
 7102 لسنة الذكية التطبيقات باستخدام الركاب نقل وتسهيل دعم خدمة ترخيص تعليمات

 

  المادة

 وٌعمل( 7102 لسنة الذكٌة التطبٌقات باستخدام الركاب نقل وتسهٌل دعم خدمة ترخٌص تعلٌمات) التعلٌمات هذه تسمى

 .الرسمٌة الجرٌدة فً نشرها تارٌخ من بها

 

 7 المادة

 غٌر على القرٌنة تدل لم ما أدناه لها الُمخصصة المعانً التعلٌمات هذه فً وردت حٌثما التالٌة والعبارات للكلمات ٌكون

 .ذلك

 

 . البري النقل تنظٌم هٌئة:   الهٌئة

 . الهٌئة إدارة مجلس:   المجلس

 . الهٌئة عام مدٌر:   العام الُمدٌر

  الُمختصة الجهة

 . التعلٌمات هذه ألحكام وفقا   التكسً أعمال بتنظٌم للقٌام الهٌئة من تفوٌضها ٌتم أخرى جهة أي أو الكبرى عمان أمانة:   

 . التعلٌمات هذه بمقتضى الُمشكلة اللجنة:   الُمختصة اللجنة

 التطبٌقات باستخدام الهاشمٌة األردنٌة المملكة خدود داخل للركاب العام النقل وتسهٌل دعم خدمة:   الذكٌة التطبٌقات خدمة

 .  التعلٌمات هذه ألحكام وفقا   الذكٌة

 . الذكٌة التطبٌقات خدمة لتقدٌم الهٌئة قبل من الُمرخصة الشركة:   له الُمرخص

 الركوب سٌارة بواسطة للركاب العام النقل أعمال لمزاولة الُمرخص المعنوي أو الطبٌعً الشخص:   الخدمة مقدم

 وبٌن بٌنه ما الُمبرم للعقد وفقا الذكٌة التطبٌقات باستخدام للركاب العام النقل خدمة تقدٌم على بالعمل لها الُمصرح الصغٌرة

 .  التعلٌمات وهذه التشغٌلً العقد وأحكام له الُمرخص

 خدمة لتقدٌم الُمعتمد الموحد للنموذج وفقا   الُمختصة الجهة أو والهٌئة له الُمرخص بٌن ما الُمبرم العقد هو:   التشغٌلً العقد

 . الذكٌة التطبٌقات

 .التعلٌمات هذه ألحكام وفقا   الذكٌة التطبٌقات خدمة لمزاولة له للُمرخص المجلس ٌمنحها التً الموافقة:   الترخٌص

 

 3 المادة

 أو الترخٌص ٌكون ال أن على التشغٌلً العقد وابرام الترخٌص على الحصول بعد إال الذكٌة التطبٌقات خدمة مزاولة ٌمنع

 .له للُمرخص حصرٌا التشغٌلً العقد

 

 4 المادة

 : ودراستها الطلبات تقدٌم

 

 بالطلب ٌرفق أن على لدٌها الُمعتمد النموذج وحسب لذلك خاص سجل فً الهٌئة لدي وتسجٌلها الطلبات استقبال ٌتم. أ

 :التالٌة الوثائق

 . الشهر عن إصدارها تارٌخ ٌتجاوز ال التجارٌة السجالت عن األصل طبق حدٌثة صورة. 0

 .الطلب لمقدم الشخصٌة اثبات عن صورة. 7

 أي أو/و الُمدٌرٌن هٌئة أعضاء من أي أو/و الشركة عام ُمدٌر ٌكون ال بأن تفٌد الُمختصة الجهات عن صادرة شهادة. 3

 أحد ٌكون ال وأن العامة األداب أو باألخالق أو بالشرف ُمخلة جنحة أو بجناٌة أدٌن قد عنها بالتوقٌع المفوضٌن من

