تعلٌمات تنظٌم وتشغٌل الدراجات رباعٌة الدفع لسنة 4102
المنشورة على الصفحة  4331من عدد الجرٌدة الرسمٌة رقم  5278بتارٌخ2014/4/1
صادر بموجب الفقرات  40 ,6من المادة  ,8الفقرة  40من المادة  8من قانون سلطة اقلٌم البترا
التنموي السٌاحً رقم  01لسنة 4119
المادة 0
تسمى هذه التعلٌمات (تعلٌمات تنظٌم وتشغٌل الدراجات رباعٌة الدفع فً إقلٌم البترا التنموي السٌاحً)
وٌعمل بها اعتباراً من تارٌخ نشرها بالجرٌدة الرسمٌة.
المادة 4
ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرٌنة على غٌر ذلك:
القانون  :قانون سلطة إقلٌم البترا التنموي السٌاحً النافذ .
 :إقلٌم البترا التنموي السٌاحً المحددة حدوده بأحكام القانون.
اإلقلٌم
السلطة  :سلطة إقلٌم البترا التنموي السٌاحً.
المجلس  :مجلس مفوضً السلطة.
الرئٌس  :رئٌس المجلس.
الفعالٌة  :فعالٌة تشغٌل الدراجات رباعٌة الدفع ضمن المسارات المحددة لها من السلطة.
المكاتب  :األشخاص المعنوٌة المرخص لها إقامة الفعالٌة من قبل الجهات المختصة.
المسار  :الممرات الخاصة إلقامة هذه الفعالٌة والمحددة من قبل السلطة.
التصرٌح  :الموافقة التً تمنح من قبل السلطة.
الدراجة  :مركبة ذات أربع عجالت مجهزة بمحرك آلً ذي سعة محددة معدة لنقل األشخاص.

المادة3
تقوم السلطة باإلشراف والمراقبة على الفعالٌة عن طرٌق:
1.تحدٌد المسار المعتمد لممارسة الفعالٌة على المخططات التنظٌمٌة لألراضً فً اإلقلٌم.
2.منح االذونات والتصارٌح للمكاتب المرخصة إلقامة الفعالٌة.
3.تقوم السلطة بوضع الشروط والمتطلبات لضمان السالمة العامة سواء لمستخدمً الدراجات أو
للغٌر  ،وعمل اإلشارات والشواخص المرورٌة وكل ما ٌتعلق بالفعالٌة بالتنسٌق مع الجهات المعنٌة.
4.السلطة خالٌة الطرف والمسؤولٌة فً حالة التضرر أو الوفاة خالل الفعالٌة ألي طرف كان.
المادة 2
المتطلبات الفنٌة والشروط الخاصة بالدراجات:
أ .أن ال ٌقل عدد الدراجات العاملة فً الفعالٌة عن ( )01دراجة.
ب .أن تكون حدٌثة الصنع  ،ال تتجاوز سنة تصنٌعها مدة سنتٌن تسبق تارٌخ استٌرادها.
ج .أن ال تقل سعة حجم محرك الدراجة رباعٌة الدفع عن(cc150) .
د .أن تكون مزودة بأنوار أمامٌة بٌضاء.
هـ .أن تكون مزودة بأنوار خلفٌة حمراء وغمازات.
و .أن ٌتم استخدام وقود البنزٌن فً تشغٌلها.

ز .أن تكون صدٌقة للبٌئة وال تؤدي إلى التلوث البٌئً فً الهواء أو فً األرض وأن ال تكون مصدراً
للضجٌج أو اإلزعاج.
المادة 1
ٌجب توفر الملصقات التالٌة على الدراجة  ،وهً:
أ .المخاطر المحتملة.
ب .أقصى وزن تتحمله الدراجة.
ج .تعلٌمات االستخدام األمثل للدراجة لتجنب حدوث المخاطر.
المادة 6
الشروط الواجب توافرها فً المكاتب لممارسة هذه الفعالٌة:
1.أن ٌكون شخصا ً معنوٌا ً أردنً الجنسٌة.
