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�سرطــة عمـــان ال�سلطانيــة 

قــــرار

 رقــم 2018/32

يـة لقانــون املـــرور حـة التنفـي ــا الال بتعديـ بعـ اأ

انـي رقم 93/28 ، ا�صتنادا اإىل قانون املرور ال�صادر باملر�صوم ال�صل

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون املرور ال�صادر بالـقــرار رقــم 98/23 ،

ار املاليـــــة   واإىل موافقـة و

قت�صي امل�صلحة العامة   وبنا عل ما 

تقـــــرر

املــادة الأولـــ 

رى التعديالت املرفقة عل الالئحة التنفـيذية لقانون املرور  امل�صار اإليها . 

انيـــة  املــادة ال

ض م اأحكامها .  ال التعديالت املرفقة  اأو يتعار ل ما ي يل 

ـــة  ال املــادة ال

ريد الر�صمية  ويعمل ب من االأو من مار�ض 2018م .  ين�صر هذا القرار فـي ا

مادى الأو 1439هـ  ـي   3  م  سدر 

ـــ  21 م ينايــــــــــــــــــــر 2018 املوا

�ســــ ال�سريقــــي �سـ ب  الفري  

مار ـة وا املفتــ�ض العام لل�صر
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يــة لقانــون املــرور حــة التنفـي ــا الال تعديـالت عـل بـع اأ

املــادة الأولـ 

وار  ة ال ة االلية  مر د بالكلمات  )القائد القياد  قاد نهر  م�صر املر ي�صت

اأج ( الكلمات   ة  ة اأجر  مر ـــا�ض  مر ات ا�صتعمـــا  ـــة  ـــة التعليـــم  مر مر

ات  وار  �صيار التعليم  �صيار  ة  �صيار ال م�صار املر )ال�صائق  ال�صياقة  �صا 

اأينما  قة (  املن ق لمة ) املنا (  وحذف  اأج اأجر  �صيار  ا�ض  �صيار  ا�صتعما 

وردت فـي الالئحة التنفـيذية لقانون املرور . 

انيـــة  املــادة ال

اأ(   د بن�صو�ض املواد اأرقام )1( ، )7/2 ، 9 ، 10( ، )1/3 اأ  3 ، 4( )6( ، )8( ، )9 ي�صت

 ، )42( ، )41( ، )39( ، )33( ، )21( ، )19( )2 ، 1/17( ، )16( ، )15( ، )2/13( ، )3/10(

هـ( )2/130( ،  اأ( )1/130 )1/43( ، )47( )3/51/ج ، 7( ، )52( ، )52( مكررا  )1/54 ، /2

)1/131 د  م  ن(  )133( ، )1/138( مــــن الالئحــــــــة التنفـيذيـــــــة لقانــــــــون املــــــــــرور  

يــة   الن�صـــو�ض اال

املــادة  1 (
ات املعن امل  ــارات الــوارد بهــا  يق اأحكـــام هـــذ الالئحة يكون للكلمــات والع فــــي 

ل منهـا   صــح قرين  يـــة املعنــ املو ارات اال مــا يكـــون للكلمــات والع فـي قانـون املرور  

ر   ما  يقت�ض �صيا الن�ض معن ا

1  ال�سيــــارة  

هربائية .  �ص بقو الية اأو  ليهما و صيا اأو  ا�ض اأو االأ ص ة معد لنقل االأ مر

2  �سيـارة الطــوار  

�صيارات  ارئة  همة  قوم  يـــر و ال�صيـــار املعـــد لنقـــل احلـــاالت العاجلـــة واخل

ة  والدفا املد واالإ�صعاف .  ال�صر

3  �سيــارة التعليــم  

ض وفقا الأحكام هذ الالئحة .  ر كون مهياأ لهذا ال ال�صيار املعد لتعليم ال�صياقة و
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ــا   ات ا�ستعمــا  4  �سيــارة 
�صيارات نقل املو  والت�صوير ال�صينمائي  ا�صة  ال�صيار املعد ب�صفة دائمة حلاالت 

ال�صناعية  وال�صيــارات  نائــي  ا ـــر  ت امل و�صيـــارات  الت�صنيـــ  ض  يونــي  وور والتلف

ها .  راعية وغ واالإن�صائية وال

ـــــرة   5  �سيــارة اأ
ا مقابل اأجر .  �صيار معد لنقل الر

ـيــر   6  �سيـارة تاأ
�صيار معد للتاأج ملد معينة بدون �صائق . 

ـدا   ـدودة ال�ست ـة  7  مرك
دامها ب�صرو حتددها  ريق اأو يكون ا�صت دامهــا عل ال ــة ال ي�صمــح با�صت مر

االإدار . 

ــة عاديــة   8  درا
�ص بقو �صائقها .  حر ا و ه  لت اأو اأ  غ  ات ع ة  مر

9  القاطــــرة  
كونان معا وحد واحد .  ور اأو اأ  و و�صل بها مق كن اأن  و�صل اأو  ة  مر

10  املقطــورة  

ة .  رها مر رها اأو  ق ر  �صمم و�صنع لكي  ة بدون  مر

يـرة   11  العربـة  املقطـورة ال�س

يـــد  ي ـــة وال  رهـــا مر اأو  رهــا  ق ر �صمم و�صنع لكي  ة بدون  مر

نها  يـــد و ة اأمتـــار  وال ي ال ولها عل )3(  يد  ين  وال ي صهــا علــ )2( م عر

يلو غراما .  م�ص  عمائة و الفار عل )750( �ص

نــة   12  ال�سا

صيا اأو احليوانات .  ة معد لنقل االأ  مر

13  املعــــــدة  

ص حمولة عليها .  دم لالأعما االإن�صائية غ م�صممة لو �صت ة   مر
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14  اجلــــــرار  

صـــيا اأو احليوانـــات  ويقتـــ�صر  ــا�ض اأو االأ ص �صميمها بنقل االأ ة ال ي�صمح  مر

ها .  راعية وغ ورات واالالت ال ا�صتعمالها عل جر املق

ي�ســي   15  الطريــ الر

معات ال�صكانية  صر الت ا دم م ريق الذ يرب ب املدن  وال ير اأو ي ال

�صاعة .  م او )120( مائة وع�صرين  ت اور ل  وي�صمم عل �صرعات ال  امل

16  الطريــ الفرعــي  

معات  ة من واإىل الت ريق الرئي�صي ويعمل عل نقل احلر ريق املتفر من ال ال

�صاعة .  م او ) 100( مائة  ت ال�صكانية  وم�صمم عل �صرعات ال 

دمـة   طريـ ا 17  الطريـ املحلـي

ارية  وم�صمم  الت ق  واملنا ال�صكانية  معات  الت ب  املرور  ة  دم حر ريق ي

�صاعة .  م مان  او )80(  ت عل �صرعات ال 

لــي   18  الطريـ الدا

ــاو )60(  ت ـــل االأحيــا باأنواعهـــا وم�صمـــم عل �صرعـــات ال  ريـــق الواقــ دا ال

�صاعة .  م �صتــ 

19  م�ســار الطـريــ  

صية .  و اأر ات واملحدد ب �ص�ض ل�ص املر هو امل�صار امل

20  م�ســار الت�ســار  

ريق .  و اإىل ال ل الد ات ق �ص�ض لت�صار املر امل�صار امل

اطـــوؤ   21  م�ســار الت

ريق .  ات بعد اخلرو من ال وؤ املر ا �ص�ض لت امل�صار امل

ــر الطريــــ     22

ليـة .  و�صعا امل�صتق ريق و و لل امل�صاحة املح

23  املنعطــــ  

ريق .  ا ال املنحن الذ يت ب ا
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يــرة الطريــ     24

صيـة اأو حواج  ـو اأر تلفـــة واملحـــدد ب ــة امل اهات احلر احلي الفا�صل ب ا

ها .  اأ�صمنتيـــة اأو معدنية اأو غ

25  التقاطـــــــ  

ــل  ثــر  وي�صمــل  ـــر عل م�صتـــوى واحــد اأو اأ فــــر لل قابـــــل اأو  ـــال اأو  ــل 
ة لذل .  تكون نتي امل�صاحــة التي 

