
 

 1 أ	�� ا��د	�/ ����ت 

� ) ٤(��ار 	��� ا���اب ر�� �� م١٩٩٥�

� ) ٤٦(+�ل ا�%�ار ا��()�ري &��%�$�ن ر�� �� م ١٩٩١�

 &/.ن ��$�ن ا�(�ور

 )م����٢٠٠٢  ) ١٢  (م وا�����ن ر� ����٢٠٠٠ ) ٣١(ا�����ن ر� (وا����ل �ـ 

  

 :باسم الشعب 

 :رئيس جملس النواب 
 .منية بعد االطالع على دستور اجلمهورية الي         -
 .م بشأن الالئحة الداخلية لس النواب١٩٩٠لسنة ) ٥(وعلى القانون رقم          -
م بشأن  ١٩٩١لسنة  ) ٤٦(وبـناًء على املداولة اليت اجراها الس حول القرار اجلمهوري بالقانون رقم                      -

 .قانون املرور 

 )أ�� 	��� ا���اب 	� ��0(

يف جلستة الثانية من الفترة الثالثة للدورة األوىل من دور اإلنعقاد السنوي الثالث             وافـق جملـس النواب      ) : ١(مـادة   
) ٤٦(م على القرار اجلمهوري بالقانون رقم       ٢٣/٧/١٩٩٥هـ املوافق   ٢٥/٢/١٤١٦املـنعقدة بتاريخ    

 .م بشأن قانون املرور ١٩٩١لسنة 
 .لرمسية يعمل ذا القرار من تاريخ صدورة وينشر يف اجلريدة ا) : ٢(مادة 

  بصنعاء-صدر مبجلس النواب 

  هـ١٤١٦/ صفر/٢٥بتاريخ 

 م١٩٩٥/يوليو/٢٣املوافق 
  

 عبداهللا بن حسني األمحر 

 رئيس جملس النـــواب

  

� ) ٤٦(ا�%�ار ا��()�ري &��%�$�ن ر�� �� م١٩٩١�

 &/ـــ.ن ��$�ن ا�(ــــــــــ�ور
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 :رئيس جملس الرئاسة 
 .اق إعالن اجلمهورية اليمنية بعد اإلطالع على إتف         -
 .وعلى دستور اجلمهورية اليمنية          -
 .م بتشكيل جملس الوزراء ١٩٩٠لسنة ) ١(وعلى القرار اجلمهوري رقم          -
 وبعد موافقة جملس الرئاسة ،         -

 [�ـــــــــــــــــــــــــــ�ر]
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 ) .قانون املرور(ى هذا القانون يسم) : ١(مادة 

يقصد باأللفاظ والعبارات الواردة يف هذا القانون املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل القرينة على خالف                  )  :  ٢(مادة  
 .ذلك 

 :اجلمهوريــــــة  .اجلمهورية اليمنية 
 :الوزيـــــــر  .وزير الداخلية واألمن 

 :الـــــــس  . للمرور الس األعلى
 :االدارة  .االدارة العامة للمرور 

مدير عام املرور أو من ينوب عنه أو خيوله يف ممارسة سلطاته                
 .وصالحياته

سلطة الترخيص      
 :والتسجيل

 :احملكمـــــــة  .احملكمة االبتدائية املختصة 
 :القســـــــم  .قسم الشرطة املختص 
 :رجــال الشرطــة  .أو صف ضابط أو شرطي يكون بزيه الرمسي أي رجل شرطة ضابط 

 :الليـــــــل  .الوقت احملصور بني غروب الشمس وشروقها 
كل شخص يتوىل قيادة أحدى املركبات أو قطعان املاشية أو حيوانات           

 .اجلر أو احلمل أو الركوب 
 :السائـــــــق 

الراكـــــــب  .كل شخص يوجد بالسيارة أو عليها خالف السائق 
: 

االشخاص الذين يسريون على أقدامهم ويعترب يف حكم املشاة            
االشخاص الذين يدفعون أو جيرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة            

 .مريض أو عربة يد ذات عجلة واحدة أو أكثر 

املشــــــــاة 
: 

كل وسيلة من وسائل النقل ذات عجالت تسري بواسطة قوة آلية أو            
باستثناء تلك املعدة للسري على اخلطوط      )  نسان أو حيوان  ا(جسدية  
.احلديدية

 :املركبــــــة 
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 .احلديدية
 :املركبة اآللية  .كل وسيلة تسري على الطريق بواسطة حمرك آيل دافع 

كل مركبة مزودة مبحرك آيل وتسري على الطريق بقوا الذاتية             
يف جر  وتستخدم عادة يف نقل االشخاص أو البضائع أو كليهما أو            

املركبات املعدة لنقل االشخاص أو البضائع أو كليهما ويشمل هذا           
التعبري املركبات املتصلة بتيار كهربائي وال تسري على خطوط حديدية          

 ) .ترويل باص(

السيــــــــارة 
: 

كل مركبة بدون حمرك صممت وصنعت لكي تقطر أو جتر مبركبة            
 .أخرى 

املقطـــــــورة 
: 

ة لنقل األشخاص مقابل أجرة حمددة ومنحت          السيارات املعد 
 :التراخيص الالزمة للقيام ذا العمل وتشمل 

 .كل مركبة تزيد عدد مقاعدها على عشرة ركاب  : حافالت -أ
 .كل مركبة جمهزة مبقاعد لعشرة ركاب فأقل : سيارات األجرة -ب
 .أية سيارة تستعمل لألغراض اخلاصة  : السيارات اخلاصة -ج
السيارات املعدة لنقل موظفي وعمال      :   نقل خاص للركاب   سيارة  -د

 .سائر أجهزة الدولة واهليئات واملؤسسات والشركات
السيارات املخصصة للرحالت السياحية      :  السيارات السياحية   -هـ

 .يف مجيع أحناء اجلمهورية 

 :السيارة العمومية

 :سيارات النقل  .السيارات املعدة لنقــل البضائع واملعدات 
املركبة اآللية اليت تستعمل جلر اآلالت الزراعية أو الصناعية أو             

 .االنشائية 
 :جــــــراراة 

 :املركبة الثقيلة  .كجم/٣٠٠٠املركبة اآللية اليت يزيد وزا الصايف عن 
كل مركبة ذات عجلتني أو أكثر ليست مصممة على شكل سيارة            

 .هزة مبحرك آيل دافع وجم) سلة(مزودة أو غري مزودة بعربة جانبية 
 :الدراجة اآللية 

كل مركبة ذات عجلتني أو أكثر وغري جمهزة مبحرك آيل وتسري بقوة            
 .راكبها ومعدة لنقل االشخاص واألشياء

 :الدراجة العادية 

السطح الكلي املعد للمرور العام من مشاه وحيوانات ومركبات           
 .النقل أو اجلر 

 :الطريـــــــق 

 :طريق املركبات  ) .ر الطريق(ق املستخدم عادة لسري املركبات القسم من الطري
الطريق املعدة خصيصاً ملرور املركبات اآللية وال خيدم مباشرة            

 :امللكيات ااورة للطريق وهلا الصفات التالية
يتألف سطح الطريق من قسمني معبدين قسم لكل اجتاه                          -١

زيرة غري معدة للمرور بأية وسيلة أخرى     ومفصولني عن بعضهما جب   
وال يغري من صفته هذه اذا كانت بعض مسافات معينة بصفة             

 :طريق املرور السريع 
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وال يغري من صفته هذه اذا كانت بعض مسافات معينة بصفة             
 .مؤقته ال تشمل على مسارات متصلة أو فاصل الجتاهي املرور 

ال يتقاطع يف نفس املستوى مع أي طريق أو خط حديدي                           -٢
 .أو مسار لعبور املشاة 

كن للسيارات الدخول اىل هذه الطريق أو اخلروج منه         ال مي                 -٣
 .إال من األماكن املخصصة لذلك 

تالقي أو تقابل أو تفرع للطريق على مستوى واحد بني الطريق شامل            
 .املسافة املكشوفة اليت تكونت نتيجة لذلك 

  : التقاطــــــع

 :إجتاه املرور  .السري يف اجلانب االمين من الطريق 
وقوف املركبة لفترة رئيسية حمددة تلتزم ا ضرورات السري النزال           

 .أو ركوب األشخاص أو شحن أو تفريغ البضائع 
 :ـــــف التوقـ

تواجد املركبة يف مكان ولفترة زمنية حمددة أو غري حمددة ولغري              
األسباب املذكورة يف الفقرة السابقة فيما عدا حاالت الوقوف            

ارض مع مستعمل آخر للطريق أو جتنب عائق أو تطبيقات          لتجنب التع 
 .ألنظمة املرور 

 :االنتظــــار 

الشخص الذي تكون املركبة مسجلة بامسه لدى سلطات الترخيصات         
 .والتسجيل سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً 

 :املـــــــالك 

 أو  كل ما ينصب من أعمدة وصفائح معدنية أو اشارات مرور ضوئية          
ركائز حجرية يف الطرقات والشوارع للداللة على جهات السري أو           
حتديد السرعة ويشمل ذلك االشارات اليت تعطى من قبل رجال            
الشرطة واالشخاص املخولني قانوناً ألعطاء اشارات التنبيه ملستعملي        

 .الطريق واشارات السائق 

 :إشارات املرور 
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ي شخص أن يسوق أية مركبة آلية على الطريق وال يسمح بذلك ألي شخص آخر ما مل تكن                  ال جيوز أل  ) : ٣(مـادة   
 .تلك املركبة مسجلة وحتمل اللوحات املعدنية املميزة هلا مبقتضى أحكام هذا القانون 

 يقيم يف    يقدم طلب التسجيل من قبل مالك املركبة أو من ينوب عنه اىل ادارة املرور يف احملافظة اليت                  -١) : ٤(مـادة   
دائرا وفقاً للنموذج املعد لذلك مرفقاً به كافة املستندات املثبتة لشخصية مقدم الطلب وملكية املركبة        

 .املراد تسجيلها 

 تقوم سلطات التسجيل بعد تقدمي الطلب واستيفاء الرسوم املقررة بتدوين تفاصيل املركبة يف السجل               -٢
 .ون هو العالمة املميزة هلا ويعرف برقم التسجيل اخلاص بذلك وخيصص هلا رمزاً أو رقماً يك
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 يعطى للمالك دفتر ترخيص تسيري املركبة يصدر مبقتضى أحكام هذا القانون وحيتوي على املعلومات               -٣
 .اخلاصة باملركبة ويعترب ذلك الدفتر دليالً على أن املركبة اليت يشري اليها مسجله 

