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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2016/38

باإ�ســدار تعديـالت علـى بعـ�ض اأحكــام قانــون املـــرور

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون املرور ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 93/28 ،

وبعد العر�س على جمل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمـل بتعديـالت اأحكـام قانـون املـرور امل�سـار اإليـه ، املرفقـة .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فـي : 30 مـن �ســــــــــوال �سنـــة 1437هـ

املـوافــــق :   4  مـن اأغ�سطــ�ض �سنـــة 2016م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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تعديــالت علــى بعــ�ض اأحكــام قانــون املــرور

املــادة ) 1 (

ي�ستبــــدل بالكلمـات ) القائـــد / القيـــادة / قـــاد ( ، الكلمات ) ال�سائق / ال�سياقــة / �ســاق ( 

وبعبارة ) املركبة الآلية ( وكلمة ) ال�سيــارة ( كلمــة ) املركبــة ( اأينمــا وردت فـي قانــون املــرور 

امل�سـار اإليــه . 

املــادة ) 2 (

ي�ستبدل بن�سو�س املـواد )1 ، 14 ، 32 ، 33 ، 34 ، 41 ، 42 ، 44 ، 1/46 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 55( 

من قانون املرور امل�سار اإليه الن�سو�س الآتية :

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�سح قرين كل منها ، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

املفتــ�ض العـــام : 

املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك .

الإدارة : 

الإدارة العامة للمرور ، اأو اأحد فروعها فـي املحافظات والوليات .

املركبــــــة :

و�سيلة من و�سائل النقل اأو اجلر ، اأعدت لل�سري بقوة اآلية اأو ج�سدية ، على  الطريق ، ومعدة 

لنقل الأ�سخا�س اأو احليوانات اأو الأ�سياء ، وت�سمل - ب�سفة خا�سة - ال�سيارات وال�ساحنات 

واحلافالت والقاطرات واملقطورات واجلرارات واملعدات والدراجات ، ول ت�سمل القطارات . 

الدراجـــــة :

اآلـي ، ولي�سـت م�سممـة علـى �سكـل مركبـة  اأو اأكرث ، جمهزة مبحرك  مركبة ذات عجلتني 

معدة لنقل الأ�سخا�س اأو الأ�سياء .

الطريـــــق :

كــل �سبيــل مفتــوح لل�سيــر العــام ، للمركبـات اأو للم�سـاة اأو احليوانـات ، وي�سـمـل الطرقـات 

واأكتافها وال�سوارع وال�ساحات واملمرات والأنفاق واجل�سور التي يجوز للنا�س عبورها .
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كتــــف الطريـــق :

جزء من الطريق ، حماذ له من اجلانب الأمين ، ومعد للتوقف ال�سطراري للمركبات .

مكــان عبــور امل�ســاة :

املكـان املخ�سـ�س ملـرور امل�ساة باأمان .

الوقــوف ) النتظـــار ( :

وجود املركبة فـي مكان ما لفرتة زمنية حمددة اأو غري حمددة .

عالمــات/اإ�سارات الطريق :

عالمـــات اأو خطـــوط اأو اإ�سارات تنظيمية تو�سع على الطريق اأو على جوانبه بق�سد �سبط 

وتنظيم حركة املرور ، وحتدد الالئحة التنفـيذية �سفات هذه العالمات والإ�سارات .

الراكــــب :

كل �سخ�س يوجد باملركبة ، اأو يكون نازل منها اأو �ساعدا اإليها ، بخالف ال�سائق .

ال�سائــــق :

كل �سخ�س يتوىل �سياقة مركبة اأو و�سيلة من و�سائل النقل اأو اجلر اأو احلمل .

رخ�ســة ال�سياقـة :

وثيقـــة ر�سميـــة �ســـادرة مــــن الإدارة اأو مــن �سلطة خمت�سة جتيز ل�ساحبها �سياقة مركبة 

من نوع اأو اأنواع معينة من املركبات .

رخ�سة ت�سيري املركبة :

وثيقة ر�سمية �سادرة من  الإدارة اأو من �سلطة خمت�سة جتيز ت�سيري املركبة على الطريق 

طوال مدة �سالحيتها بال�سروط املن�سو�س عليها فـي القانون .

