تعليمات أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التكسي والسيارات العاملة تحت إدارتها لسنة 3122
وتعديالته
المادة 2
تسمى هذه التعلٌمات ( تعلٌمات أسس وشروط منح التراخٌص والتصارٌح لمكاتب التكسً والسٌارات العاملة تحت إدارتها
لسنة  ) 3122وٌعمل بها من تارٌخ نشرها بالجرٌدة الرسمٌة .
المادة 3
تعتمد التعرٌفات الواردة فً قانون النقل العام للركاب رقم  44لسنة  3121وقانون هٌئة تنظٌم النقل البري رقم  5لسنة
 3122باالضافة الى ما ٌلً :
سٌارة التكسً  :سٌارة الركوب العمومٌة المخصصة لنقل االركاب حسب رؼباتهم وضمن نطاق الخدمة المحدد فً
التصرٌح .
مكتب التكسً  :المكتب الحاصل على ترخٌص لمزاولة اعمال النقل العام للركاب بواسطة سٌارات التكسً .
السٌارة االساسٌة  :سٌارة التكسً التً ٌملكها مكتب التكسً المرخص له والتً ٌمنع نقل ملكٌتها.
السٌارة ؼٌر االساسٌة  :سٌارة التكسً ؼٌر المملوكة للمكتب والتً ٌدٌرها المكتب وٌسمح بنقل ملكٌتها.
نطاق الخدمة  :المنطقة الجؽرافٌة التً ٌسمح لسٌارة التكسً تقدٌم خدمات نقل الركاب ضمنها وحسب ما هو محدد فً
التصرٌح .
مكتب االندماج  :مكتب التكسً الذي ٌتم ترخٌصه والناتج عن اندماج اكثر من مكتب بعد الؽاء تراخٌصها و دمج
السٌارات العاملة لدٌها فً مكتب واحد ضمن اآللٌة المعتمدة .
المادة 4
لؽاٌات هذه التعلٌمات تصنؾ خدمات سٌارات التكسً إلى :
أ .التكسً العادي  :الخدمة المقدمة بواسطة سٌارات التكسً لخدمة الركاب وفق رؼباتهم وضمن نطاق الخدمة .
ب .التكسً الفندقً :الخدمة المقدمة بسٌارات التكسً من خالل مكتب مرخص فً الفندق لخدمة نزالء ورواد الفندق .
ت .التكسً الممٌز :الخدمة المقدمة للراكب بواسطة الحجز المسبق من خالل مكتب مرخص لهذه الؽاٌة وضمن نطاق
الخدمة .
ت .تكسً المعابر( البرٌة  ،البحرٌة  ،الجوٌة)  :الخدمة المقدمة بواسطة سٌارات تكسً من خالل مكاتب مرخصة فً
المعابر .
ج .التكسً الذكً ( :)Smart Cabالخدمة المُقدمة للراكب بواسطة سٌارات تكسً من خالل استخدام التطبٌقات الذكٌة
فقط وضمن نطاق الخدمة المحدد ضمن الحدود االدارٌة للجهة المختصة أو ضمن اختصاص الهٌئة.
المادة 5
اسس وشروط منح التراخٌص :
أ .تحدد الهٌئة أو الجهة المختصة حاجتها من مكاتب وسٌارات التكسً حسب الدراسات واالحتٌاجات لهذه الخدمة .
بٌ .تم منح تراخٌص مكاتب التكسً العادي والمعابر والممٌز عن طرٌق دعوة تشؽٌل تتضمن الشروط والمتطلبات التالٌة
 .2الشروط الواجب توافرها بالمتقدم لدعوة التشؽٌل .
 .3المتطلبات المالٌة والبدل السنوي والكفاالت ورأسمال المكتب .
 .4الشروط الخاصة بالكادر الوظٌفً لدى المكتب .
 .5الشروط الخاصة بمواصفات ومساحة المكتب والمواقؾ ومشاؼل الصٌانة .

 .6مواصفات المركبات واعدادها .
 .7الشروط الخاصة بالسائقٌن .
 .7المنطقة الجؽرافٌة المطلوب خدمتها .
 .8الشروط والمواصفات الخاصة بالسٌارات المخصصة للمقعدٌن .
 .9أٌة شروط ومتطلبات أخرى تراها الهٌئة أو الجهة المختصة .
المادة 6
أ .تمنح تراخٌص مكاتب التكسً الفندقً عن طرٌق تقدٌم طلب خطً من قبل الفندق أو من أي شخص طبٌعً أو معنوي
حاصل على موافقة خطٌة من الفندق على أن ٌرفق به الوثائق التالٌة:
 .2صورة عن السجل التجاري للشركة المالكة للفندق .
