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الف�صل الأول

تعريفات

املادة الأولى:

�أينما   - �لآتية  و�لألفاظ  بالعبار�ت  يق�صد 

�أمام  �ملبينة  �ملعاين   - �لنظام  هذ�  يف  وردت 

كل منها، ما مل يقت�ض �ل�صياق خالف ذلك:

اململكة: 

�ململكة �لعربية �ل�صعودية.

النظام: 

نظام النقل باخلطوط احلديدية.

التنظيم: 

تنظيم هيئة اخلطوط احلديدية.

الالئحة: 

�لالئحة �لتنفيذية لهذ� �لنظام.

الوزارة: 

وز�رة �لنقل.

الهيئة: 

هيئة اخلطوط احلديدية.

املجل�س: 

جمل�س اإدارة الهيئة.

املحافظ: 

حمافظ الهيئة.

ال�صخ�س: 

�أو  طبيعية  �صفة  ذي  �صخ�ض  �أي 

�عتبارية.
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اخلط احلديدي: 

ق�ضباناً  ت�ضتخدم  للنقل  �ضبكة  من  جزء 

القطارات  عليها  ت�ضري  متوازية  حديدية 

و�لعربات و�ملعد�ت �ملتحركة.

عقد المتياز: 

االمتياز؛  مع �ضاحب  احلكومة  تربمه  عقد 

خدمات  وتقدمي  احلديدية،  اخلطوط  الإن�ضاء 

اخلطوط احلديدية.

�صاحب المتياز: 

امتيازاً؛  احلكومة  متنحه  الذي  ال�ضخ�س 

خدمات  وتقدمي  احلديدية،  اخلطوط  الإن�ضاء 

اخلطوط احلديدية مبوجب عقد االمتياز.

الرتخي�س: 

لل�ضخ�س،  الهيئة  ت�ضدرها  ر�ضمية  وثيقة 

اخلطوط  خدمات  تقدمي  مبوجبها  له  ي�ضمح 

احلديدية مبوجب النظام والالئحة.

املرخ�س له: 

ال�ضخ�س احلا�ضل على الرتخي�س.

ال�صبكة: 

جمموعة اخلطوط احلديدية، وت�ضمل: اأي 

خط حديدي مبا يف ذلك اأي متديد ذي �ضلة 

باأحد اخلطوط احلديدية.

املحطة: 

�لركاب  ل�صعود  �ملخ�ص�ض  �ملكان 

للقطارات ونزولهم منها، اأو مناولة احلاويات 

والب�ضائع.

املرافق: 

ال�ضبكة،  اأو  احلديدية  اخلطوط  مرافق 

�ضيانة  ور�ضة  اأو  حمطة،  اأي  وت�ضمل: 

ور�ضة  اأو  متحركة،  غري  اأو  متحركة  معدات 

لتزويد  حمطة  اأو  احلديدية،  اخلطوط  �ضيانة 

مناورات  �ضاحة  اأو  بالوقود،  القطارات 

قطارات، اأو مواقف قطارات وعربات، اأو اأي 

اأو  احلديدية  اخلطوط  بت�ضغيل  له عالقة  اأ�ضل 

ال�ضبكة اأو القطارات.

خدمات اخلطوط احلديدية: 

اأو  ال�ضبكة  اأو  احلديدي  اخلط  ت�ضغيل 

الركاب  نقل  خدمات  وتقدمي  املرفق، 

وخدمات  احلديدية،  باخلطوط  والب�ضائع 

القطارات  و�ضيانة  احلديدية  اخلطوط  �ضيانة 

املتعلقة  واخلدمات  واملعدات،  والعربات 

بت�ضغيل ال�ضبكة اأو مرافقها.
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احلادث اأو العار�س: 

يف  اأو  احلديدية  اخلطوط  على  حادث  اأي 

املرافق التابعة لها، اأو اأي عار�س كان ميكن اأن 

يت�ضبب يف حادث.

