تعليمات تنظيم خدمات النقل العام بين المملكة والدول األخرى لسنة 3122
المادة 2
تسمى هذه التعلٌمات ( تعلٌمات تنظٌم خدمات النقل العام بٌن المملكة والدول األخرى لسنة  ) 3122والصادرة بموجب
المادة (/31أ ) من قانون النقل العام للركاب رقم  44لسنة  3121وٌعمل بها من تارٌخ نشرها بالجرٌدة الرسمٌة.
المادة 3
أٌ .كون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرٌنة على غٌر
ذلك :
الهٌئة  :هٌئة تنظٌم النقل البري .
المدٌر  :مدٌر عام الهٌئة.
المجلس  :مجلس ادارة الهٌئة.
النقل العام الدولً  :هو النقل المنتظم لنقل الركاب بٌن االردن والدول االخرى بوسائط النقل العام التً تحددها الهٌئة مقابل
االجر.
خط النقل الدولً  :الخط المحدد من قبل الهٌئة والذي ٌربط بٌن اي نقطة انطالق فً المملكة مع الدول االخرى.
الترخٌص  :الموافقة التً تمنحها الهٌئة للمرخص له لمزاولة خدمات النقل العام الدولً.
المرخص له  :الشخص الطبٌعً او المعنوي الحاصل على ترخٌص لمزاولة خدمات النقل العام الدولً.
الوكٌل  :المفوض عن المرخص له فً الدولة االخرى بادارة اعماله فٌها .
التصرٌح  :الموافقة التً تمنحها الهٌئة لوسائط النقل العام الدولً .
مركز االنطالق
 :المكان الذي تحدده الهٌئة النطالق وسائط النقل العام العاملة على الخطوط الدولٌة .
وسائط النقل العام الدولً  :الحافالت العمومٌة المصممة لنقل ما ٌزٌد على تسعة اشخاص بمن فٌهم السائق وسٌارات
الركوب العمومٌة الصغٌرة المصممة لنقل ما ٌقل عن تسعة اشخاص بمن فٌهم السائق المرخصة للعمل مقابل االجر على
الخطوط الدولٌة.
ب .لغاٌات هذه التعلٌمات تشمل خدمات النقل العام الدولً :
 .2النقل العام الدولً بواسطة الحافالت العمومٌة وسٌارات الركوب العمومٌة الصغٌرة والمرخصة للعمل مقابل اجر على
الخطوط الدولٌة .
 .3إدارة وتنظٌم عمل وسائط النقل العام الدولً بمراكز االنطالق المعتمدة من الهٌئة وذلك من خالل مكاتب تنظٌم
مرخص لها لهذه الغاٌة.
المادة 4
تمنح الهٌئة التراخٌص والتصارٌح لمزاولة خدمات النقل العام الدولً .
المادة 5
الترخٌص لمزاولة النقل العام الدولً بواسطة الحافالت العمومٌة :
الشروط الواجب توافرها عند تقدٌم الطلب :
ٌ .2جب على طالب الترخٌص ان ٌقوم بتعبئة النموذج المعتمد من الهٌئة مرفقا معه دراسة مالٌة وفنٌة وفق المتطلبات
التً تحددها الهٌئة وٌتم استبعاد اي طلب غٌر مرفق به هذة الدراسة .
 .3دفع الرسوم المقرة وارفاقها ما ٌثبت ذلك مع الطلب المقدم .
ٌ .4شترط أن ال ٌكون طالب الترخٌص قد ادٌن بجناتة او جنحة مخلة بالشرف او باالخالق او االداب العامة وٌتم اثبات
ذلك بشهادة من الجهات المختصة .
المادة 6
ٌتم منح موافقة مبدئٌة عند الموافقة على طلب الترخٌص وعلى طالب الترخٌص وخالل مدة ال تزٌد على ستة اشهر من
تارٌخ الموافقة استكمال المتطلبات الالزمه للترخٌص بما فً ذلك :
 .2تسجٌل خمس حافالت كحد أدنى .
 .3تقدٌم كفالة حسن تنفٌذ مقدارها ( ) 6111دٌنار ( وذلك حسب الصٌغة المعتمدة من الهٌئة ) باسم مدٌر عام مدٌر هٌئة
تنظٌم النقل البري باإلضافة إلى وظٌفته .

