
اجلريدة الر�سمية العدد )1062(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/33

بالت�سديق على اتفاقية للنقل الدويل على الطرق 

بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة اململكة الأردنية الها�سمية

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

 ، عمــــــــان  �سلطنــــــــــة  بـــــــني حكومـــــــــة  الطــــــرق  علـــــــى  الدولـــــــي  للنقـــــل  اتفاقيـــــــــــة  وعلـــــى 

وحكومــــة اململكــــة الأردنية الها�سميـــة املوقعــة فـي م�سقــط بتاريــخ 29 ذي احلجــة 1434هـ ، 

املوافـــق 3 نوفمبـــر 2013م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

على جهات الخت�سا�س اإيداع وثيقة الت�سديق على التفاقية وفقا لأحكامها .

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 18 من �سعبـــــــان �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 16 من يونيــــــــــو �سنة 2014م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيـة للنقــل الدولــي علـى الطــرق 

بني حكومة �شلطنة عمان وحكومة اململكة الأردنية الها�شمية

برغبــة مــن حكومـــة �سلطنـــة عمان وحكومــــة اململكـــة الأردنيـــــة الها�سمية فـي ت�سهيـــل نقـــل 

الركاب والب�سائع على الطرق بني بلديهما وعرب اأرا�سيهما بطريق العبور )الرتانزيـــت( 

قـــد اتفقتا على ما يلي :

املــادة ) 1 ( 

تعاريـــــف

لأغرا�ض هذه التفاقية :

تكون للكلمات والعبارات املن�سو�ض عليها اأدناه املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض 

�سياق الن�ض معنى اآخر : 

اأ - الناقــــــــــــل :

اأو معنــوي مرخــ�ض لنقـــل الركاب والب�سائع مبوجــب  اأي �سخــ�ض طبيعـي  تعني 

قوانـــني ولوائح واأنظمة الطرفني املتعاقدين .

ب - و�شيلـــة النقــل : 

تعني اأي و�سيلة نقل على الطرق جتر بوا�سطة حمرك وخم�س�سة لنقل اأكرث   - 1

مـــن ثمانيـــــة ركــــاب با�ستثنــــــاء ال�سائـــق ، اأو لنقــــــل الب�سائـــــع اأو تقــــــوم بجــــــر 

مثل هذه الو�سيلة . 

اأو اأي جمموعة تتاألــف من و�سيلة جر كمــــا هو مبـــني فـي اأعـــاله فقــرة )1(   - 2

ومقطــــورة اأو نـــ�ســــف مقطـــــورة مرتبطـــــة بهـــــا وخم�س�ســـــــة لنقــــــل الركـــــاب 

اأو الب�سائع . 

ج - ت�شريــــــــــح :

تعني الت�ساريـح املمنوحــة لو�سيلة نقــل الركاب اأو الب�سائع فـي بلــد اأحـــد الطرفـــني 

املتعاقدين مــن قبل الطـــرف املتعاقد الآخـــر فـي ال�سماح لو�سيلـــة النقل بالدخول 

اإىل اأرا�سي الطرف املتعاقد الآخر واخلروج منها . 
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د - خـط حافـالت منتظـم :

تعني نقل الركاب بني اأرا�سي الطرفني املتعاقدين مبوجب طرق حمددة ومتم�سيا 

مع الطرق والأجور الوطنية . 

هـ - خـط حافـالت ترانزيـت منتظـم : 

املتعاقدين  الطرفني  اأحد  اأرا�سي  من  ينطلق  الذي  املنتظم  احلافلة  خط  تعني 

وميـــــر باأرا�ســـــي الطــــرف املتعاقــــد الآخــــر بــــدون حمـــل اأو اإنـــزال للركــــاب وينتهـــي 

فـي اأرا�سي بلد ثالث .