مني حوادث السيارات ملصلحة الغري سارية املفعول صادرة         جيـب على مقدم الطلب أن يقدم وثيقة تأ         -٤
مـن شركة التأمني املخصصة ، وذلك بعد موافقة سلطة الترخيصات على تسجيل املركبة اآللية وفقاً                

 .للقواعد واألحكام املنصوص عليها يف القانون اخلاص بذلك 

نموذج الذي يصدر به قرار من الوزير وذلك بعد     حيـرر التسجيل والترخيص لتسيري املركبة اآللية على ال        ) : ٥(مـادة   
 .موافقة الس 

 يظل دفتر ترخيص سري املركبة اآللية سارياً للمدة املدفوع عنها الرسوم شريطة اال تتجاوز مدة سنة من                  -١) : ٦(مادة  
اً على  تـاريخ اصداره وجيوز تسيري املركبة املسجلة يف مجيع احناء اجلمهورية ما مل يكن التسجيل مقصور               

 .خط سري حمدد بالنسبة لسيارات املركبات العمومية والنقل 

 لـرجال الشرطة واملرور احلق يف طلب تقدمي دفتر الترخيص يف أي وقت وجيب على السائق أو املالك                   -٢
 .املسئول عن املركبة اآللية تقدميه وقت الطلب 

 . ة  جيب على السائق محل دفتر رخصة السري معه أثناء سري املركب-٣

تصدر سلطة الترخيص والتسجيل شهادة تسجيل املركبات يكتب عليها رقم تسجيل املركبة ولوا وسنة              ) : ٧(مـادة   
 .صنعها ونوعها وتاريخ انتهاء سريان مفعول الشهادة 

من تعطى مهلة مقدارها مخسة عشر يوماً لدى انتهاء كل مدة من مدد الترخيص وبعد مرور هذه املهلة وكل                   ) : ٨(مادة  
استعمل أو مسح باستعمال املركبة على الطريق دون جتديد رخصة سريها للمدة اجلارية يعترب خمالفاً ألحكام                

 .هذا القانون 

ال جيوز جتديد شهادة التسجيل بعد انتهاء صالحيتها اال اذا استوفيت الرسوم اليت كان من املفروض دفعها                 ) : ٩(مادة  
شهادة التسجيل السابقة ما مل يثبت لدى سلطة الترخيصات بالدليل أن           عن الفترة الالحقة على انتهاء مدة       

املركبة مل تستعمل على الطريق خالل تلك الفترة وتبني الالئحة اخلاصة بذلك االجراءات الواجب اتباعها               
 .يف حالة عدم استخدام املركبة ألي سبب من األسباب 

ذلك وتصدر شهادة التجديد بعد دفع الرسوم املطلوبة        يقـدم طلـب الـتجديد على النموذج املعد ل         ) : ١٠(مـادة   
 .والغرامات ان وجدت 

 اذا غري مالك املركبة اآللية حمل اقامته داخل او خارج احملافظة املقيدة بسجالا مركبته عليه ابالغ                 -١) : ١١(مـادة   
 .ل االقامة سلطة الترخيص يف حمل اقامته اجلديد خالل مدة اقصاها شهراً واحداً من زمن تغيري حم
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 ال جيوز التنازل عن رخصة سري املركبة اآللية اال بعد تقدمي طلب املتنازل اليه بنقل قيد الرخصة مرفق                   -٢
به عقد نقل ملكية املركبة اآللية املسجلة ورخصتها شرط ان تكون كل الغرامات احملكوم ا ملخالفات                

د سددت على انه ال جيوز التنازل عن رخصة         أحكـام هـذا القانون من املركبة اآللية املتنازل عنها ق          
املركبات العمومية اال مبوافقة سلطة التسجيل اليت اذنت بتسيريها وعلى املتنازل اليه ان يطلب قيد نقل  
الرخصة خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ التنازل ويظل املقيدة بامسه الرخصة مسئوالً عن تنفيذ أحكام                

 .خصة باسم املتنازل اليه هذا القانون اىل ان تقيد الر

 يف حالة وفاة املالك يلتزم من تؤول اليه ملكية املركبة أن يشعر سلطة الترخيصات يف احملافظة املسجل                  -٣
ـا املـركبة خالل مخسة عشر يوماً من انتقاهلا اليه حسب األحوال وان يقدم لسلطة الترخيص كافة                  

 للمتويف وعلى اساس ذلك يتم نقل رخصة سري املركبة          الوثائـق اليت تثبت شرعية امتالك املركبة خلفاً       
 .اليه كمالك جديد 

اذا جرى تغيري يف املركبة اآللية بعد تسجيلها يترتب عليه تغيري البيانات املدونة بالرخصة جيب على مالك                 ) : ١٢(مادة  
دوث التغيري ويف   املركبة االبالغ كتابياً اىل سلطة الترخيصات والتسجيل اليت صرفت منها الرخصة فور ح            

 .حالة املخالفة ألحكام هذه املادة تعترب الرخصة ملغاة

ال جيوز املوافقة على تسجيل أية مركبة آلية أو مقطورة يف أية حمافظة اذا كانت تلك املركبة قد سجلت يف                    ) : ١٣(مادة  
فظة اليت سبق ان حمافظـة أخـرى اال اذا احـضر مالكها أو من ينوب عنه موافقة من ادارة املرور يف احملا            

 .سجلت فيها 

 . جيوز لسلطة الترخيص تعيني فاحص أو أكثر للقيام بفحص املركبات اآللية -١) : ١٤(مادة 

 تفحـص املركبات اآللية عند تسجيلها ملطابقة كل املعلومات الواردة يف الوثائق واستمارة التسجيل               -٢
 .يق وللغرض الذي يقصد تسجيلها من أجله على املركبة والتأكد من اا صاحلة لالستعمال على الطر

 . احلافالت أو السيارات العمومية جيب ان جيري عليها الفحص الفين الدقيق سنوياً -٣

 احلافالت والسيارات اخلصوصية والدراجات اآللية جيب ان تفحص سنوياً بعد مرور مخسة أعوام من               -٤
 .سنة الصنع 

 .ان تفحص سنوياً بعد مرور ثالثة أعوام من سنة الصنع  سيارات النقل اخلفيفة والثقيلة جيب -٥

 ال جيوز ألي شخص أن يستعمل أية مركبة آلية على الطريق ما مل حتمل لوحتني معدنيتني صادرتني من                   -١) : ١٥(مادة  
الـسلطة املختصة تثبت احدامها يف املقدمة واألخرى يف املؤخرة باستثناء الدراجة اآللية فتثبت اللوحة               

 .ل الذي تتالءم مع اهليكل األمامي بالشك
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 يف حالـة جـر املـركبة اآللية املقطورة جيب ان تثبت احدى اللوحتني بصورة واضحة على مؤخرة                   -٢
 .املقطورة 

 : تقسم لوحات املركبات اىل الفئات التالية -٣

 .حية السيارات اخلصوصية ، احلافالت اخلصوصية ، الدراجات النارية، السيارات السيا      - أ

 .السيارات واحلافالت العمومية   - ب

 . سيارات النقل العام واخلاص واجلرارات وآالت التشغيل امليكانيكية -ج

 . سيارات اهليئات السياحية واملنظمات الدولية -د

 . السيارات احلكومية -هـ

 . سيارات االدخال اجلمركي -و

 .  سيارات الشرطة -ز

 .ت املعدنية بقرار من الوزير بعد موافقة الس  حتدد مواصفات وأشكال اللوحا-٤

 اللـوحات املعدنية ملك الدولة وعلى مالك املركبة الذي سحبت منه رخصة تسيري املركبة أو مل جتدد                  -٥
بعد انتهاء مدا أو استغىن عن تسيريها رد تلك اللوحات اىل االدارة اليت قامت بصرفها، كما ال جيوز                  

درتني من ادارة املرور وال تغيري لوا وال اعارما واذا رغبت أي جهة متييز              وضـع غري اللوحتني الصا    
 .سياراا جيب ان يكون ذلك بكتابة ذلك على ابواا او جوانبها

 جيب على مالك السيارة ان يبلغ اقرب مركز شرطة أو قسم املرور املختص فور فقدانه لوحىت السيارة            -٦
 .يتحمل تكاليف ابداهلما املعدنيتني او احدامها على ان 

على وكالء حمالت ومعارض بيع وشراء وصنع املركبات موافاة سلطة الترخيص بالبيانات واملعلومات اليت              ) : ١٦(مادة  
 .يصدر بتحديدها قرار من الوزير 

خلت اىل جيـوز لسلطة الترخيص ان متنح شهادة تسجيل مؤقتة وفقاً لقانون اجلمارك ألية مركبة آلية اد           ) : ١٧(مـادة   
اجلمهـورية لغـرض استعماهلا من قبل مالكها أو من خيول له ذلك أثناء زيارته للجمهورية وليست لديه                  
شهادة تسجيل دولية معترف ا شرط موافقة ادارة اجلمارك وحتديد املدة من قبلها إضافة اىل وثيقة التأمني                 

 .ضد حوادث السري سارية املفعول ودفع الرسوم املقررة على ذلك

 يستثىن من واجب استخراج شهادة التسجيل يف اجلمهورية من حيمل شهادة تسجيل دولية صادرة               -١) : ١٨(مـادة   
مبقتـضى االتفاقيات الدولية اليت تلتزم ا اجلمهورية من البلد اليت اصدرت شهادة التسجيل الدولية               
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ة ودفع الرسوم املقررة على     مـنها شرط ان تكون سارية املفعول وموضح ا سائر بيانات املركبة اآللي            
 .ذلك 

 جيوز لسلطة الترخيص اصدار شهادات تسجيل دولية ألية مركبة آلية شرط ان تكون طبقاً لالتفاقيات          -٢
 .الدولية اليت تلتزم ا اجلمهورية وأن يدفع الرسوم املقررة على ذلك 

سجل آخر لكل املركبات     حتتفظ سلطة الترخيصات بسجل جلميع الشهادات الدولية اليت تصدرها و          -٣
 .اآللية اليت تستعمل يف اجلمهورية وحتمل شهادات دولية صادرة من خارج اجلمهورية 

