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 حضرة صــاحب الـجـــاللة

 الملك عبد هللا الثاني بن الحسين المعظم
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 صاحب السمو الملكي ولي العهد ةحضر

 هللا الثاني المعظم األمير الحسين بن عبد
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 اإلطار العام لميثاق تقديم الخدمات الُحكومية
 

ميل ؤسسيية العويترتب على الُحكومة كذلك دور حيوي في االرتقاء بنوعية الخدمات العامة الُمقدمة وترسيي  مُ )     

ليف عيالج ُمختالعام، وإثراء السياسات الُحكومية وضمان استقرارها ِوفق ُرؤية واضحة المعالم، وخطة عمل ُمحددة تُ 

 التحديات(.
 

 ن الحسين الُمعظمكتاب التكليف السامي لجاللة الملك عبدهللا الثاني ب                                           
  

 حيدا  نقلية)وال بُد أيضاً من االستمرار في تحسين ُمسيتوى الخيدمات الُمقدمية للُميواطن، ووضيع خطية شياملة إل     

 نوعية في ُمستوى الخدمات وضمان تقديمها بسهولة وفاعلية(.
 

 حسين المعظمبن الكتاب التكليف السامي لجاللة الملك عبدهللا الثاني ا                                           
 

 
 

 واجبات ُمقدم الخدمة
 

 وتجييرد  احتيرام ُحقيوق ومصيالح ُمتلقيي الخدميية دون اسيتثناء والتعاميل معهيم بيياحترام ولباقية وكياسية وحياديية

الوضيع  وموضوعية دون تمييز على أسياس العيرق أو النيوع اإلجتمياعي أو الُمعتقيدات الدينيية أو السياسيية أو

 شكل من أشكال التمييز.االجتماعي أو السن أو أي 

 عات قياً للتشيريالتعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية الُمتعلقية بياألفراد اليذين يتعاميل معهيم بسيرية تامية ِوف

 النافذة وعدم استغالل هذه المعلومات لغايات شخصية.

  ات ليى استفسيارالسعي إلى إكتساب ثقة ُمتلقي الخدمة وإنجاز الُمعامالت بالُسرعة والدقة المطلوبة واإلجابية ع

 وشكاوى ُمتلقي الخدمة بمهنية وموضوعية.

   نوطة بيه بدقيةضمن صالحياته المالهيئة توفير المعلومات الالزمة لُمتلقي الخدمة والُمتعلقة بأعمال ونشاطات 

ا آليية امالن ومنهيخٍ أو تضليل ِوفقاً للتشريعات النافذة والقيام بإرشيادهم إليى كيفيية تقيديم الُمعيوُسرعة دون ترا

 تقديم الشكاوى واإلقتراحات وضمان ُمشاركتهم في تطوير الخدمات.

  وبية غايية المطلتطبيق التشريعات النافذة لدى الهيئة على الُمعامالت الُمقدمية لدييه حسيب األُصيول بميا يُحقيق ال

 نها والمصلحة العامة وبما تنعكس إيجاباً على الخدمة الُمقدمة والمطلوبة. م

  انجاز الُمعامالت الُمقدمة لديه وُمتابعتها ابتداًء وإنتهاًء ُوصوالً لقرار ُمناسب بُخصوصها . 

 

 
 

 واجبات ُمتلقي الخدمة
 

 .تقدير ُجهود ُمقدمي الخدمة من خالل االحترام الُمتبادل 

  غير.بالتعليمات واإلجراءات الُمتعلقة بتقديم الخدمة وأماكن تقديمها وعدم تجاوز ُحقوق الااللتزام 

 .توفير كافة الوثائق الثُبوتية الالزمة للُحصول على الخدمة بشكل أفضل وفي الوقت الُمحدد 

 دد.الرد على جميع استفسارات ُموظفي الدائرة لضمان الُحصول على الخدمة بكفاءة وفي الوقت الُمح 

 دمية بشيكل ابالغ ُمقدمي الخدمة بأسرع وقت ُممكن في حال ُوجود خطأ أو تعديل في البيانات للُحصيول عليى الخ

 أفضل.

  ذلييك واسييتخدام وسييائل اإلتصييال الُمختلفيية الُمعليين عنهييا فييي حييال ُوجييود ُمالحظييات أو شييكاوى أو استفسييارات

 للُحصول على الخدمة بشكل أفضل وفي الوقت الُمحدد.
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 قدمــــــــــــــــــــــــــــةالمُ 
 

ل بأفضيلتقيديم الخدمية  بالتيالي يهيدفوحقيق أية منيافع ربحيية عي وراء تدون السلدان العالم عمل خدمي كومية في أغلب بُ ؤسسات الحُ عتبر عمل المُ يُ      

نشيئت أُ ردنيية التيي كوميية األُ ؤسسيات الحُ زء ال يتجيزأ مين منظومية المُ كوميية وهيي ُجيؤسسية حُ أن هيئة تنظيم النقل البري مُ وحيث لمتلقي الخدمة، الُسبل 

التيي  يمة لتحقييق األهيدافطير الصيحيحة والسيلفيال بُيد عليهيا أن تضيع األُ ردنيية الهاشيمية ة األُ المملكيُمحافظيات  كافةواطنين في المُ لجميع خدمات اللتقديم 

 تلقي الخدمة.الخدمات لمُ نشئت من أجلها ولتقديم أفضل أُ 

 

لخيدمات التيي لد تم إعداد دلييل قدم من خاللها أفضل الخدمات ولهذه الغاية فقطر الصحيحة والسليمة التي تُ شائها على إيجاد األُ نذ إنوقد عملت الهيئة مُ      

بهيدف بوقيت قلييل ي الخدمة على خدمة سريعة وصحيحة وتلقيحصل مُ لكي ومن جهة أُخرى من جهة هذا وظفي الهيئة لتسهيل العمل لدى مُ  قدمها الهيئةتُ 

تمييز ليدى اري المُ م العميل اإلدبرز صيورة تنظييلدليل الخدمات يُ  مها الهيئة، كما أن إعداد الهيئةقدردني على الخدمات التي تُ جتمع األُ إطالع كافة شرائح المُ 

 العاملين في الهيئة.

 

حتوييه مين خيدمات رئيسيية ميا يوسيخته الجدييدة بنُ  إعيداد هيذا اليدليلب فريق معيار العمليات ستمرين فقد اجتهدالتطوير المُ واستمراراً لنهج التحسين و     

تقيديم لنجياز الخدمية ت إالوثيائق المطلوبية ووقي من حييثها جراءات تقديمإ طالع علىتلقي الخدمة اإلليتسنى لمُ كافة مكاتب الهيئة في ُمحافظات الهيئة في 

هولة وتكفيل ُسيسير ودمية بكيل يُ وظف تقيديم الخالهيئة والتي تكفل للمُ التشريعات النافذة لدى نسجماً مع توافقاً ومُ ليكون هذا الدليل مُ  فضل والحرص التاماأل

 تناهية.رعة والشفافية والدقة المُ صول على الخدمة المطلوبة بالسُ تلقي الخدمة الحُ لمُ 

 

 صيول إليىُمشيتركة بيننيا للوُ تحقييق المصيلحة العامية الركاء بامتياز في ن أنت الداعم لنا حتى نكون شُ تلقي الخدمة نحن نفتخر بخدمتنا لك فكُ عزيزنا مُ      

 . والتوجيه فال ُشكر على واجب الدعممنكم سوا مستقبل زاهر لألجيال القادمة بعون هللا ونحن ال ننتظر 

 

 والحمد هلل رب العالمين
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 تنظيم النقل البري هيئةنبذة عامة عن 
 

كيياب ن النقييل العييام للرُ ألحكييام قييانواسييتناداً كيياب فقييط  بنقييل الرُ تُعنييى والتييي كانييت ( 16/11/2001)تييم إنشيياء هيئيية تنظيييم قطيياع النقييل العييام بتيياري       

نقيل البيري فيي تتعليق بكافية أنمياط المميا كانيت علييه الهيئية نشياطات وصيالحيات أكبير ليُعطيي صيدر قيانون جدييد  (2011)عيام ال، وفيي الساري في وقته

نون النقيل صيادقة عليى قيامُ كياب وقيد تميت الهيئية تنظييم قطياع النقيل العيام للرُ بيدالً مين ( تحل بموجب هذا القانون عبارة )هيئة تنظيم النقل البيريالمملكة ل

( من عيدد 3414)( المنشور على الصفحة رقم 2017( لسنة )19قانون تنظيم نقل الُركاب رقم )( تحت ُمسمى 2017)الجديد في الربع الثاني من العام 

 (. 16/5/2017( بتاري  )5460الجريدة الرسمية رقم )
 

 :ما يليعلى  (2011لسنة )( 4قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم )( من 4نصت المادة )     
 

 (: 4) المادة

 ه الصيفة تمليكالمملكية هيئية تُسيمى )هيئية تنظييم النقيل البيري( تتمتيع بشخصيية اعتباريية ذات اسيتقالل ميالي وإداري ولهيا بهيذ أ. تنشأ فيي

لهبييات قييود وقُبييول ااألمييوال المنقوليية وغييير المنقوليية والقيييام بجميييع التصييرفات القانونييية الالزميية لتحقيييق أهييدافها بمييا فييي ذلييك إبييرام الع

 غاية.وكله لهذه التلتقاضي وأن تُنيب عنها في اإلجراءات القضائية وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو أي ُمحام آخر والتبرعات ولها حق ا

 ب. يكون مقر الهيئة في عمان ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أي مكان داخل المملكة.
 

 تنظيم النقل البري هيئةمهام 
 

  ( على ما يلي:2011( لسنة )4قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم )( من )إضافة( 5المادة )أيضاً نصت و     
 

 (:5المادة )

 أ. تنفيذ السياسة العامة للنقل البري.

 العمل على تلبية الطلب على خدمات النقل البري وتأمينها بالُمستوى الجيد والُكلفة الُمالئمة. ب.

 ج. تخطيط شبكة خدمات النقل البري ومرافقها ومساراتها.

 د. وضع الخطط الالزمة إلنشاء مرافق النقل البري وتشغيلها وتنفيذها.

 هـ. تحديد مواقع مرافق النقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وإدارتها واإلشراف على خدماتها.

ا يُحقييق بهييذا الشييأن بميي و. التنسيييق مييع الجهييات الُمختصيية فييي وضييع خطييط إنشيياء الُطييرق وبييرامج صيييانتها فييي المملكيية وتقييديم توصييياتها

 المصلحة العامة للُمستفيدين.

 لعالقة.از. وضع إجراءات الوقاية من حواد  النقل البري وتطويرها حسب الُمتطلبات العالمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات 
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 االقتصاديساهم في النمو تطور، وآمن يُ مُ ، نقل بري فعال

 ردن.ستراتيجي لألُ ظ على الدور اإلقليمي والموقع اإلحافواالستقرار البيئي ويُ 

 

 

 

 

 

 
 اقتصادي تكامل,تخطيط وتنظيم وتطوير نظام نقل بري مُ 

 واكب خطط التنمية الشاملة ويتوافق مع أفضل المعايير الدولية.نافس يُ ومُ 

 

  

 

 

 

 

 .في تقديم الخدمة التميز. 1

 .تعاملالشفافية في ال. 2

 .دقة المعلومة. 3

 .شغل والراكبقوق المُ حماية حُ . 4

 .يجابيةنافسة اإلتشجيع المُ . 5

 .حاسبة األداءمُ . 6

 .رصتكافؤ الفُ . 7

 .تحقيق العدالة. 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرؤية
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 الهيكل التنظيمي
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 العامة ُمصطلحات ال
 

 .أوالً: نقل الُركاب
 

 ُوزارة النقل.                               .الُوزارة

 وزير النقل.                                .الوزير

 هيئة تنظيم النقل البري.                       .الهيئة

 دارة هيئة تنظيم النقل البري.إمجلس  .المجلس

 .دير عام الهيئةمُ  .العام ديرالمُ 

لُمنييتظم االوسييائط علييى الُطييرق بمييا فييي ذلييك خييدمات نقييل الُركيياب ِوفييق الطلييب وخييدمات نقييل الُركيياب  النقييل بجميييع نقل الُركاب.

 وخدمات النقل الخاص للُركاب.

و أنظميية الخييدمات الُمتعلقيية بنقييل الُركيياب وأمتعييتهم الشخصييية أو إدارة وتشييغيل وسييائط ومرافييق نقييل الُركيياب أ  خدمات نقل الُركاب.

 والمعلومات للُركاب أو أي خدمات أُخرى ذات عالقة بنقل الُركاب.تحصيل األُجور 

 د وبأُجور ُمحددة أو ُمتفق عليها.نقل الُركاب ِوفق طلبهم دون التقيد بمسارات وتوقيت ُمحد .خدمات نقل الُركاب ِوفق الطلب

ألغييرا  لالسييياحية بمييا فييي ذلييك األميياكن األثرييية والدينييية نقييل أفييراد أو مجموعييات سييياحية بييراً إلييى األميياكن   النقل السياحي الُمتخصص.

 السياحية داخل المملكة وخارجها.

عليق محطات انطالق وسائط نقيل الُركياب وُوصيولها والمواقيف عليى مسيارات الُخطيوط وأي تجهييزات وُمنشي ت تت  مرافق النقل العام.

 بنقل الُركاب بها.

 الُمحركة والُمتحركة التي تُستخدم في نقل الُركاب.المركبات واآلليات   وسائط نقل الُركاب.

 المركبة الُمصممة لنقل ما يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق.  الحافلة.

 المركبة الُمرخصة الستخدامها في أعمال النقل السياحي الُمتخصص.  المركبة السياحية.

مين الهيئية  الُمحافظات أو أي ُسيلطة محليية أو أي جهية أُخيرى ييتم تفويضيهاأمانة عمان الكبرى أو بلديات مراكز   الجهة الُمختصة.

 للقيام بتنظيم نقل الُركاب ِوفقاً ألحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون.

 لقانون.احكام هذا ألخدمات نقل الُركاب ِوفقاً  الُموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة الُمختصة للُمرخص له لتقديم                               .الترخيص

حكيام هيذا ِوفقياً أل الُموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة الُمختصة لوسائط نقيل الُركياب لتقيديم خيدمات نقيل الُركياب                                .التصريح

 القانون.

