مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2016/10
ب�إ�صــدار قانــــون النقـــل البـــري
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
يعمــل ب�أحكــام قانــون النقــل البــري املرفــق .
املـــادة الثانيــــة
ين�شــر هــذا املر�ســوم فـي اجلريـدة الر�سمية .
�صـدر فـي  26 :مـن جمـادى الأولـى �سنــة 1437هـ
املوافـــــق  6 :مـن مـــــــــــــــــــــــار�س �سنــة 2016م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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قانــون النقــل البـــري
البــاب الأول
تعريفـــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـ ــق �أحكام هذا القانـ ــون  ،يكون للكلم ــات والعب ــارات التالي ــة املعن ــى املــبني قريـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الــــــوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت .
ب  -الوزيــــــر :
وزير النقل واالت�صـاالت .
ج  -الالئحـــــــة :
الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
د  -املن�شـــــــــــ�أة :
كيان قانوين مرخ�ص له مبزاولة �أن�شطة النقل الربي .
هـ  -مرافــق النقـــل البـــري :
مراف ـ ــق ذات عالقـ ـ ــة بالنق ـ ــل البــري  ،كاملحط ـ ـ ــات العامـ ـ ــة للنق ــل  ،وحمط ـ ــات وزن
ال�شاحنــات  ،واملواق ــف على م�سارات اخلطوط  ،و�ساح ــات الإيواء  ،واملوان ــئ الربي ــة ،
والتجهي ــزات واخلدمات املتعلق ــة بالطرق  ،ومراكز اخلدمـ ــات اللوج�ستي ــة خا�ص ــة
مراكز تفريغ الب�ضائع وحتميلهـا  ،وجتزئة الب�ضائع وجتميعها .
و  -النقـــل البـــــري :
�أي ن�شاط يرتتب عليه نقل الركاب �أو الب�ضائع �أو كليهما من مكان �إىل �آخر داخل
ال�سلطنة �أو منها �أو �إليها بو�سائل النقل الربي .
ز  -و�سائــل النقــل البـــري :
و�سائل �أعدت لل�سري على عجالت  ،وت�سري بقوة �آلية .
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ح  -الب�ضائــــــع :
ال�سلع واملواد واملعدات والأمتعة واحليوانات � ،أو غريها من الأ�شياء التي يتم نقلها
فـي حاويات � ،أو وحدات نقل �أخرى .
ط  -وثيقــــة النقـــل :
م�ستند ي�صدره الناقل  ،يثبت عقد النقل الربي .
ي  -الراكــــــــــــب :
ال�شخ�ص املوجود فـي و�سيلة النقل الربي بق�صد التنقل بخالف ال�سائق .
ك  -املر�ســـــــــل :
�شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يربم عقد النقل الربي مع الناقل .
ل  -املر�ســــــل �إليــه :
�شخ�ص طبيعي �أو اعتباري  ،يحدده املر�سل لت�سلم الب�ضاعة .
م  -الناقــــــــــل :
�شخــ�ص طبيع ــي �أو اعتباري مرخ�ص لـ ــه مبزاول ــة �أن�شطـ ــة النقـ ــل البـ ــري للرك ــاب
�أو الب�ضائع �أو لكليهما .
ن � -أن�شطـــة النقــل البـري :
الأن�شطة املعتمدة وامل�صنفة من قبل الوزارة  ،اخلا�صة بالنقل الربي .
�س  -النقل املنتظم للركـاب :
نقـ ــل الرك ــاب املقيد بتوقيت وتعرفة وخط ــوط نقل ونقاط توقــف حمــددة ومعلــن
عنها م�سبقا من قبل الوزارة .
ع  -املحطـــات العامــة للنقـــل :
�ساحـات عامة حمــددة من قبــل الوزارة  ،وفــق �شــروط فنـية معتمــدة لنقــل الب�ضائـع
والركاب  ،وتعد نقطة االنطالق والو�صول للرحلة .
ف � -ساحـــــات الإيـــــــواء :
�ساح ــات مرخ�صة من قبل الوزارة  ،وف ــق �شـروط فنية معتمدة لإي ــواء و�سائــل النقــل
الربي .
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�ص  -القــوة القاهــــرة :
�أي فعل � ،أو حادث � ،أو حالة تخرج عن نطاق ال�سيطرة  ،وال ميكن جتنبها � ،أو دفعها ،
�أو توقــع حدوثه ــا عنـ ــد توقي ــع العق ـ ــد  ،كالكــوارث الطبيعــية  ،واحل ــروب  ،وانت�ش ــار
الأوبئة  ،وغريها .
ق  -الرتخيـــــــ�ص :
املوافقـة ال�صـادرة مـن الـوزارة مبزاولـة ن�شـاط النقـل البـري .
ر  -بطاقــــة الت�شغيـــــل :
الوثيقة ال�صادرة من الوزارة التي مبقت�ضاها ي�صرح لو�سيلة النقل الربي بالعمل
فـي جمال الن�شاط املرخ�ص له .
�ش  -الوكالــة بالعمولــة للنقـــل :
عقــد يلتــزم مبوجب ــه الوكيل ب�أن يتعاقد با�سمــه �أو با�سـم موكلــه مـع ناقــل علـى نق ــل
�شخ�ص �أو ب�ضائع �إىل جهة معينة  ،وب�أن يقوم عند االقت�ضاء بالعمليات املرتبطة
بهذا النقل  ،وذلك فـي مقابل عمولة يتقا�ضاها من املوكل .
ت  -عــقد النقــــل البـــري :
اتفاق يلتزم مبوجبه الناقل ب�أن يقوم بنقل ب�ضاع ــة � ،أو راك ــب من جهــة �إىل �أخــرى
بوا�سطة و�سيلة نقل بري مقابل �أجر معني .
املــادة ( ) 2
ت�ســري �أحكــام هذا القانون على �أن�شطة النقل الربي  ،فيما ع ــدا الأن�شطــة التي تنظمه ــا
قوانني خا�صة .
