
 وتعديالته2006قانون نقل البضائع على الطرق لسنة 

 1المادة 

 ( وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .2006ٌسمى هذا القانون )قانون نقل البضائع على الطرق لسنة 

 

 2المادة 

  لم تدل القرٌنة على غٌر ذلكٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا القانون المعانً المخصصة لها ادناه ما 

 

 الوزارة : وزارة النقل .  

 الوزٌر : وزٌر النقل .   

 الشخص : اي شخص طبٌعً او معنوي .  

 الناقل : الشخص المرخص من الوزارة لمزاولة اعمال نقل البضائع على الطرق وفق احكام هذا القانون .  

وسٌط الشحن لنقل البضائع على الطرق الى المرسل الٌه سواء كان الشاحن : الشخص المتعاقد مع الناقل مباشرة او مع 

 مالك البضاعة او مفوضا عنه .  

وسٌط الشحن  : الشخص المرخص من الوزارة المتعاقد مع الناقل باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته لنقل البضائع 

 على الطرق وفق احكام هذا القانون .  

 ة المصممة لنقل البضائع على الطرق كما هً معرفة فً قانون السٌر النافذ المفعول .  سٌارة الشحن  : المركبة اآللٌ

 النقل الداخلً  : نقل البضائع على الطرق ضمن حدود المملكة .  

النقل الدولً  : نقل البضائع على الطرق من داخل المملكة الى خارجها او بالعكس دون اعتبار للوضع الجمركً للبضاعة 

  . 

 ل بالعبور )الترانزٌت(  : نقل البضائع على الطرق من مكان الى آخر خارج حدود المملكة مرورا بأراضٌها .  النق

عقد النقل  : اتفاق مبرم بٌن الشاحن والناقل او من ٌنوب عن اي منهما ، ٌلتزم الناقل بموجبه بنقل البضائع من مكان الى 

 اخر لقاء اجر .  

 وثٌقة النقل

عقد النقل وٌعتبر هذا المستند قرٌنة على تسلم الناقل للبضائع موضوع النقل بالحالة المبٌنة فٌها ، وٌكون : مستند ٌثبت  

 لحاملها المخول قانونا الحق فً تسلم تلك البضائع . 

 خدمات مرافق النقل

دها لتجمٌع وتخزٌن : الخدمات المساندة لمرافق نقل البضائع على الطرق بما فً ذلك خدمات المواقع التً ٌتم اعتما 

 وتجزئة البضائع والموانئ البرٌة ومراكز التحمٌل والتفرٌغ وأي خدمات أخرى تتعلق بتلك المرافق .

 3المادة 

مع مراعاة احكام االتفاقٌات الدولٌة والبروتوكوالت التً تكون المملكة طرفا فٌها تسري احكام هذا القانون على جمٌع 

 باستثناء ما ٌلً : انواع نقل البضائع على الطرق 

 

 أ . النقل المجانً . 

  



 ب. نقل المراسالت والطرود البرٌدٌة . 

 ج. النقل بالعبور )الترانزٌت( .

 4المادة 

أ . ال ٌجوز الي شخص مزاولة اعمال نقل البضائع على الطرق فً المملكة او خدمات وسطاء الشحن او خدمات مرافق 

 النقل فٌها اال بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة . 

 ب. تعتبر الرخصة شخصٌة وال ٌجوز تحوٌلها او التنازل عنها للغٌر اال بموافقة الجهة المختصة فً الوزارة .

 5المادة 

أ . ٌكون الناقل مسؤوال عن تنفٌذ عقد النقل وفقا لالحكام والشروط الواردة فٌه سواء تم النقل من قبله او اسند تنفٌذه ، كلٌا 

 او جزئٌا ، الى شخص آخر ٌقوم مقامه . 

مقرر له بموجب احكام  ب. ال ٌسري بحق الناقل ، اال بموافقته ، اي اتفاق ٌرتب علٌه التزاما اضافٌا او تنازال عن اي حق

 هذا القانون واالنظمة والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه . 

