
ا رخص امليهلية في المملكة، ومنح حتحدد الالئحة التنفيذية شروط وإجراءات استعمال الرخص الدو

ت والجها دوليةقيادة طبقاً ألحكام هذا القانون، والشروط واإلجراءات الخاصة بمنح رخص القيادة ال

 المختصة بإصدارها، والرسوم المقررة لذلك.

  

  

 (23مادة )
طأ خصابة إيجوز لإلدارة االمتناع عن إصدار رخصة قيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو 

م يخ الحكن تارمبسبب قيادة مركبة وذلك لمدة ال تزيد على ثالث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو 

 إذا اقترن بوقف التنفيذ.

لحكم اسبق  ويجوز لإلدارة االمتناع عن إصدار رخص قيادة وسائل النقل العامة ورخص التعليم لمن

في  انة، أوو األمالسابقة، أو في جريمة مخلة بالشرف أعليه في جريمة من الجرائم الواردة في الفقرة 

و ألعقوبة انفيذ تجريمة من جرائم السكر أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة وذلك لمدة سنة من تاريخ 

 من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ.

ه ة في هذصادرئية الويحدد الوزير باالتفاق مع وزير العدل إجراءات إخطار اإلدارة باألحكام النها

 الجرائم، وطريقة الكشف عن سوابق طالب الترخيص.

  

 (24مادة )
معلم  مهنة ال يجوز تعلم قيادة المركبات إال في مركبات مرخص لها بذلك من اإلدارة، أو ممارسة

صدر لتي ياقيادة المركبات إال بعد الحصول على رخصة بذلك من اإلدارة، وطبقاً ألجور التعليم 

 دها قرار من الوزير.بتحدي

مدتها اذجها وا ونموتحدد الالئحة التنفيذية شروط منح الرخص المشار إليها بالفقرة السابقة وإجراءاته

 ليم.ات التعمركب وكيفية تجديدها والرسوم المقررة لها، كما تحدد الالئحة الشروط الالزم توافرها في

ر الوزي لتعليم القيادة، وينظم قرار صادر عنويجوز بقرار من الوزير الترخيص بإنشاء مدارس 

 الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص وفي المدرسة وهيئة التدريب ومناهجها وعدد

م الرسوالمركبات وأنواعها، وشروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدته وكيفية تجديده، و

 كل متعلم.المقررة لذلك وأجور التعليم التي تتقاضاها المدرسة من 

ماً من ين يوويجوز لإلدارة، في جميع األحوال، وقف نشاط المدرسة المخالفة لمدة ال تتجاوز ثالث

يخ ضبط ن تارتاريخ ضبط المخالفة، وفي حالة تكرارها تغلق المدرسة لمدة ال تتجاوز ستين يوماً م

 المخالفة.

  

  

 (25مادة )
ء قع أثناتالتي  ويكون مسئوالً جنائياً عن كافة الحوادثيعتبر معلم القيادة في حكم قائد المركبة، 

، ما لم يذاً لهة تنفالتعليم، وعن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادر

 يثبت أن المتعلم ارتكب الحادثة بالمخالفة لتعليمات المعلم رغم تنبيهه وتحذيره.

  

 (26مادة )
لك، ذطلبوا  م كلماالرخصة أثناء القيادة، وتقديمها ألفراد اإلدارة أو األمن العاعلى المرخص له حمل 

 لى كافةعطالع ويمتنع عليه الهروب بالمركبة أو رفض اإلدالء باسمه أو عنوانه أو عدم السماح باال

لتنفيذية ا الئحتهنون والمستندات المتعلقة بالمركبة والتي يجب عليه االحتفاظ بها طبقاً ألحكام هذا القا

 والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

جه،  للووتسري األحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا كانت المرخص لها ممن يضعن غطاءً 

 وعليها الكشف عن وجهها من قِبَل أنثى ما لم تطلب خالف ذلك.

  



  

  

  

  

  

  

  

 الباب الرابع

 الرسوم
  

 (27مادة )
ا، و تصدرهارة ألخدمات والشهادات والتقارير والبيانات التي تقدمها اإلدتحدد الالئحة التنفيذية ا

 وإجراءاتها.

