
 6106لسنة وتعديالته تعليمات ترخيص مكاتب السيارات الفخمة ) الليموزين ( 

 

 0المادة 

( والصادرة استنادا للمادة )  6106تسمى هذه التعلٌمات ) تعلٌمات ترخٌص مكاتب السٌارات الفخمة ) اللٌموزٌن ( لسنة 

 من تارٌخ نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة . وٌعمل بها 6100( لسنة 4( من قانون هٌئة تنظٌم النقل البري رقم )7/أ/7

 

 6المادة 

 ٌكون للكلمات التالٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة على ؼٌر ذلك : 

 

 الهٌئة :  هٌئة تنظٌم النقل البري .  

 المجلس :  مجلس إدارة هٌئة تنظٌم النقل البري . 

 عام الهٌئة . المدٌر :   مدٌر 

 المكتب :  الشركة أو المؤسسة المرخصة من قبل الهٌئة لمزاولة أعمال مكتب تأجٌر السٌارات الفخمة ) اللٌموزٌن( . 

 سٌارة اللٌموزٌن :  هً سٌارة الركوب الصؽٌرة الفخمة والمزودة بوسائل الرفاهٌة . 

سائقها داخل حدود المملكة األردنٌة الهاشمٌة والى خارجها خدمة اللٌموزٌن : هً خدمة تاجٌر سٌارة اللٌموزٌن الفخمة مع 

 وتقدم من خالل الحجز المسبق .  

 الترخٌص : الموافقة التً ٌمنحها المجلس لترخٌص مكتب السٌارات الفخمة ) اللٌموزٌن ( وفقا " ألحكام هذه التعلٌمات .  

 المستفٌد : هو الشخص الذي ٌستخدم سٌارة اللٌموزٌن . 

 :  الموافقة التً تمنحها الهٌئة لترخٌص السٌارات الفخمة ) اللٌموزٌن ( وفقا " ألحكام هذه التعلٌمات. التصرٌح

 

 3المادة 

ٌمنع مزاولة مكاتب السٌارات الفخمة ) اللٌموزٌن ( إال من قبل الشركات والمؤسسات المسجلة لدى وزارة الصناعة 

ة على أن تنحصر ؼاٌاتها فً مكاتب السٌارات الفخمة ) اللٌموزٌن( وبعد والتجارة والتموٌن فً المملكة األردنٌة الهاشمٌ

 الحصول على الترخٌص الالزم من قبل الهٌئة .

 

 4المادة 

 ترخٌص المكتب : 

. ٌجب على المتقدم بطلب الترخٌص أن ٌقوم بتعبئة النموذج المعتمد من قبل الهٌئة ودفع الرسوم المقررة لتقدٌم الطلب  أ

راسة مالٌة وفنٌة وفق المتطلبات التً تحددها الهٌئة على أن تتضمن الدراسة المالٌة والفنٌة المقدمة على مرفقا معه د

 تقرٌر ٌبٌن الوضع المالٌة للمتقدم ألخر سنة وٌتم استبعاد أي طلب ؼٌر مرفق به هذه الدراسة . 

. أن ال ٌكون مقدم و /أو مقدمً الطلب إذا كانت مؤسسة فردٌة أو أشخاصا طبٌعٌٌن قد أدٌن بجناٌة أو جنحة مخلة  ب

 بالشرؾ أو باألخالق أو باآلداب العامة وٌتم إثبات ذلك بشهادة من الجهات المختصة .  

اء هٌئة المدٌرٌن فٌها و/أو من المفوضٌن . إذا كانت مقدم الطلب شركة أن ال ٌكون أي من مدٌرها العام و/أو من أعض ج

بالتوقٌع عنها قد أدٌن بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرؾ واألخالق واآلداب العامة وان ال ٌكون مدٌرها العام احد موظفً 

 أجهزة الدولة .