26  املوقــــــــ  

ات .  �ص�ض لوقوف املر املكان امل

سيــ امل�ســاة   27  ر

ريق  م�صار معد ل�ص امل�صا  ويعت فـي حكم الر�صي ا الكائن بو�ص ال
ور امل�صا .  �ص�ض لع دو وامل امل

28  العاك�ســـات  

ــات  صــ عل املر و اإحدى عالما اأو  ريـــق  ص علــ ال و �صــة  اأ مـــاد عا
ة .  كن روؤيتها من م�صافة منا�ص بحيــ 

29  التفحيــــــ  

القها اأو �صياقتها .  ة عند ان ارات املر عمد اإ�صدار �صوت عا من اإ

30  ال�ستعــــرا  

ريقة  ب اأو  التفحي   ار�صة  فـي  اال�صتمرار  اأو  ورعونة  بتهور  ة  املر �صياقة 
�ص اإقال الراحة العامة .  را عل االأروا واملمتلكات اأو  �صكل 

ـاد املـرور   31  ا

اأ ما .  ة  ريق نتي ة اأو اأ عل ال �ص فـيها مر صية  واقعة عر

32  الفحـ� الفنــي  

وفقـــا  االإدار  حتددهــا  التــي  الفنــي  الفحــ�ض  مواقــ  فـي  ــة  املر علـــ  الك�صـــ 
الأحكـــام هذ الالئحة . 

33  كا�ســرات ال�سرعـة  

ض  ـــــر ريــق ب ـــح ال ص علــــ �ص و رى معتمـــد  مـــاد من االإ�صفل اأو مواد اأ

ن معينة .  صعها فـي اأما ات املرورية و ل قت�صي املت فـيــ ال�صرعة  و

-22-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

 )10 ، 9 ، 7/2 املــادة 

ة دبلوما�صية .  7  هي

نة .  مات املعتمد بال�صل 9  املن

دام .  دود اال�صت   10

اأ  3 ، 4(   1/3 املــادة 

ال�صفر  جوا  اأو  �صية   ال�ص اقة  ال بتقد  ل  و املال   �صية  ص يث  ما  اأ  1

ة ل العماني .  اقة االإقامة اأو جوا ال�صفر بالن�ص ة للعماني  وب بالن�ص

�صتها اأن يكون حا�صال عل  ديد ر ي و ة با�صم االأجن يل املر 3  ي�ص لت�ص

�صة �صياقة معتمد .  اقة اإقامة ولدي ر ب

م  ها  موا�صفا تفق  ال  التي  ات  املر الت�صدير  اإعاد  ض  ر ل ل  �ص اأن  و  ي   4

قا  عليها  صافات  اإ اأ  وجود  يث  اأو  الالئحة  وهذ  املرور  قانون  ات  ل مت

�صرف لها لوحات اأرقام فـيما عدا لوحات  للماد )33( من هذ الالئحة عل اأال 

الت�صدير . 

املــادة  6 (

ـــــة   �ســـة ت�سييـــر املرك نقــ ر

ية   قد امل�صتندات اال ة  �صي املر �صة  يتع لنقل ر

ة .   1 �صي املر �صة  ر

قا للماد )3( من هذ الالئحة .   2 امل�صتند الذ يث نقل امللكية 

�صية اأو جوا ال�صفر   3 اقة ال�ص ل بتقد ال ديد  و �صية املال ا ص ما يث 

ة ل العماني .  اقة االإقامة اأو جوا ال�صفر بالن�ص ة للعماني  وب بالن�ص

يقة التاأم .  4 عديل بيانات و ما يث 

ـــ مـــن موافـــقة املالـــ   5 ثلهـــما قانونـــا  اأو التث  ح�صـــور املال وامل�صتـــر اأو من 

عتمدها االإدار . وامل�ص بالو�صائل التقنية وفقا لاللية التي 

�صرر من عدم ا�صتكما  ا  ق�صائيا  ة اإ ص املر ل  و للمال االأ�صلي   وي

ة با�صم .  �صة املر ات نقل ر ل ديد ملت املال ا
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املــادة  8 (  

ـــة   �ســة ت�سييـــر املرك يـــة ر سال مـدة 

و  ديد  وي يل اأو الت اري الت�ص ة ملد �صنة من  �صي املر �صة  �صر �صالحية ر

ات الدبلوما�صية  ات الهي ات احلكومية ومر ة للمر كون ملد )2( �صنت بالن�ص اأن 

�صنويا وفقا حلكم  نة ما  يتقرر فح�صها  ال�صل املعتمد لدى  مات  واملن والقن�صلية 

املــاد )39( من هذ الالئحة . 

راعي .  رار ال �صي ا �صة  صر املــد ر وي�صتثن من 

اأ    املــادة   9

ور حي حتمل لوحة اأرقام  ة ودراجة لوحتا اأرقام  عدا املق كون لكل مر اأ  ي اأن 

ها .  ر ث فـي موؤ واحد 

املــادة  3/10  (  

ا نهائيا اأن يقدم  ت اإل �صي مر �صة  ا ر ة الذ يرغ فـي اإل 3  عل مال املر

ــا  وفـي حالــة املوافقــة  ا الداعية لالإل صحا ب االأ�ص ا بذل اإىل االإدار  مو ل

�صليم  ــة من  �صليم لوحتي الرقم  ولالإدار ا�صتثنــا مال املر ي عل املال 

ال عام �صابق  الفات مرورية  ة من اأ  ل املر لو �ص لوحتي الرقم فـي حالة 

لوبة من جهات ق�صائية اأو ر�صمية .  كون م ل  واأال  قد ال اري  عل 

عات  افة الت ة  اأو امل�صوؤو عنها عن  �صتمر م�صوؤولية مال املر ا      وفـي حالة االإل

القانونية . 

املــادة  2/13 (  

ض  �صــرف لــور ـــو اأن  ند )1( من هذ املــاد ي 2  م مراعا ال�صرو الوارد فـي ال

ات )الرافعة(  عل اأن  ة نقل املر ارية واحد ملر ــات لوحــة اأرقـام  اإ�صــال املر

صة .  ات الأعما الور دامها عل نقل املر يقت�صر ا�صت

املــادة  15 (  

ي   ات وفقا لال �صدير املر �صرف لوحات اأرقام 

ي   �صة وحتمل لوحتي رقم فـي�ص ما ياأ �صديرها مر ة املراد  ان املر ا  1  اإ
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ل .  لة با�صم �صاح ال ة م�ص كون املر اأ  اأن 

ها .  �صي �صة  ة ور   اإح�صار لوحتي رقم املر

ض الت�صدير .  ر قد ما يث اإعاد التاأم ل   

ي   �صة فـي�ص ما ياأ �صديرها غ مر ة املراد  ان املر ا  2  اإ

قا للماد )4( من هذ الالئحة .  ة  اأ  اإح�صار امل�صتند الذ يث ملكية املر

ض الت�صدير .  ر قد ما يث اإعاد التاأم ل   

ام  االلت ة  صري الت�صدير  لوحات  �صرف  بدون  الت�صدير  ات  اإجرا اإنها  و  وي

�صديرها مد اأق�صاها  ات املراد  ع املر مولة  و نة  ة من ال�صل را املر باإ

ادر .  عذر امل ل املــد فـي حالة  ديد  ادر  ولالإدار  عة اأيام عمل للم )7( �ص

املــادة  16 ( 

ها بدون ر�صوم فـيما عدا ر�صمي اإ�صدار  �صي �ض  دد ر ات احلكومية و ل املر �ص

امللكية  ولوحتي الرقم . 

املــادة  17 ( 

ارية .  ات واملوؤ�ص�صات الت ا�صة لل�صر ات باأرقام  ي�ض املر ر و  1 ال ي

ض  دامـها الأغــرا ـــو ا�صت ا�صــــة  وال ي ــلة باأرقــام  اأجيــر ال�صـــيارات امل�ص ـــو  ال ي   2

الدعاية واالإعالن . 

