قانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 3122
المادة 2
ٌسمى هذا القانون ( قانون هٌئة تنظٌم النقل البري لسنة  )3122وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .
المادة 3
ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا القانون المعانً المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك
:
الوزارة وزارة النقل .
الوزٌر وزٌر النقل .
الهٌئة هٌئة تنظٌم النقل البري المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون .
المجلس مجلس ادارة الهٌئة .
الرئٌس رئٌس المجلس .
المدٌر العام مدٌر عام الهٌئة .
النقل البري النقل العام للركاب او البضائع بجمٌع وسائط النقل على الطرق والسكك الحدٌدٌة بما فً ذلك تأجٌر وسائط
النقل البري والنقل البري بأجر  ،وأعمال وسٌط الشحن المتعلقة بالنقل البري  ،وانشاء خطوط السكك الحدٌدٌة وتشغٌلها
وصٌانتها  ،وادارة مرافق النقل البري  ،وتنظٌم انشطتها  ،والخدمات اللوجستٌة المتعلقة بالنقل .
وسائط النقل البري جمٌع المركبات واآللٌات المحركة والمتحركة التً تستخدم فً النقل البري بما فً ذلك القاطرات
والعربات .
مرافق النقل البري محطات انطالق وسائط النقل البري ووصولها  ،والمواقف على مسارات الخطوط  ،والموانئ البرٌة ،
والتجهٌزات والخدمات المتعلقة بالطرق والسكك الحدٌدٌة  ،ومراكز الخدمات اللوجستٌة بما فً ذلك مراكز تفرٌغ البضائع
وتحمٌلها  ،وتجزئة البضائع وتجمعٌها  ،ومراكز صٌانة ومبٌت وسائط النقل البري للبضائع .
الترخٌص الموافقة الصادرة عن الهٌئة للمرخص له من أجل تقدٌم خدمات النقل البري وفقا الحكام هذا القانون
والتشرٌعات ذات العالقة .
التصرٌح الموافقة الصادرة عن الهٌئة الستخدام وسائط النقل البري وفقا الحكام هذا القانون والتشرٌعات ذات العالقة .
المرخص له الشخص الطبٌعً او المعنوي الحاصل على الترخٌص وفقا الحكام هذا القانون والتشرٌعات ذات العالقة .
المادة 4
لغاٌات هذا القانون  ،تهدف الوزارة الى رفع مستوى قطاع النقل البري وتنمٌته وتطوٌره ،ولها فً سبٌل تحقٌق ذلك القٌام
بالمهام والصالحٌات التالٌة :
أ .رسم السٌاسة العامة لقطاع النقل البري ووضع االستراتٌجٌة الالزمة لتنفٌذها وعرضها على مجلس الوزراء لدراستها
واقرارها .
ب .إجراء الدراسات واعداد المقترحات الخاصة بالمشارٌع المتعلقة بالنقل البري التً ٌتم تنفٌذها من خالل عقود الشراكة
بٌن القطاعٌن العام والخاص .
ج .تعزٌز قدرة قطاع النقل البري فً المملكة على التنافس على المستوٌٌن االقلٌمً والدولً .
د .متابعة تنفٌذ االتفاقٌات الدولٌة المتعلقة بقطاع النقل البري .
هـ .تمثٌل المملكة لدى الدول والمنظمات واالتحادات الدولٌة واالقلٌمٌة المعنٌة بشؤون النقل البري .
و .تشجٌع الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوٌر النقل البري .
ز .تأسٌس نظام معلومات وطنً للنقل البري من خالل جمع وادارة المعلومات والبٌانات االحصائٌة المتوافرة لدى الهٌئة
والجهات ذات العالقة  ،لغاٌات وضع الخطط والبرامج الالزمة لتطوٌر قطاع النقل البري .
ح .اجراء التحقٌقات والدراسات الالزمة فً حوادث النقل البري بالتنسٌق مع الهٌئة دون االخالل باحكام التشرٌعات النافذة
.
ط .اعداد مشروعات القوانٌن واالنظمة المتعلقة بتنظٌمم النقل البري بالتنسٌق مع الهٌئة ورفعها لمجلس الوزراء .
المادة 5
أ .تنشأ فً المملكة هٌئة تسمى ( هٌئة تنظٌم النقل البري ) تتمتع بشخصٌة اعتبارٌة ذات استقالل مالً واداري ولها بهذه
الصفة تملك االموال المنقولة وغٌر المنقولة والقٌام بجمٌع التصرفات القانونٌة الالزمة لتحقٌق اهدافها بما فً ذلك ابرام

العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها حق التقاضً وان تنٌب عنها فً االجراءات القضائٌة وكٌل عام ادارة قضاٌا الدولة
او اي محام اخر توكله لهذه الغاٌة .
بٌ .كون مقر الهٌئة فً عمان  ،ولها انشاء فروع او فتح مكاتب فً اي مكان داخل المملكة.
المادة 6
تهدف الهٌئة الى تنظٌم النقل البري وخدماته والرقابة علٌها وتشجٌع االستثمار فً قطاع النقل البري بما ٌتفق مع اهداف
التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ولها فً سبٌل ذلك القٌام بالمهام والصالحٌات التالٌة :
أ .تنفٌذ السٌاسة العامة للنقل البري .
ب .العمل على تلبٌة الطلب على خدمات النقل البري وتأمٌنها بالمستوى الجٌد والكلفة المالئمة .
ج .تخطٌط شبكة خدمات النقل البري ومرافقها ومساراتها .
د .وضع الخطط الالزمة النشاء مرافق النقل البري وتشغٌلها وتنفٌذها .
هـ .تحدٌد مواقع مرافق النقل البري بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة وادارتها واالشراف على خدماتها .
و .التنسٌق مع الجهات المختصة فً وضع خطط انشاء الطرق وبرامج صٌانتها فً المملكة وتقدٌم توصٌاتها بهذا الشان
بما ٌحقق المصلحة العامة للمستفٌدٌن .
ز .وضع اجراءات الوقاٌة من حوادث النقل البري وتطوٌرها حسب المتطلبات العالمٌة بالتعاون والتنسٌق مع الجهات
ذات العالقة .
المادة 7
أٌ .تولى ادارة الهٌئة واالشراف على شؤونها مجلس ٌسمى ( مجلس هٌئة تنظٌم النقل البري ) برئاسة الوزٌر وعضوٌة
كل من :
نائبا للرئٌس .
 .2المدٌر العام
 .3خمسة اشخاص غٌر متفرغٌن من ذوي الخبرة واالختصاص فً مجال النقل البري  ،ثالثة منهم من القطاع العام
واثنٌن من القطاع الخاص ٌ ،عٌنون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنٌسب الوزٌر لمدة اربع سنوات قابلة للتجدٌد
لمرة واحدة  ،وٌجوز بالطرٌقة ذاتها استبدال اي عضو فً المجلس بتعٌٌن بدٌل له للمدة المتبقٌة من عضوٌته.
ب .تحدد مكافأت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر .
المادة 7
أٌ .تولى المجلس جمٌع المهام والصالحٌات المناطة بالهٌئة وفقا الحكام هذا القانون بما فً ذلك ما ٌلً :
 .2اقرار الخطط والبرامج الالزمة لتنفٌذ السٌاسة العامة للنقل البري .
 .3وضع معاٌٌر واسس التعاقد وشروط منح التراخٌص والتصارٌح بما فً ذلك الضمانات المالٌة والقواعد الفنٌة
والمواصفات والمقاٌٌس والمعاٌٌر المعتمدة فٌما ٌتعلق بالنقل البري وفقا للتشرٌعات ذات العالقة .
 .4تحدٌد درجة جودة الخدمة التً ٌلتزم المرخص لهم بتقدٌمها ومعاٌٌر االداء الواجب علٌهم تحقٌقها .
 .5تحدٌد الشروط والمؤهالت الواجب توافرها فً سائقً وسائط النقل البري بمقتضى التعلٌمات التً ٌصدرها لهذه الغاٌة
 .6تحدٌد اسس تنظٌم مرافق النقل البري والرقابة علٌها بمقتضى التعلٌمات التً ٌصدرها لهذه الغاٌة .
 .7وضع اسس تحدٌد اجور النقل العام للركاب .
 .7وضع اسس منح التراخٌص والتصارٌح لمزاولة اعمال النقل البري والخدمات المتعلقة بها .
 .8تحدٌد الحد االدنى للمواصفات الفنٌة ومتطلبات االمان والسالمة والراحة الواجب توافرها فً وسائط النقل البري
والمعلومات الواجب ابرازها داخل الوسائط او خارجها بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة .
 .9اقرار الموازنة السنوٌة للهٌئة والتقرٌر السنوي عن اعمالها وانشطتها وبٌاناتها المالٌة الختامٌة ورفعها لمجلس الوزراء
للمصادقة علٌها وفقا للتشرٌعات النافذة .
 .21اقرار جدول تشكٌالت الوظائف والهٌكل التنظٌمً للهٌئة .
 .22تعٌٌن مدقق حسابات قانونً للهٌئة وتحدٌد اتعابه .
 .23البت فً اعتراضات المرخص لهم وفقا الحكام هذا القانون .
 .24اي امور اخرى ٌرى الرئٌس عرضها على المجلس .
ب .للمجلس تفوٌض اي من صالحٌاته المنصوص علٌها فً هذا القانون للمدٌر العام على ان ٌكون التفوٌض خطٌا
ومحددا .

