نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير لسنة 2009
المادة 1
ٌسمى هذا النظام ( نظام ترخٌص شركات ومكاتب سٌارات التأجٌر لسنة  )2002وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة
الرسمٌة .
المادة 2
ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك .
الهٌئة هٌئة تنظٌم قطاع النقل العام .
المجلس مجلس ادارة الهٌئة .
المدٌر العام مدٌر عام الهٌئة .
سٌارة التأجٌر المركبة المصممة لنقل الركاب والمرخصة لغاٌات التأجٌر.
الشركة الشركة المرخصة وفقا الحكام هذا النظام لغاٌات تأجٌر الحافالت والحافالت المتوسطة.
المكتب المكتب المرخص لتأجٌر سٌارات الركوب .
المادة 3
ترخٌص شركات التأجٌر :
أٌ .شترط لترخٌص الشركة ما ٌلً :
 .1تقدٌم طلب الى الهٌئة ٌرفق به كافة الوثائق المتعلقة بموقع الشركة ومساحة المكاتب الخاصة بها ومواصفات المركبات
المراد ترخٌصها والوثائق االخرى التً تطلبها الهٌئة .
 .2ان ال ٌقل رأسمالها المسجل عن ملٌون ونصف الملٌون دٌنار.
بٌ .صدر المجلس قراره بالموافقة المبدئٌة على الطلب وعلى مقدمه وخالل مدة ال تزٌد على ستة اشهر من تارٌخ هذه
الموافقة استكمال الشروط والمتطلبات الالزمة للترخٌص بما فً ذلك ما ٌلً :
 .1تسجٌل خمس عشرة حافلة باسم الشركة حدا ادنى .
 .2تجهٌز مكاتب الشركة وتعٌٌن العاملٌن فٌها واستٌفاء المتطلبات الخاصة بالمركبات ومواصفاتها  ،او اي شروط اخرى
بموجب التعلٌمات التً ٌصدرها المجلس .
 .3تقدٌم كفالة حسن تنفٌذ بنكٌة بالصٌغة والشروط التً تعتمدها الهٌئة بقٌمة ( )50.000خمسٌن الف دٌنار باسم المدٌر
العام باالضافة لوظٌفته على ان ٌتم تجدٌدها سنوٌا وذلك لضمان التزامه باحكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بموجبه .
ج .فً حال استٌفاء جمٌع الشروط والمتطلبات المنصوص علٌها فً الفقرة (ب) من هذه المادة وخالل المدة المحددة فٌها
ٌتم منح الترخٌص للشركة  ،وبخالف ذلك تعتبر الموافقة المبدئٌة ملغاة حكما.
المادة 4
للشركة ان تسجل باسمها عددا من الحافالت المتوسطة بما ال ٌزٌد على ثالثة امثال عدد الحافالت المرخصلة لدٌها وطبقا
للمواصفات الفنٌة المعتمدة .
المادة 5
أٌ .جب ان تكون سنة صنع الحافلة او الحافلة المتوسطة المراد تشغٌلها من مودٌل سنة منح الترخٌص او التً تسبقها او
التً تلٌها .
بٌ .جب ان ال ٌزٌد العمر التشغٌلً للحافلة على خمس عشرة سنة وللحافلة المتوسطة على اثنتً عشرة سنة من تارٌخ
صنع اي منهما .
المادة 6
أ .ترخص الشركة لممارسة اي من االعمال التالٌة :
 .1نقل العاملٌن فً الشركات والمؤسسات.
 .2القٌام بالرحالت الطالبٌة او الجماعٌة او العائلٌة .
 .3نقل الحجاج او المعتمرٌن .
 .4اي اعمال تأجٌر اخرى ٌوافق علٌها المجلس وفقا للشروط التً ٌضعها بناء على تنسٌب المدٌر العام .
ب .ال ٌجوز للشركة ان تمارس اعمال نقل المجموعات السٌاحٌة .

المادة 7
تلتزم الشركة  ،بناء على طلب الهٌئة  ،بتزوٌدها بجمٌع المعلومات واالحصاءات المتعلقة بالركاب ومواقع االنطالق
والوصول وعدد الرحالت واي معلومات اخرى تطلبها .
المادة 8
ترخٌص مكاتب التأجٌر :
ٌشترط لترخٌص المكتب ما ٌلً :
أ .تقدٌم طلب الى الهٌئة ٌرفق به كافة الوثائق المتعلقة بالموقع ومساحات المكتب ومواصفات المركبات والوثائق االخرى
التً تطلبها الهٌئة .
ب .ان ال ٌقل رأسماله المسجل عن ( )500.000خمسمائة الف دٌنار .
المادة 9
ٌصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئٌة على الطلب وعلى مقدمه وخالل مدة ال تزٌد على ستة اشهر من تارٌخ هذه
الموافقة استكمال الشروط والمتطلبات الالزمة للترخٌص بما فً ذلك ما ٌلً :
أ .ان ٌسجل باسم المكتب ثالثٌن سٌارة ركوب او سٌارة ركوب مصممة للنزهة والنوم حدا ادنى .
ب .ان تكون سنة صنع السٌارة من نفس سنة منح الترخٌص او التً تسبقها او التً تلٌها وان تتوافر فٌها المواصفات
الفنٌة المعتمدة او اي مواصفات اضافٌة ٌقررها المجلس .