 .4أن ال ٌقل رأسمال الحاصل على الموافقة المبدئٌة للترخٌص المسجل عن ( )611111دٌنار عند استكمال الترخٌص .
المادة 7
الشروط الواجب توفرها فً المبانً  ،ساحات المبٌت ومشاغل الصٌانة لوسائط النقل :
 .2أن ٌكون المكتب فً بناء مرخص من األمانة أو البلدٌة المختصة شرٌطة أن ٌكون خارج المناطق السكنٌة .
 .3أن ال تقل المساحة الكلٌة للمكتب عن ( )211م 3وأن تشمل على قاعة انتظار بمساحة ال تقل عن ( )41م 3وخدمات
فرعٌة للمسافرٌن .
 .4تأمٌن مواقف لمبٌت وصٌانة الحافالت على أن ال تقل مساحتها عن  61م 3لكل حافلة شرٌطة أن ال تكون فً مناطق
سكنٌة .
 .5تأمٌن ساحة وقوف لحافلة واحدة على األقل أمام المكتب وحسب متطلبات أمانة عمان أو البلدٌة المختصة .
 .6أن ٌكون المكتب مجهزا بوسائل االتصاالت الحدٌثة .
المادة 7
أ .الكادر الوظٌفً الواجب توفره لدى المرخص له :
 .2مشرف مكتب ٌحمل الشهادة الثانوٌة العامة كحد أدنى بخبرة ال تقل عن سنتٌن .
 .3موظف استقبال .
 .4فنً صٌانة للسٌارات حاصال على شهادة فً مجال صٌانة السٌارات أو خبرة فً نفس المجال ال تقل عن ( )6سنوات .
 .5سائقون مرخصون .
ب .أن ال ٌكون أي من الكادر الوظٌفً العاملٌن لدى المرخص له قد أدٌن بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرف واألخالق
واآلداب العامة وٌجري إثبات ذلك بشهادة من الجهات المختصة .

المادة 8
الشروط الواجب توفرها فً الحافالت :
أ .2.أن ال تقل سنة صنع الحافلة عند ترخٌصها ألول مرة باسم المرخص له عن السنة التً تسبق سنة التسجٌل .
 .3االلتزام بالمواصفات والشروط الالزمة لحافالت النقل العام المعمول بها فً الهٌئة .
بٌ .جوز استبدال الحافلة المسجلة بحافلة أخرى وضمن العمر التشغٌلً شرٌطة أن ٌكون مودٌل الحافلة الجدٌدة أحدث من
مودٌل الحافلة القدٌمة بخمس سنوات على األقل .
المادة 9
الترخٌص لمزاولة النقل العام الدولً بواسطة سٌارات الركوب العمومٌة الصغٌرة:
تعتبر التراخٌص والتصارٌح الممنوحة للمرخص لهم بواسطة سٌارات الركوب العمومٌة الصغٌرة قبل صدور هذه
التعلٌمات كأنها مرخصة بموجبها على أن ال ٌتم منح تراخٌص أو تصارٌح جدٌدة للنقل الدولً بواسطة سٌارات الركوب
الصغٌرة .
المادة 21
الشروط الواجب توفرها فً المكتب :
 .2أن ٌكون المكتب مرخصا للنقل العام الدولً فقط .
 .3أن ٌكون المكتب فً بناء مرخص من األمانة أو البلدٌة المختصة شرٌطة أن ٌكون خارج المناطق السكنٌة .
 .4أن ال تقل المساحة الكلٌة للمكتب عن ( )51م 3وأن تشمل على قاعة انتظار على أن ال تقل مساحتها عن ( )31م3
وخدمات فرعٌة للمسافرٌن .
 .5تأمٌن ساحة وقوف لسٌارتٌن على األقل أمام المكتب وحسب متطلبات أمانة عمان ِأو البلدٌة المختصة .
المادة 22
على المرخص له للنقل الدولً بواسطة سٌارات الركوب العمومٌة الصغٌرة االلتزام بما ٌلً :
 .2تنظٌم السجالت الالزمة لعمله بما فً ذلك حركة المركبات وأرقامها ونوعها وسنة صنعها ولونها وأسماء السائقٌن
وعناوٌنهم الكاملة وأرقام رخصهم وأٌة معلومات ضرورٌة لهذه الغاٌة .

 .3توفٌر كافة المعلومات التً تحتاجها الراكب فً المكتب .
 .4دفع الرسوم المستحقة علٌه للهٌئة سنوٌا .
 .5االلتزام باألجور الرسمٌة المقررة .
 .6أن ٌكون للمكتب مشرف متفرغ أردنً الجنسٌة ال ٌقل عمره عن ( )32سنة وأن ٌكون حاصال على شهادة الثانوٌة
العامة كحد أدنى .