جيوز للوزير بقرار منه وضع الشروط اليت حيق للمركبات اآللية املسجلة يف األقطار ااورة من الدخول                ) : ١٩(مـادة   
 .مبوجبها اىل اجلمهورية 

 .ت من الرسوم اعماالً لقاعدة التعامل باملثل كما جيوز اعفاء تلك املركبا

 :تعفى من التسجيل والترخيص فئات املركبات اآللية التالية ) : ٢٠(مادة 

املركبات اآللية اجلديدة اليت تكون يف حوزة صناعها او الوكالء التجاريني الذين يزاولون مهنة التجارة                 -١
 .هورية بصورة قانونية يف املركبات اآللية اليت تدخل اىل اراضي اجلم

املـركبات اآللية التابعة للمؤسسات العسكرية واألمن شرط أن حتمل األرقام العسكرية واالشارات                -٢
 .اخلاصة بالوحدات اليت تنتمي اليها 

املركبات اآللية اليت يدخلها الزوار اىل اجلمهورية سواًء كانت حتمل شهادة تسجيل دولية أو غري دولية                  -٣
 . تراعى الشروط الوارد ذكرها يف هذا القانون على ان

 :تعفى من دفع رسوم التسجيل املركبات اآللية التاليــة ) : ٢١(مادة 

 .املركبات اآللية التابعة لرئاسة اجلمهورية    -١

 .املركبات التابعة للمؤسسات العسكرية واألمنية اليت ترغب يف تسجيلها بأرقام مدنية   -٢

 .ليت متتلكها حكومة اجلمهورية املركبات ا   -٣

املركبات اآللية التابعة للهيئات الدبلوماسية واملنظمات الدولية اليت توصي وزارة اخلارجية مبنحها رمزاً               -٤
 .أو أرقاماً يشري اىل صفتها من قبل سلطة الترخيص والتسجيل شريطة املعاملة باملثل 

 .ر من الوزير بعد موافقة الس أية مركبات آلية أخرى يصدر باعفائها قرا   -٥

C��<�ا�456 ا 



 

 9 أ	�� ا��د	�/ ����ت 

 ر<= ا�%�ـــــ�دة

 :تقسم رخص القيادة اىل الفئات التالية ) : ٢٢(مادة 

 .بكافة أنواعها ) النارية(رخصة قيادة سوق الدراجات اآللية       - أ

 .ائق رخصة سوق السيارات اخلصوصية اليت ال يزيد عدد ركاا على عشرة ركاب خالف الس  - ب

كغ واحلافالت اخلصوصية   /٣٠٠٠رخـصة قيادة لسوق سيارات النقل اخلفيفة اليت ال يزيد وزا عن               - ج 
راكباً خالفاً للسائق وال تصرف إالَّ ملن حيمل رخصة لسوق سيارة           ) ٢٦(الـيت ال يزيد عدد ركاا عن        

 .السابقة ملدة ال تقل عن سنة ) ب(من الفئة 

كـغ /٣٠٠٠ارات النقل الثقيلة والرافعات احملمولة عليها اليت يزيد وزا عن           رخـصة قيادة لسوق سي       - د 
راكباً وال تصرف االَّ ملن حيمل رخصة لسوق        ) ٢٦(واحلـافالت اخلصوصية اليت يزيد عدد ركاا عن         

 .ملدة ال تقل عن سنتان ) ج(سيارة من الفئة 

راكباً وال تصرف   ) ٢٦( يزيد عدد ركاا عن      رخـصة قيادة لسوق السيارات واحلافالت العمومية اليت          - & 
 .السابقة ملدة ال تقل عن سنتان ) ب(االَّ ملن حيمل رخصة قيادة لسوق سيارة من الفئة 

راكباً وال تصرف اال ملن حيمل ) ٢٦(رخصة قيادة لسوق احلافالت العمومية اليت يزيد عدد ركاا على            - و 
 ) .د(رخصة قيادة لسوق سيارة من الفئة 

رخـصة قـيادة لـسوق اجلرارات واملركبات الزراعية واالنشائية والرافعات الثابتة ومركبات الرفع                   - ز 
 .الشوكية 

 ال جيـوز ألي شخص أن يسوق مركبة آلية على الطريق ما مل يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية                    -١) : ٢٣(مـادة   
 .نوع من املركبات اآللية املفعول صادرة من سلطة الترخيص ختول قيادة ذلك ال

 ال جيوز ألي شخص أن يوظف أو يسمح ألي شخص آخر ان يسوق على الطريق مركبة آلية ميلكها                   -٢
أو يكون مسئوالً عنها دون أن يكون ذلك الشخص حائزاً على رخصة قيادة سارية املفعول ختوله قيادة    

 .ذلك النوع من املركبات 

ي شخص يرغب يف سوق مركبة آلية على الطريق ان تصدر رخصة             لسلطة الترخيص اتاحة الفرصة أل     -٣
الـتدريب وفقـاً للشكل والشروط املقررة مقابل دفع الرسوم اخلاصة بذلك وتكون الرخصة سارية               

 .املفعول ملدة ثالثة اشهر اعتباراً من تاريخ اصدارها قابلة للتجديد مقابل دفع الرسوم املقررة 

خص حاصل على رخصة تدريب على القيادة ان يسوق أية مركبة آلية اال اذا كان                ال جيوز ألي ش    -١) : ٢٤(مـادة   
جبـواره معلـم لديه رخصة قيادة ملدة ال تقل عن سنتني ، كما جيب وضع الفتتني أثناء التدريب على                    
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القـيادة تثبت احدامها يف مقدمة السيارة واألخرى يف مؤخرا يكتبها خبط واضح باملداد األمحر كلمة                
 ) .لميتع(

 ال جيوز ألي شخص ان يقوم بتدريب أي شخص آخر على القيادة ما مل يكن لديه رخصة قيادة ال تقل             -٢
 .مدا عن سنتني سارية املفعول 

 ).النارية(من هذه املادة التدريب على قيادة الدراجات اآللية ) ١( يستثىن من أحكام الفقرة -٣

صيغة املقررة لذلك ، وتلصق على كل رخصة قيادة صورة حاملها موقع            تكون رخصة القيادة بالشكل وال    ) : ٢٥(مادة  
عليها من املسئول املعين ومن قبل حاملها وخمتوم عليها باخلتم الرمسي لسلطة الترخيص اضافة اىل احتوائها                

 .على اسم وعنوان حاملها وفئة السيارة املصرح بقيادا 

يادة على النموذج احملدد لطلب رخصة القيادة مرفق به مخس           يقدم طلب احلصول على رخصة الق      -١) : ٢٦(مـادة   
صـور مشسية ملقدم الطلب وشهادة طبية تثبت لياقته الصحية والبدنية من مجيع الوجوة ويدفع الرسوم                

 .املقررة 

من هذه املادة بعد مضي ثالثة أشهر من        ) ١( تـسقط شـهادة اللياقة البدنية الصادرة مبقتضى الفقرة           -٢
 .ها اذا مل يتقدم صاحبها للحصول على الرخصة خالل هذه الفترة تاريخ صدور

 جيب اجتياز املتقدم بنجاح لالختبارات املتعلقة بسوق املركبة املراد الترخيص لسوقها ومستوى االملام              -٣
 .باللوائح وانظمة واشارات املرور 

من / ٣١دار وتنتهي يف    تكـون رخـصة القـيادة سارية املفعول خلمس سنوات ابتداًء من سنة االص               -٤
ديسمرب من العام اخلامس الصدارها اال اذا أوقفت او الغيت قبل ذلك التاريخ وتكون قابلة للتجديد                

 .من تاريخ انتهاء صالحيتها 

ال جيـوز ألي شخص صرفت له رخصة قيادة لفئة معينة أن يسوق أي نوع آخر خالف لذلك النوع                     -٥
لسلطة الترخيصات ان تضيف اىل رخصة القيادة أي نوع من فئة           احملدد يف رخصة قيادته ولكن جيوز       

املـركبات يـرغب حامـل الرخصة يف سوقها اذا أجتاز االختبار املقرر لذلك النوع من املركبات                 
 .واستوىف الشروط القانونية 

ة املفعول  جيوز لسلطة الترخيص االستثناء من االختبار يف القيادة حلاملي رخص القيادة االجنبية الساري              -٦
من هذه املادة كما يسري     ) ١(شـرط املعاملـة باملثل ، وبعد استيفاء االجراءات الواردة يف الفقرة             

اسـتثناء االختبار يف القيادة يف حالة رخصة قيادة مؤقتة ملدة ال تزيد عن ثالثة اشهر ألي شخص زائر          
ن يقدم طلب احلصول على     للجمهورية وحيمل رخصة قيادة صادرة من بلد آخر سارية املفعول على ا           

 .رخصة القيادة على النموذج اخلاص ومرفق به الصورة الشمسية والرسوم املقررة 
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جيوز لسلطة الترخيص ان تطلب شهادة لياقة بدنية من أي شخص سبق له ان تقدم مبثل هذه الشهادة                    -٧
ادة السابقة ال يتطابق    من هذ املادة مىت برزت لديها شكوى من أن حمتوى الشه          ) ١(طبقاً لنص الفقرة    

 .مع حالة مقدمها الصحية والبدنية 

 :ال جيوز منح رخصة قيادة سوق املركبات اآللية اال ملن أكمل السن التالية ) : ٢٧(مادة 

 .سنة ميالدية على االقل لسوق الدراجات اآللية ) ١٧(      -١

اليت ال يزيد عــدد ركاا عن      سـنة مـيالدية على االقل لسوق السيارات اخلصوصية ،           ) ١٨(      -٢
 .عشرة خالفاً للسائق 

سنة ميالدية على االقل لسوق املركبات الزراعية واالنشائية واجلرارات والرافعات ومركبات           ) ١٨(      -٣
 .الرفع الشمولية 

يد سـنة ميالدية على االقل لسوق سيارات النقل اخلفيفة أو احلافالت اخلصوصية اليت ال يز              ) ١٩(      -٤
 .راكباً خالفاً للسائق ) ٢٦(عدد ركاا عن 

 .راكب فأقل ) ٢٦(سنة ميالدية على االقل لسوق السيارات واحلافالت العمومية سعة ) ٢٠(      -٥

سنة ميالدية على األقل لسوق سيارات النقل الثقيلة والرافعات احملمولة عليها واحلافالت سعة             ) ٢٢(      -٦
 .راكب ) ٢٦(