املــادة  19 (  

فـيفة  ة  �صي مر �صة  ر ونقل  ديد  و يل  �ص و ر�صم فح�ض  املعاقون من  يعف 

ية   ال العام بال�صرو اال ل ملر واحد  ا�صة  و

ل  م�ص رياال عمانيا  ويث  مائة و ال ل ال�صهر عل )350(  يد د اأال ي اأ  

قرها االإدار .  رى  ت�صة اأو باأ و�صيلة اأ هات امل �صتند ر�صمي �صادر من ا

هــ  انــ  ا  يل االأو اإ �صــ �صيــار املعــا للفحــ�ض الفنـــي عنــــد الت�ص اأن    

ا�صة .  ات  هي بت

ت�صة .  هة امل عة فـي ا مة املت ي عل ال�صيار وفقا لالأن ص عالمة  م املعا بو ويلت
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املــادة  21 ( 
ـــات الفحـــ�  لو

او  ي املــاد )3( من هذ الالئحة ملن  ينة فـي  امل بال�صرو  و منح لوحات فح�ض  ي
بهذ  ال  اللوحات م�ص ال  ان  فـيها مت  ار  اال اأو  ادها  ا�صت اأو  ات  املر �صناعة 
ض  االأغرا عل  اللوحات  هذ  ا�صتعما  يقت�صر  اأن  عل  ار   الت ل  ال�ص فـي  ال�صفة 

ية   اال

ار .   1 ة من مكان الو�صو اأو امل�صن اإىل املحل الت انتقا املر

�ص�صة لذل .   2 ميعها فـي املواق امل �صنيعها اأو  ربة بعد  الفح�ض اأو الت

يلها الفح�ض اأو التاأهيل .   3 �ص ات  ل اإجرا ت ات التي  يل املر لت�ص

يد  ة نف�صها ملد  ل اللوحـــات علــ املر ـــدام  ـــو ا�صت ي وفــي جميــ االأحـــوا ال 
صرو مــنح لوحـــات الفحـــ�ض اأو ا�صتعما  الفة  م�صة اأيام عمل  وفـي حالة  عل )5( 

ي�ض .  ر ة م�ص بدون  ــر املر عت ض امل�صار اإليهــا   ة فـي غ االأغرا املر

املــادة  33 (  
ــــة  ـــات علــــ املرك سا ال

جا امللون  اأو ال �ض  جا امللون العا ة مثل ال صافات عل املر اإ اأ  ص  و و اأ  ال ي
�صة   صافـية  اأو اأنوار عا ال باملائة  اأو م�صابيح اإ  ) يد عل )30  ة  املعتم بن�ص
صاأن ح الروؤية  ل ما من  جا االأمامي  و صافات عل ال ص اأ اإ اأو �صتائر ، اأو و
ض  ــــــر ص الها عليهــــا ب يـــــ اأ اأدا اأو و�صيلـــــــة لو ر ــو  ـــة  وال ي ــــل املر دا

نـــا ال�صياقة .  دامــــ فـي اأ ا�صت

صــــ �صتائـــر  ثــــر و ا فاأ ـــ را ال ات �صعــــة )30(  �صمــــح للحافــــالت  ولالإدار اأن 
ا .  كن من روؤية الر ي م�صنوعة من مواد  ان جا ا عل ال

جـــا �صيـــارات التعليـــم  جا ملون اأو �صتائـــر اأو ال�صـــق علــ  عتيم اأو  ص  و و ال ي   
واالأجر . 

 )39 املــادة 
 قواعـــد الفحــــ� الفنـــــي  

عرفة االإدار .   1 ات بكافة اأنواعها  يتم الفح�ض الفني للمر

ية    2 ات اال �صة املر ديد الر يل  وعند  �ص للفح�ض الفني عند الت�ص
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ـــــة  ــــات اخلفـيفــــة مــــن ف تالف اأنواعهــــا  عــــدا املر اريــة عل ا ـــات الت املر اأ  

ض الدعاية واالإعالن .  دم الأغرا �صت ال�صالون  التي ال 

ة الثقيلة واملعدات .  ات احلكومية من ف املر   

ها  و�صيارات التعليم .  ا �صيارات االأجر بكافة ف   

 . ) ي ا تل اأنواعها  وال�صاحنات ال�ص )ال د  احلافالت 

ال�صيارات والدراجات التي م�ص عل �صنعها )10( ع�صر �صنوات فاأ .  هـ  

ية    3 ات اال يل املر �ص للفح�ض الفني عند الت�ص

ات امل�صتعملة امل�صتورد من اخلار .  اأ  املر

اد العلني .  يعة بامل ات امل   املر

ل اإ�صالحها   4 ص حلواد مرور ج�صيمة للفح�ض الفني ق عر ات التي  �ص املر

وبعد . 

ــــة للفحــــ�ض الفنــــي  صـــ حلـــواد مـــرور ب�صي عر ــــات التي  �صـــا املر ـــو اإ وي

ل .  هات املعنية  ل ا ا  اإ

هــا اأو هيكلهــا   5 ر ــدا  ييــر اأو ا�صت ات للفحـــ�ض الفنــي فـي حـــاالت  �ص املر

اأو اأ ج جوهر منها . 

قرر االإدار اإجرا الفح�ض الفني لها .   6 ات  اأ مر

الالئحة   7 هذ  فـي  الوارد  ات  ل باملت ات  املر �صني  و وبي  اد  ا�صت ال  و م  يلت

را للفح�ض  ديد ح�ص النو وال ات ا �ص عينة من املر ات و يل املر لت�ص

ات .  يل هذا النو من املر �ص ض  ر الفني ل

املــادة  41 ( 

دا  ي اأو اال�صت ا  اأن الت ة  اأو اإ ا  من الفح�ض الفني عدم �صالحية املر  اإ

ات املتانة  ل ها اأو هيكلها اأو اأ ج جوهر منها ال يتفق ومت ر الذ اأجر فـي 

ـــو اإ�صالحهـــا  ـــة وال ي ــل و�صحــــ لوحتـي رقـــم املر هــا مـــن ال�ص ص واالأمـــن وجـــ 

ل  عات جرا  ل دون حتمل االإدار اأ  نة  و رى فـي ال�صل يلها مر اأ �ص اأو اإعاد 

ال�ص . 
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املــادة  42 ( 

يتهــــا   سال ـــ� ال�سياقــــة ومــــدة   ر

ي    1 �ض ال�صياقة عل النحو اال حتدد مد �صالحية ر

ديد .  ات اخلفـيفة  )10( ع�صر �صنوات قابلة للت �صة �صياقة املر اأ  ر

ديد .  م�ض �صنوات قابلة للت ات الثقيلة اأو املعدات  )5(  �صة �صياقة املر   ر

ديد .  �صة �صياقة دراجة  )10( ع�صر �صنوات قابلة للت   ر

�صة ال�صياقة لالأجان ملد )2( �صنت .  كون �صالحية ر ل االأحوا  وفـي 

ي    2 ات اخلفـيفة عل النحو اال �صة �صياقة املر �صن ر

ات اخلفـيفة .  افة املر و حاملها �صياقة  ات اخلفـيفة   �صة �صياقة املر ر اأ  

ـــات  ــــو حاملهـــا �صياقـــة املر ات اخلفـيفة اخلا�صة   �صة �صياقة املر ر   

ات اخلفـيفــة )�صالون(  ـــذل املر اأجيـــر  و ـــا�ض اأو  لــة بلوحـــة رقــم  امل�ص

اريــــــة  ض  دامهــــا الأغــــرا ـــة عـــدم ا�صت صري ـــار  لـــة بلوحـــة رقـــــم  امل�ص

اأو للدعايـــة اأو لالإعــــالن . 

و االإعاقــــة  ــة  �صــة لف �صـــرف هـــذ الر �صـــة �صياقــة �صيـــارات املعاق   ر   

ا�ض .  لة بلوحة رقم  ل�صياقة �صيارات املعاق امل�ص

ية    3 ا�صة دائمة وفقا لل�صواب اال فـيفة  �صة �صياقة  و اإ�صدار ر ي

تهن �صياقة ال�صيارات .  �صة عمانيا ال  ال الر اأن يكون  اأ  

قـــل عـــن )15(  �صـــة ال�صياقـــة فتـــر ال  اأن يكــــون قـــد م�صـــ علــ ح�صولــــ ر   

م�ض ع�صر �صنة . 