المادة 23
مراكز انطالق وسائط النقل العام الدولً:
أ .للمدٌر العام اعتماد وتحدٌد مراكز انطالق لوسائط النقل العام الدولً فً محافظات المملكة  ،وتنحصر ممارسة أي
نشاط ٌتعلق بخدمات النقل العام الدولً إال من خالل هذه المراكز عند اعتماد مراكز انطالق فً المحافظات .
ب .تلتزم وسائط النقل العام األردنٌة وغٌر األردنٌة باالنطالق من مركز االنطالق المعتمد باستثناء الحافالت العمومٌة
األردنٌة المرخصة والتً تعود لمرخص له مرتبط بعقود مع الهٌئة وذلك لحٌن انتهائها .

المادة 24
أ .للهٌئة التعاقد مع مكتب ترخصه إلدارة وتنظٌم عمل وسائط النقل العام الدولً فً مراكز االنطالق وفقا لهذه التعلٌمات
وللشروط التً تقررها لهذه الغاٌة .
ب .فً حال اعتماد الهٌئة مركز انطالق موحد لوسائط النقل العام الدولً ضمن المحافظة الواحدة فللهٌئة إلزام مكاتب
إدارة وتنظٌم عمل وسائط النقل المرخصة للعمل ضمن مكتب موحد إلدارة وتنظٌم وسائط النقل فً مركز االنطالق
الموحد ٌتم ترخٌصه وفقا للشروط التً تحددها الهٌئة .
المادة 25
ٌتم النقل العام الدولً بواسطة حافالت وسٌارات ركوب عمومٌة صغٌرة بٌن األردن والدول األخرى من خالل مكاتب
مرخصة وعلى هذه المكاتب االلتزام بما ٌلً :
 .2التأكد من حصول جمٌع الركاب على تأشٌرات دخول سارٌة المفعول لبلد الطرف اآلخر .
 .3إعداد قائمة بأسماء وجنسٌات الركاب وتسلٌم نسخة معتمدة منها للسائق إلبرازها عند الطلب للسلطات المختصة فً
البلد اآلخر .
 .4إصدار تذكرة سفر موحدة ( المنافست ) لجمٌع السٌارات العاملة فٌه على أن تعتمد من الهٌئة وتنظٌم كشوفات
المنافست .
 .5وضع ملصقات بأسماء الركاب على جمٌع حقائبهم .
المادة 26
ٌ .2تولى مكتب إدارة وتنظٌم عمل وسائط النقل العام الدولً فً مراكز االنطالق المهام التالٌة :
أ .تنظٌم علمٌة االنطالق والوصول لوسائط النقل العام حسب نظام ٌحقق التكافؤ لهذه الوسائط وٌطور الخدمات المقدمة
للركاب وٌحدد حقوق والتزامات ومالكً وسائط النقل العام وفقا ألسس ٌتم اإلعالن عنها فً هذه المراكز .
ب .تنظٌم الدور واستٌفاء بدل خدمات من هذه الوسائط حسب العقود المبرمة مع الهٌئة .
ت .وضع برامج زمنٌة واإلعالن عنها لحركة وسائط النقل العام العاملة فً هذا المركز وتزوٌد الهٌئة بها .
ث .عدم السماح لوسائط النقل العام الدولً غٌر األردنٌة بمغادرة مركز االنطالق إال بموجب تصرٌح .
ج .تنظٌم سجل لكافة وسائط النقل العام الدولً من خالل مكتب إدارة وتنظٌم عمل وسائط النقل العام الدولً فً مراكز
االنطالق ٌتضمن معلومات عن وسائط النقل أو السائقٌن أو أٌة معلومات أخرى تطلبها الهٌئة وٌتم تزوٌدها لها فً حال تم
طلبها .
ح .التأكد من تقٌد وسائط النقل العام الدولً العاملة من خالل هذا المكتب بشروط تسٌٌرها وضمان استمرار عملها وإبالغ
الهٌئة فً حال توقفها عن العمل أو التغٌب عن تقدٌم الخدمة .

