المركبات وربطه بالهٌئة وبتوفٌر نظام اتصاالت ٌربط بٌن وسائط النقل والمٌدان وادارة عملٌاته .
 .6توفٌر ساحة لمبٌت وسائط النقل العاملة لدٌه .
المادة 8
الشروط المتعلقة بالكادر الوظٌفً :
ٌ .1لتزم المشؽل بتعٌٌن السائقٌن والعاملٌن لدٌه ضمن كادر وظٌفً واضح بحٌث ٌكونوا مثبتٌن بالخدمة لدٌه بموجب
عقود عمل وبما ٌتفق مع احكام قانون العمل .
 .2ان ٌكون السائق أردنٌا حاصل على رخصة قٌادة سارٌة المفعول تخوله سوق فئة واسطة النقل العامل علٌها .
 .3ان ال ٌكون السائق  /المراقب  /اإلداري قد ادٌن بجناٌة او جنحة مخلة بالشرؾ او باألخالق او اآلداب العامة وٌتم
إثبات ذلك بشهادة من الجهات المختصة .
ٌ .4لتزم المشؽل بتوفٌر زي موحد للعاملٌن لدٌه ( سائقٌن ومراقبٌن وإدارٌٌن ) والذٌن تتطلب طبٌعة عملهم االحتكاك
المباشر مع الركاب والمواطنٌن .
ٌ .5لتزم المشؽل بتقدٌم شهادة طبٌة من الجهات الرسمٌة تثبت خلو السائقٌن العاملٌن لدٌه من اٌة امراض سارٌة و/او قد
تإثر على سالمة قٌادتهم لوسائط النقل .
ٌ .6لتزم المشؽل بتعٌٌن شخص متفرغ لٌقوم بمراجعة إدارة الهٌئة فً جمٌع المسائل واألمور التً تتعلق به مع الهٌئة .
ٌ .7لتزم المشؽل بشمول جمٌع العاملٌن لدٌه باحكام قانون الضمان االجتماعً .
ٌ .8لتزم المشؽل بشمول جمٌع العاملٌن لدٌه بنظام تؤمٌن صحً .
ٌ .9تحمل المشؽل المسإولٌة القانونٌة الناشئة عن اي أخطاء ٌرتكبها اي من افراد جهازه اإلداري والفنً خالل ممارستهم
ألعمالهم او ألمور ترتبط بؤعمالهم وفقا ألحكام قانون النقل العام للركاب واألنظمة والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه .
 .10على المشؽل تفوٌض المدٌر العام والذي له ان ٌفوض اي من موظفً الهٌئة لالستعالم عن مستخدمٌه لدى الجهات
المختصة بما فً ذلك السجل المروري للسائقٌن .
 .11تسري كافة الشروط الواردة اعاله على السائقٌن العاملٌن لدى المشؽل طٌلة مدة سرٌان الترخٌص .
المادة 9
شروط ومواصفات وسائط النقل :
مع مراعاة المواصفات والشروط الالزمة الواجب توافرها فً حافالت النقل العام المعمول بها لدى الهٌئة ٌشترط ما ٌلً :
أٌ .حدد مودٌل الحافالت المطلوب تسجٌلها ألول مرة عند طرح دعوة التشؽٌل.

ب .فً حال التعزٌز أو االستبدال المسجلة والمرخصة بموجب دعوات التشؽٌل ٌجب ان ال ٌقل مودٌل الحافالت المراد
تعزٌزها أو استبدالها عن مودٌل الحافالت التً تم تسجٌلها باسم المرخص له ألول مرة.
ت .ان ٌزٌد العمر التشؽٌلً للحافلة على ( )20عشرٌن سنة وللحافلة المتوسطة على ( )15سنة ولسٌارة الركوب
العمومٌة على ( )12اثنتً عشرة سنة من تارٌخ صنع أي منها.
ث .للمدٌر العام الموافقة على استبدال وسائط النقل العام وعلى النحو التالً :
ٌ .1جب ان تكون واسطة النقل ضمن العمر التشؽٌلً ومن ذات فئة الواسطة المرخصة المراد استبدالها.
ٌ .2جب ان ال ٌزٌد العمر التشؽٌلً للحافلة على ( )5خمس سنوات و( )3ثالث سنوات للحافلة المتوسطة إذا كانت
الحافلة والحافلة المتوسطة المراد استبدالها ؼٌر مرخصة وتسجل ألول مرة.