املــادة ( ) 3
�أ  -ال يجوز مزاولة �أن�شطة النقل الربي � ،إال بعد احل�صول على الرتخي�ص  ،وفقا للإجراءات
وال�شروط التي تبينها الالئحة .
ب  -يحظر على امل�ؤ�س�سات  ،وال�شركات  ،واجلمعيات �أن تعهد بعقود النقل الربي �إال للأفراد
�أو املن�ش�آت املرخ ــ�ص لهــا مبزاول ــة �أن�شط ـ ــة النقل الربي  ،وفقــا لأحكــام هــذا القان ــون
والالئحة .
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املــادة ( ) 4
تتولــى الــوزارة الإ�ش ــراف علـى �أن�شط ــة ومراف ــق النق ــل الب ــري والعمـ ــل عل ــى تطويره ــا ،
وتتوىل على وجه اخل�صو�ص ما ي�أتي :
�أ �	-إعداد ا�سرتاتيجيـة �شاملــة للنقل البــري والدرا�سات الالزمــة لأو�ضاع واحتياجات
خدم ــات النــقل البــري داخل الواليــات واملحافظات وفيما بينهــا  ،وو�ضــع احلل ــول
واملعاجلات املنا�سبة لها .
ب  -حتديــد مواقـع مرافق النقــل البــري  ،وال�شــروط واملوا�صفات الفنيــة اخلا�صــة بها
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  ،وفقا ملـا تبينه الالئحة .
ج  -حتديد اخلطوط الرئي�سية للنقل الربي داخل الواليات واملحافظات وفيما بينها
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
د  -حتديد امل�سارات واخلطوط امل�سموح بها للنقل الدويل  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
هـ �	-إ�صدار الرتخي�ص .
و �	-إ�صدار بطاقة الت�شغيل  ،وفقا لل�شروط وال�ضوابط التي تبينها الالئحة .
ز �	-إعداد �سجالت تــدون فيهــا كاف ــة التفا�صي ــل عن املن�شـ ـ�آت وو�سائــل النقــل البــري
املرخ�ص لها مبزاولة �أن�شطة النقل الربي  ،وفقا ملـا تبينه الالئحة .
ح  -حتديد اال�شرتاطات اخلا�صة ب�سالمة النقل الربي  ،بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،
وفقا ملـا تبينه الالئحة .
ط  -حتديد مقدار ر�سوم اخلدمات التي تقدمها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات
ال�صادرة تنفيذا له  ،بعد موافقة وزارة املالية .
ي  -حتديد �أجرة النقل  ،وفقا ملـا تبينه الالئحة .
ك  -حتديد القواعد واال�شرتاطات املنظمة للنقل بو�سائل النقل الربي غري امل�سجلة
فـي ال�سلطنة  ،وفقا ملـا تبينه الالئحة  ،مع عدم الإخالل باالتفاقيات املنظمة لذلك .
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املــادة ( ) 5
على اجلهات املخت�صة بالتخطيط  ،التن�سيق مع الوزارة ب�ش�أن م�شاريع الدرا�سات واملخططات
التف�صيلية ذات العالقة ب�أن�شطة النقل الربي .
املــادة ( ) 6
يك ــون ملوظفـي الـ ــوزارة الذين ي�ص ــدر بتحديدهــم ق ــرار من ال�سلط ــة املخت�ص ــة باالتفـ ــاق
مع الوزير � ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون والالئحة والقرارات
املنفذة له .
البــاب الثانــي
عقــد النقــل البـــري
الف�صــل الأول
�أحكــام عامـــة
املــادة ( ) 7
يجوز �إثبات عقد النقل الربي بكافة طرق الإثبات .
املــادة ( ) 8
ت�ستحق �أجرة النقل عند االتفاق على عقد النقل الربي � ،إال �إذا اتفق الطرفان � -صراحة
�أو �ضمنا  -على ت�أخري ا�ستحقاقها �إىل وقت الت�سليم �أو الو�صول .
املــادة ( ) 9
يلتزم الناقل ب�إ�صدار وثيقة نقل تت�ضمن البيانات التي تبينها الالئحة  ،ما مل تكن طبيعة
النقل تقت�ضي عدم �إ�صدار وثيقة نقل � ،أو يتفق الطرفان على خالف ذلك  ،وتعد وثيقة
النقل دليال على انتقال امل�س�ؤولية �إىل الناقل  ،ويجوز �إثبات عك�س ما ورد فيها بكافة طرق
الإثبات .
-6-

املــادة ( ) 10
�إذا كان للناقل امتياز على نوع معني من النقل � ،أو النقل على خطوط معينة  ،التزم بقبول
كل ما يقدم �إليه من طلبات � ،إال �إذا كان الطلب خمالفا لل�شروط املقررة للنقل � ،أو �إذا كان
يتعذر على الناقل تنفيذه  ،لأ�سباب خارجة عن �إرادته .
املــادة ( ) 11
يكون �أطراف عقد النقل الربي م�س�ؤولني عن ت�صرفاتهم و�أفعالهم  ،وعن ت�صرفات و�أفعال
تابعيهم التي تقع فـي �أثناء �أو ب�سبب قيامهم ب�أعمالهم  ،ويعد تابعا كل �شخ�ص ي�ستخدمه
�أحد الأطراف فـي تنفيذ االلتزامات املرتتبة على عقد النقل الربي  ،ويقع باطال كل �شرط
يق�ضي بخالف ذلك .
املــادة ( ) 12
تتقــادم مبـرور �سنــة ميالديــة كــل دعــوى نا�شئـ ــة عن عقد النقل البــري � ،أو عقــد الوكال ــة
بالعمول ــة للنق ــل  ،وي�سري هذا التقادم فيمــا يتعلق بدعوى امل�س�ؤولية عن الهـ ــالك الكلي
�أو اجلزئي � ،أو الت�أخري � ،أو التلف للب�ضائع من يوم الت�سليم � ،أو من اليوم الذي يجب فيه
الت�سليم � ،أو من اليوم الذي و�ضعت فيه الب�ضاعة حتت ت�صرف املر�سل �إليه .
