
 2102 لسنة الحديدية السكك قانون

 0 المادة

 . الرسمٌة الجرٌدة فً نشره تارٌخ من به وٌعمل( 2102 لسنة الحدٌدٌة السكك قانون)  القانون هذا ٌسمى

 

 2 المادة

 ذلك: غٌر على القرٌنة تدل لم ما أدناه لها المخصصة المعانً القانون هذا فً وردت حٌثما التالٌة والعبارات للكلمات ٌكون

 .  النقل وزارة:   الوزارة

 .  النقل وزٌر:  الوزٌر

 .  البري النقل تنظٌم هٌئة:  الهٌئة

 .  الهٌئة إدارة مجلس:  المجلس

 .  المجلس رئٌس:  الرئٌس

 .  الهٌئة عام مدٌر:   العام المدٌر

 المستعملة الفروع أو والتخزٌن التحوٌل خطوط وجمٌع للتشغٌل معد منها قسم وأي الحدٌدٌة الخطوط:  الحدٌدٌة السكة

 .  التحتٌة والبنٌة الحدٌدٌة السكك ألشغال

 .  الجر أسطول علٌها ٌسٌر متوازٌة حدٌدٌة قضبانا ٌستخدم الحدٌدٌة السكة من جزء:  الحدٌدي الخط

 وعربات اتوالمقطور القاطرات وتشمل الحدٌدي الخط على للسٌر قابلة تصمٌمها بحكم مركبة أو آلٌة أي:  الجر أسطول

 .  والبضائع الركاب نقل

 أو البضائع نقل عربات لجر وتستخدم أخرى طاقة أي أو الكهرباء أو بالدٌزل تعمل محركة جر أسطول وحدة:  القاطرة

 .  الركاب

 .  قاطرة األقل على إحداها تكون ان شرٌطة معا الموصولة الجر أسطول من أكثر أو ، وحدة:  القطار

 .  الجر أسطول تشمل وال بعضها مع المرتبطة الحدٌدٌة السكك مجموعة:  الشبكة

 الجر أسطول صٌانة ومشاغل والمحطات الحدٌدي الخط وتشمل الحدٌدٌة بالسكة ٌتعلق ما كل:  الحدٌدٌة السكة مرافق

 تخزٌن ومواقف القطارات وتشكٌل مناورة وساحات الوقود ومستودعات ومحطات الحدٌدٌة الخطوط صٌانة ومشاغل

 .  والمستودعات واآللٌات الجر أسطول

 للسكك التشغٌل أو اإلنشاء خدمات وتشمل مرافقها بتشغٌل أو الشبكة بتشغٌل المتعلقة الخدمات:  الحدٌدٌة السكك خدمات

 أو الحدٌدٌة الخطوط صٌانة خدمات تقدٌم أو الحدٌدٌة بالسكك كلٌهما أو البضائع أو الركاب نقل خدمات وتقدٌم الحدٌدٌة

 .  الجر أسطول صٌانة

 .  اجر مقابل للمستفٌد منها بؤي المتعلقة الخدمات وتقدٌم الجر وأسطول الحدٌدٌة السكك تشغٌل:  العام التشغٌل

 . ترفٌهٌة لغاٌات او للبضائع الذاتً النقل لغاٌات وتشغٌلها منشاة ضمن داخلٌة حدٌدٌة سكة انشاء:  الخاص التشغٌل

 الجر ألسطول المإقت للتخزٌن أو الركاب ونزول لصعود أو والحاوٌات البضائع لمناولة المخصص المكان:  المحطة

 .  وفحصها القطارات لتشكٌل أو القطارات وتوقف مرور حركة لتنظٌم أو والقطارات

 السكة مرافق وأراضً ، السكة وحرم ، الحدٌدٌة السكة لمسار التابعة األراضً جمٌع:  الحدٌدٌة للسكة التحتٌة البنٌة