ج. ٌلتزم الناقل بنقل البضائع بسٌارات الشحن المالئمة لطبٌعة البضائع وفقا للشروط والمواصفات التً تحدد بموجب 

 التشرٌعات النافذة .

 6المادة 

او لحاملها وٌتم تداولها تبعا لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسمٌة  أ . ٌجوز اصدار وثٌقة النقل باسم شخص معٌن او المره

 وبالتظهٌر اذا كانت المر وبالمناولة او التظهٌر اذا كانت لحاملها . 

 ب. ال ٌسمح بالنقل الداخلً او النقل الدولً اال بموجب وثٌقة النقل .

 7المادة 

 أ . ٌجب ان تتضمن وثٌقة النقل البٌانات التالٌة : 

 مكان وتارٌخ اصدار الوثٌقة وعدد نسخها االصلٌة على ان ال تقل عن ثالث . .1

 . اسم الناقل والشاحن والمرسل الٌه وعنوان كل منهم . 2

 . مكان وتارٌخ وشروط تسلم البضائع وتسلٌمها والوقت المحدد لمباشرة النقل . 3

 . نوع واسطة النقل ورقمها وفئتها . 4

  . خط سٌر نقل البضائع .5

. وصف البضائع وقٌمتها المبٌنة فً الفاتورة وحالتها الظاهرة وطبٌعتها العامة وخطورتها ، ان وجدت ، وعالماتها 6

 الممٌزة وعدد الطرود او القطع والكمٌة والوزن وطرٌقة التغلٌف . 

 جهة التً تتحمل دفعها . . اجرة النقل وما اذا كانت قد دفعت او سٌتم تسدٌدها فً مكان الوصول واي نفقات اضافٌة وال7

. مدة السماح للقٌام بعملٌات تحمٌل البضائع وتفرٌغها دون اجر واي من المهام االخرى المتعلقة بالنقل واسس احتساب 8

االجور التً ٌستحقها الناقل عند تجاوز المدد المقررة لها السباب تعود الى الشاحن او المرسل الٌه وبٌان بغرامات التأخٌر 

 على الناقل عند تجاوز المدة المحددة بفعل منه .  المترتبة

 . توقٌع الناقل والشاحن او من ٌنوب عن اي منهما . 9

 . اي تحفظ للناقل او المرسل الٌه ان وجد مع بٌان االسباب . 10

 . اي بٌانات اخرى تقتضٌها عملٌة النقل او تتطلبها اجراءات السلطات الجمركٌة او اي جهة رسمٌة اخرى . 11

  



ب. ال تفقد وثٌقة النقل حجتها فً االثبات اذا لم تتضمن اٌا من البٌانات الواردة فً الفقرة )أ( من هذه المادة ، وال ٌؤثر 

ذلك على حق حاملها حسن النٌة فً المطالبة بالتعوٌض عن الضرر الذي لحق به وعلى من ٌدعً مخالفة هذه البٌانات 

 اثبات ذلك بالطرق المقررة قانونا .

 

 8المادة 

أ . ٌكون الشاحن مسؤوال عن االضرار والخسائر التً ٌتكبدها الناقل والغٌر نتٌجة عدم استكمال الوثائق الضرورٌة لتنفٌذ 

 عقد النقل او عدم مطابقتها للواقع او نقص البٌانات التً ٌقدمها او عدم صحتها . 

ق المرفقة بوثٌقة النقل او الواردة فٌها او المودعة لدٌه او ب. ٌكون الناقل مسؤوال عن النتائج المترتبة على ضٌاع الوثائ

على استعمالها بصورة غٌر صحٌحة وتحدد مسؤولٌته فً التعوٌض بما ال ٌزٌد على قٌمة البضاعة المحددة فً وثٌقة النقل 

. 

