نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص لسنة 2102
المادة 0
ٌسمى هذا النظام (نظام ترخٌص النقل السٌاحً المتخصص لسنة  )2102وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

المادة 2
ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك :
الهٌئة  :هٌئة تنظٌم النقل البري المنشأة بموجب قانون هٌئة تنظٌم النقل البري .
المجلس  :مجلس إدارة الهٌئة .
المدٌر العام  :مدٌر عام الهٌئة .
النقل السٌاحً المتخصص  :نقل أفراد أو مجموعات سٌاحٌة برا إلى األماكن السٌاحٌة بما فً ذلك األماكن األثرٌة
والدٌنٌة لألغراض السٌاحٌة داخل المملكة وخارجها .
الشركة  :شركة النقل السٌاحً المتخصص المرخصة بموجب أحكام هذا النظام .
المركبة السٌاحٌة  :المركبة المرخصة الستخدامها فً أعمال النقل السٌاحً المتخصص .
المادة 3
ٌشترط فً مقدم طلب ترخٌص مزاولة أعمال النقل السٌاحً المتخصص ان ٌكون مسجل شركة وفق أحكام قانون
الشركات على أن تنحصر غاٌاتها فً النقل السٌاحً المتخصص وأن ال ٌقل رأسمالها عن ثلثة ملٌٌن دٌنار .
المادة 4
ٌشترط لترخٌص الشركة ما ٌلً :
أ .أن تسجل باسمها أو أن تستأجر بموجب عقد تأجٌر تموٌلً ما ال ٌقل عن ثلثٌن مركبة سٌاحٌة مصممة لنقل ما ٌزٌد
على ثلثٌن شخصا لكل مركبة على أن ال ٌزٌد عمرها عند تسجٌلها ألول مرة على سنة واحدة من تارٌخ الصنع  ،وأن
تستوفً الشروط الفنٌة واإلضافات والمواصفات والتجهٌزات المحددة فً التعلٌمات التً تصدر لهذه الغاٌة .
ب .أن توفر مواقف خاصة لمبٌت المركبات السٌاحٌة وانطلقها ووصولها وصٌانتها بموافقة الجهات الرسمٌة ذات العلقة
.
ج .أن تنشئ مكاتب إدارة واستقبال وقاعات انتظار مجهزة بالمقاعد والمرافق الصحٌة المناسبة وأجهزة السلمة العامة
ووسائل االتصال .
د .أن تعٌن مدٌرا للمكتب الرئٌس والعدد المناسب من اإلدارٌٌن والمستخدمٌن والفنٌٌن للعمل فٌها .
هـ .أن تكون مسددة لللتزامات والمساهمات المترتبة علٌها بموجب التشرٌعات األخرى .
و .ان تقدم كفالة بنكٌة سنوٌة مقدارها ( )011مائة ألف دٌنار باسم المدٌر العام باإلضافة لوظٌفته وذلك ضمانا لتنفٌذ أحكام
الترخٌص وشروطه  ،وللمجلس إعادة النظر فً مقدار تلك الكفالة كلما رأى ذلك مناسبا .
المادة 5
أٌ .صدر المدٌر العام الموافقة المبدئٌة لمقدم طلب الترخٌص مدتها ستة أشهر قابلة للتجدٌد لمدة مماثلة ولمرة واحدة
الستٌفاء الشروط والمتطلبات المقررة وفق أحكام المادة ( )4من هذا النظام  ،وفً حال استٌفائها ٌصدر قراره بالموافقة
على الترخٌص .
ب .إذا انقضت المدة المحددة فً الفقرة (أ) من هذه المادة دون استٌفاء متطلبات الترخٌص تعتبر الموافقة المبدئٌة ملغاة
حكما .
المادة 6
للمدٌر العام ترخٌص أي مكتب فرعً للشركة وفق تعلٌمات تحدد فٌها أسس عمل هذا المكتب وتنظٌمه بما فً ذلك
مسؤولٌة الشركة عن أعماله .
المادة 7
ٌترتب على الشركة القٌام بما ٌلً :
أ .تزوٌد كل من وزارة السٌاحة واآلثار والهٌئة بجمٌع المعلومات واإلحصاءات المتعلقة بنقل المجموعات السٌاحٌة وعدد
رحلتها المنتظمة وغٌر المنتظمة ومدة كل منها .