 و- خدمـة النقـل ال�شياحـي املغلـق :

تعني النقل الدويل ملجموعة حمددة من الركاب فـي و�سيلة نقل حمددة فـي رحلة 

�سياحية ، تبداأ من نقطة فـي اأرا�سي اأحد الطرفني املتعاقدين وتنتهي فـي اأرا�سي 

الطرف املتعاقد نف�سه دون حمل اأو اإنزال الركاب .

ز - نقـل عبـور الرتانزيـت :

تعنـــي نقــل الركــاب والب�سائع عرب اأرا�سي اأحد الطرفــني املتعاقديــن وبــني نقــاط 

مغادرة وو�سول تقع خارج اأرا�سي الطرف املتعاقد .

املــادة ) 2 ( 

ت�سري اأحكام هذه التفاقية على النقل الدويل للركاب والب�سائع على الطرق من اأرا�سي 

اأرا�سي الطرف املتعاقد الآخر بطريق الرتانزيت  اأحد الطرفني املتعاقدين واإليها وعرب 

با�ستعمال و�سائل النقل امل�سجلة فـي بلد اأحد الطرفني املتعاقدين .

املــادة ) 3 ( 

يقـر كــل طــرف متعاقد مبوجــب اأحكام هذه التفاقية للطرف املتعاقد الآخــر بحــق عبــور 

الركــــاب واأمتعتهـــم ، والب�سائــع التجارية وو�سائــل النقــل العائـــدة للطـــرف املتعاقد الآخــر 

فوق الطرق املحددة من قبل ال�سلطات املخت�سة لكل طرف متعاقد .

-3-



اجلريدة الر�سمية العدد )1062(

املــادة ) 4 ( 

يجوز للناقل فـي اأحد الطرفني املتعاقدين مبوجب القوانني والأنظمة املعمول بها لدى 

كل منهما ، وبت�سريح م�سبق اأن ين�سىء فـي اأرا�سي الطرف املتعاقد الآخر مكاتب اأو يعني 

يجوز  ول   ، املتعاقدين  الطرفني  لدى  بها  املعمول  القوانني  ح�سب  وكالء  اأو  له  ممثلني 

للناقل ممار�سة اأعمال وكيل ال�سفر وال�سياحة فـي اأرا�سي الطرف املتعاقد الآخر .

املــادة ) 5 ( 

ل يجـــوز لأي مــــن الطرفــني املتعاقديـــن فــر�ض اأي ر�ســــوم اأو �سرائـــب ا�ستيــــراد اأو ت�سديـــر 

) مبا فـي ذلك الر�سوم اجلمركية ( على و�سائل النقل العائدة للطرف املتعاقد الآخر املارة 

بالرتانزيت عرب اأرا�سيه با�ستثناء ما يلي : 

بدل خدمات �سيانة وحماية واإدارة الطرق والنقل عليها . اأ - 

الغرامات املفرو�سة ب�سبب خمالفة القوانني واللوائح والأنظمة املعمول بها لدى  ب - 

الطرفني املتعاقدين .

املــادة ) 6 ( 

علــى ال�سلطـــة املخت�سة فـي كــــال الطرفني اإبـــالغ الطرف الآخــر عن املخالفـــات الغيابيـــة 

واجل�سيمـــة التـــي ترتكـــب من العاملـــني وال�سائقـــني للطـــرف املتعاقـــد الآخـــر والإجــــراءات 

املتخــــذة بحــق هوؤلء املخالفــني . 

املــادة ) 7 ( 

امل�سجلة  النقل  بو�سائل  والب�سائع  الركاب  نقل  املتعاقدين  الطرفني  من  لأي  يجوز  ل 

لديه بني اأي نقطتني داخل اأرا�سي الطرف املتعاقد الآخر ول يجوز للناقل نقل الركاب 

اإل مبوجب ت�سريح خا�ض  اأرا�سي طرف ثالث  اإىل  اأحد الطرفني  اأرا�سي  والب�سائع من 

ي�سدر من الطرف الذي با�سر فيه النقل .