 .3صورة عن رخصة المهن للفندق سارٌة المفعول .
 .4صورة عن تصنٌؾ الفندق ثالثة نجوم كحد أدنى .
 .5الموافقة الخطٌة من الفندق فً حال كان المتقدم شخصا طبٌعٌا أو معنوٌا ؼٌر الفندق.
 .6أٌة وثائق أخرى ترى الهٌئة ضرورة تقدٌمها.
بٌ .جب على مقدم الطلب توفٌر ما ٌلً الستكمال شروط ومتطلبات ترخٌص مكاتب التكسً الفندقً :
 .2تسجٌل مؤسسة فردٌة أو شركة إذا كان المتقدم شخصا ً طبٌعٌا ً .
 .3توفٌر موقع للمكتب ضمن حرم الفندق وال تقل مساحته عن  27متراً مربعا ً .
 .4تسجٌل ( )6سٌارات كحد أدنى على أن ال ٌزٌد عدد السٌارات على ( )26سٌارة .
 .5االلتزام بدفع ( ) 2611ألؾ وخمسمائة دٌنار كبدل سنوي عن كل سٌارة تدفع فً األسبوع األول من بداٌة كل سنة على
أن ٌضاؾ إلٌها بعد مرور السنة العقدٌة األولى زٌادة سنوٌة بنسبة ( )%6من قٌمة البدل المالً السنوي األصلً وطٌلة
مدة سرٌان العقد وٌحسب البدل لألشهر المتبقٌة من السنة عند منح الترخٌص ألول مرة كنسبة من السنة كاملة .
 .6توفٌر خط هاتؾ وفاكس واحد للمكتب .
 .7ال ٌجوز ترخٌص أكثر من مكتب فً الفندق الواحد .
ج .تقدٌم كفالة حسن تنفٌذ بنكٌة بالصٌؽة والشروط التً تعتمدها الهٌئة بقٌمة ( )6111خمسة آالؾ دٌنار باسم مُدٌر عام
هٌئة تنظٌم النقل البري باإلضافة لوظٌفته تجدد تلقائٌا ً ما لم تتم إعادتها من قبل الهٌئة.
د .الكادر الوظٌفً الواجب توفره لدى المرخص له فً مكتب التكسً الفندقً :
 .2مشرؾ مكتب بخبرة ال تقل عن سنتٌن على أن ٌكون أردنً الجنسٌة وال ٌقل عمره عن ( )32سنة ومؤهله العلمً ال
ٌقل عن الشهادة الجامعٌة المتوسطة .
 .3موظؾ استقبال .
 .4فنً صٌانة للسٌارات حاصل على شهادة فً مجال صٌانة السٌارات أو خبرة فً نفس المجال تقل عن ( )6سنوات .
 .5سائقون مرخصون ٌتناسب عددهم مع عدد السٌارات التً ٌتم ترخٌصها .
هـ .أن ٌكون الكادر الوظٌفً حسن السٌرة والسلوك وؼٌر محكوم بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرؾ أو األخالق واآلداب
العامة وأن ٌُثبت ذلك بشهادة مصدقة من الجهات الرسمٌة المختصة .

المادة 7
اسس وشروط منح التراخٌص للتكسً الذكً Smart Cab
تحدد الهٌئة و/أو الجهة المختصة الحاجة من مكاتب وسٌارات التكسً الذکً  Smart Cabحسب الدراسات
واالحتٌاجات لهذه الخدمة حسب اختصاص نطاق الخدمة فً جمٌع انحاء المملكة وٌتم االعالن عنها للعموم للتقدم
بالطلبات لدى الهٌئة و/أو الجهة المختصة  ،وتحدد الهٌئة و/أو الجهة المختصة مدة محددة الستقبال الطلبات وإٌقافها.
أٌ .تم منح تراخٌص مكاتب التكسً الذكً ( )Smart Cabوالتصارٌح وبنسبة  )%41من احتٌاجات هذه الخدمة وفقا
للشروط والمتطلبات التالٌة:
 .2ان ٌكون المتقدم شركة او مؤسسة مسجلة فً وزارة الصناعة والتجارة وأن ال ٌكون مدٌر الشركة أو مالك المؤسسة
مُدانا ً بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرؾ أو األخالق أو األداب العامة أو موظفا حكومٌا ً أو احد أفراد القوات المسلحة أو
االجهزة األمنٌة.
 .3أن ال ٌكون حاصال أو قد حصل على ترخٌص لمزاولة أعمال النقل العام أو شرٌكا ً فٌه من الهٌئة و/أو الجهة المختصة
(باستثناء الشركات المرخصة لتقدٌم خدمة دعم وتسهٌل النقل العام للركاب) والخر ثمان سنوات من تارٌخ تقدٌم الطلب
وأن ٌثبت ذلك بموجب شهادة صادرة عن الجهات المختصة.