ي )احلاالت اخلا�صة باالإعاقة( با�صتثنا  اليا من اأ قيد  اأن يكون املتقدم    

ية .  ارات ال العد�صات والن

ال  ة االأوىل  الفات املرورية من الف اليا من امل ل املرور  اأن يكون �ص د  

�صة .  ل الر قد  )3( ال�صنوات الثال ال�صابقة عل 
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و’ يجوز ا÷مع بÚ رخ�سة ال�سياقة اÿفـيفة اÿا�ســة الدائمـــة واأي رخ�ســـة �سياقــة 

من الفئات ا’أخرى . 

�صـــــة ال�صياقـــــة اخلفـيفــة اخلا�صـــة الدائمـــة  وعلـــ االإدار العامـــــة للمــــرور �صحــــ ر

ا  لها انتفا اأ من ال�صواب امل�صار اإليها .  اإ

اŸــادة ) 1/43 (  

ة .  ن املر ات الثقيلة بنا عل و �صة �صياقة املر �صرف ر

اŸــادة ) 47 ( 

املعد  النمو  عل  االإدار  اإىل  ات  املر �صياقة  علم  �صة  ر عل  احل�صو  ل  يقدم 

لذل . 

اŸــادة ) 3/51/ج ، 7  (  

يق قواعد املرور واداب والتقيد  د من اإجاد و�صحة  ريق للتاأ ال�صياقة عل ال   3

ار  ت �صة لال ال الر �صا  اإ ل  ل  و لالإدار ق صارا وعالما  وي باإ

ا ال�صياقة .  ا عل اأجه 

�صداد  بعد  �صنة  ملد )1(  �صياقة موؤقتة  �صة  ر ا  بن ار  ت اال تا  ي ملن  �صرف   7

الر�صم املقرر . 

ــ�ض لـــ )6( �صــ  لة بحــق املر الفات املرورية امل�ص او عدد نقا امل ا  يت واإ

تها .  �صة �صياقة ح�ص ف �صة ال�صياقة املوؤقتة ر د بر �صت ات املــد  ال  نقا 

اإلـــ  ــ  �ص 12( مـــن  املـــد )7   ات  ال  الفات املرورية  ا بل عدد نقا امل واإ

ا  �صة ال�صياقة املوؤقتة ملد )1( �صنة بالر�صم  ديد ر ة فـيتم  نتي ع�صر نق ا

ملر واحد فق . 

�صة ال�صياقة  ال مد ر ة  نتي ع�صر نق ل النقا )12( ا ت  او وفـي حا 

ا  ديدها فـيتم اإل ال مد  ل النقا )10( ع�صر نقا  ت  او املوؤقتة اأو 

ها وفقا الأحكام هذ املــاد .  ا ات  ار ال�صياقة باالإجرا ت �صة املوؤقتة  ويعاد ا الر

ا  فـي حكم من  �صة �صياقة موؤقتة منتهية  اأو مل ة بر ل من �صا مر ويعد 

�صة .  ة بدون ر �صا مر
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املــادة  52 (  

ــ� ال�سياقـــة   ديـــد ر ات  ــرا قواعــد وا

ديد  ل انتهائها  ويتم الت �ض ال�صياقة عل النمو املعد لذل ق ديد ر ل  يقدم 

�صة  الفات املرورية امل�صتحقة عل �صاح الر بعد �صداد الر�صوم املقرر  وغرامات امل

�صداد  اأجيل  ص  يفو من  اأو  العام  للمفت�ض  و  وي با�صم   لة  امل�ص ات  املر عل  اأو 

قد اأ  و وق  ما ي الفات اأو بع�صها فـي االأحوا التي يقدرها   ل امل غرامات 

ا  يقم ب�صداد  �صة اإ انية ل�صاح الر ة عمان ال�صل صر قدمها  من اخلدمات التي 

ة علي فـي هذا ال�صاأن .  رامات امل الر�صوم وال

ـــــررا   املــادة  52  م

�صتهــا  اأو نقل ملكيتها   ديــد ر يلهــا  اأو  �ص لــ  قديــم  ة عند  م مــال املر يلتــ

الفـــات املرورية امل�صتحقــة  �صديرهــا ب�صــداد الر�صــوم املقــرر وغرامات امل ائهــا  اأو  اأو اإل

اأجيل �صداد  ص  و للمفت�ض العام اأو من يفو لة با�صم  وي ات امل�ص علي اأو عل املر

قديــم  ــو وقــ  ما ي اأو بع�صهـــا فـي االأحوا التي يقدرها   الفات  ل امل غرامــــات 

ا  يقم ب�صداد  ة اإ انية ملال املر ة عمان ال�صل صر قدمها  اأ من اخلدمات التي 

ة علي فـي هذا ال�صاأن .  رامات امل الر�صوم وال

وج  ة علي  رامات امل نة ب�صداد الر�صوم وال ادر ال�صل ل م ي ق م االأجن ويلت

ص  ادر النهائية بت�صحيح الو ل امل ي ق م االأجن ما يلت قانون املرور وهذ الالئحة  

ل�صمان  م  يل ما  ا  ا انية  ال�صل عمان  ة  ول�صر با�صم   لة  امل�ص ة  للمر القانو 

ل .  نفـيذ 

ـــي بعــــد انق�صــــا )6(  لـــــة با�صـــم االأجن ـــــة امل�ص ـــ املر ص ا  وفـي جميـــ االأحــوا اإ

�صويــة  ها اإىل حــ  انية ح ة عمان ال�صل ادر الدولة جا ل�صر صهر من م �صتة اأ

ة  �صوؤولية حائ املر ل  ل  صعها القانو وفقا الأحكام هذ الالئحة  دون اأن ي و

اأو امل�صوؤو عنها وفقا حلكم املــاد )39( من قانون املرور . 
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اأ   املــادة  1/54 ، 2
ــــار ت  العفـــا مــــ ال

�صــة �صياقـــة موؤقتــة وفقــا حلكــم املــاد )7/51( من هــذ الالئحـــة    1 ـــو اإ�صـــدار ر ي
ت�صـة  واإعفـــاوؤ مــــن اأدا  ة  يـــة �صـــادر عن �صل �صـــة �صياقـــة اأجن ملـــن يحمـــــل ر

ية   ل وفقا لل�صرو اال ار  و ت اال

نة م�صروعة .  كون اإقامت فـي ال�صل اأن  اأ  

�صــة ال�صياقــة التي يحملها �صارية املفعـــو  وم�صــ علــ �صدورهـــا  كــون ر اأن    
)1( �صنة عل االأقل . 

نة .  �صة ال�صياقة معتمد فـي ال�صل كون ر اأن    

و ملدير  ( من هذ املــاد ي ال بال�صرو الوارد فـي الفقر )اأ   وم عدم االإ
ية .  �صة �صياقة اأجن ها ملن يحمل ر ا ة  �صة �صياقة من الف عام املرور اإ�صدار ر

�صــة عند  ل�ض التعاون لدو اخللي العربية  وعلــ االإدار �صحــ الر دو  اأ   2

ت�صة فـي الدو التي  ة امل �صة �صياقة عمانية  واإر�صالها اإىل ال�صل دالها بر ا�صت
ن لديهم اأ من اإقامة �صارية املفعو  ل االأجان  ها  وي�صتثن من  اأ�صدر
�صــة ال�صياقــة ال�صـادر من الدولــة  دامهم لر ــة ا�صت صري لــ�ض   فـــي دو امل

املوجودين فـيها . 