 .راكب فأكثر ) ٢٦(سنة ميالدية على األقل لسوق احلافالت العمومية سعة ) ٢٢(      -٧

 جيوز لسلطة الترخيص ان ترفض صرف رخصة قيادة أو أن تلغى رخصة قيادة أي نوع من املركبات                  -١) : ٢٨(مادة  
اآللية اذا رأت ان تصرف أو سلوك حامل الرخصة من شأنه ان جيعله غري صاحل لسوق ذلك النوع من                   

 .ملركبات سواًء كانت بغرض احلرص على سالمة اجلمهور أو غري ذلك ا

 جيوز لسلطة الترخيص ان ترفض منح رخصة قيادة أو تسجيلها من أي شخص اذا رأت أنه يعاين من                   -٢
 .مرض أو عجز جسماين جيعل سوقه للمركبة مصدر خطر على اجلمهور 

د ألي شخص حيمل رخصة قيادة يف حالة ظهور          جيوز لسلطة الترخيصات ان تأمر باجراء اختبار جدي        -٣
عجزه عن السوق بدرجة جتعله مصدر خطر على اجلمهور واذا فشل يف االختبار اجلديد كان هلا احلق                 

 .يف سحب الرخصة املمنوحة له 

 جيوز لصاحب الشأن التظلم من االجراءات املنصوص عليها يف الفقرات السابقة اىل احملكمة املختصة               -٤
 .يوماً من تاريخ اختاذ االجراء) ١٥(خالل 
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جيب على أي شخص يسوق مركبة آلية على الطريق العام ان يقدم رخصة القيادة ألي رجل مرور يطلبها                  ) : ٢٩(مادة  
 .منه وأن يديل بامسه الصحيح وعنوانه مىت طلب منه ذلك 

ية جيوز لسلطة الترخيصات اصدار رخصة       مع مراعاة نصوص االتفاقيات الدولية اليت تلتزم ا اجلمهور         -أ) : ٣٠(مادة  
قيادة دولية لكل من حيمل رخصة قيادة سارية املفعول صادرة يف اجلمهورية ويقيم فيها بصورة عادية ،                 
ويـرغب يف سوق مركبة آلية يف أي قطر آخر يلتزم باالتفاقيات الدولية اليت تلتزم ا اجلمهورية على                  

ك اىل سلطة الترخيص ويدفع الرسوم املقررة وتكون سارية         ان يـتقدم بطلب على النموذج املعد لذل       
شـهراً من تاريخ صدورها اال اذا أوقفت أو الغيت من قبل احملكمة أو سلطة               ) ١٢(املفعـول ملـدة     

 .الترخيص 

 ال جيـوز حلامـل رخـصة القيادة الدولية الصادرة من خارج اجلمهورية ان يسوق مركبة آلية ما مل                    -ب
الل سبعة أيام من تاريخ دخولـــه ، كما ال جيوز لـه سياقة مركبة             يقــــــم بتسجيلها خ   

 .آلية اخرى عدا تلك املصرح له بقيادا 

 علـى سلطات الترخيص وضع سجالت جلميع الرخص الدولية الصادرة من الداخل أو اخلارج تقيد                -ج
 .فيها كافة البيانات واملعلومات املتعلقة ذه الرخص 

 لسلطة الترخيصات اصدار رخصة قيادة بدالً عن مفقود أو متلف ألي شخص فقدت أو تلفت                 جيوز -١) : ٣١(مادة  
رخـصة قيادته على ان يقدم طلباً على النموذج املعد لذلك مرفقاً به املستندات املطلوبة ودفع الرسوم         

 .املقررة 

 أصبحت غري صاحلة     جيوز لسلطة الترخيص اصدار أية وثيقة بدالً عن وثيقة رمسية فقدت أو تلفت أو              -٢
لإلستعمال طبقاً ألحكام هذا القانون أو أية لوائح منفذة لـه ، وذلك بعد التأكد من مطابقتها للواقع                 

 .ودفع الرسوم املستحقة 

 ال جيوز ألي شخص ان يفتح مدرسة لتعليم قيادة املركبات اآللية إال إذا حصل على ترخيص بذلك       -١) : ٣٢(مـادة   
 .من قبل الوزير 

 :نح ترخيص لفتح مدرسة لتعليم قيادة املركبات اآللية اذا توفرت الشروط التالية  مي-٢

 .صالحية املبىن صحياً وفنياً          - أ

 .توافر الصفوف الدراسية الكافية للتدريب والتدريس     - ب

 . توافر اآلليات امليكانيكية الثابتة واملتحركة الالزمة للتدريب -ج

واملواد امليكانيكية والكهربائية اخلاصة بالتدريب اآليل هلندسة كهرباء املركبات          توافـر االجهـزة      -د
 .امليكانيكية 
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 . توفري املنهج العلمي للتعليم يف جوانب التدريب املختلفة -هـ

جيب على من حاز على ترخيص لفتح مدرسة لتعليم قيادة املركبات األوىل ان يراعي أحكام قانون ولوائح                 ) : ٣٣(مادة  
املرور والقرارات والتعليمات املنظمة حلركة السري على الطريق أثناء قيامه بالتدريس والتعليم نظرياً وعملياً              

. 

ال تنطيق أحكام هذا الفصل على أفراد املؤسسات العسكرية واألمنية عند قيادم للسيارات واملركبات              ) : ٣٤(مـادة   
ة فقط شريطة ان يكونوا حائزين على رخص قيادة         العـسكرية ذات االرقـام اخلاصة باملؤسسات املذكور       

عسكريه تسمح هلم بقيادة املركبات اآللية حسب انواعها على ان تستويف الشروط الالزمة الصدار رخص               
 .القيادة الواردة يف هذا القانون وعلى األخص شروط السن 

الفته أحكام هذا القانون أو أية لوائح أخرى        جيوز للمحكمة اذا ادانت مالك أو سائق السيارة العمومية ملخ         ) : ٣٥(مادة  
 .صادرة مبقتضاه ان توقف او تلغى رخصة تسيري السيارة العمومية أو رخصة القيادة 
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افظة غري احملافظة اليت    ال جيوز أليةمركبة آلية تستخدم لنقل البضائع والركاب ان تزاول النشاط يف أي حم             ) : ٣٦(مادة  
حـدد خطـط سريها فيها اال اذا نقلت بضائع أو ركاب من تلك احملافظة اىل احملافظة األخرى مع مراعاة                    

 .قانون تنظيم حركة النقل العام واملقررة يف اجلمهورية 

رخص به من قبل     ال جيـوز أن حتمل أية سيارة محولة أو ركاب زيادة عن الوزن أو عدد الركاب امل                 -١) : ٣٧(مـادة   
 .سلطة الترخيص يف رخصة السيارة 

) اآللية( ال جيـوز السماح بركوب أكثر من شخص خلف السائق على الدراجــــــة النارية               -٢
كمـا ال جيوز السماح بركوب أكثر من العدد املرخص به يف مقدمة السيارة جبانب السائق واملبني يف                  

 .رخصة تسيري املركبة 

 .ز ألية سيارة خصوصية أن تنقل ركاباً أو بضاعة داخل اجلمهورية مقابل اجره ال جيو) : ٣٨(مادة 

 ال جيوز ألية سيارة شحن أن حتمل أي ركاب باستثناء مستخدمي صاحب السيارة أو عدد من العمال                  -١) : ٣٩(مادة  
تحميل ألجل شحن وتفريغ البضاعة من وعلى السيارة شريطة أن ال يزيد العدد عن احلاجة الضرورية ل               

السيارة أو تفريغ محولتها ويف كل االحوال ال يزيد العدد من املستخدمني والعمال املسموح بنقلهم عن                
 .عشرة 

 جيـب كتابة الوزن الفارغ ووزن احلمولة املرخص هلا حلملها والوزن اإلمجايل لسيارة الشحن على ان                 -٢
 .يكون ذلك يف مكان بارز من السيارة وبشكل مقروء 
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أو على العجلة أو على الكابينة أي       ) الدرج( ال جيـوز ألية مركبة أن حتمل على السلم أو املؤخرة             -١ : )٤٠(مـادة   
شـخص أو أشخاص ويستثىن من ذلك محل أي شخص أو أشخاص على السقف عند فحص املركبة                 

 .بعد الترميم للتأكد من صالحيتها 

 وضع غري مأمون بسبب ارتفاع       ال جيـوز محـل أي شـخص على بضاعة حمملة فوق مركبة آلية يف               -٢
 .البضاعة مما جيعلها عرضة للتطاير على الطريق مما يعرض مستعملي الطريق اآلخرين للخطر 

كمـا ال جيوز أن تكون احلمولة بارزة من جانيب املركبة أو أن يزيد بروز احلمولة من اجلهة اخللفية هلا                    
 .عن متر ونصف 

ى الطريق ما مل تكن مجيع اجزائها صاحلة والئقة للغرض الذي يراد             ال جيوز استعمال أي مركبة آلية عل       -٣
 .منها 

 ال جيوز ألي راكب مضايقة السائق أو اعاقته يف وقت سري املركبة ، كما ال حيق له ان يركب يف وضع                  -٤
 .يتعارض مع سوق املركبة بصورة سليمة 
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لي الطريق االلتزام بقواعد واداب املرور وطاعة تعليمات رجال املرور أو من يقوم              علـى مـستعم    -١) : ٤١(مـادة   
 .مقامهم بصورة رمسية فور صدورها 

 علـى مستعملي الطريق من سائقني ومشاة تفادي كل ما من شأنه ان يشكل خطراً أو يسبب عرقلة                   -٢
اصة وحتاشي وضع او ترك اشياء      حلـركة املرور أو يلحق ضرراً باالشخاص أو املمتلكات العامة أو اخل           

أو مـواد على الطريق أو خلق عوائق أخرى مهما كان نوعها وعلى كل مركبة تقف على الطريق أن                   
 .تلزم اجلانب األمين منه وتكون مالصقة هلذا اجلانب اىل أبعد حد ممكن 

مات الطريق   علـى مـستعملي الطـريق االستجابة الشارات املرور الضوئية واليدوية وااللتزام بعال             -٣
 .اإلجبارية واإلرشادية وخطوط حركة تنظيم املرور 