املــادة ) 8 ( 

ل يجوز دخول و�سيلة النقل الفارغة وامل�سجلة فـي اأحد الطرفني املتعاقدين اإىل اأرا�سي 

الطرف املتعاقد الآخر حلمل الركاب والب�سائع ما مل يتم احل�سول على ت�سريح خا�ض 

لهذا الغر�ض من ال�سلطة املخت�سة لدى الطرف املتعاقد الآخر .
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املــادة ) 9 ( 

اأحد الطرفني املتعاقدين فـي رحلــــة  يجوز حتميــل الب�سائع بو�سيلـــة النقل امل�سجلة فـي 

العودة اإىل بلدها بعد تفريغ حمولتها فـي الطرف املتعاقد الآخر .

املــادة ) 10 ( 

اأ - يوافق الطرفان املتعاقدان على ت�سغيل خطوط حافالت منتظمة بني املدن الرئي�سية 

لكــــــال الطرفـــــني ، علــــى اأن يتــــم ت�سغيــــل هـــذه اخلطـــوط مــن قبــل ناقلـــني مرخ�ســــني 

من قبل ال�سلطات املخت�سة فـي كال البلدين ووفقا لنظام متكافئ .

يتـــــم عــقد اتفـــاق ثنائــي بني الناقلـــني املرخ�ســني لنقــل الركـــاب بني البلديـــن يت�سمــــن  ب - 

�سروط الت�سغيل من حيث عدد الرحالت ومواعيدها وم�سارها وتعرفة النقل ونقاط 

الو�سول والنطالق فـي البلدين وح�سب حاجة اخلطوط وحجم الطلب على النقل 

العام ، ويخ�سع هذا التفاق اإىل موافقة ال�سلطات املخت�سة فيهما .

اأن تقوم بخدمة اخلط  املتعاقدين  الطرفني  اأحد  فـي  امل�سجلة  النقل  لو�سائط  يجوز  ت - 

ال�سياحي املغلق من واإىل الطرف املتعاقد الآخر �سريطة احل�سول على ت�سريح م�سبق 

من ال�سلطة املخت�سة فـي ذلك الطرف املتعاقد الآخر .

املــادة ) 11 ( 

يجــــوز للطرفــــني املتعاقديـــن نقــــل الب�سائـــع بني وعرب اأرا�سي اأي منهمــــا بــــدون احلاجـــــة 

اإىل ت�سريح .

املــادة ) 12 ( 

ل يجوز نقل الأ�سلحة واملتفجرات واملفرقعات واملعدات احلربية بني الطرفني املتعاقديــــن 

اأو املــــرور عبــــر اأرا�سيهــــا اإل مبوجــــب ت�سريــــح خــــا�ض يتـــم احل�ســـول عليــــه من ال�سلطات 

املخت�سة بالطرفني .

ومينع النقل بالرتانزيت لأي ب�سائع حمظور دخولها اإىل اأي من البلدين املتعاقدين طبقا 

لقوانينها الداخلية اأو كانت ت�سر ب�سحة الإن�سان اأو احليوان اأو النبات .
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املــادة ) 13 ( 

علــى جميــع و�صائــــل �لنقل �لتـــي تقــوم بالنقل �لدولــي �أن تكــــون م�صحوبــــة بوثائـــــق   - 1

�أحكام  �أو )TRIPTIGUE( مبوجب   )CARNET DE PASSAGE( إدخال جمركي�

للطرفني  �ملخت�صة  �ل�صلطات  �لعالقة �صادرة عن  ذ�ت  �لدولية  �التفاقيات �جلمركية 

�ملتعاقديــــن باالإ�صافــة �إلـى �لبطاقــة �ل�صفــر�ء وفقا لالتفاقيــة �لعربيـة لنقــل �ملركبـــات 

بني �لدول �لعربية . 