 ي أو المعنوي الُمسجل لدى الهيئة والحاصل على الترخيص ِوفقاً ألحكام هذا القانون.الشخص الطبيع                           الُمرخص له.

 .البدل الذي يدفعه الراكب لقاء استخدامه وسائط نقل الُركاب من نُقطة الُصعود إلى نُقطة النُزول  جر.األُ 

اب نقيل الُركي ختصة مين أجيل تقيديم أي مين خيدماتالعقد الذي يتم إبرامه ما بين الُمرخص له والهيئة أو الجهة المُ   عقد التشغيل.

 ضمن الُحدود اإلدارية لذات الجهة الُمختصة.

 .منطقة انطالق ومنطقة الُوصول الُمعتمدة لوسائط نقل الُركاب .الخط

ق االنطييالقتيي الُوجهية الُمحيددة ُمسيبقاً مين الهيئية أو الجهية الُمختصية التييي تسيلكها واسيطة نقيل الُركياب بيين منط  المسار.

 والُوصول بما في ذلك محطات التوقف للتحميل والتنزيل.

 الُمســـتفيديييـن عليى مسييارات الُخطيوط فييي مراكيز االنطييالق و/أو نقيياط السياعات التييي يتواجيد فيهييا أكبير عييدد مين  .ساعات الذُروة

 التحميل والتنزيل على الُخطوط.

م ميع عقيد الُمبيرالوسائط العاملة على خط ُمعين لتغطية زيادة طلب الخدمية عليى هيذه الُخطيوط خالفياً لل زيادة أعداد                             .التعزيز

  الهيئة.

 الُمفو  عن الُمرخص له في الدولة األُخرى بإدارة أعماله فيها. وكيل النقل الدولي.

 وسائط نقل الُركاب. الشخص الذي يستخدم أياً من            الراكب/إضافة                       

رى شيريطة الُخطوط التي تربط مراكز الُمحافظات بعضها ببعض أو بين مدينة في ُمحافظة ومدينة في ُمحافظية أخي .الخط الرئيسي

 .كم(25تزيد المسافة على ) أن

 .الُدول األُخرىب الُخطوط التي تربط أي نُقطة انطالق في المملكة .الخط الدولي

 .الُخطوط التي تربط أحياء المدينة بعضها ببعض الخط الداخلي

ة زييد المسيافتالُخطوط العاملة داخل الُمحافظة أو من مدينة في ُمحافظية إليى مدينية فيي ُمحافظية أخيرى عليى أن ال  .(لخط الثانوي )الفرعيا

 كم(.25على )

 فيهم السائق.شخاص بما على تسعة أصممة لنقل ما ال يزيد المُ السيارة  .السيارة الصغيرة

اق الخدمية الخدمة الُمقدمة بواسطة سيارات الُركوب الصغيرة العُمومية لخدمية الُركياب ِوفيق رغبياتهم وضيمن نطي .خدمة سيارة األُجرة

 الُمحددة في التصريح.

 نقل الُركاب بمسارات وأُجور ُمحددة وبرحالت ُمنتظمة وبمواعيد ُمعلن عنها. .خدمات نقل الُركاب الُمنتظم

ان سيمها مين مكينقل العاملين أو الُطالب أو الُمنتسبين لدى األشخاص المعنيويين بوسيائط نقيل الُركياب الُمسيجلة با  .خدمات النقل الخاص

قيط داخيل إقامتهم إليى مقير األشيخاص المعنيويين أو العكيس واسيتخدامها للغاييات التيي تيم ترخيصيها لُممارسيتها ف

 وقيت ُمحدد.ُحدود المملكة دون التقيد بمسارات وت

ا فيي ذليك مقعيد ( مقعيداً بمي30مقاعد بما فيها مقعد السائق وال يتجياوز ) (9الحافلة التي يزيد عدد مقاعدها على ) .توسطةالحافلة المُ 

 .السائق

 مقعداً. (30الحافلة التي يزيد عدد مقاعدها على ) .لحافلةا
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 والُمرخصة لغايات التأجير.المركبة الُمصممة لنقل الُركاب   .سيارة التأجير

كية دود المملُحيتأجير وسائط نقل الُركاب ُمقابل أجر لنقل أفراد أو مجموعات باستثناء المجموعات السياحية داخيل  .خدمة التأجير

 وخارجها.

 المكتب الُمرخص لتأجير سيارات الُركوب.  تأجير السيارات. مكتب

 فقاً ألحكام هذا النظام لغايات تأجير الحافالت والحافالت الُمتوسطة.الشركة الُمرخصة وِ   .تأجير الحافالت شركة

 وزين(.الشركة أو الُمؤسسة الُمرخصة من قبل الهيئة لُمزاولة أعمال مكتب تأجير السيارات الفخمة )الليم  مكتب الليموزين.

 الرفاهية.هي سيارة الُركوب الصغيرة الفخمة والُمزودة بوسائل   سيارة الليموزين.

دم ارجهيا وتُقيهي خدمة تأجير سيارة الليموزين الفخمة مع سائقها داخل ُحدود المملكة األردنيية الهاشيمية وإليى خ  خدمة الليموزين.

 من خالل الحجز الُمسبق.

 شركة النقل السياحي الُمتخصص الُمرخصة بموجب أحكام هذا النظام.  .النقل السياحي شركة

 المركبة الُمرخصة الستخدامها في أعمال النقل السياحي الُمتخصص.                 .المركبة السياحية

 عدد السنوات الُمقررة كعُمر إفتراضي للخدمة الُمقدمة من قبل وسائط نقل الُركاب.  .العُمر التشغيلي

 سن التنفيذ الخاصة لكل نمط حسب النص والقيمة الُمعتمدة لدى الهيئة.كفالة حُ  الكفالة.

 سيائط النقيلروط واألحكيام والُمتطلبيات والُمواصيفات والضيوابط التيي يجيب توافرهيا بالُمشيغلين والسيائقين ووالشُ   .دعوة التشغيل

 لتقديم الخدمة للُمستفيدين على خط أو ُخطوط النقل العام للُركاب. العام أو أية أمور أخرى وذلك

صيييفة الهيئييية لسيييائق واسيييطة النقيييل البيييري والحافلييية والحافلييية الُمتوسيييطة الُمسيييجلة بالالوثيقييية الصيييادرة عييين   .بطاقة معلومات السائق

 الُخصوصية والتي تسمح له بقيادة فئة واسطة النقل العامل عليها.

 تصة.لجهة الُمخامجموعة من ُخطوط النقل العام للُركاب والتي تخدم نطاقاً ُجغرافياً ُمحدداً تُعينها الهيئة أو   المنطقة.

    الشركة أو الُمؤسسة الفردية الحاصلة على ترخيص إلدارة النشطة وتنظيم الدور في مراكز االنطالق.  تب إدارة األنشطة.مك
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 .: نقل البضائعثانياً 
 

 وزارة النقل.  .الوزارة

 وزير النقل.  .الوزير

 أي شخص طبيعي أو معنوي.  .الشخص

 الشخص الُمرخص من الوزارة لُمزاولة أعمال نقل البضائع على الُطرق ِوفق أحكام هذا القانون.  .الناقل

 ه سيواء كيانالشخص الُمتعاقد مع الناقل ُمباشرة أو مع وسيط الشحن لنقل البضيائع عليى الُطيرق إليى الُمرسيل إليي  .الشاحن

 مالك البضاعة أو ُمفوضاً عنه.

عليى  من الوزارة الُمتعاقد مع الناقل باسيمه الخياص لحسياب الشياحن ومصيلحته لنقيل البضيائعالشخص الُمرخص   .وسيط الشحن

 الُطرق ِوفق أحكام هذا القانون.

 ل.المركبة اآللية الُمصممة لنقل البضائع على الُطرق كما هي ُمعرفة في قانون السير النافذ المفعو  .سيارة الشحن

 رق ضمن ُحدود المملكة.نقل البضائع على الطُ   .النقل الداخلي

 اعة.نقل البضائع على الُطرق من داخل المملكة إلى خارجها أو بالعكس دون اعتبار للوضع الُجمركي للبض  .النقل الدولي

 نقل البضائع على الُطرق من مكان إلى آخر خارج ُحدود المملكة ُمروراً بأراضيها.  .بور )الترانزيت(النقل بالعُ 

خير آمكيان إليى  اتفاق ُمبرم بين الشاحن والناقل أو من ينوب عن أي منهما يلتزم الناقل بُموجبه بنقل البضائع مين  .عقد النقل

 لقاء أجر.

ن فيهيا الية الُمبييائع موضيوع النقيل بالحُمستند يُثبت عقد النقل ويُعتبر هيذا الُمسيتند قرينية عليى تسيلم الناقيل للبضي                                    وثيقة النقل/إضافة                  

 ويكون لحاملها الُمخول قانونـاً الحق في تسلم تلك البضائع.

لتجميييع  الخييدمات الُمسيياندة لمرافييق نقييل البضييائع علييى الُطييرق بمييا فييي ذلييك خييدمات المواقييع التييي يييتم اعتمادهييا  .خدمات مرافق النقل

 مرافق.ز التحميل والتفريغ وأي خدمات أخرى تتعلق بتلك الوتخزين وتجزئة البضائع والموانئ البرية ومراك

 المركبة الُمصممة لنقل البضائع على الُطرق ُمقابل أجر وكما هي ُمعرفة في قانون السير. .مركبة الشحن

ليى الشيحن عاء الُموافقة التي تصدر عن الهيئة لُمزاولة أعمال النقل الثقييل للبضيائع عليى الُطيرق أو أعميال ُوسيط .الترخيص

 الُطرق.

نقييييييل الثقيييييييل للبضييييييائع علييييييى ال

     الُطرق.

 ( طن فما فوق. 21النقل بمركبة الشحن التي يكون وزنها االجمــالي )

 خرى يُقرر المجلس ُشمولها بأحكام هذه التعليمات.منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وأي مراكز أُ   .مراكز تحميل وتفريغ البضائع

للبضييييييائع علييييييى النقييييييل الثقيييييييل 

  .الُطرق

 ( ُطناً فما فوق.21النقل بمركبة الشحن التي يكون وزنها اإلجمالي )

 المركبة غير الُمعدة للشحن بحد ذاتها والُمصممة لجر مقطورة أو نصف مقطورة.                               الرأس القاطر.

 ة الُمعدة للشحن والُمجهزة لجر مقطورة.المركب                                       .القاطرة

 المركبة غير اآللية الُمصممة لٌجرها رأس قاطر يحمل جزًء من وزنها.                            .نصف المقطورة

 وزنها.زء من المركبة غير اآللية الُمصممة لتجرها قاطرة دون أن تحمل أي جُ                                     المقطورة.

عُمير السيابق ال عدد السنوات الُمقررة كعُمر إفتراضي للخدمة الُمقدمة من قبل وسائط نقل البضائع. تعديل التعرييف .العُمر التشغيلي

 حدد للمركبة ولكافة أنماط النقل(.االفتراضي لسنوات خدمة المركبة والمُ 

 مة الُمعتمدة لدى الهيئة.سن التنفيذ الخاصة لكل نمط حسب النص والقيكفالة حُ  الكفالة.

 

( لسينة 21ق رقيم )( وقيانون نقيل البضيائع عليى الُطير2011( لسينة )4كما تُعتميد التعياريف اليواردة فيي قيانون هيئية تنظييم النقيل البيري رقيم ): ُمالحظة

 النظام.( واألنظمة الصادرة بُمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذا 2008( لسنة )49( وقانون السير رقم )2006)
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 الخدمات التي تُقدمها الهيئة 

 ُمستفيدين وتنقسم إلى نوعينخدمة من ُمشغلين ولُمتلقي ال

 وعلى النحو التالي:

 

 خدمات نقل الُركاب. أوالً:

 خدمات نقل البضائع. ثانياً:
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 .كابخدمات نقل الرُ أوالً: 
 

 .ُخطوط بين المركباتتبادل  . خدمة1

 المركبات.  تراخيص وتصاريح  أصحابــ  ــ الفئات الُمستفيدة. 

 مكاتب الهيئة في ُمحافظات المملكة.( وُمديرية نقل الُركاب) اإلدارة العامةــ  ــ أماكن تقديمها.

 . أن تكون المركبات من ذات الفئة وترخيصها ساري المفعول. 1 ــ ُشروط الُحصول عليها. 

 . الُخطوط نفس النوعوتعمل على  . أن تعود ُملكية المركبات لنفس صاحب العالقة2

 . اإلجباري. أن ال تكون المركبات أو إحداها خاضع للشطب 3

 . )للسفريات الخارجية( المركبات ُمرخص تحت إدارته. أن يكون المكتب العاملة 4

 . تسليم التصاريح القديمة.5

 و/أو الُمفو  خطياً. . صورة عن إثبات الشخصية لصاحب العالقة 1 ــ الوثائق المطلوبة.

 .المركباتوتصاريح عن ُرخص اقتناء  . صور2

 أشهر. ستةها ألكثر من يمالك بأسماءمشروحات من إدارة الترخيص تُفيد بأن المركبات ُمسجلة . 3

  للمركبات.من اإلعفاءات الضريبية في حال االستفادة حديث سجل تجاري . 4

 ــ إجراءات تقديمها.

 

  .االستقبالُموظف تقديم طلب خطي لدى . 1

 القرار.ب ُمقدم الطلبُمخاطبة و الالزمإعداد التقرير . 2

 .للمركبات الالزمةإصدار التصاريح وبيانات ال . تحديث3

 ال يوجد.ــ  ــ الشريك الخارجي. 

 لدى الهيئة. النافذةــ استناداً للتشريعات  ــ الُرسوم المطلوبة.

 ــ أُسبوع عمل من تاري  تقديم الُمعاملة بكافة الوثائق المطلوبة. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . خدمة نقل ُملكية هياكل بين المركبات.2

 ــ أصحاب تراخيص وتصاريح المركبات.   ــ الفئات الُمستفيدة. 

 الُركاب( ومكاتب الهيئة في ُمحافظات المملكة.ــ اإلدارة العامة )ُمديرية نقل  ــ أماكن تقديمها.

 . أن تكون المركبات من ذات الفئة وترخيصها ساري المفعول. 1 ــ ُشروط الُحصول عليها. 