 .الدولة ُموظفً

 .التشغٌل واجراءات العمل الٌة عن وفنٌة مالٌة دراسة. 4

 .النافذة والتصارٌح التراخٌص لنظام وفقا   الطلب تقدٌم رسم دفع ٌبٌن مقبوضات وصل. 5

 . تقدٌمها ضرورة العام الُمدٌر ٌرى أخرى وثائق أٌة. 6

 : التالٌة الجهات من مندوبٌن وعضوٌة الهٌئة موظفً احد برئاسة الطلبات لدراسة خاصة لجنة العام المدٌر ٌشكل. ب

 النقل وزارة -

 والتموٌن والتجارة الصناعة وزارة -



 المعلومات وتكنولوجٌا االتصاالت وزارة -

 الداخلٌة وزارة -

 .الكبرى عمان أمانة -

 

 5 المادة

 : الترخٌص وإجراءات المبدئٌة الموافقة

 بناء اشهر ثالثة لمدة التمدٌد له وٌجوز الطلب مقدم تبلٌغ تارٌخ من تبدأ اشهر ستة لمدة المبدئٌة موافقته المجلس ٌصدر. أ

 .  مبررة وألسباب الخاصة اللجنة تنسٌب على

 : ٌلً ما تقدٌم المادة هذه من( أ) الفقرة فً الٌها المشار المدة وخالل الطلب مقدم على. ب

 غاٌاتها تكون أن على أردنً دٌنار الف خمسٌن( 51111) عن? مقداره ٌقل ال براسمال حدٌث تجاري سجل تقدٌم. 0

 .الذكٌة التطبٌقات خالل من للركاب العام النقل لخدمات والتسهٌالت الدعم تقدٌم فً الرئٌسٌة

 باسم أردنً دٌنار ألف وعشرٌن خمسة( 75111) بقٌمة الهٌئة تعتمدها التً والشروط بالصٌغة بنكٌة كفالة تقدٌم. 7

 . الغاؤها ٌتم لم ما تلقائٌا تجدد ان على الترخٌص وشروط التعلٌمات بهذه لاللتزام وذلك لوظٌفته باإلضافة العام المدٌر

 الموافقة فً الُمحددة الُمدة وخالل التعلٌمات هذه فً الواردة والمتطلبات الشروط لجمٌع الطلب ُمقدم استٌفاء حال فً. ج

 ملغاة المبدئٌة الموافقة تعتبر ذلك وبخالف الترخٌص بمنحه المجلس ٌقوم المختصة اللجنة من مقدم تقرٌر بموجب المبدئٌة

 .حكما

 

 6 المادة

 : التعرفة

 .الغاٌة لهذه ٌشكلها لجنة من وتوصٌة دراسة على بناء وذلك التعرفة أسس المجلس ٌحدد

 

 2 المادة

 : التشغٌلً العقد

 من والُمعتمد الموحد النموذج صٌغة ووفق الحال مقتضى حسب المختصة الجهة او الهٌئة بٌن ما تشغٌلً عقد توقٌع ٌتم

 وشروط الخدمة تقدٌم شروط العقد ٌتضمن أن على الترخٌص متطلبات جمٌع استكمال بعد الُمختصة الجهة أو المجلس قبل

 الصغٌرة الركوب سٌارة فً توافرها الواجب والشروط والمواصفات النقل وأنماط الدفع وطرٌقة الخدمة ُمقدم مع التعاقد

 وضوابط الخدمة تقدٌم ونطاق وسائقٌها الذكٌة التطبٌقات باستخدام للركاب العام النقل خدمة تقدٌم على بالعمل لها الُمصرح

 :ٌلً ما إلى باإلضافة التنفٌذ

 . بذلك الصادرة التنظٌمٌة والقرارات التشغٌلً بالعقد الُمحدد النمط حسب الذكٌة التطبٌقات خدمات تقدٌم ٌتم أن. أ

 من للتمدٌد خطً طلب تقدٌم ٌتم أن على الُمختصة الجهة أو الهٌئة بموافقة للتمدٌد قابلة مٌالدٌة سنوات( 3) العقد مدة. ب

 . العقد انتهاء تارٌخ من شهر عن تقل ال بمدة المختصة الجهة او للهٌئة له الُمرخص قبل