وفـي حالة عدم وجود مثل هذه �لوثائق �جلمركية �لدولية ، فتطبق �أحكام �لت�صريعات 

�لوطنية �خلا�صة بالطرف �ملتعاقد �ملعني . 

�أما �إذ� كان �لنقل �لدويل للب�صائع مغطى بوثيقة تري )TّIR( فتطبق �الأنظمة �ملن�صو�ص   - 2

عليها فـي ميثاق تري للب�صائع �أو �ملركبات ، و�إذ� كان �لنقل �لدويل للب�صائع غري مغطى 

بوثيقة تري )TIR( فتطبق �أحكام �لت�صريعات �لوطنية �خلا�صة بالطرف �ملتعاقد �ملعني .

علـى �صائقـي �ملركبـات �لذين يقومون بالنقل �لدويل مبوجب ن�صـو�ص هـذه �التفاقيـة   - 3

�أن يكــون بحوزتهــم �لوثائــق �لتاليــة :

رخ�صة �صياقة �صارية �ملفعول مطابقة لفئـة �ملركـبة �لتي يقودهـا ، ويجب �أن تكــون  �أ - 

تلك �لرخ�صـــة مطابقــــة الأحكــــام �لقو�نــني و�الأنظمـــة �ملرعيـــة فـي �لبلـــد �مل�صجلــــة 

فيه �لو�صيلة �أو �أن تكون رخ�صة �صياقة دولية . 

رخ�صة لو�صيلة �لنقل �صارية �ملفعول .  ب - 

جو�ز �صفر �صاري �ملفعول يحتوي على كافة تاأ�صري�ت �لدخول �لالزمة . ت - 

املــادة ) 14 ( 

ت�صدر �ل�صلطات �ملعنية للطرفني �ملتعاقدين تاأ�صري�ت دخول �صارية �ملفعول ملدة �صتة �أ�صهر 

ولعدة رحالت لكل �صائق وم�صاعده عند قيامهم بالنقل �لدويل للركاب �أو �لب�صائع مبوجب 

�أحكام هذه �التفاقية و�لقو�نني و�للو�ئح و�الأنظمة و�لتعليمات �لوطنية ذ�ت �لعالقة .
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املــادة ) 15 ( 

يجب اأن حت�سل و�سائل النقل امل�ستعملة فـي النقل الدويل للركاب واأمتعتهم والب�سائع  اأ - 

بني البلدين املتعاقدين اأو عربهما على بولي�سة تاأمني �سد الطرف الثالث تن�سجم 

مع القوانني والأنظمة ال�سارية فـي كل من الطرفني املتعاقدين .

بولي�سة تاأمني اأخرى تغطي الأ�سرار التي قد تن�ساأ اأثناء النقل على الركاب والأمتعة  ب - 

والب�سائع ، واأن تكون هذه البولي�سة مبوجب القوانني والأنظمة ال�سارية فـي البلد 

امل�سجلة فيه الوا�سطة .

املــادة ) 16 ( 

يجب اأن يتم ا�سترياد قطع الغيار وفقا للقوانني والأنظمة الوطنية لدى كل من الطرفني 

املتعاقدين ، ويعــاد ت�سديــر قطع الغيار امل�ستعملة التي مت ا�ستبدالهــا ، اأو اأن  يتم اإتالفها 

حتت اإ�سراف ال�سلطات اجلمركية املخت�سة اأو ت�سليمها اإليها .

املــادة ) 17 ( 

تتم الت�سويات املالية بني الطرفني املتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور مبوجب 

عمالت قابلة للتحويل مقبولة من قبل البنوك املرخ�سة فـي الطرفني املتعاقدين ومبوجب 

القوانني والأنظمة والتعليمات ال�سارية لدى الطرفني املتعاقدين .