د .بعد صدور هذه األسس ٌمنع منح تصارٌح جدٌدة للحافالت المتوسطة للعمل على الخطوط الدولٌة وعدم تجدٌد
التصارٌح الممنوحة للحافالت المتوسطة العاملة منها حالٌا إال بعد استبدالها بحافالت حدٌثة وفق المواصفات المعتمدة فً
الهٌئة وبخالؾ ذلك ٌعتبر التصرٌح الممنوح للمشؽل الؼٌا حكما.
ذ .إبرام عقد تشؽٌلً ٌتضمن الشروط عند إصدار الموافقات ومنح التصارٌح الالزمة.
المادة 10
شروط ونوعٌة الخدمة :
ٌ .1منع التحمٌل والتنزٌل على مسارات الخطوط اال فً االماكن التً تحددها ادارة الهٌئة بالتعاون مع الجهات المختصة .
 .2االلتزام بمراكز االنطالق والوصول المحددة من قبل الجهة المختصة بالهٌئة .
ٌ .3لتزم المشؽل بمواعٌد االنطالق والوصول المعلن عنها .
ٌ .4لتزم المشؽل بالمسار المحدد من قبل الهٌئة والوصول الى نهاٌة الخط وللجهة المختصة بالهٌئة اعادة هٌكلة الخطوط
وتعدٌل المسارات بما ٌحقق المصلحة العامة .
 .5على المشؽل التقٌد بالمواقؾ داخل مراكز االنطالق والوصول التً تحددها الجهة المختصة بالهٌئة او اٌة جهة اخرى
مفوضة من الهٌئة لتنظٌم االنشطة والدور داخل مراكز االنطالق والوصول وفً اي مرفق من مرافق النقل العام .
 .6االلتزام بااللوان المحددة لوسائط النقل العام للركاب والبٌانات الواجب توافرها داخل وسائط النقل العام وخارجها .
 .7ال ٌجوز للمشؽل ان ٌمتنع عن تقدٌم الخدمة تحت طائلة المسإولٌة .
 .8المحافظة على نظافة واسطة النقل والتؤكد من سالمة سٌرها على الطرٌق .
 .9على المشؽل الذي ٌرؼب بالتوقؾ عن العمل بالتصرٌح  /التصارٌح الممنوحة لوسائط النقل المملوكة له لفترة مإقتة
الحصول على موافقة خطٌة مسبقة من ادارة الهٌئة قبل التوقؾ وبمدة ال تقل عن ثالثة اٌام باستثناء الحاالت المبررة على
ان ٌتم تبلٌػ الهٌئة خالل  24ساعة من تارٌخ التوقؾ  ،مع التاكٌد على سرٌان التزاماته وشرٌطة عدم التؤثٌر على الخدمة
المقدمة .
ٌ .10لتزم المشؽل بقانون العمل فٌما ٌتعلق بساعات عمل السائق على ان ال تزٌد باي حال عن عشر ساعات ٌومٌا وان ال
تزٌد عدد ساعات القٌادة المتواصلة على اربع ساعات .
ٌ .11لتزم المشؽل بتقدٌم خدمات النقل المطلوبة وعلى مدار السنة بما فً ذلك اٌام العطل االسبوعٌة والدٌنٌة والرسمٌة
وؼٌرها وفقا لمسارات الخطوط وترددات وسائط النقل ومراكز االنطالق والوصول المقررة من قبل الهٌئة .
ٌ .12لتزم المشؽل بتقدٌم الخدمة خالل فصل الصٌؾ من الساعة الخامسة صباحا ولؽاٌة الساعة الحادٌة عشرة مساء وفً
الشتاء من الساعة السادسة صباحا ولؽاٌة الساعة التاسعة مساء ووفقا للترددات التً ٌتم اعتمادها والموافق علٌها من الهٌئة
ٌ .13لتزم المشؽل باظهار رقم واسم الخط على وسائط النقل وفق المواصفات التً تقررها الهٌئة .
ٌ .14لتزم المشؽل باالجرة المقررة من الهٌئة واظهار اجور النقل بوضوح داخل واسطة النقل .
ٌ .15لتزم المشؽل المرتبط مع الهٌئة بعقد التشؽٌل بتقدٌم خصم ال ٌقل عن  %50من التعرفة المقررة من قبل المجلس
لذوي االحتٌاجات الخاصة وبتقدٌم خصم ال ٌقل عن  %25من التعرفة المقررة لطلبة المدارس والجامعات .