 .4ان ٌقوم بتقدٌم دراسة فنٌة ومالٌة.
 .5توفٌر مكتب مؤثث ومجهز فً بناء مرخص ألؼراض ؼٌر سكنٌة بمساحة ال تقل عن (51م ،)3وتوفٌر مواقؾ
لسٌارات التكسً بنسبة ( )%31من عدد السٌارات وبواقع ( 21م )3لکل موقؾ.
 .6تقدٌم كفالة بنكٌة ؼٌر مشروطة لضمان حسن التنفٌذ بقٌمة ( )61111دٌنار وحسب الصٌؽة المُعتمدة من قبل الهٌئة
و/أو الجهة المختصة.
 .7تسجٌل وترخٌص ما ال ٌقل عن ( )61سٌارة أساسٌة بحد أدنى ومن ضمنها سٌارتان لذوي االحتٌاجات الخاصة بواقع
سٌارة واحدة عن كل ( )36سٌارة وضمن المواصفات التً تعتمدها الهٌئة و/أو الجهة المختصة.
 .7أن ٌتم تعٌٌن مدٌر للمكتب فً حال لم ٌكن مالك المكتب ومشرؾ تشؽٌل وموظؾ استقبال.
 .8أن ال ٌقل عمر مدٌر المكتب عن ( )32سنة وأن ٌكون حسن السٌرة والسلوك ،وأن ٌثبت ذلك بشهادة صادرة عن
الجهات الرسمٌة.
بٌ .تم منح تراخٌص وتصارٌح سٌارات التكسً الذكً ( )Smart Cabلألفراد وبنسبة ( )%71من احتٌاجات هذه
الخدمة وفقا ً للشروط والمتطلبات التالٌة:
 .2ان ٌكون اردنً الجنسٌة وحسن السٌرة والسلوك وٌثبت ذلك بشهادة صادرة عن الجهات الرسمٌة ،وأن ال ٌكون موظفا ً
حكومٌا ً أو أحد أفراد القوات المسلحة أو األجهزة األمنٌة.
 .3ان ال ٌكون مالكا ً ألي واسطة نقل عام عند تقدٌم الطلب أو تملك أٌة واسطة نقل عام الخر سنتٌن من تارٌخ تقدٌم
الطلب.
 .4تقدٌم كفالة بنكٌة ؼٌر مشروطة لضمان حسن التنفٌذ بقٌمة ( )2111دٌنار وحسب الصٌؽة المُعتمدة من قبل الهٌئة.
 .5تسجٌل وترخٌص سٌارة واحدة فقط باسمه وضمن المواصفات وضمن المواصفات المعتمدة فً هذه التعلٌمات
والتشرٌعات النافذة.
 .6أن ال ٌقل عمر مقدّم الطلب عن ( )32سنة وال ٌزٌد على ( )71سنة وحاصل على رخصة قٌادة فئة رابعة.
تٌ .لتزم اصحاب الطلبات الحاصلون علً التراخٌص بدفع مبلػ ( )2111ألؾ دٌنار كبدل استثمار سنوي عن كل سٌارة
تدفع على ثالث دفعات خالل السنة وطٌلة مُدة سرٌان العقد وٌحسب البدل لألشهر المتبقٌة من السنة عند منح الترخٌص
ألول مرة كنسبة من السنة كاملة.

دٌ .تم منح التراخٌص بالقرعة فً حال كان عدد الطلبات المؤهلة والمطابقة للشروط والمتطلبات الالزمة اکبر من الحاجة
التً تحددها الهٌئة و/أو الجهة المختصة وكما ٌتم إجراء قرعة احتٌاطٌة بنسبة ( )%31من العدد المطلوب الستكمال أي
نقص قد ٌحصل بالطلبات األصل المُطابقة للشروط والمتطلبات وتلؽً حکما باقً الطلبات عند انتهاء القرعة.
هـ .تقوم الهٌئة و/أو الجهة المختصة بتوزٌع سٌارات االفراد على مكاتب التكسً الذکً Smart Cabوفقا ً لاللٌة التً
ٌعتمدها المُدٌر العام لهذه الؽاٌة.
وٌ .تم توقٌع عقود ما بٌن الهٌئة و/أو الجهة المختصة واصحاب الطلبات عند استكمال كافة الشروط والمتطلبات الالزمة
ومنحهم التراخٌص ولمدة ( )7سنوات وٌجوز تمدٌد أو تجدٌد العقود بموافقة الطرفٌن.
زٌ .لتزم أصحاب الطلبات الحاصلون على التراخٌص بتوقٌع عقود مع شركات التطبٌقات الذكٌة المرخصة وحسب صٌؽة
النموذج الموحد والمُعتمد من قبل المجلس.