 . أن يكون المكتب العاملة تحت إدارته المركبات ُمرخص )للسفريات الخارجية(. 2

 . تسليم التصاريح القديمة.3

 و/أو الُمفو  خطياً. . صورة عن إثبات الشخصية لصاحب العالقة 1 ــ الوثائق المطلوبة.

 . صورة عن ُرخص اقتناء وتصاريح المركبات. 2

 . سجل تجاري في حال االستفادة من اإلعفاءات الضريبية للمركبات.3

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار.ب ُمقدم الطلب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة2

 . ُمخاطبة إدارة الترخيص إلجراء الالزم شريطة استيفاء كافة الُرسوم المطلوبة.3

 . تزويد الهيئة بصور عن ُرخص اقتناء المركبات الجديدة أو مشروحات تُفيد ذلك.4

 . تحديث البيانات وإصدار التصاريح الالزمة للمركبات.5

 ترخيص السواقين والمركبات.ــ إدارة  ــ الشريك الخارجي. 

 لدى الهيئة. النافذةــ استناداً للتشريعات  ــ الُرسوم المطلوبة.

 ــ أُسبوع عمل من تاري  تقديم الُمعاملة بكافة الوثائق المطلوبة. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.
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 اإلستبدال التحديثي للمركبات خدمة. 3

   .المركباتتراخيص وتصاريح  أصحابــ  ستفيدة.الفئات المُ ــ 

 مكاتب الهيئة في ُمحافظات المملكة.دارة العامة )ُمديرية نقل الُركاب( واإلــ  ــ أماكن تقديمها.

 سنتين. كثر منأل ترخيصها نتهيمُ وغير  والتحديثلية الشطب أن تكون المركبة خاضعة آل. 1 صول عليها.روط الحُ شُ ــ 

 لدى شركات االستثمار.العاملة أن ال تكون المركبة من ضمن المركبات . 2

 و شركة.ؤسسة فردية أمُ ضمن  ةسجلمُ المركبة ن تكون . أ3

 لُموافقية بيذلكابعد الُحصيول عليى  ندوق الهيئةصُ  لدى( دينار أو دفع قيمتها 500)بقيمة  سن تنفيذتقديم كفالة حُ . 4

 .الحافالت(والُمتوسطة )للحافالت 

 . تسليم التصاريح القديمة.5

  .الوثائق المطلوبةــ 

 

 و/أو الُمفو  خطياً. . صورة عن إثبات الشخصية لصاحب العالقة 1

 .المركبةوتصريح قتناء خصة إعن رُ  صورة. 2

 مشروحات من الترخيص بواقع حال المركبة.. 3

 سجل تجاري حديث )ال تزيد ُمدة ُصدوره عن أُسبوعين(.. 4

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1 تقديمها. إجراءاتــ 

 القرار.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

لجمييار  دائرة ا. ُمخاطبيية الجهييات الُمختصيية )إدارة تييرخيص السييواقين والمركبييات/دائرة ضيييبة الييدخل والمبيعييات/3

 فية الُرسيوماسيتيفاء كا شيريطة( إلجيراء اليالزم )ُجمر  المنطقة الُحرة في الزرقاء/مركز ُجمير  عميان األُردنية

 المطلوبة.

 . تزويد الهيئة بصور عن ُرخص اقتناء المركبات الجديدة أو مشروحات تُفيد ذلك.4

 . تحديث البيانات وإصدار التصاريح الالزمة للمركبات.5

 .)ُجمر  المنطقة الُحرة في الزرقاء/ُجمر  عمان( األُردنيةدائرة الجمار  . 1  الشريك الخارجي.ــ 

 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.. 2

 خيص السواقين والمركبات.تر دارةإ. 3

 .الهيئةلدى النافذة استناداً للتشريعات ــ  ــ الُرسوم المطلوبة.

 الوثائق المطلوبة. بكافةتقديم الُمعاملة  تاري من أُسبوع عمل ــ  الوقت الُمخصص إلنجازها.ــ 

 

 .ُمزاولة خدمات نقل الُركابنقل ُملكية ترخيص  خدمة. 4

   .خدمات نقل الُركابتراخيص ُمزاولة أعمال  أصحابــ  ستفيدة.المُ الفئات ــ 

 المملكة.ــ اإلدارة العامة )ُمديرية نقل الُركاب( ومكاتب الهيئة في ُمحافظات  ــ أماكن تقديمها.

  عليها.روط الحصول شُ ــ 

 

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.. ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف 1

ى مين سيتثنأو عسيكري، ويُ  ميدنيوظيف ( سينة وأن ال يكيون مُ 21ميره عين )ردني الجنسية وال يقل عُ شتري أُ المُ . 2

  مكتب تأجير سيارات. ترخيص لكية ردنيين في حال نقل مُ ذلك غير األُ 

 و/أو الُمفو  خطياً. . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة 1  .الوثائق المطلوبةــ 

 . ساري المفعول زاولة خدمات نقل الُركابعن ترخيص مُ  صورة. 2

 . صورة عن ُرخصة المهن سارية المفعول.3

 عن أُسبوعين( )إن ُوجد(. السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورهاعن حديثة  صورة. 4

 .)التزيد ُمدة ُصدورها عن ثالثة أشهر( للمشتريعدم إشغال وظيفي و عدم محكوميةشهادة . 5

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار. ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 تنفييذسين حُ  كفالية تقيديمللماليك الجدييد و ةتجارييال تالسيجالصورة عن ب الهيئة تزويد يتمفي حال تمت الُموافقة . 3

 .القديملمالكها  الكفالة السابقةإعادة يتم لجديدة بإسمه 

 .. توقيع عقد تشغيلي مع المالك الجديد4

 .ُمخاطبة إدارة الترخيص إلجراء الالزم شريطة استيفاء كافة الُرسوم المطلوبة. 5

 بصور عن ُرخص اقتناء المركبات الجديدة أو مشروحات تُفيد ذلك. . تزويد الهيئة6

 . تحديث البيانات وإصدار التصاريح الالزمة للمركبات.7

 .والتموين وزارة الصناعة والتجارة. 1 ــ الشريك الخارجي. 

 . إدارة ترخيص السواقين والمركبات.2

 . ديوان الخدمة المدنية.3

 .في المحاكم الُمختصة إدارة المعلومات الجنائية. 4

 .لدى الهيئة النافذة للتشريعاتاستناداً ــ  ــ الُرسوم المطلوبة.

 .غير ُمحددــ  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.
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 .تشغيل لدعوة استناداً  نقل الُركاب وسائطريح اتص منح خدمة. 6

 نقل موقع.. خدمة 5

 ــ أصحاب تراخيص وتصاريح خدمات نقل الُركاب.   ــ الفئات الُمستفيدة.

 )ُمديرية نقل الُركاب( ومكاتب الهيئة في ُمحافظات المملكة.ــ اإلدارة العامة  ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف ــ  ــ ُشروط الُحصول عليها.

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 

 

 و/أو الُمفو  خطياً.  . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة1

 . صورة عن ترخيص ُمزاولة خدمات نقل الُركاب والصادر عن الهيئة ساري المفعول. 2

 . صورة عن ُرخصة المهن سارية المفعول.3

طييط القوشييان وُمخو . صييورة حديثيية عيين السييجالت التجارييية )ال تزيييد ُمييدة ُصييدورها عيين أُسييبوعين( )إن ُوجييد(4

 تنظيمي للموقع الجديد الُمقترح. الموقع ُمخطط الراضي واأل

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار وُمراجعة الُصندوق لدفع ُرسوم الكشف.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 القرار. بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 3

 . الحديثة. تزويد الهيئة بصور عن ُرخصة المهن الجديدة للموقع الجديد والسجالت التجارية 4

 . التأكد من توقيع عقد تشغيلي مع صاحب العالقة وخالف ذلك يتم توقيعه على ذلك.5

لتغييييرات االُمقتييرح بشييكل نهييائي وإجييراء . بعييد التأكييد ميين اسييتكمال كافيية اإلجييراءات يييتم اعتميياد الموقييع الجديييد 6

 .قاعدة البيانات العائدة للهيئةالالزمة وتثبيتها على 

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 . أمانة عمان الُكبرى.2

 .. البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة3

 إجراء كشف ميداني. ( دنانير بدل خدمات10ــ ) ــ الُرسوم المطلوبة.

 ــ غير ُمحدد. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 الجنسية األُردنية.   أصحابــ  ــ الفئات الُمستفيدة.

 .(ُمديرية نقل الُركابــ اإلدارة العامة ) ــ أماكن تقديمها.

 .  أو عسكري مدني( سنة وأن ال يكون ُموظف 21وال يقل ُعمره عن ). أُردني الجنسية 1 عليها.ــ ُشروط الُحصول 

 حف الرسمية وحسب األُصول.بالصُ  التشغيلهيئة قد قامت باإلعالن عن دعوة ال. أن تكون 2

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة و/أو الُمفو  خطياً.1

 عدم إشغال وظيفي )التزيد ُمدة ُصدورها عن ثالثة أشهر(.شهادة عدم محكومية و. 2

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 . الفني والمالي العر  وتقديم، عنها بالُصحف الرسمية الُمعلنالعطاء  سخة من دعوةنُ  شراء. 1

 للجنة الفنية لدراستها وإعداد التقرير الالزم. تحويلها ليتمفتح العُرو  ل. تحديد موعد 2

ليى الموقيع ع هنشيربيذلك وناقصيين بيالغ المُ هيئية وإالصادقة عليه من قبيل مجليس إدارة حالة والمُ إصدار قرار اإل. 3

 .هيئةلل لكترونياإل

 .توقيع عقد تشغيليو المطلوبة سن التنفيذحُ احضار كفالة وقررة سوم المالية المُ دفع الرُ . 4

 . صاحب العالقة بقرار لجنة الكشف. ُمخاطبة 5

 .إلستكمال اإلجراءات( ختصة )أمانة عمان الُكبرى/البلدياتالمُ  . ُمخاطبة الجهات6

 . تزويد الهيئة بصور عن ُرخص المهن الجديدة واقتناء المركبات الجديدة أو مشروحات تُفيد ذلك.7

 نقل الُركاب والتصاريح الالزمة للمركبات.. تحديث البيانات وإصدار ُرخصة ُمزاولة خدمات 8

 .وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 1 ــ الشريك الخارجي. 

 .أمانة عمان الُكبرى .2

 .البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة. 3

 .إدارة ترخيص السواقين والمركبات .4

 . ديوان الخدمة المدنية.5

 المحاكم الُمختصة.إدارة المعلومات الجنائية في . 6

 .لدعوة التشغيلاستناداً ــ  ــ الُرسوم المطلوبة.

 غير ُمحدد.ــ  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 065164819فاكس )/(065100500هاتف )

 (.LTRC.GOV.JO)لكتروني  الموقع اإل

                                                                                            18                                                                                   

 .نقل الُركاب وسائطتصاريح جديد ت. خدمة 7

 .المركبات تراخيص وتصاريح أصحابــ  ــ الفئات الُمستفيدة.

 الُمحافظات.مكاتب ــ  ــ أماكن تقديمها.

 أن ال يكون قد مضى على انتهاء ترخيص المركبة أكثر من خمس سنوات.. 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 تسليم التصريح القديم.و أن التكون المركبة خاضعة للشطب اإلجباري. 2

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 

 و/أو الُمفو  خطياً. . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة 1

 اقتناء المركبة لم يمض على انتهاء سريانها ثالثة أشهر فأكثر.وتصريح . صورة عن ُرخصة 2

 .ر(الخارجية/مكاتب إدارة األنشطة وتنظيم الدوسفريات )مكاتب التكسي/مكاتب المكتب ال. براءة ذمة من 3

 رقم المركبة سارية المفعول. . صورة عن بطاقة معلومات السائق مع 4

 للترخيص السنوي للجهة العاملة تحت إدارتها المركبة.مالي الوصل الصورة عن . 5

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال. 1

 القرار.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 . تحديث البيانات وإصدار التصاريح الالزمة للمركبات.3

 دارة ترخيص السواقين والمركبات.. إ1 ــ الشريك الخارجي. 

 . النقابة العامة للعاملين بالنقل البري والمكانيك.2

 ( ديناراً عن سيارة الُركوب الصغيرة العُمومية.200. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 ( دينارا عن سيارة الُركوب الُمتوسطة العُمومية.250. )2

 ( ديناراً عن الحافالت العُمومية.300. )3

 ( ديناراً عن سيارة الُركوب الصغيرة الُمعدة لغايات التأجير.150). 4

 ( ديناراً عن سيارة الُركوب الُمتوسطة الُمعدة لغايات التأجير.250. )5

 لغايات التأجير. ( ديناراً عن الحافلة الُمعدة300. )6

 .الوثائق المطلوبةبكافة من تاري  تقديم الُمعاملة عمل  ييومــ  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 .ةؤقتمُ الريح اتصالتجديد . خدمة منح أو 8

 .المركباتتراخيص وتصاريح أصحاب ــ  ــ الفئات الُمستفيدة.

 حافظات.مكاتب المُ ــ  ــ أماكن تقديمها.

 سارية المفعول.  اقتناء المركبةخصة أن تكون رُ . 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 على خطها.  المركبة الوحيدة العاملةالمركبة هي أن ال تكون . 2

  ؤقتة.  تجديد التصاريح المُ منح أو في والالزمة تبعة اآللية المُ  . تطبيق3

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 و/أو الُمفو  خطياً. . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة 1

 المركبات. وتصاريح . صور عن ُرخص اقتناء2

 إجراءات تقديمها.ــ 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار. ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 . تزويد الهيئة بصور عن ُرخص اقتناء المركبات الجديدة أو مشروحات تُفيد ذلك.3

 . تحديث البيانات وإصدار التصاريح الالزمة للمركبات.4

 ال يوجد.ــ   ــ الشريك الخارجي. 

 لدى الهيئة. النافذةــ استناداً للتشريعات  ــ الُرسوم المطلوبة.

 الوثائق المطلوبة. من تاري  تقديم الُمعاملة بكافةعمل  ييومــ  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 065164819فاكس )/(065100500هاتف )

 (.LTRC.GOV.JO)لكتروني  الموقع اإل

                                                                                            19                                                                                   

 .الحافالتلُمزاولة أعمال تأجير ترخيص . خدمة منح الُموافقة المبدئية للُحصول على 9

 الجنسية األُردنية.   أصحابــ  الفئات الُمستفيدة. ــ

 .(ُمديرية نقل الُركابــ اإلدارة العامة ) ــ أماكن تقديمها.