ل التي ألحوااويحدد الوزير بقرار منه، بعد موافقة مجلس الوزراء، الرسوم أو مقابل الخدمة بحسب 

ت شهاداوتفرض على هذه الخدمات والشهادات والتقارير والبيانات وعلى األخص شهادات التسجيل 

ن ململكية ولوحات أرقام التسجيل وتراخيص المركبات ورخص القيادة وتجديدها وغير ذلك ا

عفاء ت اإلالحاالت التي يوجب هذا القانون أداء رسم أو مقابل خدمة عنها بحسب األحوال، وحاال

 منها كلياً أو جزئياً، وتؤدى هذه الرسوم أو مقابل الخدمة مقدماً.

  

  

  

  

  

  

  

 الباب الخامس

 وآدابه والتدابير اإلدارية قواعد المرور
  

 الفصل األول

 وآدابه قواعد المرور
  

 (28مادة )
 يه فييجب على المشاة، وركاب وقائدي جميع المركبات الواجب تسجيلها، أو غيرها مما نص عل

واعد ام بقهذا القانون أو يرد بشأنه نص في الالئحة التنفيذية والقرارات المنفذة له، االلتز

 وعالماته، وتعليمات اإلدارة. وآدابه، واتباع إشارات المرور المرور

عة دنى لسرواأل وآدابه وإشاراته وعالماته، والحدين األقصى وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد المرور

 المركبات على اختالف أنواعها.

 (29مادة )
تائر سوضع  هزة أو مصابيح أوال يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو أبواق هوائية أو ما يماثلها من أج

بارات عت أو معدنية أو غيرها من األشياء التي تحجب الرؤية، أو أي ملصقات أو إعالنات أو شعارا

ئحة ها الالتحدد على أي من أجزاء المركبة الداخلية أو الخارجية إال طبقاً للشروط واإلجراءات التي

لى نفقة عزالتها أو إ ن، وفي حالة المخالفة جاز ضبطهاالتنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانو

 المخالف والحكم بمصادرتها.

 (30مادة )



ا تحديد مزمة ليصدر الوزير بناًء على اقتراح اإلدارة، وبعد أخذ رأي مجلس المرور، القرارات الال

 يلي:

معينة  نواعأاألماكن واألوقات التي يمنع فيها سير المشاة والمركبات أو وقوفها أو     (1

 منها.

واع ف أنتحديد نطاق المواقف الخاصة بجميع األماكن السكنية التي يحظر فيها وقو    (2

 معينة من المركبات.

 تخصيص مواقف خاصة لذوي اإلعاقة.    (3

 والعالمات الدولية. أماكن الفتات وإشارات وعالمات المرور    (4

 ك.رار منه الرسوم المستحقة على ذلأماكن وقوف المركبات، ويحدد الوزير بق    (5

عام ألمن الوا ورولإلدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ كل ما تراه الزماً لتحقيق صالح المر

 والصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملي الطرق العامة، ولها على األخص ما يلي:

اب الرك سالمتها، وسالمةوتأمين  إصدار التعليمات الالزمة النتظام حركة المرور    (1

 والمشاة والمركبات.

ب لركااوتأمين سالمتها وسالمة  اتخاذ اإلجراءات الالزمة النتظام حركة المرور    (2

ت لجهااوالمشاة والمركبات عند الضرورة ولمواجهة الظروف الطارئة، بما في ذلك تحديد 

 ي من هذهوف أأو يمنع فيها وق واألوقات التي يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها

 المركبات وتعديل خطوط ومواعيد سير مركبات النقل العام للركاب.

هادة شسحب  ويجوز لإلدارة في حالة مخالفة أي من األحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين

ى الفة إللمخا تسجيل المركبة أو ترخيصها ورخصة قائدها إدارياً لمدة ثالثين يوماً ونقل المركبات

 مكان يخصص لهذا الغرض، على أن يتم إخطار مالك المركبة بمكان وجودها. ويتحمل مالك

 المركبة المخالفة نفقات النقل ورسوم اإليواء التي يحددها الوزير بقرار منه.