املــادة  1/130/هـ (  
�صة ال�صياقة م�صحوبة   ان ر �صة �صياقة  اأو  ة دون احل�صو عل ر �صياقة مر هـ  

ها .  ل ة عند  ها لرجا ال�صر قد ا  اأو االمتنا عن  اأو مل

املــادة  2/130 (
واأربع  مـان  ثــر من )48(  ــة الأ املر �صائـــق  وقيـــ  ــو  ي االأحـــوا ال  ـــل  فـي    2

وج اأمر ق�صائي .  �صاعـة  اإال 

املــادة  1/131 د   ن  
�صع   )90( ال  املقرر  ة  الن�ص جا  ال عتيم  ة  ن�ص او  الفة  كررت  ا  اإ د  
ان حتمل  ا  تابات اأو ر�صوم اأو اإ ان عليها  ا  الفــــــة االأوىل  اأو اإ اري امل يوما من 
�صريح  �صمة بق�صد االإعالن  دون احل�صو عل  ا  مك �صوت اأو الفتات اأو 

بذل . 
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ريـــــق اأو مهملـــــة  دمــــي ال ـــــور عــــل م�صت صـــ ي�صكـــل  ا وجـــدت متوقفــــة بو اإ م  

ي .  ض اأو ال �ص�صة للعر ن امل ي فـي غ االأما صة لل اأو معرو

 ن  احلاالت الوارد فـي املــاد )1/130( . 

املــادة  133 (  

�صــة ال�صياقــة  ــو �صح ر ال بحكـــم املــاد )35( مــن قانـــون املـــرور  ي مـــ عـــدم االإ

ــات الــــوارد فــــي املــاد )130(  وقيــــ �صائقـــي املر صهــــــر فـي حــــاالت  ـــة اأ ال ملـــد )3( 

ات الوارد فـي املــاد )131( مـــن هـــذ الالئحة   من هذ الالئحة  اأو حاالت ح املر

اري  ال )1( �صنة من  ــة  نتـــي ع�صـــر نق الفـــات )12( ا ـــاو عـــدد نقـــا امل ا  اأو اإ

ام النقا .  ل فـي ن د الفة  اأو 

املــادة  1/138 (  

ـــــو عـــدم ال�صيـــــر فـي  ــال بحكم املــاد )56( من قانــون املــرور  ي 1  مــ عــدم االإ

رامــة املقـــرر  الـــ ال ا دف امل ات الدعــــوى وفقـــا لقانون املـــرور والئحتـــ اإ اإجــرا

ينة فـي هذ الالئحة .  ـــات والقواعد امل وفقـــا للف

ــة  ال املــادة ال

ـــة �صيا�صيـــة" مـــن امللحـــق رقـــم )1( املرفـــق بالالئحــــة التنفـيذيــــة  ـــار "هي ـــد بع ي�صت

ة دبلوما�صية" .  ار "هي لقانون املرور  ع

املــادة الرابعــة

�ض ال�صياقة( من امللحق رقم )2( املرفق بالالئحة  انيا )ر ند )5( من  د بن�ض ال ي�صت

ي   التنفـيذية لقانون املرور  الن�ض اال

 

يــــــانت ال
مقدار الر�سم 

الريا العما

ا�صة دائمة5 فـيفة  �صة �صياقة  )100( مائـــــةاإ�صدار ر
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ام�ســة  املــادة ا

انيا  و)13 ، 17(  نود )1 ، 2 ، 4 ، 7( من اأوال  ) 12 ، 14 ، 15 ، 19 ( من  د بن�صو�ض ال ي�صت

ا�صعا  و)2 ، 5(  امنا  و)7( من  ام�صا  و) 15 ، 17( من  الثــا  و) 8 ، 18 ، 19( من  من 

الـــــ ع�صــــر  و)2 ، 3 ، 7( من راب ع�صـــــر  و)10 ، 15(  انـــي ع�صــــر  و)1 ، 10( من  مـــن 

ام�ض ع�صر  و)4 ، 5( مـــن �صـــاد�ض ع�صـــر  من امللحق رقم )3( املرفق بالالئحـــة  من 

ية   التنفـيذية لقانون املرور  الن�صو�ض اال

الفـات ال�سرعــة   اأول  

الفــــــةت ســ امل النقـاالفئـةو

�صاعة  1 م 3االأوىل او احلد االأق�ص لل�صرعة باأ من )75( 

2
ــاو احلـــد االأق�صــــ لل�صرعــــة

�صاعة  م ثـــر مـــن )50( اإلـــ )75(   باأ
2الثانية

�صاعة 4 م �صفرالرابعةاو احلد االأق�ص لل�صرعة اإىل )35( 

ة املرور 7 ل حر 1الثانيةال�ص ب ب�صكل يع

الفــات الوقــو   انيا  

الفــــــةت النقاالفئةامل

�ص�ض ل�صيارات االإ�صعاف 12 1الثانيةالوقوف فـي موق 

�ص�ض ل�صيارات املعاقـــــ  14 2االأوىلالوقوف فـي موق 

15
ن ان االأ ريق من ا ت ال الوقوف عل 

ارئة    فـي غ احلاالت ال
1الثانية

�ص�ض للم�صــــــــا  19 �صفرالثالثةالوقوف عل الر�صي امل
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ــاوز   الفــات الت ا   ال

الفــــــةت النقاالفئةامل

ريق 13 ير ال ريق  اأو فـي ج ت ال او من  2االأوىلالت

17

او ات الثقيلة اأو ال�صاحنات بالت قيام املر

او فـيها  ن الت ريق   فـي 
3االأوىل

مولــة   الركــا وا الفــات النقــ  ام�سا  

الفــــــةت النقاالفئةامل

ة  8 �صة املر ياد عن احلد املقرر فـي ر ا بال 1الرابعةنقل عدد ر

18
�صكل  ريقة  ريق العام ب ة عل ال �صح اأو حمل مر

ريق  دمي ال را عل م�صت
1الثانية

19
م  ة اأقل منها فـي احل ر ة  �صح اأو حمل مر

اأو قو املحر 
1الثانية

الفــات ال�سياقـــة   امنا  

الفــــــةت النقاالفئةامل

ـــــــرى 15 ـــــــــة اأ �صة من ف ة بر 3االأوىل�صياقة مر

صارات ال�صوئية 17 ام بامل�صار ال�صحيح عند االإ 1الثالثةعدم االلت

ــات   ــالت الر�سميــة واللو الفــات ال�س تا�سعا  

الفــــــةت النقاالفئةامل

7

اد  �صدير اأو ا�صت ة بلوحات  �صياقة مر

بعد انتها املــد املقرر 
1الثانية
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ــات   سا الفــات ال ا ع�سر  

الفــــــةت النقاالفئةامل

ــــــــة  2 قدمة مق�صور املر ض مرئي  ي اأجه عر 1الثانية ر

�صريح 5 ة دون  ينة عل املر ص مل�صقات اأو اأدوات  1الثانية و

الفــات قواعــد التدريـــ   ال ع�سر  

الفــــــةت النقاالفئةامل

ة دون وجود مدر 1 �صفرالثانية التدر عل �صياقة مر

10
ة دون احل�صو  التدري عل �صياقة مر

�صة مدر �صياقة  عل ر
1الثانية 

الفــات ال�سركــات والــور�   راب ع�سر  

الفــــــةت النقاالفئةامل

2
عمل  ض اأو االأفراد  ل الور صافـية من ق ي اأجه اإ ر
ة اأو ال�صوت ال�صادر عنها   ر املر م  ياد ع عل 

3االأوىل

3
ص حلاد ج�صيم  عر ة  �صليح مر

ة  قة من ال�صر دون موافقة م�ص
�صفرالثانية 

7
�صة ي العالمات العا ر عدم 
ات الثقيلة واملعدات   عل املر

1الثالثة 

-35-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

ات ال�سالمــة   ــرا الفــات ا ام� ع�سر  

الفــــــةت النقاالفئةامل

10
ونية دام الها  اأو اأ و�صيلة اإلك ا�صت

نا ال�صياقة رى فـي اأ  اأ
2الثالثة

15
ام االأمان  دام  الرب ال�صحيح حل عدم ا�صت

ا  لل�صائق والر
1الرابعة

ــرى   الفــات اأ �ساد� ع�سر  

الفــــــةت النقاالفئةامل

4

القرا اأو امل�صاهد اأو الع  ا ب ال�صياقة  االن�ص

ة   باأجه املر
�صفرالرابعة

ــــة 5 ا يعو التعرف عل �صائق املر 3االأوىلية الوج 

املــادة ال�ساد�ســة 

�صــاف اإلــ الالئحــــة التنفـيذيـــة لقانـــون املـــرور مـــواد جديـــد اأرقامـــها )13( مكـــررا  
فقر جديد اإىل املواد التالية   )21( مكـررا  )137( مكررا  )141( ، )142( ، )143( وبنود

