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  م٢٠٠٩ سنةل) ٧٣(رقم وزاري قرار 
  التعليمات اخلاصة بالشروط واملواصفات واإلجراءاتبشأن 

  )بالنقل املربد( املتعلقة 
  :وزير النقـــــل

ــالع ــد اإلط ــم  بع ــانون رق ــى الق ــنة ) ٣٣(عل ــري٢٠٠٣لس ــل الب ــأن النق ــة، م بش ــه التنفيذي   والئحت
  

ــم  ــوري رق ــرار الجمه ــى الق ــنة ) ٥٠(وعل ــأن تشــك٢٠٠٧لس ــمية أعضــائهام بش ــة وتس   ،يل الحكوم
  

ــم    ــوري رق ــرار الجمه ــى الق ــنة ) ٤٢٧(وعل ــة   ٢٠٠٢لس ــة التنظيمي ــأن الالئح ــوزارةلم بش   ،ل
  

  م بإنشــاء الهيئــة العامــة لتنظــيم    ٢٠٠٨لســنة  ) ٢٩١(وعلــى القــرار الجمهــوري رقــم     
  شئون النقل البري،

نفيذيــة لقــانون م بشــأن الالئحــة الت٢٠٠٣لســنة ) ٣١٩(قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم وعلــى 
  م،٢٠٠٣لسنة ) ٣٣(النقل البري رقم 

ــم   ــوزاري رق ــرار ال ــى الق ــنة ) ٦٩(وعل ــري   ٢٠٠٩لس ــل الب ــاط النق ــيم نش ــة تنظ ــأن الئح م بش
  .للبضائع بالشاحنات المختلفة

        ،،،،،،،،،،،،ـــــــررـــــــررـــــــررـــــــررــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــقــقــقــ

        

ــل   : )١(مــادة  ــة نشــاط النق ــراغبين بمزاول ــاقلين ال ــى الن ــق هــذه التعليمــات عل تطب
  .المبردة

ــادة  ــون  :)٢(م ــات   يك ــذه التعليم ــي ه ــا وردت ف ــة حيثم ــارات التالي ــات والعب للكلم
المعــاني المبينــة أمــام كــل منهــا مــا لــم تــدل القرينــة علــى خــالف 

  -:ذلك
  .وزارة النقل: وزارةـــــال -
 . وزير النقل : ر ـــــالوزي -

 .الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري: الهيئــــة -
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 .رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري:     الهيئة ئيسر -

  .الفروع التابعة للهيئة في المحافظات والموانئ البرية:     الهيئة فروع -
  .الترخيص الممنوح لمزاولة نشاط النقل المبرد: الترخيـــــص -
الشخص الطبيعـي أو المعنـوي المـرخص مـن قبـل الهيئـة لمزاولـة         :الناقـــــل -

  .عمال النقل المبردأ
ــمل   :   السيــــارة  - ــردة وتش ــائع المب ــل البض ــة لنق ــحن المرخص ــيارة الش س

  .القاطرة الـمصممة لقطر المقطورة
المركبــة غيــر اآلليــة المصــممة لتقطرهــا قــاطرة دون أن تحمــل :  الـمقطـــورة -

أي جــزء مــن وزن القــاطرة وتصــبح نصــف مقطــورة إذا كانــت 
  .جزء من وزنهاالقاطرة التي تجرها تحمل 

ألي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط النقل المبردة إال بعد الحصول على  يجوزال :)٣(مادة
ترخيص أو تصريح بذلك من الهيئة وفقاً للشروط واإلجراءات الواردة في قـانون النقـل   

فـة  البري والالئحة التنفيذية والئحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع بالشـاحنات المختل 
  .باإلضافة إلى االشتراطات الواردة في هذه الالئحة

إذا كانت السـيارة المخصصـة للنقـل المبـرد تقـوم بنقـل البضـائع بـأجر يـتم          ):٤(مادة 
الترخيص لها بموجـب الشـروط واألحكـام الـواردة فـي الئحـة تنظـيم نشـاط         