ح .ال تطبق تعلٌمات تحدٌد الوان وسائط النقل العام للركاب والبٌانات الواجب توافرها داخل وسائط النقل العام وخارجها
على سٌارة التكسً الذکً.
طٌ .جب أن ٌثبت وبشكل بارز فً مقدمة التكسً الذكً ومن الداخل (أعلى الجهة الٌمنى من الزجاج االمامً) بطاقة
معلومات السائق وتصرٌح سٌارة التکسً الذکً.
يٌ .عتمد لون موحد لكافة سٌارات المكتب الواحد من قبل المكتب على ان ال ٌكون من احد الوان وسائط النقل الصؽٌرة
العمومٌة االخرى وبعد أخذ موافقة الهٌئة لجمٌع سٌارات التكسً الذکً.
ك .مع مراعاة ما ورد فً نص المادة ( )47تعتبر التراخٌص والتصارٌح الممنوحة للمُرخص لهم بموجب أحكام الفقرة
(ب) من هذه المادة شخصٌة وال ٌجوز التنازل عنها كلٌا ً أو جزئٌا ً ألي سبب كان وتعتبر ملؽاة حكما ً فً الحاالت التالٌة:
 .2فً حال ثبت قٌام المُرخص له تضمٌن سٌارة التكسً الذكً و/أو السماح لشخص آخر ؼٌر المُرخص له للعمل علٌها.
 .3فً حال أصبح المُرخص له ؼٌر الئق صحٌا ً أو وفاته وال تنتقل ملكٌة سٌارة التكسً الذكً للورثة بما فٌهم القصر.
 .4فً حال فقد المُرخص له أي شرط من الشروط التً تم منحه الترخٌص بناء علٌها .5 .فً حال ثبت قٌام المُرخص له
بٌع السٌارة من الباطن.
لٌ .منع على سٌارات التكسً الذكً تحمٌل الركاب اال من خالل استقبال طلبات التطبٌقات الذكٌة و/أو االمتناع عن
تحمٌل الركاب عند استقبال هذه الطلبات.
م .تلتزم المكاتب الحاصلة على التراخٌص بالربط االلكترونً مع الهٌئة و/أو الجهة المختصة.
المادة 7
أ .تعتمد المواصفات والشروط الواردة فً التعلٌمات الصادرة بموجب قانون النقل العام للركاب وقانون السٌر أو أي
قرارات صادرة بخصوص تحدٌث وسائط النقل العمومٌة فٌما ٌتعلق بالمواصفات الفنٌة للمركبات وٌجوز إضافة أي
مواصفات فنٌة إضافٌة مُتعلقة بسٌارات التكسً بأنواعها.
ب .تعتمد المواصفات والشروط التالٌة لسٌارة التكسً الذکً:
 .2ان تکون نسبة قوة المحرك الً الوزن (کٌلو و اط  /طن) ،القوة (  ، ) DIN 711131الوزن الفارغ ( kerb
 ) weight 1176 JSOال تقل عن (.)KW 76
 .3توفٌر أنظمة تتبع ومالحة.
المادة 8
أن تكون سٌارة التكسً المراد تسجٌلها وترخٌصها ألول مرة بالصفة العمومٌة من مودٌل سنة التسجٌل أو السنة التً
تلٌها ،أو المُراد شطبها واستبدالها من مودٌل سنة التسجٌل أو السنة التً تلٌها أو التً قبلها ،وٌحدد العمر التشؽٌلً
لسٌارات تكسً المعابر البرٌة والجوٌة والبحرٌة والمُمٌز والفندقً والذكً ( )Smart Cabبـ ( )8سنوات وسٌارات
مكاتب التكسً العادي بـ ( )23سنة.

المادة 9
أن ال تقل سعة مُحرك سٌارة التكسً العادي والتكسً الذكً (  )Smart Cabعن (7ر 2لتر)  ،وال تقل عن (8ر 2لتر)
لسٌارات تکسً المعابر البرٌة والجوٌة والبحرٌة والممٌز والفندقً  ،وٌسمح لسٌارات التكسً الذكً بالعمل بمحركات
الهجٌن والكهرباء شرٌطة التقٌد بالمادة (/7ب.)2/
المادة 21
ٌجوز استبدال السٌارة وضمن العمر التشؽٌلً بسٌارة أخرى احدث مع ضرورة االلتزام بالمواصفات الواردة فً هذه
التعلٌمات .