وال يجـ ــوز �أن يتم�ســك بالتقـ ــادم من �صــدر منــه غ ــ�ش � ،أو خط�أ عمـ ــدي � ،أو خطـ ـ�أ ج�سي ــم ،
ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك .
الف�صــل الثانــي
عقــد نقــل الركــاب
املــادة ( ) 13
يع ــد �صعــود الراكب و�سيلة النقل قبوال للعر�ض ال�صادر من الناقــل  ،ما لــم يثبــت خــالف
ذلك  ،ويجوز �إثبات عقد نقل الركاب بكافة طرق الإثبات .
املــادة ( ) 14
يلتزم الناقل بنقل الراكب و�أمتعته �إىل جهة الو�صول فـي امليعاد املتفق عليه �أو فـي امليعاد
املعقول  ،على �أال تزيد الأمتعة على احلد املعني فـي وثيقة النقل �أو املتعارف عليه .
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املــادة ( ) 15
يلتزم الناقل ب�أن يهيئ للراكب مكانا على الدرجة املتفق عليها  ،وللراكب �أن يطالب الناقل
با�سرتداد الفرق � ،إذا ا�ضطر �إىل ال�سفر على درجة �أدنى من الدرجة املتفق عليها فـي وثيقة
النقل .
املــادة ( ) 16
يلت ــزم الناق ــل ب�ضمان �سالمـ ــة الراك ــب فـي �أثن ــاء تنفي ــذ عقد النقل الب ــري مــن الوق ــت
الذي ي�شرع فيه الراكب بدخول و�سيلة النقل  ،وينتهي فـي اللحظة التي ينزل فيها منها ،
ويكون الناقل م�س�ؤوال عن وفاة الراكب �أو ما يلحق به من �أ�ضـ ــرار بدنيــة فـي �أثناء تنفيــذ
عقــد النق ــل الربي  ،وعن الت�أخري فـي الو�صــول  ،مــا لــم يثبــت �أن ذلك يرجــع �إلــى �أ�سباب
خارجة عن �إرادته �أو خلط�أ من قبل الراكب .
املــادة ( ) 17
يلتزم الناقل بتعوي�ض الراكب عن الفقد �أو الهالك الكلي �أو اجلزئي �أو التلف �أو النق�ص
�أو حدوث عيب فـي الأمتعة امل�سجلة فـي وثيقة النقل فـي �أثناء تنفيذ عقد النقل الربي ،
ب�شرط �أن يقوم الراك ــب ب�إبالغ الناقل فـي حين ــه  ،و�إثب ــات احلالة مبح�ضر يعد بوا�سطة
موظف الوزارة  ،ويخ�ضع التعوي�ض لقيمة وحالة الأمتعة وقت الت�سليم .
املــادة ( ) 18
ال يكـ ــون الناقـ ــل م�سـ ـ�ؤوال عـ ــن الفقـ ــد �أو الهالك الكلـ ــي �أو اجلزئـ ــي �أو التلـ ــف �أو النقـ ـ ــ�ص
�أو حدوث عيــب فـي الأمتعة التي يحتفظ به ــا الراكب � ،إال �إذا �أثبت الراكـ ـ ــب خط ـ ـ�أ الناقـ ــل
�أو تابعيه  ،وي�سري على الأمتعة امل�سجلة فـي وثيقة النقل الأحكام اخلا�صة بنقل الب�ضائع .
املــادة ( ) 19
يقع باطال كل �شرط يق�ضي ب�إعفاء الناقل كليا �أو جزئيا من امل�س�ؤولية عن الوفاة �أو عما
ي�صي ــب الراك ــب من �أ�ضرار بدنية  ،ويعد فـي حكم الإعفاء من امل�س�ؤولية ك ــل �شرط يك ــون
من �ش�أنه �إلزام الراكب بدفع �أي مبالغ يكون الهدف منها تغطية كل �أو بع�ض نفقات الت�أمني
�ضد م�س�ؤولية الناقل .
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وفيما عدا حالتي اخلط�أ العمدي واخلط�أ اجل�سيم من الناقل �أو من تابعيه  ،يجوز للناقل
�أن ي�شرتط �إعفاءه كليا �أو جزئيا من امل�س�ؤولية النا�شئة عن الأ�ضرار غري البدنية �أو �أ�ضرار
الت�أخي ــر فـي و�ص ــول الراكـ ــب  ،ويجــب �أن يكون �شرط الإعفــاء مكتوبــا  ،و�أن يكون الناق ــل
قد �أعلم به الراكب .
املــادة ( ) 20
ال يك ــون الناقل م�س ـ ـ�ؤوال عـن عــدم تنفيـذ عقــد النق ــل الب ــري  ،وال ي�ستحق �أج ــرة النق ــل
�إذا حال ــت ق ــوة قاه ــرة دون تنفي ــذه � ،أو ط ــر�أت ظ ــروف جتعــل تنفيذه خطرا علــى الأرواح ،
و�إذا قامـ ــت الق ــوة القاهـ ــرة �أو اخلط ــر علـى الأرواح فـي �أثنــاء تنفيـ ــذ عقد النق ــل الب ـ ـ ـ ــري ،
فال ي�ستحق الناقل �أجرة النقل �إال عن اجلزء الذي مت تنفيذه من عقد النقل الربي .
املــادة ( ) 21
�إذا توف ــي الراك ــب �أو �أ�صيب مبـ ــر�ض فـي �أثناء تنفي ــذ عق ــد النقل الربي  ،الت ــزم الناق ـ ــل
ب�أن يتخذ التدابري الالزمة  ،للمحافظة على �أمتعة الراكب �إىل حني ت�سليمها لذوي ال�ش�أن ،
و�إذا وجد فـي مكان الوفـاة �أحـد ذوي العالقـ ــة بالراكب  ،جاز له �أن يتدخ ـ ــل ملراقب ــة هـ ــذه
التدابري  ،و�أن يطلب من الناقل ت�سليمه �إقرارا ب�أن �أمتعة املتوفى قد �صارت فـي حيازته .