 9المادة 

 مع مراعاة احكام التشرٌعات النافذة : 

ٌفها او تعبئتها او حزمها بطرٌقة مناسبة لحفظها من الهالك او التلف وبما أ . ٌقوم الشاحن باعداد البضائع للنقل بتغل

ٌضمن حماٌة االشخاص والمعدات وسٌارة الشحن والبضائع االخرى التً تنقل معها من اي ضرر قد ٌلحق بأي منها 

 تحت طائلة المسؤولٌة . 

ئم للبضائع او كمٌتها ومحتوٌات الطرود على ان ب. ٌجوز للشاحن ان ٌطلب ، وعلى نفقته ، من الناقل تدقٌق الوزن القا

تدون نتائج التدقٌق فً وثٌقة النقل واذا تطلب النقل اتخاذ ترتٌبات خاصة فعلى الشاحن اشعار الناقل خطٌا بذلك قبل تسلٌم 

 البضائع الٌه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق علٌها .

 10المادة 

ً المكان المتفق علٌه وتنتهً بتسلٌمها الى المرسل الٌه وفق احكام هذا القانون تبدأ مسؤولٌة الناقل عند تسلمه البضائع ف

 وٌعتبر احتفاظ الناقل بالبضائع فً مخازنه الغراض النقل عمال متمما لعقد النقل .

 

 11المادة 

أ . ٌقوم الناقل عند تسلمه البضائع بتدقٌق صحة البٌانات المثبتة فً وثٌقة النقل كعدد الطرود والعالمات واالرقام وحالة 

البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغلٌفها واذا لم ٌكن بامكان الناقل التحقق من حالة البضائع وفحصها فعلٌه تثبٌت تحفظه فً 

 حفظ فً مواجهة الشاحن اال اذا وافق الناقل على حالة البضائع صراحة فً الوثٌقة . وثٌقة النقل مع بٌان اسس هذا الت

ب. اذا اقتضى الفحص فض االغلفة او فتح االوعٌة ٌجب اشعار الشاحن خطٌا لحضور الفحص فً الموعد المحدد فاذا لم 

احن او المرسل الٌه بتكالٌف ٌحضر فً ذلك الموعد فللناقل اجراء الفحص بغٌاب الشاحن وللناقل الرجوع على الش

 الفحص حسب مقتضى الحال . 

ج. اذا تبٌن من الفحص ان حالة البضائع ال تسمح بنقلها دون ضرر فللناقل رفض النقل او تنفٌذه بعد اخذ اقرار من 

 ٌقة النقل . الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقل وفً هذه الحالة ٌتم تثبٌت حالة البضائع واقرار الشاحن على وث

د. على الناقل اذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضائع اثناء النقل القٌام باعادة الحزم او اصالح االغلفة او زٌادتها او 

تخفٌضها او غٌر ذلك من التدابٌر الضرورٌة التً ٌقتضً القٌام بها واداء ما تستلزمه من نفقات وله حق الرجوع على 

 باي نفقات اضافٌة تحملها نتٌجة ذلك حسب مقتضى الحال . الشاحن او المرسل الٌه

 

 12المادة 

أ . للشاحن ان ٌطلب من الناقل بعد تسلمه البضائع بالتوقف عن مباشرة النقل واعادتها الٌه او بتوجٌهها الى شخص اخر 

ن التعلٌمات ما دامت فً حٌازة غٌر المرسل الٌه او الى مكان اخر غٌر المكان المتفق علٌه فً وثٌقة النقل او غٌر ذلك م

الناقل على ان ٌدفع الشاحن اجرة ما تم من النقل وما ترتب من مصروفات وتعوٌض ما ٌلحق الناقل من ضرر بسبب تنفٌذ 

 التعلٌمات الجدٌدة . 