 الخط لتشغٌل الالزمة المنقولة غٌر اإلنشاءات وجمٌع ، الحدٌدٌة السكة بتشغٌل األراضً من ٌتعلق ما أو الحدٌدٌة

 الحدٌدٌة للخطوط الفوقٌة البنٌة ومكونات ، الحدٌدٌة السكة من جزء ألي المرور وحق ، البضائع أو الركاب لنقل الحدٌدي

 ومنشآت ، للخط الفوقٌة بالبنٌة ٌرتبط ما وكل والمقصات ، والمرابط ، والعوارض ، والحصمة ، الحدٌدٌة القضبان مثل



 ذلك وغٌر االستنادٌة والجدر التصرٌف ومنشآت ، والعبارات واالنفاق الطرق وتقاطعات ، الجسور من المدنٌة الهندسة

 والمشاغل ، واألرصفة ، الحدٌدي للخط المرور لحق الحماٌة وجدر والسٌاجات ، الحدٌدي بالخط المتعلقة اإلنشاءات من

 العالً الضغط جهد ومحوالت والمدفونة المعلقة الكهربائٌة التغذٌة كوابل وخطوط ، والنظم والتجهٌزات والمعامل

 الحدٌدي الخط حرم ضمن واألراضً الجوي والمجال ، المحركة بالوحدات المتصلة الفرعٌة التحوٌل ومحطات الرئٌسٌة

 .  الجر أسطول ذلك ٌشمل وال ، الحدٌدٌة السكك مرافق ولحماٌة للتشغٌل ضرورٌا ذلك كان وكلما

  والشواخص ، الضوئٌة واإلشارات ، اإلشارات خطوط وشبكات واإلنذار االتصاالت وأنظمة المعدات:  والنظم التجهٌزات

   الرقابة وأنظمة اإلنارة وأجهزة ، الثابتة واألجهزة والماكنات

 .  القانون هذا ألحكام وفقا الحدٌدٌة السكة خدمات من أي لتقدٌم للمشغلٌن الهٌئة تمنحها التً الموافقة:  الرخصة

 .  الرخصة على الحاصل المعنوي الشخص:  له المرخص

 .  العام التشغٌل أعمال من عمل بؤي للقٌام الهٌئة من له المرخص المعنوي الشخص:   الخدمة مقدم

 . اجر مقابل الجر أسطول على البضائع أو الركاب نقل خدمة متلقً:  المستفٌد

 3 المادة

 المملكة فً الحدٌدٌة للسكك الوطنٌة للشبكة شمولً مخطط إعداد العالقة ذات الجهات مع وبالتنسٌق الوزارة تتولى.  أ

 : ٌلً ما إعداده عند ٌراعى ان على ، الوزراء مجلس من علٌه المصادقة وتتم الوزٌر ٌعتمده

 . المملكة فً الرئٌسة الطرق وشبكة الحدٌدٌة السكك بٌن التكامل تحقٌق. 0

 الدولٌة االتفاقٌات ومتطلبات المملكة فً البري النقل قطاع لحاجات وفقا المجاورة الدول مع السككً الربط متطلبات. 2

 . العالقة ذات

 .  واالجتماعٌة واالقتصادٌة البٌئٌة اآلثار دراسة. 3

 المخطط ضمن الواقعة والعقارات األراضً باستمالك ، الحدٌدٌة للسكك الوطنٌة الشبكة إنشاء ولغاٌات الوزارة تقوم.  ب

 . النافذ االستمالك قانون ألحكام وفقا الوزراء مجلس من علٌه المصادق الشمولً

 4 المادة

 القرارات وإصدار التعلٌمات وضع المجلس وٌتولى التالٌة والصالحٌات بالمهام الهٌئة تقوم القانون هذا أحكام تنفٌذ لغاٌات

 : والصالحٌات المهام هذه لتنفٌذ الالزمة

 وإصدار والسٌطرة الرقابة أنظمة وموظفً واإلشارات القطارات حركة ومفتشً القطارات سائقً واعتماد فحص. أ 