املــادة ( ) 22
يجـ ــوز للناقل حجز �أمتعة الراكــب امل�سجل ــة �ضمانـ ــا لأج ــرة النقـ ــل وغريهـ ــا من النفقـ ــات
التي ت�ستحـق لــه ب�سبب النقــل  ،وللناق ــل ح ــق االمتي ــاز على ثمن هذه الأمتعــة  ،ال�ستيفـ ــاء
املبال ــغ امل�ستحقة ل ــه ب�سبب النقل  ،ويتبع فـي هذا ال�شـ ـ�أن �إجراءات التنفيــذ على الأ�شي ــاء
املرهونة رهنا جتاريا .
املــادة ( ) 23
يلتـ ــزم الراكب باتباع لوائـ ــح وتعليمات الناقل املتعلقة بالنق ــل  ،وب�أداء �أجرة النقــل كاملــة
فـي امليعاد املتفق عليه � ،أو الذي يق�ضي به العرف ولو عدل عن ال�سفر � ،أما �إذا ا�ستحال
ال�سفر ب�سبب وفاة الراكب �أو مر�ضه �أو غري ذلك من املوانع القهري ــة  ،ف�إن عق ــد النقل
الربي ينف�سخ  ،وال جتب �أجرة النقل .
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وفـي حاالت النقل املنتظم  ،ال يلتزم الراكب ب�أجرة النقل �إذا �أخطر الناقل بعدوله عن ال�سفر
قبل امليعاد املحدد للنقل بـ (� )24أربع وع�شرين �ساعة  ،و�إذا عدل الراكب عن ال�سفر دون
�إخطار الناقل بذلك �أو دون مراعاة هذا امليعاد  ،التزم بدفع �أجرة النقل كاملة  ،ما مل يكن
عدول ــه ب�سبب الوفــاة �أو املر�ض �أو ق ــوة قاه ــرة � ،أما �إذا عدل الراك ــب عن موا�صل ــة ال�سف ــر
بعد بدئه  ,ا�ستحقت عليه �أجرة النقل كاملة .
املــادة ( ) 24
�إذا دفع الراكب �أجرة �إ�ضافية مقابل مزايا خا�صة  ,جاز له مطالبة الناقل با�سرتداد الأجرة
الإ�ضافية � ,إذا مل يوفر له الناقل املزايا التي تقابلها واملتفق عليها .
املــادة ( ) 25
يجوز للراكب التنازل عن وثيقة النقل قبل بدء تنفيذ النقل  ،ما مل تكن الوثيقة با�سمه ،
�أو �أعطيت له العتبارات خا�صة .
الف�صــل الثالـــث
عقــد نقــل الب�ضائــع
املــادة ( ) 26
يعد ت�سلم الناقل للب�ضائع حمل النقل قبوال منه للعر�ض ال�صادر من املر�سل  ،ما مل يثبت
خالف ذلك  ،ويجوز �إثبات عقد نقل الب�ضائع بكافة طرق الإثبات .
املــادة ( ) 27
يلتزم املر�سل بت�سليم الب�ضائع �إىل الناقل فـي املكان والوقت املتفق عليهما فـي وثيقة النقل ،
و�إذا كان النقل يقت�ضي من جانب الناقل ا�ستعدادات خا�صة  ،وجب على املر�سل �إخطاره
بذلك  ,قبل الت�سليم بوقت كاف .
املــادة ( ) 28
يجوز للناقل فح�ص الب�ضائع املطلوب نقلها  ،للتحقق من حالتها  ،ومن �صحة البيانات
املقدمة �إليه من املر�سل  ،و�إذا تبني من الفح�ص �أن حالة الب�ضائع ال ت�سمح بنقلها دون
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تعر�ضهــا ل�ضــرر  ,جاز للناق ــل االمتناع عن النقل  ،ما مل يقر املر�س ــل كتاب ــة بعلمــه بحالـ ــة
الب�ضائع ور�ضائه بالنقل  ،ويتحمل الناقل م�صروفات الفح�ص ما مل يتفق على غري ذلك .
املــادة ( ) 29
يكون املر�سل م�س�ؤوال عن الأ�ضرار التي تن�ش�أ عن عدم قيامه ب�إعداد الب�ضائع التي تقت�ضي
طبيعتهـ ــا �إعدادا خا�صـا يقيهـا التلــف �أو اله ــالك  ،وعن الأ�ضرار التي تلح ــق بالأ�شخـ ــا�ص
�أو الب�ضائع الأخرى التي تنقل معها  ،ومع ذلك  ،يكون الناقل م�س�ؤوال عن هذه الأ�ضرار � ،إذا
قبل النقل مع علمه �أو �إمكان علمه بعدم قيام املر�سل بهذا الإعداد اخلا�ص �أو �إهماله فيه .
املــادة ( ) 30
�إذا �أوقف النقل فـي �أثناء تنفيذه � ،أو تخلف املر�سل �إلي ــه عن الت�سلم فـي امليعاد الذي عينه
الناقل � ،أو ح�ضر وامتنع عن الت�سلم �أو عن دفع �أجرة النقل وامل�صروفات  ،وجب على الناقل
�أن يخطــر املر�ســل بــذلك  ،و�أن يطلب منه تعليماته  ،و�إذا ت�أخ ــر املر�س ــل فـي �إب ــالغ الناقـ ــل
تعليماتـ ــه فـي الوقت املنا�سـ ــب  ،ج ــاز للناقل �أن يطلب من املحكمة املخت�ص ــة تعيــني خبي ــر
على وجه اال�ستعجال لإثبات حالة الب�ضائع والإذن له ب�إيداعها عند �شخ�ص �أمني تعينه
املحكمة املخت�صة حل�ساب املر�سل  ،وعلى م�س�ؤوليته .