مدة بتقيد وعلى اإلدارة الموافقة على استرداد مالك المركبة لشهادة تسجيلها وترخيصها دون ال

 ين يوماً المذكورة إذا ثبت عدم علمه بالمخالفة.الثالث

  

 (31مادة )
ركة حعطيل تال يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو األشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها 

 .ى نفقتهها علأو إعاقتها، وعلى المتسبب إزالة المخالفة فوراً وإال قامت اإلدارة بإزالت المرور

ته و أرصفغير الصالحة لالستعمال بالطريق العام أو بأي جزء من أجزائه أويحظر ترك المركبات 

 وإال ألغيت شهادة التسجيل.

 ركباتويحدد الوزير باالتفاق مع الجهات المعنية الضوابط والشروط المقررة للتصرف في الم

 المتروكة غير القابلة لالستعمال.

كبة المر مالكها وإال سحبت شهادة تسجيل ويمنع وقوف المركبات في األماكن الخاصة دون موافقة

اص كان الخك الموترخيصها ورخصة القائد إدارياً لمدة سبعة أيام، ويجوز لإلدارة بناًء على طلب مال

نتظار اماكن نقل المركبة على نفقة مالكها، طبقاً للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه، إلى أ

 السيارات وإخطاره بمكانها.

  

 (32مادة )
واقف يتعين قبل الترخيص ألية مؤسسة أو شركة خاصة لمزاولة أي نشاط التحقق من توفيرها م

 عن بعيداً  –بالتنسيق مع الجهات المختصة  -خاصة وكافية للمركبات التابعة لها في مواقع العمل 

 المناطق السكنية. وتحدد الالئحة التنفيذية نوعية األنشطة والمواقف ومساحتها.

  

 (33مادة )
ال يجوز ألية جهة إدارية منح ترخيص بشغل الطريق العام إال بعد موافقة اإلدارة، وعلى جميع 

الهيئات والمؤسسات والشركات والمقاولين وغيرهم إخطار اإلدارة قبل الشروع في إجراء أية 



عمليات أو إنشاءات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، كما يلتزمون بوضع لوحات للتحذير وعالمات 

حمراء نهاراً ومصابيح تشع ضوًءا أحمر ليالً يظهر عن بعد ال يقل عن مائة متر من أماكن العمليات 

أو اإلنشاءات أو الحفر أو التعبيد، وعلى اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لتأمين سالمة 

 للمشاة والمركبات. المرور

  

 (34مادة )
 ومدة، ورسوم أو مقابل الخدمة بحسب األحوال، يحدد الوزير بقرار منه حاالت، وشروط،

ماكن ى األومصاريف حجز المركبات بمختلف أنواعها أو سحبها أو رفعها أو نقلها أو مرافقتها إل

سداد  و عدمالمعدة للحجز، وعملية إغالق عجالت المركبات، وشروط بيعها في حالة عدم استالمها أ

 أو مصاريف.المستحق عليها من رسوم أو مقابل الخدمة 

  

  

  

 الفصل الثاني

 التدابير اإلدارية
  

 (35مادة )
لى عيطرة يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير مسكر أو مخدر لدرجة تفقده الس

ثناء أدراً المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة، ويحظر على القائد أن يتعاطى مسكًرا أو مخ

 إدارياً لمدة ستة أشهر في حالة مخالفة ذلك.القيادة، وتسحب رخصته 

لكيفية نية وبال الفوألفراد قوات األمن العام واإلدارة عند االشتباه، فحص حالة قائد المركبة بالوسائ

 ل الهربو حاوالتي يحددها الوزير باالتفاق مع وزير الصحة، فإذا امتنع قائد المركبة عن الفحص أ

 وص عليها في الفقرة السابقة.تسحب رخصة قيادته للمدة المنص

، مدة سنةياً لوعند ارتكابه ذات الفعل خالل سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تسحب الرخصة إدار

 فإذا تكرر ذلك منه تسحب الرخصة لمدة سنتين.

  

 (36مادة )
 تد قوايجب على كل قائد مركبة أن يعطي بياناته الشخصية وبيانات المركبة لمن وجد من أفرا

ع د وقواألمن العام أو اإلدارة، أو يبلغ أقرب مركز للشرطة في حالة عدم وجود أيٍ منهم عن

ركبة مروري من المركبة نتج عنه تلف أو أذى ألي شخص أو حيوان أو ممتلكات أو أية م حادث

 أخرى، وأن يقدم كل مساعدة الزمة وممكنة لتوفير اإلسعاف للمصاب.