 .  القانون هذا ألحكام وفقا وتجدٌدها لهم االعتماد شهادات

 مالٌا المإهلٌن العامٌن المشغلٌن من ، أكثر أو ، واحد عام مشغل بواسطة الحدٌدٌة السكك خدمات تؤمٌن على العمل. ب 

 .  معقولة وكلفة عالٌة بجودة علٌها والحصول الخدمات لتلك الحاجة لتلبٌة وفنٌا

 والنظم والتجهٌزات أنواعها اختالف على الحدٌدٌة والسكك الجر بؤسطول الخاصة الفنٌة والشروط المواصفات تحدٌد. ج 

 المجلس ٌصدرها تعلٌمات بمقتضى المرفق ومشغل والخاص العام المشغل من بها التقٌد ومراقبة المرفق بتشغٌل المرتبطة

 . الغاٌة لهذه

 .  القانون هذا وأحكام الرخص بشروط تقٌده لضمان الخدمة مقدم أداء مراقبة. د 

 تقٌد ومراقبة الخاص والتشغٌل العام بالتشغٌل المتعلقة العامة والسالمة األمان ومتطلبات ومعاٌٌر أسس فرض. هـ 

 .  بها لهم المرخص

 .  الحدٌدٌة السكك خدمات تقدٌم أثار من البٌئة حماٌة فً المعنٌة الجهات مع المساهمة. و 

 من المقدمة الشكاوى فً والفصل الحدٌدٌة السكك على النقل أجور بشؤن والمستفٌدٌن لهم المرخص بٌن التوفٌق. ز 

 .  الخدمة مقدم أو له والمرخص المستفٌد



 فً المستخدمة والنظم والتجهٌزات الجر وأسطول والقطارات الحدٌدٌة والخطوط السكك إنشاءات وفحص معاٌنة. ح 

 الصادرة والتعلٌمات واألنظمة القانون هذا ألحكام وفقا وذلك استخدامها تصارٌح وإصدار الخاص والتشغٌل العام التشغٌل

 .  بمقتضاه

 هذه بشؤن الوزارة بصالحٌات اإلخالل دون التحقٌق أعمال عن الناجمة التقارٌر واعتماد القطارات حوادث فً التحقٌق. ط 

 .النافذة التشرٌعات أحكام مراعاة ومع الحوادث

 

 5 المادة

 .  الهٌئة من ترخٌص على الحصول بعد إال تملكها أو الحدٌدٌة السكك خدمات تقدٌم شخص ألي ٌجوز ال.  أ

 وشروط الرخص هذه منح وأسس إلصدارها الالزمة والرسوم الحدٌدٌة السكك خدمات تقدٌم رخص أنواع تحدد.  ب

 والبٌانات والوثائق والسجالت لهم المرخص على المترتبة االلتزامات ذلك فً بما بها المتعلقة األمور وسائر عنها التنازل

 . الغاٌة لهذه ٌصدر نظام بمقتضى بها الهٌئة تزوٌد علٌهم ٌتعٌن التً والمعلومات والتقارٌر حفظها علٌهم الواجب

 

 6 المادة

 : التالٌة األحكام الرخصة عقد ٌتضمن ان ٌجب

 .  بدفعها له المرخص والتزام للهٌئة المستحقة المالٌة والحقوق العوائد تحدٌد. أ 

 .  القانون هذا فً المحددة الشروط إلى باإلضافة وإلغاإه تجدٌده وشروط ، الرخصة عقد مدة. ب 

 اإلداري واألسلوب الفنٌة وبالوسائل علٌها المتعاقد الخدمة نوعٌة لمعاٌٌر طبقا الرخصة عقد بتنفٌذ له المرخص التزام. ج 

 .  المجلس من المحدد

 ولها الهٌئة من خطً طلب على بناء ٌقدمها التً بالخدمات المتعلقة والبٌانات المعلومات بتقدٌم له المرخص التزام. د 