 

 5المادة 

ٌتم إصدار الموافقة المبدئٌة من قبل المجلس على الطلب ومدتها ستة أشهر من تارٌخ التبلٌػ على العنوان المبٌن فً الطلب 

قابلة للتمدٌد لمرة واحدة فقط فً حاالت مبررة وللمدة التً ٌراها المجلس مناسبة وتعتبر ملؽاة حكما إذا لم ٌراجع مقدم 

 وذلك استكمال المتطلبات الالزمة للترخٌص بما فً ذلك :  الطلب خالل شهر من تارٌخ التبلٌػ

أ. تسجٌل مؤسسة أو شركة واسم تجاري على أن تنحصر ؼاٌاتها فً مكاتب السٌارات الفخمة ) اللٌموزٌن( على أن ال  

دٌنار ( خمسمائة ألؾ دٌنار أردنً وذلك بموجب شهادة رسمٌة صادرة عن  511111ٌقل رأس المال المسجل عن ) 

 لجهات المختصة تثبت ذلك .ا

  

( عشرٌن ألؾ دٌنار باسم مدٌر 610111ب. تقدٌم كفالة حسن تنفٌذ بنكٌة بالصٌؽة والشروط التً تعتمدها الهٌئة بقٌمة )  

 عام هٌئة تنظٌم النقل البري باإلضافة لوظٌفته تجدد تلقائٌا ما لم تتم إعادتها من قبل الهٌئة .  



( سٌارة لٌموزٌن شاصً 05تب او ان ٌستأجر بموجب عقد تأجٌر تموٌلً ما ال ٌقل عن )ج. ان ٌسجل وٌرخص باسم المك

 (.8قصٌر کحد ادنً وٌحق له تسجٌل سٌارات لٌموزٌن شاصً طوٌل وفقاً للمواصفات الواردة فً المادة )

  

 ل سنة .  ( دٌنار كبدل سنوي عن كل سٌارة تدفع فً األسبوع األول من بداٌة ك0111د. االلتزام بدفع )  

هـ. الشروط الواجب توفرها فً مكتب إلدارة ومزاولة أعمال مكتب تأجٌر السٌارات الفخمة ) اللٌموزٌن ( من حٌث 

 الموقع والمساحة والتجهٌزات . 

 . أن ٌكون موقع المكتب ضمن المناطق المنظمة تنظٌما تجارٌا أو ضمن فنادق مصنفة ثالث نجوم فأكثر . 0

 كتب خط هاتؾ واحد على األقل وخط فاكس وانترنت وارمة مضاءة .  . أن ٌتوافر فً الم6

 . أن ٌكون المكتب فً بناء مرخص من أمانة عمان الكبرى أو البلدٌات . 3

( على أن ٌتوفر فٌه مكتب إدارة عامة ، ؼرفة عملٌات ، مكتب للسائقٌن وقاعة 6م51. أن ال تقل مساحة المكتب عن )4

 حق بها مرافق صحٌة واألثاث ومعدات السالمة العامة . انتظار مجهزة بالمقاعد مل

. تامٌن ساحة وقوؾ لثالث سٌارات على األقل فً نفس الموقع وساحة وقوؾ إضافٌة لباقً سٌارات المكتب مرخصة 5

حسب األصول من الجهات المختصة ومعبدة ومضاءة وان ٌثبت ذلك فً سند ملكٌة المكتب والمواقؾ بأنها تعود للمكتب ، 

 أو عقد إٌجار مصدق من الجهات المختصة ؛ على أن تكون ضمن المحافظة المرخص بها المكتب . 

. ال ٌمنح أي ترخٌص لمكتب خدمة اللٌموزٌن داخل فندق مرخص بداخله مكتب تكسً فندقً ووجود مكتب لٌموزٌن 6

 اخر فً نفس الموقع .  

 الموظفٌن والسائقٌن ( . و. الشروط الواجب توفرها فً الكادر الوظٌفً ) المدٌر و

 ( سنة . 65( سنة وان ال ٌزٌد على )65. أن ٌكون أردنً الجنسٌة وال ٌقل عمره عن ) 0

. أن ال ٌكون قد أدٌن بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرؾ أو باألخالق أو باآلداب العامة وٌتم إثبات ذلك بشهادة من الجهات 6

 المختصة . 

 على الشهادة الجامعٌة األولى ) بكالورٌوس ( كحد أدنى إال فً حالة أن ٌكون . ٌجب أن ٌكون مدٌر المكتب حاصال3

 مالك المكتب هو نفس من ٌقوم بأعمال اإلدارة . 

