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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/33
بالت�صديق على اتفاقية للنقل الدويل على الطرق
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة اململكة الأردنية الها�شمية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعل ـ ــى اتفاقي ـ ـ ـ ـ ــة للنق ـ ــل الدول ـ ـ ــي عل ـ ـ ــى الطـ ـ ــرق ب ـ ـ ــني حكوم ـ ـ ـ ــة �سلطنـ ـ ـ ـ ــة عمـ ـ ـ ــان ،
وحكومـ ــة اململكـ ــة الأردنية الها�شمي ــة املوقعــة فـي م�سقــط بتاريــخ  29ذي احلجــة 1434هـ ،
املواف ــق  3نوفمب ــر 2013م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة الت�صديق على االتفاقية وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  18 :من �شعبـــــــان �سنة 1435هـ
املـوافــــق  16 :من يونيــــــــــو �سنة 2014م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيـة للنقــل الدولــي علـى الطــرق
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة اململكة الأردنية الها�شمية
برغبــة مــن حكوم ــة �سلطن ــة عمان وحكومـ ــة اململك ــة الأردني ـ ــة الها�شمية فـي ت�سهي ــل نق ــل
الركاب والب�ضائع على الطرق بني بلديهما وعرب �أرا�ضيهما بطريق العبور (الرتانزي ــت)
ق ــد اتفقتا على ما يلي :
املــادة ( ) 1
تعاريـــــف
لأغرا�ض هذه االتفاقية :
تكون للكلمات والعبارات املن�صو�ص عليها �أدناه املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الناقــــــــــــل :
تعني �أي �شخــ�ص طبيعـي �أو معنــوي مرخــ�ص لنق ــل الركاب والب�ضائع مبوجــب
قوان ــني ولوائح و�أنظمة الطرفني املتعاقدين .
ب  -و�سيلـــة النقــل :
 - 1تعني �أي و�سيلة نقل على الطرق جتر بوا�سطة حمرك وخم�ص�صة لنقل �أكرث
م ــن ثماني ـ ــة ركـ ــاب با�ستثنـ ـ ــاء ال�سائ ــق � ،أو لنقـ ـ ــل الب�ضائ ـ ــع �أو تقـ ـ ــوم بجـ ـ ــر
مثل هذه الو�سيلة .
�	- 2أو �أي جمموعة تت�ألــف من و�سيلة جر كمـ ــا هو مب ــني فـي �أع ــاله فقــرة ()1
ومقطـ ــورة �أو ن ــ�صـ ــف مقط ـ ــورة مرتبط ـ ــة به ـ ــا وخم�ص�ص ـ ـ ــة لنقـ ـ ــل الرك ـ ــاب
�أو الب�ضائع .
ج  -ت�صريــــــــــح :
تعني الت�صاريـح املمنوحــة لو�سيلة نقــل الركاب �أو الب�ضائع فـي بلــد �أح ــد الطرف ــني
املتعاقدين مــن قبل الط ــرف املتعاقد الآخ ــر فـي ال�سماح لو�سيل ــة النقل بالدخول
�إىل �أرا�ضي الطرف املتعاقد الآخر واخلروج منها .
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د  -خـط حافـالت منتظـم :
تعني نقل الركاب بني �أرا�ضي الطرفني املتعاقدين مبوجب طرق حمددة ومتم�شيا
مع الطرق والأجور الوطنية .
هـ  -خـط حافـالت ترانزيـت منتظـم :
تعني خط احلافلة املنتظم الذي ينطلق من �أرا�ضي �أحد الطرفني املتعاقدين
ومي ـ ــر ب�أرا�ض ـ ــي الطـ ــرف املتعاقـ ــد الآخـ ــر بـ ــدون حم ــل �أو �إن ــزال للركـ ــاب وينته ــي
فـي �أرا�ضي بلد ثالث .
