تعليمات بدل الخدمات السنوي" لسنة 2003
المادة 1
تسمى هذه التعلٌمات "تعلٌمات بدل الخدمات السنوي" لسنة  3002الصادرة بمقتضى احكام الفقرة ( ي ) من المادة ()00
من قانون النقل العام للركاب رقم ( )84لسنة  3000وتعدٌالته وٌعمل بها بعد (ٌ )00وما من تارٌخ نشرها فً الجرٌدة
الرسمٌة.
المادة 2
ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرٌنة على غٌر
ذلك.
الهٌئة  :هٌئة تنظٌم قطاع النقل العام.
المجلس  :مجلس ادارة الهٌئة.
الرئٌس  :رئٌس المجلس.
المدٌر العام  :مدٌر عام الهٌئة.
النقل العام  :النقل البري للركاب بجمٌع وسائط النقل ووسائله مقابل االجر بما فً ذلك خدمات التاجٌر.
وسائط النقل العام  :جمٌع المركبات وااللٌات المحركة والمتحركة التً تستخدم فً النقل العام.
الترخٌص  :الموافقة التً تمنحها الهٌئة للمشغل لمزاولة اعمال النقل العام.
التصرٌح
 :الموافقة التً تمنحها الهٌئة لوسائط النقل العام.
سٌارة التاجٌر  :سٌارة الركوب التً تستخدم الغراض التاجٌر.
السٌارة الفخمة  :سٌارة ( اللٌموزٌن ) التً ٌتم ترخٌصها وفقا الحكام تعلٌمات منح التراخٌص والتصارٌح لمكاتب
السٌارات الفخمة ( اللٌموزٌن ).
المشغل  :الشخص الحاصل على الترخٌص.
المادة 3
تستوفً الهٌئة مبلغ ( )00دنانٌر لمرة واحدة وغٌر مسترد بدل كشف على المكاتب والشركات والمؤسسات التً تتقدم
بطلب للحصول على تراخٌص جدٌدة بعد نفاذ هذه التعلٌمات.
المادة 4
لغاٌات تنفٌذ هذه التعلٌمات تقسم المركبات العاملة فً المملكة الى اربع مجموعات وعلى النحو التالً :
 المجموعة االولى  :محافظة العاصمة. المجموعة الثانٌة  :محافظات ( اربد ،الزرقاء ،البلقاء ). المجموعة الثالثة  :محافظات ( العقبة ،المفرق ،جرش ،مادبا ). المجموعة الرابعة  :محافظات ( الكرك ،الطفٌلة ،معان ،عجلون )المادة 5
أ  .تستوفً الهٌئة بدل خدمات سنوي من المشغلٌن الذٌن سٌحصلون على تراخٌص وتصارٌح بعد نفاذ احكام هذه
التعلٌمات وفقا للعقود التً ستبرم مع الهٌئة.
ب .ال تستوفً الهٌئة بدل خدمات سنوي من شركات االستثمار الحاصلة على امتٌاز تقدٌم خدمات النقل من الهٌئة (
مؤسسة النقل العام سابقا ) حٌث تطبق علٌها احكام العقود الموقعة معها فٌما ٌتعلق بالبدل طٌلة مدة سرٌان العقد.
ج .ال تستوفً الهٌئة بدل خدمات سنوي من المشغلٌن الحالٌٌن اال فً الحاالت التالٌة :
 .0اذا تم نقل ملكٌة المركبة.
 .3اذا استبدلت المركبة بمركبة اخرى.
وفً أي من هذه الحاالت ٌتم استٌفاء بدل الخدمات السنوي وفقا للجدول التالً :

بدل الخدمات السنوي لوسائط النقل العمومٌة
فئة المركبة
الحافلة
سٌارة الركوب المتوسطة
سٌارة الركوب الصغٌرة
تكسً المكتب
تكسً الفندقً
سٌارة التاجٌر
السٌارة الفخمة

المجموعة االولى
 84دٌنار
 32دٌنار
 4دٌنار
 9دٌنار
 9دٌنار
 9دٌنار
 84دٌنار

المجموعة الثانٌة
 32دٌنار
 02دٌنار
 2دٌنار
 0دٌنار
 0دٌنار
 0دٌنار
 32دٌنار

المجموعة الثالثة
 30دٌنار
 00دٌنار
 3دٌنار
 8دٌنار
 8دٌنار
 8دٌنار
 30دٌنار

المجموعة الرابعة
 02دٌنار
 2دٌنار
 0دٌنار
 2دٌنار
 2دٌنار
 2دٌنار
 02دٌنار

بدل الخدمات السنوي لوسائط النقل العاملة على الخطوط الدولٌة
قٌمة البدل
فئة المركبة
 84دٌنار
الحافلة
سٌارة السفرٌات الخارجٌة  00دٌنار
د .اذا تم نقل ملكٌة المركبة العمومٌة او استبدالها بمركبة اخرى  ،تستوفً الهٌئة بدل خدمات عن المدة المتبقٌة النتهاء
رخصة اقتناء المركبة وعلى النحو التالٌة :
ٌ .0قسم البدل السنوي المتحقق على المركبة على ( )03شهر .
ٌ .3عتبر أي جزء من الشهر شهرا الحتساب قٌمة بدل الخدمات السنوٌة .
المادة 6
تعفى الحافلة المجهزة بمعدات تناسب ذوي االحتٌاجات الخاصة والمملوكة للمشغل الحالً من بدل الخدمات السنوي.
المادة 7
تعفى الحافلة المجهزة بمعدات تناسب ذوي االحتٌاجات الخاصة والمملوكة لمشغل المستثمر لدى الهٌئة من بدل الخدمات
السنوي وعلى النحو التالً :
الٌة االعفاء
عدد الحافالت المجهزة فنٌا لذوي االحتٌاجات الخاصة
________________________________________________________________
ٌتم اعفاء المشغل من بدل ٌعادل البدل السنوي لحافلة
من  0الى  4حافالت
ونصف من الحافالت العاملة لدٌه مقابل كل حافلة
مجهزة فنٌا لذوي االحتٌاجات الخاصة ٌحضرها المشغل
________________________________________________________________
ٌتم اعفاء المشغل من بدل ٌعادل البدل السنوي لحافلة
اكثر من خمسة حافالت
عاملة واحدة من الحافالت العاملة لدٌه مقابل كل حافلة
مجهزة فنٌا لذوي االحتٌاجات الخاصة ٌحضرها المشغل

المادة 8
للمجلس اعادة النظر بقٌمة بدل الخدمات السنوي الواردة فً هذه التعلٌمات.
المهندس نادر الذهبً
وزٌر النقل ووزٌر السٌاحة واالثار
رئٌس مجلس ادارة هٌئة تنظٌم
قطاع النقل العام

