
 لسنة وخارجها العام النقل وسائط داخل توافرها الواجب والبيانات للركاب العام النقل وسائط ألوان تحديد تعليمات

(5105) 

 0 المادة

 العام النقل وسائط داخل توافرها الواجب والبٌانات للركاب العام النقل وسائط ألوان تحدٌد تعلٌمات) التعلٌمات هذه تسمى

 رقم المؤقت للركاب العام النقل قانون من( 51) المادة من( د) الفقرة ألحكام استنادا   الصادرة( 5102) لسنة وخارجها

 . الرسمٌة الجرٌدة فً نشرها تارٌخ من بها وٌعمل 5101 لسنة( 33)

 

 5 المادة

 .  5101 لسنة( 33) رقم المؤقت للركاب العام النقل قانون فً الواردة التعارٌف تعتمد.  0

 العام النقل وسائط جسم على توافرها الواجب البٌانات بها المحدد الطبعة الجنب بطبع ٌقصد التعلٌمات هذه لغاٌات. 5

 . الخارج من للركاب

 

 3 المادة

 على الوسائط هذه وبٌانات ألوان وتحدٌد االستعمال نمط حٌث من للركاب العام النقل وسائط تقسم التعلٌمات هذه لغاٌات

 : التالً النحو

 : الصغٌرة الركوب سٌارات 3-0

 : العادي التكسً مكاتب سٌارات أ-3-0

 فً التكسً سٌارات لجمٌع موحدا   وٌكون التكسً مكاتب لسٌارات أساسٌا   لونا  ( DB624) رقم األصفر اللون ٌعتمد. 0

 . المملكة

 المعتمد وباللون عرضا   سم 52و ارتفاعا   سم 51 بقٌاس األمامٌة األبواب على توضع جانبٌة بطبعه سٌارة كل تمٌز. 5

 ومنطقة السٌارة له تتبع الذي المكتب اسم بداخلها وٌكتب أدناه المبٌن( 0) رقم الجدول فً وارد هو وكما محافظة لكل

 . لذلك المعد النموذج وفق البري النقل وشعار ضمنها تعمل التً( اللواء أو المحافظة) الخدمة نطاق

 سم 01 خط بارتفاع للسٌارة الخلفٌٌن الجناحٌن من األعلى الجزء فً تقع مساحة فً العربٌة باألرقام السٌارة رقم ٌكتب. 3

 . لذلك المعد النموذج وفق ،

 محافظة لكل المعتمد وباللون لذلك المعد النموذج وفق السٌارة جانبً على األردن افق شعار بوضع سٌارة كل تمٌز. 5

 . أدناه المبٌن( 0) رقم الجدول فً وارد هو وكما

 

 المحافظة

 اللون 

 الكتابة لون 

  

 عمان

 أخضر 

 التصمٌم حسب كحلً 

  

 الزرقاء

 ازرق 

 التصمٌم حسب كحلً 

  

 اربد

 احمر 

 التصمٌم حسب أبٌض 

  

 البلقاء

 بنً 

 التصمٌم حسب أبٌض 

  



 المفرق

 عنابً 

 التصمٌم حسب أبٌض 

  

 جرش

 فضً 

 التصمٌم حسب كحلً 

  

 عجلون

 عاجً 

 التصمٌم حسب كحلً 

  

 مادبا

  ابٌض 

 التصمٌم حسب كحلً 

  

 الكرك

 خمري 

 التصمٌم حسب ابٌض 

  

 الطفٌلة

 برتقالً 

 التصمٌم حسب ابٌض 

  

 معان

 سكنً 

 التصمٌم حسب ابٌض 

  

 العقبة

 زٌتً اخضر 

 التصمٌم حسب ابٌض 

  

 

 . الجنب طبعه لون بنفس والخلفً األمامً( الطمبون) الصدمات واقً لون ٌكون. 2

 بمقطع منشور شكل وعلى العداد تشغٌل حال فً تلقائٌا   تنطفئ بحٌث األصفر باللون مضاءة خارجٌة إشارة توضع. 6

( TAXI) وباالنجلٌزٌة العربٌة باللغة( تكسً) كلمة األمام من علٌها مكتوب سم( 32×01) قٌاس األضالع متساوي مثلث

 . لذلك المعد النموذج وفق.  األمامً الغرفة سقف وسط فً األسود وباللون

 :الفندقً التكسً مكاتب سٌارات ب-3-0

 باستثناء الهٌئة وبموافقة المكتب ٌختاره الذي اللون حسب الواحد الفندق تكسً مكتب سٌارات لجمٌع موحد لون ٌعتمد. 0