( 75111) بقٌمة الُمختصة الجهة أو الهٌئة تعتمدها التً والشروط بالصٌغة تلقائٌا تجدد بنكٌة تنفٌذ حسن كفالة تقدٌم. ج

 إلغاؤها ٌتم لم ما تلقائٌا   تجدد لوظٌفتهما باإلضافة الُمختصة الجهة رئٌس أو المدٌر باسم أردنً دٌنار ألف وعشرون خمسة

 .  الُمختصة الجهة أو الهٌئة قبل من

 من( ب) الفقرة بنص ورد ما وحسب مسؤولٌة تأمٌن وثٌقة على والحصول الخدمة مقدم مع بالتعاقد له الُمرخص ٌلتزم. د

 الُمختصة الجهة أو المجلس قبل من والمعتمد الموحد النموذج حسب التعاقد وٌكون التعلٌمات هذه من( 9) المادة نص

 . النافذة التشرٌعات حسب له مصرحا   السٌارة سائق ٌكون أن شرٌطة الحال مقتضى حسب

 بنص والواردة الُمبرمة العقود عن بصورة المختصة الجهة أو الهٌئة بتزوٌد شهر كل نهاٌة وفً له المرخص ٌلتزم. هـ

 .  الحال مقتضى حسب فسخها أو انتهائها حال فً الُمختصة الجهة أو الهٌئة تبلٌغ أو المادة هذه من( د) الفقرة

 . التعرفة قٌمة التشغٌلً العقد فً ٌحدد. و

 .التشغٌلً للعقد وتضمٌنها أخرى ُمتطلبات أو شروط أٌة إضافة الُمختصة الجهة أو للهٌئة. ز

 

 8 المادة

 : المخالفات

 الُمرخص بحق أدناه الُمبٌنة االجراءات اتخاذ العام للُمدٌر نافذة، تشرٌعات أٌة بموجب صادرة عقوبات ألي باإلضافة. 0

 :  معه الُمبرمة العقود أو التعلٌمات هذه ألحكام الُمخالف له

 . اإلنذار تبلغه تارٌخ من ٌوما   ثالثٌن خالل أوضاعه لتصوٌب خطٌا   إنذاره. أ



 الُمخالفة وضع تصوٌب عدم حال فً مالٌا ٌعادلها ما دفع أو كلٌا   أو جزئٌا الُمقدمة التنفٌذ حسن كفالة قٌمة مصادرة. ب

 .اإلنذار تبلٌغ تارٌخ من أشهر ستة مدة خالل الُمخالفة تكرار أو الُمحددة الُمدة خالل

 :التالٌة الحاالت من أي فً العام الُمدٌر ٌحددها لمدة التشغٌلً العقد أو بالترخٌص مؤقتا   العمل وقف. ج

 ما دفع أو كلٌا   أو جزئٌا   الُمقدمة الكفالة قٌمة مصادرة تارٌخ من ٌوما   ثالثٌن مدة خالل الُمخالفة أوضاع تصوٌب عدم. 0

 .مالٌا ٌعادلها

 تارٌخ من ٌوما  ( 05) خالل منها جزء أي أو قٌمتها كامل ُمصادرة أو/و مدتها انتهاء عند التنفٌذ حسن كفالة تجدٌد عدم. 7

 .المصادرة أو االنتهاء

 للُمرخص علٌه الموافق النقل ونمط العدد نطاق خارج الذكٌة التطبٌقات باستخدام سٌارات أٌة وإدارة تشغٌل تم حال فً. 3

 . إنذارات أٌة لتوجٌه الحاجة ودون له

 مناطق ضمن( المختصة الجهة مجلس) ٌمارس المادة هذا من( ب) و( أ) الفقرتٌن فً الواردة االحكام تنفٌذ لغاٌات. د

 المنصوص( العام الُمدٌر) صالحٌات( الُمختصة الجهة رئٌس) وٌمارس( المجلس) صالحٌات التشغٌلً بالعقد اختصاصه

 . فٌها علٌها

 حسن كفالة قٌمة كامل وُمصادرة نهائً وبشكل التشغٌلً العقد أو الترخٌص إلغاء العام الُمدٌر تنسٌب على بناء للمجلس. 7