املكانة املهيمنة:

غدالة  على  التاأثري  على  القدرة  امتالك 

اتخاذ القرارات، اأو التناف�س امل�رشوع.

الف�صل الثاين

اخت�صا�صات الوزارة والهيئة 

ومهماتهما

املادة الثانية:

تتولى �لوز�رة �ملهمات �لآتية:

1( و�ضع ا�ضرتاتيجيات و�ضيا�ضات وخطط 

احلديدية،  باخلطوط  النقل  قطاع  لتطوير 

ومتابعة تنفيذها بعد اإقرارها وفق االإجراءات 

�لنظامية.

املحلية  الهيئات  يف  اململكة  متثيل   )2

واالإقليمية والدولية يف جمال النقل باخلطوط 

احلديدية، ولها اأن متنح الهيئة اأو جهات اأخرى 

�ضالحيات التمثيل.

لتطوير  الهيئة  مع  والت�ضاور  التن�ضيق   -3

قطاع النقل باخلطوط احلديدية.

يف  والتطوير  البحث  اأن�ضطة  ت�ضجيع   -4

قطاع النقل باخلطوط احلديدية.

املادة الثالثة:

املهمات  اإلى  باالإ�ضافة   - الهيئة  تتولى 

املن�ضو�س عليها يف التنظيم - ما يلي: 

واملناف�ضات  االمتيازات  وطرح  اإعداد   )1

احلديدية،  اخلطوط  و�ضيانة  بتنفيذ  املتعلقة 

جميع  وا�ضتكمال  وخدماتها،  ومرافقها، 

االإجراءات الالزمة لذلك.

اخلطوط  تنفيذ  على  االإ�رشاف   -2

احلديدية، ومرافقها، والعمل على تطويرها.

اخلطوط  خدمات  اأنواع  حتديد   -3

الرتاخي�س  و�رشوط  وت�ضنيفها،  احلديدية 

اخلا�ضة بكل منها، واإ�ضدارها.

4( �ضمان تقدمي خدمات اخلطوط احلديدية 

ما  مراعاة  مع  معقولة،  باأ�ضعار  للم�ضتفيدين 

ورد يف عقود �لمتياز.
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واأ�ضحاب  لهم  املرخ�س  تنفيذ  مراقبة   )5

واملهمات  والئحته،  النظام  الأحكام  االمتياز 

االأمن  متطلبات  ذلك  يف  مبا  بهم  املنوطة 

و�ل�صالمة.

مبتطلبات  االمتياز  اأ�ضحاب  اإلزام   )6

احلديدية  باخلطوط  املتعلقة  االمتياز  عقود 

و��صرت�طاتها.

املادة الرابعة:

لل�ضالحيات  الهيئة - يف ممار�ضتها  ت�ضعى 

واملهمات املوكولة اإليها - اإلى حتقيق االأهداف 

�لآتية:

احلديدية  اخلطوط  ا�ضتخدام  ت�ضجيع   )1

يف نقل الب�ضائع والركاب.

االإ�ضرتاتيجية  اإطار  يف  ال�ضبكة  تطوير   )2

�لوطنية للنقل.

3( رفع كفاية املرخ�س لهم بتقدمي خدمات 

اخلطوط احلديدية.

تقدمي  جمال  يف  املناف�ضة  ت�ضجيع   )4

بالفائدة  يعود  مبا  احلديدية  اخلطوط  خدمات 

على م�صتخدميها.

اإلى  لهم  املرخ�س  على  القيود  تقليل   )5

اأدنى حد ممكن.

النقل  اأي �ضعوبة يواجهها قطاع  اإزالة   )6

باخلطوط احلديدية.