امل�ســـــــاة :

الأ�سخــــا�س الذيــــن ي�سيــــــرون علــــى الطريـــــق م�ســيـــا علـــى اأقدامهــم ، ومــن فـــي حكمهــم ، 

وفق ما حتدده الالئحة التنفـيذية .

الــوزن الفــارغ :

وزن املركبة جمهزة مبحروقاتها واآلت ال�سيانة والإ�سالح واأدواتها الحتياطية .

الــوزن الإجمالــي :

الوزن الفارغ للمركبة بالإ�سافة اإىل احلمولة وال�سائق والركاب .

الالئحـة التنفـيذيـة :

الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
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املــادة ) 14 (

ل يجــوز تغيري وجه ا�ستعمال املركبة اأو قاعدتها اأو لونها اأو ا�ستبــدال حمركهـا اأو هيكلها 

اأو اأي جــزء جوهــري منــها ، اإذا كان من �ساأن ذلك تغيري بيانات ترخي�س ت�سيريها ، اإل بعد 

احل�سـول على اإذن �سابق من الإدارة ، وعلى مالك املركبة اأن يبلغ الإدارة كتابة ، خـالل )10( 

ع�سرة اأيام بعد ا�ستكمال عملية التغييــر اأو ال�ستبــدال ، وعلى الإدارة فـي حــالت التغييــر 

وال�ستبدال التي توؤثر على املتانة والأمن اإخ�ساع املركبة للفح�س الفني للتحقق من اأن 

ذلك قد مت وفق الأ�سول الفنية ل�سروط املتانة والأمن .

اأو لونها  وفــــي جميــــع الأحــــوال يحظـــر القيــام باأعمال اإ�سالح املركبة وتغيري قاعدتها ، 

اأو ا�ستبــدال حمركهــا ، اأو هيكلهـا اأو اأي جزء منها اأو الإ�سافة عليها فـي غري ور�س اإ�سالح 

املركبات املرخ�سة لهذا الغر�س . 

ويجب على الإدارة اإلغاء ترخي�س ت�سيري املركبة اإذا ثبت اأن التغيري اأو ال�ستبدال ل يتفق 

ومتطلبات املتانة والأمن .

املــادة ) 32 (

، واتباع تعليمات  علــــى �سائقي املركبات اللتزام بقواعد املرور واآدابه وعالماته واإ�ساراته 

رجال ال�سرطة فـي هذا ال�ساأن .

وتبيــن الالئحـــة التنفـيذيـــة هـــذه القواعـــــد والآداب والعالمــــات ، والإ�ســــارات واحلديــــن 

الأدنى والأق�سى ل�سرعة املركبـات ، واآلية وو�سائل �سبط املخالفات ، والغرامات التــي توقع 

على املخالف .

املــادة ) 33 (

ل يجــوز اإهمــال اأو تــرك املركبات اأو احليوانات اأو الأ�سياء فـي الطريق بحالة ينجم عنها 

تعري�س حياة الغري اأو اأمواله للخطر اأو تعطيل حركة املرور اأو اإعاقتها .

كما يحظر باأي حال من الأحوال عر�س املركبات للبيـــع فـي الأماكــن العامـــة ، اأو الأماكن 

التي توؤثر على حركة املرور واأمنها وان�سيابها ، وفقا ملـا حتدده الالئحة التنفـيذية .

ول�سرطة عمان ال�سلطانية �سحب املركبات حمل املخالفة على نفقة املخالف .
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املــادة ) 34 (

، وتاأمني  املرور  بالقواعـــد والنظــــم الالزمة لتنظيــم حركة  قــرارا  العـــام  املفتـــ�س  ي�ســـدر 

واإ�سارات  اأمـــاكن لفتـــات  ، وتنظيم وحتديـــد  الركاب وامل�ساة واملركبات  �سالمتها و�سالمة 

املرور ال�سوئية وعالمات املرور الدولية ، وغري ذلك من الأمور التي ت�سمن تاأمني املرور 

و�سالمته ، وتنظيم وحتديـــد اأماكن انتظــــار وقوف املركبات باأنواعهـــا ، ومواقف مركبات 

الأجرة ، واأماكن �سري وعبور امل�ساة ، وتتوىل �سرطة عمان ال�سلطانية الإ�سراف على تنفـيذ 

تلك القواعد والنظم .

