
وترخٌص الفروع واصدار  الطرق علىوسطاء الشحن و الناقلٌنوتصنٌف  ترخٌص تعلٌمات

 وتصنٌف ترخٌص نظام من( 11) ،( 11)،( 4)، ( /أ 02) المواد أحكام بموجب ٌحرصاالت

 0211( لسنة  2رقم )  الشحن ووسطاء الناقلٌن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وترخٌص الفروع  الطرق علىوسطاء الشحن و الناقلٌن وتصنٌف ترخٌص تعلٌمات) التعلٌمات هذه تسمى ( :1) المادة

 . الرسمٌة الجرٌدة فً نشرها تارٌخ من بها وٌعمل( 3102 لسنةالتصارٌح واصدار 

 

وتعدٌالته وقانون هٌئة تنظٌم  3112( لسنة 30اضافة الى التعرٌفات الواردة فً قانون نقل البضائع رقم ) ( :0) المادة

 لها المخصصة المعانً التعلٌمات هذه فً وردت حٌثما والعبارات للكلمات ٌكون ,  3100( لسنة 4رقم )النقل البري 

 .ذلك غٌر على القرٌنة تدل لم ما أدناه

 . البري النقل تنظٌم هٌئة   : الهٌئة

 . الهٌئة ادارة مجلس  : المجلس

 . الهٌئة عام مدٌر  : العام المدٌر

 . به المعمول الطرق على البضائع نقل قانون  : القانون

و أعمال وسطاء أ الطرق على للبضائع الثقٌل النقل أعمال لمزاولة الهٌئة عن تصدر التً الموافقة :  الترخٌص

 . الشحن على الطرق  

 .  فوق فما  طن(  30)  اإلجمــالً وزنها ٌكون التً الشحن بمركبة النقل : الطرق على للبضائع الثقٌل النقل

 على الطرق .المرخص من الهٌئة لمزاولة اعمال النقل الثقٌل للبضائع  الشخص  :الناقل 

 الشخص المرخص من الهٌئة المتعاقد مع الناقل باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته لنقل  : وسٌط الشحن

  البضائع على الطرق وفق احكام القانون .   

 .السٌر قانون فً معرفة هً وكما أجر مقابل الطرق على البضائع لنقل المصممة المركبة :   الشحن مركبة

 .مقطورة نصف أو مقطورة لجر والمصممة ذاتها بحد للشحن المعدة غٌر المركبة :    القاطر الرأس

 .مقطورة لجر والمجهزة للشحن المعدة المركبة   : القاطرة

 . وزنها من جزءا   ٌحمل قاطر رأس لٌجرها المصممة اآللٌة غٌر المركبة  : المقطورة نصف

 . وزنها من جزء أي تحمل أن دون قاطرة لتجرها المصممة اآللٌة غٌر المركبة : المقطورة

الخام مختلف انواع البضائع باستثناء البضائع التً تحتاج الى انماط نقل متخصصة مثل النفط  :  البضائع العامة

والباطون  ةالمبرد والموادومشتقاته والزٌوت النباتٌة واالغنام والمثقالت والسٌارات والحاوٌات 

 إضافتها. المجلسرر ٌقٌة انماط نقل متخصصة اخرى أوالجاهز 

 نظام ترخٌص وتصنٌف الناقلٌن وفقا  ألحكام  مركبات الشحنالستخدام الهٌئة  صادرة عنالموافقة ال  :التصرٌح

 والتشرٌعات ذات العالقة.ووسطاء الشحن   

 

 



 

 الناقلٌن لمزاولة اعمال النقل الثقٌل للبضائع  وتصنٌف ترخٌص

 

  مستقبال اعتماده ٌتم آخر نمط أي أو التالٌة المتخصصة النقل على الطرق أنماط تعتمد التعلٌمات هذه لغاٌات: (1) المادة

 من قبل المجلس :