ب .صٌانة مركباتها السٌاحٌة وإدامتها وفق الشروط الفنٌة والمواصفات المحددة فً التعلٌمات الصادرة لهذه الغاٌة .
ج .تعلٌق الرخصة فً مكان ظاهر فً مكتب الشركة الرئٌسً أو الفرعً .

المادة 8
ٌجوز ألي شركة بموافقة المدٌر العام نقل األفراد والمجموعات لغاٌات الحج والعمرة وزٌارة األماكن المقدسة وفق النسب
التً ٌحددها بالتنسٌق مع وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسلمٌة ووزارة السٌاحة واآلثار .
المادة 9
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة ( )4من هذا النظام  ،للشركة أن تسجل عددا إضافٌا من المركبات السٌاحٌة
المصممة لنقل ما ٌقل عن ثلثٌن شخصا وفق الشروط والحاالت والنسب المحددة فً التعلٌمات الصادرة لهذه الغاٌة .
المادة 01
ٌجوز للشركة بٌع أي مركبة سٌاحٌة بموافقة مسبقة من المدٌر العام شرٌطة أن ال ٌقل عدد المركبات لدٌها عن الحد األدنى
المقرر وفق أحكام هذا النظام .
المادة 00
تتولى وزارة السٌاحة اإلشراف على مستوى الخدمات السٌاحٌة المقدمة من شركات النقل السٌاحً المتخصص وتبلٌغ
الهٌئة عن أي مخالفة ألحكام التشرٌعات النافذة .
المادة 02
أ .تتولى الهٌئة الرقابة على أداء الشركة والتأكد من التزامها بالشروط واألحكام المقررة بموجب هذا النظام والتعلٌمات
الصادرة بمقتضاه وللهٌئة أجراء الكشف على الشركة واتخاذ اإلجراءات اللزمة فً حال ارتكابها أي مخالفة .
ب .إذا اخلت الشركة بأي من التشرٌعات النافذة أو بأي من االلتزامات المنصوص علٌها فً هذا النظام والتعلٌمات
الصادرة بموجبه فللمدٌر العام ان ٌقرر مصادرة الكفالة أو أي جزء منها .
المادة 03
أ .تستوفً الهٌئة الرسوم السنوٌة وبدل الخدمات التالٌة عند إصدار الرخصة أو تجدٌدها :
 )0511( .0دٌنار رسم ترخٌص المكتب الرئٌسً أو تجدٌد ترخٌصه .
 )511( .2دٌنار رسم ترخٌص المكتب الفرعً أو تجدٌد ترخٌصه .
 )51( .3دٌنارا بدل فاقد أو تالف للرخصة .
بٌ .عتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغاٌات استٌفاء الرسوم السنوٌة عن الترخٌص ألول مرة .
المادة 04
ٌصدر المجلس التعلٌمات اللزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام بما فً ذلك ما ٌلً :
أ .معاٌٌر وشروط تقدٌم الشركة لخدماتها .
ب .تحدٌد مساحة المكتب الرئٌسً للشركة وألي مكتب فرعً لها وشروط اعتماد الهٌئة لشعار الشركة وألوان مركباتها
السٌاحٌة .
ج .مؤهلت العاملٌن لدى الشركة وشروط تعٌٌنهم واعتماد الزي الخاص بهم .
المادة 05
ٌلغى ( نظام النقل السٌاحً المتخصص رقم ( )7لسنة  ) 0995على أن ٌستمر العمل بالتعلٌمات الصادرة بمقتضاه إلى أن
تعدل أو تلغى أو ٌستبدل غٌرها بها خلل مدة ال تتجاوز سنة واحدة من تارٌخ نفاذ أحكام هذا النظام .
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