املــادة ) 41 (

ل يجـــوز ملالـــك املركبة اأو املرخ�سة با�سمه اأو حائزها اأو امل�سوؤول عنها ، اأن يعهد ب�سياقتها 

اإىل �سخـــ�س غيـــر حا�ســـل على رخ�سة �سياقة تخوله �سياقة هـذا النوع من املركبــات ، اأو اأن 

يعهد ب�سياقتها وهو يعلم ، اإىل �سخ�س حتت تاأثري خمر اأو خمــــدر ، اأو اأي موؤثـــرات عقليــة 

اأخرى ، اأو اأنه يعاين من اأعرا�س اأي مر�س  يوؤثر على �سياقته للمركبة .

املــادة ) 42 (

لرجال ال�سرطة اأن يطلبوا من مالك املركبة اأو املرخ�سة با�سمه اأو حائزها اأو امل�سوؤول عنها 

اأي معلومات عن ال�سخ�س الـــذي كــــان ي�سوقهــــا ، اأو اأي معلومــــات مـــن �ساأنهـــا اأن تك�ســــف 

عـــن ظـــروف ارتكــــاب اأي خمالفــــــة اأو ال�سخــــــ�س املت�سبــــــب فـيهــــــا اأو ت�سهــل القبـــ�س عليــه ، 

فــاإذا امتنــع عــن ذلــك اأو تعمــد اإعطــاء بيانــات غيــر �سحيحــة بــدون عـــــذر قانونــي ، وتعـــذر 

املركبة  ل�سائق  القانون  املقررة مبوجب  العقوبة  ال�سائق عوقب بذات  التعـــرف على هوية 

الذي ارتكب املخالفة ، وذلك مع عدم الإخالل باأي عقوبات اأخرى يقررها القانون .

املــادة ) 44 (

تتوىل الإدارة الإ�سراف على انتظام املرور ، وتطبيق اأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات 

املنفذة له ، وتتوىل �سرطة عمان ال�سلطانية �سبط ما يقع من خمالفات لتلك الأحكام بكافة 

الو�سائل والتقنيات املتاحة واملعتمدة ، وفقا لالإجراءات القانونية والفنية ل�سبط املخالفة ، 

وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة التنفـيذية ، وتكون املحا�سر التي حتررها فـي هذا 

ال�ساأن وكافة و�سائل الإثبات حجة ملـا ورد فـيها من وقائع اإىل اأن يثبت العك�س .

وا�ستثنـاء مـن الفقـرة الأولـى مـن هـذه املــادة ، يكـون اإنهـاء حــوادث املـرور وفقـا للقواعــد ، 

وبال�سروط التي ي�سدر بتحديدها قرار من املفت�س العام ، بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
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املــادة ) 46 (

1 - حتديــد ر�سـوم ت�سجيـل رخـ�س ت�سييــر املركبــات ورخــ�س ال�سياقــة وجتديــدها باأنواعها 

املختلفـــة ، وغريهــا مــن الر�ســوم التــي يجـب حت�سيلهـا مبوجـب اأحكام هذا القانون ، 

وذلك بالتن�سيق مع وزارة املالية .

املــادة ) 49 (

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة فـي هذا القانـــون ، اأو باأي عقوبة اأ�سد واردة فـي قانون 

اآخر ، يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد علــى )3( ثالثة اأ�سهر ، وبغرامـــة ل تزيد علـــى )500( 

خم�سمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل من ارتكب اأيا من الأفعال الآتية :

1 - خمالفة اأحكام املـواد ) 2 ، 3 ، 11 ، 14 ، 21 ، 27 ، 40 ، 41( من هذا القانون .

2 - الإدلء اأمام ال�سلطات املخت�سة مبعلومات كاذبة ، اأو تقدمي وثائق غري �سحيحة ، 

اأو تعمـــد اإثبــــات بيانــــات غيــــر �سحيحـــة فــي النماذج اأو الطلبات املن�سو�س عليها 

فـي هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له .

3 - تعمد �سياقة مركبة عك�س اجتاه ال�سري على طريق مف�سول الجتاهات .

4 - �سياقة مركبة �سحبت رخ�سة ت�سيريها اأو لوحات اأرقامها ، اأو كان قد األغي ترخي�س 

ت�سيريها ، اأو كانت رخ�سة �سياقة �سائقها م�سحوبة اأو ملغاة .