 . ومشتقاته الخام النفط نقل . أ

 .الحاوٌات نقل . ب

 .  النباتٌة الزٌوت نقل. ج

 . ةالمبردالمواد  نقل. د

 . السٌارات نقل .هـ

 . المثقالت نقل. و

 . والمواشً األغنام نقل. ز

 .الجاهز الباطون نقل. ح

 .العامة البضائع نقل. ط

 

وكذلك باالضافة الى الشروط والمواصفات الواردة فً قانون السٌر واالنظمة والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه  (:2) المادة

 الشحن مركبات فً ٌشترطاخرى بهذه الخصوص و قرارات صادرة عن اي جهة رسمٌة الواردة فً أي تشرٌعات أ

 ما أعاله( 2) المادة فً المحددة النقل أنماط تزاول التً المقطورات وأنصاف والمقطورات والقاطراتوالرؤوس القاطرة 

 : ٌلً

 . بالصهارٌج ومشتقاته الخام النفط نقل. أ

 والثروة الطاقة وزارة عن الصادرة الخام للنفط الناقلة الصهارٌج فً توفرها الواجب العامة السالمة بشروط التقٌد  

 الدفاع مدٌرٌة تعلٌمات وحسب المنقولة بالمادة الخاصة اإلرشادٌة الالصقة وضع مع األخرى الرسمٌة والجهات المعدنٌة

 .المدنً

 . الحاوٌات نقل . ب

 للحاوٌات للكهرباء تولٌد ووحدة( Twist Locks) الحاوٌات تثبٌت بأقفال ومزودة الحاوٌات لنقل مجهزة تكون أن .0

 .المبردة

 فً المستخدمة الحاوٌات لقٌاس مناسبة المقطورات وأنصاف والمقطورات والقاطرات الشحن مركبات أبعاد تكون أن .3

 .المختصة الجهات من المعتمدة المواصفات وحسب النقل

 . بالصهارٌج النباتٌة الزٌوت نقل. ج

 .والجهات الرسمٌة االخرى  الصحة وزارة عن الصادرة النباتٌة للزٌوت الناقلة الصهارٌج بمواصفات التقٌد

 



 . ةالمبردالمواد  قلن. د

 .  المطلوبة الحرارة درجات لتأمٌن كافٌة طاقة ذات تبرٌد وحدة توفر. 0

 .  الحرارة تسجٌل أجهزة توفر.  3

 .  الخارج من لألشعة عاكسة بألوان المقطورة ونصف والمقطورة والقاطرة الشحن مركبة صندوق طالء.  2

 . السٌارات نقل. هـ

 . أعلى كحد طابقٌن أو واحد طابق ذات تكون أن .0

 .وجدت إن الثانً الطابق رمبة وانزال لرفع الستعمالها مٌكانٌكٌة او هٌدرولٌكٌة بروافع مجهزة تكون أن .3

 .   السٌارات ونزول لصعود ذاتٌة بوسائل مجهزة تكون أن .2

 . المثقالت نقل. و

 (  .   LOW BED)  منخفضة أرضٌة ذات المقطورات أنصاف أو المقطورات تكون أن   

 . والمواشً االغنام نقل.  ز

 .الجانبٌة التهوٌة وفتحات الوسطٌة كالقواطع والمواشً األغنام لنقل والثابتة الخاصة المواصفات تتوفر أن .0

 . والمواشً األغنام تناسب خشنة األرضٌات تكون أن .3

 .  الجاهز الباطون نقل.  ح

 . الجاهز الباطون لنقل حصرا   مصممة تكون أن

 . العامة البضائع نقل. ط

 .المنقولة البضاعة وطبٌعة لتتناسب مجهزة تكون أن

 

 الشروط المطلوبة للترخٌص : (:3) المادة

والخاضع للتصنٌف وفق أحكام  الطرق على للبضائع الثقٌل النقل أعمال لمزاولة الناقل لترخٌص المطلوبة الشروط -أ 

 :نظام ترخٌص وتصنٌف الناقلٌن 

 ومن الحال مقتضى حسب بهما المعمول التجارة سجل نظام أو الشركات قانون أحكام بموجب مسجال   ٌكون أن .0

