قانون النقل رقم ( )98لسنة2003
المادة 1
ٌسٌمى هذا القانون ) قانون النقل لسنة  )2003وٌعمل به من
تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة 2
تكون للكلمات التالٌة حٌثما وردت فً هذا القانون المعانً
المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك:-
الوزارة :وزارة النقل.
الوزٌر  :وزٌر النقل
القطاع :قطاع النقل بمجاالته المختلفة
المادة 3
تهدف الوزارة الى تحقٌ ٌق ما ٌلً-
أ -تنمٌة القطاع وتطوٌره وفق خطط الدولة االقتصادٌة
واالجتماعٌة وبما ٌكفل تلبٌة الطلب على مرفق النقل .
ب -رفع مستوى الخدمة فً القطاع .
ج  -المساهمة فً حماٌة البٌئة مع الجهات ذات العالقة.
د -تعزٌز دور القطاع الخاص وتشجٌعه على االستثمار فً مجال
النقل.
ه -منع االحتكار فً القطاع بتشجٌع المنافسة وتعزٌز قدرته
التنافسٌة.
و -تحقٌق التكامل والتوافق والتنسٌق فً مجاالت النقل المختلفة.
ز -التعاون والتنسٌق مع جمٌع الجهات المحلٌة والعربٌة والدولٌة
ذات العالقة بالقطاع.
ح -توفٌر النقل اآلمن فً المملكة ورفع مستوى السالمة العامة فً
القطاع .

المادة 4
تتولى الوزارة فً سبٌل تحقٌق اهدافها المهام والصالحٌات التالٌة:
أ  -وضع السٌاسة العامة للنقل واالشراف على تنفٌذها بالتنسٌق
والتعاون مع الجهات ذات العالقة.
ب -تنظٌم قطاع نقل البضائع على الطرق وخدماته والرقابة
علٌه ومنح رخص مزاولة العمل لألفراد والشركات فً
جمٌع انشطته بالتنسٌق والتعاون مع الجهات المختصة.
ج  -تنظٌم قطاع النقل على السكك الحدٌدة وخدماته والرقابة
علٌه ومنح رخص مزاولة العمل فً جمٌع انشطته بالتنسٌق
والتعاون مع الجهات المختصة.
د -تحدٌد اجور نقل البضائع لمختلف وسائط النقل وتعرفتها .
ه  -التأكد من تطبٌق القواعد الفنٌة والمواصفات والمقاٌٌس
والمعاٌٌر المعتمدة وفقا للتشرٌعات النافذة
و -متابعة تطبٌق اتفاقٌا ٌت النقل الثنائٌة المبرمة بٌن المملكة
والدول االخرى وكذلك االتفاقٌات الدولٌة التً تكون المملكة
طرفا ً فٌها..
ز -تمثٌل المملكة لدى أي جهة معنٌة بالنقل ،العر ٌ
بٌة منها
والدولٌة  ،ومتابعة فعالٌاتها وذلك بالتنسٌق والمشاركة مع
الجهات المختصة.
ح -اجراء التحقٌقات والدراسات الالزمة فً حوادث النقل
بمجاالته المختلفة ودون االخالل بأحكام أي تشرٌعات اخرى
نافذة.
ط -وضع اجراءات الوقاٌة من حوادث النقل وتطوٌرها حسب
المتطلبات العالمٌة بالتعاون والتنسٌق مع الجهات المعنٌة
االخرى .

ي -اعداد البحوث والدراسات الالزمة لتطوٌر القطاع واصدار
النشرات والتقارٌر الدورٌة عن انشطته.
ك -انشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل.
ل -أي مهام اخرى ذات عالقة بالقطاع.
المادة 5
ٌصدر مجلس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفٌذ احكام هذا القانون بما
فً ذلك شؤون حوادث النقل بمجاالته المختلفة.
المادة 6
ٌلغى قانون وزارة النقل رقم ( )42لسنة  1791وما طرأ علٌه من
تعدٌالت كما ٌلغى نظام المجلس االعلى للنقل رقم ( )13لسنة
 1775على ان تبقى االنظمة والتعلٌمات الصادرة بمقتضى أي
منهما سارٌة المفعول خالل مدة اقصاها ستة اشهر الى ان ٌتم
الغاؤها او استبدال غٌرها بها وفقا ألحكام هذا القانون
المادة 7
رئٌس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفٌذ احكام هذا القانون.