 على مستعملي الطريق افساح املرور للمركبات اهلامة ذات االفضلية عندما يعلن عن اقتراا بواسطة               -٤
منـبهات صـوتية ضـوئية حـىت لو استدعى األمر التوقف مع مراعاة عدم تعريض حياة االشخاص                

ئقي سيارات الطواريء جتاوز احلد االقصى احملدد للسرعة وعدم التقيد          واألمـوال للخطر وجيوز لسا    
بقـواعد وارشـادات املرور بشرط دئة سرعة سيارام قدر ما يلزم لغرض السالمة العامة على أن                 
(يستعملوا أثناء ذلك أجهزة تنبيه صوتية وضوئية ذات لون أمحر أو أزرق يشع اىل مسافة ال تقل عن                   

 .تسري هذه األحكام االستثنائية أثناء عودة هذه السيارات بعد انتهاء مهمتها متراً وال ) ١٥٠
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 على من يقوم بأية انشاءات على الطريق أو عمليات تعبيد أو حفر اختاذ االجراءات السريعة الزالة أية                  -٥
عقـبة يف الطريق يستدعي العمل وجودها كما جيب عليه تنبيه مستعملي الطريق بوضع لوحات حتذير                

 .وارشادات واضحة ليالً واراً وعلى مسافة كافية من موقع الطريق

 تكون للتعليمات الصادرة من رجال املرور أو من يقوم مبقامهم األولوية على التعليمات اليت توضحها             -١) : ٤٢(مادة  
 املرور  ارشـادات املـرور ، وكذلك على قواعد املرور كما تكون للتعليمات اليت توضحها ارشادات              

 .الضوئية األولوية على تعليمات عالمة الطريق 

 : تكون ارشادات املرور اليدوية على الوجه اآلتــي -٢

 .مد الذراع األمين ويعين ايقاف حركة املرور القادمة من األمام       - أ

 .مد الذراع األيسر افقياً وعلى مستوى الكتف ويعين ايقاف حركة املرور من اخللف   - ب

 . حتريك النور األمحر حبركة تكرارية اليقاف مستعملي الطرق املوجه هلم هذا النور -ج

 رفـع عـصا اشـارة املـرور عمودياً على رأس رجل املرور اليقاف مستعملي الطريق من مجيع                   -د
 .االجتاهات 

ط احلديدية أو عند    جيب على مستعملي الطريق االنتباه واحلذر والسري بسرعة عند االقتراب من اخلطو           ) : ٤٣(مـادة   
اجتيازها مع وجوب الطاعة التامة لألوامر الناجتة عن االشارات الضوئية او الصوتية أو احلواجز ويف حالة                
عـدم وجود حواجز فيجب التمهل قبل الدخول يف التقاطع والتأكد من أنه ال توجد أية مركبة تسري على                

 سائقها حتريكها بعيداً عن اخلطط احلديدية ويف     اخلط احلديدي واذا أضطرت احدى املركبات للتوقف فعلى       
حالة عجزة عن ذلك ينبغي أن يبذل ما يف استطاعته فوراً لتحذير سائقي مركبات السكك احلديدية باخلطر           

. 

 : يكون احلد االقصى لسرعة املركبات اآللية عند سريها على الطريق الطويل على الوجه التايل -١) : ٤٤(مادة 

 راكباً  ٢٧واحلافالت اليت ال يزيد عدد ركاا على        ) االجره(خلـصوصية والعمومية    الـسيارات ا   - أ
 .والسيارات اخلاصة وسيارات االجرة والدراجات النارية 

١٠٠( كغ والدراجات النارية بسرعة اقصاها       ٣٠٠٠وسـيارات النقل اليت ال يزيد وزا على         
 .ساعة /كم)

 ٣٠٠٠ راكباً فأكثر وسيارات النقل الثقيلة اليت يزيد وزا على           ٢٧احلـافالت سعة                          - ب
 .ساعة / كم٨٠كغم بسرعة اقصاها 
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 جيـب على كل سائق مركبة أن ال يتعدى السرعة القصوى أو أن يسري دون السرعة الدنيا احملددة                   -٢
ف ، االطفاء   الشرطة ، االسعا  (للـسري طبقاً لألنظمة النافذة وتستثىن من ذلك مركبات الطواريء           

 .اثناء سريها لتأدية خدمة عاجلة وكذلك كل سائق مركبة ينقل مريضاً يف حالة خطرية ) واالنقاذ

 جيـب على كل سائق مركبة ويف مجيع الظروف أن يظل مسيطراً على مركبته وأن يكيف سرعتها                  -٣
ة وكثافة حركة   حسب الظروف احمليطة وخاصة حالة الطريق وحالة املركبة ومحولتها والظروف اجلوي          

املرور حبيث ميكنه من ايقاف املركبة يف حدود جمال الرؤية املتاح وان يقلل من سرعته أو يتوقف اذا                  
 .لزم األمر عندما تكون الرؤية غري واضحة

 جيـب علـى كل سائق مركبة أن يقلل من سرعة مركبته عند اجتياز املناطق املأهولة أو اذا كانت                    -٤
د الدخول يف املنعطفات أو املنحنيات أو املنحدرات أو التقاطعات أو عند   الـرؤية غري واضحة أو عن     

 .االقتراب من أماكن عبور املشاة أو املدارس او عند مالقاة احليوانات أو ختطيها 

 ال جيوز ألي سائق مركبة ان يسري ببطء غري عادي بدون مربر حىت ال يعرقل حركة السري الطبيعي                   -٥
 .لبقية املركبات 

لى كل سائق مركبة أخرى ان يترك مسافة كافية بينه وبني املركبة األخرى اليت تسري امامه لضمان                  ع -٦
 .امنه وتفادي تصادمه ا اذا اخنفضت سرعتها او توقفت فجأة 

بصورة مفاجئة لتخفيف سرعة مركبته او      ) املكابح( ال جيـوز ألي سائق مركبة أن يستعمل الفرامل           -٧
 .ناك اسباب موجبة يتطلبها أمان السري اليقافها اذا مل تكن ه

جيـب على كل سائق مركبة ينوي االبطاء أو تقييد السرعة اىل حد كبريان يتأكد قبل اجراء ذلك أنه                     -٨
لـيس هناك أي خطر أو عرقلة غري طبيعة للمركبات اليت تتبعه ما مل يكن مضطراً لذلك بسبب خطر                   

 .مفاجيء 

لبدء يف دئة سرعة مركبته أن ينبه عن رغبته يف اجراء ذلك بصورة             جيب على كل سائق مركبة قبل ا        -٩
 .واضحة وقبل وقت كاف بواسطة االشارات اليدوية او باستعمال أنوار الفرامل اخللفية 

جيب على سلطات الترخيص حتديد السرعة على أي طريق أو اجزاء من طريق ويف األماكن املزدمحة                  -١٠
ى بوضع لوحات على حافة الطريق توضح السرعة القصوى وال جيوز           بالـسكان وداخل املدن والقر    

 .جتاوز السرعة اليت تبينها تلك اللوحات 

مع عدم اإلخالل بصالحيات وواجبات الشرطة مبقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر ساري املفعول               ) : ٤٥(مـادة   
 :يقوم رجال املرور أو من يقوم مقامهم بالواجبات التالية 
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ظـيم حـركة املـرور والعمـل على حفظ النظام ومنع العوائق يف مجيع الطرقات واماكن االنتظار              تن  -١
واملمرات العامة واالماكن اليت يتردد عليها اجلمهور ومنع املشاة من العبور اال من اماكن عبور املشاة                

 .املخصصة لذلك 

ريق أو مكان لالنتظار أو ممر عمومي أو        حتويل املرور مؤقتاً أو اغالق ومنع اجلمهور من استعمال أي ط            -٢
 .أي مكان يتردد عليه اجلمهور عند الطواريء أو احلوادث مىت كان االجراء ضرورياً 

جيـوز ملدير عام املرور أو من ميلك سلطاته اصدار تعليمات للجمهور يوضح فيها االماكن اليت جيوز                   -٣
انزال الركاب وكذا التعليمات املتعلقة بكيفية      للمـركبات املختلفة ان تقف فيها او تنتظر لصعود أو           

 .استعمال كشافات االضاءة 

 :جيوز ملدير عام املرور أو من ميلك سلطاته أن يقرر ما يلي ) : ٤٦(مادة 

إغـالق الطـريق أو جزء منها امام كل املرور أو أي نوع من املرور اذا اعترب بأن تلك الطريق غري                        -١
 .الزمة الصالحها صاحلة لالستعمال للمدة ال

مـنع أي نـوع من املركبات من استعمال كل الطريق أو أي جزء منها اذا رأي بأا قد تسبب تلفاً                       -٢
 .للطريق او ان يف استعماهلا خطراً أو مضايقة للجمهور 

 .منع أو تقييد استعمال أي نوع من املركبات على أية منطقة أما بصورة عامة أو خالل ساعات حمددة    -٣

 .حتديد الطريق اليت جيب ان تستعملها املركبات املختلفة    -٤

 .منع سري املركبات املختلفة على اية طريق أو اجتاه معني    -٥

 .تنظيم حركة املرور للمركبات واملشاه    -٦

 .حتديد انواع املركبات اليت جيوز هلا االنتظار أو عدم االنتظار يف األماكن املخصصة لذلك    -٧

 .ال جيوز نصب أي اشارة خطر يف أية طريق أو بالقرب منها بدون اذن مسبق من سلطة الترخيص ) : ٤٧ (مادة

 جيب على سائقي الدراجات العادية ان يلتزموا اجلانب األمين لنهر الطريق وأن يسريوا فرادى الواحد                -١) : ٤٨(مادة  
ظر عليهم يف حالة وجود هذه      خلف اآلخر يف حالة عدم وجود مسارات خمصصة لسري الدراجات وحي          

املسارات استخدام باقي الطريق املعد لسري السيارات ، اما الدراجات االلية فتعترب يف حكم السيارات               
 .وتسري يف املسار املخصص للسيارات

أو ) السكان( حيظـر علـى سـائقي الدراجات النارية والعادية سوقها بدون االمساك مبقود الدراجه                -٢
حدة اال يف اصدار اشارات يدوية ، كما حيظر عليهم االمساك مبركبة أخرى اثناء السري               االمساك بيد وا  
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أو أن حيملـوا ويدفعوا أو يسحبوا اشياء تعرقل السري أو تكون خطراً عليهم أو على باقي مستعملي                  
 . الطريق 