و�إذا كان ــت الب�ضائع معر�ض ــة للتلـ ــف �أو الهالك �أو النق�ص � ،أو كان ــت �صيانتهـ ــا تقت�ض ـ ــي
م�صروفات باهظة � ،أمرت املحكمة ببيعها بالطريقة التي تعينها  ،وب�إيداع الثمن فـي خزانة
املحكمة حل�ساب ذوي ال�ش�أن  ،ويجوز للمحكمة عند االقت�ضاء � ،أن ت�أمر ببيع الب�ضائع كلها
�أو بع�ضها مبا يكفـي للوفاء باملبالغ امل�ستحقة .
املــادة ( ) 31
يلتزم املر�سل بدفع �أجرة النقل وغريها من امل�صروفات امل�ستحقة للناقل كامل ــة  ،ما مل
يتفق الطرفان على �أن يتحملها املر�سل �إليه  ،وفـي هذه احلالة  ،يكون املر�سل واملر�سل �إليه
م�س�ؤول ــني بالت�ضامن عن دفع �أجرة النقل وامل�صروف ــات  ،وال ي�ستح ــق الناق ــل �أج ــرة نق ــل
ما يتلف �أو يهلك من الب�ضائع ب�سبب قوة قاهرة .
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املــادة( ) 32
للناقل حجز الب�ضائع  ،ال�ستيفاء �أجرة النقل وامل�صروفات وغريها من املبالغ التي ت�ستحق
لـ ــه ب�سبب النق ــل  ،وله حق االمتيـ ــاز على ثمن هذه الب�ضائـ ــع  ،ال�ستيفاء املبال ــغ امل�ستحق ــة
له ب�سبب النقل .
املــادة ( ) 33
يجوز للمر�س ــل فـي �أثناء وجود الب�ضائع فـي حيازة الناق ــل �أن ي�أمره ب�إعادتها �أو توجيهه ــا
�إىل �شخ ــ�ص �آخر غيـ ــر املر�سل �إليه  ،ويدفع املر�سل للناقل �أجرة ما مت من النق ــل  ،ويعو�ضه
عن امل�صروفات والأ�ضرار  ،وي�سقط حق املر�سل فـي ذلك � ,إذا عجز عن تقدمي وثيقة النقل
التي ت�سلمهــا من الناق ــل � ،أو �إذا و�صلـ ــت الب�ضائع وطلب املر�سل �إليه ت�سلمها �أو �أخطر
بت�سلمها  ،وينتقل هذا احلق �إىل املر�سل �إليه من وقت ت�سلمه وثيقة النقل .
املــادة ( ) 34
ال يجوز االتفاق بني املر�سل والناقل على نقل الب�ضائع فـي و�سيلة نقل ال تتفق مع طبيعة
الب�ضائع املنقولة .
املــادة ( ) 35
يكون املر�سل �إليه م�س�ؤوال عن ت�سلم الب�ضائع فـي املوعد واملكان املحددين فـي وثيقة النقل ،
و�إذا كان املكان والزمان غري حمددين  ،وجب على الناقل �أن يخطــره خطيا بوقت الت�سليم
ومكانه  ،ويجوز للناقل بعد انق�ضاء امليعاد الذي عينه للت�سليم � ،أن ينقل الب�ضائع �إىل حمل
املر�سل �إليه مقابل �أجرة �إ�ضافية  ،مع مراعاة ن�ص املــادة ( )30من هذا القانون .
املــادة ( ) 36
تعد الب�ضائع مفقودة � ،إذا مل يقم الناقل بت�سليمها �إىل املر�سل �إليه � ،أو �إ�شعاره خطيا
باحل�ضـ ــور لت�سلمها بعد انق�ضـ ــاء ( )30ثالثني يوما من املوعد املحــدد لت�سليم الب�ضاع ــة ،
�أو بعد انق�ضاء ( )90ت�سعني يوما من ت�سلم الناقل الب�ضائع � ،إذا مل يتم االتفاق على موعد
حمدد للت�سليم .
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املــادة ( ) 37
يكون الناقل م�س�ؤوال عن �شحن الب�ضائع فـي و�سيلة النقل وتفريغها عند و�صولها  ،ما مل
يتفق على غري ذلك  ،و�إذا اتفق على �أن يقوم املر�سل ب�شحن الب�ضائع  ،كان للناقل �أن ميتنع
عن النقل � ،إذا كان ال�شحن م�شوبا بعيب ال يخفى على الناقل العادي .
املــادة ( ) 38
ال يكون الناقل م�س�ؤوال عن ت�أخر ت�سليم الب�ضائع واخل�سارة الناجمة عن الت�أخري � ،إذا كان
املر�سل مل يعلن كتابة عن رغبته فـي ت�سليم الب�ضائع فـي موعد حمدد  ،ووافق عليه الناقل .
املــادة ( ) 39
ال يك ــون الناق ــل م�س ـ�ؤوال ع ــن فقـ ــد م ـ ــا عهـ ــد �إلي ـ ــه بنقلـ ــه من نق ـ ــود � ،أو �أوراق ماليـ ــة ،
�أو جموهرات � ،أو غري ذلك من الأ�شياء الثمينة � ،إال بقدر ما قدمه املر�سل ب�ش�أنهـ ــا وقت
ت�سليمه ـ ــا من بيانات مكتوبة .
املــادة ( ) 40
ال يكـ ــون الناقـ ــل م�سـ ـ�ؤوال عن النقـ ــ�ص الـ ــذي يظهر فـي الب�ضاعة املنقولـ ــة ف ــي حاوي ـ ــة ،
�أو ما �شابهها  ،واملجهزة من قبل املر�سل  ،واملختومة بختمه � ،إذا �سلمها الناقل �إىل املر�سل
�إليه بختمها ال�سليم � ،أو �إذا مت نقل الب�ضائع فـي حرا�سة املر�سل � ،أو املر�سل �إليه .