 . اجادة اللؽة االنجلٌزٌة قراءة ومحادثة بموجب شهادة مصدقة . 4

 لقٌادة المعتمد . . أن ٌكون السائقون حاصلٌن على رخصة سوق تخولهم قٌادة سٌارة اللٌموزٌن وتصرٌح ا5

 . أن ٌكونوا حاصلٌن على شهادة خلو أمراض سنوٌة . 6

 . أن ٌكونوا السائقون حاصلٌن على شهادة الثانوٌة العامة األردنٌة أو ما ٌعادلها كحد أدنى . 7

مع الزبائن  . أن ٌكون السائقون قد اجتازوا دورت السالمة العامة واستخدام أنظمة االتصال والمالحة والتتبع والتعامل8

 المقررة والمعتمدة من قبل الهٌئة .

. موظؾ استقبال ال ٌقل مؤهلة العلمً عن الشهادة الجامعٌة األولى ) بكالورٌوس ( كحد أدنى وٌجٌد اللؽة االنجلٌزٌة 9

 قراءة ومحادثة بموجب شهادة مصدقة . 

السٌارات أو خبرة عملٌة فً نفس المجال . فنً صٌانة للسٌارات حاصل على شهادة علمٌة معتمدة فً مجال صٌانة  01

 ( سنوات . 5ال تقل عن )

. شمول العاملٌن لدى المكتب بإحكام قانون الضمان االجتماعً ضمن كادر وظٌفً واضح بحث ٌكونوا مثبتٌن بالخدمة 00

 لدٌها وفق أحكام قانون العمل بموجب عقود عمل مصادق علٌها من وزارة العمل .

 

 

 6المادة 

أ. ٌتم منح الترخٌص للمكتب من قبل المدٌر والمباشرة بالتشؽٌل فً حال استٌفاء المكتب لجمٌع الشروط والمتطلبات  

الواردة فً هذه التعلٌمات بما فٌها تسجٌل وترخٌص سٌارات اللٌموزٌن وخالل المدة المحددة فً الموافقة المبدئٌة وبخالؾ 

 .  ذلك تعتبر الموافقة المبدئٌة ملؽاة حكما

ب. ٌتم توقٌع عقد مع المكتب بعد استكمال جمٌع متطلبات الترخٌص ولمدة عشر سنوات قابلة للتمدٌد بموافقة المجلس  

 ( أشهر من تارٌخ انتهاء العقد . 6على أن ٌتم تقدٌم طلب خطً من قبل المكتب بمدة ال تقل عن )

 ج.  تجدٌد الترخٌص السنوي :  

لهٌئة وفق النموذج المعتمد لتجدٌد الترخٌص السنوي للمكتب أو التصارٌح وخالل مدة . على المكتب أن ٌتقدم بطلب ل0

 ثالثٌن ٌوما قبل انتهاء مدة سرٌان أي منهما . 

من كل عام وبخالؾ ذلك ٌتم إنذار المكتب  30/0. ٌجدد الترخٌص الممنوح للمكتب والتصارٌح وخالل فترة ال تتجاوز 6

 خطٌا لتصوٌب أوضاع الترخٌص وتجدٌد التصارٌح خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تبلؽه اإلنذار . 



% من قٌمة الكفالة المقدمة أو دفع ما 0ا نسبته من كل عام ٌتم مصادرة م 30/0. فً حال تقدٌم الطلب بعد انتهاء تارٌخ 3

 ٌعادلها مالٌا فً صندوق الهٌئة عن شهر التأخٌر أو جزء من شهر التأخٌر . 

. فً جمٌع األحوال ٌعتبر الترخٌص والتصارٌح الممنوحة للمكتب ملؽاة بعد مرور سنتٌن متتالٌتٌن من تارٌخ انتهاء مدة 4

ر مصادرة كامل قٌمة كفالة حسن التنفٌذ أو أي جزء منها وال ٌتم تجدٌدها إال بموافقة سرٌان الترخٌص او التصرٌح وللمدٌ

 المدٌر . 