المادة 22
التعرفة :
ٌتم تحدٌد التعرفة لخدمات سٌارات التكسً المختلفة على النحو التالً وٌلتزم بها المرخص له والسائقون العاملون لدٌه
ومالك السٌارة ؼٌر االساسٌة تحت طائلة المسؤولٌة القانونٌة :
أ .مكتب التكسً العادي ٌ :تم تركٌب عداد رقمً متصل بجمٌع أجزاء النظام ( )Taxi Meterلسٌارات مكتب التكسً
العادي وفق المواصفات المعتمدة.
ب .مكتب تكسً المعابر البحرٌة والجوٌة والبرٌة  :تحدد الهٌئة التعرفة لسٌارة تكسً المعابر بمبلػ مقطوع لكل منطقة من
مناطق المملكة .
ت .مكتب التكسً الممٌز والفندقً ٌ :قدم مكتب التكسً الممٌز ومكتب التكسً الفندقً قائمة بالتعرفة وٌتم اعتمادها بعد
موافقة الهٌئة أو الجهة المختصة .
ث التكسً الذکً (ٌ : ) Smart Cabحدد المجلس أسس التعرفة بناء علً دراسة.
المادة 23
دمج مكاتب التكسً
أٌ .جوز دمج مكاتب التكسً العادي وٌصدر مجلس إدارة الهٌئة أو من ٌمارس صالحٌاته آلٌة تحدد أعداد سٌارات التكسً
وشروط الدمج .
بٌ .طبق على مكتب االندماج ما ٌطبق على مكتب التكسً العادي .
المادة 24
واجبات مكتب التكسً :
ٌتولى مكتب التكسً الواجبات التالٌة وٌكون مسؤوال عن حسن تنفٌذها:
أ .اإلشراؾ على السائقٌن بما فً ذلك :
 .2االحتفاظ بسجل ٌحدد فٌه أسماء وعناوٌن السائقٌن العاملٌن على السٌارات العاملة لدى المكتب مع بٌان أرقام الهوٌات
والرقم الوطنً ورقم الضمان االجتماعً.
 .3مراقبة أداء وسلوك السائقٌن .
 .4الزام السائقٌن بشروط تقدٌم الخدمة وحقوق الركاب .
 . 5إبالغ إدارة الهٌئة والجهات المختصة عن أي مخالفات تتعلق بتصرفات السائقٌن التخاذ اإلجراءات القانونٌة الالزمة
بحقهم .
 .6الزام السائقٌن بارتداء الزي الموحد وحسب ما تقرره ادارة الهٌئة واالهتمام بالمظهر العام.
 .7الزام السائقٌن ببرنامج العمل المقرر من قبل إدارة مكتب التكسً بما فً ذلك المناوبات اللٌلٌة.

 . 7الزام السائقٌن بتسلٌم أٌة مفقودات ٌتم العثور علٌها داخل السٌارة للمكتب أو ألقرب مركز أمنً تحت طائلة المسؤولٌة
القانونٌة .
 .8الزام السائقٌن بحمل بطاقة معلومات السائق ووضعها فً مكان بارز داخل السٌارة .
ب .اإلشراؾ على المركبات وسالمتها من حٌث:
 .2التأكد من أن المركبات مسجلة ومرخصة .
 .3التأكد من الصالحٌة الفنٌة للمركبات والصٌانة الدورٌة لها بشكل ٌومً .
 .4تنظٌم سجالت خاصة عن األخطاء الفنٌة العائدة لكل سٌارة واإلجراءات المتخذة بحقها.
 .5اعداد برنامج صٌانة ٌومً ودوري .
 .6متابعة نظافة السٌارات بشكل مستمر .
ت .إدارة الشكاوى والمالحظات من حٌث :
 .2توفٌر نظام لتلقً الشكاوى والمالحظات وفق إجراءات محددة للتعامل مع هذه الشكاوى .
 .3تنظٌم سجالت خاصة بالشكاوى واإلجراءات المتخذة بذلك وتزوٌد إدارة الهٌئة او الجهة المختصة بها .
ث .إدارة حركة السٌارات من حٌث :
 . 2توفٌر الخدمة على مدار الساعة وفً اٌام العطل واالجازات وضمن نطاق الخدمة المحدد له فً التصرٌح .
 .3تلقً االتصاالت والحجوزات الخاصة بالسٌارات .
 .4متابعة حركة السٌارات وتحدٌد مواقعها واالتصال بها لتوجٌه حركتها فً حال توفر نظام اتصال حسب ما تنص علٌه
هذه التعلٌمات .
 .5اعداد تقرٌر شهري ٌبٌن فترات دوام السٌارات العاملة فً المكتب ومناوباتها وعدد الرحالت ووقتها لكل سٌارة .
 .6إعطاء أمر حركة للسٌارات العاملة لدى المكتب وحسب التعلٌمات الصادرة عن الهٌئة.