ج .االلتزام بكافة الشروط المتعلقة بالموقع والمكاتب والعاملٌن والسٌارات وصٌانتها او اي شروط اخرى بموجب
التعلٌمات التً ٌصدرها المجلس .
د .تقدٌم كفالة حسن تنفٌذ بنكٌة بالصٌغة والشروط التً تعتمدها الهٌئة بقٌمة ( )15.000خمسة عشر الف دٌنار باسم
المدٌر العام باالضافة لوظٌفته  ،على ان ٌتم تجدٌدها سنوٌا وذلك لضمان التزامه باحكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة
بموجبه .
المادة 10
أ .فً حال استٌفاء جمٌع الشروط والمتطلبات المنصوص علٌها فً المادة ( )2من هذا النظام وخالل المدة المحددة فٌها ٌتم
منح الترخٌص للمكتب وبخالف ذلك تعتبر الموافقة المبدئٌة ملغاة حكما .
بٌ .تم تجدٌد ترخٌص المكتب سنوٌا شرٌطة ما ٌلً :
 .1االلتزام بأحكام الفقرات (أ) و (ج) و (د) من المادة ( )2من هذا النظام .
 .2ان ال ٌزٌد العمر التشغٌلً للسٌارة من تارٌخ سنة الصنع على ست سنوات.
المادة 11
مع مراعاة احكام هذا النظام ٌسمح بترخٌص فروع لمكاتب التأجٌر لممارسة اعمالها فً اي من االماكن التالٌة :
أ .الفنادق السٌاحٌة المصنفة من فئة الثالث نجوم فما فوق .
ب .المطارات والموانئ البحرٌة والبرٌة والمعابر .
ج .المواقع السٌاحٌة التً تحددها الهٌئة بالتنسٌق مع وزارة السٌاحة .
د .اي مواقع اخرى ٌحددها المجلس .
المادة 12
أ .ال ٌجوز للمكتب تأجٌر سٌارات الركوب اال للفئات التالٌة :
 .1الشخص الطبٌعً الذي ٌحمل رخصة سوق اردنٌة او أجنبٌة او دولٌة سارٌة المفعول سواء كان أردنٌا او أجنبٌا على
ان ال ٌقل عمره عن ( )21سنة .
 .2الشخص االعتباري المسجل فً وزارة الصناعة والتجارة وفقا لالصول القانونٌة شرٌطة االلتزام بالشروط الواردة فً
البند ( )1من هذه الفقرة فٌما ٌتعلق بالسائق .
بٌ .جوز ان ٌتضمن عقد تأجٌر السٌارة سائقا اضافٌا واحدا فقط على ان ٌذكر اسمه فً العقد  ،شرٌطة ان تنطبق علٌه
الشروط الخاصة بالسائق المنصوص علٌها فً الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج .مع مراعاة احكام الفقرتٌن (أ) و(ب) من هذه المادة ال ٌجوز لمن ٌستأجر سٌارة ركوب ان ٌسمح للغٌر باستعمالها
تحت طائلة المسؤولٌة القانونٌة .
د .تلتزم مكاتب التأجٌر بعقود التأجٌر الموحدة والمعتمدة من الهٌئة .
المادة 13
أ .على المكتب ان ٌحتفظ بصورة ( فوتوستاتٌة) عن جواز السفر او البطاقة الشخصٌة الصادرة عن دائرة االحوال المدنٌة
والجوازات المستأجر السٌارة مبٌنا فٌها اسمه الكامل وصورته الشخصٌة ورقم الجواز او البطاقة والمعلومات الخاصة
برخصة السوق .
ب .على المكتب ان ٌحتفظ بقٌود عن حركة السٌارات العائدة له بما فً ذلك اسماء مستأجرٌها وجنسٌاتهم وعناوٌنهم وان
ٌزود المركز االمنً المختص بكشوف ٌومٌة عن هذه القٌود .
المادة 14
على المكتب توفٌر جمٌع الخرائط والمعلومات السٌاحٌة التً ٌحتاج الٌها السائح فً المملكة .
المادة 15
تعتبر الرخص الممنوحة لمكاتب التأجٌر قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها صادرة بموجبه  ،على ان ٌتم توفٌق اوضاعها
وفقا للتعلٌمات الصادرة لهذه الغاٌة .
المادة 16
أٌ .جوز للهٌئة  ،وفً اي وقت  ،ان تقوم بالتفتٌش على الشركات ومكاتب التأجٌر للتأكد من مدى تقٌدها باحكام هذا النظام
والتعلٌمات الصادرة بموجبه .
ب .اذا تبٌن مخالفة الشركة او المكتب الي من شروط الترخٌص او التصرٌح فللمدٌر العام توجٌه انذار للمخالف
بضرورة تصوٌب المخالفة خالل المدة المحددة فً االنذار وبخالف ذلك ٌتم الغاء الترخٌص او التصرٌح مع مصادرة
الكفالة .
المادة 17
ٌصدر المجلس التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ احكام هذا النظام .
المادة 18
ٌلغى (نظام ترخٌص شركات ومكاتب سٌارات التأجٌر رقم ( )104لسنة  )2002على ان تبقى التعلٌمات الصادرة بموجبه
سارٌة المفعول الى ان تعدل او تلغى او ٌستبدل غٌرها بها .
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