 ي حالة اشتراك أكثر من مركبة في الحادث.وتطبق أحكام الفقرة السابقة ف

ن يقدم أعليها  ائداً وعلى المالك الذي سجلت المركبة باسمه أو الحائز لها أو المسئول عنها أو المعين ق

ت ركبة وقد المألفراد قوات األمن العام واإلدارة كافة المعلومات التي تمكن من معرفة من كان يقو

تنفيذية ئحته الن والارتكب جريمة أو فعالً بالمخالفة ألحكام هذا القانووقوع الحادث إذا كان مجهوالً و

 والقرارات المنفذة له.

  

 (37مادة )
ال كابه وإبارت ال يجوز لقائد أية مركبة ارتكاب فعٍل مخالٍف لآلداب العامة فيها أو السماح للغير

اريخ تثالثة أشهر من  سحبت إدارياً شهادة التسجيل أو ترخيص المركبة ورخصة القيادة لمدة

هادة شالضبط، وفي حالة ارتكاب ذات الفعل خالل سنة من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب 

 التسجيل أو الترخيص ورخصة القيادة لمدة ستة أشهر من تاريخ الضبط.

  

 (38مادة )



ذا القانون، ن هم( 26( والمادة )24في حالة مخالفة أحكام الفقرة األولى من المادة )       أ(

مل ن يحمأو في حالة امتناع معلم قيادة المركبات المرخص له بغير سبب مشروع عن تعليم 

 رخصة للتعلم أو تقاضى أجٍر أكثر من المقرر لذلك، تسري األحكام اآلتية:

ركبة الم سحب رخصة القيادة إدارياً لمدة ثالثين يوماً ويجوز لإلدارة سحب شهادة ترخيص

 للمدة ذاتها.

وماً يتين ي حالة ارتكاب المخالفة ذاتها خالل سنة تسحب رخصة القيادة إدارياً لمدة سوف

 ويكون سحب ترخيص المركبة المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجوبياً.

رت أنذ وإذا ضبطت مركبة تنقل عددًا من الركاب يزيد على الحد األقصى المحدد لها  ب(

لمركبة يص ار ذلك خالل سنة من تاريخ اإلنذار يسحب ترخاإلدارة المالك والقائد، فإذا تكر

اً ما إداريحبتهسورخصة القائد إدارياً لمدة عشرة أيام، فإذا عاد القائد إلى تكرار المخالفة 

 لمدة ثالثين يوماً.

  

  

  

 (39مادة )
ً ى ستييجوز لإلدارة سحب رخصة القيادة إدارياً لمدة ال تقل عن ثالثين يوماً وال تزيد عل إذا  ن يوما

 ارتكب قائد المركبة فعالً من األفعال اآلتية:

من  م أوإجراء سباق بالمركبة على الطريق العام بدون تصريح من رئيس األمن العا    (1

 ينوب عنه، أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها التصريح.

كس اء أو عاحمرة القيادة مركبة ليالً بدون استعمال األنوار األمامية واألنوار الخلفي    (2

دها األنوار حتى لو كان عدم استعمال األنوار يرجع إلى عدم صالحيتها، أو عدم وجو

 بالمركبة.

في  مقرراستعمال األنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف لل    (3

 شأن استعمالها.

نوار ءة األالمضاءة بدون إضاوقوف المركبة ليالً في الطريق العام في األماكن غير     (4

 الصغيرة األمامية واألنوار الحمراء الخلفية أو عاكس األنوار.

 استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها.    (5

حركة  عطيلترك مركبة بالطريق العام بحالة تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو ت    (6

 أو إعاقتها. المرور

 ير.م السالخاصة بتنظي وعالماته وتعليمات رجال المرور إشارات المرورعدم اتباع     (7

اص ألشخلعدم اإلبالغ عن الحادث الذي وقع أثناء سير المركبة ونشأت عنه إصابات     (8

 أو إحداث تلفيات بممتلكات الغير، وعدم االهتمام بأمر المصابين.