 .التعلٌمات هذه من( 2) المادة فً المحددة النقل أنماط وفق مزاولتها المراد النقل أنماط غاٌاته ضمن

 .دٌنار الف خمسٌن( 01111) عن المسجل المال رأس ٌقل ال أن .3

 وعلى العام المدٌر ٌقرها التً الصٌغة ووفق دٌنار آالف عشرة( 01111) عن قٌمتها تقل ال بنكٌة كفالة تقدٌم  .2

 بمقتضى علٌه المترتبة وااللتزامات الشروط تنفٌذ حسن لضمان الطلب لدى للدفع وقابلة مشروطة غٌر تكون أن

 . بموجبه الصادرة والقرارات والتعلٌماتالنظمة االقانون و وأحكام النافذة التشرٌعات

 المقطورات وانصاف والمقطورات والقاطرات القاطرة والرؤوس الشحن مركبات الترخٌص لغاٌات تعتمد .4

 قانون وفق تموٌلً تأجٌر عقد بموجب المستأجرة أو/ و الناقلة المؤسسة/ الشركة باسم رسمٌا   والمسجلة المملوكة

 سارٌة تقدٌم طلب الترخٌص أو تجدٌده عند المركبات اقتناء رخص تكون أن وعلى به المعمول التموٌلً التأجٌر

ذلك, وتعتمد مركبات  مع توافقها حال فً مزاولتها المطلوب النقل أنماط لكافة القاطرة الرؤوس وتعتمد المفعول

استخدامها ضمن نمط النقل المطابق لصفة والمقطورات وأنصاف المقطورات حسب صفة  االلٌة الشحن

 استخدامها.



 

 .( 0ن )االلٌة عمركبات الشحن / أو ون ال ٌقل عدد الرؤوس القاطرة أأ.  .0

المطلوب مزاولته وفق الواحد أنصاف المقطورات ضمن نمط النقل المتخصص عدد ال ٌقل ٌشترط بأن  .ب

 .( 0( من هذه التعلٌمات عن )2أنماط النقل المحددة فً المادة )

 على نمط النقل المتخصص المطابق لصفة استخدامها فقط .ٌة لشحن أالالمركبات  تعتمدج. 

 .ثانوٌة عامة كحد أدنى شهادة على وحاصل الجنسٌة أردنً مدٌر الناقلة الشركة  لدى باإلدارة ٌقوم أن .2

 . إدارٌٌن( 2) عن ٌقل ال بما االسطول وحجم ٌتناسب إداري جهاز توفر ٌثبت ما تقدٌم .7

 .المفعول الساري االجتماعً الضمان قانون احكامب تثبت التزام الشركة/ المؤسسة  رسمٌة وثائق تقدٌم .8

 إبراز الناقلة المؤسسة/  الشركة وعلى وفاكس بهاتف مجهز مربع متر( 01) عن مساحته قلٌ ال مكتب رٌتوف .9

 .اإلصدار وحدٌثة األصول حسب الرسمٌة الجهات من المصدق اإلٌجار عقد أو الملكٌة سند

 الملكٌة سند إبراز الناقلة المؤسسة/  الشركة وعلى. الشاحنات لمبٌت دونم( 3) عن مساحتها تقل ال ساحة رٌتوف .01

وموافقة من البلدٌة المختصة على  اإلصدار وحدٌثة األصول حسب الرسمٌة الجهات من المصدق اإلٌجار عقد أو

 اسنخدام الساحة كمبٌت للشاحنات .