 . المعلومات هذه صحة من التحقق

 7 المادة

 الرخصة على الحصول من الخاص المشغل إعفاء ٌجوز القانون هذا من( 5) المادة من( أ) الفقرة فً ورد مما الرغم على

 . الغاٌة لهذه ٌصدر نظام ألحكام وفقا

 

 8 المادة

 : اخر تشرٌع أي فً ورد مما الرغم على

 واإلشارات القطارات حركة ومفتشً القطارات سائقً ومإهالت وشروط الحدٌدٌة السكك ومواصفات شروط تسري.  أ

 جهة أي اختصاص ضمن الواقعة والقطارات الحدٌدٌة السكك على الهٌئة عن الصادرة والسٌطرة الرقابة أنظمة وموظفً

 .  أخرى

 بٌن المشترك الربط على القانون هذا أحكام بمقتضى الصادرة الحدٌدٌة السكك بٌن المشترك الربط تعلٌمات تسري.  ب

 وفقا المرخصة الحدٌدٌة والسكك القانون هذا ألحكام وفقا المعفاة أو المرخصة الحدٌدٌة والسكك الحدٌدٌة والخطوط الشبكة

 . اخر تشرٌع ألي

 

 9 المادة

 وأجور الخاصة االحتٌاجات لذوي بالقطارات الركاب نقل ومتطلبات التذاكر بإصدار المتعلقة واإلجراءات الشروط تحدد

 . الغاٌة لهذه المجلس ٌصدرها تعلٌمات بمقتضى الركاب نقل بخدمات المتعلقة األمور وسائر الركاب نقل

 

 



 01 المادة

 التحتٌة بالبنٌة ٌضر عمل بؤي للقٌام الموافقة منح حكومٌة جهة ألي ٌجوز ال ، اخر تشرٌع أي فً ورد مما الرغم على.  أ

 .  الهٌئة من مسبقة بموافقة إال الحدٌدٌة للسكك الوطنٌة للشبكة العام التشغٌل أو علٌه قائمة إنشاءات وأي

 . المادة هذه من( أ) الفقرة فً إلٌها المشار الموافقة منح أسس تحدٌد تعلٌمات المجلس ٌصدر.  ب

 00 المادة

 تستوفٌه الذي والرسم بذلك الخاصة الموافقة على الحصول وإجراءات الحدٌدٌة السكك بٌن المشترك الربط شروط تحدد

 .الغاٌة لهذه ٌصدر نظام بمقتضى الغاٌة لهذه الهٌئة

 

 02 المادة

 .  الهٌئة من مسبقة خطً موافقة دون به المرخص النشاط مزاولة عن التوقف الخدمة لمقدم ٌجوز ال. أ 

 

 تارٌخ من أشهر ستة قبل بذلك بطلب الهٌئة إلى ٌتقدم ان نشاطه مزاولة عن التوقف فً ٌرغب الذي العام المشغل على. ب 

 .  بذلك المناسب القرار اتخاذ وللهٌئة التوقف

 إال الحدٌدٌة السكة على العاملة العام المشغل قطارات على الحجز ٌجوز ال ، اخر تشرٌع أي فً ورد مما الرغم على. ج 

 . الغاٌة لهذه ٌصدر بنظام تحدد إجراءات وفق

 

 03 المادة

 .  الحوادث مع والتعامل وحماٌتها وتشغٌلها الشبكة إلدارة طوارئ خطة الوزارة مع بالتنسٌق الهٌئة تعد.  أ

 الجهات مع بالتعاون تنفٌذها الهٌئة وتتولى ومراقبتها الشبكة ألمن خطة المختصة الجهات مع بالتنسٌق الهٌئة تضع.  ب

 . المعنٌة

 

 04 المادة

 أو البضائع أو للركاب الدولً النقل فً تستخدم والتً لدٌها المسجلة غٌر للقطارات ، تصرٌح بمنح الهٌئة تختص.  أ

 بها ترتبط التً الدولٌة االتفاقٌات مراعاة مع بها المعمول والمواصفات لألسس وفقا ،( الترانزٌت) المملكة عبر للمرور