المادة 8
أٌ .جتمع المجلس بدعوة من الرئٌس مرة واحدة على االقل كل شهرٌن وكلما دعت الحاجة وٌكون اجتماعه قانونٌا
بحضور ثلثً اعضائه على ان ٌكون الرئٌس او نائبه من بٌنهم  ،وٌتخذ قراراته بأغلبٌة اصوات اعضائه وعلى العضو
المخالف تثبٌت مخالفته خطٌا فً محضر االجتماع .
بٌ .سمً المجلس من بٌن موظفً الهٌئة امٌن سر له ٌتولى تنظٌم جدول اعمال اجتماعات المجلس ومحاضر جلساته
وحفظ قراراته وسجالته .
المادة 9
أٌ .حظر على اي من اعضاء المجلس او ازواجه او اقاربه من الدرجتٌن االولى والثانٌة ان تكون له منفعة مباشرة او غٌر
مباشرة فً اي عمل من اعمال الهٌئة طوال مدة عضوٌته فً المجلس ،وٌلتزم كل منهم بتقدٌم تصرٌح خطً ٌؤكد انتفاء
هذه المنفعة وٌتعهد بتبلٌغ المجلس عن اي منفعة قد تطرأ خالل مدة عضوٌته فٌه وذلك تحت طائلة المسؤولٌة القانونٌة.
بٌ .لتزم اي عضو ٌخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة برد جمٌع المبالغ التً حصل علٌها نتٌجة لهذه المخالفة
باالضافة الى دفع التعوٌض الذي ٌترتب علٌه الي جهة من الجهات التً لحقها ضرر من ذلك .
جٌ .حظر على اي من اعضاء المجلس التعاقد او العمل لدى اي من المرخص لهم بموجب أحكام هذا القانون والتشرٌعات
ذات العالقة او ان تكون لهذا العضو مصلحة مباشرة او غٌر مباشرة مع اي منهم وذلك قبل مرور سنة على تارٌخ انتهاء
او انهاء عضوٌته فً المجلس .
المادة 21
تنتهً عضوٌة اي من اعضاء المجلس فً اي من الحاالت التالٌة:
أ .قبول االستقالة او الوفاة.
ب .اذا حكم علٌه بجناٌة او جنحة مخلة بالشرف او االخالق العامة .
ج .الغٌاب عن حضور ثالث جلسات متتالٌة او ست جلسات غٌر متتالٌة خالل السنة دون عذر ٌقبله المجلس .
د .عدم القدرة على اداء الواجبات السباب صحٌة .
هـ .مخالفة أحكام الفقرة (أ) من المادة ( )9من هذا القانون .