 .3تسري على المكتب القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات الصادرة أو التً تصدر الحقا عن الجهات الرسمٌة المختصة
والمتعلقة بالنقل العام للركاب .
المادة 27
أحكام عامة:
أٌ .حدد العمر التشغٌلً للحافالت وسٌارات الركوب العمومٌة الصغٌرة على النحو التالً :
 .2أن ال ٌزٌد العمر التشغٌلً على عشرٌن عاما من تارٌخ سنة صنع الحافلة .
 .3أن ال ٌزٌد العمر التشغٌلً على اثنً عشر عاما من تارٌخ صنع سٌارات الركوب العمومٌة الصغٌرة .
بٌ .جدد الترخٌص السنوي للمرخص له لممارسة النقل العام الدولً خالل فترة ال تتجاوز  4/42من كل عام .
ج .التصارٌح سنوٌة ومرتبطة بصالحٌة رخصة اقتناء المركبة وتجدد عند انتهاء مدتها .
دٌ .حدد البدل السنوي الذي تتقاضاه الهٌئة للحافلة الواحدة بـ (  ) 3111دٌنار على أن ٌعدل سنوٌا وفق نسبة التضخم
المعلن عنها فً تلك السنة وطٌلة مدة سرٌان العقد على أن ال ٌقل عن (  ) 3111دٌنار بأي حال من األحوال .
هـ .على المرخص له لممارسة النقل العام الدولً اعتماد وكٌال له فً البلد اآلخر ٌدٌر أعماله على أن ٌكون مرخصا
لغاٌات ممارسة أعمال النقل العام الدولً فً ذلك البلد .
وٌ .تحمل وكٌل المرخص له لممارسة النقل العام الدولً كافة ما ٌترتب على وسائط النقل التابعة له من حقوق جمركٌة أو
رسوم أو ضرائب أو غرامات .
زٌ .لتزم المرخص له لممارسة النقل العام الدولً بتزوٌد الهٌئة بنسخة من االتفاقٌة الموقعة بٌنه وبٌن وكٌله  ،وٌلتزم
بتزوٌد الهٌئة بكافة المعلومات التً تتعلق ببرنامج التشغٌل بما فً ذلك أعداد وسائط النقل  ،المكاتب  ،التعرف من الجهة
القابلة بما فً ذلك مواعٌد االنطالق  ،الترددات  ،أسماء األشخاص المفوضٌن بالتوقٌع حسب السجالت التجارٌة .
ح .فً حال مصادرة كفالة حسن التنفٌذ أو أي جزء منها فعلى المرخص له تقدٌم كفالة جدٌدة بدال عنها وذلك خالل مدة
أقصاها ( )26عاما من تارٌخ المصادرة .
طٌ .حق للمرخص له تعزٌز أسطوله وبموافقة المدٌر العام وبعد إجراء الدراسات الالزمة .
المادة 27
أٌ .لتزم المرخص له لممارسة النقل العام الدولً بالنقل بٌن المملكة والدول األخرى بما ٌحقق التردد المطلوب والمحكوم
باالتفاقٌات بٌن المملكة وهذه الدول .
ب .ال ٌسمح للمرخص له لممارسة النقل العام الدولً بتحمٌل أو نقل الركاب أو حجز تذاكر على متن وسائط النقل العام
الدولً المارة بالترانزٌت .
جٌ .حظر على المرخص له لممارسة النقل العام الدولً العمل على أي خط غٌر مرخص له به أو ممارسة العمل فً
مجال حجز وبٌع التذاكر .
المادة 28
أ .تلتزم وسائط النقل العام الدولً بالخطوط والمسارات المحددة لها من قبل الهٌئة .
ب .على جمٌع وسائط النقل العام الدولً إٌصال الركاب إلى نقطة الوصول المتفق علٌها والمحددة بتذكرة السفر .
المادة 29
ال ٌسمح لوسائط النقل العام غٌر األردنٌة الدخول إلى األردن إال باستٌفاء الشروط التالٌة :
أ .أن تكون تابعة لمرخص له لممارسة النقل العام الدولً من قبل الجهة المختصة فً بلده وأن ٌكون لدى المرخص له
وكٌل معتمد فً األردن .
ب .أن تكون حاصلة على موافقة الهٌئة إذا كانت فارغة .
المادة 31
فً حال تعارض أي نص من هذه التعلٌمات مع نصوص واردة فً أي اتفاقٌة دولٌة تطبق النصوص الواردة فً االتفاقٌة

المادة 32
تلغى ( تعلٌمات تنظٌم خدمات النقل العام بٌن المملكة والدول األخرى وتعدٌالتها لسنة .) 3121

مجلس ادارة
هٌئة تنظٌم النقل البري