( من هذه 5و 7و 8. ٌتم تجدٌد ترخٌص المكتب و/أو فروع و/أو التصارٌح سنوٌا شرٌطة االلتزام بأحكام المواد ) 5

 التعلٌمات وأٌة متطلبات أخرى ٌقررها المدٌر العام .  

 ارات الممنوحة تصارٌح أو نقل ملكٌتها : د. شطب السٌ

. على المكتب أن ٌتقدم بطلب للهٌئة وفق النموذج المعتمد لشطب السٌارات الممنوحة تصارٌح أو نقل ملكٌتها وخالل 0

 مدة سرٌان التصارٌح الممنوحة لها . 

هذه التصارٌح ودفع البدل السنوي  . فً حال تقدٌم الطلب بعد انتهاء تارٌخ سرٌان التصارٌح فان المكتب ملزم بتجدٌد6

 عنها وجمٌع الرسوم . 

. ٌجوز نقل ملكٌة سٌارات اللٌموزٌن من مكتب مرخص إلى اخر شرٌطة التزامه بدفع البدل السنوي عنها وجمٌع 3

 الرسوم المترتبة علٌها . 

مٌع الشروط . ٌجوز نقل ملكٌة سٌارات اللٌموزٌن من مكتب مرخص إلى أي مرخص له اخر شرٌطة توفر ج4

 والمواصفات المطلوبة فً التصرٌح المراد تثبٌتها علٌه . 

. أن ال تكون السٌارة المطلوب نقل ملكٌتها من سٌارات الحد األدنى المطلوب للترخٌص أو فتح الفروع ، أما إذا كانت 5

 ( من هذه التعلٌمات .00( من المادة )6من سٌارات التعزٌز فٌراعى ما جاء فً البند )

 

 7مادة ال

وللمكاتب المرخصة فتح فروع لها بعد موافقة مسبقة من المدٌر فً المطارات والمعابر الدولٌة فقط وضمن الشروط التالٌة 

: 

 ( سٌارة.61. أن ال ٌقل عدد السٌارات الُمسجلة باسم المكتب المسموح له فتح فروع عن )0

 تؾ ، الفاكس ، البرٌد االلكترونً ، انترنت. . توفٌر مكتب استقبال فً موقع الفرع وتجهٌزه بخدمات الها6

 . توفٌر موقؾ لسٌارة واحدة كحد أدنى فً موقع الفرع . 3

 . تعٌٌن موظؾ استقبال . 4

 . دفع رسوم الترخٌص السنوي وٌعامل معاملة الكتب الرئٌسً .5

 

 8المادة 

وط الواردة فً تعلٌمات تجهٌز المركبات . ٌجب أن تتوفر فً سٌارات اللٌموزٌن الشاصً القصٌر باإلضافة إلى الشر أ

 التجهٌزات التالٌة :  6116وتعدٌالتها لسنة 

 . أحزمة أمان للمقاعد األمامٌة والخلفٌة . 0

 . مساند رأس للمقاعد األمامٌة والخلفٌة . 6

 . مسند وسطً للمقاعد الخلفٌة . 3

 سم .  45. أن ال ٌقل عرض المقعد عن 4

 سم . 675المحورٌة عن . ان ال تقل المسافة 5

 . ان تكون السٌارة المراد تسجٌلها ألول مرة الستكمال شروط الترخٌص من مودٌل سنة التسجٌل أو السنة التً تلٌها .6

 ( لتر . 6. أن ال تقل سعة محرك سٌارة اللٌموزٌن الفخمة عن )7

 . أن ال تتجاوز العمر التشؽٌلً عن ثمان سنوات من تارٌخ سنة الصنع . 8

 . أن تكون مجهزة بأربعة أبواب جانبٌة على األقل . 9

 . توفٌر أنظمة اتصال ومالحة وتتبع فً سٌارة اللٌموزٌن . 01

 . توفٌر نظام للتدفئة ونظام منع تكون البخار على الزجاج األمامً والخلفً . 00

 . توفٌر نظام للتكٌٌؾ أمامً وخلفً  . 06

  . أن تكون المقاعد كاملة من الجلد .03

 (. ABS. توفٌر نظام برٌك ) 04

 . توفٌر نظام مانع انزالق . 05

 . كامٌرات خلفٌة . 06

 . ست وسائد هوائٌة على األقل . 07



 . أن ٌتوفر صندوق لألمتعة ) لٌس هاتش باك ( . 08

 . ٌعتمد لون واحد لكافة سٌارات المكتب على ان ٌتم اعتماده من الهٌئة.09

  