 

خاضع للتصنٌف وفق أحكام نظام الغٌر  الطرق على للبضائع الثقٌل النقل أعمال لمزاولة الناقل ترخٌص شروط  -ب

 :ترخٌص وتصنٌف الناقلٌن 

 أنماط وفق مزاولتها المراد النقل أنماط غاٌاته ضمن ومن الشركات قانون أحكام بموجب مسجال   ٌكون أن .0

 .التعلٌمات هذه من( 2) المادة فً المحددة النقل

فً   الشركاء أو المساهمٌن ٌكون أن وعلى دٌنار ألف خمسٌن( 01111) عن المسجل المال رأس ٌقل ال أن .3

 .( عشرة01وعلى أن ال ٌقل عددهم عن ) مركبات الشحن االفراد مالكً السجل التجاري من

 العام المدٌر ٌقرها التً الصٌغة ووفق دٌنار آالف عشرة( 01111) عن قٌمتها تقل ال بنكٌة كفالة ٌقدم أن .2

 المترتبة وااللتزامات الشروط تنفٌذ حسن لضمان الطلب لدى للدفع وقابلة مشروطة غٌر تكون أن وعلى

  بموجبه الصادرة والقرارات والتعلٌماتواالنظمة القانون  وأحكام النافذة التشرٌعات بمقتضى علٌه

 المقطورات وانصاف والمقطورات والقاطرات القاطرة والرؤوس الشحن مركبات الترخٌص لغاٌات تعتمد .4

 أو/ و باسماء المساهمٌن أو الشركاء الواردة اسماؤهم بالسجل التجاري للشركة رسمٌا   والمسجلة المملوكة

 اقتناء رخص تكون أن وعلى به المعمول التموٌلً التأجٌر قانون وفق تموٌلً تأجٌر عقد بموجب المستأجرة

 النقل أنماط لكافة القاطرة الرؤوس وتعتمد المفعول سارٌة تقدٌم طلب الترخٌص أو تجدٌده عند المركبات

والمقطورات وأنصاف االلٌة ذلك, وتعتمد مركبات الشحن  مع توافقها حال فً مزاولتها المطلوب

 استخدامها ضمن نمط النقل المطابق لصفة استخدامها.المقطورات حسب صفة 

 ( .01أ. أن ال ٌقل عدد الرؤوس القاطرة و/ أو مركبات الشحن االلٌة عن ) .0

ٌشترط بأن ال ٌقل عدد أنصاف المقطورات ضمن نمط النقل المتخصص الواحد المطلوب مزاولته وفق  .ب

 .( 01عن )( من هذه التعلٌمات 2أنماط النقل المحددة فً المادة )

 ٌة على نمط النقل المتخصص المطابق لصفة استخدامها فقط .لشحن أالالج. تعتمد مركبات 

 .ثانوٌة عامة كحد أدنى شهادة على وحاصل الجنسٌة أردنً مدٌر الناقلة الشركة  لدى باإلدارة ٌقوم أن .4

 . إدارٌٌن( 2) عن ٌقل ال بما لدٌها االسطول وحجم ٌتناسب إداري جهاز توفر ٌثبت ما تقدٌم  .7

 المفعول. الساري االجتماعً الضمان قانون تثبت التزامها باحكام رسمٌة وثائق تقدٌم  .8

 أو الملكٌة سند إبراز الشركة وعلى وفاكس بهاتف مجهز مربع متر( 01) عن مساحته ٌقل ال مكتب رٌتوف .9

 .اإلصدار وحدٌثة األصول حسب الرسمٌة الجهات من المصدق اإلٌجار عقد

 عقد أو الملكٌة سند إبراز الشركة وعلى. الشاحنات لمبٌت دونم( 3) عن مساحتها تقل ال ساحة رٌتوف .01

وموافقة من البلدٌة المختصة على اإلصدار  وحدٌثة األصول حسب الرسمٌة الجهات من المصدق اإلٌجار

 اسنخدام الساحة كمبٌت للشاحنات .

 

 



 

  : (4المادة ) 

بعد دراسة الطلب الهٌئة قدم طلب الترخٌص الى المدٌرٌة المعنٌة على النموذج المعتمد لهذه الغاٌة وتقوم ٌ .0

  بالموافقة المبدئٌة علٌه او رفضه على ان ٌكون مبررا .