  



 ب. للناقل االمتناع عن تنفٌذ التعلٌمات الجدٌدة فً اي من الحالتٌن التالٌتٌن : 

 

سخة االصلٌة من وثٌقة النقل الخاصة بالشاحن مبٌنا فٌها تلك التعلٌمات مع تعهده وتوقٌعه بتسدٌد . اذا لم ٌتسلم الن1

 المصروفات االضافٌة التً تترتب علٌها وتعوٌض االضرار التً قد تنجم عن تنفٌذها . 

او المرسل الٌه بذلك  . اذا كانت تتعارض مع التزاماته االخرى او تؤثر سلبا على سٌر اعماله ، وعلٌه اخطار الشاحن2

مباشرة بعد تسلمه لها مع تسجٌل هذا االمتناع على نسخة وثٌقة النقل واال كان مسؤوال عن جمٌع الخسائر واالضرار 

 الناجمة عن ذلك .

 13المادة 

المرسل أ . ال ٌجوز للشاحن اصدار تعلٌمات جدٌدة تتعلق بالبضائع اذا تم تسلٌم نسخة وثٌقة النقل الخاصة بالشاحن الى 

الٌه او بعد وصولها الى المكان المحدد فً وثٌقة النقل وطلب المرسل الٌه تسلمها او تم اخطاره بالحضور لتسلمها النتقال 

 هذا الحق للمرسل الٌه . 

ب. اذا اصدر المرسل الٌه تعلٌمات الى الناقل بتسلٌم البضائع الى شخص آخر فلٌس لهذا االخٌر ان ٌطلب تسلٌم هذه 

لشخص ثالث على ان ٌضمن المرسل الٌه االول جمٌع المصارٌف والخسائر واالضرار الناجمة عن اصدار هذه  البضائع

 التعلٌمات .

 14المادة 

أ . على الناقل ان ٌسلك خط سٌر نقل البضائع المتفق علٌه والمحدد فً وثٌقة النقل فاذا لم ٌتفق على خط سٌر محدد وجب 

 معتاد للنقل .  على الناقل ان ٌسلك اقصر خط سٌر

 ب. ٌجوز للناقل ان ٌغٌر خط السٌر المتفق علٌه او ان ال ٌلتزم بأقصر خط سٌر معتاد اذا نشأت قوة قاهرة تقتضً ذلك .

 

 15المادة 

أ . ٌلتزم الناقل بتسلٌم البضائع الى المرسل الٌه فً المكان المتفق علٌه وتعتبر البضائع انها سلمت الى المرسل الٌه اذا 

 الى السلطات الجمركٌة المختصة او الحارس القضائً الذي عٌنته المحكمة . سلمت 

  

ب. اذا لم ٌكن التسلٌم واجبا فً محل المرسل الٌه فعلى الناقل اشعار المرسل الٌه او من ٌقوم مقامه فً وثٌقة النقل خطٌا 

موعد المحدد التزم بمصارٌف الخزن بوصول البضائع وتحدٌد موعد تسلٌمها فاذا تخلف المرسل الٌه عن تسلمها فً ال

واي مصارٌف اضافٌة ٌتحملها الناقل وله بعد انقضاء هذا الموعد ان ٌنقل البضائع الى محل المرسل الٌه مقابل اجرة 

 اضافٌة اذا طلب منه المرسل الٌه ذلك . 

 لك جاز له رفض تسلمها . ج. ٌحق للمرسل الٌه طلب فحص البضائع قبل تسلمها ، فاذا امتنع الناقل عن تمكٌنه من ذ

د. ٌكون للمرسل الٌه عند تسلمه النسخة االصلٌة لوثٌقة النقل من الشاحن الحق فً اصدار التعلٌمات المتعلقة بالبضائع 

محل النقل وعلٌه تقدٌم الوثٌقة متضمنة التعلٌمات الجدٌدة الى الناقل موقعا علٌها من المرسل الٌه واال جاز للناقل االمتناع 

 نفٌذها . عن ت

هـ. على الشاحن او المرسل الٌه التوقٌع بالتسلم الفعلً للبضائع ومطابقتها للبٌانات المبٌنة فً وثٌقة النقل اال اذا كانت 