 : التالٌة الحاالت فً التنفٌذ

 .  عقدٌة سنة أي خالل لمرتٌن مؤقت بشكل التشغٌلً العقد أو بالترخٌص العمل وقف.  أ

 الفقرة( 0) البند فً علٌها المنصوص الحاالت من أي فً مؤقت بشكل التشغٌلً العقد او بالترخٌص العمل وقف تم إذا.  ب

 . خاللها أوضاعه بتصوٌب له الُمرخص ٌقم ولم المادة هذه من( ج)

 له للُمرخص علٌه الموافق النقل نمط نطاق خارج الذكٌة التطبٌقات باستخدام سٌارات أٌة وإدارة تشغٌل تم حال فً. ج

 .  إنذارات أٌة لتوجٌه الحاجة ودون

 مناطق ضمن( المختصة الجهة مجلس) ٌمارس المادة هذه من( ب) و( أ) الفقرتٌن فً الواردة االحكام تنفٌذ لغاٌات. 3

 المنصوص( العام الُمدٌر) صالحٌات( الُمختصة الجهة رئٌس) وٌمارس( المجلس) صالحٌات التشغٌلً بالعقد اختصاصه

 .فٌها علٌها

 

 9 المادة

 : له الُمرخص مسؤولٌة

 وٌکون الخدمة، ُمقدم وعمل أداء بمتابعة الخدمة مقدم وبٌن بٌنه ما الناشئة التعاقدٌة العالقة خالل من له الُمرخص ٌلتزم. أ

 وحسب الذكٌة التطبٌقات خدمة تقدٌم مدة خالل عنها الناشئة واألضرار الخدمة ُمقدم وسلوك أعمال جودة عن مسؤوال

 . تنفٌذها حسن ٌضمن وبما بٌنهم فٌما الُمبرم العقد شروط

 تغطً مسؤولٌة تأمٌن وثٌقة على بالحصول المادة هذه من( أ) الفقرة أحكام تطبٌق ولغاٌات له الُمرخص ٌلتزم. ب

 خدمة تقدٌم على بالعمل لها الُمصرح الصغٌرة الركوب سٌارات من سٌارة كل تلحقها التً األضرار عن المسؤولٌة

 اإللزامً التأمٌن نظام ٌوفرها التً التأمٌنٌة التغطٌات عن تزٌد والتً الركاب نقل لخدمة تقدٌمها أثناء الذكٌة التطبٌقات

 . التأمٌنٌة التغطٌة عن زٌادة سٌارة لكل دٌنار( 71111) بقٌمة وذلك بمقتضاه الصادرة والتعلٌمات النافذ للمركبات

 لتقدٌم حصرا المرخصٌن)   Smart Cab الذکً التكسً خدمة مقدمً من أي مع بالتعاقد له الُمرخص إلزام للهٌئة. ج

 (. الذكٌة التطبٌقات خدمة

 هذه من( ب) الفقرة بنص ورد ما وحسب مسؤولٌة تأمٌن وثٌقة على الحصول دون الخدمة ُمقدم مع التعاقد تم حال فً. د

 التً التأمٌنٌة التغطٌات عن تزٌد والتً ذلك عن الناشئة األضرار كافة عن كاملة له الُمرخص مسؤولٌة تكون المادة

 .بمقتضاه الصادرة والتعلٌمات النافذ للمركبات اإللزامً التأمٌن نظام ٌوفرها

 

 01 المادة

 : عامة احكام

 غٌر أو ُمباشر بشكل الترخٌص عن التنازل ٌجوز وال سنوات ثالث كل وٌجدد له الُمرخص باسم الترخٌص ٌصدر. أ

 كان إذا إال عنه التنازل ٌجوز وال العام المدٌر من ُمسبقة بموافقة إال موقعه تغٌٌر أو شركاء إدخال أو كان ألي ُمباشر

 وخروج بإدخال ٌتعلق ما ذلك من وٌستثنى الجدٌد المالك على الترخٌص شروط وتنطبق المفعول ساري ترخٌصه