الف�صل الثالث

حرم اخلطوط احلديدية

املادة اخلام�صة:

اخلط  عليها  املقام  املنطقة  تكون   )1

ملكاً  جانبيه  على  الواقعة  واملنطقة  احلديدي 

احلديدي،  اخلط  حرم  وت�ضمى  للدولة،  عاماً 

اجلهات  مع  التن�ضيق  بعد   - املجل�س  ويحدد 

ال  مبا  احلديدي  اخلط  حرم   - العالقة  ذات 

احلديدي  اخلط  مركز  من  مرت  مائتي  يتجاوز 

حاجة  تقت�ضيه  ملا  وفقاً  اجلانبني،  كال  على 

واملتطلبات  وال�ضالمة،  واالأمن  الت�ضغيل، 

الفنية للخط احلديدي.

على  االإ�رشاف  تتولى  جهة  اأي  على   )2

وترغب  �ضبكاتها،  اأو  العامة  املرافق  خطوط 

ومدها  ال�ضبكات  اأو  اخلطوط  تلك  اإن�ضاء  يف 

عرب حرم اخلط احلديدي اأو بالتقاطع معه؛ اأن 
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باإن�ضاء  القيام  قبل  الهيئة  موافقة  على  حت�ضل 

تلك اخلطوط اأو ال�ضبكات اأو مّدها.

يف  ترغب  التي  اجلهات  على  يجب   )3

اإن�ضاء خطوط اأو �ضبكات املرافق العامة ومّدها 

عرب اخلط احلديدي اأو حرمه؛ التقيد بالقواعد 

واال�ضرتاطات الفنية التي حتددها الهيئة.

الف�صل الرابع

الرتخي�ص خلدمات اخلطوط 

احلديدية

املادة ال�صاد�صة:

خدمات  تقدمي  �ضخ�س  الأي  يجوز  ال 

على  احل�ضول  بعد  اإال  احلديدية  اخلطوط 

الرتخي�س الالزم من الهيئة.

املادة ال�صابعة:

الرتخي�س  على  احل�ضول  طلب  يقدم 

حتددها  التي  لالإجراءات  وفقاً  الهيئة  اإلى 

خالل  الطلب  يف  البّت  وعليها  الالئحة، 

الطلب،  اكتمال  تاريخ  من  يوماً  �ضتني 

الرتخي�س  منح  متطلبات  الالئحة  وحتدد 

و�رشوطه.

املادة الثامنة:

من  ترخي�س  على  احل�ضول  ي�ضرتط  ال 

خا�ضاً  داخلياً  حديدياً  خطاً  ين�ضئ  ملن  الهيئة 

�ضمن من�ضاأة اأو �ضغله، ما مل يربط هذا اخلط 

بال�ضبكة.

املادة التا�صعة:

تفر�س الهيئة مقاباًل مالياً عند تقدمي طلب 

ويحدد  جتديده،  اأو  اإ�ضداره،  اأو  الرتخي�س، 

املجل�س هذا املقابل.

املادة العا�صرة:

خدمات  تقدمي  �رشوط  الالئحة  حتدد 

اخلطوط احلديدية، و�ضوابطه.

املادة احلادية ع�صرة:

عن  يتنازل  اأن  له  للمرخ�س  يجوز  ال 

موافقة  على  احل�ضول  بعد  اإال  الرتخي�س 

التي  واالإجراءات  لل�رشوط  ووفقاً  الهيئة، 

حتددها الالئحة.

املادة الثانية ع�صرة:

يف  الرتخي�س  �رشوط  تعدل  اأن  للهيئة 

�حلالت �لآتية:

تعديل  اإمكان  الرتخي�س  ت�ضمن  اإذا   )1
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الهيئة لل�رشوط.

2( اإذا قدم املرخ�س له طلب التعديل.

تعديل  اإلى  ا�ضتناداً  التعديل  كان  اإذا   )3

اأنظمة اأو اتفاقيات دولية.

وحتدد الالئحة االإجراءات الالزمة لتعديل 

�رشوط الرتخي�س.