حالتها الظاهرٌة تدعو للشبهة فعلٌه ان ٌدون تحفظه ، وبخالف ذلك ٌعتبر عدم تحفظه قرٌنة على تسلمه للبضائع بالحالة 

 بقا للبٌانات المبٌنة فً وثٌقة النقل .التً تسلمها الناقل وط

 

 16المادة 

أ . على الناقل عند توقف تنفٌذ عملٌة النقل او عدم حضور المرسل الٌه لتسلم البضائع او حضوره وامتناعه  عن تسلمها 

لى الناقل او عن دفع اجرة النقل او المصارٌف المترتبة علٌه ان ٌبادر الى اخطار الشاحن بذلك مع طلب تعلٌماته ، وع



 تنفٌذ التعلٌمات التً تصله من الشاحن . 

 

ب. ٌلتزم الناقل بتنفٌذ تعلٌمات المرسل الٌه اذا زال السبب الذي ٌمنع تسلم البضائع فً الحاالت المنصوص علٌها فً 

 الفقرة )أ( من هذه المادة قبل وصول تعلٌمات الشاحن . 

المرسل الٌه عن رفض تسلم البضائع بمقتضى الفقرة )أ( من هذه ج. فً حال عدم وصول تعلٌمات الشاحن او عدم رجوع 

المادة خالل مدة ال تتجاوز سبعة اٌام من تارٌخ تسلم كل منهما لالخطار ، ٌجوز للناقل ان ٌطلب من السلطة الجمركٌة 

تثبٌت حالة  تسلم البضائع وخزنها فً مخازنها اذا كانت واردة من خارج المملكة او ان ٌطلب من المحكمة المختصة

 البضائع واالذن له بوضعها تحت اشراف حارس قضائً لحساب الشاحن وعلى مسؤولٌته . 

د. اذا كانت البضائع معرضة للهالك او التلف او هبوط القٌمة او كانت المحافظة علٌها تقتضً مصارٌف باهظة فللسلطة 

ً تقررها وفقا للتشرٌعات النافذة واالحتفاظ بالثمن لدى الجمركٌة او المحكمة المختصة ان تأمر ببٌع البضائع بالطرٌقة الت

 السلطات الجمركٌة او فً صندوق المحكمة .

 

 17المادة 

أ . ٌعتبر تأخٌرا فً تسلٌم البضائع اذا لم ٌتم فً الموعد المحدد فً وثٌقة النقل ، وعند عدم تحدٌد موعد التسلٌم فمن تارٌخ 

 ل فً الظروف ذاتها . انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملٌة النق

ب. تعتبر البضائع فً حكم الهالكة اذا لم ٌقم الناقل بتسلٌمها الى المرسل الٌه او اشعاره خطٌا بالحضور لتسلمها خالل مدة 

ال تتجاوز ثالثٌن ٌوما من انقضاء الموعد المحدد للتسلٌم ، واذا لم ٌحدد موعد للتسلٌم فبعد انقضاء ستٌن ٌوما من تسلم 

 للبضاعة .الناقل 

 18المادة 

ٌلتزم الناقل باستٌفاء المبالغ التً اشترط فً وثٌقة النقل استٌفاؤها من المرسل الٌه لحساب الشاحن قبل التسلٌم وبعكس ذلك 

 ٌلزم الناقل بدفع تلك المبالغ الى الشاحن دون االخالل بحقه فً الرجوع على المرسل الٌه .

 

 19المادة 

المسؤولٌة عن االضرار الناجمة عن تحمٌل البضائع او تفرٌغها من سٌارة الشحن او علٌها ما لم ٌكن ال ٌتحمل الناقل 

 التحمٌل والتفرٌغ قد تم من قبل الناقل بطلب من الشاحن او المرسل الٌه .