ــائع  ــري للبض ــل الب ــم    النق ــوزاري رق ــالقرار ال ــادرة ب ــنة ) ٦٩(الص لس
  .م٢٠٠٩
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ــل المــواد التابعــة  ):٥( مــادة ــوم بنق ــرد تق ــل المب إذا كانــت الســيارة المخصصــة للنق
لمالكها يـتم التصـريح لهـا بموجـب الشـروط الـواردة فـي الفصـل الرابـع          

  .من الئحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات المختلفة

بالشـاحنات   نقل البري للبضائعباإلضافة إلى االلتزامات الواردة في الئحة تنظيم نشاط ال):٦(مادة 
  -:المختلفة يشترط لمزاولة نشاط النقل المبرد التقيد بالشروط التالية

ــذا     -١ ــة ه ــنعة لممارس ــركات المص ــن الش ــممة م ــيارة مص ــون الس أن تك
ــة    ــزودة بكاف ــا وم ــارف عليه ــة المتع ــفات الدولي ــاً للمواص ــاط وفق النش

  .أجهزة األمان والسالمة
  .تبريد ذات طاقة كافية لتأمين درجات الحرارة المطلوبة أن تزود السيارة بوحدة  -٢
  .أن تزود السيارة بأجهزة قياس الحرارة  -٣
  .أن يطلى صندوق السيارة بلون عاكس لألشعة من الخارج  -٤
  .أن ال يتم النقل إال بعد الحصول على ترخيص من الهيئة  -٥
  .عةأن ال يتم النقل إال بموجب المستندات الدالة على البضا  -٦
  . االلتزام بإيقاف المركبة في األماكن المخصصة لها  -٧
  .االلتزام بإجراء الفحوصات الدورية لكل أجزاء المركبة بما فيها أجهزة األمان والسالمة  -٨
  .التقيد بالمسارات المحددة وعدم الخروج عنها  -٩

  .أي شروط أخرى تحددها الهيئة  -١٠

اللتـزام بالشـروط واإلجـراءات الـواردة فـي      فيما عـدا الشـروط أعـاله يـتم ا    ):٧(مادة 
  .الئحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع



 

 ��٥  ����٤ 

 )٣٣٤٤(ص .م �

المخالفـات الـواردة فـي الئحـة تنظـيم نشـاط النقـل البـري          إلـى باإلضـافة  ):٨(مادة 
ــم   ــوزاري رق ــالقرار ال ــادرة ب ــائع الص ــنة )  ٦٩(  للبض ــدد ٢٠٠٩لس م تح

و وارد فــي الئحــة الغرامــات علــى المخالفــات الــواردة أدنــاه وفقــاً لمــا هــ
  .المخالفات والعقوبات

عــدم التقيــد بــأي شــرط مــن الشــروط الــواردة فــي   -١
  .هذا القرار

  .عدم تجهيز المركبة بكافة المتطلبات المحددة في هذا القرار  -٢
  .اإلخالل بأي شرط من شروط السالمة واألمان المعتمدة  -٣
  .السير على مسارات غير مسموح بها  -٤

الـواردة فـي الئحـة تنظـيم نشـاط النقـل البـري للبضـائع          ألحكـام اتسـري  ): ٩(مادة 
ــم   ــوزاري رق ــالقرار ال ــادرة ب ــنة )  ٦٩(  الص ــاقلين ٢٠٠٩لس ــى الن م عل

  .المنصوص عليهم في هذا القرار

يسـري هـذا القـرار مـن تـاريخ صـدوره وتبلـغ الجهـات المعنيـة بالتقيـد            ):١٠(مادة 
  .بموجبه

@ñ…bßIQQZH@ ــوزاري ر  @ ــرار ال ــى الق ــم يلغ ــنة ) ٨٨(ق ــات  ٢٠٠٤لس ــأن التعليم م بش
  .)بالنقل المبرد(الخاصة بالشروط والمواصفات واإلجراءات المتعلقة 

  .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية):١١(مادة 
    

  
  

  در بديوان عام وزارة النقلص

  هـ١٤٣٠/     /بتاريخ      
  م٢٠٠٩/     /الموافق      
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ــوزير   ــراهيم ال ــد إب   خال
  

  وزيـــــــــر النقـــــــــل
  