من تارٌخ تبلٌغه بالموافقة المبدئٌة  ٌوما   ثالثٌن مهلة  وخالل الترخٌص طالب ٌقومفً حال الموافقة المبدئٌة  .3

  .المتطلبات الالزمه للترخٌص  باستكمال كافة

 

 : التالٌة الناقل مرفقا  به الوثائق من خطً طلب على بناء الترخٌص تجدٌد ٌتم:  (7المادة ) 

 أن المصنف وعلى للناقل تموٌلً تأجٌر عقد بموجب المستأجرة أو/و الناقل باسم المسجلة الشحن بمركبات كشفا   .0

 .المفعول سارٌة اقتنائها رخص تكون

مستاجرٌها اٌجارا تموٌلٌا الواردة  أو اء مالكً مركبات الشحن االفرادباسم المسجلة الشحن بمركبات كشفا   .3

 . المفعول سارٌة اقتنائها رخص تكون أن علىغٌر المصنف و اسماؤهم فً السجل التجاري للناقل

 .الملكٌة سند أو المكاتب إٌجار لعقد مطابقة المفعول سارٌة مهن رخصة .2

خدام وافقة من البلدٌة المختصة على استوبم األصول حدٌثا وحسب مصدقا للساحات ملكٌة سند أو إٌجار عقد .4

 الساحة كمبٌت للشاحنات .

 . كفالة بنكٌة سارٌة المفعول تتفق مع مدة الترخٌص  .0

 .  حدٌث تجاري سجل .2

 . اإلداري الكادر توفر استمرارٌة تثبت وثائق رسمٌة  .7

 

  ( من نظام ترخٌص وتصنٌف الناقلٌن ووسطاء الشحن9ما ورد فً الفقر )د( من المادة ) مراعاة( :مع 8المادة ) 

 النقل أعمال لمزاولة الناقل ٌصنف/ أ ( من هذه التعلٌمات 3المادة )فً  المتطلبات الواردةاضافة الى و     

 :الفئات التالٌة  ضمن الطرق على للبضائع الثقٌل     

 :وٌشترط فٌها ما ٌلً  األولى الفئة -

 .دٌنار ملٌون( 0111111) عن المسجل المال رأس ٌقل ال أن .1

 . دٌنار ألف ثالثٌن( 21111) عن بنكٌةال كفالةال ال تقل قٌمة أن .0

أربعٌن  (41) عن اآللٌة التً ٌملكها أو ٌستأجرها بموجب عقد تأجٌر تموٌلً الشحن مركبات عدد ٌقل ال أن .1

 مركبة .

وأن  الجامعٌة االولى شهادةال على وحاصل الجنسٌة أردنً مدٌر الناقلة المؤسسة/  الشركة لدى باإلدارة ٌقوم أن .4

 المهنٌة الجدارة شهادة( سنوات أو 0الطرق بما ال ٌقل عن ) شهادة تثبت خبرته فً قطاع نقل البضائع علىٌقدم 

 .  (CPC) البري النقل قطاع فً العاملٌن للمدراء

 . إدارٌٌن( 8) عنعدد االدراٌٌن  ٌقل الأن  .0

 . مربع متر( 001) عن مساحته تقل ال مكتب توفر .2

 . الشاحنات لمبٌت دونم( 0) عن مساحتها تقل ال ساحات توفر .7

 :وٌشترط فٌها ما ٌلً الثانٌة الفئة  - 

 .دٌنار ألف خمسمائة( 011111) عن المسجل المال رأس ٌقل ال أن .1

 . دٌنار ألف عشرٌن ( 31111) عن البنكٌة الكفالة ال تقل قٌمة أن .0

خمس  (30) عن اآللٌة التً ٌملكها أو ٌستأجرها بموجب عقد تأجٌر تموٌلً الشحن مركبات عدد ٌقل ال أن .1

 .وعشرٌن مركبة 



وأن  الجامعٌة االولى الشهادة على وحاصل الجنسٌة أردنً مدٌر الناقلة المؤسسة/  الشركة لدى باإلدارة ٌقوم أن .2

 المهنٌة الجدارة ( سنوات أو شهادة0تثبت خبرته فً قطاع نقل البضائع على الطرق بما ال ٌقل عن )ٌقدم شهادة 