ض المقررة أو بطريقة تعر قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد األقصى للسرعة    (9

 األرواح أو الممتلكات للخطر.

حبت سقيادة مركبة غير مرخص لها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو         (10

 رخصتها أو لوحات أرقام التسجيل الخاصة بها.

 في الطريق العام. تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور        (11

 ا.نبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالهاستعمال أجهزة الت        (12

و أثناء أ الفعلاالعتداء على أفراد اإلدارة أو قوات األمن العام بالقول أو ب        (13

 بسبب تأديتهم للوظيفة.

من استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون إذن من رئيس األ        (14

 العام أو من ينوب عنه.

ولها أو ط مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها        (15

 التي تحددها الالئحة التنفيذية.



 السير في عكس اتجاه المرور.        (16

ا ث منهتسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة، أو ينبع        (17

شتعال لة لاللتها أو تسيل منها مواد قابدخان كثيف، أو رائحة كريهة، أو يتطاير من حمو

ا أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صالحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولته

 أشياء تشكل خطراً على مستعملي الطريق العام أو تؤذيهم.

ة أو مركب لركابعدم التزام الجانب األيمن من قبل قائد المركبة المعدة لنقل ا        (18

رام، أو ( كيلوج3000لمركبة ذات االستعمال الخاص التي يزيد وزنها على )النقل أو ا

 تخطيه لمركبة أخرى بدون مبرر.

 مة.عدم استخدام قائد المركبة وركاب المقاعد األمامية لحزام السال        (19

مامية د األسماح قائد المركبة لألطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاع        (20

 بها.

النقال  ل بالهاتفبإجراء أو تلقي أي اتصا –أثناء قيادتها  –قيام قائد المركبة         (21

 مستخدماً يده في حمله.

 ب رخصتهق تسحوإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته خالل ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل الساب

 لمدة تسعين يوماً، فإذا تكرر منه ذلك سحبت رخصته لمدة سنة.

 (40دة )ما
ا إلغائه ها أوفي جميع األحوال التي ينص القانون فيها على سحب شهادة التسجيل أو الرخص أو إيقاف

قب ليه ععإدارياً يصدر القرار بذلك من مدير إدارة التراخيص أو من ينوب عنه فور عرض األمر 

 ر.ضبط المخالفة، ويخطر مالك المركبة أو المسئول عنها وقائدها فور صدور القرا

ئحته نون والالقا ولكل ذي شأن أن يتظلم إلى مدير عام اإلدارة من أي قرار يصدر استناداً ألحكام هذا

ظلم في الت ويبت التنفيذية والقرارات المنفذة له وذلك خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ علمه بالقرار

 ل سبعةه خالدر بشأن تظلمخالل عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويُخطر ذو الشأن كتابة بالقرار الصا

 أيام من تاريخ البت فيه.

يخ ن تارولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خالل ثالثين يوماً م

 إخطاره برفض تظلمه.

أو  لتظلماوال يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة إال بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض 

 فيه دون إخطار.فوات ميعاد البت 

  

  

  

  

 (41مادة )
لتسجيل اهادة شإذا أدين قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بمركبته جاز لإلدارة سحب 

 أو الترخيص ورخصة القيادة لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر.

رة أن لإلداففإذا لم ينقض على استخراج المتهم لرخصة القيادة ثالث سنوات وقت ارتكابه الجريمة 

 ً ً  تمتنع عن إعادتها إليه، إلى أن ينهي دورة تنشيطية إضافية ويجتاز امتحانا  .مروريا

 ويصدر بتنظيم هذه الدورة وتحديد مدتها وإجراءات االمتحان قرار من الوزير.

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 الباب السادس

 مجلس المرور
  

 (42مادة )
عضاء مجلس الوزراء ويشكل برئاسة الوزير وعدد من األينشأ مجلس يسمى "مجلس المرور" يتبع 

 يصدر بتعيينهم وتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 ن لهموالطرق دون أن يكو ويجوز للمجلس أن يستعين بذوي الخبرة واالختصاص في مجال المرور

 صوت معدود.