ٌ .16تم تحصٌل االجرة فً وسائط النقل العام للركاب بواسطة السائق أو صنادٌق تحصٌل االجرة أو البطاقات الذكٌة
باستثناء الحافالت المتوسطة التً تحتوي على باب واحد فً المنتصؾ وعلى ان ٌتم مراعاة الشروط والمتطلبات التالٌة
التً تنظم عمل محصلً االجرة فً الحافالت المتوسطة التً تحتوي على باب واحد فً المنتصؾ :
أٌ .قوم المشؽل بتقدٌم طلب خطً للهٌئة للحصول على موافقة لتشؽٌل محصل االجرة فً الحافلة المتوسطة التً تحتوي
على باب واحد فً المنتصؾ وحسب الشروط التالٌة :
 ان ٌكون أردنً الجنسٌة. ان ال ٌقل عمره عن ( )18سنة. -ان ٌجٌد القراءة والكتابة .

 ان ال ٌكون موظفا حكومٌا. ان ٌكون حاصال على حسن سٌر وسلوك ( موافقة أمنٌة من الجهات المختصة ). ان ٌقوم المشؽل بتقدٌم كفالة بنكٌة بقٌمة ( 500دٌنار) لضمان حسن تنفٌذ عمل محصل االجرة.بٌ .نظم العمل بٌن محصل االجرة والمشؽل بموجب عقد عمل ٌتم تزوٌد الهٌئة به.
جٌ .لزم المشؽل بتوفٌر مقعد لمحصل االجرة فً الحافلة المتوسطة التً تحتوي على باب واحد فً المنتصؾ فً مكان
قرٌب من مدخل الحافلة.
دٌ .لتزم محصل االجرة بما ٌلً :
 حمل بطاقة تعرٌفٌة صادرة عن الهٌئة صفراء اللون مثبتة على صدره تجدد سنوٌا مبٌن فٌها ( االسم الرباعً  ،الرقمالوطنً  ،رقم المركبة  ،صورة حدٌثة ملونة  ،تارٌخ التجدٌد).
 عدم المناداة على الركاب للصعود فً الحافلة المتوسطة التً تحتوي على باب واحد فً المنتصؾ. عدم العمل على أي حافلة متوسطة أخرى ؼٌر العامل علٌها. ارتداء سترة فٌها شرٌط عاكس اصفر اللون.هــ .ان ٌكون حاصال على دورة تدرٌبٌة فً مركز تؤهٌل معتمد لدى الهٌئة.
و .توفٌر بدٌل فً حاالت خاصة لمدة ال تتجاوز اسبوعٌن واشعار الهٌئة بذلك خالل فترة ال تتجاوز ( )48ساعة.
 .17على كافة المشؽلٌن المحافظة على جو التنافس بٌنهم واالمتناع عن اي تصرؾ ؼٌر الئق ٌإثر على المشؽلٌن
االخرٌن او االضرار بمصالحهم بما فً ذلك :
أ .االضرار بمصالح المشؽلٌن االخرٌن عن طرٌق اشؽال مركز االنطالق ومواقؾ وسائط النقل بشكل ؼٌر مبرر .
ب .عدم التقٌد بالجداول الزمنٌة للرحالت لزٌادة حصتهم من الركاب على حساب المشؽلٌن االخرٌن .
ج .المضاربة باجور العروض المالٌة للتاثٌر على تنافسٌة المشؽلٌن االخرٌن .
د .نشر او العمل على نشر اٌة معلومات مضللة عن خدماتهم او خدمات المشؽلٌن االخرٌن .
المادة 11
المخالفات التشؽٌلٌة :
ٌتم فرض اي من الجزاءات التالٌة على المشؽل فً الحاالت التالٌة :
أٌ .تم توجٌه انذار او وقؾ العمل بالترخٌص او التصرٌح لمدة محددة او بشكل دائم فً الحاالت التالٌة :
 .1توجٌه انذار للمشؽل من المدٌر العام او من ٌفوضه خطٌا من موظفً الهٌئة فً حال ارتكاب المشؽل او اي من
مستخدمٌه اي مخالفة للشروط الواردة فً المادة العاشرة من هذه االسس والتً ٌتم ضبطها من قبل موظفً الهٌئة او
رجال االمن العام كما للمدٌر العام مصادرة النسبة التً ٌحددها من قٌمة كفالة حسن التنفٌذ المقدمة من المشؽل .