املادة الثالثة ع�صرة:

مكانته  ا�ضتغالل  له  املرخ�س  على  يحظر 

فيه  ت�رشف  اأو  ن�ضاط  باأي  للقيام  املهيمنة 

الالئحة،  حتدده  ملا  وفقاً  اأخرى  بجهة  اإ�رشار 

ويحظر عليه كذلك اإبرام اأي اتفاقية اأو عمل 

املناف�ضة  مببداأ  االإخالل  اإلى  يوؤدي  ترتيب  اأي 

بناًء   - الهيئة  وتتولى  ت�ضويهه.  اأو  تقييده  اأو 

على طلب يقدم اإليها اأو مببادرة منها - �ضبط 

الالئحة  وحتدد  ال�ضاأن،  هذا  يف  خمالفة  اأي 

االإجراءات التي تتخذها الهيئة يف �ضاأن هذه 

�ملخالفات.

املادة الرابعة ع�صرة:

للمرخ�س له - بعد احل�ضول على موافقة 

اأي  مع  اتفاقاً  يربم  اأن  يف  احلق   - الهيئة 

اآخر ي�ضمح له مبوجبه  له  اأو مرخ�س  �ضخ�س 

وفقاً  املرفق  اأو  احلديدي  اخلط  با�ضتخدام 

تزْود  اأن  على  عليها،  يتفقان  التي  لل�رشوط 

الهيئة بن�ضخة من االتفاق املربم، واأي تعديل 

تاريخ  من  اأيام  �ضبعة  خالل  عليه  يطراأ  قد 

االإبرام اأو التعديل.

املادة اخلام�صة ع�صرة:

اإذا طلب املرخ�س له، اأو طلب �ضخ�س اآخر 

اتفاق ال�ضتخدام  اإبرام  اآخر،  له  من مرخ�س 

تعديل  اأو  مرفق  اأو  خدماته  اأو  حديدي  خط 

اتفاق �ضابق، وتعذر الو�ضول اإلى ذلك؛ جاز 

ل�ضاحب الطلب التقدم اإلى الهيئة التخاذ ما 

تراه وفقاً لالإجراءات التي حتددها الالئحة.

الف�صل اخلام�ص

اأمن اخلطوط احلديدية ومرافقها، 

و�صالمتها 

املادة ال�صاد�صة ع�صرة:

له  واملرخ�س  االمتياز  �ضاحب  يلتزم 

اأمن  مبعايري  احلديدية  اخلطوط  وم�ضتخدمو 

اخلطوط احلديدية واملرافق و�ضالمتها، وتتولى 

الهيئة متابعة هذا االإلتزام، وحتدد االإجراءات 
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مع  التن�ضيق  بعد  الالئحة  يف  لذلك  الالزمة 

�جلهات �ملعنية.

املادة ال�صابعة ع�صرة:

جهة  اأو  �ضخ�س  اأي  من  تطلب  اأن  للهيئة 

يف  اإليها  حتتاج  التي  باملعلومات  تزويدها 

�ضبيل �ضمان اأمن اخلطوط احلديدية ومرافقها 

و�ضالمتهما.

املادة الثامنة ع�صرة:

اأو  ترتيبات  اتخاذ  تتولى  جهة  اأي  على 

اإجراءات قد توؤثر على اأمن اخلطوط احلديدية 

مع  م�ضبقاً  تن�ضق  اأن  و�ضالمتهما؛  املرافق،  اأو 

الهيئة يف ذلك.

الف�صل ال�صاد�س

التحقيق يف حوادث اخلطوط 

احلديدية وعوار�صها

املادة التا�صعة ع�صرة:

عار�س  اأو  اأي حادث  فنياً يف  الهيئة  حتقق 

خدماتها،  اأو  احلديدية،  باخلطوط  يتعلق 

حتددها  التي  االإجراءات  وفق  مرافقها،  اأو 

�لالئحة.

املادة الع�صرون:

اأو  له  املرخ�س  التزامات  الالئحة  حتدد 

�ضاحب االمتياز اأو م�ضتخدم اخلط احلديدي 

جتاه الهيئة عند وقوع اأي حادث اأو عار�س.