يها من هد إللدراسة ما يُع وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة

 موضوعات.

 (43مادة )
 أتي:بما ي ( من هذا القانون، يختص مجلس المرور18( و)17مع مراعاة ما ورد في المادتين )

 وضع السياسة العامة إلنشاء وتوسعة وتنظيم الطرق في أنحاء المملكة.    (1

 سعتها.ق وتوذلك إنشاء الطرالقيام بالتخطيط العام للطرق في أنحاء المملكة بما في     (2

 من كافة النواحي. وضع سياسة عامة لحركة المرور    (3

اع، ألنواقتراح سياسة عامة تتصل بعدد المركبات التي تسير على الطرق من كافة ا    (4

 واقتراح التنظيمات بشأن سبل السالمة والمواصفات واألمن والمتانة.

ركة تلفة في المملكة والتي يتصل نشاطها بحالتنسيق بين أعمال األجهزة المخ    (5

 أو بالطرق. المرور

 أية اختصاصات أخرى يرى مجلس الوزراء أخذ رأيه فيها.    (6

رى ما يعهد إليه من اختصاصات بموجب هذا القانون وغيرها من القوانين األخ    (7

 المعمول بها في المملكة.

( من 5( و)3ات المنصوص عليها في البندين )المتعلقة باالختصاص وتخضع قرارات مجلس المرور

د البن الفقرة السابقة لموافقة مجلس الوزراء، كما تخضع ممارسة االختصاص المنصوص عليه في

 ( لإلجراءات المنصوص عليها في القوانين التي تنظمها.6)

  

 (44مادة )
يفية اجتماعاته وكالئحة داخلية تنظم سير العمل به وتتضمن على األخص  يكون لمجلس المرور

 جان.إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها واألغلبية الالزمة لصحتها وأسلوب العمل بالل

 ويصدر بالالئحة الداخلية قرار من مجلس الوزراء.

 الباب السابع

 العقوبات
  

 (45مادة )
أي  ليها فيعنصوص مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة وفقاً ألحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد م

 عالً منتكب فقانون آخر، يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ديناراً وال تجاوز مائة دينار كل من ار

 األفعال اآلتية:

 بالطريق العام. قيادة مركبة بطريقة يترتب عليها إعاقة حركة المرور    (1

 سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.    (2



اكس عمراء أو الح قيادة المركبة ليالً بدون استعمال األنوار األمامية واألنوار الخلفية    (3

ير غأو  األنوار، وذلك سواء كانت األنوار غير مستعملة فعالً أو غير صالحة لالستعمال

 موجودة.

روط استعمال األنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على نحو مخالف لش    (4

 استعمالها التي تحددها الالئحة التنفيذية.

ألنوار ءة اوقوف المركبة ليالً في الطريق العام في األماكن غير المضاءة بدون إضا    (5

 الصغيرة واألمامية واألنوار الحمراء الخلفية أو عاكس األنوار المقرر.

 اهين.عدم التزام الجانب األيمن من نهر الطريق المعد للسير في االتج    (6

خان تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة، أو ينبعث منها د    (7

و مضرة ال أكثيف أو رائحة كريهة، أو يتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة لالشتع

اً خطر أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل بالصحة أو مؤثرة على صالحية الطريق للمرور

 الطريق العام أو تؤذيهم.على مستعملي 

لمها أو معا التسبب في إلحاق أضرار أو تلفيات لعالمات أو إشارات المرور، أو تغيير    (8

 أماكنها أو اتجاهاتها.

 ة.التسبب في إلحاق أضرار أو تلفيات بممتلكات األفراد أو بالمرافق العام    (9

لحذر زام اللخطر أو بدون الت قيادة مركبة بطريقة تعرض األرواح واألموال        (10

 واالحتياط الواجبين.

كبات المواكب الرسمية أو لمر عدم إفساح قائد المركبة الطريق لمرور        (11

ارئة دمة طالطوارئ )كاإلطفاء واإلسعاف واألمن العام( أثناء تحركها متجهة للقيام بخ

 عاجلة.