 .  المملكة

 المملكة داخل البضائع أو الركاب نقل خدمة تقدم ان المادة هذه من( أ) الفقرة فً إلٌها المشار القطارات على ٌحظر.  ب

 . الهٌئة من بذلك لها مرخص ٌكن لم ما ، الدولً النقل باستثناء

 

 05 المادة

 لها التحتٌة والبنٌة الحدٌدٌة السكة حرم ذلك فً بما الحدٌدٌة السكك خدمات على والرقابة التفتٌش إجراءات الهٌئة تحدد

 . الغاٌة لهذه ٌصدر نظام بمقتضى بها المتعلقة والنظم والتجهٌزات والمحطات الحدٌدٌة السكك ومواقف الجر وأسطول

 

 06 المادة

 الجر وأسطول القطارات فً تؤمٌنها الواجب والراحة العامة والسالمة األمان ومتطلبات الفنٌة المواصفات تحدد.  أ

 .  الغاٌة لهذه المجلس ٌصدرها تعلٌمات بمقتضى العام التشغٌل فً المستخدمة والنظم والتجهٌزات

 للتؤكد العام التشغٌل فً المستخدمة والنظم والتجهٌزات الجر وأسطول القطارات ومراقبة ومعاٌنة فحص الهٌئة تتولى.  ب

 . بها المعمول والمتطلبات بالمواصفات تقٌدها من

 

 



 07 المادة

 : ٌلً ما فٌه ٌبٌن العام التشغٌل فً المستخدمة بالقطارات خاص بسجل الهٌئة تحتفظ. أ 

 

 . وتارٌخه القٌد رقم. 0

 . إقامته ومحل وموطنه القطار مالك اسم. 2

 . القطار عن األساسٌة البٌانات. 3

 . واستثماره القطار ملكٌة على الدالة والعقود الوثائق عن بٌان. 4

 . حدوثها وتارٌخ القطار على ترد التً القانونٌة والتصرفات الوقائع جمٌع. 5

 .  المجلس ٌحددها أخرى معلومات أو بٌانات أي. 6

 والشروط اإلجراءات وفق ، المادة هذه من( أ) الفقرة فً علٌه المنصوص الخاص السجل على االطالع للجمهور ٌتاح. ب 

 .  العالقة ذات التشرٌعات أحكام مع ذلك ٌتعارض ال ان على الغاٌة لهذه المجلس ٌصدرها تعلٌمات بمقتضى تحدد التً

 فً توثٌقه تارٌخ من إال الغٌر مواجهة فً العام التشغٌل فً المستخدمة القطارات على تقع تصرفات أي تسري ال. ج 

 . الهٌئة لدى الخاص السجل

 

 08 المادة

 وقوع منع ولغرض ، حدٌدٌة سكة أو حدٌدي خط ألي العام التشغٌل خدمة مقدم أو الشبكة تشغٌل خدمة لمقدم ٌجوز. أ 

 إلى وقت أي فً الدخول الغاٌة لهذه ضروري اخر عمل بؤي وللقٌام ، الحدٌد سكة لتسٌٌر المإقتة التدابٌر التخاذ أو حادث

 الطرق تقاطعات أو الحدٌد سكة أعمال تغٌٌر أو صٌانة لغرض الحدٌد سكة خط فٌها ٌقع التً لألرض مجاورة ارض أي

 ان وله الحدٌد سكة خط إلى للوصول مناسب اخر طرٌق ٌتوافر لم إذا إلٌها المإدٌة العوائق إلزالة أو المرافق وتقاطعات

 أو مالك إلى مناسب وبوقت مسبق خطً إشعار تقدٌم شرٌطة الهدف هذا لتحقٌق ضرورٌا ذلك كان طالما األرض فً ٌبقى

 المطالبة األرض لمالك وٌحق ، المطلوب العمل ٌستغرقها ان ٌتوقع التً والمدة الغاٌة فٌه ٌبٌن المجاورة األرض مشغل