 

 20المادة 

التشرٌعات النافذة أ . على الشاحن ان ٌضع عالمات على البضائع الخطرة تبٌن ماهٌتها وخطورتها بدقة وفق احكام 

واالتفاقٌات الدولٌة ذات العالقة ، وان ٌصرح للناقل عند تسلٌمها له بطبٌعتها الخطرة وبما ٌتفق مع ما ورد فً وثٌقة النقل 

وباالحتٌاطات الواجب اتخاذها ، وبخالف ذلك ٌكون الشاحن مسؤوال عن جمٌع االضرار والخسائر الناجمة عن ذلك سواء 

 ٌر مباشرة اال اذا ثبت ان الناقل لم ٌتخذ االجراءات الالزمة مع علمه بخطورة البضائع . بصورة مباشرة او غ

ب. اذا تبٌن للناقل ان البضائع خطرة دون ان ٌكون الشاحن قد ثبت ذلك فً وثٌقة النقل وصرح له بذلك فعلٌه ان ٌقوم 

، وفً هذه الحالة ٌكون الشاحن مسؤوال عن جمٌع  بدفع الخطر او تفرٌغ البضائع من سٌارة الشحن وفقا للتشرٌعات النافذة

 المصارٌف والخسائر واالضرار التً ٌتحملها الناقل نتٌجة ذلك .

 21المادة 

أ . ال ٌكون الناقل مسؤوال عما ٌلحق بالبضائع بحكم طبٌعتها من نقص فً الوزن او الحجم اثناء النقل ، على ان ال ٌزٌد 

 قررة بموجب تعلٌمات ٌصدرها الوزٌر لهذه الغاٌة . النقص المسموح به عن النسبة الم

 

ب . اذا شملت وثٌقة النقل بضائع مختلفة مقسمة الى مجموعات او طرود وكان وزن كل منها مبٌنا فً الوثٌقة فٌحدد 

 النقص المسموح به على اساس وزن كل مجموعة او طرد . 



القانون ، ال ٌتحمل الناقل النقص الذي ٌظهر فً البضائع ( من هذا 15ج. مع مراعاة احكام الفقرة )هـ( من المادة )

المنقولة فً حاوٌة او ما شابهها ، المجهزة من قبل الشاحن والمختومة بختمه اذا سلمها الناقل الى المرسل الٌه بختمها 

 السلٌم .

 

 22المادة 

ئع اثناء تنفٌذه عقد النقل وٌكون مسؤوال عن ( من هذا القانون ، ٌضمن الناقل سالمة البضا21أ . مع مراعاة احكام المادة )

االضرار التً تصٌب البضائع بسببه او نتٌجة الهماله او تقصٌره او اي من تابعٌه وٌعتبر باطال كل شرط ٌقضً باعفاء 

 او تحدٌد مسؤولٌة الناقل او اي من تابعٌه عن االضرار التً قد تصٌب البضائع . 

ته عن هالك البضائع او تلفها او عٌب  فٌها او ضٌاعها او التأخٌر فً تسلٌمها اال ب. ال ٌجوز للناقل ان ٌنفً مسؤولٌ

 باثبات القوة القاهرة او العٌب الذاتً فً البضائع او خطأ الشاحن او المرسل الٌه واي من تابعٌهم .

 

 23المادة 

فً وثٌقة النقل ٌتم تقدٌر التعوٌض على اذا هلكت البضائع او تلفت ، بصورة جزئٌة او كلٌة ، دون ان تكون قٌمتها مبٌنة 

 اساس قٌمتها الحقٌقٌة فً مكان الوصول وزمانه .

 

 24المادة 

 أ . ال ٌجوز الجمع بٌن التعوٌض عن الهالك الكلً للبضائع والتعوٌض عن التأخٌر . 

ه البضائع ب. دون االخالل بحق طالب التعوٌض عن الهالك الجزئً للبضائع ، للمتضرر فً حال تأخر وصول هذ

المطالبة بالتعوٌض عن التأخٌر عن الجزء الذي لم ٌهلك منها على ان ال ٌتجاوز مقدار التعوٌض عن التأخٌر ما ٌستحق 

 فً حالة هالك البضائع بصورة كلٌة .