ذا كانت جمهزة  حيظـر على سائقي الدراجات النارية والعادية نقل اشخاص اخرين على دراجام اال ا             -٣
 .مبقعد او سلة جانبية لراكب اضايف 

 ال جيوز استعمال جهاز التنبيه يف املركبات امليكانيكية يف أي منطقة آهلة بالسكان اال عند الضرورة     -١) : ٤٩(مـادة   
ملنع اخلطر عن الغري من مستعملي الطرق وحينما تكون املركبة امليكانيكية واقفة فيجب ان ال يستعمل                

 .لتنبيه اال لغاية منع احلوادث جهاز ا

 ال جيـوز استعمال جهاز التنبيه ما مل توافق عليه ادارة التسجيل اال يف اجلهات واالوقات اليت حتددها                   -٢
 .االدارة املذكورة 

 . ال جيوز استعمال جهاز التنبيه يف االماكن احملظورة فيها استعماله -٣

 .صر استعماهلا على سيارات الشرطة واالطفاء واالسعاف  ال جيوز استعمال اجهزة التنبيه اليت يق-٤

 جيـب علـى مستعملي الطريق من سائقني ومشاه وبقدر االمكان تقدمي كل مساعدة اىل ضحايا                 -١) : ٥٠(مـادة   
 .احلوادث وخاصة اجلرحى 

 جيب على كل سائق أو مستخدم للطريق يكون طرفاً يف حادث مروري الوقوف فوراً بقدر املستطاع                 -٢
دون ان ينشأ عن وقوفه خطراً على حركة السري ويعمل قدر االمكان على تأمني السري ومنع أي تغيري                  
لالثار املوجودة مبكان احلادث واالهتمام باسعاف املصابني وإبالغ اقرب جهة مرور أو شرطة باحلادث              

ب مستشفى أو مركز    فور وقوعه وأن يبادر قبل ذلك بتقدمي املساعدة الضرورية لنقل املصابني اىل أقر            
اسـعاف ، وتقـدمي األوراق الرمسية اليت تثبت شخصيته عندما يطلبها االشخاص اآلخرون الذين هلم                
عالقـة باحلادث مع بقائه يف مكان احلادث اىل أن تسمح له الشرطه بترك املكان ما مل يكن هو نفسه                    

 .حباجة اىل العناية الطبية 

أو أي شخص آخر شاهد احلادث أو علم بظروفه ان يزود            جيـب علـى كل سائق أو مالك املركبة           -٣
اجلهات املختصة مبا لديه من معلومات تفيد يف التعرف على سائق املركبة املتهم مبخالفة نص هذه املادة                 

. 
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 :ينشأ بالوزارة جملس أعلى للمرور يشكل على النحو التايل ) : ٥١(مادة 
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 لداخلية واألمن وزير ا-١ رئيساً

  نائب وزير الداخلية واألمن-٢ نائباً للرئيس

 . نائب رئيس هيئة األركان العامة املختص -٣ عضواً
 . نائب وزير النقل -٤ عضواً

 عضواً
 وكيل وزارة الداخلية واألمن املختص      -٥
. 

 عضواً
 وكـيل وزارة االسـكان والتخطيط       -٦

 احلضري 

 .ك  رئيس مصلحة اجلمار-٧ عضواً
 . نائب رئيس اهليئة العامة للطرق واجلسور -٨ عضواً
عضواً 
 ومقرراً

 . مدير عام املرور -٩

 .وجيوز تعديل هذا التشكيل بقرار مجهوري 

يتوىل الس رسم السياسات العامة واخلطط املتعلقة مبرفق املرور وحبث ودراسة مشاكله ووسائل النهوض              ) : ٥٢(مادة  
 : وجه اخلصوص املهام والصالحيات التالية به وميارس على

دراسـة واقـرار الوسـائل العامة لتأمني السالمة املرورية وحبث االسباب والعوامل املؤدية اىل تزايد                      -
 .احلوادث املرورية والعمل على احلد منها

 .العالمية دراسة واقرار اللوائح والتأمينات االرشادية لقواعد السري وبرامج التوعية ا      -

املصادقة على النماذج املتعللقة بطلبات ترخيص تسجيل املركبات والقيادة وحتديد اشكال ومواصفات                  -
 .اللوحات املعدنية للمركبات املختلفة

حتديـد فـئات الرسـوم األخرى املنصوص عليها يف هذا القانون اليت خلى من حتديد مقدارها قانون                        -
 .خلدمية الرسوم وااليرادات ا

وضع السياسة العامة خلطط وبرامج التأهيل والتدريب االداري والتخصص الفين للعاملني مبرفق املرور                   -
. 

حبـث ودراسة الظواهر املؤدية اىل ازدحام حركات املرور وزيادة معدالا وحتديد اسباا وعالقة ذلك                  -
واقتراح املعاجلات املناسبة لتالفيها حسب     بعملـيات اسـترياد واستقدام املركبات من اخلارج ووضع          

 .األحوال 
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 واخلاصة مبنح تراخيص اقامة مدارس تعليم قيادة املركبات واقرار اللوائح            حتديـد األسـس والضوابط       -
 .والنظم املتعلقة بنشاط هذه املدارس وبراجمها التعليمية 

لعسكرية واألمنية واألسس واملعايري اليت     حبث ودراسة اشكال ومواصفات اللوحات املعدنية للمركبات ا          -
مبوجـبها تـتم عملية تسجيل هذه املركبات ومنح رخص قيادا من قبل اجلهة املسئولة عنها وحتديد                 

 .العالقة واوجه التنسيق والتعاون بينها وبني مرفق املرور 

 .لبت فيها تلقي ودراسة التقارير الدورية املرفوعة من خمتلف املراكز املرورية وا      -

 .أي مهام أخرى مناطة بالس وفقاً ألحكام هذا القانون       -

 يعقد الس اجتماعاً اعتيادياً مرة واحدة كل شهرين على األقل وجيوز له أن يعقد اجتماعات استثنائية                 -أ) : ٥٣(مادة  
 .كلما دعت احلاجة اىل ذلك بدعوة من رئيس الس أو بناًء على طلب ثلث أعضائه 

 . جيوز للمجلس ان يعهد لرئيس الس ببعض اختصاصاته-ب

ال يكـون اجـتماع الس صحيحاً اال حبضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية اصوات االعضاء                ) : ٥٤(مـادة   
 .احلاضرين 

رباء جيـوز لـرئيس الـس ان يدعو الجتماعات الس من يرى ضرورة حضوره من املختصني واخل                ) : ٥٥(مـادة   
 .واملستشارين يف شئون املرور دون ان يكون هلم صوت معدود يف املداوالت اليت جيريها الس 

 .يصدر الوزير بعد موافقة الس الالئحه الداخلية لسري العمل يف الس واجراءاته ) : ٥٦(مادة 

لس على مستوى أمانة العاصمة وسائر      تنشأ بقرار من الوزير بعد موافقة الس جلان مرورية تلحق با          ) : ٥٧(مـادة   
حمافظـات اجلمهـورية برئاسة أمني العاصمة أو احملافظ وعضوية اجلهات ذات العالقة على ان يراعى عند                 
التشكيل ان ال يقل عدد اعضاء كل جلنة عن مخسة وال يزيد عن سبعة مبا فيهم الرئيس ويصدر الوزير بعد                    

هذه اللجان ومواعيد اجتماعاا ونظام سري اعماهلا وكافة القواعد        مـوافقة الس قراراً مبهام وصالحيات       
 .واألحكام املتعلقة ا 
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كل من قاد او حاول قيادة مركبة يف ظروف ال تشكل جرمية سرقة بدون موافقة صاحبها أو موافقة من                   ) : ٦٤(مـادة   
ألفني ريال ، ويعاقب لدى     ) ٢٠٠٠( بغرامة ال تقل عن      ميلك ذلك قانوناً يعاقب لدى إدانته للمرة األوىل       

مخسة االف ريال ) ٥٠٠٠(إدانـته يف كل مره تالية بالسجن ملدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة ال تقل عـن          
 .أو بالعقوبتني معاً 

و بالعقوبتني  مخسة االف ريال ا   ) ٥٠٠٠(يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر او بغرامة ال تزيد عن              ) : ٦٥(مادة  
معـاً كـل مالـك مركبة أو من يقوم مقامه علم ان سائقها قد ارتكب حادثاً مرورياً وختلف عن اعطاء                     
املعلـومات اليت باستطاعته اعطائها ويكون من شأا ان تؤدي اىل التعرف على هوية السائق والقبض عليه   

عاقب بذات العقوبة كل من ادىل ببيانات ويعترب يف حكم التخلف كل من امتنع عن االدالء باملعلومات ، وي  
 .او قدم ادلة حول اية وقائع طلبت منه بصورة قانونية وهو يعلم باا غري صحيحة 

مخسة االف ريال كل شخص     ) ٥٠٠٠(مـع عدم اإلخالل باملسئولية اجلنائية يعاقب بغرامة ال تقل عن            ) : ٦٦(مـادة   
 :اقدم على اتيان فعل من االفعال التالية 

زور أو غـري أوشوه او طمس اية لوحة ارقام معدنية أو رخصة أو تصريح أو أي مستند آخر صادر                       -١
 .مبقتضى أحكام هذا القانون 

استعمل أو عرض أو مسح ألي شخص باستعمال أو عرض أية لوحة أرقام معدنية أو رخصة أو تصريح                    -٢
 التزوير أو التغيري أو التشويه او       أو أي مـستند آخـر صادر مبقتضى هذا القانون وهو يعلم بوقوع            

 .الطمس فيما ذكر 

عار واستعار أو أجر أو أستأجر أية لوحة ارقام معدنية صادرة ألي تاجر أو صانع مرخص له مبقنضى                     -٣
 .أحكام هذا القانون 

 ملغية) : ٦٧(مادة 

مخسون رياالً كل من    ) ٥٠(مع عدم االخالل بالتدابري املقررة يف هذا القانون يعاقب بغرامة فورية قدرها             ) : ٦٨(مادة  
 :ارتكب أياً من املخالفات التالية 

كـل سائق حافلة أو سيارة اجرة امتنع بغري مربر عن نقل الركاب او تقاضى اجراً أكثر من املقرر أو                      -١
 . يزيد عن احلد االقصى املقرر هلا محل عليها عدداً من الركاب