املــادة ( ) 41
ي�ضمـ ــن الناق ــل �سالمة الب�ضائـ ــع  ،ويكون م�س�ؤوال عن فقد �أو تل ــف �أو ه ــالك �أو نق ــ�ص
�أو ت�أخري ت�سليم الب�ضائع �أو �أي خ�سارة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة تنجم عن هذا الت�أخري ،
وتنتفـي م�س�ؤولية الناقل � ،إذا �أثبت �أن ذلك يعود �إىل �أحد الأ�سباب الآتية :
�أ  -خط�أ �صادر عن املر�سل �أو املر�سل �إليه �أو تابعيهم .
ب  -قوة قاهرة .
ج  -عيب كامن �أو خفـي فـي الب�ضائع .
د  -حدوث نق�ص فـي وزن �أو حجم الب�ضاعة فـي �أثناء النقل  ،لأ�سباب تعود �إىل طبيعتها .
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املــادة ( ) 42
ال يعد من قبيل القوة القاهرة  -فـي تنفيذ عقد النقل الربي  -ما ي�أتي :
�أ  -حدوث انفجار مفاجئ فـي �أجهزة و�سيلة النقل �أو احرتاقها �أو انحرافها عن خط
ال�سيــر �أو ت�صادمهــا � ،أو غيــر ذلك من احل ــوادث التي ترجـ ــع �إىل الأدوات والآالت
التي ي�ستعملها الناقل فـي تنفيذ عقد النقل الربي  ،ولو ثبت �أنه اتخذ التدابري
الالزمة ل�ضمان �صالحيتها للعمل  ،ودرء ما قد يحدث من �ضرر .
ب  -احل ــوادث التــي ترجع �إىل وفـ ــاة تابعي الناقل فج�أة �أو �إ�صابتهـ ــم ب�إجه ــاد بدنـ ــي
�أو عقلي فـي �أثناء العمل  ،ولو ثبت �أن الناقل قد اتخذ احليطة الالزمة ل�ضمان
لياقتهم البدنية والعقلية .
ج �	-إ�ضراب تابعي الناقل عن العمل ب�سبب خط�أ منه .
املــادة ( ) 43
يقع باطال كل �شرط يق�ض ــي ب�إعفاء الناقل من امل�س�ؤولي ــة عــن فــقد �أو تل ــف �أو ه ــالك
الب�ضائع هالك ــا كليــا �أو جزئيــا  ،ويعــد فــي حك ــم الإعفاء من امل�س�ؤوليــة ك ــل �ش ــرط يكون
من �ش�أن ــه �إلزام املر�سل �أو املر�سل �إليه بدفع كل �أو بع�ض نفق ــات الت�أمــني �ضــد م�س�ؤولي ــة
الناقل � ،إال فـي احلاالت التي ورد بها ن�ص فـي هذا القانون .
الف�صــل الرابـــع
الوكالــة بالعمولـــة للنقـــل
املـــادة () 44
�إذا توىل الوكيل بالعمولة النقل بو�سائله اخلا�صة � ،سرت عليه �أحكام عقد النقل الربي .
املــادة ( ) 45
يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل ب�أن يحافظ على م�صلحة موكله  ،و�أن ينفذ تعليماته  ,وبوجه
خا�ص ما تعلق منها باختيار الناقل  ،وال يجوز للوكيل بالعمولة للنقل � ،أن يقيد فـي ح�ساب
موكله �أجرة نقل �أعلى من الأجرة املتفق عليها مع الناقل .
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املــادة ( ) 46
ي�ضمن الوكيل بالعمولة للنقل �سالمة الراكب والب�ضائع .
وفـي نقـ ــل الب�ضائع  ،يكــون الوكيــل بالعمولـ ــة للنقــل م�سـ ـ ـ�ؤوال من وقت ت�سلم ــه الب�ضائ ــع
عن فقدها �أو تلفها �أو نق�صها �أو هالكها كليا �أو جزئيا �أو الت�أخري فـي ت�سليمها  ،وتنتفـي
م�س�ؤوليتـ ــه �إذا �أثبت �أن ذلك يعـ ــود �إىل خطـ ـ�أ �ص ــادر عن املر�سل �أو املر�سل �إليه �أو تابعيه ــم
�أو قوة قاهرة �أو عيب كامن �أو خفـي فـي الب�ضائع �أو حدوث نق�ص فـي وزن �أو حجم الب�ضاعة
فـي �أثناء النقل  ،لأ�سباب تعود �إىل طبيعتها .
وفـي نق ــل الأ�شخ ــا�ص  ،يك ــون الوكي ــل بالعمولة للنق ــل م�سـ ـ�ؤوال عن الوفاة  ،وعن الت�أخي ــر
فـي الو�ص ــول  ،وعمــا يلحق الراكــب فـي �أثنـاء تنفيذ عقـد النقل الربي من �أ�ضـ ــرار بدني ـ ــة
�أو مادية  ،وال تنتفـي م�س�ؤوليته �إال ب�إثبات القوة القاهرة �أو خط�أ الراكب .
وللوكي ــل بالعمولـ ــة للنقل فـي جميع الأح ــوال الرجوع على الناقــل � ،إذا كان لهذا الرجــوع
ما يربره .
املــادة ( ) 47
يقع باطال كل �شرط يق�ضي ب�إعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من امل�س�ؤولية كليا �أو جزئيا
عما يلحق الراكب من �أ�ضرار بدنية  ،ويعد فـي حكم الإعفاء من امل�س�ؤولية كل �شرط يكون
من �ش�أنه �إلزام الراكب على �أي وجه بدفع كل �أو بع�ض نفقات الت�أمني �ضد م�س�ؤولية الوكيل
بالعمولة للنقل .