و -خدمـة النقـل ال�سياحـي املغلـق :
تعني النقل الدويل ملجموعة حمددة من الركاب فـي و�سيلة نقل حمددة فـي رحلة
�سياحية  ،تبد أ� من نقطة فـي �أرا�ضي �أحد الطرفني املتعاقدين وتنتهي فـي �أرا�ضي
الطرف املتعاقد نف�سه دون حمل �أو �إنزال الركاب .
ز  -نقـل عبـور الرتانزيـت :
تعن ــي نقــل الركــاب والب�ضائع عرب �أرا�ضي �أحد الطرفــني املتعاقديــن وبــني نقــاط
مغادرة وو�صول تقع خارج �أرا�ضي الطرف املتعاقد .
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه االتفاقية على النقل الدويل للركاب والب�ضائع على الطرق من �أرا�ضي
�أحد الطرفني املتعاقدين و�إليها وعرب �أرا�ضي الطرف املتعاقد الآخر بطريق الرتانزيت
با�ستعمال و�سائل النقل امل�سجلة فـي بلد �أحد الطرفني املتعاقدين .
املــادة ( ) 3
يقـر كــل طــرف متعاقد مبوجــب �أحكام هذه االتفاقية للطرف املتعاقد الآخــر بحــق عبــور
الركـ ــاب و�أمتعته ــم  ،والب�ضائــع التجارية وو�سائــل النقــل العائ ــدة للط ــرف املتعاقد الآخــر
فوق الطرق املحددة من قبل ال�سلطات املخت�صة لكل طرف متعاقد .
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املــادة ( ) 4
يجوز للناقل فـي �أحد الطرفني املتعاقدين مبوجب القوانني والأنظمة املعمول بها لدى
كل منهما  ،وبت�صريح م�سبق �أن ين�شىء فـي �أرا�ضي الطرف املتعاقد الآخر مكاتب �أو يعني
ممثلني له �أو وكالء ح�سب القوانني املعمول بها لدى الطرفني املتعاقدين  ،وال يجوز
للناقل ممار�سة �أعمال وكيل ال�سفر وال�سياحة فـي �أرا�ضي الطرف املتعاقد الآخر .
املــادة ( ) 5
ال يج ــوز لأي مـ ــن الطرفــني املتعاقدي ــن فــر�ض �أي ر�سـ ــوم �أو �ضرائ ــب ا�ستيـ ــراد �أو ت�صدي ــر
( مبا فـي ذلك الر�سوم اجلمركية ) على و�سائل النقل العائدة للطرف املتعاقد الآخر املارة
بالرتانزيت عرب �أرا�ضيه با�ستثناء ما يلي :
�أ  -بدل خدمات �صيانة وحماية و�إدارة الطرق والنقل عليها .
ب  -الغرامات املفرو�ضة ب�سبب خمالفة القوانني واللوائح والأنظمة املعمول بها لدى
الطرفني املتعاقدين .
املــادة ( ) 6
علــى ال�سلط ــة املخت�صة فـي كـ ــال الطرفني �إب ــالغ الطرف الآخــر عن املخالف ــات الغيابي ــة
واجل�سيم ــة الت ــي ترتك ــب من العامل ــني وال�سائق ــني للط ــرف املتعاق ــد الآخ ــر والإجـ ــراءات
املتخـ ــذة بحــق ه�ؤالء املخالفــني .
املــادة ( ) 7
ال يجوز لأي من الطرفني املتعاقدين نقل الركاب والب�ضائع بو�سائل النقل امل�سجلة
لديه بني �أي نقطتني داخل �أرا�ضي الطرف املتعاقد الآخر وال يجوز للناقل نقل الركاب
والب�ضائع من �أرا�ضي �أحد الطرفني �إىل �أرا�ضي طرف ثالث �إال مبوجب ت�صريح خا�ص
ي�صدر من الطرف الذي با�شر فيه النقل .