املــادة ) 18 ( 

فـي حالة وقوع حوادث على و�سيلة النقل اأو ارتكاب �سائق الو�سيلة لأي خمالفة عدا املخالفات 

املروريــة الب�سيطــة يلتزم الطـــرف املتعاقد الذي وقع فيه احلـدث اأو ارتكبت فيه املخالفة 

بتزويد الطرف املتعاقد الآخر بتقارير ونتائج التحقيق واأية معلومات اأخرى �سرورية .
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املــادة ) 19 ( 

يجـــب اأن يتقيــــد الناقلون والطاقـــم بو�سيلــة النقــل امل�سجـلة فـي اأحــد الطرفــني املتعاقديـــن 

بالقوانني واللوائح والأنظمة التي حتكم املرور على الطرق فـي طرف املتعاقد الآخر .

) ت�سري فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ض فـي هذه التفاقية القوانني والأنظمة والتعليمات املعمول 

بها لدى كل من الطرفني املتعاقدين ( .

املــادة ) 20 ( 

ت�سكل جلنة م�سرتكة من ممثلني للطرفني املتعاقدين وتكون مهام هذه اللجنة :

الإ�سراف على تنفيذ هذه التفاقية .   - 1

درا�ســــة ال�سعوبـــات التــي تطـــراأ نتيجـة تطبيــق هــذه التفاقيــة ، واإيجـــاد احللــــول   - 2

املنا�سبة لها .

مراجعــــــة كـــــل املو�سوعــــات التـــي تقـــع �سمـــن هـــذه التفاقيـــة وتقديــــم التو�سيــــات   - 3

ب�ساأنها .

التو�سيـة باإجـــراء اأي تعديــــالت على اأحكام هـــذه التفاقيــة ورفعهـــا اإىل اجلهــــات   - 4

املخت�سة للم�سادقة . 

درا�سة اإمكانية تطوير وحت�سني عمليات النقل بني وعرب البلدين املتعاقدين .  - 5

املــادة ) 21 ( 

ال�سلطات املخت�سة امل�سوؤولة عن تنفيذ هذه التفاقية هي :

اأ - فـي �سلطنـــة عمـــــان

وزارة النقل والت�سالت /م�سقط .

ب - فـي اململكة الأردنية الها�سمية 

وزارة النقــــــــل / عّمـــــــــــان . 
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املــادة ) 22 ( 

يتخــــــذ الطرفــــــان املتعاقــــدان جميــــع الإجــــراءات الالزمـــــة بتب�سيـــط وت�سهيـــل والإ�ســـراع 

فـي الإجراءات اجلمركية والأعمال الر�سمية الأخرى فيما يتعلق بنقل الركاب والب�سائع .

املــادة ) 23 ( 

تدخل هذه التفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات الت�سديق عليها وفقا 

للقوانني ال�سارية فـي كل من الطرفني املتعاقدين وتظل �سارية املفعول ملدة خم�ض �سنوات 

وتتجدد تلقائيا ما لــم ي�سعـــر اأي من الطرفــني الآخر كتابة قبل ثالثة اأ�سهـــر علـــى الأقـــل 

من تاريخ انتهائها برغبته فـي اإنهائها . 

حـــــررت هـــــذه التفاقيـــة فــي مدينـــــــة م�سقـــــــط يـــــوم الأحــــــد بتاريــــخ التا�ســــع والع�سريــــــن 

من ذي احلجة 1434هـ املوافق الثالث من نوفمرب لعام 2013م .

ووقع عليها ممثال حكومة �سلطنة عمان وحكومة اململكة الأردنية الها�سمية من ن�سختني 

اأ�سليتني باللغة العربية .

عن حكومة �شلطنة عمان

د . عبدامللك بن عبداللـه بن زاهر الهنائي

امل�ست�ســـار بـــــوزارة املاليــــة

عن حكومة اململكة الأردنية الها�شمية

ال�سيـــــد متعــــــب الزبـــــــن

�سفري اململكة الأردنية الها�سمية 

فـــي م�سقـــــــط
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