وفيمــا ع ــدا حالتي اخلط�أ العمــدي واخلط�أ اجل�سيــم من الوكيل بالعمولة للنقــل �أو الناقـل
�أو من �أحد تابعيهما  ،يجوز للوكيـ ــل بالعمولة للنقـ ــل �أن ي�شرتط �إعفاءه كليا �أو جزئيـ ــا
م ــن امل�س�ؤولي ــة النا�شئــة عـ ــن الت�أخيـر ف ــي و�ص ــول الراك ــب  ،وعما يلحقه من �أ�ض ــرار غيـ ــر
بدنية  ،ويجب �أن يك ــون �شرط الإعفاء مكتوبا  ،و�أن يك ــون الوكيل بالعمولة للنقل ق ــد �أعلم
به املوكل �أو الراكب .
- 15 -

املــادة ( ) 48
للموكل � ،أو الراكب حق الرجوع مبا�شرة على الناقل  ،ملطالبته بالتعوي�ض عن ال�ضرر
النا�شئ عــن عدم تنفيذ عقد النقل البــري � ،أو ع ــن التنفيــذ باملخالفــة لــه وع ــن الت�أخـ ــري ،
ويجب فـي هذه احلالة � ،إدخال الوكيل بالعمولة للنقل فـي الدعوى .
وللناق ــل حق الرجوع مبا�ش ــرة علــى املوك ــل � ،أو الراكــب  ،ملطالبت ــه بالتعويــ�ض ع ــن ال�ض ــرر
الذي حلقه من تنفيذ النقل .
املــادة ( ) 49
يكون الوكيل الأ�صلي بالعمولة �ضامنا للوكيل بالعمولة الذي و�سطه  ،ما مل يكن املر�سل
قد عني الوكيل الو�سيط فـي اتفاقه مع الوكيل الأ�صلي .
املــادة ( ) 50
�إذا دفع الوكيل بالعمولة �أجرة النقل �إىل الناقل  ،حل حمله فيما له من حقوق .
املــادة ( ) 51
فيما عدا الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل  ،ت�سري على الوكيل بالعمولة للنقل
الأحكام اخلا�صة بعقد الوكالة بالعمولة .
الف�صــل اخلامــ�س
�أ�ســـ�س التعويــ�ض
املــادة ( ) 52
�إذا ت�سلم املر�سل �إليه الب�ضائع دون حتفظ  ،ي�سقط حقه فـي الرجوع على الناقل ب�سبب
التلف � ،أو الهالك اجلزئي � ،أو الت�أخر فـي الو�صول  ،ما مل يثبت حالة الب�ضائع خالل ()7
�سبعة �أيام من تاريخ الت�سلم � ،أو خالل (� )14أربعة ع�شر يوما �إذا كان التلف � ،أو الهالك
اجلزئي غري ظاهر  ،ويكون �إثبات حالة الب�ضائع  ،مبعرفة خبري تعينه املحكمة املخت�صة
على وجه اال�ستعجال .
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املــادة ( ) 53
�إذا تعاقب عدة ناقلني على تنفيذ عقد نقل واحد  ،كان الناقل الأول م�س�ؤوال جتاه املر�سل
واملر�سل �إليه عن جميع مراحل النقل  ،ويقع باطال كل �شرط يتم بخالف ذلك  ،وال ي�س�أل
�أي من الناقلني التالني للناقل الأول جتاهه � ،أو جتاه املر�سل � ،أو املر�سل �إليه �إال عن ال�ضرر
الذي يقع فـي اجلزء اخلا�ص بــه مــن النقل  ،ف ـ�إذا ا�ستح ــال تعيــني اجلزء الذي وقــع فيــه
ال�ضرر  ،وجب توزيع التعوي�ض بني جميع الناقلني بن�سبة ما ي�ستحقه كل منهم من �أجرة
النقل  ،و�إذا �أع�سر �أحدهم  ,وزعت ح�صته على الآخرين بالن�سبة ذاتها .
املــادة ( ) 54
�إذا ثبت ــت م�س�ؤولية الناق ــل عن الت�أخري فـي ت�سليــم الب�ضائع  ،فيجب �أن تك ــون م�س�ؤوليتـ ــه
فـي حدود ما يعادل �ضعفـي ون�صف قيمة �أجرة النقل الواجب دفعها عن الب�ضائع املت�أخرة ،
ومبا ال تتعدى قيمة �أجرة نقل جممل قيمة الب�ضائع .
املــادة ( ) 55
�إذا ثبت ــت م�س�ؤولي ــة الناق ــل عن فق ــد �أو هالك �أو تلف �أو نق�ص الب�ضائع  ،ولو كان ناجت ــا
عن الت�أخري فـي الت�سليم  ،ف�إن التعوي�ض الذي ي�ؤديه الناقل يكون على النحو الآتي :
�أ �	-إذا كانت قيمة الب�ضائع حمددة فـي وثيقة النقل  ،قدر التعوي�ض على �أ�سا�س تلك
القيمة  ،ويجــوز للناقل �أن ينازع فـي هذه القيمة  ،و�أن يثبــت القيمــة احلقيقي ــة
للب�ضائع .
ب �	-إذا كانت قيمة الب�ضائع مل حتدد فـي وثيقة النقل  ،قدر التعوي ــ�ض علــى �أ�ســا�س
القيمة احلقيقية للب�ضائع فـي املكان واملوعد املحدد للت�سليم  ،طبقا لأ�سعار ال�سوق
ال�سائدة  ،ف�إن مل يكن لها قيمة معينة  ،حددت قيمتها مبعرفة خبري تعينه املحكمة
املخت�صة على وجه اال�ستعجال .
وفـي جميع الأحوال  ،يجـب �أال تتعــدى م�س�ؤولــية الناق ــل كامــل قيمة الب�ضائع  ،ما لــم يتم
االتفاق على خالف ذلك .