 .2للمدٌر العام او من ٌفوضه خطٌا وقؾ العمل بالترخٌص او التصرٌح مإقتا  -لحٌن تصوٌب الوضع  -للفترة التً
ٌحددها وفً حال تكرار المخالفات المشار الٌها فً البند ( )1من هذه المادة او فً اي من الحاالت التالٌة :
أ .االخالل باحد شروط منح الترخٌص .
ب .تكرار المخالفات التشؽٌلٌة سواء تلك التً ٌتم ضبطها من قبل موظفً الهٌئة او من قبل رجال االمن العام .
ج .انتهاء الترخٌص او التصرٌح لمدة تزٌد على ثالثة اشهر .
د .عدم تسدٌد االلتزامات المالٌة .
 .3لمجلس االدارة وقؾ العمل بالترخٌص او التصرٌح بشكل دائم فً الحاالت التالٌة :
أ .وقؾ العمل بالترخٌص او التصرٌح بشكل مإقت لمرتٌن او اكثر خالل الثالث سنوات االخٌرة .
ب .وجود مخالفات رئٌسٌة لشروط منح الترخٌص او التصرٌح .
ج .االخالل باحد بنود العقد او االتفاق الموقع مع المشؽل .
د .االمتناع عن تقدٌم الخدمة لمدة تزٌد على اسبوع .
هـ .للمجلس مصادرة كامل قٌمة الكفالة اذا تحققت اي حالة من الحاالت المبٌنة بالبند ( )3من هذه المادة .
بٌ .راعً عند تطبٌق البنود الواردة فً الفقرة ( )1ان ٌقوم المشؽل باعادة اصدار الكفالة بكامل قٌمتها باسم مدٌر عام
هٌئة تنظٌم قطاع النقل العام باالضافة لوظٌفته بعد مصادرتها او اي جزء منها .

المادة 12
احكام عامة :
 .1فً حال استنكاؾ الشخص الذي احٌل علٌه الخط او الخطوط المبٌنة فً دعوة التشؽٌل وذلك بانتهاء المدة المحددة فً
قرار المجلس لتنفٌذ ما جاء بالقرار فتتم مصادرة كفالة دخول الدعوة وللمجلس احالة الخط او الخطوط الواردة بدعوة
االستثمار على الشخص الذي ٌلٌه بالتقٌٌم او اعادة طرح دعوة االستثمار و/او الؽاءها .
ٌ .2جدد الترخٌص الممنوح سنوٌا وللمدٌر العام او من ٌفوضه التؤكد من التزام المشؽل بشروط الترخٌص وبالطرٌقة التً
ٌراها مناسبة .
ٌ .3جدد ترخٌص المركبة خالل مدة ال تزٌد على ثالثة اشهر من تارٌخ انتهاء مدتها .
 .4للمجلس بناء على تنسٌب المدٌر العام وضع االلٌة المناسبة لشطب واستبدال سٌارات الركوب الصؽٌرة والمتوسطة .
 .5ال ٌجوز نقل ملكٌة وسائط النقل او شطبها إال بموافقة المجلس او من ٌفوضه خطٌا من موظفً الهٌئة .
 .6إذا تم بٌع واسطة (وسائط) النقل العمومٌة او نقل ملكٌتها بؤي صورة كانت او شطبها فال ٌجوز للمشؽل االحتفاظ
بالتصرٌح (الخط) و/او التصارٌح المخصص لها ما لم ٌتم تخصٌصه لواسطة (وسائط) نقل اخرى بدال منها .
 .7إذا بٌعت أٌة واسطة من وسائط النقل بواسطة الجهات القضائٌة او االدارٌة المختصة فتنقل ملكٌتها للمالك الجدٌد
بالصفة الخصوصٌة .
 .8الهٌئة ؼٌر ملزمة بتقدٌم اي دعم مالً او تحقٌق هامش ربح او اٌجاد خط بدٌل او إجراء اي تعدٌل او تقصٌر او تؽٌٌر
مسار الخط للمشؽل فً حالة انخفاض مستوى الطلب على الخط (الخطوط) المرخص له به .
 .9للمدٌر العام او من ٌفوضه خطٌا من موظفً الهٌئة االطالع على حسابات المشؽل بؤي وقت وٌلتزم المشؽل بتزوٌد
المدٌر العام بنسخة أصلٌة من الحسابات الختامٌة والمٌزانٌة العمومٌة اللتٌن ٌصدرهما مدقق حساباته فً نهاٌة كل سنة
مالٌة .