املــادة ( ) 8
ال يجوز دخول و�سيلة النقل الفارغة وامل�سجلة فـي �أحد الطرفني املتعاقدين �إىل �أرا�ضي
الطرف املتعاقد الآخر حلمل الركاب والب�ضائع ما مل يتم احل�صول على ت�صريح خا�ص
لهذا الغر�ض من ال�سلطة املخت�صة لدى الطرف املتعاقد الآخر .
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املــادة ( ) 9
يجوز حتميــل الب�ضائع بو�سيل ــة النقل امل�سجلة فـي �أحد الطرفني املتعاقدين فـي رحلـ ــة
العودة �إىل بلدها بعد تفريغ حمولتها فـي الطرف املتعاقد الآخر .
املــادة ( ) 10
أ�  -يوافق الطرفان املتعاقدان على ت�شغيل خطوط حافالت منتظمة بني املدن الرئي�سية
لكـ ـ ــال الطرف ـ ــني  ،علـ ــى �أن يتـ ــم ت�شغيـ ــل ه ــذه اخلط ــوط مــن قبــل ناقل ــني مرخ�صـ ــني
من قبل ال�سلطات املخت�صة فـي كال البلدين ووفقا لنظام متكافئ .
ب  -يت ـ ــم عــقد اتف ــاق ثنائــي بني الناقل ــني املرخ�صــني لنقــل الرك ــاب بني البلدي ــن يت�ضمـ ــن
�شروط الت�شغيل من حيث عدد الرحالت ومواعيدها وم�سارها وتعرفة النقل ونقاط
الو�صول واالنطالق فـي البلدين وح�سب حاجة اخلطوط وحجم الطلب على النقل
العام  ،ويخ�ضع هذا االتفاق �إىل موافقة ال�سلطات املخت�صة فيهما .
ت  -يجوز لو�سائط النقل امل�سجلة فـي �أحد الطرفني املتعاقدين �أن تقوم بخدمة اخلط
ال�سياحي املغلق من و�إىل الطرف املتعاقد الآخر �شريطة احل�صول على ت�صريح م�سبق
من ال�سلطة املخت�صة فـي ذلك الطرف املتعاقد الآخر .
املــادة ( ) 11
يجـ ــوز للطرفـ ــني املتعاقدي ــن نقـ ــل الب�ضائ ــع بني وعرب �أرا�ضي �أي منهمـ ــا بـ ــدون احلاج ـ ــة
�إىل ت�صريح .
املــادة ( ) 12
ال يجوز نقل الأ�سلحة واملتفجرات واملفرقعات واملعدات احلربية بني الطرفني املتعاقديـ ــن
�أو املـ ــرور عبـ ــر �أرا�ضيهـ ــا �إال مبوجـ ــب ت�صريـ ــح خـ ــا�ص يت ــم احل�ص ــول عليـ ــه من ال�سلطات
املخت�صة بالطرفني .
ومينع النقل بالرتانزيت لأي ب�ضائع حمظور دخولها �إىل �أي من البلدين املتعاقدين طبقا
لقوانينها الداخلية �أو كانت ت�ضر ب�صحة الإن�سان �أو احليوان �أو النبات .
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املــادة ( ) 13
 - 1علــى جميــع و�سائـ ــل النقل الت ــي تقــوم بالنقل الدولــي �أن تكـ ــون م�صحوبـ ــة بوثائ ـ ــق
�إدخال جمركي (� )CARNET DE PASSAGEأو ( )TRIPTIGUEمبوجب �أحكام
االتفاقيات اجلمركية الدولية ذات العالقة �صادرة عن ال�سلطات املخت�صة للطرفني
املتعاقديـ ــن بالإ�ضافــة �إلـى البطاقــة ال�صفــراء وفقا لالتفاقيــة العربيـة لنقــل املركب ــات
بني الدول العربية .