 أو عسكري. مدني( سنة وأن ال يكون ُموظف 21ال يقل ُعمره عن ). أُردني الجنسية 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 .فذةالتشريعات الناب عن النسبة الُمقررة السجل التجاريجنبي أن ال تتجاوز نسبة حصته في األشريك ال. 2

 وصل دفع البدالت الُمقررة. .3

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 و/أو الُمفو  خطياً.عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة . صورة 1

 عدم إشغال وظيفي )التزيد ُمدة ُصدورها عن ثالثة أشهر(.. شهادة عدم محكومية و2

كحيد ة الُمقدمية ووفنية ِوفق الُمتطلبات التي تُحددها الهيئية عليى أن تتضيمن الدراسية الماليية والفنييدراسة مالية . 3

 . أدنى على تقرير يُبين الوضع المالي للُمتقدم وآلخر ثال  سنوات

 . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين( )إن ُوجد(.4

 .تقديم الطلبدفع ُرسوم . وصل 5

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 . إعداد التقرير الالزم وتحويله للجنة الطلبات ثم السياسات ثم مجلس اإلدارة. 2

 وبة. دفع الُرسوم المطلمع ضرورة جراءات اإلستكمال ُمدتها ستة أشهر ال منح الُمتقدم ُموافقة مبدئية. 3

 القرار. بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 4

كفاليية و الحديثييةعيين ُرخصيية المهيين الجديييدة للموقييع الجديييد الُمقتييرح والسييجالت التجارييية  صييور. تزويييد الهيئيية ب5

 توقيع عقد تشغيلي.ُحسن التنفيذ و

 من الحافالت المطلوبة.الحد األدنى لتسجيل وترخيص  ُمخاطبة إدارة الترخيص. 6

 . تُفيد ذلكمشروحات الحافالت أو  صور عن ُرخصب الهيئةتزويد . 7

ة اريح الالزميوالتصي أعمال تأجير الحافالت(تحديث البيانات وإصدار ُرخصة ُمزاولة خدمات نقل الُركاب )ُمزاولة . 8

 للحافالت.

 .الصناعة والتجارة والتموين. وزارة 1 ــ الشريك الخارجي. 

 أمانة عمان الُكبرى.. 2

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.3

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات. .4

 . ديوان الخدمة المدنية.5

 . إدارة المعلومات الجنائية في المحاكم الُمختصة.6

 ( دينار عند تقديم الطلب. 25). 1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 وافقة. دور المُ ( دينار عند صُ 100). 2

 سوم كشف.( دنانير رُ 10). 3

 غير ُمحدد.ــ  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.
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 .ُمزاولة أعمال تأجير الحافالتترخيص تجديد . خدمة 10

 تأجير الحافالت.  اخيص ُمزاولة أعمال ترأصحاب ــ  ــ الفئات الُمستفيدة.

 ــ اإلدارة العامة )ُمديرية نقل الُركاب( ومكاتب الهيئة في ُمحافظات المملكة. ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف . 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 وصل دفع البدالت الُمقررة.. 2

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 و/أو الُمفو  خطياً.  إثبات الشخصية ألصحاب العالقةعن . صورة 1

 فاكس. ال و/أوهاتف الفاتورة عن و للسنة الماضيةمهن الخصة رُ صورة عن . 2

 . )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين(عن السجالت التجارية صورة حديثة . 3

اولية عند سينة تجدييد ُمز عملهمقود عُ عن  صور. كشف بأسماء العاملين صادر عن ُمؤسسة الضمان االجتماعي و4

 .الترخيص

 . أو كشف بأعدادها صادرة عن إدارة الترخيص صور عن ُرخص اقتناء الحافالت سارية المفعول. 5

 سارية المفعول.  المكتب ومواقف وساحات المبيت والصيانةإيجار ود قعن عُ  . صور6

 . براءة ذمة من ُمديرية الشؤون المالية. 7

 تقديمها.ــ إجراءات 

 

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار وُمراجعة الُصندوق لدفع ُرسوم الكشف.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 القرار.بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 3

 حديثة. السجالت التجارية الُرخص المهن وصور عن . تزويد الهيئة ب4

 . التأكد من توقيع عقد تشغيلي مع صاحب العالقة وخالف ذلك يتم توقيعه على ذلك.5

مية صياريح الالزتحديث البيانات وإصدار ُرخصة ُمزاولة خدمات نقل الُركاب )ُمزاولة أعمال تأجير الحافالت( والت. 6

 .للحافالت

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.2

 أمانة عمان الُكبرى.. 3

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات. .4

 . ُمؤسسة الضمان االجتماعي.5

 ( دينار ُرسوم الترخيص السنوي. 50. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 كشف الميداني. دنانير( 10. )2

 ــ غير ُمحدد. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 

 خدمة منح الُموافقة المبدئية للُحصول على ترخيص لُمزاولة أعمال مكاتب التأجير.. 11

 . أصحاب الجنسية األُردنية. 1 ــ الفئات الُمستفيدة.

 . الشريك األجنبي )إن ُوجد(. 2

 العامة )ُمديرية نقل الُركاب(.ــ اإلدارة  ــ أماكن تقديمها.

 أو عسكري. مدني( سنة وأن ال يكون ُموظف 21ال يقل ُعمره عن ). أُردني الجنسية 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 فذة.التشريعات الناب عن النسبة الُمقررةجنبي أن ال تتجاوز نسبة حصته في السجل التجاري األشريك ال .2

 وصل دفع البدالت الُمقررة. .3

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 و/أو الُمفو  خطياً.. صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة 1

 . شهادة عدم محكومية وعدم إشغال وظيفي )التزيد ُمدة ُصدورها عن ثالثة أشهر(.2

كحيد والُمقدمية ة دراسة مالية وفنية ِوفق الُمتطلبات التي تُحددها الهيئية عليى أن تتضيمن الدراسية الماليية والفنيي. 3

 . أدنى على تقرير يُبين الوضع المالي للُمتقدم وآلخر ثال  سنوات

 . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين( )إن ُوجد(.4

  دفع ُرسوم تقديم الطلب.. وصل 5

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 . إعداد التقرير الالزم وتحويله للجنة الطلبات ثم السياسات ثم مجلس اإلدارة. 2

 لمطلوبة. دفع الُرسوم ا. يتم منح الُمتقدم ُموافقة مبدئية ُمدتها ستة أشهر الستكمال اإلجراءات مع ضرورة 3

 القرار. بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 4

وكفاليية  الحديثيية. تزوييد الهيئيية بصييورة عين ُرخصيية المهيين الجديييدة للموقيع الجديييد الُمقتييرح والسيجالت التجارييية 5

 ُحسن التنفيذ وتوقيع عقد تشغيلي.

 الحد األدنى من السيارات المطلوبة.ُمخاطبة إدارة الترخيص لتسجيل وترخيص . 6

 بصور عن ُرخص السيارات أو مشروحات تُفيد ذلك.  . تزويد الهيئة7

مية اريح الالز. تحديث البيانات وإصدار ُرخصة ُمزاولة خدمات نقل الُركاب )ُمزاولة أعميال مكاتيب التيأجير( والتصي8

 للسيارات.

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 أمانة عمان الُكبرى.. 2

 المعنية في ُمحافظات المملكة.. البلديات 3

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات. .4
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 . خدمة تجديد ترخيص ُمزاولة أعمال مكاتب التأجير.12

 ــ أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال مكاتب التأجير.   ــ الفئات الُمستفيدة.

 العامة )ُمديرية نقل الُركاب( ومكاتب الهيئة في ُمحافظات المملكة. ــ اإلدارة ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.. ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 وصل دفع البدالت الُمقررة.. 2

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 و/أو الُمفو  خطياً.  . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة1

 . صورة عن ُرخصة المهن للسنة الماضية وعن فاتورة الهاتف و/أو الفاكس. 2

 . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين(. 3

ولية ُمزاعند سينة تجدييد . كشف بأسماء العاملين صادر عن ُمؤسسة الضمان االجتماعي وصور عن ُعقود عملهم 4

 .الترخيص

 . أو كشف بأعدادها صادرة عن إدارة الترخيص . صور عن ُرخص اقتناء الحافالت سارية المفعول5

 . صور عن ُعقود إيجار المكتب ومواقف السيارات سارية المفعول.  6

 . براءة ذمة من ُمديرية الشؤون المالية.  7

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 ُموظف االستقبال.. تقديم طلب خطي لدى 1

 القرار وُمراجعة الُصندوق لدفع ُرسوم الكشف.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 القرار.بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 3

 حديثة. السجالت التجارية الُرخص المهن وصور عن . تزويد الهيئة ب4

 . التأكد من توقيع عقد تشغيلي مع صاحب العالقة وخالف ذلك يتم توقيعه على ذلك.5

ة اريح الالزميتحديث البيانات وإصدار ُرخصة ُمزاولة خدمات نقل الُركاب )ُمزاولة أعميال مكاتيب التيأجير( والتصي. 6

 .للسيارات

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.2

 أمانة عمان الُكبرى.. 3

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات. .4

 . ُمؤسسة الضمان االجتماعي.5

 ( دينار ُرسوم الترخيص السنوي. 50. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 .( دنانير كشف الميداني10. )2

 ــ غير ُمحدد. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ديوان الخدمة المدنية.5

 . إدارة المعلومات الجنائية في المحاكم الُمختصة.6

 ( دينار عند تقديم الطلب. 25. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 ( دينار عند ُصدور الُموافقة. 100. )2

 ( دنانير ُرسوم كشف.10. )3

 . أية ُرسوم أُخرى استناداً للتشريعات المعمول بها لدى الهيئة.4

 ــ غير ُمحدد. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.
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 باستثناء مكاتب تكسي االستثمار. مة دمج مكاتب التكسي العادي. خد13

 ــ أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال مكاتب التكسي.     ــ الفئات الُمستفيدة.

 المملكة.ــ اإلدارة العامة )ُمديرية نقل الُركاب( ومكاتب الهيئة في ُمحافظات  ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.. ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 .جبة باالندماتوفر الحد األدنى من عدد السيارات المطلوبة ِوفقاً للُمحافظة التابعة لها مكاتب التكسي الراغ. 2

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 
 و/أو الُمفو  خطياً. . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة 1

 . صور ُرخص اقتناء السيارات العاملة لدى كل مكتب سارية المفعول.  2

 .. صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين(3

 الُحجوزات والُرهونات. من حيثمشروحات من إدارة الترخيص تُبين عدد السيارات وواقع حالها . 4

 . صورة عن ُرخصة ُمزاولة أعمال خدمات نقل الُركاب )ُمزاولة أعمال خدمات التكسي( سارية المفعول.5

 ُرخص المهن سارية المفعول للمكاتب الراغبة باالندماج. . صور عن 6

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار وُمراجعة الُصندوق لدفع ُرسوم الكشف.ب إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب. 2

 القرار.بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 3

كفاليية و الحديثييةالُمقتييرح والسييجالت التجارييية مكتييب االنييدماج . تزويييد الهيئيية بصييورة عيين ُرخصيية المهيين لموقييع 4

 ُحسن التنفيذ وتوقيع عقد تشغيلي.

 أو مشروحات تُفيد ذلك. الُمحررة بصور عن ُرخص السيارات  . تزويد الهيئة5

يح الالزمية ( والتصيارأعمال خدمات التكسيتحديث البيانات وإصدار ُرخصة ُمزاولة خدمات نقل الُركاب )ُمزاولة . 6

 .للسيارات

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.2

 . إدارة ترخيص السواقين والمركبات.3

 ( دنانير ُرسوم كشف ميداني.10)ــ  ــ الُرسوم المطلوبة.

 ــ غير ُمحدد. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 

 .ندقي والمعابر والمطارالفُ والعادي مكاتب التكسي ُمزاولة أعمال تجديد ترخيص خدمة . 14

 مكاتب التكسي العادي والفُندقي والمعابر والمطار. تراخيص ُمزاولة أعمال ــ أصحاب  ــ الفئات الُمستفيدة.

 المملكة.ــ اإلدارة العامة )ُمديرية نقل الُركاب( ومكاتب الهيئة في ُمحافظات  ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف ــ  ــ ُشروط الُحصول عليها.

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 
 و/أو الُمفو  خطياً. . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة 1

 . صورة عن ُرخصة المهن للسنة الماضية وعن فاتورة الهاتف و/أو الفاكس. 2

 .تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين( الصورة حديثة عن السجالت التجارية ). 3

اولية عند سينة تجدييد ُمز. كشف بأسماء العاملين صادر عن ُمؤسسة الضمان االجتماعي وصور عن ُعقود عملهم 4

 .الترخيص

 .ُمديرية الشؤون المالية من. براءة ذمة 5

 . أو كشف بأعدادها صادرة عن إدارة الترخيص سارية المفعول السيارات. صور عن ُرخص اقتناء 6

 . صور عن ُعقود إيجار المكتب ومواقف السيارات سارية المفعول.  7

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار وُمراجعة الُصندوق لدفع ُرسوم الكشف.ب إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب. 2

 القرار.بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 3

 حديثة. السجالت التجارية الُرخص المهن وصور عن . تزويد الهيئة ب4

 توقيع عقد تشغيلي مع صاحب العالقة وخالف ذلك يتم توقيعه على ذلك.. التأكد من 5

ُمزاولييييية أعميييييال مكاتيييييب التكسيييييي )تحيييييديث البيانيييييات وإصيييييدار ُرخصييييية ُمزاولييييية خيييييدمات نقيييييل الُركييييياب . 6

 .والتصاريح الالزمة للسيارات (العادي/الفُندقي/المعابر/المطار

 .والتموين. وزارة الصناعة والتجارة 1 ــ الشريك الخارجي. 

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.2

 أمانة عمان الُكبرى.. 3

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات. .4

 . ُمؤسسة الضمان االجتماعي.5

 سوم الترخيص السنوي. دينار رُ  (50. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 دنانير كشف الميداني.( 10. )2

  غير ُمحدد.ــ  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.
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 .()الليموزين مكاتب السيارات الفخمةلُمزاولة أعمال يص ترخخدمة منح الُموافقة المبدئية للُحصول على . 15

 . أصحاب الجنسية األُردنية. 1 ــ الفئات الُمستفيدة.