 .  (CPC) البري النقل قطاع فً العاملٌن للمدراء

 .إدارٌٌن ( 0) عدد االدراٌٌن عن ٌقل أن ال .3

 .مربع  متر( 011) عن مساحته تقل ال مكتب توفر .4

 .الشاحنات  لمبٌت دونم( 2) عن مساحتها تقل ال ساحات توفر .7

 :وٌشترط فٌها ما ٌلً الثالثة الفئة   -  

 .دٌنار ألف مائة( 011111) عن المسجل المال رأس ٌقل ال أن .0

 . دٌنار ألف  خمسة عشرة( 00111) عن البنكٌة الكفالة ال تقل قٌمة أن .0

عشر ( 01) عن تموٌلًاآللٌة التً ٌملكها أو ٌستأجرها بموجب عقد تأجٌر  الشحن مركبات عدد ٌقل ال أن .2

 مركبات.

 :  وٌشترط فٌها ما ٌلً الرابعة الفئة   - 

خمس ( 0) عن اآللٌة التً ٌملكها أو ٌستأجرها بموجب عقد تأجٌر تموٌلً الشحن مركبات عدد ٌقل ال أن .0

 . مركبات

 

 وسطاء الشحن على الطرق وتصنٌف ترخٌص

 

 : ص وسطاء الشحنٌترخشروط ( : 9المادة )

)الشركة / المؤسسة ( فً المملكة وفقا ألحكام قانون الشركات أو نظام سجل التجارة المعمول بهما  لأن تسج .0
 حسب مقتضى الحال ومن ضمن غاٌاتها أعمال وسطاء الشحن على الطرق .

 ( خمسٌن ألف دٌنار أردنً  .01111الشركة / المؤسسة( المسجل عن )أن ال ٌقل رأس مال )  .3
 أن وعلى العام المدٌر ٌقرها التً الصٌغة ووفق دٌنار آالف خمسة( 0111) عن قٌمتها تقل ال بنكٌة كفالة تقدٌم  .2

 بمقتضى اعلٌه المترتبة وااللتزامات الشروط تنفٌذ حسن لضمان الطلب لدى للدفع وقابلة مشروطة غٌر تكون
 . بموجبه الصادرة والقرارات والتعلٌمات النظمةاوالقانون  وأحكام النافذة التشرٌعات

 سند إبراز المؤسسة/  الشركة وعلى وفاكس بهاتف مجهز مربع متر( 01) عن مساحته تقل ال مكتب رٌتوف .4
 .اإلصدار وحدٌثة األصول حسب الرسمٌة الجهات من المصدق اإلٌجار عقد أو الملكٌة

عامة كحد أن ٌقوم باإلدارة لدى ) الشركة / المؤسسة( مدٌر متفرغ أردنً الجنسٌة وحاصل على شهادة ثانوٌة  .0
 أدنى .

 . إدارٌٌن( 2) عن ٌقل ال بما إداري جهاز رٌتوف  .2
 المفعول.  الساري االجتماعً الضمان قانون باحكامااللتزام تثبت  رسمٌة وثائقتقدٌم  .7

 

  : (12المادة ) 

ٌقدم طلب الترخٌص الى المدٌرٌة المعنٌة على النموذج المعتمد لهذه الغاٌة وتقوم الهٌئة بعد دراسة الطلب  .0

 بالموافقة المبدئٌة علٌه او رفضه على ان ٌكون مبررا . 