 )1/60( ، )60( ، )2/59( ، )3/50( ، )48( ، )37( ، )30( )29( ، )14( ، )2/12( ، )3(

ية   )1/61( ، )68( ، )95( ، )1/130( ، )1/131(  ن�صو�صها اال

ــررا  13 م املــادة 
ي�ض  ر يل و م مراعا ال�صرو الوارد فـي املــاد )3( من قانون املرور ي�ص لت�ص
عـــ  هـــا عـــن )70( �ص ر قل �صعـــة  الت اأال  ية ورباعية الع ال نائية و الدراجات 

كون م�صمولة بالتاأم .  �صي �صي  واأن 

دام ويقت�صر  دود اال�صت اأرقام  الت لوحات  ية ورباعية الع ال �صرف للدراجات  و
ة اأو دراجة .  �صة �صياقة مر و �صياقتها بر �ص�صة لذل  وي ن امل دامها فـي االأما ا�صت

ية اأو رباعية  ال نائية اأو  ي�ض الدراجات  ر يل اأو  �ص و  وفـي جمي االأحوا ال ي
ع �صي �صي .  ها عن )70( �ص ر قل �صعة  الت التي  الع
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ــررا   املــادة  21  م

�صيــا  ص ا�صتيــرادا  امل�صتورد  ـــة  املر يــ�ض  ر ات  اإجــرا ام  اإ التاأ عن  فـي حالـــة 

ات  اإجرا ام  اإ التاأ عن  اأو  املقرر  املــد  امل�صدر عن  ة  املر را  اإ التاأ عن  اأو 

( من ر�صم  ات التي حتمل لوحات ) فح�ض ( حت�صل غرامة مقدارها )20  ي�ض املر ر

 ) صهر ال�صتة الثانية  و)50 ( عل االأ صهر ال�صتة االأوىل  و)40 يل ال�صنو عل االأ الت�ص

ادت مد التاأ عل �صنة .  ا  اإ

�صة  ة و�صح ر مة ح املر ات الال ام االإجرا و بعد انتها املــد املقرر دون اإ وي

ال بالعقوبة املقرر .  ل دون االإ ريق  و �ص فـي ال ة  ص املر ا  ها اإ �صي

ـررا   املــادة  137  م

الفات املرورية وفقا الأحكام قانون املرور واللوائح والقرارات املنفذ ل  ص امل  يتم 

الثابتة    ( ال�صرعة  ص  اأجه  عد  ونية  و االإلك والتقنيات  ال�ص  و�صائل  بكافة 

صـــار احلمــرا  ـــاو االإ الفــات  ــ  ص ــة  واليدويــة ( واأجهــ  واملتنقلــة  واملتحر

ة واأجه  جا املر عتيم  ة  ة الكحو فـي الدم واأجه قيا�ض ن�ص واأجه قيا�ض ن�ص

ة ملا ورد فـيها  عد ح الفات املرورية  و الفح�ض الفني من االأجه املعتمد ل�ص امل

اإىل اأن يث العك�ض . 

وافقة  الفات املرورية  رى ل�ص امل قنيات اأ صافة اأ و�صائل اأو  وملدير عام املرور اإ

املفت�ض العام . 

املــادة  141 ( 

الفت الأحكام قانون املرور واللوائح والقرارات املنفذ ل اجتيا  ث   ي عل من 

ل فـي احلاالت  دور فــي ال�صياقــة الوقائيــة فــي معهــد ال�صالمــة املروريــة باالإدار  و

يــة   اال

�صة �صياقت .   1 �صدور حكم ق�صائي اأو قرار اإدار ب�صح ر

رائم املن�صو�ض عليها فـي قانون املرور .   2 ث اإدانت بحكم ق�صائي فـي اإحدى ا من 
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املــادة  142 (

هات املعنية .  ن التي حتددها ا ي اإال فـي االأما ات لل ض املر ر عر يح

املــادة  143 ( 

عن  الناجمة  القانونية  عات  الت افة  عن  املة  م�صوؤولية  م�صوؤوال  ة  املر �صائق  يكون 

ريقة امنة .  ة ب ن املهياأ ل�ص املر ة فـي غ االأما �صياقة املر

املــادة  5/3 (  

ات واملعدات امل�صتاأجر التي حتمل لوحتي رقم غ عمانية ملد  ي�ض املر ر و  ي   5

ية   يل بال�صرو اال لد الت�ص ي�صها ب ر يد عل ف �صريان  موؤقتة ال 

( من املــاد )1/14( من هذ الالئحة .  اأ  مراعا الفقرات )اأ    

ليا .  ات اأو املعدات غ املتوفر  كون من املر   اأن 

ها اإىل االإدار لتعاد بعد انتها  �صي �صة  يل ور �صليم لوحتي رقم بلد الت�ص   

يل املوؤق .  ف الت�ص

ة .  ار املر ة من عقد ا�صت د  اإح�صار ن�ص

املــادة  2/12 (  

ام  ن فـي  االأجان  وال�صائح  والعابرين  ائرين  ال ة  مر بيانات  ا  اإد يتم  اأن  هـ  

ادر فـي املنافذ احلدودية .  و اأو امل الد

ائرين والعابرين وال�صائح االأجان بعد  ات ال ر �صياقة مر ل االأحوا يح وفـي 

ور .  يار اأو ال�صياحة اأو الع ص ال اأ انتها مد 

املــادة  14 (  

عــة اأيــام عمـــل  ال )7( �ص يلها  �ص ات  ـــة امل�صتـــورد اإنهـــا اإجـــرا علـــ مال املر   3

بدون  م�ص  ة  املر عت  ل  الفة  حالة  وفـي  نة   ال�صل ولها  د اري  من 

ة  وفـي هذ احلالة حتت�ص ر�صوم  �صح اللوحات اإداريا  وحت املر ي�ض  و ر

ند .  يل من اليوم التا للمد امل�صار اإليها فـي هذا ال الت�ص
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املــادة  29 (

ـــة   ات املرك هيـــ  

رات واملعدات واحلافالت  ا �صوت ال�صاحنات والقا ا �صوت  وي�ص اأن يكون    4

ـــان موجهـــة لالأعلـــ   ا�صور د نان  نهــا الفـــار عل )10( ع�صر اأ يـــد و التــــي ي

صـــــ  ـــا  وعلـــ االإدار و ث االنت ة اأو  ع ـــم ال�صـــوت اأ اأ�صوات م ا واأال ي�صـــدر 

ل .  مة ال�صتيفا  ال�صواب الال

ي واأدوات �صيانة .  ار احتيا 5  اإ

فاية حريق �صاحلة اال�صتعما .    6

املــادة  1/30 (  

( يعمــل عنـــد ال�ص  ـــ )لـــوا ات وميـــ�ض متق صوئيــة  يـــ  ن صـــار  يـــ اإ ر   

ـــورات وفـــــق  ــــ املق ص ورات و لـــ هيكـــل ال�صاحنـــات واملق ــ  علــ الفرامـــل يث

قرها االإدار .  املوا�صفات التي 

املــادة  37 ( 

ي  ر وجان وؤ �صة ف�صفورية  اد عا لية  ي حواج معدنية متينة وم ر 6  ي 

نان .  نها الفار عل )6( �صتة اأ يد و ور التي ي ال�صاحنة واملق

املــادة  48 (

هـــة  ة املتوافقة م املهنـــة امل�صرحـــة لـــ من ا لوبة للمقيم بالف �صـــة امل �صــدر الر و

ت�صة .  امل

قدرها االإدار .  �صة �صياقة الدراجة ل العماني اإال فـي االأحوا التي  �صرف ر وال 

املــادة  3/50 ( 

�صتند ر�صمــي �صادر مـــن اأحـــد مرا فحـــ�ض االإب�صــــار املعتمــــد  ـــ قـــو االإبـــ�صار  ث و