 . الشريك األجنبي )إن ُوجد(. 2

 .(الُركابُمديرية نقل ) ــ اإلدارة العامة ــ أماكن تقديمها.

 أو عسكري. مدني( سنة وأن ال يكون ُموظف 21ال يقل ُعمره عن ). أُردني الجنسية 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 فذة.التشريعات الناب عن النسبة الُمقررةجنبي أن ال تتجاوز نسبة حصته في السجل التجاري األشريك ال .2

 وصل دفع البدالت الُمقررة. .3

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 
 و/أو الُمفو  خطياً. . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة 1

 عدم إشغال وظيفي )التزيد ُمدة ُصدورها عن ثالثة أشهر(.وشهادة عدم محكومية  .2

كحيد والُمقدمية ة دراسة مالية وفنية ِوفق الُمتطلبات التي تُحددها الهيئية عليى أن تتضيمن الدراسية الماليية والفنيي. 3

 . أدنى على تقرير يُبين الوضع المالي للُمتقدم وآلخر ثال  سنوات

 )إن ُوجد(. صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين(. 4

 .الُمقررة لتقديم الطلبدفع الُرسوم وصل  .5

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 االستقبال.. تقديم طلب خطي لدى ُموظف 1

 . إعداد التقرير الالزم وتحويله للجنة الطلبات ثم السياسات ثم مجلس اإلدارة. 2

 لمطلوبة. دفع الُرسوم ا. يتم منح الُمتقدم ُموافقة مبدئية ُمدتها ستة أشهر الستكمال اإلجراءات مع ضرورة 3

 القرار. بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 4

وكفاليية  الحديثيية. تزوييد الهيئيية بصييورة عين ُرخصيية المهيين الجديييدة للموقيع الجديييد الُمقتييرح والسيجالت التجارييية 5

 ُحسن التنفيذ وتوقيع عقد تشغيلي.

 الحد األدنى من السيارات المطلوبة.ُمخاطبة إدارة الترخيص لتسجيل وترخيص . 6

 بصور عن ُرخص السيارات أو مشروحات تُفيد ذلك.  . تزويد الهيئة7

 (الليموزينة/مكاتيب السييارات الفخميأعمال ُمزاولة . تحديث البيانات وإصدار ُرخصة ُمزاولة خدمات نقل الُركاب )8

 والتصاريح الالزمة للسيارات.

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 الُكبرى.أمانة عمان . 2

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.3

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات. .4

 . ديوان الخدمة المدنية.5

 . إدارة المعلومات الجنائية في المحاكم الُمختصة.6

 ( دينار عند تقديم الطلب. 25. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 ( دينار عند ُصدور الُموافقة. 100. )2

 ( دنانير ُرسوم كشف.10). 3

 ــ غير ُمحدد. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.
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 )الليموزين(. مكاتب السيارات الفخمةُمزاولة أعمال يص تجديد ترخ . خدمة16

 .  )الليموزين( مكاتب السيارات الفخمةتراخيص ُمزاولة أعمال ــ أصحاب  ــ الفئات الُمستفيدة.

 ــ اإلدارة العامة )ُمديرية نقل الُركاب( ومكاتب الهيئة في ُمحافظات المملكة. أماكن تقديمها.ــ 

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.. ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 وصل دفع البدالت الُمقررة.. 2

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 
 و/أو الُمفو  خطياً.  الشخصية ألصحاب العالقة. صورة عن إثبات 1

 . صورة عن ُرخصة المهن للسنة الماضية وعن فاتورة الهاتف و/أو الفاكس. 2

 . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين(. 3

اولية عند سينة تجدييد ُمز. كشف بأسماء العاملين صادر عن ُمؤسسة الضمان االجتماعي وصور عن ُعقود عملهم 4

 .الترخيص

 . أو كشف بأعدادها صادرة عن إدارة الترخيص سارية المفعول السيارات. صور عن ُرخص اقتناء 5

 . صور عن ُعقود إيجار المكتب ومواقف السيارات سارية المفعول.  6

 براءة ذمة من ُمديرية الشؤون المالية.   .7

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار وُمراجعة الُصندوق لدفع ُرسوم الكشف.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 القرار.بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 3

 حديثة. السجالت التجارية الُرخص المهن وصور عن . تزويد الهيئة ب4

 . التأكد من توقيع عقد تشغيلي مع صاحب العالقة وخالف ذلك يتم توقيعه على ذلك.5

 (الليموزينة/مكاتيب السييارات الفخميأعمال ُمزاولة ُرخصة ُمزاولة خدمات نقل الُركاب )تحديث البيانات وإصدار . 6

 .والتصاريح الالزمة للسيارات

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.2

 أمانة عمان الُكبرى.. 3

 والمركبات.إدارة ترخيص السواقين  .4

 . ُمؤسسة الضمان االجتماعي.5

 ( دينار ُرسوم الترخيص السنوي. 50. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 نانير كشف الميداني.( د10. )2

 ــ غير ُمحدد. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 

 )موقوف(/مكاتب تنظيم األنشطة الخاصة بمرافق النقل العامُمزاولة أعمال تجديد ترخيص . خدمة 17

 .مكاتب تنظيم األنشطة الخاصة بمرافق النقل العامُمزاولة أعمال  أصحاب تراخيصــ  ــ الفئات الُمستفيدة.

 ــ اإلدارة العامة )ُمديرية نقل الُركاب( ومكاتب الهيئة في ُمحافظات المملكة. ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.. ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 وصل دفع البدالت الُمقررة.. 2

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 
 و/أو الُمفو  خطياً.  . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة1

 . صورة عن ُرخصة المهن للسنة الماضية وعن فاتورة الهاتف و/أو الفاكس. 2

 . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين(. 3

اولية عند سينة تجدييد ُمز. كشف بأسماء العاملين صادر عن ُمؤسسة الضمان االجتماعي وصور عن ُعقود عملهم 4

 .الترخيص

 . صأو كشف بأعدادها صادرة عن إدارة الترخي . صور عن ُرخص اقتناء الحافالت سارية المفعول5

 عن عقد إيجار المكتب ساري المفعول.   ة. صور6

 . براءة ذمة من ُمديرية الشؤون المالية.  7

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار وُمراجعة الُصندوق لدفع ُرسوم الكشف.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 القرار.بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 3

 حديثة. السجالت التجارية الُرخص المهن وصور عن . تزويد الهيئة ب4

 . التأكد من توقيع عقد تشغيلي مع صاحب العالقة وخالف ذلك يتم توقيعه على ذلك.5

اليدور فييي  إدارة األنشيطة وتنظيييم)ُمزاولية أعمييال تحيديث البيانيات وإصييدار ُرخصية ُمزاوليية خيدمات نقييل الُركياب . 6

 .مراكز االنطالق والُوصول(

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.2

 أمانة عمان الُكبرى.. 3

 الضمان االجتماعي.. ُمؤسسة 4



 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( دينار ُرسوم الترخيص السنوي. 50. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 .دنانير كشف الميداني( 10. )2

 ــ غير ُمحدد. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 

 

 

 

 . خدمة تجديد ترخيص ُمزاولة أعمال إدارة مكاتب السفريات الخارجية.18

 ــ أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال إدارة مكاتب السفريات الخارجية .  ــ الفئات الُمستفيدة.

 ــ اإلدارة العامة )ُمديرية نقل الُركاب( ومكاتب الهيئة في ُمحافظات المملكة. ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.. ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 
 و/أو الُمفو  خطياً.  صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة. 1

 . صورة عن ُرخصة المهن للسنة الماضية وعن فاتورة الهاتف و/أو الفاكس. 2

 . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين(. 3

اولية عند سينة تجدييد ُمز. كشف بأسماء العاملين صادر عن ُمؤسسة الضمان االجتماعي وصور عن ُعقود عملهم 4

 .الترخيص

 . دارة المكتبإكشف بأرقام سيارات السفريات الخارجية العاملة تحت . 5

 عن عقد إيجار المكتب ساري المفعول.   ة. صور6

 . براءة ذمة من ُمديرية الشؤون المالية. 7

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار وُمراجعة الُصندوق لدفع ُرسوم الكشف.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 القرار.بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 3

 حديثة. السجالت التجارية الُرخص المهن وصور عن الهيئة ب. تزويد 4

 . التأكد من توقيع عقد تشغيلي مع صاحب العالقة وخالف ذلك يتم توقيعه على ذلك.5

 .الخارجية( ُمزاولة أعمال إدارة مكاتب السفريات)تحديث البيانات وإصدار ُرخصة ُمزاولة خدمات نقل الُركاب . 6

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.2

 أمانة عمان الُكبرى.. 3

 . إدارة ترخيص السواقين والمركبات.4

 . ُمؤسسة الضمان االجتماعي.5

 ( دينار ُرسوم الترخيص السنوي. 50. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 .( دنانير كشف الميداني10. )2

 ــ غير ُمحدد. الوقت الُمخصص إلنجازها.ــ 
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 خرى.خدمات النقل العام بين المملكة والُدول األُ ُمزاولة أعمال  افقة المبدئية للُحصول على ترخيص. خدمة منح الُمو19

 . أصحاب الجنسية األُردنية. 1 ــ الفئات الُمستفيدة.

 . الشريك األجنبي )إن ُوجد(. 2

 .(ُمديرية نقل الُركاب) ــ اإلدارة العامة ــ أماكن تقديمها.

 أو عسكري. مدني( سنة وأن ال يكون ُموظف 21ال يقل ُعمره عن ). أُردني الجنسية 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 فذة.التشريعات الناب النسبة الُمقررةعن جنبي أن ال تتجاوز نسبة حصته في السجل التجاري األشريك ال .2

 وصل دفع البدالت الُمقررة. .3

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 
 و/أو الُمفو  خطياً. . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة 1

 عدم إشغال وظيفي )التزيد ُمدة ُصدورها عن ثالثة أشهر(.و. شهادة عدم محكومية 2

 . الُمتطلبات التي تُحددها الهيئةدراسة مالية وفنية ِوفق . 3

 )إن ُوجد(. صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين(. 4

 .الُمقررة لتقديم الطلبدفع الُرسوم وصل  .5

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 . إعداد التقرير الالزم وتحويله للجنة الطلبات ثم السياسات ثم مجلس اإلدارة. 2

 لمطلوبة. دفع الُرسوم ا. يتم منح الُمتقدم ُموافقة مبدئية ُمدتها ستة أشهر الستكمال اإلجراءات مع ضرورة 3

 القرار. بطياً أو من يُفوضه خ. بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 4

وكفاليية  الحديثيية. تزوييد الهيئيية بصييورة عين ُرخصيية المهيين الجديييدة للموقيع الجديييد الُمقتييرح والسيجالت التجارييية 5

 ُحسن التنفيذ وتوقيع عقد تشغيلي.

 المطلوبة. الحافالتالحد األدنى من ُمخاطبة إدارة الترخيص لتسجيل وترخيص . 6

 أو مشروحات تُفيد ذلك.  الحافالتبصور عن ُرخص  . تزويد الهيئة7

ن المملكيية خييدمات النقييل العييام بيييأعمييال )ُمزاوليية الُركيياب . تحييديث البيانييات وإصييدار ُرخصيية ُمزاوليية خييدمات نقييل 8

 .للحافالتوالتصاريح الالزمة  (والُدول األُخرى

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 الُكبرى.أمانة عمان . 2

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.3

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات. .4

 . ديوان الخدمة المدنية.5

 . إدارة المعلومات الجنائية في المحاكم الُمختصة.6

 ( دينار عند تقديم الطلب. 25. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 ( دينار عند ُصدور الُموافقة. 100. )2

 ( دنانير ُرسوم كشف.10). 3

 ــ غير ُمحدد. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 .خرىخدمات النقل العام بين المملكة والُدول األُ ُمزاولة أعمال . خدمة تجديد ترخيص 20

 .خدمات النقل العام بين المملكة والُدول األُخرىتراخيص ُمزاولة أعمال أصحاب  ــ الفئات الُمستفيدة.

 ــ اإلدارة العامة )ُمديرية نقل الُركاب( ومكاتب الهيئة في ُمحافظات المملكة. تقديمها.ــ أماكن 

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.. ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 
 و/أو الُمفو  خطياً.  . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة1

 . صورة عن ُرخصة المهن للسنة الماضية وعن فاتورة الهاتف و/أو الفاكس. 2

 . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين(. 3

ة ُمزاوليعنيد سينة تجدييد . كشف بأسماء العاملين صادر عن ُمؤسسة الضمان االجتمياعي وصيور عين ُعقيود عملهيم 4

 .الترخيص

 . أو كشف بأعدادها صادرة عن إدارة الترخيص . صور عن ُرخص اقتناء الحافالت سارية المفعول5

 . صور عن ُعقود إيجار المكتب ومواقف وساحات المبيت والصيانة سارية المفعول.  6

 . براءة ذمة من ُمديرية الشؤون المالية.  7

 ُموقعة وُمصدقة حسب األُصول.. صور عن ُعقود الوكيل األجنبي 8

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار وُمراجعة الُصندوق لدفع ُرسوم الكشف.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 القرار.بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 3

 حديثة. السجالت التجارية الُرخص المهن وصور عن . تزويد الهيئة ب4

 . التأكد من توقيع عقد تشغيلي مع صاحب العالقة وخالف ذلك يتم توقيعه على ذلك.5

ول لمملكية واليدُ بيين ا خدمات النقل العامُمزاولة أعمال )تحديث البيانات وإصدار ُرخصة ُمزاولة خدمات نقل الُركاب . 6

 .للحافالتوالتصاريح الالزمة  (األُخرى
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 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 أمانة عمان الُكبرى.. 2

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.3

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات. .4

 ( دينار ُرسوم الترخيص السنوي. 50. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 .دنانير كشف الميداني( 10. )2

 ــ غير ُمحدد. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 

 

 .نتظمالنقل المُ منح الُموافقة المبدئية للُحصول على ترخيص لُمزاولة أعمال  . خدمة21

 ردنية. األُ ــ أصحاب الجنسية  ــ الفئات الُمستفيدة.