 25المادة 

لطالب اذا ثبتت مسؤولٌة الناقل عن تلف البضائع او تأخر وصولها واصبحت غٌر صالحة للغرض المرجو منها فان 

 التعوٌض التخلً للناقل عن تلك البضاعة مقابل تعوٌض ٌقدر على اساس هالك البضاعة بصورة كلٌة .

 

 26المادة 

أ . اذا وجدت البضائع التً تم دفع التعوٌض عنها بسبب ضٌاعها خالل ستة اشهر من تارٌخ دفع التعوٌض فعلى الناقل 

لة البضاعة ودعوته للحضور لمعاٌنتها فً المكان الذي وجدت فٌه او اخطار من دفع له التعوٌض بذلك فورا واعالمه بحا

 فً مكان مباشرة النقل او فً مكان الوصول . 

ب. اذا طلب من دفع له التعوٌض عن البضائع استردادها وجب ان ٌرد التعوٌض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة 

 ع . ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخٌر فً تسلٌم البضائ

ج. اذا لم ٌصدر من دفع له التعوٌض تعلٌماته خالل خمسة اٌام من تارٌخ تسلمه االخطار او اصدار تعلٌماته ولم ٌحضر 

 للمعاٌنة فً الموعد الذي حدده الناقل او حضر ورفض تسلم البضائع فٌفقد حقه فٌها .

 

 27المادة 

 مواجهة من تسبب بتلف البضائع او فقدها او تأخر وصولها .ٌجوز للناقل ان ٌحل محل من دفع له التعوٌض بما دفعه فً 

 

 28المادة 

ٌحق للشاحن او المرسل الٌه اقامة الدعوى على الناقل للمطالبة بالتعوٌض عن اي اضرار لحقت بالبضائع بعد تسلٌمها 

 للمرسل الٌه اذا توافر اي من الشرطٌن التالٌٌن : 

 ٌقة النقل عند تسلم البضائع . أ . تحفظ الشاحن او المرسل الٌه على وث



ب. قٌام الشاحن او المرسل الٌه بتوجٌه اشعار خطً للناقل ٌعلمه فٌه عن اي ضرر لحق بالبضائع خالل مدة ال تزٌد على 

 خمسة اٌام من تارٌخ تسلٌمها وتقدٌم طلب للمحكمة خالل هذه المدة الجراء الكشف المستعجل علٌها للتثبت من حالتها .

 

 29المادة 

على الرغم مما ورد فً اي تشرٌع آخر ، للشاحن الرجوع مباشرة على الناقل بما اصابه من ضرر نجم عن االخالل 

 بالعقد المبرم مع وسٌط الشحن .

 

 30المادة 

نقلها أ . للناقل االمتناع عن تسلٌم البضائع التً ٌقوم بنقلها لحٌن استٌفاء اجرة النقل وغٌرها من المبالغ المستحقة له بسبب 

 ما دامت فً حٌازته وذلك فً حال االتفاق على ان ٌتم دفع االجرة عند تسلٌمها الى المرسل الٌه . 

 ب. ٌستحق الناقل اجرة النقل كاملة فً اي من الحالتٌن التالٌتٌن : 

 . حالة الهالك الجزئً للبضائع بسبب قوة قاهرة .1

 البضائع او بسبب الشاحن او المرسل الٌه .  . حالة الهالك الجزئً او الكلً بسبب عٌب ذاتً ف2ً

ج. اذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل فٌستحق الناقل اجرة ما تم من النقل وٌكون لمن دفع االجرة مسبقا الحق فً 

 المطالبة باسترداد ما دفعه زٌادة على االجرة المستحقة . 