 . األصفر اللون

 02 قطرها نصف دائرة بمساحة لدٌه العاملة الفندقً التكسً لسٌارات األمامٌة األبواب على الفندق وشعار اسم ٌوضع. 5

 . لذلك المعد النموذج وفق.  سم

 : والجوٌة والبحرٌة البرٌة المعابر تكسً مكاتب سٌارات ج-3-0

 . المعابر تكسً مكاتب لسٌارات أساسٌا   لونا  ( DB623) رقم العاجً اللون ٌعتمد. 0

 البنفسجً وباللون عرضا   سم 52و ارتفاعا   سم51 بقٌاس األمامٌة األبواب على توضع جانبٌة بطبعه سٌارة كل تمٌز. 5

 أما.  لذلك المعد النموذج وفق والبحرٌة البرٌة المعابر على العاملة السٌارة له تتبع الذي المكتب اسم بداخلها وٌكتب



 طائرة رسمة إلى باإلضافة( TAXI) االنجلٌزٌة باللغة( تكسً) كلمة بداخله وٌكتب الجوٌة المعابر على العاملة السٌارة

 . لذلك المعد النموذج وفق البري النقل وشعار األسود وباللون

 سم01 خط بارتفاع للسٌارة الخلفٌٌن الجناحٌن من األعلى الجزء فً تقع مساحة فً العربٌة باألرقام السٌارة رقم ٌكتب. 3

 . لذلك المعد النموذج وفق. 

 . لذلك المعد النموذج وفق السٌارة جانبً على األردن أفق شعار بوضع سٌارة كل تمٌز. 5

 . الجنب طبعة لون بنفس والخلفً األمامً( الطمبون) الصدمات واقً لون ٌكون. 2

 بمقطع منشور شكل وعلى العداد تشغٌل حال فً تلقائٌا   تنطفئ بحٌث األصفر باللون مضاءة خارجٌة إشارة توضع. 6

( TAXI) وباالنجلٌزٌة العربٌة باللغة( تكسً) كلمة األمام من علٌها مكتوب سم( 32×01) قٌاس األضالع متساوي مثلث

 . لذلك المعد النموذج وفق.  األمامً الغرفة سقف وسط فً األسود وباللون

 ( .الخارجٌة السفرٌات سٌارات) الدولً العام النقل أعمال لمزاولة المرخصة الصغٌرة الركوب سٌارات د-3-0

 . المملكة محافظات كافة فً( DB737) رقم الخارجٌة السفرٌات لسٌارات األبٌض اللون ٌعتمد. 0

 الجانبٌن كال وعلى الخلفً الباب نهاٌة إلى األمامً الباب بداٌة من األردنً العلم ألوان تمثل أشرطة ثالثة وضع. 5

 . األسفل إلى األعلى من بالتسلسل األخضر ،  ، األحمر ، األسود باأللوان سم( 2) شرٌط كل قٌاس وٌكون

 لخط واألخضر الشام لخط الزهري وباللون سم51×سم51 بقٌاس األمامٌة األبواب على جانبٌة بطبعه سٌارة كل تمٌز. 3

 وٌبٌن.  مستقبال   إنشاؤها سٌتم التً للخطوط الطبع ألوان بتحدٌد العام المدٌر ٌقوم أن على بغداد لخط واألزرق السعودٌة

 . لذلك المعد النموذج وفق.  اللوحة حجم مع ٌتناسب خط وبحجم المكتب هاتف ورقم العربٌة باللغة المكتب اسم الطبعة فً

 ( :السرفٌس) المملكة داخل خطوط على العاملة األجرة سٌارات هـ-3-0

 كافة فً والرئٌسٌة الداخلٌة السرفٌس خطوط على العاملة للسٌارات أساسٌا   لونا  ( DB737) رقم األبٌض اللون ٌعتمد. 0

 . المملكة محافظات

 المملكة فً السرفٌس سٌارات لجمٌع عرضا   سم52و ارتفاعا   سم51 بقٌاس األمامٌة األبواب على جنب طبعات توضع. 5

 . لذلك المعد النموذج وفق البري النقل وشعار( الخط اسم) معلومات على الطبع هذه وتحتوي

 المعد النموذج وفق( DB624) رقم األصفر وباللون  السٌارة جانبً على األردن أفق شعار بوضع سٌارة كل تمٌز. 3