 ــ اإلدارة العامة )ُمديرية نقل الُركاب( ومكاتب الهيئة في ُمحافظات المملكة. تقديمها.ــ أماكن 

 أو عسكري. مدني( سنة وأن ال يكون ُموظف 21وال يقل ُعمره عن ). أُردني الجنسية 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 الصادرة عن الهيئة سارية المفعول.خصة ُمزاولة خدمات نقل الُركاب . رُ 2

 أن تكون الحافالت العائدة لصاحب العالقة عاملة على خط رئيسي )بين الُمحافظات(. .3

 ــ الوثائق المطلوبة.  

 
 أو الُمفو  خطياً.ن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة . صورة ع1

 عدم إشغال وظيفي )التزيد ُمدة ُصدورها عن ثالثة أشهر(.و . شهادة عدم محكومية2

 . ِوفق الُمتطلبات التي تُحددها الهيئةدراسة مالية وفنية . 3

 . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين(. 4

 . صورة عن ُرخصة المهن سارية المفعول صادرة عن الجهات الُمختصة حسب األُصول.5

  .ن ُمديرية الشؤون الماليةم. براءة ذمة 6

 . أو كشف بأعدادها صادرة عن إدارة الترخيص سارية المفعول. صور عن ُرخص اقتناء الحافالت 7

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 . إعداد التقرير الالزم وتحويله للجنة الطلبات ثم السياسات ثم مجلس اإلدارة. 2

 لمطلوبة. دفع الُرسوم ا. يتم منح الُمتقدم ُموافقة مبدئية ُمدتها ستة أشهر الستكمال اإلجراءات مع ضرورة 3

 القرار. بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 4

وكفاليية  الحديثيية. تزوييد الهيئيية بصييورة عين ُرخصيية المهيين الجديييدة للموقيع الجديييد الُمقتييرح والسيجالت التجارييية 5

 ُحسن التنفيذ وتوقيع عقد تشغيلي.

 المطلوبة. الحافالتُمخاطبة إدارة الترخيص لتسجيل وترخيص . 6

 أو مشروحات تُفيد ذلك.  الحافالتبصور عن ُرخص  . تزويد الهيئة7

 اريح الالزمية( والتصيالنقيل الُمنيتظمأعميال )ُمزاولية الُركياب . تحديث البيانات وإصدار ُرخصة ُمزاولة خدمات نقيل 8

 .للحافالت

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 أمانة عمان الُكبرى.. 2

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.3

 السواقين والمركبات.إدارة ترخيص  .4

 . ديوان الخدمة المدنية.5

 . إدارة المعلومات الجنائية في المحاكم الُمختصة.6

 ( دينار عند تقديم الطلب. 25. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 ( دينار عند ُصدور الُموافقة. 100. )2

 ( دنانير ُرسوم كشف.10. )3

  .  ــ غير ُمحدد ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.
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 .لشركات االستثمار كابلرُ انقل طوط على خُ النقل ة أعمال ُمزاولتجديد ترخيص . خدمة 22

 .تراخيص ُمزاولة أعمال االستثمار على ُخطوط نقل الُركابــ أصحاب  ــ الفئات الُمستفيدة.

 في ُمحافظات المملكة.ــ اإلدارة العامة )ُمديرية نقل الُركاب( ومكاتب الهيئة  ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف ــ  ــ ُشروط الُحصول عليها.

 ــ الوثائق المطلوبة.  

 
 أو الُمفو  خطياً.. صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة 1

 ُصدورها عن ثالثة أشهر(.عدم إشغال وظيفي )التزيد ُمدة و . شهادة عدم محكومية2

 . دراسة مالية وفنية ِوفق الُمتطلبات التي تُحددها الهيئة. 3

 . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين(. 4

 . صورة عن ُرخصة المهن سارية المفعول صادرة عن الجهات الُمختصة حسب األُصول.5

  .ُمديرية الشؤون المالية من. براءة ذمة 6

 . أو كشف بأعدادها صادرة عن إدارة الترخيص . صور عن ُرخص اقتناء الحافالت سارية المفعول7

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 ُرسوم الكشف.القرار وُمراجعة الُصندوق لدفع ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 القرار.بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 3

 حديثة. السجالت التجارية الُرخص المهن وصور عن . تزويد الهيئة ب4

 . التأكد من توقيع عقد تشغيلي مع صاحب العالقة وخالف ذلك يتم توقيعه على ذلك.5

 صياريح الالزمية( والتاالستثمار/النقلأعمال )ُمزاولة  البيانات وإصدار ُرخصة ُمزاولة خدمات نقل الُركابتحديث . 6

 .للحافالت

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 أمانة عمان الُكبرى.. 2

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.3

 والمركبات.إدارة ترخيص السواقين  .4

 . ديوان الخدمة المدنية.5

 .ات الجنائية في المحاكم الُمختصة. إدارة المعلوم6

 ( دينار ُرسوم الترخيص السنوي. 50. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 دنانير كشف الميداني.( 10. )2

 ــ غير ُمحدد. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 .واستخدام الحافالت بالصفة الُخصوصيةتسجيل منح الُموافقة على  خدمة. 23

 . الُمستشفيات والفنادق الستعمالها حصراً في نقل الُموظفين والعاملين لديها.1 ــ الفئات الُمستفيدة.

 ستعمالها في أغراضها الخاصة.. الُمنظمات الدولية واإلقليمية ال2

 تام.رعاية الُمعوقين والُمسنين واألي . المراكز والهيئات الشبابية واألندية الرياضية الُمرخصة ودور3

 . الجامعات وكليات الُمجتمع والمدارس وريا  األطفال ودور الحضانة لنقل الطلبة والعاملين لديها.4

هيا ذليك . الشركات والُمؤسسات والتي غايتها صناعية ويزيد عدد العياملين ليديها عليى عشيرة وتتطليب طبيعية عمل5

 لنقلهم.على أن يتم استعمالها حصراً 

 . أي جهة أخرى يُوافق عليها المجلس.6

 .(ُمديرية نقل الُركاب) ــ اإلدارة العامة ــ أماكن تقديمها.

 أن ال تكون المركبة خاضعة للشطب.ــ  ــ ُشروط الُحصول عليها.

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 و/أو الُمفو  خطياً. . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة 1

 . حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين( صورة. 2

 ُمؤسسة الضمان االجتماعي ُمصدق يُبين أسماء وعدد العاملين.من . كشف 3

 .عاملين( ُمصدق يُبين أسماء وعدد المعية الُمؤسسات التعاونيةالجهة الُمختصة )وزارة التنمية/جمن . كشف 4

 .ُمنتسبينيُبين أسماء وعدد ال( ُمصدق معية الُمؤسسات التعاونيةالجهة الُمختصة )وزارة التنمية/ج من. كشف 5

ات معييية الُمؤسسييالجهيية الُمختصيية )وزارة التنمية/ج ميين. ُرخصيية مهيين سييارية المفعييول و/أو شييهادة التسييجيل 6

 ُمصدقة. الحضانةُرخصة ُمؤقتة من المدارس أو ريا  األطفال أو دور و/أو  (التعاونية

ُغرفة الصيحة/ زارةالجهة التابع لها ُمقدم الطلب )وزارة الداخلية/وزارة التنميية/و من. كتاب ُموافقة وعدم ُممانعة 7

 ( وُمصدق.الصناعة والتجارة

ُغرفة /الصييحة )وزارة الداخلييية/وزارة التنمييية/وزارة الُمختصييةن الجهيية مييعمييل وغاياتييه ال. كتيياب يُبييين طبيعيية 8

 ( وُمصدق.الصناعة والتجارة

 وُمصدق. ظام الداخلي أو العُقود الُمبرمةصورة عن النو ُمقدم الطلب. كتاب يُبين حاجة 9

 .أو مشروحات تُفيد ذلك صور عن ُرخص اقتناء الحافالت سارية المفعول. 10

 .صورة عن البيان الُجمركي يُبين رقم الشاصي والُمحر  والموديل. 11

 . أية وثائق أُخرى تتطلبها الهيئة.12

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 .الجديدة الحافالتترخيص تسجيل وُمخاطبة إدارة الترخيص ل. 3
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 لحافالت.ل . تحديث البيانات وإصدار التصاريح الالزمة4

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 .وزارة الداخلية. 2

 . وزارة التنمية االجتماعية.3

 . وزارة الصحة.4

 .الجمعيات والُمؤسسات التعاونية. 5

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات. .6

 . ُمؤسسة الضمان اإلجتماعي.7

 لدى الهيئة. النافذةــ استناداً للتشريعات  ــ الُرسوم المطلوبة.

 .غير ُمحددــ  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 

 استخدام الحافالت بالصفة الُخصوصية.. خدمة تجديد ترخيص 24

 ــ أصحاب تراخيص استخدام الحافالت بالصفة الُخصوصية. ــ الفئات الُمستفيدة.

 )ُمديرية نقل الُركاب( ومكاتب الهيئة في ُمحافظات المملكة.ــ اإلدارة العامة  ــ أماكن تقديمها.

 أن ال تكون المركبة خاضعة للشطب.ــ  ــ ُشروط الُحصول عليها.

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 و/أو الُمفو  خطياً. . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة 1

 . ُصدورها عن أُسبوعين(صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة . 2

ات الجهيية الُمختصيية )وزارة التنمية/جمعييية الُمؤسسيي ميين. ُرخصيية مهيين سييارية المفعييول و/أو شييهادة التسييجيل 3

 ُمصدقة. ُرخصة ُمؤقتة من المدارس أو ريا  األطفال أو دور الحضانةالتعاونية( و/أو 

 االجتماعي وُمصدق.شترا  بالضمان االُمؤسسة الضمان االجتماعي يُفيد  من. كتاب 4

ُغرفة زارة الصيحة/الجهة التابع لها ُمقدم الطلب )وزارة الداخلية/وزارة التنميية/و من. كتاب ُموافقة وعدم ُممانعة 5

 الصناعة والتجارة( وُمصدق.

 المركبة.وتصريح . صورة عن ُرخصة 6

  . أية وثائق أُخرى تتطلبها الهيئة.7

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.. تقديم 1

 القرار.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 .الحافالتُمخاطبة إدارة الترخيص لترخيص . 3

 لحافالت.ل . تحديث البيانات وإصدار التصاريح الالزمة4

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 .وزارة الداخلية. 2

 وزارة التنمية االجتماعية.. 3

 . وزارة الصحة.4

 .الجمعيات والُمؤسسات التعاونية. 5

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات. .6

 . ُمؤسسة الضمان اإلجتماعي.7

 لدى الهيئة. النافذةــ استناداً للتشريعات  ــ الُرسوم المطلوبة.

 الوثائق المطلوبة. فةتقديم الُمعاملة بكامن تاري  ــ يومي عمل  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.
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 .صوصيةالصفة الخُ الُمستخدمة بحافالت الشطب واستبدال . خدمة 25

 . الُمستشفيات والفنادق.1 .ــ الفئات الُمستفيدة

 قليمية.. الُمنظمات الدولية واإل2

 تام.الُمرخصة ودور رعاية الُمعوقين والُمسنين واألي. المراكز والهيئات الشبابية واألندية الرياضية 3

 . الجامعات وكليات الُمجتمع والمدارس وريا  األطفال ودور الحضانة.4

 . الشركات والُمؤسسات والتي غايتها صناعية.5

 ــ اإلدارة العامة )ُمديرية نقل الُركاب( ومكاتب الهيئة في ُمحافظات المملكة. ــ أماكن تقديمها.

 أن ال يزيد موديل الحافلة عند تسجيلها باسم الجهة ألول مرة على خمس سنوات من تاري  سنة الُصنع.ــ  ُشروط الُحصول عليها.ــ 

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 و/أو الُمفو  خطياً. . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة 1

 . عن أُسبوعين( صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها. 2

ات الجهيية الُمختصيية )وزارة التنمية/جمعييية الُمؤسسيي ميين. ُرخصيية مهيين سييارية المفعييول و/أو شييهادة التسييجيل 3

 ُمصدقة. ُرخصة ُمؤقتة من المدارس أو ريا  األطفال أو دور الحضانةالتعاونية( و/أو 

 االجتماعي وُمصدق.شترا  بالضمان االُمؤسسة الضمان االجتماعي يُفيد  من. كتاب 4

ُغرفة زارة الصيحة/الجهة التابع لها ُمقدم الطلب )وزارة الداخلية/وزارة التنميية/و من. كتاب ُموافقة وعدم ُممانعة 5

 الصناعة والتجارة( وُمصدق.

 المركبة.وتصريح . صورة عن ُرخصة 6

 . صورة عن البيان الُجمركي يُبين رقم الشاصي والُمحر  والموديل.7

  وثائق أُخرى تتطلبها الهيئة.. أية 8

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 .الجديدة الحافالتترخيص لتسجيل وُمخاطبة إدارة الترخيص . 3

 لحافالت.ل . تحديث البيانات وإصدار التصاريح الالزمة4

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات.ــ  ــ الشريك الخارجي. 

 لدى الهيئة. النافذةــ استناداً للتشريعات  ــ الُرسوم المطلوبة.

 الوثائق المطلوبة. فةمن تاري  تقديم الُمعاملة بكاــ يومي عمل  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 .األجنبيةؤقتة للحافالت منح التصاريح المُ . خدمة 26

 الحافالت األجنبية.تصاريح ــ أصحاب  ــ الفئات الُمستفيدة.

 .  (ُمديرية نقل الُركاب) ــ اإلدارة العامة ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف . 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 من كل عام. (13/3)و  (1/1) تقديمها خالل الفترة ما بين. 2

  .ُمديرية الشؤون المالية من. براءة ذمة 3

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 و/أو الُمفو  خطياً. . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة 1

 . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين(. 2

 .بسنة تقديم الطللخدمات النقل العام بين المملكة والُدول األُخرى أعمال . صورة عن ُرخصة ُمزاولة 3

 المركبات. وتصاريح . صور عن ُرخص اقتناء 4

 .كال بلدي طرفي االتفاقية. صورة عن اتفاقيات النقل الُمشتركة ُمصدقة حسب األُصول من 5

 .ن الهيئةم اإلنطالق والُوصول الُمحددةتزامه بالتحميل والتنزيل من مراكز إلمن الوكيل األجنبي  خطي . تعهد6

 تسديد جميع االلتزامات المالية المترتبة على الشركة من حيث البدل المالي والكفالة المالية.. 7

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 .القرارب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 توقيع عقد تشغيلي مع صاحب العالقة وخالف ذلك يتم توقيعه على ذلك. . التأكد من3

 .لحافالت الوكيل األجنبيتصاريح الالزمة التحديث البيانات وإصدار . 4

 ال يوجد.ــ  ــ الشريك الخارجي. 