 جيلها.قيادة مركبة انتهت مدة صالحية شهادة تس        (12

يس استعمال المركبة في مواكب خاصة، أو في تجمعات بدون إذن من رئ        (13

 األمن العام أو من ينوبه.

طفات ي منععدم تهدئة السرعة بالمناطق المأهولة بالسكان أو عند الدخول ف        (14

كن ان أمأو تقاطعات، أو عند االقتراب من المستشفيات والمدارس ودور العبادة، أو م

 عبور المشاة.

 ماكنتحميل المركبات أو تفريغ حمولتها في الطريق العام وفي غير األ        (15

 واألوقات المحددة من قبل اإلدارة.

ة آلخر لملكياعدم قيام من سجلت المركبة باسمه بإخطار اإلدارة في حالة نقل         (16

 خالل المدة التي تحددها الالئحة التنفيذية.

 مة.عدم استخدام قائد المركبة وركاب المقاعد األمامية لحزام السال        (17

 رها.اء سيعدم ارتداء قائد الدراجة اآللية ومن بصحبته خوذة السالمة أثن        (18

 وضع ملصقات أو إعالنات أو إشعارات أو عبارات على أي من أجزاء        (19

دات و العاأالنظام العام أو اآلداب العامة المركبة الداخلية أو الخارجية بما يخالف 

 المرعية بالبلد.

 القانون. ( من هذا29( و)28الفقرة الثانية( و) 14مخالفة أحكام المواد )        (20

مامية د األسماح قائد المركبة لألطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاع        (21

 بها.

ي فورات الثقيلة ووسائل النقل العام والمقط إيقاف الشاحنات والمركبات        (22

 المناطق السكنية.

 شغل المواقف المخصصة لذوي اإلعاقة من قِبَل غيرهم.        (23

د ي مقعفسماح قائد المركبة بوجود طفل في المركبة دون أن يكون مثبتاً         (24

مع  تفاقالمختص باالالسيارة المخصص للطفل وذلك وفقاً للمعايير التي يحددها الوزير 

 وزير الصحة.



 الل سنةخمادة وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من األفعال المشار إليها في هذه ال

 من تاريخ الحكم عليه.

  

  

  

 (46مادة )
أي  ليها فيصوص عمع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة وفقا ألحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد من

جاوز توال  قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة دينار

 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعالً من األفعال اآلتية:

رة األولى من المادة ( من الفق2مزاولة أيٍِّ من أنشطة النقل العام المشار إليها في البند )    (1

 من هذا القانون دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص. (17)

 مخالفة قواعد استعمال العداد في المركبات المعدة للنقل العام.    (2

ت النقل ركبامخالفة االشتراطات الفنية ووسائل األمن والسالمة الواجب توافرها في م    (3

 العام.

أي  ليها فيعنصوص فقاً ألحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد ممع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة و

 قانون آخر، يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تجاوز ألف دينار كل من يخالف:

 قواعد سحب أو وقف أو رفض تجديد ترخيص مزاولة أنشطة النقل العام.    (1

 فيه.قواعد وإجراءات التنازل عن الترخيص أو التصرف     (2

 التزامات المرخص لهم بمزاولة أنشطة النقل العام.    (3

ى ن إلقواعد وإجراءات دخول مركبات النقل العام غير المسجلة في مملكة البحري    (4

 أراضي المملكة أو عبور أراضيها.

 عملها. وقاتالقواعد المنظمة ألماكن وقوف مركبات النقل العام ومساراتها ومناطق وأ    (5

 قواعد وشروط الدعاية واإلعالن على مرافق ومركبات النقل العام.    (6

حدى مال إإذا ارتكبت أي من الجرائم المشار إليها باسم الشخص االعتباري أو لحسابه أو باستع

ها أو بحدي وسائله، يعاقب المسئول عن إدارته الفعلية إذا ثبت علمه بذلك بالحبس وضعف الغرامة

ه من الشخص االعتباري ضامنة في جميع األحوال للوفاء بما يحكم ب بإحداهما، وتكون أموال

 غرامات مالية.