. ٌجب أن تتوفر فً سٌارات اللٌموزٌن ) الشاصً الطوٌل ( التً ٌتم زٌادة طول الشاصً أو المسافة المحورٌة أكثر  ب

 6116من مواصفات الشركة الصانعة وباإلضافة إلى الشروط الواردة فً تعلٌمات تجهٌز المركبات وتعدٌالتها لسنة 

 التجهٌزات التالٌة : 

 ( سنوات من تارٌخ سنة الصنع .5التً ٌتم تسجٌلها ألول مرة على ) . أن ال ٌزٌد مودٌل السٌارة0

 ( سم فً حالة كان المقعدان متقابلٌن .51. أن ال تقل المسافة بٌن مقدمتً المقعدٌن المتقابلٌن عن )6

 . أحزمة أمان للمقاعد األمامٌة والخلفٌة .3

 . مساند رأس للمقاعد األمامٌة والخلفٌة .4

 سم لكل راكب . 45المقعد عن  . أن ال ٌقل عرض5

 ( لتر . 3. أن ال تقل سعة محرك سٌارة اللٌموزٌن الفخمة عن )6

 . أن ال ٌزٌد العمر التشؽٌلً للسٌارة على خمس عشرة سنة من تارٌخ سنة الصنع . 7

 . توفٌر أنظمة االتصال والمالحة والتتبع فً سٌارة اللٌموزٌن . 8

 . توفٌر نظام للتدفئة ونظام منع تكون البخار على الزجاج األمامً والخلفً . 9

 . توفٌر نظام للتكٌٌؾ أمامً وخلفً وٌتم التحكم باألنظمة الخلفٌة من مقصورة الركاب . 01

 . أن تكون جمٌع المقاعد من الجلد . 00

 ( . ABS. توفٌر نظام برٌك ) 06

 . توفٌر نظام مانع انزالق . 03

 . كامٌرات خلفٌة . 04

 . ست وسائد هوائٌة على األقل . 05

 . أن ٌتوفر صندوق لألمتعة ) لٌس هاتش باك ( . 06

 . وجود حاجز ٌفصل مقصورة الركاب عن مقصورة السائق مع وجود نظام اتصال بٌنهما . 07

 ( م . 06إلجمالً على )( م ، وان ال ٌزٌد طول السٌارة ا6. على أن ال ٌتم زٌادة المسافة المحورٌة عن )08

 . ٌعتمد لون واحد لكافة سٌارات المكتب على ان ٌتم اعتماده من الهٌئة.09

  

 (. 8ج. ٌسمح بترخٌص السٌارات الكهربائٌة والسٌارات الهجٌنة على ان تحقق المواصفات المذكورة فً المادة )

 هذه المادة.د. ٌسمح بترخٌص سٌارات الكهرباء شرٌطة توفر المواصفات الواردة فً 

 

 9المادة 

 المخالفات والعقوبات : 

 

للمدٌر العام أو من ٌفوضه إٌقاع أي من العقوبات المبٌنة أدناه على المكتب أو احد الموظفٌن لدٌه لمخالفته ألحكام قانون 

ود المبرمة معه النقل العام واألنظمة والتعلٌمات والقرارات الصادر بموجبه و/أو لشروط الترخٌص الممنوحة له و/أو العق

 بعد إنذاره خطٌا لتصوٌب أوضاعه خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تبلٌؽه اإلنذار : 

. مصادرة قٌمة الكفالة المقدمة جزئٌا و/أو كلٌا أو دفع ما ٌعادلها مالٌا فً حال عدم تصوٌب وضع المخالفة خالل المدة 0

 المحددة . 

  

 . وقؾ العمل مؤقتا بالترخٌص أو التصرٌح لمدة ٌحددها المدٌر فً أي من الحاالت التالٌة : 6

. عدم تصوٌب أوضاع المخالفة خالل مدة ثالثٌن ٌوما من تارٌخ مصادرة قٌمة الكفالة المقدمة جزئٌا أو كلٌا أو دفع ما  أ

 ٌعادلها مالٌا . 