 لدى الهيئة. النافذةــ استناداً للتشريعات  ــ الُرسوم المطلوبة.

 الوثائق المطلوبة. فةتقديم الُمعاملة بكامن تاري  ــ يومي عمل  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.
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 نقل ُملكية وسائط نقل الُركاب.. 27

 .. البائع1 ــ الفئات الُمستفيدة.

 .. الُمشتري2

 ــ اإلدارة العامة )ُمديرية نقل الُركاب( ومكاتب الهيئة في ُمحافظات المملكة. ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف . 1 الُحصول عليها.ــ ُشروط 

 أو عسكري. مدني( سنة وأن ال يكون ُموظف 21وال يقل ُعمره عن ). أُردني الجنسية 2

 . تعبأة نموذج نقل الُملكية الخاص بإدارة الترخيص.3

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 و/أو الُمفو  خطياً. . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة 1

 عدم إشغال وظيفي للمشتري )التزيد ُمدة ُصدورها عن ثالثة أشهر(.و. شهادة عدم محكومية 2

 المركبة. وتصريح اقتناء  ةصور عن ُرخص. 3

 .من المكتب العاملة تحت إدارتهللمركبة . براءة ذمة 4

 .)إن تطلب ذلك( اإلر  وشهادة الوفاة. صورة عن حجة حصر 5

 . صورة عن التخارج )إن ُوجد(.6

ل الُركياب في حال استفادة واسيطة نقي . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين(7

 من االستبدال التحديثي. 

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار.ب إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب. 2

 .إلجراء الالزمُمخاطبة إدارة الترخيص . 3

 لحافالت.ل . تحديث البيانات وإصدار التصاريح الالزمة4

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات. .2

 المدنية.. ديوان الخدمة 3

 . إدارة المعلومات الجنائية في المحاكم الُمختصة.4

 لدى الهيئة.النافذة ــ استناداً للتشريعات  ــ الُرسوم المطلوبة.

 ــ غير ُمحدد. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.
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 البضائع.: خدمات نقل ثانياً 
 

 المبدئية للُحصول على ترخيص لُمزاولة أعمال النقل الثقيل للبضائع على الُطرق. . خدمة منح الُموافقة1

 . أصحاب الجنسية األُردنية. 1 ــ الفئات الُمستفيدة.

 . الشريك األجنبي )إن ُوجد(. 2

 .(ُمديرية نقل البضائع) ــ اإلدارة العامة ــ أماكن تقديمها.

 أو عسكري. مدني( سنة وأن ال يكون ُموظف 21وال يقل ُعمره عن ). أُردني الجنسية 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 فذة.التشريعات الناب عن النسبة الُمقررةجنبي أن ال تتجاوز نسبة حصته في السجل التجاري األشريك ال .2

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 خطياً.. صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة و/أو الُمفو  1

 عدم إشغال وظيفي )التزيد ُمدة ُصدورها عن ثالثة أشهر(.و . شهادة عدم محكومية2

 )إن ُوجد(. . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين(3

 .دفع الُرسوم الُمقررة لتقديم الطلبوصل . 4

 وصل دفع البدالت الُمقررة.. 5

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 . إعداد التقرير الالزم وتحويله للجنة الطلبات ثم السياسات ثم مجلس اإلدارة. 2

 . م المطلوبةدفع الُرسون يوماً الستكمال اإلجراءات مع ضرورة و. يتم منح الُمتقدم ُموافقة مبدئية ُمدتها ثالث3

 القرار. بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 4

وكفاليية  الحديثيية. تزوييد الهيئيية بصييورة عين ُرخصيية المهيين الجديييدة للموقيع الجديييد الُمقتييرح والسيجالت التجارييية 5

 ُحسن التنفيذ وتوقيع عقد تشغيلي.

 المطلوبة. المركباتالحد األدنى من ُمخاطبة إدارة الترخيص لتسجيل وترخيص . 6

 أو مشروحات تُفيد ذلك.  المركباتبصور عن ُرخص  . تزويد الهيئة7

 .تتصاريح المركباو أعمال النقل الثقيل للبضائع على الُطرق. تحديث البيانات وإصدار ُرخصة ُمزاولة 8

 .الصناعة والتجارة والتموين. وزارة 1 ــ الشريك الخارجي. 

 أمانة عمان الُكبرى.. 2

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.3

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات. .4

 . ديوان الخدمة المدنية.5

 . إدارة المعلومات الجنائية في المحاكم الُمختصة.6

 ( دينار عند تقديم الطلب. 25. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 ( دينار عند ُصدور الُموافقة. 100. )2

 ( دنانير ُرسوم كشف.50. )3

 ــ غير ُمحدد. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 . خدمة تجديد ترخيص ُمزاولة أعمال النقل الثقيل للبضائع على الُطرق.2

 الطرق.ــ أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال النقل الثقيل للبضائع على  ــ الفئات الُمستفيدة.

 .(ُمديرية نقل البضائع) ــ اإلدارة العامة ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف ــ  ــ ُشروط الُحصول عليها.

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 و/أو الُمفو  خطياً.  . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة1

 . ُرخصة مهن للسنة الماضية. 2

 . كشف بأسماء العاملين لدى صاحب العالقة صادر عن ُمؤسسة الضمان االجتماعي وحسب األُصول. 3

 . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين( . 4

 . صور عن ُرخص المركبات أو مشروحات تُفيد ذلك.5

 .ُمديرية الشؤون المالية من. براءة ذمة 6

 . صور عن ُعقود إيجار المكتب وساحات المبيت سارية المفعول.  7

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار وُمراجعة الُصندوق لدفع ُرسوم الكشف.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 القرار.بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 3

 حديثة. السجالت التجارية الُرخص المهن وصور عن . تزويد الهيئة ب4

 . التأكد من توقيع عقد تشغيلي مع صاحب العالقة وخالف ذلك يتم توقيعه على ذلك.5

 .للمركباتزمة والتصاريح الال أعمال النقل الثقيل للبضائع على الُطرقتحديث البيانات وإصدار ُرخصة  ُمزاولة . 6

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 أمانة عمان الُكبرى.. 2

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.3

 والمركبات.إدارة ترخيص السواقين  .4

 ُمؤسسة الضمان االجتماعي.. 5

 ( دينار ُرسوم الترخيص السنوي. 100. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 ( دنانير كشف الميداني.50. )2

 ــ غير ُمحدد. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.
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 .رقالطُ سطاء الشحن على زاولة أعمال وُ مُ . خدمة منح الُموافقة المبدئية للُحصول على ترخيص ل3

 . أصحاب الجنسية األُردنية. 1 ــ الفئات الُمستفيدة.

 . الشريك األجنبي )إن ُوجد(. 2

 .(ُمديرية نقل البضائع) ــ اإلدارة العامة ــ أماكن تقديمها.

 أو عسكري. مدني( سنة وأن ال يكون ُموظف 21وال يقل ُعمره عن ). أُردني الجنسية 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 فذة.التشريعات الناب عن النسبة الُمقررةجنبي أن ال تتجاوز نسبة حصته في السجل التجاري األشريك ال .2

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة و/أو الُمفو  خطياً.1

 عدم إشغال وظيفي )التزيد ُمدة ُصدورها عن ثالثة أشهر(.و . شهادة عدم محكومية2

 )إن ُوجد(. صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين( .3

 .دفع الُرسوم الُمقررة لتقديم الطلبوصل . 4

 وصل دفع البدالت الُمقررة.. 5

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 . إعداد التقرير الالزم وتحويله للجنة الطلبات ثم السياسات ثم مجلس اإلدارة. 2

 . م المطلوبةدفع الُرسون يوماً الستكمال اإلجراءات مع ضرورة و. يتم منح الُمتقدم ُموافقة مبدئية ُمدتها ثالث3

 القرار. بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 4

وكفاليية  الحديثيية. تزوييد الهيئيية بصييورة عين ُرخصيية المهيين الجديييدة للموقيع الجديييد الُمقتييرح والسيجالت التجارييية 5

 ُحسن التنفيذ وتوقيع عقد تشغيلي.

 المطلوبة. المركباتالحد األدنى من ُمخاطبة إدارة الترخيص لتسجيل وترخيص . 6

 أو مشروحات تُفيد ذلك.  المركباتبصور عن ُرخص  . تزويد الهيئة7

 .ُرخصة ُمزاولة أعمال ُوسطاء الشحن على الُطرق. تحديث البيانات وإصدار 8

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 أمانة عمان الُكبرى.. 2

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.3

 السواقين والمركبات.إدارة ترخيص  .4

 . ديوان الخدمة المدنية.5

 . إدارة المعلومات الجنائية في المحاكم الُمختصة.6

 ( دينار عند تقديم الطلب. 25. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 ( دينار عند ُصدور الُموافقة. 500. )2

 .( دنانير ُرسوم كشف50. )3

 ــ غير ُمحدد. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 .رقسطاء الشحن على الطُ عمال وُ زاولة أمُ تجديد ترخيص . خدمة 4

 .ُوسطاء الشحن على الُطرقأصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال ــ  ــ الفئات الُمستفيدة.

 .(ُمديرية نقل البضائع) ــ اإلدارة العامة ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف ــ  ــ ُشروط الُحصول عليها.

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 و/أو الُمفو  خطياً.  . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة1

 . ُرخصة مهن للسنة الماضية. 2

 . كشف بأسماء العاملين لدى صاحب العالقة صادر عن ُمؤسسة الضمان االجتماعي وحسب األُصول. 3

 . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين( . 4

 . صور عن ُرخص المركبات أو مشروحات تُفيد ذلك.5

 .ُمديرية الشؤون المالية من. براءة ذمة 6

  . صور عن ُعقود إيجار المكتب وساحات المبيت سارية المفعول.  7

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار وُمراجعة الُصندوق لدفع ُرسوم الكشف.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 القرار.بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 3

 حديثة. السجالت التجارية الُرخص المهن وصور عن . تزويد الهيئة ب4

 . التأكد من توقيع عقد تشغيلي مع صاحب العالقة وخالف ذلك يتم توقيعه على ذلك.5

 .ُرخصة ُمزاولة أعمال ُوسطاء الشحن على الُطرقتحديث البيانات وإصدار . 6

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 أمانة عمان الُكبرى.. 2

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.3

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات. .4

 ُمؤسسة الضمان االجتماعي.. 5

 ( دينار ُرسوم الترخيص السنوي. 500. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 دنانير كشف الميداني.( 50. )2

 ــ غير ُمحدد. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.
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 أعمال النقل الثقيل للبضائع على الُطرق أو ُوسطاء الشحن. ع لُمزاولةور. خدمة منح الُموافقة المبدئية على فتح فُ 5

 تراخيص ُمزاولة أعمال النقل الثقيل للبضائع على الطرق.. أصحاب 1 ــ الفئات الُمستفيدة.

 . أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال ُوسطاء الشحن على الُطرق. 2

 .(ُمديرية نقل البضائع) ــ اإلدارة العامة ــ أماكن تقديمها.

 أوضاع. وخالفه تقديم طلب تصويبُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف ــ  ــ ُشروط الُحصول عليها.

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 و/أو الُمفو  خطياً.  . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة1

 . ُرخصة مهن للسنة الماضية. 2

 . كشف بأسماء العاملين لدى صاحب العالقة صادر عن ُمؤسسة الضمان االجتماعي وحسب األُصول. 3

 . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين( . 4

 . ُمديرية الشؤون الماليةمن . براءة ذمة 5

 .تُفيد ذلكأو مشروحات اقتناء وتصاريح . صور عن ُرخص 6

 .المفعول ةتب وساحات مبيت المركبات ساريا. صور عن ُعقود إيجار المك7

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 

 تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال. .1

 القرار وُمراجعة الُصندوق لدفع ُرسوم الكشف.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 القرار.بأو من يُفوضه خطياً . بناًء على تقرير لجنة الكشف الميداني يتم ُمخاطبة صاحب العالقة 3

 حديثة. الجالت التجارية سالُرخص المهن وصور عن . تزويد الهيئة ب4

 . التأكد من توقيع عقد تشغيلي مع صاحب العالقة وخالف ذلك يتم توقيعه على ذلك.5

سيطاء وُ تحديث البيانات وإصيدار ُرخصية ُمزاولية أعميال ُوسيطاء الشيحن عليى الُطيرق أو ُرخصية ُمزاولية أعميال . 6

 مع تثبيت كلمة فرع عليها. الشحن على الُطرق

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 أمانة عمان الُكبرى.. 2

 . البلديات المعنية في ُمحافظات المملكة.3

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات. .4

 ُمؤسسة الضمان االجتماعي.. 5

 ( دينار ُرسوم ترخيص فرع.50. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 الميداني.( دنانير كشف 50. )2

 ــ غير ُمحدد. ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 .و وسيط الشحنخصة الناقل أرُ و تعديل في بيانات تالف أأو ُمزاولة بدل فاقد خصة إصدار رُ . خدمة 6

 . أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال النقل الثقيل للبضائع على الطرق.1 ــ الفئات الُمستفيدة.

 أعمال ُوسطاء الشحن على الُطرق.. أصحاب تراخيص ُمزاولة 2

 .(ُمديرية نقل البضائع) ــ اإلدارة العامة ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف ــ  ــ ُشروط الُحصول عليها.