5 - القيام باأي عمل ا�ستعرا�سي باملركبة فـي الطريق ، اأو فـي الأماكن غري املخ�س�سة 

لذلك .

6 - ارتكاب فعل خمالف لالآداب العامة داخل املركبة .

7 - تعديل ، اأو اإ�سافـــــــة اأي جزء اإىل املركبــــة ، ل تتفق مع موا�سفات الت�سنيع ، اأو توؤثر 

على ال�سالمة ، اأو ال�سكينة العامة .

8 - تعمـــد ال�سائـــق عبـــور الأودية ب�سكل ينجم عنه تعري�س حياته اأو حياة الركاب معه 

اأو الغري للخطر .

ويعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )1( �سهر ، ول تزيد علــى )3( ثالثـــة اأ�سهـــر ، 

وبغرامة ل تقل عن )200( مائتي ريال عمانــي ، ول تزيد علـــى )500( خم�سمائـــة 

ريــال عمانــي ، كــل من امتنــع عن اإعطاء عينة نف�س ، اأو اإجـــراء الختبـــار الطبي 

للك�سف عن الكحول اأو املخدر ، اأو اأي موؤثرات عقلية اأخــرى ، اإذا وجد لدى رجال 

ال�سرطـــة مـــن واقــــع اجلرائــــم املن�ســـو�س عليهـــا فـــي هذا القانـــون مـــا يحملهـــم 

على العتقاد باأنه متعاط لتلك املواد .
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املــادة ) 50 (

مــع عـــدم الإخــالل بالتدابيــر املقــررة فـي هذا القانون ، اأو باأي عقوبة اأ�سد واردة فـي اأي 

قانون اآخر ، يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )2( �سهرين ، 

 وبغرامة ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل من �ساق مركبة على الطريق ب�سرعة اأو تهور ، اأو بطريقة 

ت�سكـــل خطــــورة ، اأو تعــــر�س حيــــاة الأ�سخــــا�س اأو اأموالهـــم للخطــــر ، اأو جتاوز فـي مكان 

خطر اأو ممنوع التجاوز فـيه ، اأو جتاوز من كتف الطريق دون مربر ، وذلك وفقا للحالت 

والأو�ساع التي حتددها الالئحة التنفـيذية .

ويعاقب بذات العقوبـة اإذا نتــج عـــن ارتكـــاب اأي فعــــل مــــن هــــذه الأفعــــال مــــر�س �سخـــ�س ، 

اأو تعطيله عن العمل مدة ل تزيد على )30( ثالثني يوما .

واإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مر�س �سخ�س اأو تعطيله عن العمل مدة 

تزيـــد علـــى )30( ثالثيـــن يومـــا ، يعاقـــب بال�سجـــن مدة ل تقل عن )1( �سهر ، ول تزيد 

على )4( اأربعة اأ�سهر ، وبغرامة ل تقل عن )100( مائة ريـــال عماين ، ول تزيــد على )500( 

خم�سمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني .

فاإذا نتج عن ارتكابه اأي فعل من هذه الأفعال وفاة �سخ�س اأو اإ�سابته بعجز كلي م�ستدمي ، 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )2( �سنتني ، وبغرامة ل تقل 

عن )1000( األف ريال عماين ، ول تزيد على )3000( ثالثة اآلف ريال عماين ، اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني .

املــادة ) 51 (

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة فـي هذا القانون ، اأو باأي عقوبة اأ�سد واردة فـي اأي قانون 

اآخر ، يعاقب بال�سجن مدة  ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )30( ثالثني يوما ، 

وبغرامــــة ل تقــــل عـــن )50( خم�سيــــن ريال عمانيــــا ، ول تزيــــد علـى )300( ثالثمائة ريال 

عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل من ارتكب اأيا من الأفعال الآتية :  

1 - خمالفــــــــة اأحكـــــــــام املـــــــواد )16/فقـــــــرة ثانيــــــــة ، 17 ، 18 ، 19 ، 25 مكــــــررا ، 26( 

مـن هــذا القانــون .

2 - خمالفة حكم املـادة )38( من هذا القانون ، وفـي حال خمالفة الفقرة الثانية منها 

يحكم بغلق املحل اأو الور�سة ملدة ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر .

3 - ا�ستعمال املركبة فـي غري الغر�س املبني فـي ترخي�س ت�سيريها .
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4 - المتنـــاع عـــن ت�سليـــم رخ�ســة ال�سياقــة لرجــال ال�سرطــة ، والتي �سدر قرار اإداري 

اأو حكم اأو اأمر ب�سحبها .

املــادة ) 52 (

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة فـي هذا القانون ، يعاقب بغرامة ل تزيد على )200( 

مائتي ريال عماين ، كل من يخالف اأي حكم من الأحكام الواردة فـي هذا القانون اأو اللوائح 

والقرارات املنفذة له ، ما مل ين�س القانون على عقوبة خا�سة به .

املــادة ) 53 (

ت�ساعـــف العقوبـــــة املن�ســـــو�س عليـهـــــا فـــــي كــــــل مــــــــن املـــــــــواد )49 ، 50 ، 50 مكــــررا ، 51( 

مـن هـذا القانـون بحديهـا الأدنــى والأق�سى ، فــي حـال تكـرار ارتكـاب اجلرميــة خــالل )3( 

الأ�سهر الثالثة التالية لرتكاب اجلرمية ال�سابقة .

املــادة ) 55 (

للمفت�س العام اأو من يفو�سه ، عدم ال�سري فـي اإجراءات الدعوى فـي اجلرائم املعاقب عليها 

مبوجب هذا القانون اإذا دفع املخالف غرامة حتدد وفقا للفئات والقواعد التي ي�سدر بها 

قرار من املفت�س العام ، ب�سرط األ تتجاوز قيمة الغرامة فـي كل حالة ن�سف احلد الأق�سى 

للغرامة املقررة للجرمية مو�سوع ال�سلح . 

ويوؤدى مبلغ ال�سلح اإىل خزانة �سرطة عمان ال�سلطانية اأو اإىل اأحد ال�سباط املرخ�س لهم 

بقرار من املفت�س العام حت�سيل هذه الغرامات .

ويجوز فـي جميع حالت ال�سلح �سحب رخ�سة ال�سياقة ، وترخي�س ت�سيري املركبة ولوحات 

اأرقامها اأو اأي منها ، ملدة ل تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر ، ولالإدارة فـي احلالت التي تقدرها 

اإلزام املخالف باجتياز دورة فـي ال�سياقة الوقائية فـي اأحد املعاهد املرورية املتخ�س�سة .

املــادة ) 3 (

ي�سـاف اإلـى قانـون املـرور امل�سـار اإليـه مـواد جديـدة علـى النحـو الآتـي :

املــادة ) 15 ( مكـــررا 

يحظر �سياقة الدراجة التي تقل �سعة حمركها عــن )70( �سبعني �ســم3 ، كمــا يحــظر ا�ستيــراد 

هــــذا النــــوع مـــن الدراجــــات ، واملركبــــات ذات العجــالت الثــالث التــي ت�ســنع لنقل الركاب 

اإل بت�سريح من وزارة التجارة وال�سناعة بالتن�سيق مع �سرطة عمان ال�سلطانية .
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املــادة ) 49 ( مكـــررا 

مــع عـــدم الإخـــــالل بالتدابيـــــر املقـــــررة فـي هـــــذا القانـــون ، اأو بـــــاأي عقوبـــــة اأ�ســــــد واردة 

فـــي قانــــون اآخـــــر ، يعاقــــب بال�سجـــــن مـــــدة ل تزيـــد علــــى )10( ع�ســـــرة اأيـــام ، اأو بغرامــــة 

ل تزيـد علـى )300( ثالثمائـة ريال عماين ، كل من ارتكب اأيا من الأفعال الآتية :

عذر  بدون  ال�سرطة  رجال  من  طلبهــا  حـــال  ال�سياقــة  رخ�سة  اإبراز  عن  المتناع   - 1

مقبول .

ال�سري باملركبات فـي جمموعات تقلق الراحة العامة بغري ترخي�س ، با�ستثناء ما   - 2

تقرره الأعراف والتقاليد املحمودة التي حتددها الالئحة التنفـيذية .