 .7الزام جمٌع السٌارات العاملة لدى المكتب بحمل التصارٌح الالزمة لعملها بحٌت ال ٌتم السماح لها بالعمل إال بعد
الحصول على هذه التصارٌح والتً تعد بمثابة اإلذن فً تشؽٌل السٌارات حسب مضمونها .
 .7تزوٌد السٌارات بالتصارٌح عند الحاجة للعمل خارج نطاق الخدمة ولرحالت محددة داخل حدود المملكة وضمن
الشروط الواردة بالتصرٌح على أن ٌنظم سجل خاص ٌبٌن ساعة وتارٌخ منح التصرٌح ورقمه ورقم السٌارة والمنطقة
المتجهة الٌها .
المادة 25
ضوابط التنفٌذ :
للمدٌر العام أو من ٌمارس صالحٌاته فً الجهة المختصة اٌقاع العقوبات المبٌنة أدناه على المرخص له أو مالك السٌارة
ؼٌر االساسٌة المخالؾ ألحكام قانون النقل العام أو لهذه التعلٌمات أو العقود المبرمة معه بعد انذاره خطٌا لتصوٌب
اوضاعه خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تبلؽه االنذار :
أ .مصادرة قٌمة الكفالة المقدمة جزئٌا أو كلٌا أو دفع ما ٌعادلها مالٌا فً حال عدم تصوٌب وضع المخالفة خالل المدة
المحددة أو تكرار المخالفة خالل مدة ستة أشهر من تارٌخ تبلٌػ االنذار .
ب .وقؾ العمل مؤقتا بالترخٌص أو التصرٌح لمدة ٌحددها المدٌر العام فً أي من الحاالت التالٌة :

 .2عدم تصوٌب أوضاع المخالفة خالل مدة ثالثٌن ٌوما من تارٌخ مصادرة قٌمة الكفالة المقدمة جزئٌا أو كلٌا او دفع ما
ٌعادلها مالٌا .
 .3عدم تجدٌد كفالة حسن التنفٌذ عند انتهاء مدتها و /أو مصادرة كامل قٌمتها أو أي جزء منها خالل ٌ 26وما من تارٌخ
االنتهاء أو المصادرة .
ت .للمدٌر العام أو من ٌفوضه اٌقاع أي من العقوبات الواردة أعاله مُباشرة ودون توجٌه إنذار فً حال تكرار المُخالفة.
المادة 26
للمجلس بناء على تنسٌب المدٌر العام أو من ٌمارس صالحٌاته فً الجهة المختصة الؽاء الترخٌص أو التصرٌح الممنوح
لمكتب التكسً أو مالك السٌارة ؼٌر االساسٌة ومصادرة كامل قٌمة كفالة حسن التنفٌذ فً الحاالت التالٌة :
أ .وقؾ العمل فً الترخٌص أو التصرٌح بشكل مؤقت لمرتٌن أو أكثر خالل الثالث سنوات األخٌرة .
ب .إذا تم وقؾ العمل بالترخٌص أو التصرٌح بشكل مؤقت فً أي من الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرة (ب) من
المادة ( )25من هذه التعلٌمات ولم ٌقم ال ُمرخص له بتصوٌب أوضاعه خاللها.

المادة 27
للمجلس حرمان أي شخص ٌخالؾ هذه التعلٌمات من الحصول على ترخٌص جدٌد لمدة ال تزٌد على ثالث سنوات .
المادة 27
تصوٌب االوضاع :
تعتبر مكاتب التكسً العاملة فً المملكة عند صدور هذه التعلٌمات وكأنها مرخصة بموجبها شرٌطة تقدٌم كفالة حسن تنفٌذ
ؼٌر مشروطة وبالصٌؽة المعتمدة من قبل الهٌئة أو الجهة المختصة وعلى النحو التالً :
أٌ .لتزم مكتب التكسً بتقدٌم كفالة حسن تنفٌذ ؼٌر مشروطة بقٌمة ( )611خمسمائة دٌنار عن المكتب .
بٌ .لتزم مالك السٌارة األساسٌة وؼٌر األساسٌة التابعة لمكتب التكسً بتقدٌم كفالة حسن تنفٌذ ؼٌر مشروطة بقٌمة
( )211دٌنار عن كل سٌارة أو دفع ما ٌعادلها مالٌا ً للصندوق .
جٌ .لتزم المرخص له بمكاتب االندماج بتقدٌم كفالة حسن تنفٌذ عن المكتب بقٌمة ( )6111خمسة آالؾ دٌنار .