 .  العامة المساهمة شركات فً المساهمٌن

 الترخٌص انتهاء تارٌخ من شهرا   تتجاوز ال فترة وخالل سنوات ثالث كل له للمرخص الممنوح الترخٌص ٌُجدد. ب

 . العام المدٌر بموافقة



 المناطق باستثناء المنظمة المناطق وضمن اتصال ومعلومات محدد عنوان له مناسب مكتب بتوفٌر له الُمرخص ٌلتزم. ج

 من ُمصدق اٌجار عقد أو ملكٌة سند بموجب له ٌعود المكتب بأن ٌثبت وأن الُمختصة، التنظٌمٌة الجهات وبموافقة السكنٌة

 .  الُمختصة الجهات

 مخلة جنحة أو بجناٌة محكومٌن وغٌر األردنٌة الجنسٌة حملة من جمٌعهم وظٌفً كادر بتوفٌر له الُمرخص ٌلتزم. د

 مع التعاقد تم حال فً إال المختصة، الجهات عن صادرة بشهادة ذلك ٌثبتوا وأن العامة األداب أو األخالق أو بالشرف

 . العالقة ذات للتشرٌعات وفقا( عمل تصارٌح) تراخٌص على حاصلٌن أردنٌٌن غٌر خبراء

 التعلٌمات هذه ألحكام وتابعٌه لدٌه العاملٌن مخالفة عن مسؤوال وٌكون التعلٌمات هذه احكام بتنفٌذ له الُمرخص ٌلتزم. هـ

 . التشغٌلً والعقد

 الصغٌرة الركوب سٌارة بواسطة األردنٌة المملكة حدود داخل الذكٌة التطبٌقات خدمة بتقدٌم له الُمرخص ٌلتزم. و

 عن الصادرة والقرارات التعلٌمات وحسب الخدمة نطاق وضمن للركاب العام النقل خدمة تقدٌم على بالعمل لها الُمصرح

 .  الُمختصة الجهة أو الهٌئة

 تقدٌم على لتأهٌلهم معهم الُمتعاقد بالسائقٌن خاصة تدرٌبٌة خطة المختصة الجهة او للهٌئة ٌقدم بأن له الُمرخص ٌلتزم. ز

 . الذكٌة التطبٌقات خدمة

 تقٌد من للتأكد الخدمة مقدمً مع المبرمة والعقود التشغٌل سجالت على االطالع الُمختصة الجهة أو للهٌئة ٌحق. ح

 . بها المعمول واأللٌات والقرارات والشروط واألسس والعقود التعلٌمات بهذه له الُمرخص

 على وبناء المجلس علٌها ٌوافق التً االلٌة وفق سنوٌا استثمار بدل له الُمرخص من المختصة الجهة أو الهٌئة تتقاضى. ط

 . التشغٌلً العقد فً تحدٌدها ٌتم ان على الُمختصة الجهة أو الهٌئة بها تقوم دراسة

 .  العالقة ذات الجهات عن الصادرة والقرارات والتعلٌمات واألنظمة بالقوانٌن االلتزام له الُمرخص على. ي

 التطبٌقات خالل من المختصة الجهة أو الهٌئة مع إلكترونً وتتبع ربط بتوفٌر الخاصة نفقته وعلى له الُمرخص ٌلتزم. ك

 . له المرخص مع التشاور بعد المجلس ٌقرها التً والبٌانات االلٌة وفق الذكٌة،

 حقوقهما بكافة الُمختصة الجهة أو الهٌئة تحتفظ سبب، ألي التعلٌمات هذه ألحكام وفقا الترخٌص الغاء حال فً. ل

 . المترتبة

 التكسً سٌارات على والبرٌة والبحرٌة الجوٌة المعابر من الذكٌة التطبٌقات استخدام خالل من الخدمة تقدٌم ٌقتصر. م

 .المعابر هذه فً المرخصة

 

 00 المادة

 .جدٌدة تراخٌص منح أو طلبات أٌة استقبال وقف العام الُمدٌر من وبتنسٌب مبررة ألسباب للمجلس ٌحق

  

  إدارة مجلس

 البري النقل تنظٌم هٌئة