ا�ستخدم اليد حلمل الهاتف ، اأو اأي و�سيلة اإلكرتونية اأخرى فـي اأثناء ال�سياقة .  - 3

تعمد تعطيل املرور فـي الطريق ، اأو اإعاقته .  - 4

�سياقة مركبة كان التاأمني عليها ل�سالح الغري غري �ساري املفعول .  - 5

رمي الأو�ساخ اأو الأ�سياء من املركبة فـي غري الأماكن املخ�س�سة لها .  - 6

�سياقة مركبة تت�ساقط منها مواد توؤثر على �سالمــة الطريـــق ، اأو ت�سكـــل خطـــرا   - 7

اأو اإيذاء مل�ستعمليه .

املــادة ) 50 ( مكــررا 

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة فـي هذا القانون ، اأو باأي عقوبة اأ�سد واردة فـي اأي قانون 

اآخر ، يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )1( �سهر ، ول تزيد على )6( �ستــة اأ�سهــر ، وبغرامة 

ل تقل عن )400( اأربعمائة ريال عماين ، ول تزيــد علــى )800( ثمامنائـــــة ريــــال عمانــي ، 

كل مــن �ساق مركبـــة على الطريق حتت تاأثري خمر اأو خمدر ، اأو اأي موؤثرات عقلية اأخرى .

ويعاقـــب بــــذات العقوبـــة اإذا نتــــج عـــن ارتكــــاب اأي فعـــــل مــن هـذه الأفعال مـــر�س �سخـــ�س 

اأو تعطيله عن العمل مدة ل تزيد على )30( ثالثني يوما .

واإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مر�س �سخ�س ، اأو تعطيله عن العمــل مدة 

تزيد علــى )30( ثالثني يوما ، يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عــن )6( �ستة اأ�سهــر ، ول تزيد 

على )1( �سنة ، وبغرامة ل تقل عن )600( �ستمائة ريـــال عمانـــي ، ول  تزيد على )1200 ( 

األف ومائتي ريال عماين .
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اأو اإ�سابته بعجــز كلي  فـــاإذا نتـــج عـــن ارتكابــــه لأي فعـــل مـــن هـــذه الأفعال وفاة �سخـــ�س 

م�ستدمي ، يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )1( �سنة ، ول تزيد علــى )3( ثــالث �سنـــــــوات ، 

وبغرامــــــة ل تقــــــل عـــن )1500( األـــف وخم�سمائـــة ريــال عمانـــي ، ول تزيــــد على ) 3000 ( 

ثالثة اآلف ريال عماين .

املـــادة ) 50 ( مكـــررا ) 1 (  

اأ�ســــــــد واردة  اأو بـــاأي عقوبــــــة  مــــع عــــدم الإخــالل بالتدابيـــر املقررة فـــي هـــــذا القانــــون ، 

فــي قانـــون اآخـــــر ، يعاقــــــب بال�سجــــــن مــــدة ل تزيـــــد علـــى )1( �سهــــر وبغرامـــة ل تزيـــد 

على )300( ثالثمائـة ريـــال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل مـــن �ســــاق مركبـــة 

علـــى الطريـــق باإهمـــال ، اأو  قلة احرتاز .

ويعاقب بذات العقوبة اإذا نتج عـــن ارتكــــاب اأي فعــــل مــــن هــــذه الأفعـــال مــــر�س �سخـــ�س ، 

اأو تعطيله عن العمل مدة ل تزيد على )30( ثالثني يوما .

فاإذا زادت مدة املر�س اأو التعطيل عن العمل على )30( ثالثني يوما ، يعاقب بال�سجن مدة 

ل تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر ، وبغرامة ل تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين .

فاإذا نتج عن ارتكاب اأي فعل مـــن هذه الأفعال وفـــاة �سخ�س ، يعاقب بال�سجـــن مــــدة ل تقل 

عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على )1( �سنة ، وبغرامــة ل تزيــد علــى )2000( األفـــــي ريال 

عماين .

املــادة ) 4 (

تلغى املـادة )48( من قانون املرور امل�سار اإليه ، كما يلغـــى كــــل مــــا يخالــــف هــــذا القانـــون ، 

اأو يتعـار�س مـع اأحكامـه .

املــادة ) 5 (

يعمل باأحكام هذا القانون بعد )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سره فـي اجلريدة الر�سمية .
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