المادة 22
أٌ .عٌن المدٌر العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر على ان ٌحدد راتبه وسائر حقوقه المالٌة فً قرار
تعٌٌنه وتنهى خدماته بالطرٌقة ذاتها .
بٌ .تولى المدٌر العام المهام والصالحٌات التالٌة :
 .2االشراف على الجهاز التنفٌذي للهٌئة .
 .3تمثٌل الهٌئة لدى الغٌر .
 .4منح التصارٌح والتراخٌص وفقا الحكام هذا القانون .
 .5تحدٌد اجور النقل العام للركاب .
 .6اعداد البرامج والخطط المتعلقة بتطوٌر خدمات النقل البري ورفعها الى المجلس القرارها .
 .7توقٌع االتفاقٌات وابرام العقود بتفوٌض من المجلس .
 .7اعداد مشروع الموازنة السنوٌة للهٌئة والتقرٌر السنوي عن اعمالها وانشطتها وبٌاناتها المالٌة الختامٌة ورفعها للمجلس
القرارها .
 .8تنفٌذ القرارات الصادرة عن المجلس ومتابعتها .
 .9اتخاذ االجراءات الالزمة لمراقبة اداء المرخص لهم للتأكد من مدى التزامهم بشروط الرخصة بما فً ذلك مواصفات
الخدمات المقدمة وجودتها واسعارها وفقا الحكام التشرٌعات النافذة .
 .21اي مهام او صالحٌات اخرى ٌكلفه المجلس بها .
ج .للمدٌر العام تفوٌض اي من صالحٌاته المنصوص علٌها فً هذا القانون الى اي من كبار موظفً الهٌئة على ان ٌكون
التفوٌض خطٌا ومحددا .
المادة 23
ٌكون للهٌئة عدد من الموظفٌن والمستخدمٌن ٌ ،تم تعٌٌنهم او التعاقد معهم وتحدٌد رواتبهم وعالواتهم وسائر الحقوق
المتعلقة بهم بمقتضى نظام ٌصدر لهذه الغاٌة .

المادة 24
أ .تتكون الموارد المالٌة للهٌئة مما ٌلً:
 .2الرسوم وبدل الخدمات واي اٌرادات اخرى تتقاضها بمقتضى احكام هذا القانون.
 .3اي عوائد تستحق للهٌئة من المرخص لهم وفقا لشروط الرخص الممنوحة لهم.
 .4المبالغ التً ترصد للهٌئة فً الموازنة العامة.
 .5الغرامات المترتبة على مخالفة المرخص له للعقد او االتفاقٌة المبرمة معه.
 .6المساعدات والتبرعات والهبات التً تحصل علٌها الهٌئة شرٌطة موافقة مجلس الوزراء علٌها اذا كانت من مصدر
غٌر اردنً.
 .7بدل استخدام مرافق الهٌئة وعوائد استثمار اموالها وفقا لما ٌقرره المجلس.
 .7اي اٌرادات اخرى ٌقبلها المجلس وٌوافق علٌها مجلس الوزراء.
بٌ .كون للهٌئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالٌة فً الٌوم االول من شهر كانون الثانً وتنتهً فً الٌوم الحادي
والثالثٌن من شهر كانون االول من السنة ذاتها .
ج .تخضع حسابات الهٌئة لرقابة دٌوان المحاسبة .
د .للمجلس اعتماد بنك  ،او اكثر  ،الٌداع اموال الهٌئة .
المادة 25
ٌحظر على الهٌئة تملك وسائط النقل البري او تشغٌلها.
المادة 26
تحتفظ الهٌئة بسجل خاص بوسائط النقل البري ٌبٌن فٌه اسم مالك واسطة النقل واي بٌانات ترتئٌها الهٌئة  ،ولها ان تتٌح
للجمهور االطالع على هذا السجل وفق االجراءات والشروط التً تحدد بمقتضى تعلٌمات ٌصدرها المجلس لهذه الغاٌة .
المادة 27
أ .على الجهات ذات العالقة فحص وسائط النقل البري عند تقدمها للحصول على رخصة المركبة للتأكد من تقٌدها
بالمواصفات والمتطلبات الصادرة عن الهٌئة .
ب .للهٌئة سحب التصرٌح الممنوح لواسطة النقل البري اذا تبٌن لها انها مخالفة للمواصفات والمتطلبات المعتمدة .
المادة 27
تعد الهٌئة بالتعاون مع الجهات المختصة الدراسات الالزمة لتقٌٌم وضع المنافسة فً قطاع النقل البري والتأكد من ان
التنظٌم القائم للقطاع ٌتم بصورة كافٌة وفاعلة لمنع المنافسة غٌر المشروعة وفق التشرٌعات النافذة .