 .  التعوٌض على ٌتفق لم إذا المختصة المحكمة إلى اللجوء وله المدة هذه المثل ببدل

 القائمة الشجٌرات أو األشجار قطع فنً تقرٌر على وبناء ، للمصلحة محققا ٌراه لما وفقا ، العام المدٌر بموافقة ٌجوز. ب 

 أو األشجار هذه ان ثبت إذا علٌها قائم بناء أي وإزالة حدٌد سكة خط أي أو الحدٌدٌة للسكة المجاورة األرض على

 .  الحدٌد لسكة األمن التشغٌل ٌهدد البناء أو الشجٌرات

 تعوٌض على الحصول ، المادة هذه من( ب) الفقرة فً علٌها المنصوص الحدٌد سكة أعمال بسبب متضرر ألي ٌحق. ج 

 . التعوٌض على ٌتفق لم إذا المختصة المحكمة إلى اللجوء وله الضرر ذلك عن المعنً العام المشغل من

 

 09 المادة

 أو العام بالتشغٌل المتعلقة والمهام بالوظائف للقٌام المإهلٌن الموظفٌن من كاف عدد استخدام له المرخص على ٌجب. أ 

 .  القطارات صٌانة محطة

 فً توافرها الواجب والمإهالت والشروط المادة هذه من( أ) الفقرة فً إلٌها المشار والمهام الوظائف تحدد. ب 

 والمإهالت الشروط هذه توافر من الهٌئة تحقق وأسالٌب ، الوظائف بتلك للقٌام له المرخص ٌعٌنهم الذٌن المستخدمٌن

 التعلٌمات هذه فً تحدد ان على الغاٌة لهذه المجلس ٌصدرها تعلٌمات بمقتضى لهم المرخص مستخدمً على والرقابة

 .  لمستخدمٌه له المرخص ٌإمنه ان ٌجب الذي المستمر التدرٌب شروط

 األمور وسائر القطارات حركة مراقبة وموظفً ، الحركة وموظفً ومساعدٌهم القطارات سائقً إجازة شروط تحدد. ج 

 . الغاٌة لهذه المجلس ٌصدرها تعلٌمات بمقتضى بها المتعلقة

 



 21 المادة

 هذا أحكام وفق الرخصة وشروط به له مرخص نشاط لكل منفصلة وسجالت بدفاتر االحتفاظ له المرخص على ٌجب

 . العالقة ذات والتعلٌمات واألنظمة القانون

 

 20 المادة

 واحد على تزٌد وال بالمائة نصف عن تقل ال نسبة الرخصة عقد فً تدرجها خاصة شروط بمقتضى تستوفً ان للهٌئة.  أ

 .  العامة للخزٌنة ٌستوفى ما وٌورد والتنظٌمٌة الرقابٌة بمهامها قٌامها مقابل له المرخص عوائد إجمالً من سنوٌا بالمائة

  الحكومة من له الممنوح االمتٌاز شروط مع تعارضت إذا العام المشغل على المادة هذه من( أ) الفقرة أحكام تسري ال.  ب

 

 22 المادة

 : اخر تشرٌع أي فً علٌها النص ورد اشد عقوبة بؤي اإلخالل دون

 ادخل أو ألقى أو منها بؤي ضررا   الحق أو الشبكة أو مرافقها أو الحدٌدٌة السكة تخرٌب على قصدا   أقدم من كل ٌعاقب.  أ

 التشغٌل على سلبا التؤثٌر أو العامة السالمة تهدٌد شؤنه من مما مرافقها أو الحدٌدٌة السكة فً شً أي صورة بؤي ثبت أو

 وال دٌنار ألف( 0111) عن تقل ال بغرامة أو سنة على تزٌد وال أشهر ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس ، للقطارات اآلمن

 .  العقوبتٌن هاتٌن بكلتا أو دٌنار آالف خمسة( 5111) على تزٌد

 فً موضوعا قطارا اتلف أو قطارات محطة استخدام أعاق أو قطارات حركة بتعطٌل تسبب أو أعاق من كل ٌعاقب.  ب