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 و/أو الُمفو  خطياً.  . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة1

 . ُرخصة مهن للسنة الماضية. 2

 . كشف بأسماء العاملين لدى صاحب العالقة صادر عن ُمؤسسة الضمان االجتماعي وحسب األُصول. 3

 . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين( . 4

 . ُمديرية الشؤون الماليةمن . براءة ذمة 5

 .تُفيد ذلكأو مشروحات اقتناء وتصاريح . صور عن ُرخص 6

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 .ةالُمزاولُرخصة الالزمة على بيانات التالف أو تعديل في الفاقد أو الإصدار بدل . تحديث البيانات و3

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات. .2

 ُمؤسسة الضمان االجتماعي.. 3

 .سوم( دينار رُ 20). 1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 الوثائق المطلوبة. فةمن تاري  تقديم الُمعاملة بكاــ يومي عمل  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.
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 لغايات نقل الُملكية أو تغيير صفة اإلستخدام.على الُطرق النقل الثقيل للبضائع  مركبات. خدمة فك الحجز عن 7

 .نقل الثقيل للبضائع على الطرقأصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال الــ  ــ الفئات الُمستفيدة.

 .(ُمديرية نقل البضائع) العامةــ اإلدارة  ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف ــ  ــ ُشروط الُحصول عليها.

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 و/أو الُمفو  خطياً.  . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة1

 . ُرخصة مهن للسنة الماضية. 2

 . كشف بأسماء العاملين لدى صاحب العالقة صادر عن ُمؤسسة الضمان االجتماعي وحسب األُصول. 3

 . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين( . 4

 . ُمديرية الشؤون الماليةمن . براءة ذمة 5

 .ذلكتُفيد أو مشروحات اقتناء وتصاريح المركبات . صور عن ُرخص 6

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 بفك الحجز.ترخيص الُمخاطبة إدارة . 3

صييدار لمالييك الجديييد وإل أعمييال النقييل الثقيييل للبضييائع علييى الطييرقإصييدار ُرخصيية ُمزاوليية . تحييديث البيانييات و4

 .للمركباتالتصاريح الالزمة 

 .. وزارة الصناعة والتجارة والتموين1 ــ الشريك الخارجي. 

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات. .2

 ُمؤسسة الضمان االجتماعي.. 3

 .سوم( دينار رُ 20. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 الوثائق المطلوبة. فةتاري  تقديم الُمعاملة بكامن ــ يومي عمل  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 .على الُطرق النقل الثقيل للبضائعمركبات . خدمة منح الُموافقة على تعزيز أُسطول 8

 أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال النقل الثقيل للبضائع على الطرق.ــ  ــ الفئات الُمستفيدة.

 .(ُمديرية نقل البضائع) ــ اإلدارة العامة ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف ــ  ــ ُشروط الُحصول عليها.

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 و/أو الُمفو  خطياً.  . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة1

 . ُرخصة مهن للسنة الماضية. 2

 . كشف بأسماء العاملين لدى صاحب العالقة صادر عن ُمؤسسة الضمان االجتماعي وحسب األُصول. 3

 . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين( . 4

 . ُمديرية الشؤون الماليةمن . براءة ذمة 5

 .ذلكتُفيد أو مشروحات اقتناء وتصاريح المركبات . صور عن ُرخص 6

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 .الُمزاولةُرخصة الالزمة على بيانات التالف أو تعديل في الفاقد أو الإصدار بدل . و3

 .الجديدةلتسجيل وترخيص المركبات ترخيص ال. ُمخاطبة إدارة 4

 .للمركباتوإصدار التصاريح الالزمة . تحديث البيانات 5

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات.ــ  ــ الشريك الخارجي. 

 سوم. ( دينار رُ 20. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 الوثائق المطلوبة. فةمن تاري  تقديم الُمعاملة بكاــ يومي عمل  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.
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 .سطولالمملوكة للشركة وغير المحجوزة على األُ  المركباتفك الحجز عن . خدمة 9

 أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال النقل الثقيل للبضائع على الطرق.ــ  ــ الفئات الُمستفيدة.

 .(ُمديرية نقل البضائع) ــ اإلدارة العامة ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف ــ  عليها.ــ ُشروط الُحصول 

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 و/أو الُمفو  خطياً.  . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة1

 . ُرخصة مهن للسنة الماضية. 2

 . كشف بأسماء العاملين لدى صاحب العالقة صادر عن ُمؤسسة الضمان االجتماعي وحسب األُصول. 3

 . صورة حديثة عن السجالت التجارية )ال تزيد ُمدة ُصدورها عن أُسبوعين( . 4

 . ُمديرية الشؤون الماليةمن . براءة ذمة 5

 .ذلكتُفيد أو مشروحات اقتناء وتصاريح المركبات . صور عن ُرخص 6

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 ترخيص بفك الحجز.ال. ُمخاطبة إدارة 3

 .للمركباتإصدار التصاريح الالزمة . تحديث البيانات و4

 والمركبات.ــ إدارة ترخيص السواقين  ــ الشريك الخارجي. 

 ( دينار ُرسوم. 20. )1 ــ الُرسوم المطلوبة.

 . أية ُرسوم أُخرى استناداً للتشريعات المعمول بها لدى الهيئة.2

 الوثائق المطلوبة. فةالُمعاملة بكا من تاري  تقديمــ يومي عمل  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 

 

 .جسر الملك حسين(عن طريق لطة الفلسطينية )جنبي من أراضي السُ األ المنشأ ذات البضائعخول دُ لصاريح تخدمة منح ال. 10

 . أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال النقل الثقيل للبضائع على الطرق.1 ــ الفئات الُمستفيدة.

 . أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال ُوسطاء الشحن على الُطرق.2

 .(نقل البضائعُمديرية ) ــ اإلدارة العامة ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف ــ  ــ ُشروط الُحصول عليها.

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 . صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة و/أو الُمفو  خطياً.1

 .واصفاتهاراد إدخالها ومُ وضح المواد المُ صورة عن بيان إعادة التصدير يُ . 2

 .. كتاب عدم ممانعة من وزارة االقتصاد للسلطة الفلسطينية3

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 .الُموافقة وإجراء الالزم. ُمخاطبة دائرة الجمار  األُردنية ب3

 . دائرة الجمار  األُردنية.1 ــ الشريك الخارجي. 

 . وزارة االقتصاد للسلطة الفلسطينية.2

 . الوسيط )ُمؤسسة او شركة(.3

 ال يوجد. ــ الُرسوم المطلوبة.

 من تاري  تقديم الُمعاملة بكامل الوثائق المطلوبة.ــ يومي عمل  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.
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 .ول أوروباى دُ وجهة إلتردنية المُ األُ  للمركبات النقل الدوليمنح تصاريح  خدمة. 11

 . أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال النقل الثقيل للبضائع على الطرق.1 ــ الفئات الُمستفيدة.

 . أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال ُوسطاء الشحن على الُطرق.2

 .(ُمديرية نقل البضائع) العامةــ اإلدارة  ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف ــ  ــ ُشروط الُحصول عليها.

ً ــ  ــ الوثائق المطلوبة.   .صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة و/أو الُمفو  خطيا

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 ُموظف االستقبال.. تقديم طلب خطي لدى 1

 المعنية.ول وزارات النقل في الدُ خالل لهيئة من ل ةرسلالمُ الُمعتمدة المطلوبة و التصاريحتعبئة . 2

 الالزمة للمركبات.التصاريح تحديث البيانات وإصدار . 3

 .ــ دائرة الجمار  األُردنية ــ الشريك الخارجي. 

 ال يوجد. ــ الُرسوم المطلوبة.

 من تاري  تقديم الُمعاملة بكامل الوثائق المطلوبة.ــ يومي عمل  الُمخصص إلنجازها.ــ الوقت 

 

 

 .الُمبرمةالتفاقيات ِوفقاً للتحميل ل لمملكةإلى ااألجنبية الفارغة  للمركباتخول دُ الريح اتص ح. خدمة من12

 للبضائع على الطرق.. أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال النقل الثقيل 1 ــ الفئات الُمستفيدة.

 . أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال ُوسطاء الشحن على الُطرق.2

 .(ُمديرية نقل البضائع) ــ اإلدارة العامة ــ أماكن تقديمها.

 وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع.ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف ــ  ــ ُشروط الُحصول عليها.

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة و/أو الُمفو  خطياً.. 1

فواكية الُخضيار والالعُمومية للبرادات الُمحملة ب. كتاب ُموافقة صادر عن نقابة أصحاب السيارات الشاحنة األُردنية 2

 وللشاحنات األُخرى بحيث يحمل رقم الشاحنة وجنسيتها.

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 لدى ُموظف االستقبال. . تقديم طلب خطي1

 القرار.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 .الُموافقة وإجراء الالزم. ُمخاطبة دائرة الجمار  األُردنية ب3

 الالزمة للمركبات.التصاريح تحديث البيانات وإصدار . 4

 العُمومية للبرادات الُمحملة بالُخضار والفواكة.ــ نقابة أصحاب السيارات الشاحنة األُردنية  ــ الشريك الخارجي. 

 .مركبةسة دنانير عن كل تصريح كل خمــ  ــ الُرسوم المطلوبة.

 الوثائق المطلوبة. فةمن تاري  تقديم الُمعاملة بكاــ يومي عمل  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 

 .لُمبرمةاِوفقاً لالتفاقيات جنسيتها ال تحمل األجنبية الُمحملة إلى المملكة من ُدولة  للمركبات. خدمة منح تصاريح الُدخول 13

 . أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال النقل الثقيل للبضائع على الطرق.1 ــ الفئات الُمستفيدة.

 . أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال ُوسطاء الشحن على الُطرق.2

 .(ُمديرية نقل البضائع) العامةــ اإلدارة  ــ أماكن تقديمها.

  وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاعُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف . 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 بلد األجنبي المعني.الأُردنية ُمتوجهة إلى  مركبات. عدم توفر 2

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 )لألُردني والشريك األجنبي( و/أو الُمفو  خطياً.. صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة 1

فواكية الُخضيار والالعُمومية للبرادات الُمحملة ب. كتاب ُموافقة صادر عن نقابة أصحاب السيارات الشاحنة األُردنية 2

 وللشاحنات األُخرى بحيث يحمل رقم الشاحنة وجنسيتها.

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 االستقبال. . تقديم طلب خطي لدى ُموظف1

 القرار.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 .الُموافقة وإجراء الالزم. ُمخاطبة دائرة الجمار  األُردنية ب3

 الالزمة للمركبات.التصاريح تحديث البيانات وإصدار . 4

 للبرادات الُمحملة بالُخضار والفواكة.العُمومية ــ نقابة أصحاب السيارات الشاحنة األُردنية  ــ الشريك الخارجي. 

 .مركبةخمسة دنانير عن كل تصريح كل ــ  ــ الُرسوم المطلوبة.

 من تاري  تقديم الُمعاملة بكامل الوثائق المطلوبة.ــ يومي عمل  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.
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 ال تحمل جنسيتها ِوفقاً لالتفاقيات الُمبرمة. األجنبية من المملكة إلى ُدول لمركباتا. خدمة منح تصاريح تحميل 14

 . أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال النقل الثقيل للبضائع على الطرق.1 ــ الفئات الُمستفيدة.

 . أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال ُوسطاء الشحن على الُطرق.2

 .(ُمديرية نقل البضائع) ــ اإلدارة العامة ــ أماكن تقديمها.

  .وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع. ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 أُردنية ُمتوجهة إلى بلد األجنبي المعني. مركبات. عدم توفر 2

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 خطياً.. صورة عن إثبات الشخصية ألصحاب العالقة و/أو الُمفو  1

فواكية الُخضيار والالعُمومية للبرادات الُمحملة ب. كتاب ُموافقة صادر عن نقابة أصحاب السيارات الشاحنة األُردنية 2

 وللشاحنات األُخرى بحيث يحمل رقم الشاحنة وجنسيتها.

 ــ إجراءات تقديمها.

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار.ب وُمخاطبة ُمقدم الطلب. إعداد التقرير الالزم 2

 .الُموافقة وإجراء الالزم. ُمخاطبة دائرة الجمار  األُردنية ب3

 الالزمة للمركبات..التصاريح تحديث البيانات وإصدار  .4

 العُمومية للبرادات الُمحملة بالُخضار والفواكة.ــ نقابة أصحاب السيارات الشاحنة األُردنية  ــ الشريك الخارجي. 

 .مركبةخمسة دنانير عن كل تصريح كل ــ  ــ الُرسوم المطلوبة.

 الوثائق المطلوبة. فةمن تاري  تقديم الُمعاملة بكاــ يومي عمل  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 

 

 . خدمة االستبدال التحديثي للُرؤوس القاطرة.15

 الثقيل للبضائع على الطرق.أصحاب تراخيص ُمزاولة أعمال النقل  ــ الفئات الُمستفيدة.

 .(ُمديرية نقل البضائع) ــ اإلدارة العامة ــ أماكن تقديمها.

  .وخالفه تقديم طلب تصويب أوضاع. ُمرخص عن السنوات السابقة وغير ُمخالف 1 ــ ُشروط الُحصول عليها.

 رأس قاطرة قديم. صاحب العالقة يملكن . أ2

 ــ الوثائق المطلوبة. 

 

 إثبات الشخصية ألصحاب العالقة و/أو الُمفو  خطياً. . صورة عن1

 .اقتناء الرأس القاطر سارية المفعولصورة عن رخصة . 2

 مييره أقييل ميين خمييسن يكييون عُ تسييجيله وترخيصييه علييى أراد الُمييالقيياطر صييورة عيين بيييان رقييم الشاصييي للييرأس . 3

 (.1814) زراء رقمسنوات تسبق سنة التخليص حسب قرار مجلس الوُ 

 إجراءات تقديمها.ــ 

 

 

 

 . تقديم طلب خطي لدى ُموظف االستقبال.1

 القرار.ب . إعداد التقرير الالزم وُمخاطبة ُمقدم الطلب2

 .الُموافقة وإجراء الالزم. ُمخاطبة دائرة الجمار  األُردنية ب3

 الالزمة للمركبات.التصاريح تحديث البيانات وإصدار . 4

 الجمار  األُردنية.. دائرة 1 ــ الشريك الخارجي. 

 دارة ترخيص السواقين والمركبات.إ. 2

 لدى الهيئة.النافذة ــ استناداً للتشريعات  ــ الُرسوم المطلوبة.

 الوثائق المطلوبة. فةمن تاري  تقديم الُمعاملة بكاــ يومي عمل  ــ الوقت الُمخصص إلنجازها.

 

 

 