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املــادة ( ) 56
ال يح ــق للناقــل اال�ستف ــادة مــن ح ــدود م�س�ؤوليت ــه  ،وفقا لأحكـ ــام امل ــواد ال�سابق ــة �إذا ثبـت
�أن فقد � ،أو هالك � ،أو تلف � ،أو نق�ص الب�ضائع � ،أو الت�أخري فـي ت�سليمها  ،كان نتيجة تق�صري ،
�أو فع ــل الناقل � ،أو �أحد تابعيه عمدا .
املــادة ( ) 57
�إذا وجــدت الب�ضاعة خــالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ دفع التعوي�ض  ،فيجب على الناقل
�إخطار من دفع له التعوي ــ�ض  ،للح�ضور ملعاينة الب�ضائع خـ ــالل (� )14أربعة ع�ش ــر يومـ ــا
من تاريخ �إيجادها كحد �أق�صى  ،ف�إذا اختار ا�سرتداد الب�ضائع  ،وجب عليه �أن يرد التعوي�ض
الـ ــذي قب�ضــه بعـ ــد خ ــ�صم مقـ ــدار التعوي ــ�ض ع ــن ال�ض ــرر الـ ــذي ح ــدث ب�سب ــب الت�أخيـ ــر
فـي الت�سليم  ،و�إذا ل ــم يح�ضــر للمعاينة فـي املوعـ ـ ــد الذي ح ــدده الناقــل � ،أو ح�ضــر ورفـ ـ ــ�ض
ت�سلم الب�ضائع  ،فقد حقه فـي ا�سرتدادها  ،وجاز للناقل الت�صرف فيها .
املــادة ( ) 58
�إذا ثبتت م�س�ؤولية الناقل عن تلف الب�ضائع � ،أو ت�أخر و�صولها  ،و�أ�صبحت غري �صاحلة
للغر�ض منها  ،فيجوز لطالب التعوي�ض التنازل للناقل عن تلك الب�ضائع  ،مقابل تعوي�ض
يقدر على �أ�سا�س هالك الب�ضائع كاملة .
البــاب الثالــث
العقوبـات واجلـزاءات الإداريـة
املــادة ( ) 59
م ـ ــع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شــد ين ــ�ص عليها �أي قان ــون �آخ ــر  ،يعاقـ ــب علـ ــى اجلرائـ ــم
التي تقع باملخالفة لأحكام هذا القانون  ،بالعقوبات املن�صو�ص عليها فيه .
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املــادة ( ) 60
يعاقب كل من يخالف �أحكام البند (�أ) من املــادة ( )3من هذا القانون بال�سجن مدة ال تقل
عن (� )1شهر واحد  ،وال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر  ،وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة ريال
عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
املــادة ( ) 61
يعاق ــب كل من يخال ــف �أحكام البن ــد (ب) من املــادة ( )3من ه ــذا القانون بغرامة ال تقـل
عــن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيـ ــد على ( )500خم�سمائة ري ــال عمان ــي  ،وت�ضاعـ ــف
العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .
املــادة ( ) 62
دون الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية للأ�شخا�ص الطبيعيني  ،يعاقب ال�شخ�ص االعتباري
بغرامــة تع ــادل �ضعف احل ــد الأعلـى لعقوب ــة الغرام ـ ــة املقررة قانونا للجرميـ ــة � ،إذا كانـ ــت
اجلرميــة قــد ارتكبــت با�سمــه � ،أو حل�ساب ــه من قبــل رئي�س �أو �أح ــد �أع�ضــاء جمل ــ�س �إدارت ــه
�أو مديره �أو �أي م�س ـ�ؤول �آخ ــر يت�صرف بتلك ال�صفة � ،أو مبوافقتــه � ،أو بت�ست ــر � ،أو ب�إهم ــال
ج�سيم منه .
املــادة ( ) 63
دون الإخالل ب�أي عقوبة من�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام
هذا القانون �أو الالئحة �أو القرارات املنفذة له بغرامة ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين ،
وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين .
املــادة ( ) 64
مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،يكون للوزير  ،فيما ي�صدره
من لوائــح �أو ق ــرارات  ،حتديد جزاءات �إداريـ ــة على الأعم ــال التي يتم ارتكابها باملخالفة
لأحك ـ ــام هذا القانون �أو اللوائح �أو الق ـ ــرارات املنفذة له  ،على �أال تزيد الغرامة على ()500
خم�سمائة ريال عمان ــي .
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املــادة ( ) 65
يجــوز للوزيــر �أو م ــن يفو�ضــه  ,الت�صال ــح فـي املخالفات املن�صو�ص عليهـ ــا فـي هذا القان ــون
�أو الالئحة  ،فـي �أي حالة تكون عليها الدعوى العمومي ــة  ،وقبل �صدور حكم نهائي فيها ،
وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
�أ � -أن يطلب املخالف ذلك كتابة .
ب � -أن يدفع املخالف املبلغ الذي يقرره الوزير �أو من يفو�ضه  ،على �أال يقل هذا املبلغ
عن ن�صف احلد الأق�صى للغرامة املقررة للمخالفة  ،و�أال يزيد على احلد الأق�صى
لها .
ج �	-أن يقوم املخالف ب�إزالة �أ�سباب املخالفة على نفقته  ،خــالل امليعاد الذي حتدده
الوزارة .
ويرتتب على الت�صالح  ,انق�ضاء الدعوى العمومية .
البـــاب الرابـــع
�أحكـــام ختاميـــة
املــادة ( ) 66
ي�صدر الوزير الالئحــة والقــرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانــون  ،و�إىل �أن ت�ص ــدر
ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات ال�سارية  ,فيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 67
علـ ــى املخاطبني ب�أحكـ ــام هذا القان ـ ــون  ,توفيق �أو�ضاعهم مبا يتفق و�أحكامـ ــه خ ــالل �سن ـ ــة
ميالدية من تاريخ العمل به .
املــادة ( ) 68
يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 69
يعمل بهذا القانون بعد �سنة ميالدية من تاريخ ن�شره فـي اجلريدة الر�سمية .
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