املادة احلادية والع�صرون:

بالتحقيق  الهيئة - املكلفني  يجوز ملوظفي 

اإلى  الدخول   - العار�س  اأو  احلادث  يف  فنياً 

اأي اأر�س اأو مبنى اأو مرفق ذي عالقة به، متى 

ويجوز  ذلك.  التحقيق  م�ضلحة  تطلبت  ما 

متحركة  معدة  اأي  على  االطالع  كذلك  لهم 

غري  اأو  مبا�رشة  عالقة  لها  كانت  اإذا  غريها  اأو 

مبا�رشة باحلادث اأو العار�س. واإذا تطلب االأمر 

االإجراءات  وفق  ذلك  فيكون  م�ضكن  دخول 

�لنظامية.

الف�صل ال�صابع

عقود امتياز اخلطوط احلديدية

املادة الثانية والع�صرون:

باإن�ضاء  تطرح الهيئة عقود االمتياز املتعلقة 

لالأنظمة  اأو خدماتها، وفقاً  اخلطوط احلديدية 

االمتياز  عقود  وتت�ضمن  العالقة.  ذات 
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التزامات �ضاحب االمتياز وحقوقه.

املادة الثالثة والع�صرون:

االمتياز  ل�ضاحب  تتيح  اأن  للهيئة  يجوز 

عليها  تقام  التي  االأرا�ضي  من  اال�ضتفادة 

وفقاً  واملرافق،  واأحرامها  احلديدية  اخلطوط 

لالأنظمة وما يق�ضي به عقد االمتياز.

املادة الرابعة والع�صرون:

يجوز اأن تت�ضمن عقود االمتياز تقدمي دعم 

حكومي اأثناء مدة عقد االمتياز.

الف�صل الثامن

تنفيذ اخلطوط احلديدية و�صيانتها

املادة اخلام�صة والع�صرون:

له  املرخ�س  اأو  االمتياز  �ضاحب  يقوم 

يتعلق  غر�س  الأي  وال�ضيانة  التنفيذ  باأعمال 

ملا  وفقاً  املرفق،  اأو  احلديدي  اخلط  مب�رشوع 

ت�ضمنته عقود االمتياز وما حتدده الالئحة.

املادة ال�صاد�صة والع�صرون:

االمتياز  �ضاحب  بالتزامات  االإخالل  دون 

الذي  ال�ضخ�س  يلتزم  له،  املرخ�س  اأو 

له  املرخ�س  اأو  االمتياز  �ضاحب  معه  يتعاقد 

من الباطن - للقيام باأي ن�ضاط يتعلق باخلط 

احلديدي اأو املرفق - باأعمال التنفيذ وال�ضيانة 

وفقاً لالأنظمة ذات العالقة وما حتدده الالئحة.

املادة ال�صابعة والع�صرون:

احلق يف  له  وللمرخ�س  االمتياز  ل�ضاحب 

والعقارات  لالأرا�ضي  املوؤقت  اال�ضتخدام 

بها  املكلف  االأعمال  تنفيذ  اأو  ن�ضاطه  كان  اإذا 

اأخذ  بعد  ذلك  يكون  اأن  على  ذلك،  يتطلب 

عقد  يحدده  للما  وفقاً  الالزمة  املوفقات 

االمتياز ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة 

العقار  على  املوؤقت  اليد  وو�ضع  العامة 

واالأنظمة االأخرى ذات العالقة.

الف�صل التا�صع

املخالفات والعقوبات وال�صكاوى

املادة الثامنة والع�صرون:

ارتكاب  النظام  هذا  الأحكام  يعد خمالفة 

اأي من االأفعال االآتية:

1( تقدمي خدمات اخلطوط احلديدية دون 

ترخي�ض.

من  �ضادر  قرار  اأو  ب�رشط  االإخالل   )2
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الهيئة.

3( تقدمي معلومة مزورة اأو م�ضللة اأو غري 

�ضحيحة للهيئة.