 .استعمال قائد املركبة هلا يف غري الغرض املبني برخصتها    -٢
 .عدم اتباع قائد املركبة الرشادات املرور وعالماته وتعليمات رجال املرور اخلاصة بتنظيم السري    -٣
 .ني عدم التزام اجلانب االمين من ر الطريق املعد للسري يف االجتاه   -٤
 .من هذا القانون ) ٤٩ ، ٤٢ ، ٣٩(خمالفة احكام املواد    -٥
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تسيري مركبة يف الطريق العام تصدر منها اصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة                   -٦
او يتطايـر من محولتها أو يسيل منها مواد قابلة لالشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صالحية                  

 .ر أو يتساقط من محولتها اشياء تشكل خطراً على مستعملي الطريق أو تؤذيهم الطريق للمرو
 .تعمد تعطيل حركة املرور يف الطرق العامة أو اعاقتها    -٧
ترك املركبات أو احليوانات أو االشياء يف الطريق حبالة ينجم عنها تعريض حياة الغري أو امواله للخطر                    -٨

 .قتها أو تعطيل حركة املرور أو اعا
كل قائد مركبة رفض اعطاء امسه وعنوانه أو اعطى امساً او عنواناً كاذباً ألي فرد من افراد الشرطة ،                     -٩

 .املرتدي ملالبسه الرمسية لدى االشتباه به ألسباب معقولة يف ارتكاب خمالفة مبوجب هذا القانون 
احلوادث واملخالفات الواردة يف احكام هذا القانون أو        تكون احملاضر احملررة من رجال الشرطة واملرور يف         ) : ٦٩(مادة  

 .القرارات املنفذة له ، حجة بالنسبة ملا ورد فيها من وقائع اىل ان يثبت العكس 
ثالثون يوماً من   ) ٣٠(يف موعد اقصاه    ) ٦١(تدفع الغرامات الفورية املنصوص عليهـــــا يف املادة        ) : ٧٠(مادة  

 .شهرياً % ١٠لة عدم السداد تزداد الغرامة بواقع تاريخ وقوع املخالفة ويف حا
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن أربعة أشهر وال تزيد على سنتني أو بغرامة ال تقل عن عشرين ألف                   ):مكرر  /٧٠(مـادة   

ريـال وال تـزيد على ستني ألف ريال كل شخص تسبب يف وفاة شخص آخر بقيادته مركبة آلية على                    
رعونة وتفريط ، أو عن عدم انتباه أو بسرعة جتاوز احلد األقصى للسرعة املقررة        الطريق بصورة طائشة أو ب    

. 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها يف أي قانون آخر يعاقب باحلبس مدة ال تقل                 ): ١مكرر  / ٧٠(مـادة   

ى ثالثني  علـى ثالثة أشهر وال تزيد عن سنتني أو بغرامة ال تقل عن عشرة آالف ريال وال تزيد عل                  
 .ألف ريال كل شخص يقود مركبة آلية على الطريق وهو حتت تأثري املسكرات أو املخدرات 

 ) :٢مكرر٧٠(مادة 

 مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يف القوانني النافذة يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على شهر أو بغرامة ال                     –أ   
 :تزيد على عشرين آلف ريال كل من 

 .ركبة آلية وتسبب يف إحلاق أضرار مادية بأعمدة الكهرباء أو اهلاتف أو إشارات املرور أو املباين قاد م          -١

تسبب أثناء قيادة مركبة آلية يف إصابة شخص حبادث سري وكان من املتعذر عليه الوقـوف إلسعافـه                     -٢

 .ألسباب تتعلق بسالمته ومل يقم بإبالغ أقرب مركز شرطة بذلك 

قاد مركبة حمملة مبواد سامة أو مواد قابلة لالنفجار داخل املناطق املأهولة بالسكان ، ويف غري األماكن                            -٣

 .واألوقات املسموح ا 

 . استعمل لوحة أرقام مزورة على املركبة          -٤

 نيكية أو الكهربائيةقاد مركبة آلية ال تتوافر فيها الشروط والتجهيزات واملواصفات امليكا          -٥
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 .مسح حلدث بقيادة املركبة           -٦

 .تسبب يف حادث أدى إىل إصابة أحد األشخاص وحاول اهلرب           -٧

 .قاد مركبة آلية دون محل اللوحات املنصرفة هلا أو استعمل لوحات مركبة أخرى          -٨

تعديل اهليكل أو أرقام املكينة أو القاعدة أو تغيري املكينة دون         كل من قام بتغيري لون أو شكل مركبة أو                     -٩

 .إذن مسبق بذلك من اجلهة املختصة

 : يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على أسبوعني أو بغرامة مالية ال تزيد على عشرة آالف ريال كل من-ب 
 . قاد مركبة آلية بسرعة وطيش أو عدم انتباه -١
ة أو برخصة ال تؤهله لقيادا أو صدر ضده حكماً قضائياً بسحب               قاد آلية بدون رخصة قياد      -٢

 .الرخصة منه أو وقف سرياا 
 . قاد مركبة آلية دون أن تكون مسجلة لدى جهة الترخيص املختصة-٣

 :  يعاقب بغرامة مالية ال تزيد على مخسة آالف ريال كل من -ج
١-     ا قاد مركبة آلية برخصة قيادة انتهت مدة سريا. 
 .قاد مركبة آلية انتهت مدة سريان رخصة تسيريها      -٢
 .قاد مركبة آلية بدون تصريح أو باملخالفة للتصريح املمنوح له      -٣

مائتا ريال فقط عن كل شهر تأخـري       )  ٢٠٠( استثناًء من أحكام الفقرة السابقة يعاقب بغرامة مالية قدرها           -د
يوماً من تاريخ انتهاء رخصة تسيري املركبة، كل من         )  ٦٠( يوماً   بعد انتهاء فترة مساح مدا ستــون     

ذهب اختيارياً لتجديد رخصة تسيري مركبته ويستثىن من ذلك من أثبت جبواز سفر أو أية وثيقة رمسية                  
وجوده خارج الوطن أو كان مريضاً أو ألي سبب أخر خارج عن إرادته ، وذلك أثناء انتهاء مدة سريان                   

 . يتجاوز جمموع الغرامات مخسة آالف ريال الرخصة وحبيث ال
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سبعة أيام وال تزيد على أربعة عشر يوماً أو بغرامة ال تقل عن                   ) : ٣مكرر/ ٧٠(مـادة   

 :مخسة آالف ريال وال تزيد على مخسة عشر ألف ريال كل من ارتكب أياً من املخالفات التالية 
 .عكس اجتاه السري املقرر للسري على الطرق الرئيسية مفصولة االجتاهاتقيادة مركبة ب        - أ
 .السري بسرعة تزيد عن احلد األقصى املصرح به يف املناطق املأهولة     - ب
 .أوقف حمرك السيارة عن الدوران بقصد تسيريها يف املنحدرات بقوة اندفاعها      - ج
لعجالت احلديدية بدون غطاء مطاطي مع إلزامه بإصالح الضرر         قاد مركبة على الطريق املعبد با            - د 

. 
 .قام بتسيري املعدات أو اجلرارات اهزة بالسالسل املعدنية على الطريق املعبدة        - &
وضع أو ألقى أي مواد كاألحجار والزيوت والنفايات على الطريق سواًء أثناء قيادته املركبة أو                      - و 

 . وقوفها 
 عدم الوقوف يف حال وقوع حادث أدى إىل أضرار مادية        - ز
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يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة آالف ريال وال تزيد على عشرة آالف ريال كل من ارتكب أحد                  ): ٤مكرر/٧٠(مادة  
 : األفعال اآلتية 

 .ترك سيارة غري مقفلة يف طريق منحدر       - أ

 .ومنا حراسة منه ترك سيارة وحمركها يف حالة دوران د  - ب

قيادة املركبة ليالً أو وقت الضباب دون توافر أو استعمال األنوار األساسية األمامية أو اخللفية                  - ج 
 .املقررة 

عدم إعطاء أفضلية املرور لسيارات الطوارئ أو املواكب الرمسية اليت تنبه عن اقتراا باستخدام                   - د 
 .إشاراا اخلاصة

 .ستعمال أنوار التالقي خمالفة ا     - &

 .عدم مراعاة قواعد التجاوز أو التالقي أو أفضلية املرور      - و

 .تغيري السرعة أو االجتاه فجأة دون التأكد من إمكانية إجراء ذلك بال خطر أو دون تنبيه الغري      - ز

 . سالمة اإلجراء اخلروج من شارع فرعي أو بناية أو عقار إىل جانب الطريق دون التأكد من   - ح

 .قبول صاحب املعرض مركبة غري مستوفية للوثائق القانونية    - ط

من قام بتركيب عاكسات حتجب الرؤيا يف النوافذ اجلانبية للمركبة دون احلصول على ترخيص                 - ي 
 .من اجلهة املختصة 

ف ريال كل من ارتكب أحد األفعال       يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف ريال وال تزيد على مخسة آال           ) : ٥مكرر/٧٠(مادة  
 : اآلتية 

عـدم التزام اجلانب األمين من الطريق عند قيادة املركبة بسرعة تقل عن احلد األقصى للسرعة                 - أ 
 .املسموح ا على الطريق 

الوقـوف يف األمـاكن املمنوع الوقوف فيها أو الوقوف ملدة أطول مما هو مسموح به خالفاً                  - ب 
 .الوقوف من اجلهاللغاية املسموح ب

 .الوقوف املزدوج باملركبة يف الشوارع الرئيسية   - ج

 .السري أو الوقوف باملركبة على الرصيف املخصص للمشاة     - د
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عـدم محل أي من رخصيت القيادة أو السري عند قيادة املركبة أو االمتناع عن إبراز أي منهما                - & 
 .عند طلب ذلك من قبل رجل املرور

مع عدم اإلخالل بالتدابري املقررة يف هذا القانون أو أية عقوبة أشد يف قانون آخر يعاقب بغرامة ال                  ): ٦مكرر/٧٠(مادة  
 :تقل عن ألف ريال وال تزيد على مخسة آالف ريال كل من ارتكب أي من املخالفات التالية 