( ٌوما من تارٌخ 05مدتها و/أو مصادرة كامل قٌمتها أو أي جزء منها خالل ) . عدم تجدٌد كفالة حسن التنفٌذ عند انتهاء ب

 أو المصادرة .  

 . للمدٌر العام أو من ٌفوضه إٌقاع من العقوبات الواردة أعاله مباشرة ودون إنذار فً حال تكرار المخالفة .  3

كامل قٌمة كفالة حسن التنفٌذ فً الحاالت  . للمجلس بناء على تنسٌب المدٌر إلؽاء الترخٌص و/أو التصرٌح ومصادرة4

 التالٌة : 

 . وقؾ العمل فً الترخٌص و/أو التصرٌح بشكل مؤقت لمرتٌن أو أكثر خالل الثالث السنوات األخٌرة.  أ



( من 6. إذا تم وقؾ العمل بالترخٌص و/أو التصرٌح بشكل مؤقت فً أي من الحاالت المنصوص علٌها فً البند ) ب

 الفقرة )أ( من هذه المادة ولم ٌقم المرخص المكتب بتصوٌب أوضاعه خاللها .  

كفالة بكامل قٌمتها باسم مدٌر . ٌراعى عند تطبٌق البنود الواردة أعاله من هذه المادة أن ٌقوم المكتب بإعادة إصدار ال5

 عام هٌئة تنظٌم النقل البري باإلضافة لوظٌفته بعد مصادرة الكفالة أو أي جزء منها.  

 . ٌعتبر الترخٌص والتصارٌح الممنوحة للمكتب ملؽاة فً أي من الحاالت التالٌة : 6

 . إذا تم تصفٌة المكتب .  أ

 الموافقات المسبقة من المدٌر .   . بٌع أو التنازل عن ترخٌص المكتب دون اخذ ب

. السٌارات المرخصة وفق أحكام هذه التعلٌمات ال ٌجوز بٌعها من الباطن أو تضمٌنها وال ٌحق للمكتب التنازل عن أو 7

تحوٌل أو تأجٌر حقوقه أو واجباته للؽٌر ) بما فً ذلك ما قد ٌتم فً الباطن كلٌا أو جزئٌا وفً حال مخالفته لذلك للمجلس 

حق بسحب الترخٌص والتصارٌح الممنوحة له وإلؽاء العقد التشؽٌلً الموقع معه ومصادرة كامل قٌمة كفالة حسن التنفٌذ ال

 المقدمة للهٌئة .

 

 01المادة 

 شروط تقدٌم الخدمة :

ستفٌد . أن تبدأ الرحلة من مقر مكتب اإلدارة أو من الموقع المحدد من قبل المستفٌد وتنتهً فً أخر موقع ٌرؼب الم0

 الوصول إلٌه .

 . أن ٌستمر المكتب بتقدٌم الخدمة المتفق علٌها مع المستفٌد طول فترة الرحلة .  6

 . عدم استخدام السٌارة لؽٌر الؽاٌة المخصصة لها بعد انتهاء الرحلة .  3

 ٌئة.  . ارتداء الزي الموحد والباجة لجمٌع العاملٌن بالمكتب والسائقٌن الذي تم اعتماده من قبل اله4

 .  التأكٌد على العاملٌن بالمكتب والسائقٌن بالمحافظة على حسن مظهرهم ونظافتهم ونظافة ملبسهم. 5

 . التأكد من أن السٌارة مزودة بجمٌع وسائل الرفاهٌة والسالمة قبل القٌام بالرحلة .  6

 . مساعدة الركاب فً تحمٌل أمتعتهم .  7

بشكل دوري من خالل توفٌر مشاؼل للصٌانة فً نفس ساحة المواقؾ أو من خالل  . العناٌة التامة بالسٌارة وصٌانتها8

ؼٌره بعقد صٌانة شامل ودوري والتأكد من جاهزٌتها الفنٌة قبل تأجٌرها والحرص على أن تكون فً المستوى الالئق من 

 حٌث المظهر الداخلً والخارجً طٌلة مدة تشؽٌلها.  