وال�ضالمة  االأمن  مبتطلبات  االإخالل   )4

و�رشوطهما التي اأعدتها الهيئة اأو اعتمدتها.

5( عدم تزويد الهيئة ب�ضور من اتفاقيات 

ا�ضتخدام خط حديدي اأو مرفق وتعديالتها.

اأو  اأو عار�س  االإبالغ عن حادث  6( عدم 

التق�ضري يف ذلك.

املهيمنة،  املكانة  ا�ضتخدام  اإ�ضاءة   )7

والدخول يف اتفاق اأو ترتيبات من �ضاأنها اأن 

متنع مببداأ املناف�ضة اأو تقيده اأو ت�ضوهه.

تطلبها  التي  املعلومات  تقدمي  عدم   )8

ال�ضلوك  منع  الرقابي يف  لدورها  وفقاً  الهيئة 

املنايف للمناف�ضة.

من�ضوبي  من  بالتحقيق  املخت�س  اإعاقة   )9

الهيئة.

النظام  اأحكام هذا  باأي من  االإخالل   )10

اأو الئحته.

املادة التا�صعة والع�صرون:

ين�س  اأ�ضد  عقوبة  باأي  االإخالل  عدم  مع 

يخالف  من  كل  يعاقب  اآخر،  نظام  عليها 

من  اأكرث  اأو  بواحدة  الئحته  اأو  النظام  هذا 

�لعقوبات �لآتية:

ماليني  ع�رشة  تتجاوز  ال  مالية  غرامة   -1

ع�رشين  تتجاوز  وال  االأولى،  املرة  يف  ريال 

مليون ريال اإذا تكررت تلك املخالفة، وحتدد 

ومدى  املرتكبة  املخالفة  بح�ضب  الغرامة 

ملا  وفقاً  حدة  على  حالة  كل  يف  خطورتها 

حتدده الالئحة من �ضوابط.

ال  مبا  كلياً  اأو  جزئياً  الن�ضاط  اإيقاف   -2

يتجاوز �ضنة.

3- اإلغاء الرتخي�س.

املادة الثالثون:

يكلفون  الذين  املوظفني  املحافظ  يحدد 

يكلفون  الذين  وكذلك  املخالفات،  ب�ضبط 

بالتحقيق فيها، ويحق لهم االطالع على دفاتر 

�ضاحب االمتياز واملرخ�س لهم وامل�ضتفيد من 

�ضور  على  واحل�ضول  و�ضجالتهم،  اخلدمة 

من الوثائق املطلوبة.

املادة احلادية والثالثون:

بطت خمالفة تتطلب اتخاذ اإجراءات  اإذا �ضُ
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اتخاذ   - املحافظ  من  بقرار   - فيجوز  عاجلة 

واحد اأو اأكرث من التدابري االحرتازية االآتية:

1- االإلزام باإيقاف املخالفة.

ال  مبا  كلياً  اأو  جزئياً  الن�ضاط  اإيقاف   -2

يتجوز �ضتة اأ�ضهر.

من  ال�ضاأن  هذا  يف  ال�ضادر  القرار  وينفذ 

املخالفة  الهيئة  اأن حتيل  تاريخ �ضدوره، على 

خالل يومي عمل اإلى اللجنة املكونة يف املادة 

وعلى  النظام،  هذا  من  والثالثني(  )الثالثة 

تتجاوز  ال  مدة  خالل  فيها  تبت  اأن  اللجنة 

)15( خم�ضة ع�رش يوماً.

واإذا مل تبت اللجنة خالل هذه املدة اأو مل 

يقبل �ضاحب ال�ضاأن مبا تقرره؛ جاز له التظلم 

يوقف  وال  لنظامه،  وفقاً  املظامل  ديوان  اأمام 

نفاذ القرار التظلم منه، وال مينع ذلك �ضاحب 

ال�ضاأن من املطالبة بالتعوي�س.