دٌ .لتزم مكتب التكسً العادي فً حال تم تقدٌم طلبات نقل موقع بتوفٌر مكتب بمساحة ال تقل عن (41م )3مع مُراعاة ما
ورد فً نص المادة ( )5والفقرة (ب )3/من المادة ( )6من هذه التعلٌمات
المادة 28
احكام عامة :
ٌلتزم مكتب التكسً ومالك سٌارة التكسً ؼٌر االساسٌة بجمٌع الشروط الواردة فً هذه التعلٌمات .
المادة 29
ٌتولى مكتب التكسً الفندقً خدمة النزالء ورواد الفندق بواسطة الحجز المسبق مع المكتب بما فً ذلك اٌصالهم الى
المراكز الحدودٌة والمعابر والمطارات وال ٌشمل ذلك استقبالهم اال اذا كان الفندق قد تعاقد معهم مسبقا على اإلقامة لدٌه
قبل دخولهم اراضً المملكة .
المادة 31
ٌحدد بدل الخدمة الذي ٌدفع للمرخص له من سٌارة التكسً ؼٌر االساسٌة ( الكمسٌون) بقرار من المدٌر العام أو من
ٌمارس صالحٌاته فً الجهة المختصة .
المادة 32
التصارٌح سنوٌة ومرتبطة بصالحٌة رخصة اقتناء المركبة وتجدد عند انتهاء مدتها.

المادة 33
ٌلؽى تصرٌح المركبة المنتهً مدة سنتٌن فأكثر حكما اال اذا كان السبب خارجأ عن ارادة المرخص له ٌقتنع به المدٌر
العام أو من ٌمارس صالحٌاته.
المادة 34
إذا تمت مصادرة السٌارة ألي سبب من األسباب ٌعتبر التصرٌح الممنوح لها الؼٌأ وٌشطب من مجموع التصارٌح
الصادرة بموجب الترخٌص .
المادة 35
على مكتب التكسً الذي ٌملك أو ٌدٌر ( )61سٌارة تكسً أو أكثر بإنشاء ؼرفة تحكم وسٌطرة مركزٌة ٌتوفر فٌها نظام
اتصال ما بٌن المكتب والسٌارات لتوجٌه حركتها .
المادة 36
ٌمنع على سٌارات مكتب تكسً المعابر الجوٌة والبرٌة والبحرٌة تحمٌل ركاب من مناطق المملكة الى المعبر فً رحلة
العودة اال اذا اشترط عقد الترخٌص الموقع معهم ؼٌر ذلك .
المادة 37
ال ٌجوز رهن السٌارات العاملة فً المكاتب إال للبنوك أو الشركات المالٌة الممولة لها .
المادة 37
ٌحق للمدٌر العام أو من ٌفوضه أو الجهة المختصة االطالع على سجالت التشؽٌل والصٌانة واألعطال وعلى السجالت
المالٌة واإلدارٌة للتأكد من تقٌد المكتب باألسس والشروط والقرارات التً تصدر عن مجلس إدارة الهٌئة.
المادة 38
ٌسمح باإلعالن على السٌارات وفق التعلٌمات الصادرة عن الهٌئة .
المادة 39
اذا تم الؽاء الترخٌص الممنوح ألي مكتب ألي سبب كان ٌحق للمدٌر العام أو من ٌمارس صالحٌاته فً الجهة المختصة
توزٌع السٌارات ؼٌر األساسٌة الى مكاتب تكسً أخرى ضمن المحافظة .
المادة 41
ٌجب على السٌارة ؼٌر االساسٌة أن تعمل من خالل مكتب تكسً مرخص وٌجوز نقلها من مكتب آلخر وضمن اللواء
الواحد وبموافقة مسبقة من المدٌر العام أو من ٌمارس صالحٌاته فً الجهة المختصة .
المادة 42
ٌقوم المدٌر العام أو من ٌمارس صالحٌاته فً الجهة المُختصة بمنح تصارٌح المُحافظات لسٌارات التكسً العادي
واالندماج والتكسً الممٌز والتكسً الذکً  Smart Cabللعمل خارج نطاق الخدمة المُحددة لهم وحسب جدول دور
مُعتمد من قبل الهٌئة أو الجهة المُختصة وبنسبة ال تزٌد على ( )%41من عدد السٌارات العاملة تحت إدارة مكتب
التكسً.
المادة 43
ٌكون الترخٌص باسم المرخص له وال ٌجوز إدخال أو إخراج شرٌك أو نقل ملكٌته ألي سبب كان أو تبدٌل اسمه أو تؽٌٌر
موقعه أو إؼالقه إال بعد الحصول على الموافقات المسبقة الالزمة .

المادة 44
على المرخص له االلتزام بالقوانٌن واألنظمة والتعلٌمات والقرارات المتعلقة بتنظٌم النقل السارٌة المفعول حالٌا أو التً قد
تصدر مستقبال وكذلك التقٌد بالقوانٌن واألنظمة والتعلٌمات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمٌة األخرى .