وفـي حالة عدم وجود مثل هذه الوثائق اجلمركية الدولية  ،فتطبق �أحكام الت�شريعات
الوطنية اخلا�صة بالطرف املتعاقد املعني .
� - 2أما �إذا كان النقل الدويل للب�ضائع مغطى بوثيقة تري ( )Tّ IRفتطبق الأنظمة املن�صو�ص
عليها فـي ميثاق تري للب�ضائع �أو املركبات  ،و�إذا كان النقل الدويل للب�ضائع غري مغطى
بوثيقة تري ( )TIRفتطبق �أحكام الت�شريعات الوطنية اخلا�صة بالطرف املتعاقد املعني .
 - 3علـى �سائقـي املركبـات الذين يقومون بالنقل الدويل مبوجب ن�صـو�ص هـذه االتفاقيـة
�أن يكــون بحوزتهــم الوثائــق التاليــة :
�أ  -رخ�صة �سياقة �سارية املفعول مطابقة لفئـة املركـبة التي يقودهـا  ،ويجب �أن تكــون
تلك الرخ�ص ــة مطابقـ ــة لأحكـ ــام القوانــني والأنظم ــة املرعي ــة فـي البل ــد امل�سجلـ ــة
فيه الو�سيلة �أو �أن تكون رخ�صة �سياقة دولية .
ب  -رخ�صة لو�سيلة النقل �سارية املفعول .
ت  -جواز �سفر �ساري املفعول يحتوي على كافة ت�أ�شريات الدخول الالزمة .
املــادة ( ) 14
ت�صدر ال�سلطات املعنية للطرفني املتعاقدين ت�أ�شريات دخول �سارية املفعول ملدة �ستة �أ�شهر
ولعدة رحالت لكل �سائق وم�ساعده عند قيامهم بالنقل الدويل للركاب �أو الب�ضائع مبوجب
�أحكام هذه االتفاقية والقوانني واللوائح والأنظمة والتعليمات الوطنية ذات العالقة .
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املــادة ( ) 15
أ�  -يجب �أن حت�صل و�سائل النقل امل�ستعملة فـي النقل الدويل للركاب و�أمتعتهم والب�ضائع
بني البلدين املتعاقدين �أو عربهما على بولي�صة ت�أمني �ضد الطرف الثالث تن�سجم
مع القوانني والأنظمة ال�سارية فـي كل من الطرفني املتعاقدين .
ب  -بولي�صة ت�أمني �أخرى تغطي الأ�ضرار التي قد تن� أش� �أثناء النقل على الركاب والأمتعة
والب�ضائع  ،و�أن تكون هذه البولي�صة مبوجب القوانني والأنظمة ال�سارية فـي البلد
امل�سجلة فيه الوا�سطة .
املــادة ( ) 16
يجب �أن يتم ا�سترياد قطع الغيار وفقا للقوانني والأنظمة الوطنية لدى كل من الطرفني
املتعاقدين  ،ويعــاد ت�صديــر قطع الغيار امل�ستعملة التي مت ا�ستبدالهــا � ،أو �أن يتم �إتالفها
حتت �إ�شراف ال�سلطات اجلمركية املخت�صة �أو ت�سليمها �إليها .
املــادة ( ) 17
تتم الت�سويات املالية بني الطرفني املتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور مبوجب
عمالت قابلة للتحويل مقبولة من قبل البنوك املرخ�صة فـي الطرفني املتعاقدين ومبوجب
القوانني والأنظمة والتعليمات ال�سارية لدى الطرفني املتعاقدين .
املــادة ( ) 18
فـي حالة وقوع حوادث على و�سيلة النقل �أو ارتكاب �سائق الو�سيلة لأي خمالفة عدا املخالفات
املروريــة الب�سيطــة يلتزم الط ــرف املتعاقد الذي وقع فيه احلـدث �أو ارتكبت فيه املخالفة
بتزويد الطرف املتعاقد الآخر بتقارير ونتائج التحقيق و�أية معلومات �أخرى �ضرورية .