 .10على المشؽل تزوٌد الهٌئة بؤعداد الركاب والرحالت ونسبة المالءة وبشكل دوري وللمدٌر العام او من ٌفوضه من
موظفً الهٌئة الحق فً االطالع على سجالت وقٌود المشؽل التً تبٌن اعداد الركاب والرحالت الٌومٌة ونسبة المالءة
حسب ساعات العمل الٌومٌة ( الذروة وؼٌر الذروة ) واإلطالع أٌضا على السجالت والوثائق الفنٌة والتشؽٌلٌة له .
ٌ .11لتزم المشؽل بالتقٌد بالتشرٌعات المطبقة حالٌا والقرارات التً تتعلق بتنظٌم النقل الحالٌة او التً قد تصدر مستقبال .
وكذلك التقٌد بالقوانٌن واألنظمة والتعلٌمات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمٌة األخرى وبما فً ذلك ما ٌتعلق
بمسارات الخطوط ومراكز االنطالق ومواقؾ التحمٌل والتنزٌل وؼٌرها .
ٌ .12عتبر الترخٌص الصادر وفقا ألحكام قانون النقل العام للركاب المعمول به شخصٌا وال ٌجوز التنازل عن و/او
تحوٌل و/او بٌع و/او تؤجٌر حقوقه و/او واجباته فً عقد التشؽٌل للؽٌر (بما فً ذلك ما قد ٌتم فً الباطن ) كلٌا او جزئٌا
بدون موافقة المجلس المسبقة وفً حال مخالفته لذلك فللمجلس الحق بإلؽاء العقد المبرم معه .
 13للمدٌر العام او من ٌفوضه خطٌا من موظفً الهٌئة التؤكد من مدى التزام المشؽل بؤحكام هذه األسس وبالطرٌقة التً
ٌراها مناسبة .
ٌ .14لتزم المشؽلون الذٌن تم منحهم تراخٌص وتصارٌح وتم ابرام عقود معهم بالتقٌد وااللتزام بما ورد بتلك العقود
باإلضافة للتشرٌعات والقرارات الصادرة عن الهٌئة والجهات الرسمٌة المختصة .
 .15فً حال انتهاء مدة العقد او إنهائه ألي سبب تعتبر التراخٌص والتصارٌح الممنوحة له ملؽاة حكما وتلقائٌا كما ٌجوز
للمجلس ان ٌعهد لمشؽل اخر بتشؽٌل وادارة الوسائط والمرافق العائدة للمشؽل او للمشؽلٌن التً انتهت او أنهٌت العقود
التً ابرمها معهم للمدة والطرٌقة التً ٌحددها وذلك لضمان استمرارٌة تقدٌم الخدمات للمستفٌدٌن على ان تراعى الحقوق
المالٌة المستحقة للهٌئة وصافً الحقوق المالٌة للمشؽل مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق العائدة له .
 .16للمجلس وبتنسٌب من المدٌر العام حرمان اي مشؽل من التقدم مستقبال ألي عطاء او دعوة تشؽٌل لمدة أقصاها سنتٌن
إذا تبٌن له عدم التزامه بقرار اإلحالة او استنكؾ او انه لم ٌلتزم بما جاء فً العقد المبرم معه .
ٌ .17عتبر التصرٌح الممنوح لواسطة النقل الؼٌا فً حالة الؽاء الترخٌص الممنوح للمشؽل .
 .18للهٌئة عدم تجدٌد التصرٌح او السٌر بؤي اجراءات اخرى تتعلق بواسطة النقل فً حال عدم تجدٌد الترخٌص .
 .19للمجلس صالحٌة الؽاء اي من دعوات التشؽٌل دون إبداء األسباب قبل اإلحالة .
المادة 13
على المشؽلٌن المرخصٌن وؼٌر مرتبطٌن بعقود مع الهٌئة تصوٌب اوضاعهم من خالل توقٌع عقود مع الهٌئة وتقدٌم
كفالة مالٌة تحدد قٌمتها من المجلس وفق اعداد وسائط النقل المملوكة للمشؽل وذلك خالل مدة أقصاها (ٌ )90وما من
تارٌخ العمل بهذه األسس .

المادة 14
تلؽى ( تعلٌمات اسس وشروط منح التراخٌص والتصارٌح للعمل على الخطوط الدولٌة والرئٌسٌة والداخلٌة لسنة 2004
وتعدٌالتها ) .
مجلس إدارة هيئة تنظيم
قطاع النقل العام للركاب