 المإقتة الشاقة باألشغال العام التشغٌل خدمة فً الموضوعة الجر أسطول وحدات من وحدة أي أو العام التشغٌل خدمة

 . دٌنار آالف عشرة( 01111) على تزٌد وال دٌنار آالف خمسة( 5111) عن تقل ال وبغرامة

 

 23 المادة

 هذا أو البري النقل تنظٌم هٌئة قانون بمقتضى المفروضة والتشغٌلٌة التنظٌمٌة األحكام من أٌا له المرخص خالف إذا. أ 

 أدناه المبٌنة اإلجراءات من ، أكثر أو ، إجراء تتخذ ان فللهٌئة منهما أي بمقتضى الصادرة والتعلٌمات األنظمة أو القانون

 : التالٌة للصالحٌات وفقا بحقه

 

 . العام المدٌر من بقرار محددة مدة خالل المخالفة لتصوٌب خطٌا إنذاره. 0

 . المخالفة تصوٌب حٌن إلى العام المدٌر من بقرار نشاطه وقف. 2

 من وبقرار دٌنار آالف عشرة( 01111) الغرامة قٌمة تتجاوز لم إذا العام المدٌر من بقرار علٌه غرامة فرض. 3

 ألف خمسٌن( 51111) الغرامة تتجاوز ال ان على ذلك على الغرامة زادت إذا العام المدٌر تنسٌب على بناء المجلس

 . دٌنار

 .  العام المدٌر تنسٌب على بناء المجلس من بقرار له الممنوحة الرخصة إلغاء. 4

 له المرخص تخلف حال فً تحصٌلها وٌتم ، للخزٌنة إٌرادا المادة هذه أحكام بمقتضى المستوفاة الغرامات تعتبر. ب 

 .  النافذ العامة األموال تحصٌل لقانون وفقا دفعها عن المخالف

 . العالقة ذات التشرٌعات أحكام وفق للمخالف الجزائٌة المالحقة دون المادة هذه أحكام تطبٌق ٌحول ال. ج 

 

 24 المادة

 الصادرة والتعلٌمات األنظمة أو القانون هذا أو البري النقل تنظٌم هٌئة قانون ألحكام مخالفة له المرخص ارتكب إذا

 ٌعهد مسببا قرارا   ٌصدر ان فللمجلس الخدمة تقدٌم عن امتنع أو الخدمة أداء عن التوقف إلى أدت ، منهما أي بمقتضى

 للمدة بتشغٌله اخر له لمرخص ٌعهد ان أو إدارته أو للمخالف به المرخص النشاط تشغٌل على باإلشراف للهٌئة بموجبه

 . مناسبة ٌراها التً



 

 25 المادة

 فعال قٌامهم أثناء القطارات بتسٌٌر مباشرة وظائفهم تتعلق الذٌن مستخدمٌها أو الحدٌدٌة السكة موظفً على القبض ٌلقى ال

 وان بجناٌة متهما المستخدم أو الموظف ذلك ٌكون ال ان بشرط بعملهم ٌقوم من تؤمٌن من اإلدارة تتمكن ان إلى بواجباتهم

 . األسبوعٌن على اخر بشخص استبداله مدة تزٌد ال

 

 26 المادة

 تزٌد وال دٌنار خمسمائة( 511) عن تقل ال بغرامة مرتكبها ٌعاقب لها عقوبة على ٌنص لم القانون هذا ألحكام مخالفة كل

 . دٌنار آالف خمسة( 5111) على

 

 27 المادة

 . القانون هذا أحكام لتنفٌذ الالزمة األنظمة الوزراء مجلس ٌصدر

 

 28 المادة

 . 0332 لسنة الحدٌد سكك قانون ٌلغى

 

 29 المادة

 . القانون هذا أحكام بتنفٌذ مكلفون والوزراء الوزراء رئٌس
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