من تارٌخ تبلٌغه بالموافقة المبدئٌة  ٌوما   ثالثٌن مهلة  وخالل طالب الترخٌص فً حال الموافقة المبدئٌة ٌقوم .3

 .  المتطلبات الالزمه للترخٌص استكمال كافةب

 

 : التالٌة مرفقا  به الوثائق وسٌط الشحن من خطً طلب على بناء الترخٌص تجدٌد : ٌتم  (11المادة )

 .الملكٌة سند أو المكاتب إٌجار لعقد مطابقة المفعول سارٌة مهن رخصة .0



 . كفالة بنكٌة سارٌة المفعول تتفق مع مدة الترخٌص  .3

 .  حدٌث تجاري سجل .2

 .اإلداري الكادر توفر استمرارٌة تثبت وثائق رسمٌة  .4

 

          وسطاء الشحن ضمن  ( من هذه التعلٌمات ٌصنف 9فً المادة ) ةرداوالمتطلبات الاضافة الى ما   (: 10المادة ) 

 :التالٌة  الفئات

 :وٌشترط فٌها ما ٌلً  األولى الفئة  -

 دٌنار أردنً. ملٌون( 0111111أن ال ٌقل رأسمال  عن ) .0
 .مربعا مئة وعشرٌن مترا( 031) عنمساحة المكتب  تقل ال أن .3

وأن ٌقدم  الجامعٌة االولى الشهادة على وحاصل الجنسٌة أردنً مدٌر المؤسسة/  الشركة لدى باإلدارة ٌقوم أن .2

 المهنٌة الجدارة ( سنوات أو شهادة0شهادة تثبت خبرته فً قطاع نقل البضائع على الطرق بما ال ٌقل عن )

 .  (CPC) البري النقل قطاع فً العاملٌن للمدراء

 . موظفٌن ( 8) عنعدد االدارٌٌن  ٌقل ال أن .4

 .( عشرٌن ألف دٌنار31111) عن قٌمة الكفالة البنكٌة تقل ال أن .0
( 011)أن تقدم الشركة / المؤسسة ما ٌثبت امتالكها لمستودعات أو مراكز لوجستٌة بسعة تخزٌنٌة ال تقل عن  .2

 متر مربع.
 
 

 وٌشترط فٌها ما ٌلً :  الثانٌة لفئةا  -

 دٌنار أردنً.. ( خمسمائة ألف011111)أن ال ٌقل رأسمال  عن  .0
 .مربعمتر مئة ( 011) عنمساحة المكتب  تقل ال أن .3

 وأن ٌقدم الجامعٌة االولى الشهادة على وحاصل الجنسٌة أردنً مدٌر المؤسسة/  الشركة لدى باإلدارة ٌقوم أن .2

 المهنٌة الجدارة ( سنوات أو شهادة0شهادة تثبت خبرته فً قطاع نقل البضائع على الطرق بما ال ٌقل عن )

 .  (CPC) البري النقل قطاع فً العاملٌن للمدراء

 . موظفٌن ( 0) عنعدد االدارٌٌن  ٌقل ال أن .4

 ( خمسة عشر ألف دٌنار00111) عن قٌمة الكفالة البنكٌة تقل ال أن .0
الشركة / المؤسسة ما ٌثبت امتالكها أو استئجارها لمستودعات أو مراكز لوجستٌة بسعة تخزٌنٌة ال تقل أن تقدم  .2

 . ( متر مربع 301عن )
 

 
 

 ( من هذه التعلٌمات .  9وٌشترط فٌها تحقٌق المتطلبات الواردة فً المادة )الفئة الثالثة  -

 

   ترخٌص الفروع

 

 :       التالٌة للشروط وفقا   المملكة فً له أكثر أو فرع الشحن فتحأو وسٌط  للناقل ٌجوز:  (11المادة )

 سند إبراز وعلٌه وفاكس بهاتف مجهز مربع متر خمسٌن(  01)  عن مساحته  تقل ال مكتب الفرع فً ٌتوافر أن .0

 . الرسمٌة الجهات من مصدقا   اإلٌجار عقد أو الملكٌة

وأن ٌقدم شهادة خبرة تثبت عمله فً مجال نقل البضائع على الطرق بما ال  الجنسٌة أردنً مدٌر الفرع بإدارة ٌقوم أن .3

 .( سنوات2ٌقل عن )



 الفروع على الحسً الكشف ذلك فً بما أعاله المطلوبة الشروط توفر من المعنٌة فً الهٌئة بالتأكد المدٌرٌة تقوم .2