ات والر�صوم التي حتددها االإدار .  من االإدار وفق ال�صواب واالإجرا

املــادة  2/59 ( 

م�ض �صنوات   اري �صنعها )5(  فـي م�ص عل  عليم  ي�ض �صيار  ر و  ال ي هـ  

اري �صنعها )10( ع�صر �صنوات .  قيل م�ص عل  عليم  اأو �صيار 
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املــادة  60 (

دام �صيار التعليم .  نا ا�صت دا ال العما فـي اأ 5  ار

املــادة  60/ 1 ( 

اأهيل معلمي ال�صياقة .    اجتيا دور 

املــادة  1/61 (

علم ال�صياقة من االإدار .    احل�صو عل مناه 

املــادة  68 ( 

ات العائلية )الفان( التي  ة املر ار والفناد من ف ي�ض �صيار اأجر امل ر و  ي  12

لقة .  ات اأبوا من ة  كون املر ا  واأن  م�صة ر ابها )5(  او عدد ر ال يت

املــادة  95 (

ا  يلوم وحتدد ال�صرعة الق�صوى لل�صاحنات واحلافالت الثقيلة باأقل من )20( ع�صرين 

ريق .  فـي ال�صاعة عن ال�صرعة املقرر فـي ال

املــادة  1/130 (

ـــوؤ اأو الت�صـــار  ا ريـــق اأو م�صــار الت يـــر ال ريـــق اأو فـــي ج ت ال ـــاو مـــن  الت   

اأو اأر�صفة امل�صا . 

ها  او اأو ي�صكل  ها فـي   او ن  ريق  ة فـي  صاحنة اأو حافلة ملر او    

رقات الفرعية واملحلية .  ها فـي ال او ة املرور  اأو  ور اأو عرقلة عل حر

ارية  اأو م را .  ض  علم الأغرا �صة  �صياقة دراجة بر   

يتهــا  القـــا  اأو بلوحــة رقــم واحــد اأو  ة اأو دراجة بدون لوحات اإ �صياقة مر   

ها .  ص اأو حتري ما ي فـي بيانا اأو و

نــــا ال�صياقــــــة  ــرى فـي اأ ونيــة اأ ـــ النقـــــا  اأو اأ و�صيلــــــة اإلك ـــــدام الها م  ا�صت

الفــــــة االأوىل .  كا امل اري ار صهر من  ة اأ ال ال )3(  فـي حالة التكرار 

ض .  �ض  التفحي اأو اال�صتعرا

الفة اأو اأ .  م�ص  الفات غ املنهية )50(  مو امل ا بل    اإ
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املــادة  1/131 ( 

اد بعد انتها  �ص بلوحات الفح�ض  اأو الت�صدير  اأو اال�صت ة  ص املر ا  اإ �ض  

املــد املقرر . 

ي�ض  ر �ص ب  الت  ية اأو رباعية الع ال نائيــة اأو  ـــ الدراجـــات  ص ا    اإ

�ص�صة لها .  ن امل اأو فـي غ االأما

ور .  يار  اأو الع ض ال�صياحة  اأو ال ية فـي غ اأغرا ة اأجن ف  �صياقة مر

نا ال�صياقة فـي حالة  رى فـي اأ ونية اأ دام الها النقا اأو اأ و�صيلة اإلك �ض  ا�صت

التكرار . 

يتهــا  القـــا اأو بلوحــة رقــم واحــد اأو  ــة اأو دراجــة بـــدون لوحات اإ   �صياقــة مر

ها .  ص اأو حتري بيانا اأو و

ية موؤقتة بعد انتها املــد املقرر .  ة اأجن يل مر �ص �صياقة اأو  ر  

املــادة ال�سابعــة 

ي�صاف اإىل امللحق رقم )1( " اأنوا اللوحات املعدنية واأبعادها " املرفق بالالئحة التنفـيذية 

ي   لقانون املرور  بندان جديدان عل النحو اال

دام ) اأ�صود  اأبي�ض ( .  دود اال�صت  

دام   دود اال�صت ة للوحات  8  بالن�ص

اأ  x 520 110 ملم . 

  x 277 135 ملم . 

امنــة   املــادة ال

ي�صاف اإىل امللحق رقم )2( " جدو الر�صوم " املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون املرور 

ان  �ض ال�صياقة(  فقر انيا  ر ند ) فقرات جديد باأرقام )10 ، 11 ، 12 ، 13( اإىل ال

ات(  فقرات جديد باأرقــام  ـــند )رابعا  ملكيــة املر ـــان برقمــي )5 ، 6( اإلـــ ال جديد

رى(  بند جديد برقم )�صابعا   ند )�صاد�صا  ر�صوم اأ )3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9( اإىل ال

ي   اال ر�صوم الفح�ض الفني( ن�صو�صها 
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ــ� ال�سياقــة   انيا  ر

يــــــانت مقدار الر�سم ال
الريا العما

�صة �صياقة موؤقتـــــــــــــة 10 )10( ع�صراإ�صدار ر

�صة ال�صياقة 11 م�صةا�صتمار بال فقدان ر  )5(

عليم مدر �صياقــة 12 ديد  م�صة ع�صر�صريح    )15(

عليم مدر �صياقة 13 ال لت�صريح  م�صةبد فاقد    )5(

ـــات   يـــة املرك رابعا  مل

يــــــانت ال
مقدار الر�سم 

الريا العما

5

ال ملكية  اإ�صدار بد فاقد  

ات والدراجات جمي اأنوا املر
م�صة  )5(

ة 6 الة رهن مر صافة  اإ م�صةاإ  )5(

ـــرى   �ساد�سا  ر�ســـو اأ

يــــــانت املــدةال
مقدار الر�سم 

الريا العما

3

�صة  ة غ مر �صدير مر صهاد 

ام(  ا  ح )جديد  مل
)10( ع�صر)7( اأيام

�صة 4 ة مر �صدير مر )10( ع�صر)7( اأيامصهاد 

5
ي )قاعد  هيكل  لون   �صريح 

رى(  صافات اأ ر  اإ
م�صة)14( يوما  )5(
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اŸــدةالبيــــــانت
مقدار الر�سم 

الريا العما

ات  بد فاقد  6 )5( خم�سة)30( يوماصهاد برا الذمة للمر

ة  7 )5( خم�سة)7( اأيامصهاد بد فاقد لت�صدير املر

ة  بد فاقــــد  8 ا مر )5( خم�سة-صهاد اإل

ة  مال اأو  9 ات نقل ملكية املر )5( خم�سة-صهاد اإ

�سابعا  ر�ســو الفحــ� الفنــي  

البيــــــانت
مقدار الر�سم 

الريا العما

ا 1 ات حت )25( را )5( خم�سةفح�ض املر

2

فح�ض ال�صاحنات واملعدات واحلافالت 

ا فاأ  من )26( را
)10( ع�صر

3

اإعاد فح�ض ال�صاحنات واملعدات واحلافالت 
ا فاأ بعد انتها ف الفح�ض  من )26( را

ديدها  دون 
)10( ع�صر

ا 4 ات حت )25( را )5( خم�سةاإعاد فح�ض املر

ة اليا 5 )40( اأربعونفح�ض قاعد املر

ـــــــــــة 6 ن املر )10( ع�صراإعاد و

رى   تابــــ  �صاد�صا  ر�صوم اأ
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املــادة التا�سعــة 

ا ع�صر   صرا   ا�صعا  عا امنا   ام�صا  �صابعا   الثا   انيا   نود ) �صاف اإىل ال  
انيا( من امللحق رقم )3( املرفق بالالئحة  ام�ض ع�صر( من ) ال ع�صر  راب ع�صر  

ي   اال التنفـيذية لقانون املرور  بنود جديد ن�صو�صها 

الفــات الوقـــو   انيا  

الفــــــةت النقاالفئــةامل

26
ص ي�صكل  ريق بو ان ال ة ب اإيقاف املر

دمي  ور عل م�صت
1الثانية

ريق 27 ي ال ة مهملة عل اأحد جان �صفرالثالثةر املر

28
�ص�صة  ن امل ي فـي غ االأما ة لل اإيقاف املر

ي  ض اأو ال للعر
�صفرالثانية

ان االأي�صر  29 ريق من ا ت ال 2االأوىلالوقوف عل 

30

م�صة اأمتــــــــار  قل عن  �صافة  وقوف ال�صاحنة 
ر الرئي�صية  ن لل ريق االأ ت ال من 