املادة الثانية والثالثون:

التدابري  اأو  العقوبات  على  ترتب  اإذا 

باخلطوط  النقل  على  يوؤثر  ما  االحرتازية 

الرتتيبات  اتخاذ  الهيئة  فعلى  احلديدية، 

ملدة  موؤقتاً  اخلدمة  ا�ضتمرار  ل�ضمان  الالزمة 

قابلة للتجديد  اأ�ضهر  حمدودة ال تتجاوز �ضتة 

االإجراءات  مبوجب  �رشوريًّا  ذلك  كان  متى 

التي حتددها الالئحة.

املادة الثالثة والثالثون:

1- تكون - بقرار من املجل�س، بناء على 

تر�ضيح من املحافظ جلنة )اأو اأكرث( من خم�ضة 

اأع�ضاء، يكون من بينهم ثالث من املخت�ضني 

من  واثنان  الهيئة  من�ضوبي  غري  من  باالأنظمة 

اأ�ضحاب اخلربة، ويحدد القرار رئي�س اللجنة 

ونائبه.

2- تكون مدة الع�ضوية يف اللجنة ثالث 

�ضنوات قابلة للتجديد.

بح�ضور  اجتماعاتها  اللجنة  تعقد   -3

بينهم  من  يكون  اأن  على  اأع�ضائها  اأغلبية 

باأغلبية  قراراتها  وت�ضدر  نائبه،  اأو  الرئي�س 

حالة  ويف  احلا�رشين،  اأع�ضائها  اأ�ضوات 

معه  �ضوت  الذي  اجلانب  يرجح  الت�ضاوي 

رئي�س االجتماع.

اللجنة،  عمل  قواعد  املجل�س  يحدد   -4

واإجراءاته، ومكافاآت اأع�ضائها.

5- تخت�س اللجنة مبا ياأتي:
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اأ( النظر يف خمالفات اأحكام هذا النظام 

يف  الواردة  العقوبات  وتوقيع  والئحته، 

النظام،  هذا  من  والع�رشين(  )التا�ضعة  املادة 

ويجوز التظلم من قراراتها اأمام ديوان املظامل 

وفقاً لنظامه.

يف  تن�ضاأ  التي  ال�ضكاوى  يف  النظر  ب( 

التي   - احلديدية  باخلطوط  النقل  ن�ضاط 

االمتياز  اأ�ضحاب  �ضد   - اللجنة  اإلى  تقدم 

اأو  امتياز  �ضاحب  بني  اأو  لهم،  املرخ�س  اأو 

بني  اأو  اخلدمة،  من  وم�ضتفيد  له  مرخ�س 

اللجنة  تقدم  اأن  على  له،  ومرخ�س  الهيئة 

مائة  تتجاوز  ال  مدة  خالل  لل�ضكوى  حاًل 

مل  واإذا  تقدميها.  تاريخ  من  يوماً  وع�رشين 

اأو  ال�ضاأن،  اأ�ضحاب  من  اأي  باحلل  يقتنع 

اإليه،  التو�ضل  دون  اإليها  امل�ضار  املدة  م�ضت 

فيحق له التقدم اإلى املحكمة املخت�ضة اأ�ضاًل 

بنظر النزاع.

املادة الرابعة والثالثون:

يجوز للهيئة االتفاق على ت�ضوية اأي نزاع 

عن  والهيئة  له  املرخ�س  بني  ين�ضاأ  خالف  اأو 

التحكيم  نظام  الأحكام  وفقاً  التحكيم  طريق 

يف �ململكة.

الف�صل العا�صر

اأحكام عامة 

املادة اخلام�صة والثالثون:

خالل  املجل�س  من  بقرار  الالئحة  ت�ضدر 

ت�ضعني يوماً من تاريخ ن�رش النظام.

املادة ال�صاد�صة والثالثون:

من  يوماً  ت�ضعني  بعد  النظام  بهذا  يعمل 

تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�ضمية.

املادة ال�صابعة والثالثون:

يلغي هذا النظام كل ما يتعار�س معه من 

اأحكام.