2.أن ٌكون حاصالً على الموافقات األمنٌة الالزمة لفتح مكتب تأجٌر دراجات رباعٌة الدفع.
3.تقدٌم كفالة بنكٌة بقٌمة ( )41,111عشرٌن ألف دٌنار باسم السلطة لضمان التزامه بأحكام القوانٌن
واألنظمة والتعلٌمات الصادرة طٌلة فترة التصرٌح.
4.إذا كان فً المكتب شرٌك غٌر أردنً فال ٌجوز أن تتجاوز نسبة مساهمته عن (%) 29من رأسمال
المكتب شرٌطة أن ٌكون حاصالً على إذن إقامة سنوي فً المملكة.
5.شهادة سجل تجاري برأسمال ال ٌقل عن ( )41,111خمسة وعشرٌن ألف دٌنار.
6.شهادة عالمة تجارٌة للمكتب.
7.رخصة مهن سارٌة المفعول صادرة عن السلطة للمكتب.
المادة 7
واجبات المكتب :
ٌ1.لتزم بعمل سجل ٌتضمن جمٌع الدراجات التابعة للمكتب وجمٌع الكتالوجات التوضٌحٌة لكل دراجة
وتقدٌمه إلى السلطة والجهات المعنٌة .
ٌ2.لتزم بالقٌام بفحص الدراجات بصورة دورٌة وتزوٌد السلطة بنسخة عن السجالت الالزمة لهذا
الغرض.
ٌ3.لتزم بتجدٌد تسجٌل وترخٌص الدراجة سنوٌا حسب التشرٌعات النافذة.
ٌ4.لتزم بتزوٌد مستخدمً الدراجات بتعلٌمات االستخدام ومتطلبات التشغٌل اآلمن للدراجة والرقابة
علٌهم والتزامهم بالشروط العامة ومقدرتهم على القٌادة  ،وبخالف ذلك ٌتحمل المكتب والمستخدم كامل
المسؤولٌة عن إخاللهم بالتعلٌمات والشروط .
ٌ5.لتزم المكتب بحفظ سجالت تبٌن رقم التذكرة واسم وعنوان ورقم إثبات الشخصٌة لكافة مستخدمً
الدراجات وبٌان ساعة االنطالق وساعة العودة والوصول ورقم الدراجة المستخدمة وٌتم االحتفاظ بهذه
السجالت مدة ثالث سنوات .
ٌ6.لتزم بتطبٌق تعلٌمات السالمة العامة ومتطلبات األمن وشروط االستخدام للدراجات.
ٌ7.لتزم بتوفٌر اإلسعافات األولٌة وتوفٌر كافة اإلجراءات الالزمة للمحافظة على السالمة العامة

والمطابقة لقواعد وأنظمة الدفاع المدنً .
8.المحافظة على النظافة العامة عن طرٌق وضع حاوٌات للنظافة واالمتناع عن األكل والشرب خالل
استخدام الدراجات .
ٌ9.لتزم المكتب بتزوٌد السلطة بتعهد خطً من جمٌع المستخدمٌن تتضمن إعفاء السلطة من كافة
المسؤولٌات والمطالبات بخصوص أي تضرر أو وفاة ألي شخص ٌحضر الفعالٌة عن طرٌق عقد
التأجٌر كشرط من شروط العقد المبرم مع المستخدمٌن والمكتب .
ٌ10.لتزم المكتب بإبراز عقود تأمٌن شامل للدراجات المستخدمة بحٌث تتضمن التغطٌة لكافة
األضرار التً تلحق بالمستخدمٌن أو الغٌر وتزوٌد السلطة بنسخة عن كل عقد .
المادة 8
متطلبات التشغٌل اآلمن:
1.ال بد من حصول المستخدم للدراجة على رخصة سوق وفقا لقانون السٌر األردنً وفً حالة انتفاء
هذا الشرط فٌجوز للمكتب توفٌر سائق معتمد لدٌه للقٌام بجولة مع المستخدم ومراعاة كافة التعلٌمات
بخصوص المستخدم .
ٌ2.لتزم المستخدم للدراجة تحت طائلة المسؤولٌة التقٌد باللباس اآلمن أثناء الفعالٌة من خوذة وقفازات
ونظارات واقٌة وحذاء ٌقً من الحروق والجروح .
ٌ3.جب أن ٌكون المستخدم قد بلغ السن القانونً وفً حالة إذا كان سن المستخدم بٌن ( )08-01سنة
ٌجوز تأجٌر الدراجات له شرٌطة أن ٌوفر المكتب سائقا للدراجة التً سٌستخدمها مع توقٌع ولً أمره
على الوثائق المطلوبة فً هذه التعلٌمات .
ٌ4.جب استخدام هذه الدراجات فً المسارات المخصصة من قبل السلطة فقط.
ٌ5.منع التصوٌر الفوتوغرافً أو استخدام كامٌرات الفٌدٌو أثناء القٌادة.
ٌ6.جب على السائق ومن معه (إن وجد) أن تكون وجوههم لألمام وطرٌقة جلوسهم صحٌحة حتى
االنتهاء ووقوف الدراجة كلٌا ً.
7.التقٌد باإلشارات والشواخص المرورٌة الموجودة على المسار.
ٌ8.حظر استخدام الدراجات ألي شخص تحت تأثٌر الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلٌة
األخرى.
ٌ9.حظر استخدام الدراجات ألي شخص ٌكون بحوزته أي أسلحة نارٌة أو مفرقعات أو أي أمور
أخرى تشكل خطراً على السالمة العامة.
المادة 9
على المكتب أن ٌراعً الشروط التالٌة فً العاملٌن لدٌه:
أ .أن ٌكون أردنً الجنسٌة.
ب .حسن السٌرة والسلوك وغٌر محكوم بأي جناٌة أو جنحة.
ج .أن ٌكون حاصالً على رخصة سوق فً الدراجات.
د .خبرة سنة كحد أدنى فً التعامل مع الدراجات من مكاتب وكراجات معتمدة فً المملكة.
هـ .أن ٌكون حاصالً على شهادة فً مجال السالمة العامة واإلسعافات األولٌة.

و  .أن ال ٌقل عدد العاملٌن فً المكتب عن ثالثة بما فٌهم المدٌر خالل فترة التشغٌل.
المادة 01
الصٌانة:
ٌ1.لتزم المكتب بالصٌانة والفحص الدوري للدراجات واالحتفاظ بسجالت لهذا الغرض.
ٌ2.لتزم المكتب بالتعاقد أو التنسٌق مع جهة أو أكثر من الورش والكراجات ومحطات الخدمات
المتخصصة إلجراء الصٌانة.
ٌ3.حظر استبدال زٌت محركات الدراجات أو الصٌانة الرئٌسٌة للهٌكل أو المحرك داخل موقع الفعالٌة
وٌنبغً إجراءها فً الكراجات والورش والمحطات المعنٌة.
المادة 00
ٌحق للسلطة فً حال أن كان المكتب مخالفا ً لهذه التعلٌمات إلغاء التصرٌح الممنوح له.
المادة 04
ٌحق للمجلس تشغٌل المسارات وتحدٌد مقدار بدل التشغٌل وشروطه وكافة المعلومات المتضمنة وصفه
ومكانه وفق اتفاقٌة محددة المدة.
المادة 03
ٌسري قانون السٌر النافذ وكافة القوانٌن واألنظمة المعمول بها على الدراجات أثناء فترة التشغٌل
وٌحال كل من ٌخالف إلى الجهات المعنٌة.
المادة 02
ٌحق للمجلس التعدٌل على هذه التعلٌمات لضمان سٌر الفعالٌة على الوجه األمثل وكلما دعت الحاجة
لذلك.