 د تعطل السٌارة أو تعرضها ألي حادث وخالل فترة معقولة .  . توفٌر سٌارة بدٌلة للمستفٌد عن9

. عدم تاجٌر سٌارة منتهً ترخٌصها أو تصرٌحها أو ال تحمل التصرٌح الخاص بها والصادر عن الهٌئة والذي ٌجب 01

 تجدٌده سنوٌا .  

صالحٌتها أو صالحٌة  . عدم تأجٌر سٌارة ٌعمل علٌها سائق برخصة سوق ال تخوله قٌادة السٌارة أو منتهً مدة00

 تصرٌح القٌادة المعتمد .  

. على السائق حفظ المفقودات التً تركها أصحابها داخل السٌارة واإلبالغ عنها وتسلٌمها إلى مدٌر المكتب ، وعلى 06

 مدٌر المكتب تسلٌمها للشرطة خالل ثالثة أٌام بموجب محضر ضبط ٌتضمن أوصافها وكل البٌانات المعرفة لها . 

تنظٌم عقد تأجٌر سٌارة مع المستفٌد صادر عن المكتب بحٌث تكون جمٌع المعلومات الواردة به مطبوعة بشكل كامل  .03

وعدم وجود أٌة عبارات واردة فٌها مكتوبة بخط الٌد على أن ٌحتوي على معلومات عن المستفٌد ومدة العقد وقٌمة 

ائق وحسب النموذج المعتمد من الهٌئة على أن تكون نسخة من العقد التعرفة المعتمدة والمعلن عنها ورقم السٌارة واسم الس

 بحوزة السائق أثناء تقدٌم الخدمة .

 

 



 00المادة 

 أحكام عامة : 

. ٌصدر الترخٌص باسم المكتب وٌجدد سنوٌا وال ٌجوز نقل الملكٌة ألي كان أو انسحاب أو ادخال شركاء أو تؽٌٌر 0

 موقع اإلدارة أو تعدٌل االسم التجاري إال بموافقة مسبقة من المدٌر وبعد الحصول على الموافقات األمنٌة الالزمة . 

  

س فٌما بٌنهم واالمتناع عن أي تصرؾ ؼٌر مشروع قد ٌؤثر سلبا على . على كافة المكاتب المحافظة على جو التناف6

 المكاتب األخرى أو األضرار بمصالحهم بما فً ذلك : 

 . المضاربة بأجور عقود التأجٌر للتأثٌر على المكاتب األخرى .  أ

 . نشر أو العمل على نشر أٌة معلومات مضللة عن خدماتهم أو خدمات المكاتب األخرى .   ب

أ. تحدد التعرفة من خالل قائمة ٌتقدم بها المكتب لدراستها ومن ثم اعتمادها من قبل المدٌر وفً حال رؼبة المكتب  .3

 بتعدٌل التعرفة فٌجب التقدم بطلب للهٌئة بالقائمة الجدٌدة العتمادها .

طٌع مشاهدته وبوضوح ب. ٌلتزم المكتب بوضع قائمة التعرفة المعتمدة فً مكان بارز فً مكتب اإلدارة بحٌث ٌست

 للمستفٌد من الخدمة . 

 . ٌلتزم المكتب بتنظٌم السجالت الالزمة عن الرحالت وتزوٌد الهٌئة بها شهرٌا بما فً ذلك :4

 ا. اسم المستأجر وعنوانه .

 ب. تارٌخ الرحلة .

 ج. مكان بداٌة ونهاٌة الرحلة . 

 د. وقت المؽادرة والوصول . 

 هـ. األجرة المدفوعة . 

 االحتفاظ بجمٌع الحجوزات المسبقة فً سجالت منظمة ولمدة ال تقل عن سنتٌن .  و. 

. على المكتب االحتفاظ بسجل ٌحدد فٌه أسماء وعناوٌن وأرقام هواتؾ السائقٌن العاملٌن على السٌارات التابعة له 5

 وتزوٌد الهٌئة بها عند الطلب ولمدة ال تقل عن سنتٌن .  