 . لذلك

 سم01 خط بارتفاع للسٌارة الخلفٌٌن الجناحٌن من األعلى الجزء فً تقع مساحة فً العربٌة باألرقام السٌارة رقم ٌكتب. 5

 . لذلك المعد النموذج وفق الكحلً باللون

 ( .DB624) رقم األصفر باللون والخلفً األمامً( الطمبون) الصدمات واقً لون ٌكون. 2

 متساوي مثلث بمقطع منشور شكل على األمامً الغرفة سقف وسط فً األبٌض باللون( مضاءة) خارجٌة إشارة توضع. 6

 . لذلك المعد النموذج وفق األسود وباللون العربٌة باللغة أجرة كلمة األمام من علٌها مكتوب( سم32×01) قٌاس األضالع

  

 : ٌلً ما إلى وتقسم الحافالت أ-3-5

 والرئٌسٌة الداخلٌة الركاب نقل خطوط على العاملة الحافالت لجمٌع أساسٌا   لونا  ( DB737) رقم األبٌض اللون ٌعتمد. 0

 . المملكة محافظات كافة فً

 . لذلك المعد النموذج وفق( DB624) رقم األصفر وباللون الحافالت جانبً على األردن أفق شعار ٌوضع. 5

 عرضا   سم051 و ارتفاعا   سم35 بقٌاس األمامٌة الواجهة منتصف وفً الحافلة جوانب على جنب طبعات ٌوضع. 3

( الخط اسم) معلومات على الطبع هذه وتحتوي( سم66) وعرض سم05 خط بارتفاع الكحلً باللون الكتابة تكون بحٌث

 . لذلك المعد النموذج وفق البري النقل وشعار

 باللون سم01 خط بارتفاع للحافلة الخلفٌٌن الجزئٌن منتصف فً تقع مساحة فً العربٌة باألرقام الحافلة رقم ٌكتب. 5

 . لذلك المعد النموذج وفق الكحلً

 ( .DB624) رقم األصفر باللون والخلفً األمامً( الطمبون) الصدمات واقً لون ٌكون. 2

 فً المبٌنة االبعاد حسب الهٌئة وشعار الخط اسم توضح العام النقل حافالت جمٌع على وخلفٌة أمامٌة طبعة تثبٌت ٌتم. 6

 . لذلك المعد النموذج

 خط بداخلها وٌكتب العمومٌة للحافالت األعلى من األمامً الزجاج على( سم051× سم52) قٌاس مضاءة لوحة توضع. 6

 . سم06 واألرقام الكتابة ارتفاع ٌكون أن على الخط ورقم العربٌة باللغة االتجاه

 : السٌاحً والنقل ، الدولً النقل ، التأجٌر شركات حافالت ب-3-5

 التأجٌر شركات حاالت ذلك من وٌستثنى الهٌئة وبموافقة البرتقالً اللون باستثناء بها الخاص اللون شركة كل تعتمد. 0

 . الهٌئة وبموافقة بها خاص لون بتحدٌد للحافالت المستأجرة الجهة تقوم التً



 االتجاه وخط الهاتف ورقم الشركة اسم فٌه مبٌن الحافلة جوانب على الحافلة لها التابعة الشركة وشعار اسم ٌوضع. 5

 . الدولً النقل لحافالت

 

 4 المادة

 بطاقة( األمامً الزجاج من الٌمنى الجهة أعلى) الداخل ومن العام النقل واسطة مقدمة فً بارز وبشكل ٌثبت أن ٌجب

 . األجرة ومحددة الركاب نقل خطوط على تعمل التً للمركبات النقل واسطة وتصرٌح السائق معلومات

 

 5 المادة

 الخارج من للركاب العام النقل وسائط جسم على ملصق أو صورة أٌة الصاق أو عبارة أٌة تدوٌن أو إضافة أو كتابة ٌمنع

 . الخصوص بهذا الصادرة التعلٌمات وفق المرخصة اإلعالنات باستثناء

 

 6 المادة

 . التعلٌمات هذه مع ٌتعارض سابقة تشرٌعات فً وارد نص بأي ٌعمل ال

 

 7 المادة

 30/05/5102 لغاٌة وذلك التعلٌمات هذه وفق لهم العائدة العام النقل وسائط أوضاع لتصوٌب لهم للمرخص مهلة منح ٌتم

. 

 

 

 إدارة مجلس

 البري النقل تنظٌم هٌئة