  

 (47مادة )
أي  ليها فيعنصوص مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة وفقاً ألحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد م

ز ال تجاواً ونارقانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسين دي

 خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعالً من األفعال اآلتية:

 استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها.    (1

 يت.قيادة مركبة ال تحمل شهادة تسجيل، أو كانت شهادة تسجيلها سحبت أو ألغ    (2

ان كالحاالت التي يوجب القانون فيها ذلك أو قيادة مركبة غير مرخص بها في     (3

 ترخيصها قد سحب أو ألغي.

اها غير إحد قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها، أو كانت جميع فراملها أو    (4

 صالحة لالستعمال.

تي ا المخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طوله    (5

 ئحة التنفيذية.تحددها الال

تهت مدة و انقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو برخصة قيادة ال تجيز قيادتها أ    (6

 صالحيتها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها أو إلغاؤها.

 في الطرق العامة، أو إعاقتها. تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور    (7



هذا  النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فيتعمد إثبات بيانات غير صحيحة في     (8

 القانون أو الئحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

دته ثناء قياأحق، قيام قائد المركبة بقيادتها وهو متعاٍط لمسكر أو مخدر إذا ثبت أنه أل    (9

 للمركبة وهو على هذه الحال، ضرراً أو تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة.

ة ا المركبل عنهتسليم المالك المسجلة باسمه المركبة أو الحائز لها أو المسئو        (10

 لمن ال يحمل رخصة قيادة صالحة لقيادتها.

س ن رئيإجراء سباق للمركبات المختلفة على الطريق العام بغير تصريح م        (11

 صريح.األمن العام أو من ينيبه، أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها هذا الت

الخاصة  دارةوعالماته وتعليمات اإل عدم اتباع قائد المركبة إلشارات المرور        (12

قوف في ن الوبتنظيم السير أو قراراتها الخاصة بالوقوف في أماكن معينة أو باالمتناع ع

 أماكن معينة أو بمنع السير في بعض الطرق العامة.

قواعد فة للواد الخطرة في المركبة بالمخالنقل المفرقعات أو غيرها من الم        (13

 واألحكام المنظمة الستيراد المفرقعات وما في حكمها.

النقال  ل بالهاتفبإجراء أو تلقي أي اتصا –أثناء قيادتها  –قيام قائد المركبة         (14

 مستخدماً يده في حمله.

( 24ة والثالثة( و)قرتين الثانيالف 14الفقرة الثانية( و) 9مخالفة أحكام المواد )        (15

ال تقل  ( من هذا القانون. ويحكم بغلق المدرسة لمدة38( و)37( و)36( و)30( و)26و)

ن هذا الفقرة الثالثة( م 24عن شهر وال تجاوز ستة أشهر في حالة مخالفة المادة )

 القانون.

جهزة قع أبموا كل من حاز في المركبة، أو استعمل بها أجهزة تكشف أو تنذر        (16

 .درتهاقياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، ويتم ضبط تلك األجهزة ويحكم بمصا

ة ذات لمركبتخطي قائد المركبة المعدة لنقل الركاب، أو مركبة النقل، أو ا        (17

 ، أوبالطريق االستعمال الخاص لمركبة أخرى إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور

 ين.اح واألموال للخطر أو بدون االلتزام بالحذر واالحتياط الواجبتعريض األرو

م يخ الحكن تارموتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من األفعال المشار إليها خالل سنة 

 عليه.

  

 (48مادة )
أي  يها فيلعنصوص مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة وفقاً ألحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد م

 ة دينارن مائعقانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تقل 

 ألحمر.اللون وال تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوز اإلشارة الضوئية با

 نار واللف ديأة ال تقل عن وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تجاوز سنة وبغرام

لون ئية بالالضو تزيد على ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن التجاوز لإلشارة

صة، األحمر حادث، أدى إلى إحداث إصابة باألشخاص أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخا

 وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة.

  

 (49مادة )
عن   تقلل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة المع عدم اإلخال

دى و بإحأشهر وال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائتي دينار وال تجاوز خمسمائة دينار 

 هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً فعالً من األفعال التالية:

ها غير حات أرقام التسجيل أو لوحات الفحص أوتشويه أو طمس أو تغيير بيانات لو    (1

رة لصادامن اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات 

 تنفيذاً له مع استعمالها فيما أعدت من أجله.