 ).ث الشكلياملثل(عدم وجود النور األمحر اخللفي أو نور الوقوف أو اإلشارة       - أ

 .عدم استعمال أنوار القياس أو األجنحة يف املركبات اليت من املفترض أن جتهز ا  - ب

 .عدم جتهيز السيارة املعدة لنقل املواد امللتهبة بطفاية حريق    - ج

عـدم وضـع اإلشـارات العاكسة للنور عند وقوف املركبة ليالً على الطريق ، أو عدم اختاذ                    - د 
تسهيل املرور عند سقوط محولتها أو جزء منه نتيجة قوة قاهرة على الطريق سواًء              االحتياطات ل 

 .أكان ذلك ليالً أو اراً 

نقـل محـولة يف املـركبة تزيد على احلد القانوين املسموح به أو عدم تثبيت احلمولة أو إحكام               - & 
 .تغطيتها أو عدم وضع إشارات مميزة لربوز احلمولة مع إزالة املخالفة 

 .زيادة عدد املقاعد أو الركاب عن العدد احملدد يف رخصة السري     - و

 جيوز للمخالف دفع احلد األدىن للغرامة احملددة عند تنظيم الضبط أو خالل سبعة أيام من تاريخ                  ) :٧مكرر/٧٠(مادة  
حلق به من   توقـيع املخالفة ، وللمتضرر اللجوء إىل احملكمة املختصة للمطالبة بتعويض الضرر الذي              

 .املخالفة 

من هذا  ) ٧مكرر/٧٠( يف حالة عدم تسديد الغرامة خالل املدة املنصوص عليها يف املـادة              ) :٨مكـرر /٧٠(مـادة   
 .القانون حيال حمضر ضبط املخالفة إىل النيابة املختصة 

شخاص الذين يتولون    حيدد بقرار من الوزير كيفية وإجراءات تنظيم ضبط املخالفات وتعيني األ            ):٩مكرر/٧٠(مـادة   
اسـتيفاء احلـد األدىن للغرامات اليت جيوز دفعها وطريقة حتصيلها مبا يكفل تسهيل أمر الدفع على                 

 .املخالفني 

يوقف العمل برخصة القيادة اليت حيملها أي شخص يدان بارتكاب إحدى املخالفات املنصوص       ): ١٠مكرر/٧٠(مـادة   
من هذا القانون ملدة ال تزيد عن سنة ،         ) ٢ مكرر ٧٠ ،   ١مكرر٧٠مكرر ،   ٧٠(علـيها يف املـواد      

وتـسحب رخصة كل من ارتكب ثالثاً من تلك املخالفات خالل سنة واحدة ملدة ال تقل عن ثالث                  
 .سنوات 

 :يتم حجز املركبة من قبل اجلهة املختصة يف أٍي من احلاالت اآلتية ): ١١مكرر/٧٠(مادة 
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 تتوفـر فيها الوسائل الفنية وامليكانيكية األساسية الواجب         إذا كانـت تعمـل دون أن                       -١
 .توافرها وفقاً هلذا القانون والئحته التنفيذية 

 .إذا كانت املركبة بدون رخصة سري أو كان سائقها غري حاصل على رخصة قيادة                  -٢

 ١مكرر٧٠مكرر ،   ٧٠(ها يف املواد    إذا ارتكب سائقها أي من املخالفات املنصوص علي                        -٣
 ).٣مكرر ٧٠ ، ٢ مكرر٧٠، 

موقوفة عن العمل حىت يتم     ) ١١ مكرر   ٧٠(تبقى املركبـة احملجــــوزة مبقتضـى املادة      ): ١٢مكرر/٧٠(مادة  
 .ترتيب أوضاعها مع أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية 

مخسمائة ريال وال ) ٥٠٠(ون يعاقب عليها بغرامة ال تقل عن كل خمالفة أخرى ألحكام هذا القان): ١٣مكرر/٧٠(مادة 
 .أربعة آالف ريال ) ٤,٠٠٠(تزيد على 

حتدد بقرار من الوزير قواعد حجز املركبات وحراستها ومصاريف احلجز يف حالة عدم حضور              ): ١٤مكرر/٧٠(مـادة   
يف احلجز إال بعد مرور مالـك املـركبة الستالمها بعد إنتهاء املدة احملددة ، وال يبدأ حساب مصار   

 .شهر من تاريخ احلجز

مع مراعاة ما ورد يف قانون اإلجراءات اجلزائية بشأن مدة احلجز التحفظي ألي من رجال               ): ١٥مكـرر /٧٠(مـادة   
 :الشرطة أن يقبض على قائد مركبة بدون احلصول على أمر قبض ارتكب أياً من املخالفات التالية 

ة القيادة اخلاصة به أو رخصة تسيري املركبة أو أي وثيقة أو بيانات             إذا أمتـنع عـن تقدمي رخص         - أ 
 .أخرى تدل على هويته لغرض حترير حمضر ضبط باملخالفة املرتكبة اليت توجب توقيفه 

 .أو املخدرات) املسكرات(أي شخص يقود مركبة آلية على الطريق وهو حتت تأثري - ب

إمهال أو بطيش أو بسرعة جتاوز احلد األقصى        أي شـخص يقـود مـركبة آلية على الطريق ب            - ج 
 .للسرعة املقررة أو بطريقة تشكل خطراً على اجلمهور

أي شخص يقود مركبة آلية على الطريق تسبب يف إحلاق إصابة جسمانية بشخص آخر بصورة                 - د 
 .طائشة أو برعونة وعدم احتياط أو بإمهال أو عدم انتباه 

ص آخر لقيادته مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة أو          أي شـخص تـسبب يف وفاة شخ            - & 
 . برعونة وتفريط أو عن عدم انتباه

احلكم بالعقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون ال خيل حبق اين عليه يف التعويض عن اإلصابة                ):١٦مكرر/٧٠(مادة  
 .أو الدية لورثته
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تـسري القواعد واألحكام املتعلقة بقواعد السري وآدابه على املركبات التابعة للقوات املسلحة واألمن              ) : ٧١(مـادة   
 .وكذلك احلوادث املرورية أياً كان اطرافها 

عند اصدار رخصة سوق جديدة ألي شخص جيب نقل تفاصيل البيانات املدونة على الرخصة اليت كان                ) : ٧٢(مـادة   
 .جلديدة حيملها اىل الرخصة ا

 مع عدم االخالل مبا هو منصوص عليه يف املادة السابقة جيوز منح رخصة سوق جديدة دون ان تنقل                   -١) : ٧٣(مادة  
الـيها االحكام املدونة يف أي رخصة سوق سابقة وفقاً ألحكام هذا القانون اذا مل تتكرر املخالفة مرة                  

ان يدفع الرسوم املقررة ويسلم رخصة      أخـرى خـالل سنتني متتاليتني من تايخ صدور احلكم وعليه            
 .السوق السابقة

 ال حتسب اية مدة يكون فيها الشخص غري مرخص له بالسوق من ضمن مدة السنتني املشار اليهما يف                   -٢
 .من هذه املادة ) ١(الفقرة 

 جيـوز لكل من صدر ضده حكم من احملكمة بالغاء او حرمان أو توقيف رخصة السوق باعتباره غري                   -٣
ل حلمـل مثل هذه الرخصة أو احلصول عليها أن يطلب من احملكمة بعد مضي ثالث اشهر من                  مـؤه 

صـدور احلكـم اعادة النظر فيه وجيوز للمحكمة يف هذه احلالة أن تأمر برفع التوقيف أو االلغاء أو                   
احلـرمان من التاريخ الذي حتدده او أن ترفض الطلب مع مراعاة سوابق احملكوم عليه وسلوكه خالل                 

 .الفترة السابقة وطبيعة املخالفة املنسوبة اليه ، ويكون حكم احملكمة يف مجيع االحوال ائياً 

 مىت رفضت احملكمة أي طلب قدم اليها مبوجب نص الفقرة السابقة فال جيوز تقدمي طلب آخر اال بعد                   -٤
 .مرور ثالثة أشهر من تاريخ حكم احملكمة برفض الطلب السابق 

 الوزير اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون بعد موافقة الس وخاصة اجلوانب              يصدر) : ٧٤(مـادة   
 :التنظيمية التالية 

القـواعد اخلاصـة مبواصـفات مركبات اخلدمة العامة من ناحية تركيبها ومعداا الضرورية وطريقة                 -١
 .عليها استعماهلا وخط مسارها وأسس وضوابط نقل البضائع واحلقائب 

 .تنظيم شكل ولون ومادة إشـــارات املرور وكل االمور املتعلقة بتنظيمها     -٢

 .تنظيم اجلوانب املتعلقة بالتأمني على املركبات وفقاً للقانون املنظم لذلك    -٣
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 .حتديد القواعد اليت جيب على املشاة مالحظتها فيما يتعلق باملرور    -٤

 .جهاز التنبيه أو أية اجهزة أخرى تستعمل للتنبيه عند الضرورة تنظيم او منع استعمال    -٥

 .حتديد نوع واوصاف سيارات االجرة وطريقة استعماهلا ومواصفاا ومقاييسها    -٦

 .حتديد أي شان ينص عليه هذا القانون ويتطلب األمر حتديده    -٧

حملددة فئاا ضمن أحكام قانون الرسوم وااليرادات       الرسوم املرورية املنصوص عليها يف هذا القانون وا       ) : ٧٥(مـادة   
 .اخلدمية يتم حتصيلها وفقاً ألحكام ذلك القانون 

م بشان السيارات وقواعد املرور الصادر يف عدن وتعديالته ، وكذا         ١٩٧٤لسنة  ) ٣٠(يلغى القانون رقم    ) : ٧٦(مادة  
رات وقواعد املرور الصادرة يف صنعاء      م بشأن السيا  ١٩٧٤لسنة  ) ٩١(قرار جملس القيادة بالقانون رقم      

 .كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض واحكام هذا القرار بقانون 

يسري مفعول الترخيص وشهادات التسجيل املمنوحة مبقتضى القوانني امللغاة يف املادة السابقة حىت يتم              ) : ٧٧(مـادة   
 .استبداهلا وفقاً ألحكام هذا القانون 

 .القرار اجلمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية يعمل ذا ) : ٧٨(مادة 

  بصنعاء-صدر برئاسة اجلمهورية 

  هـ١٤١١/رمضان/٢٨بتاريخ 

 م١٩٩١/ابريل/ ١٣املوافق 

 على عبداهللا صاحل/  الفريق                     حيدر أبو بكر العطاس

 جملــس الرئاســة رئيس                       رئيس جملس الوزراء

 