ارئة  فـي غ احلاالت ال
2االأوىل

ريق 31 �صفرالرابعةالوقوف عل ج من م�صر ال

ـــاوز   الفــات الت ا   ال

الفــــــةت النقاالفئــةامل

18

وؤ ا او فـي م�صار الت الت

 اأو الت�صار اأو اأر�صفة امل�صا  
1الثالثة

19

ريق واال�صتمرار بال�ص  ت ال اخلرو اإىل 

رى   ة اأ او مر ة بق�صد االإف�صا لت باملر
1الرابعة
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الفــــــةت النقاالفئــةامل

ر لل�صاحنات واحلافالت  20 او اخل 2الثانية الت

21

او ال�صاحنات اأو احلافالت

ر الرئي�صية   فـي غ ال
1الثالثة

مولــة   الركــا وا الفــات النقــ  ام�سا  

الفــــــةت النقاالفئــةامل

29
ة  ا اأو حمولة( عل مر ار )ر النقل الت

حتمل لوحات الفح�ض
1الثالثة

30
ة اأو دراجة  ا اأو حمولة عل مر نقل ر

عليم  حتمل لوحات 
1الثالثة

يد عن العدد املقرر فـي احلافالت  31 ا ي 1الثالثةنقل ر

الفــات ال�ســـارات والنــارة   �سابعا  

الفــــــةت النقاالفئــةامل

15
�صكل ريقة  نن( ب ا�صتعما اإنار )ال

ريق  دمي ال ور عل م�صت  
�صفرالرابعة

16

 ) ي ال�صوئي )اللوا ي جها التن ر عدم 
ورات  ص املق ورات و بال�صاحنات واملق

اأو عدم �صالحيت 

�صفرالثالثة

17
ة بدون االأنوار الرئي�صية  �صياقة مر

ر امل�صا  عل ال
�صفرالرابعة

او   الفات الت الثا   تاب  
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الفــات ال�سياقـــة   امنا  

الفــــــةت النقاالفئــةامل

25
ات الثقيلة  ال�ص باملر

ها   واملعدات فـي وق من �ص
1الثانية

26
رف �صوت املذيا اأو اأ اأجه �صمعية 

ريق  رى فـي ال اأ
1الرابعة

27

ي ال�صوئي يل جها التن �ص عدم 

ة   )اللوا ( لل�صاحنات واملعدات الثقيلـة اأو املر
املرافقة لها 

1الثالثة

ها  28 �صي �صة  ي ر ة �صح اأو األ 2االأوىل �صياقة مر

 29
ة مكان احلاد ر �صائق املر

ات  ل ا�صتكما االإجرا  ق
2الثانية

ة 30  ة لرجل ال�صر وق �صائق املر 1الثانيةعدم 

ة التفتي�ض 31 ة لنق وق �صائق املر 3االأوىلعدم 

32
يار  ية بعد انتها ف ال ة اأجن �صياقة مر

ور لالأجان  اأو ال�صياحة اأو الع
�صفراالأوىل

33
وار فـي حالة االإف�صا لها  ت �صيارات ال

ارئة  عند نقلها حاالت 
2الثانية

34
ض  ية فـي غ اأغرا ة اأجن �صياقة مر

ـور  يار اأو الع ال�صياحة اأو ال
�صفرالثانية

35
 ) �صياقة دراجة نارية ) �صائق  را

�ض اخلو  دون ل
2الثانية

36
 ) �صياقة دراجة هوائية )�صائق  را

�ض اخلو  دون ل
�صفرالرابعة

37
دام(  دود اال�صت ة  دراجة ) �صياقة مر

�ص�صة  ن امل فـي غ االأما
2االأوىل
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الفــــــةت النقاالفئــةامل

38
قودها اأو عدم  ة دون االإم�صا  �صياقة مر

لو�ض عل املقعد بال�صكل ال�صحيح  ا
2الثانية

39
ات ل �صياقة دراجة لتو�صيل ال

ر الرئي�صية  عل ال
1الرابعة

ض 40 3االأوىلالتفحي واال�صتعرا

لق اأو قيد االإن�صا41 ريق م ة عل  1الرابعة�صياقة مر

ــات   ــالت الر�سميــة واللو الفــات ال�س تا�سعا  

الفــــــةت النقاالفئــةامل

10
ة حتري بيانات لوحة املر

ية اللوحة اأو ج منها   اأو 
3االأوىل

11
ة فـي مكانها  ي لوحة رقم املر ر عدم 

صح  �ص�ض ب�صكل وا امل
1الثانية

12
يل موؤق  ية بت�ص ة اأجن يل مر �ص �صياقة  

بعد انتها املــد املقرر
�صفراالأوىل

ـــات   سا الفـــات ال ا ع�سر  

الفــــــةت النقاالفئــةامل

11
جا �صيار التعليم  لوين  عتيم اأو 
ل   االأجر  اأو االأجر حت ال

1الثالثة

12

ص الها  ي اأدا اأو و�صيلة اأو مث لو ر
رى عليها  ونية اأ النقا اأو اأ و�صيلة اإلك

دام ال�صائق  ال�صت
1الثالثة

�صريح  13 ي �صندو عل الدراجة بدون  1الثالثةر

الفات ال�صياقة   امنا   تاب  
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الفــات قواعــد التدريــ   ال ع�سر  

الفــــــةت النقاالفئــةامل

ا املدر ب التدري 14 1الثانية ان�ص

15
دام املدر الها  اأو اأ و�صيلة  ا�صت
نا التدري   رى فـي اأ ونية اأ اإلك

1الثالثة

عليم �صياقة منت  16 1الثانية التدري بت�صريح 

ة غ م�صر بها  17 ة بف 2االأوىلالتدري عل مر

18
عليم ب ال العما  ة  �صياقة مر

ان ال العما غ مكتمل  اأو 
1الرابعة

19
�ض غ حا�صل  ص عليم من  ة  �صياقة مر

�صة مدر �صياقة  عل ر
2الثانية

الفــات ال�سركـــات والـــور�   راب ع�سر  

الفــــــةت النقاالفئــةامل

10

ات  ض بي املر اأج  معار الفة مكا 
يل ال�صادر  وافقة الت�ص لل�صرو الوارد 

عن االإدار 
�صفراالأوىل

ر الرئي�صية  11 1الثانية�صي معدات عل ال

12
صافات ي مل�صقات اأو اإ ر

�صريح  ة ب   عل املر
�صفراالأوىل

-48-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

ات ال�سالمــة   ــرا الفــات ا ام� ع�سر  

الفــــــةت النقاالفئــةامل

20
فا  فا عند نقل اأ ر�صي االأ دام  عدم ا�صت

قل اأعمارهم عن )4( اأرب �صنوات
1الرابعة

ا فـي �صندو ال�صحن املعد للحمولة  21 1الرابعةحمل الر

22
انات الوقود ي  صافة اأو  اإ

الف موا�صفات امل�صن   ب
�صفراالأوىل

ريق دون موافقة االإدار23 �صفراالأوىلفتح منافذ عل ال

املــادة العا�ســرة 

ــار  ــ ع ل مـــا  املــاد )60(   نــد )2( مــن  املــاد )1/10(  وال نـــد )1( مــن  ـــ ال  يل

ند  ل الفقر )3( من ال " من املــاد )8/68( و ة االأجر ر عل االإنا قياد مر "ويح

من   )11( ند  ال ويل  الر�صوم   جدو   )2( رقم  امللحق  من  ات  املر ملكية  )رابعا(  

نــــــد )6( مــــن �صــــــاد�ض عــ�صــــر مـــن امللـحــــق رقـــــم )3( املرفــــــق بالالئحـــة  ام�ض ع�صر  وال

التنفـيذيـــــة لقانون املــرور . 
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