المادة 28
أ .تعتبر اموال الهٌئة وحقوقها لدى الغٌر امواال عامة ٌتم تحصٌلها وفقا الحكام قانون تحصٌل االموال العامة المعمول به
 ،ولهذه الغاٌة ٌمارس المدٌر العام صالحٌات الحاكم االداري المنصوص علٌها فٌه .
ب .تتمتع الهٌئة باالعفاءات والتسهٌالت التً تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومٌة .

المادة 29
أ .للمرخص له الذي ٌرغب فً االعتراض على اي قرار ٌصدر عن الهٌئة التقدم بهذا االعتراض للمجلس خالل خمسة
عشر ٌوما من تارٌخ صدور القرار المعترض علٌه ،وعلى المجلس النظر فً هذا االعتراض واصدار القرار بشأنه خالل
ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تقدٌم االعتراض دون ان ٌفقد ذلك المعترض حقه فً اللجوء الى الجهات القضائٌة المختصة.
ب .تتولى االجهزة المختصة فً الهٌئة الفصل فً الشكاوى المقدمة من المستفٌدٌن على المرخص لهم ،والشكاوى المقدمة
من المرخص لهم على المرخص لهم االخرٌن ،وٌكون القرار الصادر فً هذا الخصوص قابال لالعتراض علٌه لدى
المجلس وفقا لالجراءات والمدد المنصوص علٌها فً الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج .تنظم كٌفٌة تشكٌل االجهزة المختصة فً النظر والفصل فً الشكاوى بموجب احكام الفقرة (ب) من هذه المادة
وصالحٌاتها واجراءات تقدٌم هذه الشكاوى ونظرها والفصل فٌها بموجب تعلٌمات ٌصدرها المجلس لهذه الغاٌة.

المادة 31
ٌحظر على اي من اعضاء المجلس او اي من موظفً الهٌئة تحت طائلة المسؤولٌة القانونٌة افشاء اي معلومات متعلقة
بالهٌئة او المرخص لهم حصلوا علٌها بحكم عملهم او اثناء ادائهم له اال وفق احكام التشرٌعات النافذة.
المادة 32
أ .تكون الهٌئة الجهة المختصة بالتخطٌط والتنظٌم فٌما ٌتعلق بخدمات النقل البري وتلبٌة الطلب على خدمات النقل البري
داخل المملكة وتوفٌرها بالمستوى الالئق ووضع االسس والمعاٌٌر الالزمة لوسائط النقل البري المستخدمة داخل المملكة
للمحافظة على البٌئة والسالمة العامة وفقا الحكام هذا القانون.
ب .على الرغم مما ورد فً اي تشرٌع اخر  ،على اي جهة تمارس صالحٌات تنظٌمٌة محلٌة خاصة بالنقل وفقا
للتشرٌعات الخاصة بها التقٌد بما ٌلً:
 .2االستراتٌجٌة الوطنٌة للنقل البري بانماطه المختلفة.
 .3االسس والشروط والمعاٌٌر المعتمدة من الهٌئة والصادرة وفقا الحكام هذا القانون.
 .4التنسٌق مع الهٌئة فً كل ما ٌتعلق بالنقل البري وتنظٌمه.

المادة 33
أ .للمجلس بناء على تنسٌب المدٌر العام تفوٌض اي من الصالحٌات المنصوص علٌها فً هذا القانون الي سلطة محلٌة
تمارس صالحٌات المجالس البلدٌة  ،وٌجوز تفوٌض البلدٌات مراكز المحافظات الصالحٌات المشار الٌها فٌما ٌتعلق
بالنقل البري ضمن حدود اكثر من بلدٌة اذا كانت بلدٌة مركز المحافظة تشكل مركزا لشبكة النقل البري بٌن تلك البلدٌات .
بٌ .راعى عند تفوٌض الصالحٌات وفقا الحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اثار التفوٌض بالنسبة للمصلحة العامة ،
والقدرات الفنٌة والمالٌة المتوافرة .