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املــادة ( ) 19
يج ــب �أن يتقيـ ــد الناقلون والطاق ــم بو�سيلــة النقــل امل�سجـلة فـي �أحــد الطرفــني املتعاقدي ــن
بالقوانني واللوائح والأنظمة التي حتكم املرور على الطرق فـي طرف املتعاقد الآخر .
( ت�سري فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص فـي هذه االتفاقية القوانني والأنظمة والتعليمات املعمول
بها لدى كل من الطرفني املتعاقدين ) .
املــادة ( ) 20
ت�شكل جلنة م�شرتكة من ممثلني للطرفني املتعاقدين وتكون مهام هذه اللجنة :
 - 1الإ�شراف على تنفيذ هذه االتفاقية .
 - 2درا�سـ ــة ال�صعوب ــات التــي تط ــر�أ نتيجـة تطبيــق هــذه االتفاقيــة  ،و�إيج ــاد احللـ ــول
املنا�سبة لها .
 - 3مراجعـ ـ ــة ك ـ ــل املو�ضوعـ ــات الت ــي تق ــع �ضم ــن ه ــذه االتفاقي ــة وتقديـ ــم التو�صيـ ــات
ب�ش�أنها .
 - 4التو�صيـة ب�إج ــراء �أي تعديـ ــالت على �أحكام ه ــذه االتفاقيــة ورفعه ــا �إىل اجلهـ ــات
املخت�صة للم�صادقة .
 - 5درا�سة �إمكانية تطوير وحت�سني عمليات النقل بني وعرب البلدين املتعاقدين .
املــادة ( ) 21
ال�سلطات املخت�صة امل�س�ؤولة عن تنفيذ هذه االتفاقية هي :
�أ  -فـي �سلطن ــة عم ـ ــان
وزارة النقل واالت�صاالت /م�سقط .
ب  -فـي اململكة الأردنية الها�شمية
وزارة النقـ ـ ـ ــل  /ع ّم ـ ـ ـ ـ ــان .
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املــادة ( ) 22
يتخـ ـ ــذ الطرفـ ـ ــان املتعاقـ ــدان جميـ ــع الإجـ ــراءات الالزم ـ ــة بتب�سي ــط وت�سهي ــل والإ�س ــراع
فـي الإجراءات اجلمركية والأعمال الر�سمية الأخرى فيما يتعلق بنقل الركاب والب�ضائع .
املــادة ( ) 23
تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات الت�صديق عليها وفقا
للقوانني ال�سارية فـي كل من الطرفني املتعاقدين وتظل �سارية املفعول ملدة خم�س �سنوات
وتتجدد تلقائيا ما لــم ي�شع ــر �أي من الطرفــني الآخر كتابة قبل ثالثة �أ�شه ــر عل ــى الأق ــل
من تاريخ انتهائها برغبته فـي �إنهائها .
ح ـ ــررت ه ـ ــذه االتفاقي ــة فــي مدين ـ ـ ــة م�سق ـ ـ ــط ي ـ ــوم الأحـ ـ ــد بتاريـ ــخ التا�سـ ــع والع�شريـ ـ ــن
من ذي احلجة 1434هـ املوافق الثالث من نوفمرب لعام 2013م .
ووقع عليها ممثال حكومة �سلطنة عمان وحكومة اململكة الأردنية الها�شمية من ن�سختني
�أ�صليتني باللغة العربية .

عن حكومة �سلطنة عمان

عن حكومة اململكة الأردنية الها�شمية

د  .عبدامللك بن عبداللـه بن زاهر الهنائي

ال�سي ـ ــد متعـ ـ ــب الزب ـ ـ ــن

امل�ست�ش ــار ب ـ ــوزارة املاليـ ــة

�سفري اململكة الأردنية الها�شمية
ف ــي م�سق ـ ـ ــط
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