 لقاهرة دون البدء بعملٌة النقل .د . ال ٌستحق الناقل اجرة النقل اذا حالت القوة ا

 

 31المادة 

أ. إذا وقع هالك فً البضاعة وهً تحت ٌد الناقل أو لحقها تلف جزئً أو كلً أو جرى تأخر فً إٌصالها ، فً هذه  

الحاالت تتحدد مسؤولٌة الناقل بحد أعلى للتعوٌض عن كل كٌلو غرام من الوزن اإلجمالً للبضاعة المتضررة أو التً 

 إٌصالها ، وٌتم تحدٌد الحد األعلى للمسؤولٌة بموجب نظام ٌصدر لهذه الغاٌة .تأخر 

  

ب. ال ٌحق للناقل ان ٌنتفع بحد المسؤولٌة الواردة فً الفقرة )أ( من هذه المادة إذا ثبت ان الخسارة أو التلف أو الضرر أو  

 التأخٌر فً تسلٌم البضاعة ناجم عن فعل أو تقصٌر مقصود منه . 

 لناقل ان ٌعقد تأمٌناً ٌغطً مسؤولٌته المنصوص علٌها فً هذا القانون .ج. ل 

 

 32المادة 

ٌسقط بالتقادم حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب اي ضرر ٌلحق بالبضائع بعد مرور سنة على تارٌخ تسلٌم البضائع او 

 من التارٌخ الواجب تسلٌمها فٌه .

 

 33احكام عامة : المادة 

رد فً اي تشرٌع آخر ، ٌعتبر باطال كل شرط او اتفاق ٌنزع اختصاص المحاكم االردنٌة من النظر فً على الرغم مما و

  اي خالف ناشىء عن عقد النقل اال اذا تم االتفاق على احالة النزاع الى التحكٌم وفق احكام قانون التحكٌم الساري المفعول

 

 

 

 

 



 34المادة 

وال تزٌد على ثالثة آالف دٌنار كل من ٌزاول أعمال نقل البضائع على الطرق أو ٌعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دٌنار 

خدمات وسطاء الشحن أو خدمات مرافق النقل دون الحصول على الرخصة الالزمة وفق أحكام هذا القانون وتضاعف 

 الغرامة فً حال تكرار .

 

 35المادة 

 لالزمة لتنفٌذ احكام هذا القانون بما فً ذلك ما ٌلً : لمجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر اصدار االنظمة ا

 أ . االحكام المتعلقة بتنظٌم اعمال وسطاء الشحن وحقوقهم ومسؤولٌاتهم وااللتزامات المترتبة علٌهم . 

 ب. شروط واجراءات ورسوم ترخٌص الناقلٌن ووسطاء الشحن والضمانات المالٌة الواجب تقدٌمها لهذه الغاٌة . 

ام والشروط المتعلقة بسٌارات الشحن غٌر االردنٌة التً ٌسمح لها بالنقل الدولً او النقل بالعبور )الترانزٌت( ج. االحك

 والرسوم وبدل الخدمات المترتبة على ذلك . 

 د. األحكام المتعلقة بتصنٌف الناقلٌن ووسطاء الشحن .

والضمانات المالٌة الواجب تقدٌمها ، وبتنظٌم أعمال هـ. األحكام المتعلقة بتنظٌم خدمات مرافق النقل ورسوم ترخصٌها 

 المرخص لهم بتقدٌم هذه الخدمات .

 

 36المادة 

تبقى االنظمة الصادرة بمقتضى اي تشرٌع آخر سارٌة المفعول بما ال ٌخالف احكام هذا القانون الى ان ٌتم الغاؤها او 

 صدور هذا القانون . استبدال غٌرها بها وذلك خالل مدة اقصاها ستة اشهر من تارٌخ

 

 37المادة 

 ال ٌعمل بأي نص ورد فً اي تشرٌع آخر ٌتعارض مع احكام هذا القانون .

 

 38المادة 

 رئٌس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفٌذ احكام هذا القانون . 

 

21/2/2006 

 

 

 

 

 

 

 