المادة 34
ٌلتزم المرخص لهم بتزوٌد الهٌئة بتقارٌر دورٌة عن االنشطة المسموح لهم القٌام بها واي معلومات تتطلبها الهٌئة لغاٌات
قٌامها بمهامها وذلك وفقا لتعلٌمات ٌصدرها المجلس لهذه الغاٌة.

المادة 35
أ .تنقل الى الهٌئة جمٌع شؤون التراخٌص والتصارٌح الصادرة عن الوزارة بموجب أحكام قانون نقل البضائع على
الطرق والتشرٌعات المتعلقة بالنقل على السكك الحدٌدٌة .
ب .تنقل الى الهٌئة الحقوق وااللتزامات المترتبة بمقتضى العقود التً ابرمتها الوزارة فٌما ٌتعلق بخدمات النقل البري
شرٌطة المحافظة على الحقوق المكتسبة بتنسٌب من الوزٌر وبقرار من مجلس الوزراء .

المادة 36
ٌعتبر المدٌر العام والموظفون المفوضون خطٌا من قبله من موظفً الضابطة العدلٌة اثناء قٌامهم باعمالهم فً حدود
اختصاصهم وعلى السلطات الرسمٌة ان تقدم لهم المساعدة الالزمة لتمكٌنهم من القٌام باعمالهم.

المادة 37
أ .على الرغم مما ورد فً اي تشرٌع اخر ،لمجلس الوزراء بناء على تنسٌب مبرر من الوزٌر المستند الى توصٌة من
المجلس ان ٌقرر الحاق اي مرفق او نشاط بخدمات النقل البري ومرافقه واخضاعه الختصاص وصالحٌات الهٌئة .
بٌ .تم تنظٌم المرفق او النشاط المشار الٌه فً الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام ٌصدر لهذه الغاٌة .

المادة 37
تنتقل الى الهٌئة صالحٌات الوزارة المنصوص علٌها فً قانون نقل البضائع على الطرق واالنظمة والتعلٌمات الصادرة
بمقتضاه .
المادة 38
ٌصدر مجلس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون بما فً ذلك :
أ .النظام المالً للهٌئة .
ب .نظام الموظفٌن والمستخدمٌن فً الهٌئة .
ج .نظام اللوازم واالشغال للهٌئة .
د .نظام انشاء مرافق النقل البري وادارتها وتشغٌلها .
هـ .نظام رسوم منح التراخٌص والتصارٌح .

المادة 39
ال ٌعمل باي نص ورد فً اي تشرٌع اخر الى المدى الذي ٌتعارض فٌه مع احكام هذا القانون .
المادة 41
أٌ .لغى قانون النقل العام للركاب رقم ( )49لسنة  3117على ان ٌستمر العمل فً االنظمة والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه
الى ان تعدل او تلغى او ٌستبدل غٌرها بها وفقا الحكام هذا القانون .
ب .تعتبر الهٌئة الخلف القانونً والواقعً لهٌئة تنظٌم قطاع النقل العام المنشأة بموجب أحكام قانون النقل العام للركاب
رقم ( )49لسنة  3117وتؤول الٌها جمٌع موجوداتها وتنقل الٌها جمٌع االلتزامات والحقوق المترتبة علٌها بمقتضى عقود
االستثمار المبرمة مع الغٌر .
جٌ .نقل الى الهٌئة جمٌع موظفً ومستخدمً هٌئة تنظٌم قطاع النقل العام بكامل حقوقهم والتزاماتهم .
د .تحل عبارة (هٌئة تنظٌم النقل البري ) محل عبارة ( هٌئة تنظٌم قطاع النقل العام ) وعبارة ( مدٌر عام هٌئة تنظٌم النقل
البري ) محل عبارة ( مدٌر عام هٌئة تنظٌم قطاع النقل العام) حٌثما ورد النص علٌهما فً اي تشرٌع ذي عالقة او اي
تعلٌمات او قرارات معمول بها .
المادة 42
المكلفون بالتنفٌذرئٌس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفٌذ احكام هذا القانون .
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