 . ترخٌصها المطلوب

 .الرخصة على الفرع وٌثبت ٌفوضه من أو العام المدٌر من بقرار الفرع على الموافقة تمنح .4

 

 اصدار التصارٌح

 ( 12المادة )

ال ٌتم تسجٌل أو ترخٌص أي مركبة شحن للنقل الثقٌل للبضائع على الطرق بالصفة العمومٌة فً إدارة ترخٌص  .0

 لمعتمد من الهٌئة.السواقٌن والمركبات اال بعد موافقة الهٌئة والحصول على التصرٌح الالزم وفق النموذج ا

 التصرٌح سنوي ومرتبط بصالحٌة رخصة اقتناء مركبة الشحن وتجدد عند انتهاء مدته.   .3

 ال ٌجوز تجدٌد تصارٌح مركبات الشحن بعد مضً أكثر من سنتٌن على انتهائها اال بموافقة المجلس.   .2

 

 ة ــــــــام عامـــــــأحك

  (13) لمادةا

 المدٌر ( من نظام ترخٌص وتصنٌف الناقلٌن ووسطاء الشحن ٌصدر9ما ورد فً الفقرة )د( من المادة ) مع مراعاة. 0

 : ٌفوضه من أو العام

متضمنه فئة التصنٌف وفق احكام النظام والتعلٌمات الصادرة لهذه  للبضائع الثقٌل النقل أعمال مزاولة أ. رخصة

 . تقوٌمٌة واحدة. سنة ولمدة بمزاولتها له المصرح النقل أنماط فٌها الغاٌة  ومحدد

 . تقوٌمٌة واحدة سنة ولمدة التصنٌف فئة متضمنةب. رخصة مزاولة أعمال وسطاء الشحن على الطرق 

. تصدر الجهات المختصة رخص مهن استنادا  إلى رخصة مزاولة أعمال النقل الثقٌل للبضائع على الطرق و/ أو 3

 لسارٌة المفعولوسطاء الشحن الصادرة عن الهٌئة وا

  (14) لمادةا

%( من 0ٌجدد الترخٌص سنوٌا  وفً حال التأخر عن تجدٌده ٌدفع الناقل أو وسٌط الشحن مبلغا  إضافٌا  نسبته ) .0

 .أو أي جزء منه ولغاٌة ثالثة أشهررسوم الترخٌص عن كل شهر تأخٌر 

ٌحظر على الناقل أو وسٌط الشحن مزاولة أعماله فً حال التخلف عن تجدٌد الترخٌص مدة تزٌد على ثالثة   .3

أشهر من تارٌخ انتهائه وٌعتبر الترخٌص فً هذه الحالة ملغى حكما  وال ٌحق للناقل أو وسٌط الشحن التقدم 

 .ر سنة على األقل من تارٌخ إلغائهبطلب جدٌد للترخٌص إال بعد مرو

 حق للهٌئة إجراء الكشف الحسً فً أي وقت تراه مناسبا  للتأكد من توافر الشروط المطلوبة للترخٌص.ٌ .2

 

 قانون أحكام وفق صادرة أصولٌة نقل وثٌقة بموجب إال الطرق على للبضائع الثقٌل النقل بأعمال ٌسمح ال: (17) لمادةا

 .  المفعول النافذ الطرق على البضائع نقل

 

 لها المصرح المقطورات وأنصاف والمقطورات القاطرة والرؤوس والقاطرات الشحن مركبات تسلك:  (18) المادة

وتلتزم بكافة  المختصة  الرسمٌة الجهات قبل من المحددة المسارات الطرق  على للبضائع الثقٌل النقل أعمال مزاولة

 القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات المعمول بها على الطرق فً المملكة.



 

كافة التعلٌمات الصادرة بموجب نظام ترخٌص الناقلٌن ووسطاء الشحن رقم  التعلٌمات هذه بموجب تلغى:   (19) المادة

 وتعدٌالته .  3112( لسنة 40)       

 

 البري النقل تنظٌم هٌئة إدارة مجلس