المادة 45
ٌلتزم المكتب بتجدٌد ترخٌصه قبل  4 / 42من كل عام وال تجدد تصارٌح السٌارات االساسٌة اال بعد تجدٌد الترخٌص
للمكتب .
المادة 46
ٌلتزم المكتب و/أو مالك السٌارة ؼٌر األساسٌة بتعٌٌن سائقٌن بحٌث ٌكونوا مثبتٌن بالخدمة لدٌه بموجب عقود عمل استنادا
ألحكام قانون العمل وشمولهم بأحكام قانون الضمان االجتماعً .
المادة 47
تنتقل ملكٌة السٌارة العمومٌة الصؽٌرة التً تباع إدارٌا أو قضائٌا بالصفة الخصوصٌة وٌعتبر التصرٌح الممنوح لها الؼٌا
حكما او ٌستثنى من ذلك السٌارات التً ٌتم نقلها بموافقة القاضً الشرعً لورثة مالك السٌارة القصر .
المادة 47
الهٌئة هً الجهة الوحٌدة حصرا لمنح التراخٌص والتصارٌح لمكاتب التكسً الفندقً ومكاتب تكسً المعابر بجمٌع
انواعها .
المادة 48
ال ٌجوز نقل ملكٌة أي مكتب تكسً اال اذا كان ترخٌصه ساري المفعول وان تنطبق شروط الترخٌص على المالك الجدٌد
.
المادة 49
ٌحق للراكب عدم دفع التعرفة لسائق سٌارة التكسً العادي فً حالة تعطل العداد أو عدم تشؽٌله.
المادة 51
لؽاٌات تنظٌمٌة أو لعدم اؼراق السوق ٌحق لمجلس االدارة وقؾ منح التراخٌص لمكاتب التكسً الجدٌدة ولكافة اصناؾ
خدمات مكاتب التكسً الصادرة بموجب هذه التعلٌمات .
المادة 52
ٌمنع فتح فروع لمكاتب التكسً ألي سبب من األسباب .
المادة 53
للهٌئة أو الجهة المختصة وضع االلٌة والشروط الفنٌة واإلدارٌة الواجب توافرها لتطبٌق وترخٌص أنظمة االتصال والتتبع
لسٌارات التكسً العادي واالندماج وفقا لهذه التعلٌمات.
المادة 54
لؽاٌات تنفٌذ هذه االسس ٌمارس مجلس االمانة ضمن مناطق اختصاصه صالحٌات المجلس ( مجلس ادارة الهٌئة)
وٌمارس االمٌن صالحٌات المدٌر العام المنصوص علٌها وحسب الصالحٌات الممنوحة فً قانون هٌئة تنظٌم النقل البري
وقانون النقل العام للركاب .
المادة 55
لؽاٌات تنفٌذ هذه التعلٌمات واألسس ٌمارس مجلس األمانة ضمن مناطق اختصاصه صالحٌات المجلس (مجلس إدارة
الهٌئة) وٌمارس األمٌن صالحٌات المُدٌر العام المنصوص علٌها فً هذه التعلٌمات.

المادة 56
ٌسمح لسٌارات التكسً المختلفة والمرخصة بموجب هذه التعلٌمات العمل وفق الؽاٌات المرخصة لها من خالل التعاقد مع
شركات التطبٌقات الذكٌة لتقدٌم خدمة النقل العام للركاب باستخدام التطبٌقات الذكٌة وفق االلٌة التً ٌعتمدها المجلس.
المادة 57
تلؽى أسس وشروط منح التراخٌص والتصارٌح لمكاتب تكسً المعابر والجسور لسنة  3117والمنشورة على الصفحة
 5716من عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم  5795تارٌخ  3117/22/41وأسس وشروط منح التراخٌص والتصارٌح لمكاتب
تكسً المطار وتعدٌالتها لسنة  3115والمنشورة على الصفحة  5967من عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم  5782تارٌخ
 3115/21/27وأسس وشروط منح التراخٌص والتصارٌح لمكاتب التكسً الممٌز لسنة  3117والمنشورة على الصفحة
 575من عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم  5818تارٌخ  3117/2/27وأسس وشروط منح التراخٌص والتصارٌح لمكاتب
التكسً والتكسً الفندقً وتعدٌالتها لسنة  3113والمنشورة على الصفحة  5314من عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم 5672
تارٌخ  3113/8/38وتعلٌمات وشروط دمج مكاتب التكسً لسنة  3119المنشورة على الصفحة  7847من عدد الجرٌدة
الرسمٌة رقم  6112تارٌخ . 3119/23/27
مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري

