الئحة الخدمات و ضوابط وشروط مزاولة الخدمةة
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نقل الركاب بالحافالت على الخطوط الدولية من قبل الشركات المخصصة للنقل الدولي.
شروط الحصول على الترخيص
 .1نموذج طلب الترخيص مستوفي البيانات.
 .2صورة من جواز السفر وصورة عن خالصة القيد لمقدم الطلب.

المستندات المطلوبة للحصول
على ترخيص مزاولة النشاط

 .3في حالة وجود شركاء يرفق نسخة من عقد التأسيس مرفقا ً به صورة عن جواز سفر الشركاء مع صفحة
اإلقامة بالنسبة لغير المواطنين باإلضافة إلى شهادة عدم ممانعة صادرة عن الكفيل بالنسبة للشركاء غير
المواطنين للدخول في مزاولة هذا النشاط.
 .4دراسة جدوى اقتصادية للنشاط مع تقديم كشف حساب مصرفي يوضح المالءة المالية.
 .5كشف بالرخص الصادرة من الدائرة االقتصادية الخاصة بمقدم الطلب.
 .6شهادة حجز االسم التجاري صادرة عن الدائرة االقتصادية.
 .7أي مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة توفيرها.
 .1يلتزم صاحب الترخيص بمزاولة النشاط لحسابه الخاص وعلى كامل مسؤوليته الشخصية.
 .2عدم تأجير الرخصة التجارية من الباطن ،كما يحظر بشكل نهائي تأجير الحافلة أو لوحتها على السائقين
لمزاولة هذا النشاط بصفة شخصية من قبل السائقين تحت مظلة هذا الترخيص.
 .3ال يجوز التنازل عن الرخصة التجارية أو حصص الشركاء إلى الغير إال بعد مرور عام واحد بشرط
الحصول على الموافقة المسبقة من " الهيئة " .
 .4تكون الرخصة التجارية الصادرة لصاحب الترخيص عند دائرة التنمية االقتصادية لمدة سنة واحدة  ،وتجدد
من قبله سنويا بعد استحصاله على رسالة عدم ممانعة من قبل الهيئة على التجديد.

اشتراطات مزاولة النشاط

 .5مزاولة النشاط من خالل مكتب مجهز إلدارة النشاط مع توفير مواقف نظامية للمركبات والحافالت
المستخدمة في النشاط.
 .6االلتزام بمسك دفاتر وسجالت وبيانات أعمال المنشأة مع تدوين كافة العقود المبرمة مع الجهات المستفيدة
وتزويد الهيئة بأية إحصائيات أو مستندات أو بيانات ترى ضرورة االطالع عليها ،وتمكين موظفي " الهيئة "
المخولين من دخول المكتب واالطالع على هذه السجالت والعقود للتأكد من االلتزام بشروط الترخيص .
 .7الحصول على الموافقة المبدئية المسبقة من الهيئة على عدد الحافالت المقترح تشغيلها بما يتوافق مع دراسة
الجدوى االقتصادية المقدمة للحصول على الترخيص على أن يتم دفع رسوم تسجيل الحافالت الموافق على
تشغيلها عند اصدار هذه الموافقة ،وتكون هذه الرسوم غير مستردة.
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 .8االلتزام بتسجيل عدد الحافالت الموافق على تشغيلها من قبل الهيئة خالل ستة شهور من تاريخ الحصول على
موافقة الهيئة على الترخيص وفي حالة عدم االلتزام بذلك يعتبر الترخيص الغيا ً تلقائياً.
 .9التقيد بالتشريعات والقوانين اللوائح المعمول بها على مستوى الدولة أو اإلمارة سواء ما هو متعلق بالسير
والمرور والصحة والسالمة العامة والبيئة وكل ما هو ممنوع أو محظور حمله من قبل الركاب أو الحافالت،
كما يمنع التدخين وتعاطي المشروبات الكحولية وإدخال الحيوانات إلى الحافلة.
 .11توفير كافة المواصفات المعيارية و المتعارف عليها دوليا في حافالت الخطوط الطويلة والتي تشمل مرافق
الخدمات الالزمة للركاب  ،ومنها اماكن مخصصة لألمتعة وحمامات ومرطبات واسعافات اولية.
 .11استخدام المركبات في النشاط المصرح به وعدم استخدامها في مزاولة أي نشاط آخر
 .12االلتزام بالتسجيل في النظام اإللكتروني ألنشطة النقل "تصاريح".
 .13توفير زي موحد لجميع السائقين.
استيفاء ومراعاة متطلبات الجهات الرسمية األخرى ذات العالقة وفقا لألنظمة واللوائح والقوانين السارية وذلك فيما
يتعلق على سبيل المثال بكل من -:

أ.
ب.
ج.
د.
ه.

اشتراطات الجهات االخرى

.1
.2
.3

هيئة االنماء التجاري والسياحي.
دائرة التنمية االقتصادية.
الهيئة الوطنية للمواصالت.
هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس.
وزارة الداخلية.

ان تتطابق المواصفات الفنية للحافالت مع المواصفات الفنية المعتمدة لدى الجهات المعنية في الدولة (هيئة
اإلمارات للمواصفات والمقاييس ،الهيئة الوطنية للمواصالت ،وزارة الداخلية ،وأي جهة أخرى ).
يشترط عند تسجيل الحافلة ألول مرة أن ال يتجاوز العمر االفتراضي للحافلة عن (  )15سنة.
المواصفات الفنية اإللزامية:
أ.

أن يتم االلتزام بلون وهوية الحافالت متى ما تمم تحديمد ذلمك ممن قبمل الهيئمة أو هيئمة اإلنمماء التجماري
والسياحي.

ب .أن تكون الحافلة مؤمنة تأمينا شامال علمى الحافلمة والركماب والسمائق وفقما ً لمما همو معتممد لمدى وزارة
االقتصاد .
ج .أن تكون الحافلة مكيفة بمحرك منفصل عن محرك الحافلة ،ممع تموفير خاصمية التكييمف المباشمر لكمل
مقعد.
اشتراطات ومواصفات الحافلة
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د.

أن ال يقل عدد المقاعد في الحافلة عن " "9مقعد.

ه.

أن تكون المقاعد فخمة بمساند متحركة للرأس وااليدي واألقدام ومزودة بما يلي:

.1

أن يتم تركيب طاولة طعام لكل مقعد.

.2

أن يتم تركيب شبكة حاملة للصحف والمجالت.
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.3

أن تتوفر اضاءة مخصصة للقراءة لكل مقعد في الحافلة.

.4

أن يكون زجاج النوافذ ذو مواصفات عازلة للحرارة والصوت ( .) Double Glaze

.5

أن يتم تزويد الحافلة بشاشات عرض ومذياع وميكرفون للتحدث مع الركاب.

.6

أن يكون ناقل الحركة اوتوماتيكي.

.7

أن يتم توفير صندوق االسمعافات االوليمة ( وفقما ً لمتطلبمات وزارة الصمحة ) وطفايمات الحريمق عمدد
( )2طفاية ( وفقا ً لمتطلبات وزارة الداخلية ) ومخارج الطوارئ و وفقا ً ألية اشتراطات ومواصفات
تحددها الهيئة.

.8

أن يتم توفير جهاز متابعة وتعقب لتحديمد موقمع الحافلمة ( )GPS/GPRSممع تركيمب جهماز لننمذار
واإلبالغ في حالة وجود طوارئ ،مع تخصيص هاتف نقال.

.9

أن يتم تركيب جهاز اطفاء للحريق ذو تشغيل آلي عند نشوب حريق في المحرك.

 .11أن يتم توفير أرفف لوضع األمتعة.
 .11أن يتم تركيب جهاز محدد السمرعة ( يجمب أن ال تتجماوز السمرعة القصموى عمن  111كيلمومتر فمي
الساعة ).
 .12أن يممتم وضممع سمملة للمهمممالت مممع ضممرورة اخألمماع الحافلممة ألعمممال النظافممة مممن الممداخل والخممارج
بصورة دائمة.
 .13أن يممتم وضممع الملصممقات التممي تممدل علممى منممع التممدخين ومنممع المشممروبات الكحوليممة ومنممع ادخممال
الحيوانات إلى الحافلة.
.4
أ.

المواصفات الفنية االختيارية:
توفير مصعد ومقاعد مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة.

ب .توفير دورة مياه.
ج .توفير ثالجة للمشروبات.
 .1اشتراطات أخرى:
أ .أن يتم وضع اسم المنشأة باللغة العربية واالنجليزية باإلضمافة إلمى المرقم التشمغيلي للحافلمة الصمادر
عن الهيئة وذلك وفقا ً لالشتراطات والمواصفات المحددة من جانب الهيئة.
ب .أن يتم كتابة رقم الهاتف لنبالغ عن الشكاوي واالقتراحات في مكان بارز داخل وخارج الحافلة.
ج .عدم وضع االعالنات والملصقات التجارية داخل أو خارج الحافلة.
د.

أن يتم وضع التعليمات التي تعتمدها الهيئة بماللغتين العربيمة واالنجليزيمة حمول االجمراءات الواجمب
اتباعها.

ه.

أن يتم فحص وصميانة الحافلمة بشمكل دائمم بمما فمي ذلمك اسمتبدال اإلطمارات وفقما ً لمتطلبمات الشمركة
المصنعة للمركبة أو اإلطارات.
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.1
.2
.3
.4

اشتراطات ومواصفات السائق

أن ال يقل عمر السائق عن  25سنة ،وال يتجاوز عن  55سنة .
أن يحصل على شهادة حسمن سميرة وسملوك صمادرة عمن الجهمات األمنيمة المختصمة باإلضمافة إلمى شمهادة ممن
إدارة المرور تؤكد عدم ارتكابه لمخالفات خطيرة خالل آخر  12شهر.
أن يحمل رخصة قيادة حافلة ثقيلة سارية المفعول صادرة من الدولة.
أن يكون الئق صحيا ً وفقا ً الشتراطات الهيئة بموجب شهادة لياقة طبية صادرة من الجهات الرسمية المختصمة
فيتم تقديمها بصفة سنوية.

 .1ان يكون حسن المظهر ( حسن الهندام ،النظافة ) ويجيد التعامل مع الجمهور.
 .2أن يكون لديه معرفة بالقراءة والكتابة والتحدث باللغتين العربية واإلنجليزية.
الرسوم المقررة

النشاط

النقل البري الدولي
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اصدار
جديد

تجديد

1000 5000

الموافقة على تسجيل أو
تجديد حافلة  /مركبة

إصدار ترخيص
مزاولة مهنة سائق

تجديد ترخيص مزاولة
نشاط مهنة سائق

بدل فاقد -
رخص السائق

1000

250

100

022

بطاقة مندوب
بدل
جديد تجديد
فاقد
111 121

51
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