 تعزٌز أسطوله مع مراعاة ما ٌلً :  -ذ الموافقة المسبقة من المدٌر بعد أخ -. ٌجوز للمكتب 6

 أ. أن تكون هنالك حاجة للسوق المحلً لمثل هذه الخدمة وبعد إجراء الدراسات الالزمة لذلك . 

 ب. ٌسمح التعزٌز بسٌارات اللٌموزٌن ) الشاصً الطوٌل والقصٌر ( . 

ن األحوال على الحد األعلى للعدد اإلجمالً لسٌارات المكتب وان تتوفر ج. ٌجب أن ال ٌزٌد عدد سٌارات التعزٌز بأي م

 فٌها الشروط والمواصفات المطلوبة بموجب هذه التعلٌمات . 

 د. دفع البدل السنوي عن كل سٌارة ٌتم تعزٌزها . 

 . االلتزام بتنظٌم وثٌقة تأمٌن شامل للسٌارة والسائق .  7

 ٌش على المكتب للتأكد من تقٌده بإحكام هذه التعلٌمات والقرارات الصادرة عن الهٌئة .  . ٌجوز للهٌئة وفً أي وقت بالتفت8

 . ربط انظمة المالحة واالتصال والتتبع لمكتب اللٌموزٌن مع ؼرفة عملٌات الهٌئة .  9

استكمال مدة العقد . فً حال تم نقل ملكٌة المكتب ٌتم توقٌع ملحق عقد و/أو عقد جدٌد مع المالك الجدٌد ) المشتري( و01

 المتبقٌة منه . 

 . ال ٌجوز رهن أٌة سٌارة من السٌارات المسجلة باسم المكتب إال لمصلحة المؤسسة المالٌة التً قامت بتموٌل شرائها .  00

. ٌلتزم المكتب بتزوٌد الهٌئة عند الطلب بجمٌع المعلومات واإلحصائٌات المتعلقة بمستأجري السٌارات وأي معلومات 06

 خرى تطلبها الهٌئة .  أ

 . ال ٌسمح بفتح مكاتب إدارٌة تعود للمكتب وتحت طائلة إلؽاء الترخٌص .  03

 . الرد على الشكاوى المحولة من قبل الهٌئة خالل المدة المحددة فً كتابها المعنً .  04

 التعلٌمات . . تكون مسؤولٌة مالك المكتب بالتكافل والتضامن مع الموظفٌن لدٌه لتطبٌق أحكام هذه05

 

 06المادة 

ٌحق للمجلس وبتنسٌب من المدٌر وقؾ استقبال الطلبات و/أو تعزٌز المكاتب بسٌارات لٌموزٌن جدٌدة فً أي وقت وبعد 

 االنتهاء من دراسة حاجة السوق المحلً لمثل تلك الخدمة .

 

 

 

 

 



 03المادة 

 تصوٌب األوضاع :

ور هذه التعلٌمات كأنها صادرة بمقتضى أحكام هذه التعلٌمات لحٌن . تعتبر التراخٌص والتصارٌح الصادرة قبل صد0

انتهاء مدة العقود المبرمة مع المكاتب باستثناء تسجٌل وترخٌص سٌارات لٌموزٌن شاصً طوٌل و/أو شاصً قصٌر فٌتم 

 تطبٌق األحكام المتعلقة بها الواردة فً هذه التعلٌمات . 

( من هذه المادة عند إجراء أي من المعامالت المبٌنة أدناه توفٌق أوضاعهم وفقا 0) . على المكاتب المشار إلٌها فً البند6

 ألحكام هذه التعلٌمات وخالل مدة ستة أشهر من تارٌخ الموافقة على الطلب. 

 . إذا مضى على انتهاء ترخٌص المكتب مدة سنتٌن أو أكثر .  3

  عابر الحدودٌة .. عند ترخٌص فروع للمكتب فً المطارات الدولٌة أو الم4

 . فً حال تقدٌم طلبات تعزٌز سٌارات لٌموزٌن )شاصً طوٌل و/او شاصً قصٌر(.5

 04المادة 

 ( .  6106تلؽى ) تعلٌمات ترخٌص مكاتب خدمة السٌارات الفخمة ) اللٌموزٌن( لسنة 

 

  مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري


