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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن 
 الوطين

مشروع قانون بإصدار قانون املرور، خبصوص 
( لسنة 02املرافق للمرسوم امللكي رقم )

ومشروع قانون بتعديل قانون املرور  م،0222
 ( لسنة9الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 19م )بإضافة مادة جديدة برقم )9999
)املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم ، مكررا(

ومشروع قانون بشأن  ،من جملس النواب (
حظر إيقاف الشاحنات يف األحياء واملناطق 
السكنية )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم 

 من جملس النواب(
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 م0291يناير  9التاريخ: 
 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثاين عشر التقرير
( لسنة 02مشروع قانون بإصدار قانون املرور، املرافق للمرسوم امللكي رقم )بشأن 
( لسنة 9م،ومشروع قانون بتعديل قانون املرور الصادر باملرسوم بقانون رقم )0222

)املعد يف ضوء االقتراح بقانون  مكررا( 19)بإضافة مادة جديدة برقم )م 9999
ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات يف األحياء  ،املقدم من جملس النواب (

 واملناطق السكنية )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(
 من الفصل التشريعي الثالث رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 : مقدمـة
معايل السيد علي بن استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      

 املؤرخ يف( 3د 3ف/ص ل خ أ/ 586رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل
مشروع قانون والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م3103يونيو  9

ومشروع قانون  م،3118( لسنة 31قانون املرور، املرافق للمرسوم امللكي رقم ) بإصدار
م )بإضافة مادة جديدة 0999( لسنة 9بتعديل قانون املرور الصادر باملرسوم بقانون رقم )

مكررا( )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب (، ومشروع  10برقم )
حنات يف األحياء واملناطق السكنية )املعد يف ضوء االقتراح قانون بشأن حظر إيقاف الشا

اد تقرير وإبداء املالحظات وإعد اعلى أن تتم دراسته ،بقانون املقدم من جملس النواب(
 .يتضمن رأي اللجنة بشأهنا

 
كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى      

م، من دور االنعقاد 3103أكتوبر  39( املؤرخ يف 1د 3ف/ص ل خ أ/ 919رقم )
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مبواصلة مناقشة من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة  رابعالعادي ال
 اعلى أن تتم دراسته، مشروعات القوانني املذكورة اليت ال زالت قيد الدراسة لدى اللجنة

 .اللجنة بشأهنااد تقرير يتضمن رأي وإبداء املالحظات وإعد
 

 : إجراءات اللجنة -أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 

 :االجتماعات التالية يف قواننيمشروعات التدارست اللجنة  (9)
 

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع الرقم
 م3103نوفمرب  3 الثالثاالجتماع  0
 م3103نوفمرب  09 الرابعاالجتماع  3
 م3103نوفمرب  31 اخلامساالجتماع  3
 م3103ديسمرب  0 السادساالجتماع  1
 م3103ديسمرب  8  السابع عـــااالجتم 6
 م3103ديسمرب  00 الثامن االجتماع 5
 م3103ديسمرب  06 التاسع االجتماع 9
 م3101يناير  6 احلادي عشر االجتماع 8

 
 مشروعات القوانني على:ملواد اطلعت اللجنة أثناء دراستها  (0)

 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 )مرفق( رأي جلنة حقوق اإلنسان مبجلس الشورى. -

 )مرفق( رأي املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس. -

 )مرفق( رأي غرفة جتارة وصناعة البحرين. -
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 )مرفق( املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان.رأي  -

، ونظام النقاط يف أبوظيب، ونظام النقاط يف نظام النقاط املقترح يف مملكة البحرين -
 )مرفق( األردن.

 (مرفق) ا.بشأهن مشروعات القوانني املذكورة، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -

 

 من: وبدعوة من اللجنة، شارك يف اجتماعات اللجنة كل (3)
 

 ، وقد حضر:وزارة الداخلية -

الوكيل املساعد للشؤون   العميد حممد راشد بومحود .9
 القانونية.

 مدير إدارة شؤون التراخيص  العقيد خالد ربيعة محد سنان .0

 مدير إدارة الثقافة املرورية. العقيد موسى عيسى الدوسري  .3

 القائم بأعما  رئيس شعاة الشؤون الزم أو  خالد ماارك بوقيسامل .1

 القانونية لإلدارة العامة للمرور.        

 إدارة الشئون القانونية.من  حسيـن سلمـان مطـر  الرائد .5

 إدارة الشئون القانونية.من املالزم أو  حممد يونس اهلرمي       .6

 املستشار القانوين.   السيد وليد الطويل .9

 حمامي أو .  السيد حممد أمحد املدوب .2
 

 كل من:وزارة املواصالت، وقد حضر  -

 وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد.  السيدة مرمي أمحد مجعان .9

 املستشار القانوين. السيد عااس عاداحلفيظ أمحد .0
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الدكتور علي حسـن اللجنة من األمانة العامة باجمللس  اتكما شارك يف اجتماع -
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش الطوالاـة

 .صاحل سهري عاداللطيف السيدة توىل أمانة سـر اللجنة -

 
ـًا:   )مرفق( رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثانيـ

 

وجود شبهة عدم دستورية يف جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى  رأت     
 :لتاليةاملواد ا

 

ترى اللجنة وجود شبهة عدم دستورية وذلك حسب النص الوارد يف  (:02املادة ) -
مشروع القانون أو التعديل الذي انتهى إليه جملس النواب بإقراره، وذلك لألسباب 
التالية: نص دستور مملكة البحرين على مبدأ املساواة وبالتايل ال جيوز تقييد احلق يف 

ا خيل هبذا املبدأ. حيث نصت املادة احلصول على رخصة القيادة وفق أوضاع معينة مب
( من الدستور على سواسية الناس يف الكرامة اإلنسانية، ويتساوى املواطنون لدى 08)

القانون يف احلقوق والواجبات العامة، ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل 
باالتفاقيات الدولية  أو اللغة أو الدين أو العقيدة، هذا باإلضافة إىل التزام مملكة البحرين

اليت تنص على مبدأ املساواة يف احلقوق، ومنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 
 والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

  

وذلك فيما يتعلق باعتبار قائد املركبة هو املسؤول جنائًيا عن كافة  (:01املادة )  -
عن كل ما يقع من حوادث باملخالفة ألحكام هذا احلوادث اليت تقع أثناء التعليم، و

القانون والقرارات الصادرة تنفيًذا له، ما مل يثبت أن املتعلم ارتكب احلادثة متعمًدا 
 مبخالفة تعليمات املعلم رغم تنبيهه وحتذيره.
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 ب( من الدستور اليت تنص على( الفقرة )31لعقوبة شخصية وفق نص املادة )اف  
، كما أن نص املادة ألقى على عاتق قائد املركبة املسؤولية ". العقوبة شخصية"ب

 اجلنائية وألزمه باإلثبات وأعفى املتدرب من املسؤولية اجلنائية.
تنص املادة على عدم جوازية تركيب أجهزة تنبيه أو أبواق هوائية أو ما  (:02املادة ) -

ن األشياء اليت مياثلها من أجهزة أو مصابيح أو وضع ستائر معدنية  أو غريها م
حتجب الرؤية، أو أي ملصقات أو إعالنات أو شعارات أو عبارات على أي جزء 
ـًا للشروط واإلجراءات اليت حتددها  من أجزاء املركبة الداخلية أو اخلارجية إال طبق
الالئحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيًذا هلذا القانون، ويف حالة املخالفة جاز 

ـًا. ضبطها أو إزالت  ها على نفقة املخالف وتكون حماًل للمصادرة إداري
وترى اللجنة عدم جواز املصادرة دون حكم قضائي بذلك، فال حيق لإلدارة املصادرة      

ـًا لنص املادة ) ( الفقرة )د( من 9اإلدارية املباشرة دون حكم قضائي بذلك، وفق
حمظورة، وال تكون عقوبة املصادرة  د. املصادرة العامة لألموال تنص " الدستور واليت

 ي يف األحوال املبينة بالقانون".اخلاصة إال حبكم قضائ
 

الفقرة الثانية من املادة تتعلق مبعاقبة املسؤول عن  ( مادة مستحدثة:15املادة ) -
اإلدارة الفعلية عن املخالفات املشار إليها يف تلك املادة. وترى اللجنة وجود شبهة 

من  ( الفقرة )أ(31تلك الفقرة من املادة ملخالفتها نص املادة )عدم دستورية يف 
، واليت تنص على "ال جرمية وال عقوبة إال بناًء على قانون، وال عقاب إال الدستور

على األفعال الالحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها"، واليت تدل على أن لكل 
ـًا يتمثل يف فعل أو امتناع عن ـًا مادي فعل وقع باملخالفة لنص عقايب،  جرمية ركن
ملادي، وأن يكون هناك سلوٌك وأنه ال يتصور أن توجد جرمية يف غياب ركنها ا
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عليه بالقانون، وأن األصل يف اجلرمية أن عقوبتها ال يتحملها إال من ارتكبها  مؤاخٌذ
 عنها. باعتباره مسؤواًل

ووضعت لتحقيق ضمانة سالمة  وعلى الرغم من أن اجلرائم املرورية هلا طبيعة خاصة     
األشخاص إال أن معاقبة املسؤول عن اإلدارة الفعلية يفترض علمه بوقوع املخالفة 
ومسؤوليته عنها جملرد كونه مسؤوال عن اإلدارة الفعلية، ومن مث فهي قرينة حتكمية 

( 31غري مرتكزة على أسس موضوعية. فضال عن خمالفتها للفقرة )ج( من املادة )
ـّن من الدس تور واليت تنص على "املتهم بريء حىت تثبت إدانته يف حمكمة قانونية تؤم

له الضمانات الضرورية ملمارسة حق الدفاع يف مجيع مراحل التحقيق واحملاكمة 
ـًا للقانون".  وفق

      

(  الفقرة 31تتضمن هذه املادة شبهة عدم دستورية  ملخالفتها املادة ) (:55املادة ) -
ـّن له )ج(، واليت تن ص على "املتهم بريء حىت تثبت إدانته يف حمكمة قانونية تؤم

ـًا  الضمانات الضرورية ملمارسة حق الدفاع يف مجيع مراحل التحقيق واحملاكمة وفق
للقانون". باعتبار أن األمر اجلنائي الصادر عن النيابة العامة هو مبثابة حكم قضائي، 

شارع والية القضاء يف املسائل اجلنائية وبالتايل البد أن يصدر عمن أسند إليه ال
بشرط مراعاة ضمانات الدفاع املقررة وأخصها التحقيق النهائي الذي جتريه احملكمة 
يف مواجهة املتهم بعد متكنه من احلضور إلبداء دفاعه، ومبا أن النص املشار إليه مينع 

ـًا للدستور.  حق االعتراض أمام القضاء فإنه يكون خمالف
 

من الناحيتني املشار إليها  بالنسبة للمواد مشروع القانون بعدم سالمة تهت اللجنةوان     
 الدستورية والقانونية. )مرفق(
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ـًا: لثـــــثا ( 02بشأن املـادة )  مبجلس الشورى حقوق اإلنسانرأي جلنة ـ
 )مرفق( :املستحدثة من قال جملس النواب وفًقا للرد الكتايب

 
 

 املواثيق الدولية ذات الصلة:والنصوص الدستورية والقانونية   -

( من الدستور على أن )الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية، ويتساوى 08تنص املادة ) .0
املواطنون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة، ال متييز بينهم يف ذلك بسـبب  

 العقيدة(.اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو 
خيطر الرئيس اجمللس ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى على أن )031تنص املادة ) .3

( من 39لنص الفقرة األوىل من املادة ) االتفاقيات اليت تربم مبراسيم وفًقباملعاهدات أو ا
الدستور مشفوعة بالبيان احلكومي املرافق هلا، ويتلى هذا البيان يف أول جلسـة مـع   

 .التفاقية ومرفقاهتا أمانة اجمللسأو ا  عاهدةإيداع امل
وللمجلس، بعد إخطاره بانتهاء جملس النواب من نظر هذا املعاهدات أو االتفاقيات، 

أو االتفاقيـة    إبداء ما يراه من مالحظات بصددها دون اختاذ قرار يف شأن املعاهـدة 
 ذاهتا(.

 نية والسياسية على أن )لكل( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد03تنص املادة ) .3

 اختيـار  وحرية فيه التنقل حرية حق ما دولة إقليم داخل قانوين حنو على يوجد فرد

 إقامته(. مكان
( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية علـى أن  6وتنص املادة ) .1

)ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية املعتـرف  
 لقوانني أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف...(. اهبا أو النافذة يف أي بلد تطبيًق

 

مملكة البحرين قد نص على مبدأ  دستور لنا بأن خالل هذه النصوص، يتبني ومن     
املساواة وبالتايل ال جيوز تقييد احلق يف احلصول على رخصة القيادة وفق أوضاع معينة مبا 
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باإلضافة إىل ذلك ما نص عليه العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  ،خيل هبذا املبدأ
 احلقوق هذه وبكفالة فيه، هبا رفاملعت احلقوق باحترام والسياسية بأن تتعهد كل دولة

 العرق، بسبب متييز أي دون واليتها، يف والداخلني إقليمها يف جلميع األفراد املوجودين

 األصل أو سياسي، غري أو سياسيا الرأي أو الدين، أو اللغة، أو أو اجلنس، اللون، أو

 القومي

األسباب، كذلك لكل فرد  من ذلك غري أو النسب، أو االجتماعي، أو الثروة، أو 
وهذا ما نص  ،يتواجد على إقليم الدولة بشكل قانوين احلق يف حرية التنقل دون تقييد

ا العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية من عدم تقييد أو فرض عليه أيًض
 نسان األساسية.قيود على حقوق اإل أي

أن نص املادة املستحدثة حيدث هذا التمييز بني فئات أو مهن معينة ويتـرك  يف حني      
أمر متتعها هبذا احلق إىل السلطة التنفيذية حبسب األحوال، وهذا يتناىف مع حقوق اإلنسان 
حبسب املعاهدات واالتفاقيات اخلاصة حبقوق اإلنسان واليت وقعت عليها مملكة البحرين 

ر سيكون لتطبيق مثل هذا النص املستحدث أثر سـليب  خآوأصبحت نافذة، ومن جانب 
باملثل مع الدول األخرى واليت ترتبط مع مملكة البحرين مبعاهدات واتفاقيات  املعاملةعلى 

ت األساسية املتعارف عليها متتع رعاياها باحلقوق واحلرياعلى ثنائية أو مجاعية للتعاون، و
 والتمتع حبرية التنقل دون قيد أو شرط. ،ومنها حق الرفاهية ادولًي

 
 

 الرأي القانوين:  -
( املستحدثة حمل الرأي، تبني أهنا ختالف أحكام الدستور 31بعد االطالع على املادة )     

البحريين، وتتعارض مع التزامات مملكة البحرين جتاه الدول واملنظمات األخرى اليت تتعامل 
 معها باملثل.
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 :ارة الداخلية أثناء اجتماعات اللجنةوز رأيـًا: رابعــ
 

ملا حيققه من توافق مـع املتطلبـات    القانون مشروعأمهية ممثلو وزارة الداخلية  أكد     
املتغرية، وقد توافق رأي الوزارة مع التعديالت اليت قامت هبا اللجنة على نصوص مـواد  

 مشروعات القوانني.
 

ـًا:   :اجتماع اللجنة الرابعوزارة املواصالت أثناء رأي خامس
 

أيد ممثلو وزارة املواصالت مشروعات القوانني املذكورة، مبينني أنه فيما يتعلق       
بالقطاع الربي فقد مت االتفاق مع وزارة الداخلية على تعديل بعض أحكام مشروع قانون 

تتوافق مع ، وأن الوزارة م3118( لسنة 31ملرسوم امللكي رقم )ا احملال مبوجب املرور
    اللجنة يف توصيتها على املواد املتعلقة باملواصالت.

  

ـًا:  غرفة جتارة وصناعة الاحرين بشأن مشروع القانون وفًقا للرد رأي سادســــ
 )مرفق( :الكتايب

 

( قد خلت من بيان أحكام ما إذا كان مالك املركبة شخًصا معنوًيا، أو 01أن املادة )  .0
 ناقص األهلية.إذا كان مالك السيارة 

( من مشروع القانون، متنع األجانب املقيمني يف 31أن املادة املستحدثة اجلديدة رقم ) .3
احلصو  على رخصة مملكة البحرين، من غري مواطين دول جملس التعاون اخللجي من "

قيادة أو قيادة مركاة آلية إال إذا كانت طايعة عمله تقتضي ذلك، وحتدد الالئحة 
ة األعما  األخرى اليت متنح مبوجاها رخص القيادة لألجانب أو يسمح التنفيذية طايع

مقيمني"، املادة تنص على أن األجانب "ف". هلم بقيادة مركاة آلية يف مملكة الاحرين
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كون لغرض العمل وإمنا تهم للحصول على رخصة قيادة قد ال وبالتايل فإن سبب حاجت
 لالستقرار يف البالد.

( أن لإلدارة سحب رخصة القيادة إدارًيا ملدة ال تقل عن 39ادة )( من امل8البند ) ينص .3
عدم اإلبالغ عن احلادث يوًما إذا قام قائد املركبة بـ "ثالثني يوًما وال تزيد على ستني 

الذي يقع أثناء سري املركبة ونشأت عنه إصابات لألشخاص أو إحداث تلفيات 
أن فعاًل خطرًيا كهذا يتناىف  عليه نرى، ومبمتلكات الغري، وعدم االهتمام بأمر املصابني"

جيب أن تضاف له عقوبة جزائية وعدم االكتفاء  بسط القواعدأمع آداب املرور و
مع التأكيد على أن الغرامة قد ال  ،بالتدبري اإلداري املنصوص عليه يف سحب الرخصة

 تكون كافية للردع.  

 الالئحة التنفيذية.ال توجد أحكام يف مشروع القانون حتدد ميعاد صدور  .1

ـًا:  املستحدثة  (02املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن املادة )رأي سابعــــ
 )مرفق( :من قال جملس النواب وفًقا للرد الكتايب

( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز  0( الفقرة )0نصت املادة )     
( لسـنة  08لكة البحرين مبوجب املرسوم رقم ) العنصري، واليت انضمت إليها حكومة مم

 ، على أنه:0991

يف هذه االتفاقية، يقصد بتعاري " التمييز العنصري " أي متييز أو استثناء أو تقييد أو " 
 ثـين أو النسب أو األصـل القـومي أو اإل   تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون

ويستهدف أو يستتاع تعطيل أو عرقلة االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسـية  
أو التمتع هبا أو ممارستها، على قدم املساواة، يف امليدان السياسـي أو االقتصـادي أو   

 ". االجتماعي أو الثقايف أو أي ميدان آخر من ميادين احلياة العامة
 

 ن االتفاقية على أنه:( م3يف الفقرة ) ات املادة ذاهتنصوقد 
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ال تسري هذه االتفاقية على أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بـ  املـواطن    " 
 ". وغري املواطن  من جانب آية دولة طرف فيها

 

 على أنه:كما نصت 
تشجب الدو  األطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل املناساة  "

اسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفـاهم  ودون أي تأخري، سي
 :لذلك ب  مجيع األجناس، وحتقيًقا

تقوم كل دولة طرف، جبميع الوسائل املناساة، مبا يف ذلك التشريعات املقتضاة إذا  –د 
تطلاتها الظروف، حبضر وإهناء أي متييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية مجاعة 

 أو منظمة".
 

( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري بالنص 6أعقبت املادة ) 
 على أنه:

( من هذه االتفاقية، تتعهـد الـدو    0إيفاء لاللتزامات األساسية املقررة يف املادة )" 
األطراف حبظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان 

ثـين، يف املسـاواة أمـام    أو األصل القومي أو اإلز بساب العرق أو اللون دون متيي
 القانون...."

وقد علقت " جلنة القضاء على التمييز العنصري، واليت أوكل إليها تفسري أحكـام هـذه   
 أن:ب( منها 0( من املادة )3الفقرة ) االتفاقية، على 

( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكا  التمييز 9( من املادة ) 9. الفقرة )9) 
( مـن هـذا   9( من املـادة ) 0العنصري ُتعرف التمييز العنصري. وتستثين الفقرة )

واليت تفرق ب  املواطن  وغري التعريف األفعا  اليت تصدر عن إحدى الدو  األطراف 
تعلق يأنه ال جيوز للدو  األطراف فيما ( بإعالهنا 9من املادة )(  3والفقرة )  املواطن .

 .بغري املواطن ، أن ُتمّيز ضد أي جنسية معينة(
..... وتؤكد  اللجنة أن الدو  األطراف ملزمة بـاإلبال  بشـكل كامـل عـن         0

 التشريعات املتعلقة باألجانب وتنفيذها.
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جيب أال ُتفّسر علـى وـو   ( 0املادة )( من 3. وتؤكد اللجنة كذلك على أن الفقرة )3
ينتقص بأي شكل من احلقوق واحلريات املعترف هبا واملنصوص عليهـا يف الصـكوك   
األخرى، وخباصة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق   

 ة(.  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي
 

نص " يف معرض تفسريها على  جلنة القضاء على التمييز العنصرت " بين هذات ويف السياق
 ( من االتفاقية أنه: 6املادة )

 

( مـن  5. مىت ما فرضت دولة ما قيًدا على حق من احلقوق املدرجـة يف املـادة )  0
يف النتيجـة   االتفاقية....، وجب عليها أن تكفل أال يكون القيد منافًيا يف الغرض وال

 عايري الدولية حلقوق اإلنسان... ( من االتفاقية باعتاارها جزًءا ال يتجزأ من امل9للمادة )
 
. ويتع  أن يتمتع كل األشخاص الذين يعيشون يف كنف دولة ما بكثري من احلقوق، 3

 مثل حق االشتراك يف االنتخابات والتصويت ويف الترشيح، فهي من حقوق املواطن (.
 
 

وعماًل بأحكـام االتفاقيـة    –على ما تقدم فإن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  ايًستأس
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واليت انضمت إليها حكومـة مملكـة   

تؤكد على ضرورة حظر وإهنـاء أي    - 0991( لسنة 8البحرين مبوجب املرسوم رقم )
ثين ، مبـا يف  أو النسب أو األصل القومي أو اإل للونمتييز عنصري على أساس العرق أو ا

 أو غـري  ذلك التمييز أو االستثناء أو التقييد أو التفضيل القائم على أسـاس املـواطنني  
 .املواطنني

 
 

( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال  0( من املادة )3وبالرغم من أن الفقرة )
أن أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بني املواطنني التمييز العنصري يفهم من ظاهرها ب
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واملوكل  ،أو غري املواطنني هو خارج عن نطاق تطبيقها ، إال أن " جلنة التمييز العنصري"
أن التمييز أو االستثناء أو التفضـيل  ب قرت صراحًةأقد  ،إليها تفسري أحكام هذه االتفاقية

بني املواطنني وغري املواطنني ، ومثال على ذلك: أن الذي أجازه النص هو لغرض التفرقة 
و شكل حمدد، على أن تصدر لغريهم أدار بطاقات هوية للمواطنني بلون تقوم الدولة بإص

، إذ أن الغرض من ذلك هو التفرقة أو شكاًل آخر ااملواطنني بطاقة هوية حتمل لوًن من غري
 بينهم. بني الفئتني ال التمييز أو االستثناء أو التفضيل

 
 

من أنه ال جيوز للـدول األطـراف يف    -مبا ال لبس فيه-كما أن االتفاقية واللجنة أكدتا 
تقوم الدولة  الاالتفاقية فيما يتعلق بغري املواطنني التمييز ضد أي جنسية أو قومية معينة ، وأ

شـكال  ( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أ0( من املادة )3الطرف بتفسري الفقرة )
التمييز العنصري على حنو ينتقص من احلقوق واحلريات سواء كانت مدنية أو سياسية أو 

، وأنه مىت ما فرضت أي ميادين احلياة العامة األخرى و ثقافية أو يفأو اقتصادية أاجتماعية 
يف الغرض  اًيف، وجب عليها أن تكفل إال يكون القيد مناا على حق من احلقوقدولة ما قيًد

، باعتبارها جزًءا ال يتجزأ مـن معـايري حقـوق    ( من االتفاقية0 النتيجة للمادة )وال يف
 .اإلنسان

 
 

وعليه ترى املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن ما انتهى إليه قرار جملس النواب املوقر يف 
( من مشروع قانون بإصدار قانون املرور واليت أقرت بأنـه ال  31املادة املستحدثة رقم )

، مواطين دول جملس التعاون اخلليجـي ألجانب املقيمني يف مملكة البحرين، من غري جيوز ل
، هـو  إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلـك  احلصول على رخصة قيادة أو مركبة آلية إال
، ولـيس  استثناء أو تفضيل فئة دون األخرىحكم ينطوي على متييز ويؤدي إىل تقييد أو 
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تعارض ي( املستحدثة 31نص املادة ) وغريهم، وبالتايل فإن نه التفرقة بني املواطننيالغرض م
كة البحرين الدولية يف هذا ، وال تستقيم مع التزامات مملاملعايري الدولية حلقوق اإلنسان مع

 .الشأن
 

ـًا:   ة:ــرأي اللجنثامنـــــ
 

رقم مشروع قانون بإصدار قانون املرور، املرافق للمرسوم امللكي اللجنة  استعرضت     
الذي يتألف من قانون إصدار يتكون فضاًل عن الديباجة من أربـع   م3118( لسنة 31)

مواد األوىل خاصة بأعمال أحكام قانون املرور املرافق، والثانية إللغاء قانون املرور احلايل، 
والثالثة تتعلق بإصدار الالئحة التنفيذية والقرارات املنفذة للقانون واإلبقاء على الالئحـة  

تنفيذية والقرارات احلالية إىل حني إصدار الالئحة اجلديدة، وذلك مبا ال يتعـارض مـع   ال
 أحكام القانون، والرابعة مادة تنفيذية.

 
 ( مادة موزعة على عدة أبواب كالتايل:50وقد جاء مشروع القانون املذكور يف ) 

 التعاريف. باب متهيدي:
وجاء يف فصلني األول يف استعمال الطـرق  تنظيم املرور يف الطرق العامة،  الااب األو :

 العامة يف املرور، والفصل الثاين املركبات وأنواعها.
تسجيل وترخيص املركبات، وجاء يف فصلني األول تسـجيل املركبـات،    الااب الثاين:

 والثاين ترخيص مركبات وسائل النقل العام.
 رخص القيادة. الااب الثالث:
 الرسوم. الااب الرابع:

قواعد املرور وآدابه والتدابري اإلدارية، وجاء يف فصـلني األول قواعـد    اخلامس:الااب 
 املرور وآدابه، والثاين التدابري اإلدارية.
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 جملس املرور. الااب السادس:
 العقوبات. الااب السابع:
 أحكام عامة. الااب الثامن:

 

واستعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل قانون املرور الصادر باملرسوم بقانون رقم      
)املعد يف ضـوء االقتـراح   مكرًرا(  10م، )بإضافة مادة جديدة برقم )0999( لسنة 9)

، واملذكرة املرافقة له، ويتضح أن مشروع القانون يتألف بقانون املقدم من جملس النواب(
ن مادتني، تضمنت املادة األوىل منه نص املادة املقتـرح إضـافتها،   فضاًل عن الديباجة م

 واملادة الثانية مادة تنفيذية. 
 
 

كما استعرضت مشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات يف األحياء واملنـاطق       
، واملذكرة املرافقة لـه،  )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(السكنية 
أن املشروع بقانون يتألف فضاًل عن الديباجة من تسـع مـواد، سـبع منـها      ويتضح

 موضوعية، واثنتان تنفيذيتان إجرائيتان.
 
 

اب ومرفقاته النوقرار جملس  تدارست اللجنة املشروعات بقوانني الثالثة، واستعرضت     
رأي وعلى ، على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورىبشأهنا، واطلعت 

وعلـى   وعلى رأي غرفة جتارة وصناعة البحرين،جلنة حقوق اإلنسان مبجلس الشورى، 
وعلى رأي املستشار القانوين لشـؤون اللجـان    رأي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان،

باجمللس، وقد تبني للجنة أن املشروع بقانون األول جاء متكـاماًل وشـاماًل لألبـواب    
والفصول الالزمة لتنظيم قانون املرور مبا يتوافق مع املتطلبات والظروف املتغرية، وحبثـت  
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لـي وزارة الداخليـة، ووزارة   اللجنة أوجه املالحظات بشأنه اليت مت إبداؤها من قبل ممث
املواصالت، واملستشار القانوين لشؤون اللجان، كما أخذت اللجنة بعني االعتبار بـرأي  
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس، وبناء على هذه املناقشات  فقد أجرت اللجنـة  

رأيها مـع  بعض التعديالت الالزمة على نصوص مواد املشروع بقانون األول، كما توافق 
 رأي جملس النواب املوقر على أغلب املواد بشأنه.

 
تتعارض مـع  (، وذلك ألن هذه املادة 31وقد حذفت اللجنة املادة املستحدثة رقم )     

، وال تستقيم مع التزامات مملكة البحرين الدولية يف هـذا  قوق اإلنساناملعايري الدولية حل
أحكام الدستور البحريين، وتتعارض مع التزامات ختالف  هذه املادة أن للجنة تبني ،الشأن

ال جيوز تقييد احلق و ،مملكة البحرين جتاه الدول واملنظمات األخرى اليت تتعامل معها باملثل
الـواردة يف   مببـدأ املسـاواة  يف احلصول على رخصة القيادة وفق أوضاع معينة مبا خيل 

باإلضافة إىل ما نـص عليـه    ،ت الصلةاملواثيق الدولية ذاوالنصوص الدستورية والقانونية 
 احلقـوق  بـاحترام  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بأن تتعهد كل دولة

 يف والداخلني إقليمها يف جلميع األفراد املوجودين احلقوق هذه وبكفالة فيه، هبا املعترف
 الرأي أو الدين، أو اللغة، أو أو اجلنس، اللون، أو العرق، بسبب متييز أي دون واليتها،

 غري أو النسب، أو االجتماعي، أو الثروة، أو القومي األصل أو سياسي، غري أو سياسيا

إقليم الدولة بشكل قانوين احلق يف حريـة   يفاألسباب، كذلك لكل فرد يتواجد  من ذلك
ة التنقل دون تقييد وهذا ما نص عليه أيضا العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصـادي   

 واالجتماعية من عدم تقييد أو فرض أية قيود على حقوق األنسان األساسية.
 

وأن نص املادة املستحدثة حيدث هذا التمييز بني فئات أو مهن معينة ويترك أمر متتعها      
هبذا احلق إىل السلطة التنفيذية حبسب األحوال، وهذا يتناىف مع حقوق اإلنسـان حبسـب   
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اخلاصة حبقوق اإلنسان واليت وقعت عليها مملكة البحرين وأصبحت املعاهدات واالتفاقيات 
نافذة، ومن جانب أخر سيكون لتطبيق مثل هذا النص املستحدث أثر سليب على التعامـل  
باملثل مع الدول األخرى واليت ترتبط مع مملكة البحرين مبعاهدات واتفاقيـات ثنائيـة أو   

ومنـها   ات األساسية املتعارف عليها دولًياحلريامجاعية للتعاون، ولتمتع رعاياها باحلقوق و
 حق الرفاهية والتمتع حبرية التنقل دون قيد أو شرط.

    

ويف ضوء ذلك قررت اللجنة املوافقة على املشروعات بقوانني الثالثة، واملوافقة على      
 يف اجلدول املرفق. تفصياًل كما وردت قامت هبا اللجنةالتعديالت اليت 

 
ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -تاسعــــــ

 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  39إعمااًل لنص املادة ) 
 : كل من
ـًا.  عادالرمحن حممد مجشرياألستـاذ  .9  مقرًرا أصليـ

ـًا.   مجيلة علي سلمان ةاألستـاذ .2  مقرًرا احتياطي

 
 ة:ـة اللجنـتوصي:  عاشــًرا

، فإن واننيقمشروعات اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة      
 : اللجنة توصي مبا يلي

 

مشروع قانون بإصـدار قـانون املـرور، املرافـق     املوافقة من حيث املادأ على  -
م،ومشروع قانون بتعديل قانون املرور 0222( لسنة 02للمرسوم امللكي رقم )

 19م )بإضافة مادة جديدة برقم )9999( لسنة 9الصادر باملرسوم بقانون رقم )
(، ومشـروع  اح بقانون املقدم من جملس النـواب ا( )املعد يف ضوء االقترمكرًر
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قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات يف األحياء واملناطق السكنية )املعد يف ضـوء  
 .االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 

 

  كما وردت تفصياًل يف اجلدو  املرفق.وان الق اتاملوافقة على مواد مشروع -

   
 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم

 
 
 

 د. خالد بن خليفة آ  خليفة                                أ. مجيلة علي سلمان        
    لجنة                                       الرئيس                                          لجنة لانائب رئيس          
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م،ومشروع قانون بتعديل قانون املرور الصادر باملرسوم 0222( لسنة 02املرور، املرافق للمرسوم امللكي رقم )مشروع قانون بإصدار قانون 
ومشروع  ،)املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب ( مكررا( 19م )بإضافة مادة جديدة برقم )9999( لسنة 9بقانون رقم )

 (اح بقانون املقدم من جملس النواباألحياء واملناطق السكنية )املعد يف ضوء االقترقانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات يف 

النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 مسمى املشروع
املوافقة على قـرار جملـس    -

املوافقة على املسمى النواب ب
ــروع  ــا ورد يف املش كم

 بقانون األول.
 مشروع قانون رقم )  (

  لسنة
 املرور بإصدار قانون )  (

 
 

 مسمى املشروع
املوافقة على املسمى كما  -

ورد يف املشروع بقـانون  
 األول.

 
 قانون رقم )  (مشروع 

  لسنة
 املرور بإصدار قانون )  (

 

 مسمى املشروع
 مشروع قانون رقم )  ( لسنة 

بشأن حظر إيقاف  )  (
الشاحنات يف األحياء واملناطق 

 السكنية

 مسمى املشروع
 مشروع بقانون بتعديل قانون 
املرور الصادر باملرسوم بقانون 

  0999( لسنة 9رقم )

 مسمى املشروع
  لسنة قانون رقم )  (مشروع 

 املرور بإصدار قانون )  (
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 الديااجة
على قرار جملس املوافقة  -

على النواب باملوافقة 
الديباجة كما وردت يف 

 .املشروع بقانون األول
ــو   ــى النح ــك عل وذل

 يل:االت
حنن محد بن عيسى آل خليفة                  

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر 
( 06باملرسوم بقانون رقـم ) 

 وتعديالته،  0995لسنة 

 الديااجة
املوافقة على الديباجة كما  -

وردت يف املشروع بقانون 
 األول.

 
ــو   ــى النح ــك عل وذل

 يل:االت
حنن محد بن عيسى آل خليفة                  

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر 
( 06باملرسوم بقانون رقـم ) 

 وتعديالته،  0995لسنة 

 الديااجة
 
 
 
 
 
 

حنن محد بن عيسى آل خليفة 
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون املرور الصـادر  

( 9باملرسوم بقـانون رقـم )  
املعدل باملرسوم  0999لسنة 

 الديااجة
 
 
 
 
 
 

حنن محد بن عيسى آل خليفة                  
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
قانون املرور الصـادر  وعلى 

( 9باملرسوم بقـانون رقـم )  
املعدل باملرسوم  0999لسنة 

 الديااجة
 
 
 
 
 
 

حنن محد بن عيسى آل خليفة                  
 ملك مملكة البحرين.

 االطالع على الدستور،بعد 
وعلى قانون العقوبات الصادر 

( 06باملرسوم بقانون رقـم ) 
 وتعديالته،  0995لسنة 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وعلى قانون املرور الصـادر  
( 9باملرسوم بقـانون رقـم )  

، املعدل باملرسوم 0999لسنة 
ــم ) ــانون رق ( لســنة 3بق

0986 ، 
وعلى املرسوم بقانون رقـم  

يف شأن  0989( لسنة 09)
شركات وهيئـات التـأمني   

 وتعديالته، 
وعلى املرسوم بقانون رقـم  

ــنة 3) ــأن  0995( لس بش
 إشغال الطرق العامة،

وعلى قانون البلديات الصادر 

وعلى قانون املرور الصـادر  
( 9باملرسوم بقـانون رقـم )  

، املعدل باملرسوم 0999لسنة 
ــم ) ــانون رق ( لســنة 3بق

0986 ، 
وعلى املرسوم بقانون رقـم  

يف شأن  0989( لسنة 09)
شركات وهيئـات التـأمني   

 وتعديالته، 
وعلى املرسوم بقانون رقـم  

ــنة 3) ــأن  0995( لس بش
 إشغال الطرق العامة،

وعلى قانون البلديات الصادر 

ــم ) ــانون رق ( لســنة 3بق
0986 ، 

وعلى قانون البلديات الصادر 
( 36باملرسوم بقانون رقـم ) 

 ، وتعديالته،3110لسنة 
أقر جملس الشورى وجملـس  
النواب القانون اآليت نصـه،  

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
 

ــم ) ــانون رق ( لســنة 3بق
0986 ، 

أقر جملس الشورى وجملـس  
اب القانون اآليت نصـه،  النو

 عليه وأصدرناه: وقد صدقنا
 

وعلى قانون املرور الصـادر  
( 9باملرسوم بقـانون رقـم )  

، املعدل باملرسوم 0999لسنة 
ــم ) ــانون رق ( لســنة 3بق

0986 ، 
وعلى املرسوم بقانون رقـم  

يف شأن  0989( لسنة 09)
التـأمني   شركات وهيئـات 

 وتعديالته، 
وعلى املرسوم بقانون رقـم  

ــنة 3) ــأن  0995( لس بش
 إشغال الطرق العامة،

وعلى قانون البلديات الصادر 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

( 36باملرسوم بقانون رقـم ) 
، املعدل بالقانون 3110لسنة 
 ، 3115( لسنة 38رقم )

ــات  ــانون العقوب وعلــى ق
العسكري الصادر باملرسـوم  

( لسـنة  31بقانون رقـم ) 
3113 ، 

قـم  وعلى املرسوم بقانون ر
بشـأن   3113( لسنة 35)

تنظيم املناقصات واملشتريات 
 احلكومية وتعديالته،

وعلى قانون السلطة القضائية 
الصادر باملرسوم بقانون رقم 

( 36باملرسوم بقانون رقـم ) 
، املعدل بالقانون 3110لسنة 
 ، 3115( لسنة 38رقم )

ــات  ــانون العقوب وعلــى ق
العسكري الصادر باملرسـوم  

( لسـنة  31بقانون رقـم ) 
3113 ، 

قـم  وعلى املرسوم بقانون ر
بشـأن   3113( لسنة 35)

تنظيم املناقصات واملشتريات 
 احلكومية وتعديالته،

وعلى قانون السلطة القضائية 
الصادر باملرسوم بقانون رقم 

( 36باملرسوم بقانون رقـم ) 
، املعدل بالقانون 3110لسنة 
 ، 3115( لسنة 38رقم )

ــات  ــانون العقوب وعلــى ق
العسكري الصادر باملرسـوم  

( لسـنة  31بقانون رقـم ) 
3113 ، 

وعلى املرسوم بقانون رقـم  
بشـأن   3113( لسنة 35)

تنظيم املناقصات واملشتريات 
 احلكومية وتعديالته،

وعلى قانون السلطة القضائية 
الصادر باملرسوم بقانون رقم 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 ،3113( لسنة 13)
وعلى قـانون اإلجـراءات   
اجلنائية الصـادر باملرسـوم   

( 15بقــانون رقـــــم )
املعدل بالقانون  3113لسنة 
 ، 3116( لسنة 10رقم )

 
جملس الشورى وجملـس   أقر

نصـه،   النواب القانون اآليت
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 ،3113( لسنة 13)
وعلى قـانون اإلجـراءات   
اجلنائية الصـادر باملرسـوم   

( 15بقــانون رقـــــم )
املعدل بالقانون  3113لسنة 
 ، 3116( لسنة 10رقم )

 
جملس الشورى وجملـس   أقر

نصـه،   النواب القانون اآليت
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 ،3113( لسنة 13)
وعلى قـانون اإلجـراءات   
اجلنائية الصـادر باملرسـوم   

( 15بقــانون رقـــــم )
املعدل بالقانون  3113لسنة 
 ، 3116( لسنة 10)رقم 

 
أقر جملس الشورى وجملـس  

نصـه،   النواب القانون اآليت
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 املادة األوىل
املوافقة على قـرار جملـس    -

على نـص   املوافقةالنواب ب
املادة كما ورد يف املشروع 

 .األول بقانون
ــو   ــى النح ــك عل وذل

 يل:االت
 

يعمل بأحكام قانون املرور 
 املرافق.

 املادة األوىل
املوافقة على نص املادة كما  -

 ورد يف املشروع بقـانون 
 .األول

 
ــو   ــى النح ــك عل وذل

 يل:االت
 

يعمل بأحكام قانون املرور 
 املرافق.

 
 
 
 
 

 املادة األوىل
ُيضاف إىل قـانون املـرور   
الصادر باملرسوم بقانون رقم 

ــنة 9) ــادة  0999( لس م
( مكـرًرا  10جديدة برقم )

 نصها اآليت:
 ( مكرًرا:10) مادة

"ال جيوز ألجنيب احلصول على 
رخصة قيـادة إال إذا كـان   
دخله ال يقل عن مخسـمائة  
دينار أو كان مرخًصـا لـه   

 بالعمل مبهنة سائق".
 

 املادة األوىل
يعمل بأحكام قانون املـرور  

 املرافق.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 املادة الثانية
املوافقة على قـرار جملـس    -

على نـص   املوافقةالنواب ب
املادة كما ورد يف املشروع 

 .األول بقانون
ــو   ــى النح ــك عل وذل

 يل:االت
يلغى قانون املرور الصادر 

( 9باملرسوم بقانون رقم )
 .0999لسنة 

 املادة الثانية
املوافقة على نص املادة كما  -

 ورد يف املشروع بقـانون 
 األول.

 
ــو   ــى النح ــك عل وذل

 يل:االت
يلغى قانون املـرور الصـادر   

( 9رسوم بقـانون رقـم )  بامل
 .0999لسنة 

 املادة الثانية 
كـل فيمـا    –على الوزراء 

تنفيذ هذا القـانون،   –خيصه 
ويعمل به من اليـوم التـايل   
لتاريخ نشـره يف اجلريـدة   

 الرمسية.

 املادة الثانية
 
 
 
 
 
 

يلغى قانون املـرور الصـادر   
( 9رسوم بقـانون رقـم )  بامل

 .0999لسنة 
 املادة الثالثة

إعادة صياغة قررت اللجنة   -
 املادة.

 املادة الثالثة
املوافقة على نص املـادة   -

كمــا ورد يف املشــروع 

 
 

 املادة الثالثة 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 على النحو التايل:

يصدر وزير الداخلية الالئحة 
التنفيذية هلذا القانون خال  
مدة سنة من تاريخ العمل به 
وإىل أن يتم إصدار هذه 
الالئحة يستمر العمل 
باللوائح والقرارات املعمو  
هبا حاليًا، وذلك كله فيما ال 

 يتعارض مع أحكامه.
 

 .األول بقانون
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 على النحو التايل:

يصدر وزير الداخلية الالئحة 
التنفيذية لقانون املرور املرافق 
والقرارات الالزمة لتنفيـذه،  
ويســتمر العمــل بــاللوائح 
والقرارات املعمول هبا مبـا ال  
يتعارض مع قـانون املـرور   
املرافق، إىل أن تصدر الئحته 
 التنفيذية والقرارات املنفذة له.

 

 
 
 
 

يصدر وزير الداخلية الالئحة 
التنفيذية لقانون املرور املرافق 
والقرارات الالزمة لتنفيـذه،  
ويســتمر العمــل بــاللوائح 
والقرارات املعمول هبا مبـا ال  
يتعارض مع قـانون املـرور   
املرافق، إىل أن تصدر الئحته 
 التنفيذية والقرارات املنفذة له.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 املادة الرابعة
لـس  املوافقة على قـرار جم  -

اختيار املادة كمـا  بالنواب 
وردت يف املشروع بقانون 
األول، وتعديلها بـإحالل  

على رئيس جملـس  عبارة )
( حمـل  الوزراء والـوزراء 

 عبارة )على الوزراء(.
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 على النحو التايل:
على رئيس جملس الـوزراء  

كل فيما خيصـه   – والوزراء
تنفيذ هذا القانون، ويعمل  –

 املادة الرابعة
اختيار املادة كمـا وردت    -

يف املشروع بقانون األول، 
وتعديلها بـإحالل عبـارة   

على رئيس جملس الوزراء )
( حمل عبارة )على والوزراء
 الوزراء(.

 
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 على النحو التايل:
رئيس جملس الـوزراء   على

كل فيما خيصـه   – والوزراء
تنفيذ هذا القانون، ويعمل  –

 
 

 املادة الرابعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كـل فيمـا    –على الوزراء 
تنفيذ هذا القـانون،   –خيصه 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

من اليوم التايل ملضي ستة  به
أشهر على تاريخ نشـره يف  

 اجلريدة الرمسية.

به من اليوم التايل ملضي ستة 
أشهر على تاريخ نشـره يف  

 اجلريدة الرمسية.
 
 
 

ويعمل به من اليـوم التـايل   
على تـاريخ  ملضي ستة أشهر 

 نشره يف اجلريدة الرمسية.
 

 قانون املرور

 باب متهيدي

 تعاريف

 (9مادة )

املوافقة على قرار جملس  -

 قانون املرور

 باب متهيدي

 تعاريف

 (9مادة )

اختيار املادة كمـا وردت   -

 

 
 
 
 

 (9)املادة 
حيظر إيقـاف الشـاحنات   
الكبرية واملركبـات الثقيلـة   

 قانون املرور 

 باب متهيدي

 تعاريف

 (9مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

اختيار املادة كما النواب ب
وردت يف املشروع بقانون 

اليت  بالتعديالت األول
 أجراها على املادة.

 
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
 
 
 
 
 
 

، يف املشروع بقانون األول
وإضافة عبارة تعريفية بعـد  
بند تعريف )املركبة املقابلة( 

"النقل العام: نقـل  نصها: 
اجلمهــور وأمتعتــهم  
الشخصية أو نقل الاضائع 
على الطرق مقابل أجـر  
بواسطة أي مركاـة مـن   
مركاات النقل العام واليت 
تشمل دون حصر سيارات 

التاكسي وحتـت  )األجرة 
الطلب( وسيارات النقـل  

ــترك وا ــات املش لااص

وسيارات األجرة وسـيارات  
األجرة حتت الطلب وسيارات 

العـام والركـاب يف    النقل
األمــاكن املعــدة لوقــوف 
السيارات واملركبات اخلاصة 
املصرح هلـا واألشـخاص   
املصــرح هلــم يف األحيــاء 

 واملناطق السكنية.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 
 

النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــات  ــافالت والعرب واحل
ــرو   ــارات واملت والقط
ــا،  ــورات وغريه واملقط

املرافق الالزمة  باإلضافة إىل
عـام مـن   لقطاع النقل ال

حمطات رئيسية ملركاـات  
النقل العام وأماكن وقوفها 
وانتظارها يف الطريق العام 
ومظالت انتظار الركـاب  
واألرصفة وغريهـا مـن   

 املرافق".
ئية، تصحيح األخطاء اإلمال -

وذلك حبذف مهزة القطـع  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
 
 
 

تكون للكلمات والعبـارات  
اآلتية املعاين املبينة قرين كـل  
منها ما مل يقتض سياق النص 

 خالف ذلك:
 : وزارة الداخلية.الوزارة
 : وزير الداخلية.الوزير
: اإلدارة العامة للمرور اإلدارة

أو أحد فروعها يف احملافظات 
 أو املناطق.

( أينمـا  اإلجتاهمن كلمة )
 (.اإلنتظاروردت، وكلمة )

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

تكون للكلمات والعبـارات  
اآلتية املعاين املبينة قرين كـل  
منها ما مل يقتض سياق النص 

 خالف ذلك:
 : وزارة الداخلية.الوزارة
 : وزير الداخلية.الوزير
: اإلدارة العامة للمرور اإلدارة

أو أحد فروعها يف احملافظات 
 أو املناطق.

 

 

 

 

 

 

تكون للكلمات والعبـارات  
اآلتية املعاين املبينة قرين كـل  
منها ما مل يقتض سياق النص 

 خالف ذلك:
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

: السطح الكلي املعد الطريق
مشاة  للمرور العام للكافة من

 وحيوانات ومركبات.
: القسـم مـن   هنر الطريـق 

الطريق املستخدم عادة لسـري  
 املركبات. 

: أي مسار الطريق ) احلارة (
جزء من األجزاء الطويلة اليت 
يقسم إليهـا هنـر الطريـق    
ويسمح عرضه مبرور صـف  
واحد من املركبات املتتابعـة  
سواء حددتـه أو مل حتـدده   
عالمات طولية على سـطح  

: السطح الكلي املعد الطريق
للمرور العام للكافة من مشاة 

 وحيوانات ومركبات.
: القسـم مـن   هنر الطريـق 

الطريق املستخدم عادة لسـري  
 املركبات. 

: أي مسار الطريق ) احلارة (
جزء من األجزاء الطويلة اليت 

هـا هنـر الطريـق    يقسم إلي
ويسمح عرضه مبرور صـف  
واحد من املركبات املتتابعـة  
سواء حددتـه أو مل حتـدده   
عالمات طولية على سـطح  

 : وزارة الداخلية.الوزارة
 : وزير الداخلية.الوزير
: اإلدارة العامة للمرور اإلدارة

أو أحد فروعها يف احملافظات 
 أو املناطق.
: السطح الكلي املعد الطريق

مشاة  للمرور العام للكافة من
 وحيوانات ومركبات.

: القسـم مـن   هنر الطريـق 
الطريق املستخدم عادة لسـري  

 املركبات. 
: أي مسار الطريق ) احلارة (

جزء من األجزاء الطويلة اليت 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 .الطريق
: جـزء الطريـق   الرصـيف 

احملاذي له من اجلانبني واملعد 
لسري املشاة، وتعتـرب اجلـزر   
الكائنة يف وسط الطريـق يف  

 حكم الرصيف.
: جـزء مـن   كتف الطريق

الطريق احملاذي له من اجلانبني 
واملعد للتوقف االضـطراري  

 للمركبات.
: املساحة املكشـوفة  التقاطع

اليت تكونت مـن تالقـي أو   
فرع للطرق علـى  تقابل أو ت

 الطريق.
: جـزء الطريـق   الرصـيف 

احملاذي له من اجلانبني واملعد 
لسري املشاة، وتعتـرب اجلـزر   
الكائنة يف وسط الطريـق يف  

 حكم الرصيف.
: جـزء مـن   كتف الطريق

ذي له من اجلانبني الطريق احملا
واملعد للتوقف االضـطراري  

 للمركبات.
: املساحة املكشـوفة  التقاطع

اليت تكونت مـن تالقـي أو   
تقابل أو تفرع للطرق علـى  

يقسم إليهـا هنـر الطريـق    
ويسمح عرضه مبرور صـف  
واحد من املركبات املتتابعـة  
سواء حددتـه أو مل حتـدده   
عالمات طولية على سـطح  

 .الطريق
: جـزء الطريـق   الرصـيف 

احملاذي له من اجلانبني واملعد 
لسري املشاة، وتعتـرب اجلـزر   
الكائنة يف وسط الطريـق يف  

 حكم الرصيف.
: جـزء مـن   كتف الطريق

الطريق احملاذي له من اجلانبني 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 مستوى واحد.
: اجلانب اجتاه املرور )السري(

األمين من الطريق يف نفـس  
 اجتاه سري املركبة أو املشاة.

 
: االجتاه املقابل )أو املضـاد( 

اجتاه املرور العكسي الجتـاه  
املركبة أو املشـاة يف حلظـة   

 معينة.
: كل وسـيلة مـن   املركاة

وسائل النقل أعدت للسـري  
ــالت أو ج ــر ذات عج نزي

وتسري بقوة آلية أو جسـدية  

 مستوى واحد.
: اجلانب اجتاه املرور )السري(

األمين من الطريق يف نفـس  
 اجتاه سري املركبة أو املشاة.

 
: االجتاه املقابل )أو املضـاد( 

ملرور العكسي الجتـاه  اجتاه ا
املركبة أو املشـاة يف حلظـة   

 معينة.
: كل وسـيلة مـن   املركاة

وسائل النقل أعدت للسـري  
ــر  ــالت أو جنزي ذات عج
وتسري بقوة آلية أو جسـدية  

واملعد للتوقف االضـطراري  
 للمركبات.
: املساحة املكشـوفة  التقاطع

اليت تكونت مـن تالقـي أو   
فرع للطرق علـى  تقابل أو ت

 مستوى واحد.
: اجلانب اجتاه املرور )السري(

األمين من الطريق يف نفـس  
 اجتاه سري املركبة أو املشاة.

 
: االجتاه املقابل )أو املضـاد( 

اجتاه املرور العكسي الجتـاه  
املركبة أو املشـاة يف حلظـة   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

)إنسان أو حيوان( أو تسحب 
 بأية وسيلة.

: املركبــة املركاــة املقابلــة
القادمة من االجتاه املقابـل أو  

 املركبة. جتاهالاملضاد 
النقل العام: نقل اجلمهـور  
وأمتعتهم الشخصية أو نقل 
الاضائع على الطرق مقابـل  
أجر بواسطة أي مركاة مـن  
مركاات النقل العام والـيت  
تشمل دون حصر سـيارات  

التاكسـي وحتـت   )األجرة 
الطلب( وسـيارات النقـل   

)إنسان أو حيوان( أو تسحب 
 بأية وسيلة.

: املركبــة املركاــة املقابلــة
القادمة من االجتاه املقابـل أو  

 املركبة. جتاهالاملضاد 
النقل العام: نقل اجلمهـور  
وأمتعتهم الشخصية أو نقل 
الاضائع على الطرق مقابـل  
أجر بواسطة أي مركاة مـن  
مركاات النقل العام والـيت  
تشمل دون حصر سـيارات  

التاكسـي وحتـت   )األجرة 
الطلب( وسـيارات النقـل   

 معينة.
: كل وسـيلة مـن   املركاة

وسائل النقل أعدت للسـري  
ــالت أو ج ــر ذات عج نزي

وتسري بقوة آلية أو جسـدية  
)إنسان أو حيوان( أو تسحب 

 بأية وسيلة.
: املركبــة املركاــة املقابلــة

القادمة من االجتاه املقابـل أو  
 املركبة.إلجتاه املضاد 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

املشـــترك والااصـــات 
ــات   ــافالت والعرب واحل
ــرو  ــارات واملتـ والقطـ
ــا،   ــورات وغريه واملقط

املرافق الالزمة  باإلضافة إىل
عـام مـن   لقطاع النقـل ال 

حمطات رئيسـية ملركاـات   
النقل العام وأماكن وقوفهـا  
وانتظارها يف الطريق العـام  
ومظالت انتظار الركـاب  
واألرصــفة وغريهــا مــن 

 .املرافق
 

املشـــترك والااصـــات 
ــات   ــافالت والعرب واحل
ــرو  ــارات واملتـ والقطـ
ــا،  ــورات وغريه  واملقط

املرافق الالزمة  باإلضافة إىل
عـام مـن   لقطاع النقـل ال 

حمطات رئيسـية ملركاـات   
النقل العام وأماكن وقوفهـا  
وانتظارها يف الطريق العـام  
ومظالت انتظار الركـاب  
واألرصــفة وغريهــا مــن 

 .املرافق
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

ــق ــرور الالح ــرور امل : م
املركبات اآلتية يف نفس مسار 
مركبة معينة من ورائها وتسري 

 اجتاهها.يف نفس 
: وقوف املركبة لفترة التوقف

زمنية تستلزمه ضرورة السري 
أو ركــوب األشــخاص أو 
نزوهلم أو حتميل البضـائع أو  

 تفريغها.
: ختطــي مركبــة التجــاوز

واحد، أو ختطي  جتاهابألخرى 
 مركبة ملستعملي الطرق.

: تواجد املركبـة يف  نتظاراال

ــق ــرور الالح ــرور امل : م
املركبات اآلتية يف نفس مسار 
مركبة معينة من ورائها وتسري 

 اجتاهها. يف نفس
: وقوف املركبة لفترة التوقف

زمنية تستلزمه ضرورة السري 
أو ركــوب األشــخاص أو 
نزوهلم أو حتميل البضـائع أو  

 تفريغها.
: ختطــي مركبــة التجــاوز

واحد، أو ختطي  جتاهابألخرى 
 مركبة ملستعملي الطرق.

: تواجد املركبـة يف  نتظاراال

 
 
 
 
 

ــق ــرور الالح ــرور امل : م
املركبات اآلتية يف نفس مسار 
مركبة معينة من ورائها وتسري 

 اجتاهها.يف نفس 
: وقوف املركبة لفترة التوقف

زمنية تستلزمه ضرورة السري 
أو ركــوب األشــخاص أو 
نزوهلم أو حتميل البضـائع أو  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

مكان ما لفترة زمنية حمددة أو 
أسباب التوقف  غري حمددة لغري

ويف غري حـاالت الوقـوف   
لتجنب التعارض مع مستعمل 
آخر للطريق أو جتنب عائق أو 

 تطبيقًا ألنظمة املرور.
: نور املركبة الذي نور القيادة

يستخدم يف إنارة الطريق على 
 مسافة طويلة أمام املركبة.

: نـور املركبـة   نور الطريق
الــذي يســتخدم يف إنــارة 
الطريق أمـام املركبـة دون   
التسبب يف إهبار أو مضـايقة  

مكان ما لفترة زمنية حمددة أو 
 أسباب التوقف غري حمددة لغري

ويف غري حـاالت الوقـوف   
لتجنب التعارض مع مستعمل 
آخر للطريق أو جتنب عائق أو 

 تطبيقًا ألنظمة املرور.
: نور املركبة الذي نور القيادة

يستخدم يف إنارة الطريق على 
 مسافة طويلة أمام املركبة.

: نـور املركبـة   نور الطريق
الــذي يســتخدم يف إنــارة 
الطريق أمـام املركبـة دون   
التسبب يف إهبار أو مضـايقة  

 تفريغها.
: ختطــي مركبــة التجــاوز

واحد، أو ختطي  بإجتاهألخرى 
 مركبة ملستعملي الطرق.

تواجد املركبـة يف   اإلنتظار:
مكان ما لفترة زمنية حمددة أو 

أسباب التوقف  غري حمددة لغري
ويف غري حـاالت الوقـوف   
لتجنب التعارض مع مستعمل 
آخر للطريق أو جتنب عائق أو 

 تطبيقًا ألنظمة املرور.
: نور املركبة الذي نور القيادة

يستخدم يف إنارة الطريق على 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

املقابل من  جتاهاالالقادمني من 
 مشاة ومركبات.
: أقصى وزن الوزن األقصى

للمركبة مبا يف ذلك أقصـى  
 وزن مسموح به للحمولة.

: هـو الـوزن   الوزن القائم
الفعلي للمركبة مبا يف ذلـك  

الركـاب واحلمولـة   القائد و
 الفعلية.

: وزن املركبـة  الوزن الفار 
وخزاناهتا مملوءة بالوقود ومياه 
التربيد الالزمة هلا مبا يف ذلك 
األدوات اليت حتملها املركبـة  

املقابل من  جتاهاالالقادمني من 
 مشاة ومركبات.
: أقصى وزن الوزن األقصى

للمركبة مبا يف ذلك أقصـى  
 وزن مسموح به للحمولة.

: هـو الـوزن   الوزن القائم
الفعلي للمركبة مبا يف ذلـك  

الركـاب واحلمولـة   القائد و
 الفعلية.

: وزن املركبـة  الوزن الفار 
وخزاناهتا مملوءة بالوقود ومياه 
التربيد الالزمة هلا مبا يف ذلك 
األدوات اليت حتملها املركبـة  

 مسافة طويلة أمام املركبة.
: نـور املركبـة   نور الطريق

الــذي يســتخدم يف إنــارة 
دون  الطريق أمـام املركبـة  

التسبب يف إهبار أو مضـايقة  
املقابل من  اإلجتاهالقادمني من 

 مشاة ومركبات.
: أقصى وزن الوزن األقصى

للمركبة مبا يف ذلك أقصـى  
 وزن مسموح به للحمولة.

: هـو الـوزن   الوزن القائم
الفعلي للمركبة مبا يف ذلـك  
القائد والركـاب واحلمولـة   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

عــادة وتســتلزمها عمليــة 
اإلصالح، وال يدخل يف ذلك 
القائد أو أي راكب أو أيـة  

 محولة.
: كل شخص يتـوىل  القائد

 بات.قيادة إحدى املرك
: كل شخص يوجد الراكب

باملركبة أو عليها أو يكـون  
نازاًل منها أو صاعدًا إليهـا  

 خبالف القائد.
: األشـخاص الـذين   املشاة

يسريون على أقدامهم، ويعترب 
يف حكم املشاة األشـخاص  

عــادة وتســتلزمها عمليــة 
اإلصالح، وال يدخل يف ذلك 
القائد أو أي راكب أو أيـة  

 محولة.
: كل شخص يتـوىل  القائد

 بات.قيادة إحدى املرك
: كل شخص يوجد الراكب

باملركبة أو عليها أو يكـون  
نازاًل منها أو صاعدًا إليهـا  

 خبالف القائد.
: األشـخاص الـذين   املشاة

يسريون على أقدامهم، ويعترب 
يف حكم املشاة األشـخاص  

 الفعلية.
: وزن املركبـة  الوزن الفار 

اناهتا مملوءة بالوقود ومياه وخز
التربيد الالزمة هلا مبا يف ذلك 
األدوات اليت حتملها املركبـة  
عــادة وتســتلزمها عمليــة 
اإلصالح، وال يدخل يف ذلك 
القائد أو أي راكب أو أيـة  

 محولة.
: كل شخص يتـوىل  القائد

 قيادة إحدى املركبات.
: كل شخص يوجد الراكب

باملركبة أو عليها أو يكـون  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

الذين يـدفعون أو جيـرون   
دراجة أو عربـة أطفـال أو   
عربة مريض أو ذي عاهة أو 

 عربة يد ذات عجلة واحدة.
: اإلجـازة  رخصة القيـادة 

الرمسية الصادرة مـن اإلدارة  
وجتيز لصاحبها قيادة نوع أو 

 أنواع معينة من املركبات.
: اإلجـازة  شهادة التسجيل

الرمسية الصادرة مـن اإلدارة  
وجتيز تسيري املركبـة علـى   
الطريق طوال مدة صالحيتها 
بالشروط املنصوص عليها يف 

الذين يـدفعون أو جيـرون   
دراجة أو عربـة أطفـال أو   
عربة مريض أو ذي عاهة أو 

 عربة يد ذات عجلة واحدة.
: اإلجـازة  رخصة القيـادة 

الرمسية الصادرة مـن اإلدارة  
وجتيز لصاحبها قيادة نوع أو 

 أنواع معينة من املركبات.
: اإلجـازة  شهادة التسجيل

الرمسية الصادرة مـن اإلدارة  
وجتيز تسيري املركبـة علـى   
الطريق طوال مدة صالحيتها 
بالشروط املنصوص عليها يف 

اًل منها أو صاعدًا إليهـا  ناز
 خبالف القائد.

: األشـخاص الـذين   املشاة
يسريون على أقدامهم، ويعترب 
يف حكم املشاة األشـخاص  
الذين يـدفعون أو جيـرون   
دراجة أو عربـة أطفـال أو   
عربة مريض أو ذي عاهة أو 

 عربة يد ذات عجلة واحدة.
: اإلجـازة  رخصة القيـادة 

الرمسية الصادرة مـن اإلدارة  
وجتيز لصاحبها قيادة نوع أو 

 أنواع معينة من املركبات.



311 
 

النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 هذا القانون.
الوثيقة الرمسية : شهادة امللكية

اخلاصة بإثبات ملكية املركبة 
 ملالكها والصادرة من اإلدارة.

: اإلجازة الرمسيـة  الترخيص
الصادرة من اإلدارة وجتيـز  
حلاملها اسـتخدام نـوع أو   
أنواع معينة مـن املركبـات   
ملمارسة نشاط معني طـوال  

 مدة صالحيتها.
: إلغاء الرخصة أو الترخيص

 إبطال صالحيتها واعتبارهـا 
 كأن مل تكن.

 هذا القانون.
وثيقة الرمسية : الشهادة امللكية

اخلاصة بإثبات ملكية املركبة 
 ملالكها والصادرة من اإلدارة.

: اإلجازة الرمسيـة  الترخيص
الصادرة من اإلدارة وجتيـز  
حلاملها اسـتخدام نـوع أو   
أنواع معينة مـن املركبـات   
ملمارسة نشاط معني طـوال  

 مدة صالحيتها.
: إلغاء الرخصة أو الترخيص

إبطال صالحيتها واعتبارهـا  
 أن مل تكن.ك

: اإلجـازة  شهادة التسجيل
الرمسية الصادرة مـن اإلدارة  
وجتيز تسيري املركبـة علـى   
الطريق طوال مدة صالحيتها 
بالشروط املنصوص عليها يف 

 هذا القانون.
: الوثيقة الرمسية شهادة امللكية

اخلاصة بإثبات ملكية املركبة 
 والصادرة من اإلدارة.ملالكها 

: اإلجازة الرمسيـة  الترخيص
الصادرة من اإلدارة وجتيـز  
حلاملها اسـتخدام نـوع أو   
أنواع معينة مـن املركبـات   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

ــة أو  ســـحب الرخصـ
: إيقـاف سـريان   الترخيص

صالحيتها فترة مـن الـزمن   
حيددها هذا القانون نتيجـة  

 خمالفة أحكامه بقرار إداري.
: وقف الرخصة أو الترخيص

إيقاف سريان صالحيتها فترة 
حمددة من الزمن بـأمر مـن   

 اجلهة القضائية املختصة.
: كل طريق معد الطريق العام
ال الكافـة دون  فعال الستعم

حاجة إىل إذن خاص، وكل 
مكان عـام يتسـع ملـرور    

ــة أو  ســـحب الرخصـ
: إيقـاف سـريان   الترخيص

صالحيتها فترة مـن الـزمن   
حيددها هذا القانون نتيجـة  

 خمالفة أحكامه بقرار إداري.
: وقف الرخصة أو الترخيص

إيقاف سريان صالحيتها فترة 
حمددة من الزمن بـأمر مـن   

 اجلهة القضائية املختصة.
: كل طريق معد الطريق العام

الكافـة دون   فعال الستعمال
حاجة إىل إذن خاص، وكل 
مكان عـام يتسـع ملـرور    

ملمارسة نشاط معني طـوال  
 مدة صالحيتها.

: إلغاء الرخصة أو الترخيص
إبطال صالحيتها واعتبارهـا  

 كأن مل تكن.
ــة أو  ســـحب الرخصـ

: إيقـاف سـريان   الترخيص
صالحيتها فترة مـن الـزمن   
حيددها هذا القانون نتيجـة  

 خمالفة أحكامه بقرار إداري.
: وقف الرخصة أو الترخيص

إيقاف سريان صالحيتها فترة 
حمددة من الزمن بـأمر مـن   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

املركبات ويسـمح للكافـة   
بارتياده سواء أكان ذلك بإذن 
أم بترخيص من جهة خمتصـة  
أو بغري ذلك وسواء أكـان  

 ارتياده بأجر أم بغري أجر.
: كل طريق ال الطريق اخلاص

يسمح إال لفئة معينة بارتياده 
وبتصريح من املسئول عنـه،  
وميكن اعتباره مـن الطـرق   
العامة إذا طلـب املالـك أو   

 املسئول عنه ذلك.
: قسـم مـن   الطريق املعاد

 الطريق معد لسري املركبات.

املركبات ويسـمح للكافـة   
بارتياده سواء أكان ذلك بإذن 
أم بترخيص من جهة خمتصـة  
أو بغري ذلك وسواء أكـان  

 ارتياده بأجر أم بغري أجر.
: كل طريق ال الطريق اخلاص

يسمح إال لفئة معينة بارتياده 
وبتصريح من املسئول عنـه،  

كن اعتباره مـن الطـرق   ومي
العامة إذا طلـب املالـك أو   

 املسئول عنه ذلك.
: قسـم مـن   الطريق املعاد

 الطريق معد لسري املركبات.

 اجلهة القضائية املختصة.
: كل طريق معد الطريق العام

فعال الستعمال الكافـة دون  
حاجة إىل إذن خاص، وكل 

ـ   ع ملـرور  مكان عـام يتس
املركبات ويسـمح للكافـة   
بارتياده سواء أكان ذلك بإذن 
أم بترخيص من جهة خمتصـة  
أو بغري ذلك وسواء أكـان  

 ارتياده بأجر أم بغري أجر.
: كل طريق ال الطريق اخلاص

يسمح إال لفئة معينة بارتياده 
وبتصريح من املسئول عنـه،  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
: عالمات وإشارات الطريق

ــوط أو   ــات أو خط عالم
إشارات تنظيمية توضع على 
الطريق أو على جوانبه بقصد 

 ضبط وتنظيم حركة املرور.
: مقابل نقل الركاب التعريفة

يف مركبات وسـائل النقـل   
 العام.

ــل ــتعمل الفرام : أداة تس
إليقاف املركبـة وختفيـف   

 سرعتها.
: لوحة لوحة أرقام التسجيل

 
: عالمات وإشارات الطريق

ــوط أو   ــات أو خط عالم
إشارات تنظيمية توضع على 
الطريق أو على جوانبه بقصد 

 ضبط وتنظيم حركة املرور.
: مقابل نقل الركاب التعريفة

مركبات وسـائل النقـل    يف
 العام.

ــل ــتعمل الفرام : أداة تس
إليقاف املركبـة وختفيـف   

 سرعتها.
: لوحة لوحة أرقام التسجيل

وميكن اعتباره مـن الطـرق   
العامة إذا طلـب املالـك أو   

 املسئول عنه ذلك.
: قسـم مـن   الطريق املعاد

 الطريق معد لسري املركبات.
 

: عالمات وإشارات الطريق
ــوط أو   ــات أو خط عالم
إشارات تنظيمية توضع على 
الطريق أو على جوانبه بقصد 

 ضبط وتنظيم حركة املرور.
: مقابل نقل الركاب التعريفة

يف مركبات وسـائل النقـل   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

مصنعة من أي مادة حتمـل  
األرقام املميزة للمركبة عـن  
غريها من املركبات األخرى 
متنحها اإلدارة بعد تسـجيل  

 املركبة. 
: لوحة مصنعة لوحة الفحص

ام مميزة من أي مادة حتمل أرق
للمركبة عن غريها متنحهـا  
اإلدارة بصفة مؤقتـة حلـني   
تسجيلها أو عند قيام مـانع  

 لتسجيلها.
: الفترة اليت تقع ما بني الليل

 غروب الشمس وشروقها.

مصنعة من أي مادة حتمـل  
األرقام املميزة للمركبة عـن  
غريها من املركبات األخرى 
متنحها اإلدارة بعد تسـجيل  

 املركبة. 
: لوحة مصنعة لوحة الفحص

مميزة  من أي مادة حتمل أرقام
للمركبة عن غريها متنحهـا  
اإلدارة بصفة مؤقتـة حلـني   
تسجيلها أو عند قيام مـانع  

 لتسجيلها.
: الفترة اليت تقع ما بني الليل

 غروب الشمس وشروقها.

 العام.
ــل ــتعمالفرام ل : أداة تس

إليقاف املركبـة وختفيـف   
 سرعتها.

: لوحة لوحة أرقام التسجيل
مصنعة من أي مادة حتمـل  
األرقام املميزة للمركبة عـن  
غريها من املركبات األخرى 
متنحها اإلدارة بعد تسـجيل  

 املركبة. 
: لوحة مصنعة لوحة الفحص

من أي مادة حتمل أرقام مميزة 
للمركبة عن غريها متنحهـا  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
 
 
 
 
 
 

قتـة حلـني   اإلدارة بصفة مؤ 
تسجيلها أو عند قيام مـانع  

 لتسجيلها.
: الفترة اليت تقع ما بني الليل

 غروب الشمس وشروقها.
 

 الااب األو 
 تنظيم املرور يف الطرق العامة

 الفصل األو 
استعما  الطريق العام يف 

 املرور
 

 الااب األو 
 تنظيم املرور يف الطرق العامة

 الفصل األو 
استعما  الطريق العام يف 

 املرور
 

 
 
 
 
 
 

 الااب األو  
 نظيم املرور يف الطرق العامةت

 الفصل األو 
استعما  الطريق العام يف 

 املرور
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 (0مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

اختيار املادة كما النواب ب
بقانون وردت يف املشروع 

اليت  بالتعديالت األول
 أجراها على املادة.

 
 
 

 نص املادةوعلى ذلك يكون 
 بعد التعديل:

يستعمل الطريـق العـام يف   
املرور على الوجه الـذي ال  

 (0) مادة
اختيار املادة كمـا وردت   -

 ،يف املشروع بقانون األول
)عالمـة   إضافة فاصـلة و

وجيـوز  ) بعد عبارةترقيم( 
بقرار من الوزير اعتاـار  

الـواردة  ( األماكن اخلاصة
يف بداية الفقرة الثانية مـن  

 .املادة
 نص املادةوعلى ذلك يكون 

 بعد التعديل:
يستعمل الطريـق العـام يف   
املرور على الوجه الـذي ال  

 
 (0)املادة 

تتوىل اإلدارة العامة للمـرور  
بالتنسيق مع اجلهات املختصة، 

 ما يأيت:
حتديد املساحات الكافية  -0

لتخصيصها كمواقف عامـة  
للسيارات اخلاصة يف األحياء 

ومدن السكنية يف مجيع قرى 
مملكة البحـرين السـتخدام   

 أهايل املنطقة.
ويكون توفري هذه املواقـف  

 باجملان.

 (0مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يستعمل الطريـق العـام يف   
املرور على الوجه الـذي ال  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

ــوال  يعــرض األرواح واألم
للخطر، أو يؤدي إىل اإلخالل 
بأمن الطريـق أو يعطـل أو   
يعوق استعمال الغـري لـه،   
وذلك طبقًا لقواعد املـرور  
وآدابه املنصوص عليها يف هذا 
القانون والئحتـه التنفيذيـة   

 والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وجيوز بقرار من الوزير اعتبار 

 اليت تتسـع ، األماكن اخلاصة
ملرور املركبـات والـيت ال   
يسمح إال لفئة معينة بارتيادها 

ــوال  يعــرض األرواح واألم
للخطر، أو يؤدي إىل اإلخالل 
بأمن الطريـق أو يعطـل أو   
يعوق استعمال الغـري لـه،   
وذلك طبقًا لقواعد املـرور  
وآدابه املنصوص عليها يف هذا 
القانون والئحتـه التنفيذيـة   

 والقرارات الصادرة تنفيذا له.
بقرار من الوزير اعتبار  وجيوز

 اليت تتسـع ، األماكن اخلاصة
ملرور املركبـات والـيت ال   
يسمح إال لفئة معينة بارتيادها 

حتديد وتنظيم األمـاكن   -3
اليت يسمح فيهـا بوقـوف   
الشاحنات الكبرية واملتوسطة 
واملركبات الثقيلة وسـيارات  
األجرة وسيارات األجرة حتت 
الطلب وسيارات النقل العام 

 والركاب.
 
 
 
 
 
 

ــوال  يعــرض األرواح واألم
للخطر، أو يؤدي إىل اإلخالل 
بأمن الطريـق أو يعطـل أو   
يعوق استعمال الغـري لـه،   

املـرور  وذلك طبقًا لقواعد 
وآدابه املنصوص عليها يف هذا 
القانون والئحتـه التنفيذيـة   

 والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وجيوز بقرار من الوزير اعتبار 
األماكن اخلاصة اليت تتسـع  
ملرور املركبـات والـيت ال   
يسمح إال لفئة معينة بارتيادها 
وبتصريح، من الطرق العامـة  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وبتصريح، من الطرق العامـة  
إذا طلب املالك أو املسـئول  

هذه احلالـة   عنها ذلك، ويف
تسري كافة أحكـام هـذا   
القانون والئحتـه التنفيذيـة   
والقرارات الصادرة تنفيذا له 
على مجيع املركبات اليت تسري 

رخص يف هذه األماكن وعلى 
 القيادة الالزمة لقيادهتا."

 

 

وبتصريح، من الطرق العامـة  
إذا طلب املالك أو املسـئول  
عنها ذلك، ويف هذه احلالـة  
تسري كافة أحكـام هـذا   
القانون والئحتـه التنفيذيـة   
والقرارات الصادرة تنفيذا له 

اليت تسري  ى مجيع املركباتعل
رخص يف هذه األماكن وعلى 
 القيادة الالزمة لقيادهتا."

إذا طلب املالك أو املسـئول   
ك، ويف هذه احلالـة  عنها ذل

تسري كافة أحكـام هـذا   
القانون والئحتـه التنفيذيـة   
والقرارات الصادرة تنفيذا له 
على مجيع املركبات اليت تسري 
يف هذه األماكن وعلى رخص 

 القيادة الالزمة لقيادهتا.
 



311 
 

النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

(3مادة )  

املوافقة على قـرار جملـس    -
اختيار املادة كمـا  النواب ب

وردت يف املشروع بقانون 
أجراها  بالتعديل الذي األول

 على املادة.
 

نص املادة وعلى ذلك يكون 
 :بعد التعديل

بأحكـام   اإلخال مع عدم 
االتفاقيات الدولية النافذة يف 
اململكة، ال جيوز تسيري أيـة  

(3مادة )  

اختيار املادة كمـا وردت   -
، يف املشروع بقانون األول

تصحيح اخلطأ اإلمالئـي  و
)االخال (  الوارد يف كلمة

 (.اإلخال )لتصبح 
 

نص املادة وعلى ذلك يكون 
 :بعد التعديل
بأحكـام   اإلخال مع عدم 

االتفاقيات الدولية النافذة يف 
اململكة، ال جيوز تسيري أيـة  

 (3)املادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف مجيع األحوال حيظر على 
أي شخص إيقاف مركبة غري 
خاصة يف املواقف املخصصة 

(3مادة ) (3مادة )   

 

 

 

 
 

 

 

بأحكـام   عدم االخـالل مع 
االتفاقيات الدولية النافذة يف 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

مركبة من املركبـات الـيت   
حيددها هذا القانون والئحته 
التنفيذية والقرارات الصادرة 

العام قبل تنفيذا له يف الطريق 
تسجيلها يف اإلدارة واحلصول 
علــى شــهاديت تســجيلها 
وملكيتها، أو تسيري أية مركبة 
معدة خلدمة اجلمهور بـأجر  
قبل احلصول علـى شـهادة   
ملكيتها وترخيص بتسـيريها  

 من اإلدارة.
وتنظم الالئحة التنفيذية 
شروط وإجراءات تسيري 

مركبة من املركبـات الـيت   
حيددها هذا القانون والئحته 
التنفيذية والقرارات الصادرة 
تنفيذا له يف الطريق العام قبل 

واحلصول تسجيلها يف اإلدارة 
علــى شــهاديت تســجيلها 
وملكيتها، أو تسيري أية مركبة 
معدة خلدمة اجلمهور بـأجر  
قبل احلصول علـى شـهادة   
ملكيتها وترخيص بتسـيريها  

 من اإلدارة.
وتنظم الالئحـة التنفيذيـة   
شروط وإجـراءات تسـيري   

ألغراض هذا القانون من 
الساعة اخلامسة مساًء إىل 

اخلامسة صباًحا ما مل  الساعة
حيصل على تصريح بذلك من 
اإلدارة العامة للمرور وفًقا 
لألوضاع والشروط اليت 
حتددها الالئحة التنفيذية هلذا 

 القانون.
 

اململكة، ال جيوز تسيري أيـة  
الـيت  مركبة من املركبـات  

حيددها هذا القانون والئحته 
التنفيذية والقرارات الصادرة 
تنفيذا له يف الطريق العام قبل 
تسجيلها يف اإلدارة واحلصول 
علــى شــهاديت تســجيلها 
وملكيتها، أو تسيري أية مركبة 
معدة خلدمة اجلمهور بـأجر  
قبل احلصول علـى شـهادة   
ملكيتها وترخيص بتسـيريها  

 من اإلدارة.
ئحـة التنفيذيـة   وتنظم الال
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

املركبات األجنبية على الطرق 
خص العامة باململكة ور

قيادهتا الصادرة من الدول 
األجنبية اليت تسمح لقائدي 
تلك املركبات باستعماهلا أثناء 

 ال قيادهتا يف اململكة، واليت
 تنظمها االتفاقيات الدولية.

املركبات األجنبية على الطرق 
العامة باململكـة ورخـص   
قيادهتا الصادرة من الـدول  

ألجنبية اليت تسمح لقائـدي  ا
تلك املركبات باستعماهلا أثناء 

 ال قيادهتا يف اململكة، والـيت 
 تنظمها االتفاقيات الدولية.

شروط وإجـراءات تسـيري   
املركبات األجنبية على الطرق 
العامة باململكـة ورخـص   
قيادهتا الصادرة من الـدول  
األجنبية اليت تسمح لقائـدي  
تلك املركبات باستعماهلا أثناء 

 ال قيادهتا يف اململكة، والـيت 
 تنظمها االتفاقيات الدولية.

 
 الفصل الثاين

 املركاات وأنواعها
 

 (1دة )ما

 الفصل الثاين
 املركاات وأنواعها

 
 (1مادة )

 
 
 
 (1)املادة 

 الفصل الثاين 
 املركاات وأنواعها

 
 (1مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

ــرار   - ــى ق ــة عل املوافق
باملوافقـة  جملس النـواب  

املـادة كمـا وردت    على
يف املشــروع بقــانون  

 .األول
ــو   ــى النح ــك عل وذل

 يل:االت
 

تصنف املركبات على النحو 
 اآليت:

 السيارة: .0
كل مركبة آلية تستخدم عادة 
يف نقل األشخاص أو األشياء 

املوافقة علـى نـص املـادة    
ــروع   ــا ورد يف املش كم

 األول. بقانون
 
ــو    ــى النح ــك عل وذل
 يل:االت

 
تصنف املركبات على النحو 

 اآليت:
 السيارة: .0

كل مركبة آلية تستخدم عادة 
يف نقل األشخاص أو األشياء 
ــر   ــا، أو يف ج أو كليهم

يتعني قبـل التـرخيص ألي   
مؤسسة أو شـركة خاصـة   
ملزاولة أي نشاط مراعاة تأمني 
ــة  ــف خاصــة وكافي مواق
للمركبات والشاحنات التابعة 

بالتنسيق  –هلا يف موقع العمل 
بعيًدا  –مع اجلهات املختصة 

عن األحياء واملناطق السكنية، 
وحتدد الالئحة الداخلية نوعية 
وأعــداد هــذه الســيارات 

 ات.واملركب
 
 

 
 
 
 
 
 
 

تصنف املركبات على النحو 
 اآليت:

 

 السيارة: .0
كل مركبة آليـة تسـتخدم   
عادة يف نقل األشـخاص أو  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

ــر   ــا، أو يف ج أو كليهم
ــل  ــدة لنق ــات املع املركب

ــخاص ــياء أو  األش واألش
 كليهما.

 
املركبـــة اإلنشـــائية  .3

 والزراعية:
كل مركبة آلية تسـتخدم يف  
العمل اإلنشائي أو الزراعـي  

 وما يتصل هبما.
 
 املقطورة: .3

مركبة بدون حمـرك جترهـا   

ــل  ــدة لنق ــات املع املركب
ــياء أو  ــخاص واألش األش

 كليهما.
 
املركبـــة اإلنشـــائية  .3

 والزراعية:
كل مركبة آلية تسـتخدم يف  
العمل اإلنشائي أو الزراعـي  

 وما يتصل هبما.
 
 املقطورة: .3

مركبة بدون حمـرك جترهـا   
 و أية آلة أخرى.سيارة أ

األشياء أو كليهمـا، أو يف   
جر املركبات املعدة لنقـل  
ــياء أو  ــخاص واألش األش

 كليهما.
املركبـــة اإلنشـــائية  .3

 والزراعية:
آلية تستخدم يف كل مركبة 

العمل اإلنشائي أو الزراعي 
 وما يتصل هبما.

 
 املقطورة: .3

مركبة بدون حمرك جترهـا  
 سيارة أو أية آلة أخرى.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 سيارة أو أية آلة أخرى.
 نصف املقطورة: .1

مركبة بدون حمرك يرتكـز  
جزء منها أثناء السري علـى  
 سيارة أو على اآللـة الـيت  

 جترها.
 
 الدراجة اآللية: .6

مركبة ذات عجلتني أو أكثر 
جمهزة مبحرك آيل، وقد يلحق 
هبا عربة )سلة أو صـندوق(،  
وليست مصممة على شـكل  
سيارة ومعدة لنقل األشخاص 

 نصف املقطورة: .1
مركبة بدون حمرك يرتكـز  
جزء منها أثناء السري علـى  
سيارة أو على اآللـة الـيت   

 جترها.
 
 الدراجة اآللية: .6

مركبة ذات عجلتني أو أكثر 
جمهزة مبحرك آيل، وقد يلحق 
هبا عربة )سلة أو صـندوق(،  
وليست مصممة على شـكل  
سيارة ومعدة لنقل األشخاص 

 .أو األشياء

 نصف املقطورة: .1
مركبة بدون حمرك يرتكز جزء 
منها أثناء السري على سيارة 

 أو على اآللة اليت جترها.
 
 الدراجة اآللية: .6

مركبة ذات عجلتني أو أكثر 
ك آيل، وقد يلحق جمهزة مبحر

هبا عربة )سلة أو صندوق(، 
وليست مصممة على شكل 
ــل   ــدة لنق ــيارة ومع س

 األشخاص أو األشياء.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 أو األشياء.
 
 الدراجة العادية )اهلوائية(: .5

مركبة ذات عجلتني أو أكثر 
غري جمهزة مبحرك آيل وتسري 

لنقـل  بقوة راكبها ومعـدة  
 األشخاص أو األشياء.

 
 العربة: .9

مركبة تسري بقوة احليوان أو 
ــل   ــدة لنق ــان ومع اإلنس

 األشخاص أو األشياء.
وجيوز للـوزير بقـرار منـه    

 
 الدراجة العادية )اهلوائية(: .5

مركبة ذات عجلتني أو أكثر 
غري جمهزة مبحرك آيل وتسري 
بقوة راكبها ومعـدة لنقـل   

 األشخاص أو األشياء.
 
 العربة: .9

مركبة تسري بقوة احليوان أو 
ــل   ــدة لنق ــان ومع اإلنس

 األشخاص أو األشياء.
وجيوز للـوزير بقـرار منـه    
أن يضيف أنواعـًا أخـرى   

 الدراجة العادية )اهلوائية(: .5
مركبة ذات عجلتني أو أكثر 
غري جمهزة مبحرك آيل وتسري 
بقوة راكبها ومعدة لنقـل  

 األشخاص أو األشياء.
 
 العربة: .9

 مركبة تسري بقوة احليوان أو
ــل  ــدة لنق ــان ومع اإلنس

 األشخاص أو األشياء.
وجيوز للوزير بقرار منـه أن  
ــرى   ــًا أخ ــيف أنواع يض
للمركبات، أو ما يندرج حتت 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

أن يضيف أنواعـًا أخـرى   
ــا   ــات، أو مـ للمركبـ
ــوع   ــت الن ــدرج حت ين
ــي  ــها، أو يلغ ــد من الواح
ــات   ــن املركب ــًا م أنواع
ــالفقرة   ــا ب ــار إليه املش
ــا   ــض م ــابقة أو بع الس
ــوع  ــت أي ن ــدرج حت ين

 منها.
 

ــات، أو ــا  للمركبـ مـ
ــوع   ــت الن ــدرج حت ين
ــي  ــها، أو يلغ ــد من الواح
ــات   ــن املركب ــًا م أنواع
ــالفقرة   ــا ب ــار إليه املش
ــا   ــض م ــابقة أو بع الس
ــوع  ــت أي ن ــدرج حت ين

 منها.
 

النوع الواحد منها، أو يلغـي  
أنواعًا من املركبات املشـار  
إليها بالفقرة السابقة أو بعض 
 ما يندرج حتت أي نوع منها.

 (5مادة )
املوافقة على قـرار جملـس    -

اختيار املادة كمـا  النواب ب

 (5مادة )
اختيار املادة كمـا وردت   -

، يف املشروع بقانون األول

 (5)املادة 
ختصص مواقف خاصة لذوي 
االحتياجات اخلاصة ألهـايل  

 (5مادة ) 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وردت يف املشروع بقانون 
بالتعديل الذي أجراه  األول

 .على املادة
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

(  3أحكام املادة )  تسريال 
مـن هــذا القـانون علــى   
الدراجات اآللية أو العاديـة  

 )اهلوائية(، والعربات.
وجيوز بقـرار مـن الـوزير    
ــدراجات  ــاع الـ إخضـ

تصحيح اخلطأ اإلمالئـي  و
)تسرى( لتصـبح  يف كلمة 
 )تسري(.

 
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:

(  3أحكام املادة )  تسريال 
مـن هــذا القـانون علــى   
الدراجات اآللية أو العاديـة  

 )اهلوائية(، والعربات.
وجيوز بقـرار مـن الـوزير    
إخضاع الـدراجات اآلليـة   

 املنطقة.
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

( 3ال تسرى أحكام املـادة ) 
مـن هــذا القـانون علــى   
الدراجات اآللية أو العاديـة  

 )اهلوائية(، والعربات.
وجيوز بقـرار مـن الـوزير    
إخضاع الـدراجات اآلليـة   
والعادية )اهلوائية( والعربـات  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

( اهلوائيـة اآللية والعاديـة ) 
ــادة  ــم امل ــات حلك والعرب

ــانون  3) ــذا الق ــن ه ( م
ــروط  ــرار الش ــدد الق وحي

ــة يف  و ــراءات الالزم اإلج
 هذا الشأن.

 
 
 
 
 
 
 

( والعربـات  اهلوائيةوالعادية )
( من هـذا   3حلكم املادة ) 

القانون وحيدد القرار الشروط 
اإلجراءات الالزمة يف هـذا  و

 الشأن.

( مـن هـذا   3حلكم املادة )
القانون وحيدد القرار الشروط 
ا واإلجراءات الالزمة يف هـذ 

 الشأن.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 الااب الثاين 
 تسجيل وترخيص املركاات

 الفصل األو 
 تسجيل املركاات

 (6مادة )
ــرار   - ــى ق ــة عل املوافق

باملوافقـة  جملس النـواب  
املـادة كمـا وردت    على

يف املشــروع بقــانون  
ــو  األول ــى النحـ علـ
 :التايل

ــب   ــدم إىل اإلدارة طل يق
ــن   ــة م ــجيل املركب تس

 الااب الثاين 
 تسجيل وترخيص املركاات

 الفصل األو 
 تسجيل املركاات

 (6مادة )
ــادة  - ــى امل ــة عل املوافق

ــا وردت يف  كمـــ
 املشـــروع بقـــانون

األول علــى النحــو  
 :التايل

 
 
 
 
 (6املادة )

يعاقب بالغرامة اليت ال تزيد 
على مائة دينار، كل من 
ارتكب خمالفة ألحكام هذا 
القانون أو اللوائح أو 

 القرارات الصادرة تنفيًذا له.

 الااب الثاين  
 تسجيل وترخيص املركاات

 الفصل األو 
 تسجيل املركاات

 (6مادة )
 
 
 
 
 

يقدم إىل اإلدارة طلب تسجيل 
املركبة من مالكهـا أو مـن   
يوكله يف ذلك بتوكيل موثق 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

ــه  ــن يوكل ــا أو م مالكه
يف ذلــك بتوكيــل موثــق 
ــدل أو  ــب الع ــدى كات ل
ــه   ــريف تقبل ــل ع بتوكي
ــتمارة   ــى االس اإلدارة عل

بـه  املعدة لـذلك، مرفقـًا   
املســـتندات املثبتـــة  
ــفته   ــيته وصـ لشخصـ
وملكيـة املركبــة، وحتــدد  
ــذه  ــة ه ــة التنفيذي الالئح

ــت ــروط املسـ ندات وشـ
 وإجراءات قبوهلا.

 

لدى كاتب العدل أو بتوكيل 
عــريف تقبلــه اإلدارة علــى 
االستمارة املعدة لذلك، مرفقًا 
به املستندات املثبتة لشخصيته 
وصفته وملكية املركبة، وحتدد 
ــذه  ــة ه ــة التنفيذي الالئح

ت ندات وشروط وإجراءااملست
 قبوهلا.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 ( 9مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

اختيار املادة كما النواب ب
وردت يف املشروع بقانون 

بالتعديالت اليت  األول
 أجراها على املادة.

 
 
 
 

نص املادة وعلى ذلك يكون 
 :بعد التعديل

 "يشترط لتسجيل املركبة:

 ( 9مادة )
كمـا وردت  اختيار املادة  -

 ،يف املشروع بقانون األول
( 3إعادة صياغة البنـد ) و

ليصبح على النحو التـايل:  
استيفاء املركاة لشـرو   "

 األمن واملتانة وسالمة الايئة
الــيت حتــددها الالئحــة 

 ".التنفيذية
 .(1حذف البند ) -

نص املادة وعلى ذلك يكون 
 :بعد التعديل

 "يشترط لتسجيل املركبة:

 (9)املادة 
يكون ملوظفي وزارة الداخلية 
الذين يصدر بتعيينهم قرار من 
وزير العدل باالتفاق مع وزير 
الداخلية صفة مأموري الضبط 
القضائي ملراعاة تطبيق هذا 
القانون واللوائح والقرارات 
املنفذة له، وضبط املخالفات 
اليت تقع يف دوائر اختصاصهم 
وتكون متعلقة بأعمال 

ذه وظائفهم، ويكون هلم هب
الصفة القيام بأعمال التفتيش 
وحترير احملاضر لضبط 

 ( 9مادة ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يشترط لتسجيل املركبة: 
ـ   -0 رر تسديد الرسـم املق
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

تسديد الرسـم املقـرر    .0
 للتسجيل.

التأمني من املسئولية املدنية  .3
الناشئة عـن حـوادث   
ــدة  ــوال م ــة ط املركب
التسجيل لـدى إحـدى   
شركات أو هيئات التأمني 
اليت تباشـر نشـاطها يف   

 اململكة طبقًا للقانون. 
استيفاء املركاة لشرو   .3

األمن واملتانة وسـالمة  
اليت حتددها الالئحة  الايئة

 ." التنفيذية

املقـرر  تسديد الرسـم   .0
 للتسجيل.

التأمني من املسئولية املدنية  .3
الناشئة عـن حـوادث   
ــدة  ــوال م ــة ط املركب
التسجيل لـدى إحـدى   
شركات أو هيئات التأمني 
اليت تباشـر نشـاطها يف   

 اململكة طبقًا للقانون. 
استيفاء املركاة لشـرو    .3

األمن واملتانة وسـالمة  
اليت حتددها الالئحة  الايئة

 ." التنفيذية

املخالفات، كما يكون هلم 
االستعانة باجلهات األمنية 
املختصة يف الدولة لتنفيذ أي 
من اإلجراءات املنصوص 
عليها يف هذا القانون أو 

 الئحته التنفيذية.

 للتسجيل.
التأمني مـن املسـئولية    -3

املدنية الناشئة عن حـوادث  
املركبة طوال مدة التسـجيل  
لدى إحـدى شـركات أو   
هيئات التأمني الـيت تباشـر   
نشاطها يف اململكـة طبًقـا   

 للقانون.
عدم جتاوز املركبة عمرها  -3

اإلفتراضي وإستيفاءها لشروط 
األمن واملتانة وأيـة شـروط   

ئحــة أخــرى حتــددها الال
 التنفيذية.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 ( 2مادة )
ــرار   - ــى ق ــة عل املوافق

اختيـار  جملس النـواب ب 
ــا وردت يف   ــادة كم امل
ــانون األول ــروع بق  املش

ــيت  با ــديالت الـ لتعـ
 أجراها على املادة.

 
 
 
 
 
 

 ( 2)مادة 
اختيار املادة كما وردت  -

، يف املشروع بقانون األول
تصحيح اخلطأ اإلمالئي و

( إنتـهاء الوارد يف كلمة )
 (.انتهاءلتصبح )

إعادة صياغة الفقرة األخرية  -
من املادة لتصبح على النحو 

"وتسري الضوابط التايل: 
املتقدمة على كل فحـص  
ــدد   ــه اإلدارة وحت جتري
الالئحة التنفيذية الرسـوم  
املستحقة يف كـل حالـة   

 (2)املادة 
يصدر وزير الداخلية الالئحة 
التنفيذية والقرارات الالزمـة  

 لتنفيذ هذا القانون.
 

 

 ( 2مادة ) 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
النص بعد وعلى ذلك يكون 

 التعديل:
تفحص املركبة فنيًا يف الزمان 
واملكان اللذين حتددمها اإلدارة 

املقـرر  بعد سـداد الرسـم   
للفحص أو مقابـل اخلدمـة   
حبسب األحوال، وإذا ثبـت  
عدم صالحية املركبة أعلـن  
مقدم الطلب كتابة بـرفض  

 طلبه مع بيان األسباب.
وعلى مالك املركبة رفعها من 

 انتـهاء مكان فحصها عقب 

  وحاالت اإلعفاء منها".
النص بعد وعلى ذلك يكون 

 التعديل:
تفحص املركبة فنيًا يف الزمان 
واملكان اللذين حتددمها اإلدارة 
بعد سـداد الرسـم املقـرر    

مـة  للفحص أو مقابـل اخلد 
حبسب األحوال، وإذا ثبـت  
عدم صالحية املركبة أعلـن  
مقدم الطلب كتابة بـرفض  

 طلبه مع بيان األسباب.
وعلى مالك املركبة رفعها من 

 انتـهاء مكان فحصها عقب 

 
 
 

تفحص املركبة فنيًا يف الزمان 
واملكان اللذين حتددمها اإلدارة 
بعد سـداد الرسـم املقـرر    
للفحص أو مقابـل اخلدمـة   
حبسب األحوال، وإذا ثبـت  

املركبة أعلـن  عدم صالحية 
مقدم الطلب كتابة بـرفض  

 طلبه مع بيان األسباب.
وعلى مالك املركبة رفعها من 

 إنتـهاء مكان فحصها عقب 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

الفحص وإال ألزم بدفع رسم 
 يومي حتدده الالئحة التنفيذية.

ـ   إىل  ةولإلدارة نقـل املركب
األماكن اليت حتددها بالتنسيق 
مع الوزارة املختصة بشـئون  
البلديات على نفقة مالكهـا،  
طبقًا للفئات الـيت حتـددها   

 الالئحة التنفيذية.
وتسري الضوابط املتقدمـة  
على كـل فحـص جتريـه    
ــة   ــدد الالئح اإلدارة وحت
التنفيذية الرسوم املسـتحقة  
يف كل حالة وحاالت اإلعفاء 

الفحص وإال ألزم بدفع رسم 
 يومي حتدده الالئحة التنفيذية.

ـ   إىل  ةولإلدارة نقـل املركب
األماكن اليت حتددها بالتنسيق 
مع الوزارة املختصة بشـئون  
البلديات على نفقة مالكهـا،  
طبقًا للفئات الـيت حتـددها   

 الالئحة التنفيذية.
وتسري الضوابط املتقدمـة  
على كـل فحـص جتريـه    
ــة   ــدد الالئح اإلدارة وحت
التنفيذية الرسوم املسـتحقة  
يف كل حالة وحاالت اإلعفاء 

الفحص وإال ألزم بدفع رسم 
 يومي حتدده الالئحة التنفيذية.

ـ   إىل  ةولإلدارة نقـل املركب
األماكن اليت حتددها بالتنسيق 
مع الوزارة املختصة بشـئون  

ة مالكهـا،  البلديات على نفق
طبقًا للفئات الـيت حتـددها   

 الالئحة التنفيذية.
الضـوابط املتقدمـة    ىوتسر

على كل فحص جتريه اإلدارة 
 ولو كان بسبب وقوع جرمية.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 منها.
 
 

 منها.
 

 (9مادة )
 

ــرار   - ــى ق ــة عل املوافق
اختيـار  جملس النـواب ب 

ــا وردت يف   ــادة كم امل
ــانون األول ــروع بق  املش

ــيت  با ــديالت الـ لتعـ
 أجراها على املادة.

 
 

 (9مادة )
 

اختيار املادة كمـا وردت   -
، يف املشروع بقانون األول

اإلمالئـي  تصحيح اخلطأ و
الوارد يف كلمة )إنتـهاء(  

 لتصبح )انتهاء(.
وتعفى هـذه  إضافة عبارة " -

املركاــات مــن رســوم 
" يف هناية الفقـرة  الفحص

 (9)املادة 
 

على رئيس جملس الوزراء 
 –كل فيما خيصه  –والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا القانون، 
ويعمل به من اليوم التايل 
لتاريخ نشره يف اجلريدة 

 الرمسية.

 (9مادة ) 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
 
 
 
 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

مع عدم اإلخالل حبق اإلدارة 
يف فحص أية مركبـة فنيـًا،   
تعفى املركبات اجلديدة الـيت  
يقدم طلب تسـجيلها ألول  
مرة من الفحص الفين للمدد 

 األوىل.
( وليس ملالكإحالل عبارة ) -

وميتنع علـى  حمل عبارة )
( الواردة قبل عبـارة  مالك

 (.املركاة أو قائدها)
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:

مع عدم اإلخالل حبق اإلدارة 
يف فحص أية مركبـة فنيـًا،   
تعفى املركبات اجلديدة الـيت  
يقدم طلب تسـجيلها ألول  
مرة من الفحص الفين للمدد 

 
 
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل حبق اإلدارة 
يف فحص أية مركبـة فنيـًا،   
تعفى املركبات اجلديدة الـيت  
يقدم طلب تسـجيلها ألول  
مرة من الفحص الفين للمدد 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

اليت يصدر بتحديدها قرار من 
الوزير وحيدد القرار إجراءات 

تلك املدد  انتهاءفحصها بعد 
هذه املركاات مـن  وتعفى 

 رسوم الفحص.
ولإلدارة احلق يف فحص أيـة  
مركبة يف أي وقت ومكـان  
مىت كـان ذلـك ضـروريًا    
لسالمة املرور والسري بالطريق 

املركبة أو  وليس ملالكالعام، 
قائدها رفض إجـراء هـذا   

 الفحص.
 

اليت يصدر بتحديدها قرار من 
الوزير وحيدد القرار إجراءات 

تلك املدد  انتهاءفحصها بعد 
وتعفى هذه املركاات مـن  

 رسوم الفحص.
ولإلدارة احلق يف فحص أيـة  
مركبة يف أي وقت ومكـان  
مىت كـان ذلـك ضـروريًا    
لسالمة املرور والسري بالطريق 

املركبة أو  وليس ملالكالعام، 
قائدها رفض إجـراء هـذا   

 الفحص.
 

اليت يصدر بتحديدها قرار من 
وحيدد القرار إجراءات الوزير 

 تلك املدد.  فحصها بعد إنتهاء
ولإلدارة احلق يف فحص أيـة  
مركبة يف أي وقت ومكـان  
مىت كـان ذلـك ضـروريًا    
لسالمة املرور والسري بالطريق 
العام، وميتنع علـى مالـك   
املركبة أو قائدها رفض إجراء 

 ص.هذا الفح
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 (92مادة )
قـرار جملـس   املوافقة على  -

ادة املعلى  املوافقةالنواب ب
يف املشـروع  كما وردت 

األول بالتعـديالت   بقانون
 .املادة اليت أجراها على

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

تكون شهادة التسجيل الـيت  
تصدرها اإلدارة صاحلة ملـدة  
سنة من تـاريخ إصـدارها،   
وجيوز جتديدها أكثر من مرة 
ملثل مدهتا بناء علـى طلـب   

 (92مادة )
ـ  - ادة كمـا  املوافقة على امل

 وردت يف املشروع بقانون
مع مراعاة تصحيح األول، 

األخطاء اإلمالئيـة أينمـا   
 املادة. وردت يف

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

تكون شهادة التسجيل الـيت  
تصدرها اإلدارة صاحلة ملـدة  
سنة من تـاريخ إصـدارها،   
وجيوز جتديدها أكثر من مرة 
ملثل مدهتا بناء علـى طلـب   

 (92مادة )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكون شهادة التسجيل الـيت  
تصدرها اإلدارة صاحلة ملـدة  
سنة من تـاريخ إصـدارها،   
وجيوز جتديدها أكثر من مرة 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 إىليقدم من صاحب الشـأن  
اإلدارة على النموذج املعـد  

مـدة   انتـهاء لذلك قبـل  
صالحيتها وبعد سداد الرسم 
املقرر، وإذا مل يقدم طلـب  
جتديد شهادة التسجيل قبـل  
انتهاء مدة صالحيتها أو قدم 
وكانت اإلجـراءات غـري   

جتديـد   يسـري مستوفاة، 
الشهادة للمدة املتبقيـة مـن   
السنة، وتسـتحق الرسـوم   
املقررة عن تـأخري جتديـد   

 الشهادة.

 إىليقدم من صاحب الشـأن  
اإلدارة على النموذج املعـد  

مـدة   انتـهاء لذلك قبـل  
صالحيتها وبعد سداد الرسم 
املقرر، وإذا مل يقدم طلـب  
جتديد شهادة التسجيل قبـل  
انتهاء مدة صالحيتها أو قدم 
وكانت اإلجـراءات غـري   

جتديـد   يسـري مستوفاة، 
الشهادة للمدة املتبقيـة مـن   
السنة، وتسـتحق الرسـوم   
املقررة عن تـأخري جتديـد   

 الشهادة.

ملثل مدهتا بناء علـى طلـب   
 اىليقدم من صاحب الشـأن  

اإلدارة على النموذج املعـد  
مـدة   إنتـهاء لذلك قبـل  

صالحيتها وبعد سداد الرسم 
املقرر، وإذا مل يقدم طلـب  

سجيل قبـل  جتديد شهادة الت
انتهاء مدة صالحيتها أو قدم 
وكانت اإلجـراءات غـري   

جتديــد  ، يســرىمســتوفاة
الشهادة للمدة املتبقيـة مـن   
السنة، وتسـتحق الرسـوم   
املقررة عن تـأخري جتديـد   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

ــض اإلدارة   ــة رف ويف حال
ة التســجيل جتديــد شــهاد

ــة    ــنح املركب ــوز م جي
ــري  ــا بالس ــًا مؤقت ترخيص

مــن  االنتــهاءإىل أن يــتم 
ــادة فحصــها، وحتــدد  إع
ــدة  ــة م ــة التنفيذي الالئح
هــذا التــرخيص وشــروط 

 وإجراءات منحه.

ويف حالة رفض اإلدارة جتديد 
ة التسجيل جيوز مـنح  شهاد

املركبة ترخيصًا مؤقتا بالسري 
من إعادة  االنتهاءإىل أن يتم 

فحصها، وحتـدد الالئحـة   
التنفيذية مدة هذا التـرخيص  

 وشروط وإجراءات منحه.

 الشهادة.
ويف حالة رفض اإلدارة جتديد 
شهادة التسجيل جيوز مـنح  
املركبة ترخيصًا مؤقتا بالسري 

إعادة  من اإلنتهاءإىل أن يتم 
فحصها، وحتـدد الالئحـة   

ذا التـرخيص  التنفيذية مدة ه
 وشروط وإجراءات منحه.

 
 

 (99مادة )
ــى   - ــة عل ــرار املوافق ق

 املوافقـة جملس النـواب ب 

 (99مادة )
املوافقة على املـادة كمـا    -

ــروع وردت يف  املشــ

 (99مادة )  
خيصص لكل مركبـة عنـد   
التسجيل للمرة األوىل رقـم  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

على املـادة كمـا وردت   
ن املشــروع بقــانو يف 

 األول.
ــو   ــى النح ــك عل وذل

 يل:االت
خيصص لكل مركبـة عنـد   
التسجيل للمرة األوىل رقـم  
تسجيل طبقا لنوعها، وتصدر 
اإلدارة لوحتني أمامية وخلفية 
تسجل عليهما هذا الرقم بعد 
أداء الرسم املقـرر ويثبتـان   
باملركبة، وجيوز بتصريح من 
اإلدارة االقتصار على اللوحة 

 ن األول.بقانو
 

ــو   ــى النح ــك عل وذل
 يل:االت

خيصص لكل مركبـة عنـد   
التسجيل للمرة األوىل رقـم  
تسجيل طبقا لنوعها، وتصدر 
اإلدارة لوحتني أمامية وخلفية 
تسجل عليهما هذا الرقم بعد 
أداء الرسم املقـرر ويثبتـان   
باملركبة، وجيوز بتصريح من 
اإلدارة االقتصار على اللوحة 
اخللفيـة بالنسـبة للمركبـة    

تسجيل طبقا لنوعها، وتصدر 
اإلدارة لوحتني أمامية وخلفية 
تسجل عليهما هذا الرقم بعد 
أداء الرسم املقـرر ويثبتـان   
باملركبة، وجيوز بتصريح من 
اإلدارة االقتصار على اللوحة 
اخللفيـة بالنسـبة للمركبـة    
املقطورة ونصف املقطورة، أو 
إذا أثبت الفحص الفـين أن  
تصميم املركبة غـري جمهـز   

 لتركيب لوحة أمامية.
ولإلدارة املوافقة على احتفاظ 
مالك املركبة برقم تسـجيلها  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

اخللفيـة بالنسـبة للمركبـة    
املقطورة ونصف املقطورة، أو 

ذا أثبت الفحص الفـين أن  إ
تصميم املركبة غـري جمهـز   

 لتركيب لوحة أمامية.
ولإلدارة املوافقة على احتفاظ 
مالك املركبة برقم تسـجيلها  
أو على حتويل رقم التسجيل 
من مركبة إىل أخرى بعد أداء 

 الرسم املقرر.
وحتدد الالئحـة التنفيذيـة   
ــام   ــات أرق ــكل لوح ش
ــات  ــجيل ولوحـ التسـ

املقطورة ونصف املقطورة، أو 
ذا أثبت الفحص الفـين أن  إ

تصميم املركبة غـري جمهـز   
 لتركيب لوحة أمامية.

ولإلدارة املوافقة على احتفاظ 
مالك املركبة برقم تسـجيلها  
أو على حتويل رقم التسجيل 
من مركبة إىل أخرى بعد أداء 

 الرسم املقرر.
وحتدد الالئحة التنفيذية شكل 
لوحــات أرقــام التســجيل 

ت ولوحات الفحص والبيانـا 
الــيت تتضــمنها، وشــروط 

أو على حتويل رقم التسجيل 
من مركبة إىل أخرى بعد أداء 

 سم املقرر.الر
وحتدد الالئحة التنفيذية شكل 
لوحــات أرقــام التســجيل 
ولوحات الفحص والبيانـات  
الــيت تتضــمنها، وشــروط 
وضوابط استخدام كل منها، 

 والرسوم املقررة هلا.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

والبيانــات الــيت الفحــص 
ــروط  ــمنها، وشـ تتضـ
وضــوابط اســتخدام كــل 
ــررة  ــها، والرســوم املق من

 هلا.

وضوابط استخدام كل منها، 
 والرسوم املقررة هلا.

 

 (90مادة )
ــى   - ــة عل ــرار املوافق ق

 املوافقـة جملس النـواب ب 
على املـادة كمـا وردت   

ن املشــروع بقــانو يف 
 األول.

ــى  ــك عل ــو  وذل النح
 يل:االت

 (90مادة )
ــادة  - ــى امل ــة عل املوافق

ــا وردت يف  كمـــ
 ناملشـــروع بقـــانو

 األول.
ــو   ــى النح ــك عل وذل

 يل:االت
لوحــات أرقــام التســجيل 

  
 

 (90مادة )
لوحات أرقام التسجيل ملك 
للدولة، وال جيوز التصـرف  
فيهــا إال وفقــًا للضــوابط 
والشروط اليت حيددها الوزير 

 بقرار منه.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

لوحــات أرقــام التســجيل 
ملــك للدولــة، وال جيــوز 
ــًا  التصــرف فيهــا إال وفق
للضوابط والشـروط الـيت   
ــرار   ــوزير بق ــددها ال حي

 منه.
 

ملــك للدولــة، وال جيــوز 
ــًا  التصــرف فيهــا إال وفق
للضوابط والشـروط الـيت   
ــرار   ــوزير بق ــددها ال حي

 منه.
 

 (93مادة )
إعادة صياغة قررت اللجنة  -

ن يف املشروع بقـانو  املادة
 .األول

 
 

 (93مادة )
املوافقة على املـادة كمـا    -

 وردت يف املشروع بقانون
مع مراعاة تصحيح  األول،

األخطاء اإلمالئيـة أينمـا   
 وردت يف املادة.

 
 

 (93مادة ) 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:

ال جيوز تسيري املركبة املسجلة 
بغري لوحات أرقام تسجيلها، 
أو استعمال هذه اللوحـات  
لغري املركبة اليت صرفت هلـا،  
أو إبداهلا أو تغيري بياناهتا، وإال 
سحبت اللوحات األصـلية  

 واملستعملة.
شهادة التسـجيل   وتسحب

كان  ذاورخصة قائد املركاة إ

 
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:

ال جيوز تسيري املركبة املسجلة 
بغري لوحات أرقام تسجيلها، 
أو استعمال هذه اللوحـات  
لغري املركبة اليت صرفت هلـا،  
أو إبداهلا أو تغيري بياناهتا، وإال 

ة سحبت اللوحات األصـلي 
 واملستعملة.

ويف مجيع األحوال تلغى كل 
من شهادة التسجيل ورخصة 

 
 
 

تسيري املركبة املسجلة ال جيوز 
بغري لوحات أرقام تسجيلها، 
أو استعمال هذه اللوحـات  
لغري املركبة اليت صرفت هلـا،  
أو إبداهلا أو تغيري بياناهتا، وإال 
سحبت اللوحات األصـلية  

 واملستعملة.
ويف مجيع األحوال تلغى كل 
من شهادة التسجيل ورخصة 
قائد املركبة إن كـان هـو   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

قد ارتكب إحـدى   هامالك
املخالفات السابقة، أمـا إذا  
كان قائد املركاة أو املسئو  
عنها هو مرتكب املخالفات 

 فتسحب رخصة قيادته.
وال جيــوز إعــادة شــهادة 
التسجيل أو رخصة القيـادة  
قال مضي ثالثة أشهر مـن  

 تاريخ السحب.
لتنفيذيـة  وحتدد الالئحـة ا 

اإلجراءات الواجب اتااعها 
يف حالة فقد لوحيت أرقـام  
التسجيل أو إحـدااا، أو  

قائد املركبة إن كـان هـو   
املالك وذلك من تاريخ ضبط 
املركبة، كما تلغى رخصـة  
قائد املركبة غري مالكهـا إذا  
أثبت التحقيق علمه باملخالفة 
اليت وقعت، وال جيوز إعـادة  
تسجيل املركبـة أو إصـدار   

بـل  رخصة قيادة جديـدة ق 
مضي ثالثة أشهر من تـاريخ  

 اإللغاء.
 

وحتدد الالئحـة التنفيذيـة   

يخ ضبط املالك وذلك من تار
املركبة، كما تلغى رخصـة  
قائد املركبة غري مالكهـا إذا  
أثبت التحقيق علمه باملخالفة 
اليت وقعت، وال جيوز إعـادة  
تسجيل املركبـة أو إصـدار   
رخصة قيادة جديـدة قبـل   
مضي ثالثة أشهر من تـاريخ  

 اإللغاء.
 
 

وحتدد الالئحـة التنفيذيـة   
إتباعهـا  اإلجراءات الواجب 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

انتهاء مدة صالحية شـهادة  
التسجيل أو سحاها، وكيفية 
 تسيري املركاة يف هذه احلالة.

 

 اتااعهـا اإلجراءات الواجب 
يف حالة فقد لـوحيت أرقـام   
ــدامها، أو  ــجيل أو إح التس

مدة صالحية شـهادة   انتهاء
ــجيل أو  ــاالتس أو  إلغائه

سحبها، وكيفية تسيري املركبة 
 يف هذه احلالة.

 

 أرقـام  يف حالة فقد لـوحيت 
ــدامها، أو  ــجيل أو إح التس

مدة صالحية شـهادة  إنتهاء 
ــجيل أو  ــاالتس أو  الغاءه

سحبها، وكيفية تسيري املركبة 
 يف هذه احلالة.

 (91مادة )
قـرار جملـس   املوافقة على  -

املوافقة على املادة النواب ب
كما وردت يف املشـروع  

بالتعـديالت   ن األولبقانو

 (91مادة )
املوافقة على املـادة كمـا    -

 وردت يف املشروع بقانون
مع مراعاة تصحيح  األول،

األخطاء اإلمالئيـة أينمـا   

 (91مادة )  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 املادة. اليت أجراها على
اللجنـة تصـحيح   قررت  -

اخلطأين النحويني الواردين 
( ثالث أشـهر يف عبارة )

(، ثالثـة أشـهر  لتصبح )
( لتصـبح  شهاديتوكلمة )

 (.شهادتا)
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
 

تصدر اإلدارة ملالك املركبـة  
بعد تسجيلها شهادة ملكية، 

 وردت يف املادة.
 
 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 

تصدر اإلدارة ملالك املركبـة  
بعد تسجيلها شهادة ملكية، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصدر اإلدارة ملالك املركبـة  
بعد تسجيلها شهادة ملكية، 
وحتدد الالئحـة التنفيذيـة   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وحتدد الالئحـة التنفيذيـة   
شروط وإجراءات إصدارها، 
والبيانــات الــيت تتضــمنها 

بـدل   استخراجوإجراءات 
فاقد أو تالف منها، والرسوم 
ــة  ــذلك، وكيفي ــررة ل املق

 هبا. االحتفاظ
وعلى من سـجلت املركبـة   

إخطـار اإلدارة بكـل    بامسه
اجلوهرية مبا  أجزائهاتغيري يف 

جيعلها غري مطابقة للبيانـات  
ملدونة بشهادة ملكيتها، وبأي ا

تغيري حملـل إقامتـه الثابـت    

وحتدد الالئحـة التنفيذيـة   
شروط وإجراءات إصدارها، 
والبيانــات الــيت تتضــمنها 

بـدل   استخراجوإجراءات 
فاقد أو تالف منها، والرسوم 
ــة  ــذلك، وكيفي ــررة ل املق

 هبا. االحتفاظ
وعلى من سـجلت املركبـة   

إخطـار اإلدارة بكـل    بامسه
اجلوهرية مبا  أجزائهاتغيري يف 

جيعلها غري مطابقة للبيانـات  
املدونة بشهادة ملكيتها، وبأي 
تغيري حملـل إقامتـه الثابـت    

شروط وإجراءات إصدارها، 
والبيانــات الــيت تتضــمنها 

بـدل   إسـتخراج وإجراءات 
فاقد أو تالف منها، والرسوم 
ــة  ــذلك، وكيفي ــررة ل املق

 هبا. اإلحتفاظ
وعلى من سـجلت املركبـة   

إخطـار اإلدارة بكـل   بإمسه 
اجلوهرية مبا أجزاءها تغيري يف 

جيعلها غري مطابقة للبيانـات  
املدونة بشهادة ملكيتها، وبأي 
تغيري حملـل إقامتـه الثابـت    
بشهاديت الفحص وامللكية أو 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

بشهاديت الفحص وامللكية أو 
 يف حالة نقل ملكية املركبة.

مالك املركبـة أو   ُتُوفَِّيوإذا 
حكم باعتباره مفقودًا وجب 
على الورثة أو مـن ميثلـهم   

 إخطار اإلدارة بذلك.
وحتدد الالئحة التنفيذية أجزاء 

فيـة  املركبة اجلوهريـة وكي 
اإلخطار يف حالـة تغريهـا   
وإجراءات حتديد املسئول عن 
املركبة يف حاالت تعدد املالك 

 أو وفاة املالك أو فقده.
ويف حالة عدم اإلخطار عـن  

بشهاديت الفحص وامللكية أو 
 يف حالة نقل ملكية املركبة.

مالك املركبـة أو   ُتُوفَِّيوإذا 
حكم باعتباره مفقودًا وجب 
على الورثة أو مـن ميثلـهم   

 إخطار اإلدارة بذلك.
الئحة التنفيذية أجزاء وحتدد ال

املركبة اجلوهريـة وكيفيـة   
اإلخطار يف حالـة تغريهـا   
وإجراءات حتديد املسئول عن 
املركبة يف حاالت تعدد املالك 

 أو وفاة املالك أو فقده.
ويف حالة عدم اإلخطار عـن  

 نقل ملكية املركبة. يف حالة
مالك املركبـة أو   توىفوإذا 

حكم باعتباره مفقودًا وجب 
على الورثة أو مـن ميثلـهم   

 إخطار اإلدارة بذلك.
وحتدد الالئحة التنفيذية أجزاء 
املركبة اجلوهريـة وكيفيـة   
اإلخطار يف حالـة تغريهـا   
وإجراءات حتديد املسئول عن 
املركبة يف حاالت تعدد املالك 

 ملالك أو فقده.أو وفاة ا
ويف حالة عدم اإلخطار عـن  

املركبة اجلوهريـة   إجزاءتغيري 



311 
 

النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

املركبة اجلوهرية  أجزاءتغيري 
أو خمالفة إجراءات اإلخطـار  
تلغى شهادة تسجيل املركبة، 

جيوز إعادة تسجيلها قبل وال 
إلغـاء   على أشهر ةثالثمضي 

الشهادة وبعد إجراء فحـص  
 فين يثبت صالحية املركبة.

ويف حالة عدم اإلخطار عـن  
تغيري حمل اإلقامـة أو نقـل   
ملكيــة املركبــة أو حتديــد 
املسئول عنـها يف احلـاالت   
املشار إليها بالفقرتني الثانيـة  

لثالثة من هذه املادة تسحب وا

املركبة اجلوهرية  أجزاءتغيري 
أو خمالفة إجراءات اإلخطـار  
تلغى شهادة تسجيل املركبة، 

جيوز إعادة تسجيلها قبل  وال
أشهر على إلغاء  مضي ثالث

الشهادة وبعد إجراء فحـص  
 فين يثبت صالحية املركبة.

ويف حالة عدم اإلخطار عـن  
تغيري حمل اإلقامـة أو نقـل   
ملكيــة املركبــة أو حتديــد 
املسئول عنـها يف احلـاالت   
املشار إليها بالفقرتني الثانيـة  
والثالثة من هذه املادة تسحب 

أو خمالفة إجراءات اإلخطـار  
تلغى شهادة تسجيل املركبة، 

جيوز إعادة تسجيلها قبل وال 
أشهر على إلغاء  مضي ثالث

الشهادة وبعد إجراء فحـص  
 فين يثبت صالحية املركبة.

ويف حالة عدم اإلخطار عـن  
قامـة أو نقـل   تغيري حمل اإل

ملكيــة املركبــة أو حتديــد 
املسئول عنـها يف احلـاالت   
املشار إليها بالفقرتني الثانيـة  
والثالثة من هذه املادة تسحب 
شهاديت التسجيل وامللكية وال 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

التسجيل وامللكية وال  اشهادت
سـبب  تسترد إال بـزوال ال 

 املوجب للسحب.
  

 التسجيل وامللكية وال شهاديت
تسترد إال بـزوال السـبب   

 املوجب للسحب.
 
 

 

تسترد إال بـزوال السـبب   
 املوجب للسحب.

 

 (95مادة )
قرار جملس املوافقة على  -

املوافقة على املادة النواب ب
املشروع  كما وردت يف

 ن األول.بقانو

ــو   ــى النح ــك عل وذل
 يل:االت
 

 (95مادة )
املوافقة على املـادة كمـا    -

 وردت يف املشروع بقانون
 .األول

 

 

ــو   ــى النح ــك عل وذل
 يل:االت
 

 (95مادة )  
حتـدد الالئحـة التنفيذيـة   
إجراءات وشـروط تسجيل 
املركبـات اململوكة للدولة، 
واهليئات السياسية والقنصلية، 
ومدهتا، وكيفيـة جتديـدها،   
وإجراءات الفحـص الفـين   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

حتـدد الالئحة التنفيذية 
إجراءات وشـروط 
تسجيل املركبـات 
اململوكة للدولة، واهليئات 
السياسية والقنصلية، ومدهتا، 
وكيفية جتديدها، وإجراءات 
الفحص الفين وشكل 
لوحات أرقام التسجيل اليت 
حتملها تلك املركبات، 

ررة يف مجيع والرسوم املق
 احلاالت.

 

 

 

حتـدد الالئحـة التنفيذيـة   
إجراءات وشـروط تسجيل 
املركبـات اململوكة للدولة، 
واهليئات السياسية والقنصلية، 
ومدهتا، وكيفيـة جتديـدها،   

الفـين  وإجراءات الفحـص  
ــام  ــات أرق ــكل لوح وش
التسجيل اليت حتملـها تلـك   
املركبات، والرسوم املقررة يف 

 مجيع احلاالت.

ــكل  ــام وش ــات أرق لوح
التسجيل اليت حتملـها تلـك   
املركبات، والرسوم املقررة يف 

 مجيع احلاالت.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 (96مادة )
قرار جملس املوافقة على  -

املوافقة على املادة النواب ب
كما وردت يف املشروع 

 ن األول.بقانو

ــو   ــى النح ــك عل وذل
 يل:االت

جيوز سحب شهادة تسـجيل  
املركبة إداريًا ملدة ال تزيد على 

ثــني يومــًا إذا ضــبطت ثال
يقودها شخص غري مـرخص  
له، أو كـان مرخصـًا لـه    
وألغيت رخصته أو سحبت أو 

 (96مادة )
املوافقة على املادة كمـا   -

 وردت يف املشروع بقانون
 .األول

 
ــو   ــى النح ــك عل وذل

 يل:االت
جيوز سحب شهادة تسـجيل  
املركبة إداريًا ملدة ال تزيد على 
ثالثــني يومــًا إذا ضــبطت 
يقودها شخص غري مـرخص  
له، أو كـان مرخصـًا لـه    
وألغيت رخصته أو سحبت أو 

 (96مادة )  
 
 
 
 
 
 

جيوز سحب شهادة تسـجيل  
املركبة إداريًا ملدة ال تزيد على 
ثالثــني يومــًا إذا ضــبطت 
يقودها شخص غري مـرخص  
له، أو كـان مرخصـًا لـه    
وألغيت رخصته أو سحبت أو 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

أوقفت أو كانت ال جتيز قيادة 
 املركبة اليت ضبط يقودها.

وال جيوز منح من ضبط يقود 
املركبة يف احلاالت املشار إليها 
بالفقرة السابقة رخصة قيادة 
قبل انقضاء ستة أشهر علـى  

 الضبط.تاريخ 
وعلى اإلدارة املوافقة علـى  
استرداد مالك املركبة لشهادة 
التسجيل دون التقيد باملـدة  
املشار إليها يف الفقـرة األوىل  

 إذا ثبت عدم علمه بالواقعة.
 

أوقفت أو كانت ال جتيز قيادة 
 املركبة اليت ضبط يقودها.

وال جيوز منح من ضبط يقود 
املركبة يف احلاالت املشار إليها 

رة السابقة رخصة قيادة بالفق
قبل انقضاء ستة أشهر علـى  

 تاريخ الضبط.
وعلى اإلدارة املوافقة علـى  
استرداد مالك املركبة لشهادة 
التسجيل دون التقيد باملـدة  
املشار إليها يف الفقـرة األوىل  

 إذا ثبت عدم علمه بالواقعة.
 

أوقفت أو كانت ال جتيز قيادة 
 املركبة اليت ضبط يقودها.

وال جيوز منح من ضبط يقود 
املركبة يف احلاالت املشار إليها 

رة السابقة رخصة قيادة بالفق
قبل انقضاء ستة أشهر علـى  

 تاريخ الضبط.
وعلى اإلدارة املوافقة علـى  
استرداد مالك املركبة لشهادة 
التسجيل دون التقيد باملـدة  
املشار إليها يف الفقـرة األوىل  

 إذا ثبت عدم علمه بالواقعة.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 الفصل الثاين
قرار جملس املوافقة على  -

 الفصلإعادة تسمية النواب ب
 يف املشروع بقانون األول.

وعلى ذلك يكون مسمى 
 الفصل بعد التعديل:

 

 الفصل الثاين
 النقل العام
 
 (99مادة )

قرار جملس املوافقة على  -
 ة املادةصياغ إعادةالنواب ب

 الفصل الثاين
يف  إعادة تسـمية الفصـل   -

 املشروع بقانون األول.
 

وعلى ذلك يكون مسـمى  
 الفصل بعد التعديل:

 

 الفصل الثاين
 النقل العام

 
 (99مادة )

يف ة املـادة  إعادة صـياغ  -
على  املشروع بقانون األول

 الفصل الثاين  
ترخيص مركاات وسائل 

 النقل العام
 
 
 
 
 
 
 (99مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 يف املشروع بقانون األول.

 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

تكون الوزارة املعنية بشئون 
اجلهة املختصـة   املواصالت

بتنظيم وتطوير وإدارة قطاع 
النقل العـام، وهلـا علـى    

 األخص ما يلي:
وضع وتنفيذ السياسـة   .9

 واالســتراتيجيةالعامــة 
بشأن قطاع النقل العـام  
وذلك مبراعـاة توجـه   

 .النحو الوارد أدناه

 
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
تكون الوزارة املعنية بشئون 

املختصـة  املواصالت اجلهة 
بتنظيم وتطوير وإدارة قطاع 
النقل العـام، وهلـا علـى    

 األخص ما يلي:
وضع وتنفيذ السياسـة   .9

 واالســتراتيجيةالعامــة 
بشأن قطاع النقل العـام  
وذلك مبراعـاة توجـه   

 
 

حتدد الالئحة التنفيذية أنواع 
ئل النقل العـام  مركبات وسا

وشروط وإجراءات تسـجيل  
املركبات اليت تستخدم خلدمة 
ــمح  ــور أو يسـ اجلمهـ
باستخدامها هلـذا الغـرض   
وجتديد تسجيلها والرسـوم  
املقررة لذلك، ومدة سـريان  
ترخيص املركبة، وحـاالت  
وقف أو إلغاء التـرخيص أو  

 رفض جتديده.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

الدولة وخطط التنميـة  
 االقتصادية واالجتماعية.

حتديد أنشطة النقل العام  .0
واليت تشمل دون حصر 

بكافة أنواع نقل اجلمهور 
املركاــات وتــأجري  
املركاات املعـدة لنقـل   
الركاب وإنشاء وتطوير 
وإدارة مرافق النقل العام 

 وغريها.
إنشــاء وتطــوير وإدارة  .3

كافة املرافـق الالزمـة   
لقطاع النقل العام مـن  

الدولة وخطط التنميـة  
 االقتصادية واالجتماعية.

حتديد أنشطة النقل العام  .0
واليت تشمل دون حصر 

أنواع نقل اجلمهور بكافة 
املركاــات وتــأجري  
املركاات املعـدة لنقـل   
الركاب وإنشاء وتطوير 
وإدارة مرافق النقل العام 

 وغريها.
إنشاء وتطـوير وإدارة   .3

كافة املرافق الالزمة لقطاع 
النقل العام مـن حمطـات   

وجيوز بقرار من الـوزير أو  
 اجلهة احلكومية اليت يصـدر 

بتحديدها قرار مـن جملـس   
الوزراء، بعد أخذ رأي جملس 
املرور وموافقة جملس الوزراء، 
ــرة  ــيارات األج ــزام س إل
)التاكسي وحتت الطلب( أو 
غريها من املركبات املعـدة  
خلدمة اجلمهـور باسـتعمال   
العداد يف هـذه السـيارات،   
ويتضمن القرار القواعد الـيت  
تتبع يف حتديد التعريفة الـيت  

ــتخدم  ــداد تسـ يف العـ
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

حمطات رئيسية ملركاات 
النقل العـام وأمـاكن   
ــا يف  ــا وانتظاره وقوفه
الطريق العام ومظـالت  

ــ ــار الركـ اب انتظـ
واألرصفة وغريها مـن  
املرافق، أو إسنادها ملشغل 
مرخص له أو أكثر وذلك 
مبراعاة متطلاات الكفاءة 
ــفافية  ــة والش والفاعلي
وحاجات قطاع النقـل  

 العام.
حتديد املسـارات مـن    .1

رئيسية ملركاـات النقـل   
العام وأمـاكن وقوفهـا   
وانتظارها يف الطريق العام 
ومظالت انتظار الركـاب  

رصفة وغريهـا مـن   واأل
املرافق، أو إسنادها ملشغل 
مرخص له أو أكثر وذلك 
مبراعاة متطلاات الكفـاءة  
ــفافية   ــة والش والفاعلي
وحاجات قطـاع النقـل   

 العام.
 
حتديد املسـارات مـن    .1

واإلجراءات الـيت تتبـع يف   
مراقبة تشغيله واجلهات الـيت  
يسمح هلا بتركيبه وضـبطه  

 وإصالحه.
وجيوز بقرار من الـوزير أو  
اجلهة احلكومية اليت يصـدر  
بتحديدها قرار مـن جملـس   
الوزراء الترخيص للمؤسسات 
والشــركات وغريهــا مــن 
األشخاص االعتبارية اخلاصة 

عامـة  بتشغيل وسائل النقل ال
وحيــدد القــرار إجــراءات 
وضوابط إصدار التـرخيص  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

الطرق العامة ملركاـات  
النقل العام بالتنسيق مع 
اجلهـــات اإلداريـــة 

 املختصة.
تأسيس أو املسـااة يف   .5

ات تعمل يف تأسيس شرك
قطاع النقل العام لتشغيل 
وتطوير وإدارة وتقدمي أي 
من خدمات قطاع النقل 
ــرخيص  ــام، أو الت الع
لشركة أو أكثر للقيـام  
بتلك اخلدمات وذلـك  
مبراعاة متطلاات الكفاءة 

الطرق العامة ملركاـات  
النقل العام بالتنسيق مع 
اجلهـــات اإلداريـــة 

 املختصة.
تأسيس أو املسـااة يف   .5

مـل  تأسيس شركات تع
يف قطاع النقـل العـام   
لتشغيل وتطـوير وإدارة  
وتقدمي أي من خـدمات  
قطاع النقل العـام، أو  
الترخيص لشركة أو أكثر 
للقيام بتلك اخلـدمات  
وذلك مبراعاة متطلاات 

وجتديده والرسـوم املقـررة   
 إلصداره.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

ــفافية  ــة والش والفاعلي
وحاجات قطاع النقـل  

 العام.
حتصيل الرسوم املفروضة  .6

على تراخيص مزاولة 
أنشطة النقل العام ورسوم 
جتديدها. ويصدر بتحديد 
فئات هذه الرسوم قرار 
من الوزير املعين بشئون 
املواصالت بعد موافقة 
جملس الوزراء. وجيوز 
فرض غرامة تأخري ال 
جتاوز ضعف قيمة الرسم 

ــة   ــاءة والفاعلي الكف
ــات  ــفافية وحاج والش

 قطاع النقل العام.
حتصيل الرسوم املفروضة  .6

على تراخيص مزاولـة  
م أنشــطة النقــل العــا

ورسوم جتديدها. ويصدر 
بتحديــد فئــات هــذه 
الرسوم قرار من الـوزير  
املعين بشئون املواصالت 
ــس  ــة جمل ــد موافق بع
الوزراء. وجيوز فـرض  
غرامة تـأخري ال جتـاوز   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

املستحق يف حالة التأخري 
 يف سداده.

قطـاع   اإلشراف علـى  .9
النقل العام ومراقاة مـدى  
التزام املرخص هلم بأحكام 
هذا القـانون واألنظمـة   
ــرارات   ــوائح والق والل
الصادرة تنفيذًا ألحكامه، 
واختاذ كافة التدابري الـيت  
تكفل االلتزام هبا وشرو  

 الترخيص.
 
 

ضــعف قيمــة الرســم 
املستحق يف حالة التأخري 

 يف سداده.
اإلشراف علـى قطـاع    .9

النقل العام ومراقاة مدى 
التــزام املــرخص هلــم 

ـ  ذا القـانون  بأحكام ه
ــوائح   ــة والل واألنظم
ــادرة  ــرارات الص والق
تنفيذًا ألحكامه، واختـاذ  
كافة التدابري اليت تكفل 
االلتزام هبـا وشـرو    

 الترخيص.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

املسااة يف إزالة املعوقات  .2
اليت حتد مـن النـهوض   
بقطــاع النقــل العــام 

 ته.وتطوير خدما
وجيوز جمللس الوزراء إسناد 
بعض املهام املنصوص عليها 

( مـن  0( و)9يف الاندين )
ــن  ــادة إىل أي م هــذه امل
اجلهات احلكومية أو غـري  
احلكومية بناء على عرض من 
ــئون   ــين بش ــوزير املع ال

خلية ااملواصالت أو وزير الد
 حبسب األحوا .

املسااة يف إزالة املعوقات  .2
اليت حتد مـن النـهوض   
بقطــاع النقــل العــام 

 وتطوير خدماته.
وجيوز جمللس الوزراء إسناد 
بعض املهام املنصوص عليها 

( مـن  0( و)9الاندين )يف 
هــذه املــادة إىل أي مــن 
اجلهات احلكومية أو غـري  
احلكومية بناء على عـرض  
من الوزير املعـين بشـئون   

خلية ااملواصالت أو وزير الد
 .حبسب األحوا 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 (92مادة )
ــى   - ــة عل ــرار املوافق ق

ــواب ب إعــادة جملــس الن
ــادة  ــياغة املـ يف  صـ

ــانون   ــروع بقـ املشـ
 .األول

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

تااشر الوزارة املعنية بشئون 
املواصالت وضع األنظمـة  
واللوائح والقرارات الالزمة 
لتنظيم قطاع النقل العام، مبا 
يف ذلك األنظمة واللـوائح  

 (92مادة )
يف  إعادة صـياغة املـادة   -

 .املشروع بقانون األول
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

املعنية بشئون تااشر الوزارة 
املواصالت وضع األنظمـة  
واللوائح والقرارات الالزمة 
لتنظيم قطاع النقل العام، مبا 
يف ذلك األنظمة واللـوائح  

 اليت حتدد ما يلي:

 
 

 
 

 (92مادة )
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخـالل بأحكـام   
القوانني املعمول هبا يف اململكة 
ال جيوز مزاولة مهنة تـأجري  
املركبات، بكافة أنواعهـا إال  
بعد احلصول على تـرخيص  
بذلك من اإلدارة، أو فـتح  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 اليت حتدد ما يلي:
حتديد أنـواع وفئـات    .9

ومواصــفات مركاــات 
النقل العـام وقواعـد   
ــجيلها،   ــرو  تس وش
وأنواع رخص القيـادة  

رو  اليت جتيز قيادهتا، وش
احلصو  عليها بالتنسيق 
مع الوزارة من خـال   

 اإلدارة العامة للمرور.
وتسري بشـأن إجـراءات   
التسجيل واستخراج رخص 
القيادة والرسـوم املقـررة   

حتديد أنـواع وفئـات    .9
ومواصــفات مركاــات 
النقل العـام وقواعـد   
ــجيلها،  ــرو  تس وش
وأنواع رخص القيـادة  
اليت جتيز قيادهتا، وشرو  

عليها بالتنسيق احلصو  
مع الوزارة من خـال   

 اإلدارة العامة للمرور.
وتسري بشـأن إجـراءات   
التسجيل واستخراج رخص 
القيادة والرسـوم املقـررة   
لذلك القواعد اليت يصـدر  

حمالت هلذا الغرض إال بعـد  
 احلصول على موافقة اإلدارة.

وحتدد الالئحـة التنفيذيـة   
شروط وإجـراءات تـأجري   

ت وفـتح احملــالت  املركبـا 
وكيفية مراقبتها، والرسـوم  

 املقررة لذلك.
وجيــوز لــإلدارة يف مجيــع 
األحوال وقف نشاط احملالت 
املخالفة ملدة ال تتجاوز ثالثني 
يومًا من تاريخ ضبط املخالفة، 
ويف حالة تكرارها يغلق احملل 
ملدة ال جتاوز ستني يومًا مـن  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

لذلك القواعد اليت يصـدر  
 بتحديدها قرار من الوزير.

قواعد وإجراءات مـنح   .0
وجتديد التراخيص ملزاولة 
أنشطة النقل العام لألفراد 

ت وحتديد فئاهتا والشركا
وأنواعها والشرو  اليت 
تسري بشأن كل منـها  
ــذه  ــريان ه ــدة س وم
التراخيص وكافة األمور 
املتعلقة هبـا، وقواعـد   
وإجراءات تقدمي طلاات 
احلصــو  علــى تلــك 

 بتحديدها قرار من الوزير.
قواعد وإجراءات مـنح   .0

وجتديد التراخيص ملزاولة 
أنشــطة النقــل العــام 
ــركات  ــراد والش لألف
وحتديد فئاهتا وأنواعهـا  
والشرو  اليت تسـري  
بشأن كل منـها ومـدة   
سريان هذه التـراخيص  
وكافة األمور املتعلقة هبا، 
وقواعد وإجراءات تقدمي 
طلاات احلصو  علـى  
تلــك التــراخيص،  

 تاريخ ضبط املخالفة.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

التراخيص، والايانـات  
واملعلومات واملسـتندات  
اليت جيب إرفاقها هبـذه  
الطلاــات، وإجــراءات 
الات فيها، بالتنسيق مع 

 لوزارة.ا
ــراءات   .3 ــد وإج قواع

التراخيص ملركاات النقل 
السياحي وذلك بالتنسيق 
مع اجلهة اإلدارية املعنية 

 بالسياحة.
قواعد وإجراءات مـنح   .1

وجتديد تراخيص تـأجري  

 والايانات واملعلومـات 
واملستندات اليت جيـب  
إرفاقها هبذه الطلاـات،  
وإجراءات الات فيهـا،  

 بالتنسيق مع الوزارة.
ــراءات   .3 ــد وإج قواع

التراخيص ملركاات النقل 
السياحي وذلك بالتنسيق 
مع اجلهة اإلدارية املعنية 

 بالسياحة.
قواعد وإجراءات مـنح   .1

وجتديد تراخيص تـأجري  
املركاات املعـدة لنقـل   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

املركاات املعـدة لنقـل   
الركاب بكافة أنواعهـا  
وحتديد الرسوم املقـررة  

 لذلك.
قواعد وإجراءات إلغـاء   .5

ــف  ــحب أو وق أو س
مزاولة أنشـطة  تراخيص 

النقل العـام ورخـص   
القيادة هلـا أو رفـض   

 جتديداا.
قواعد وإجراءات التناز   .6

عــن التــرخيص أو  
 التصرف فيه.

اعهـا  الركاب بكافة أنو
وحتديد الرسوم املقـررة  

 لذلك.
قواعد وإجراءات إلغـاء   .5

ــف  ــحب أو وق أو س
تراخيص مزاولة أنشـطة  
النقل العـام ورخـص   
القيادة هلـا أو رفـض   

 جتديداا.
قواعد وإجراءات التناز   .6

عــن التــرخيص أو  
 التصرف فيه.

التزامات املرخص هلـم   .9
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

التزامات املرخص هلـم   .9
مبزاولة أنشطة النقل العام 
واجلزاءات اليت تترتـب  

 على خمالفتها.
ــواع  .2 ــض أن ــزام بع إل

مركاات النقـل العـام   
ــّداد يف   ــتعما  ع باس

د مواصفاته املركاة، وحتدي
والتعريفة اليت تسـتخدم  
فيه واإلجراءات اليت تتاع 
يف مراقاــة تشــغيله  
واجلهات اليت يسمح هلا 
بتركياـــه وضـــاطه 

مبزاولة أنشطة النقل العام 
واجلزاءات اليت تترتـب  

 الفتها.على خم
ــواع  .2 ــض أن ــزام بع إل

مركاات النقـل العـام   
ــّداد يف   ــتعما  ع باس
املركاة، وحتديد مواصفاته 
والتعريفة اليت تسـتخدم  
فيه واإلجراءات اليت تتاع 
يف مراقاــة تشــغيله  
واجلهات اليت يسمح هلا 
بتركياـــه وضـــاطه 

 وإصالحه.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 وإصالحه.
قواعد وإجراءات دخو   .9

مركاات النقل العام غري 
املســجلة يف مملكــة  
ــي  ــرين إىل أراض الاح
اململكة أو عاور أراضيها 
أو مزاولة أنشطة النقـل  

التنسيق مع العام وذلك ب
اجلهـــات اإلداريـــة 

 املختصة.
حتديد أماكن وقوف  .92

مركاــات النقــل العــام 
ومساراهتا ومناطق وأوقات 

قواعد وإجراءات دخو   .9
مركاات النقل العام غري 
املســجلة يف مملكــة  

ــي ا ــرين إىل أراض لاح
اململكة أو عاور أراضيها 
أو مزاولة أنشطة النقـل  
العام وذلك بالتنسيق مع 
اجلهـــات اإلداريـــة 

 املختصة.
حتديد أماكن وقوف  .92

مركاات النقـل العـام   
ــاطق   ــاراهتا ومن ومس
وأوقات عملها  ومراكز 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

عملها  ومراكز انطالقهـا  
ووصوهلا وذلك بالتنسيق 
مــع اجلهــات اإلداريــة 

 املختصة.
حتديد االشـتراطات   .99

ــن  ــائل األم ــة ووس الفني
والسالمة الواجب توافرهـا  
يف مركاات النقل العام دون 
اإلخال  بشـرو  األمـن   
والسالمة املقررة لتسـجيل  

 املركاات.
ــرو   .90 ــد وش قواع

الدعاية واإلعـالن علـى   

انطالقها ووصوهلا وذلك 
بالتنسيق مـع اجلهـات   

 اإلدارية املختصة.
اطات حتديد االشـتر  .99

الفنية ووسـائل األمـن   
ــب   ــالمة الواج والس
توافرها يف مركاات النقل 
ــال   ــام دون اإلخ الع
بشرو  األمن والسالمة 
املقـــررة لتســـجيل 

 املركاات.
ــرو   .90 ــد وش قواع

الدعاية واإلعالن علـى  



100 
 

النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

مرافق ومركاات النقـل  
 العام.

وللمفتش  مـن مـويفي   
الــوزارة املعنيــة بشــؤون 
املواصالت القيام بأعمـا   
التفتيش والتحقق من تنفيـذ  
أحكام هذا القانون واألنظمة 
ة واللوائح والقرارات الصادر

تنفيذا له واملتعلقة بقطـاع  
النقل العام، بالتنسيق مـع  

 اإلدارة.
ويكون للمفتشـ  الـذين   
خيوهلم وزير العد  باالتفاق 

مرافق ومركاات النقـل  
 العام.

وللمفتش  مـن مـويفي   
الــوزارة املعنيــة بشــؤون 
املواصالت القيام بأعمـا   

تفتيش والتحقق من تنفيـذ  ال
أحكام هذا القانون واألنظمة 
واللوائح والقرارات الصادرة 
تنفيذا له واملتعلقة بقطـاع  
النقل العام، بالتنسيق مـع  

 اإلدارة.
ويكون للمفتشـ  الـذين   
خيوهلم وزير العد  باالتفاق 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

مع الوزير املعـين بشـؤون   
املواصالت صفة الضـاطية  
القضائية وذلـك بالنسـاة   
للجرائم املنصوص عليها يف 
هذا القانون واليت تقـع يف  
دوائر اختصاصهم وتكـون  

 أعما  ويائفهم.متعلقة ب
كما جيوز بقرار مساب مـن  
الوزير املعين بشؤون التجارة 
وقف نشا  أية منشـأة أو  
غلق حملها إداريا مدة ال تزيد 
على ستة أشهر بناًء علـى  
توصية مسااة مـن الـوزير   

مع الوزير املعـين بشـؤون   
املواصالت صفة الضـاطية  
القضائية وذلـك بالنسـاة   

ائم املنصوص عليها يف للجر
هذا القانون واليت تقـع يف  
دوائر اختصاصهم وتكـون  

 متعلقة بأعما  ويائفهم.
كما جيوز بقرار مساب مـن  
الوزير املعين بشؤون التجارة 
وقف نشا  أية منشـأة أو  
غلق حملها إداريا مدة ال تزيد 
على ستة أشهر بناًء علـى  
توصية مسااة مـن الـوزير   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

املعين بشؤون املواصالت إذا 
ثات قيامها مبمارسة أي من 
أنشطة النقـل العـام دون   

شرو  ترخيص أو باملخالفة ل
 الترخيص.

ــين  ــوزير املع ــدر ال ويص
ــارة،   ــؤون التجـ بشـ
ــوزير   ــع ال ــيق م بالتنس
ــؤون  ــين بشــ املعــ
ــرارًا  ــالت، قـ املواصـ
ــوابط  ــأن ضــ بشــ
ــف   ــراءات وقـ وإجـ
ــل  ــق ا  ــا  وغل  النش

الت إذا املعين بشؤون املواص
ثات قيامها مبمارسة أي من 
أنشطة النقـل العـام دون   
ترخيص أو باملخالفة لشرو  

 الترخيص.
ويصدر الوزير املعين بشؤون 
التجارة، بالتنسيق مع الوزير 
املعين بشؤون املواصـالت،  
ــوابط   ــأن ض ــرارًا بش ق
وإجراءات وقف النشـا   

 وغلق ا ل إداريا.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 إداريا.
 الااب الثالث

 القيادةرخص 
 
 (99مادة )

قرار جملس املوافقة على  -
املادة كما  باختيارالنواب 

ن وردت يف املشروع بقانو
بالتعديالت اليت  األول

 .أجراها على املادة

 

 

 

 

 

 

 الااب الثالث
 رخص القيادة

 
 (99مادة )

اختيار املادة كما وردت  -
يف املشروع بقانون األول، 
مع إعادة صياغة الفقـرة  
األوىل واألخرية لتصـبح  
املادة على النحو الـوارد  

 أدناه. 
مراعاة تصحيح األخطاء  -

اإلمالئية أينما وردت يف 

 الااب الثالث  
 رخص القيادة

 
 (99مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

ال جيوز ألي شخص أن يقود 
أية مركبة، عدا ما نص عليه 

( من هـذا  6يف املادة رقم  )
باستثناء الدراجات القانون، 

اآللية اليت يصدر بتحديدها 
، إال بعـد  قرار من الـوزير 

احلصول على رخصة قيـادة  
 جتيز له قيادة تلك املركبة.

وجيب أن يتوافر فيمن يطلب 
احلصول على رخصة قيـادة  

 املادة.
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
ال جيوز ألي شخص أن يقود 
أية مركبة، عدا ما نص عليه 

( من هـذا  6يف املادة رقم  )
باستثناء الدراجات القانون، 

اآللية اليت يصدر بتحديدها 
، إال بعـد  قرار من الـوزير 

احلصول على رخصة قيـادة  
 جتيز له قيادة تلك املركبة.

وجيب أن يتوافر فيمن يطلب 
احلصول على رخصة قيـادة  

 
 
 
 

شخص أن يقود  ال جيوز ألي
أية مركبة، عدا ما نص عليه 

( من هـذا  6يف املادة رقم )
القانون، إال بعد احلصول على 
رخصة قيادة جتيز له قيـادة  

 تلك املركبة.
 
 

وجيب أن يتوافر فيمن يطلب 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 اآلتية:الشروط 
( 08أال تقل سنه عـن )  .0

 سنة ميالدية.
أن ينجح يف اختبار النظر،  .3

وأن يثبت خلـوه مـن   
العاهات اليت تعجزه عـن  

 القيادة.
الفين  االختاارأن ينجح يف  .3

لقيادة املركبة اليت يطلب 
الترخيص له بقيادهتا ويف 

 قواعد املرور وآدابه.
 

 أن يؤدي الرسوم املقررة. .1

 اآلتية:الشروط 
( 08أال تقل سنه عـن )  .9

 سنة ميالدية.
أن ينجح يف اختبار النظر،  .0

وأن يثبت خلـوه مـن   
العاهات اليت تعجزه عـن  

 القيادة.
الفين  االختاارأن ينجح يف  .3

لقيادة املركبة اليت يطلب 
الترخيص له بقيادهتا ويف 

 قواعد املرور وآدابه.
 
 أن يؤدي الرسوم املقررة. .1

احلصول على رخصة قيـادة  
 الشروط اآلتية:

( 08أال تقل سنه عـن )  .0
 سنة ميالدية.

أن ينجح يف اختبار النظر،  .3
يثبت خلـوه مـن   وأن 

العاهات اليت تعجزه عن 
 القيادة.

 األختبــارأن يــنجح يف  .3
الفين لقيادة املركبة الـيت  
يطلب التـرخيص لـه   
بقيادهتا ويف قواعد املرور 

 وآدابه.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وحتدد الالئحـة التنفيذيـة   
الشروط األخرى اليت جيـب  
توافرها فيمن يطلب احلصول 
على رخصة قيادة، وأنـواع  
رخص القيـادة، وشـروط   

ــراءات  ــتخراجهاوإج ، اس
ومدهتا، وكيفيـة جتديـدها،   
وإصدار بدل فاقد أو تـالف  
منها، والرسـوم املسـتحقة   

 عليها.
وجيوز بقـرار مـن الـوزير    

ـ  مع  باالتفاق ام القائـد الع
ــرين  ــاع الاح ــوة دف  لق

يـة  وحتدد الالئحـة التنفيذ 
الشروط األخرى اليت جيـب  
توافرها فيمن يطلب احلصول 
على رخصة قيادة، وأنـواع  
رخص القيـادة، وشـروط   

ــراءات  ــتخراجهاوإج ، اس
ومدهتا، وكيفيـة جتديـدها،   
وإصدار بدل فاقد أو تـالف  
منها، والرسـوم املسـتحقة   

 عليها.
وجيوز بقـرار مـن الـوزير    

القائد العام لقوة مع  باالتفاق
ورئيس احلرس  دفاع الاحرين

 أن يؤدي الرسوم املقررة. .1
وحتدد الالئحـة التنفيذيـة   
الشروط األخرى اليت جيـب  
توافرها فيمن يطلب احلصول 

اع على رخصة قيادة، وأنـو 
رخص القيـادة، وشـروط   

ــراءات  ــتخراجها،وإج  إس
ومدهتا، وكيفيـة جتديـدها،   
وإصدار بدل فاقد أو تـالف  
منها، والرسـوم املسـتحقة   

 عليها.
وجيوز بقـرار مـن الـوزير    

مع وزيـر الـدفاع   باإلتفاق 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

ــوطين  ــيس احلــرس ال ورئ
ــروط  حتديــــد الشــ
واإلجـــراءات اخلاصـــة 

رخـص قيـادة    باستخراج
املركبات العسـكرية الـيت   
ــاتني    ــراد ه ــنح ألف مت
ــدهتا،   ــتني، ومـ اجلهـ
ــدها،   ــة جتديـ وكيفيـ
ــد أو  ــدل فاق ــدار ب وإص

ــا ــوم ت ــها والرس لف من
 املستحقة عليها.

 
 

ــد الشــروط  ــوطين حتدي ال
واإلجـــراءات اخلاصـــة 

رخـص قيـادة    باستخراج
املركبات العسكرية اليت متنح 
ألفراد هاتني اجلهتني، ومدهتا، 
وكيفية جتديدها، وإصـدار  

لف منـها  بدل فاقد أو تـا 
 والرسوم املستحقة عليها.

ورئيس احلرس الوطين حتديد 
الشروط واإلجراءات اخلاصة 

رخـص قيـادة    بإستخراج
 متنح املركبات العسكرية اليت

ألفراد هاتني اجلهتني، ومدهتا، 
وكيفية جتديدها، وإصـدار  
بدل فاقد أو تـالف منـها   

 والرسوم املستحقة عليها.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
 

، قررت اللجنة حذف املادة  -
 وذلك لألسباب التالية:

لوجود شبهة عدم  .0
  .الدستورية فيها

( 31نص املادة ) نأ .3
املستحدثة تتعارض مع 
املعايري الدولية حلقوق 
اإلنسان ، وال تستقيم مع 
التزامات مملكة البحرين 

 .الدولية يف هذا الشأن
أن نص املادة املستحدثة  .3

)مادة  –( 02مادة )
 مستحدثة(

نظرًا إىل أن مشروع قـانون  
املرور جاء ليحل حمل قـانون  
املرور احلايل، وذلك ملا فيه من 
توافق مع املتطلبات املـتغرية،  
ونظرًا إلحالة املشروع بقانون 
الثاين الذي يتضـمن مـادة   
واحدة فقـط فضـاًل عـن    
الديباجة واملادة التنفيذية، فقد 
ارتأت اللجنة مراعـاة مـا   

نون يستهدفه املشـروع بقـا  
الثاين يف توصـياهتا، وذلـك   

   



131 
 

النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

يتناىف مع حقوق اإلنسان 
حبسب املعاهدات 
واالتفاقيات اخلاصة حبقوق 
اإلنسان واليت وقعت عليها 

البحرين وأصبحت مملكة 
خر آنافذة، ومن جانب 

سيكون لتطبيق مثل هذا 
النص املستحدث أثر سليب 
على التعامل باملثل مع 
الدول األخرى واليت 
ترتبط مع مملكة البحرين 
مبعاهدات واتفاقيات ثنائية 
أو مجاعية للتعاون، ولتمتع 

بإضافة فحوى املادة كمـادة  
مستحدثة تأخذ ترتيب املادة 

(، ويكون نصها علـى  31)
 النحو الوارد أدناه. 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 :املستحدثة

مع عدم اإلخال  بالشرو  
الواجب توافرها يف املادة 
السابقة، ال جيوز لألجانب 
املقيم  يف مملكة الاحرين، 

دو  جملس من غري مواطين 
، احلصو  التعاون اخلليجي

على رخصة قيادة أو قيادة 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

رعاياها باحلقوق 
واحلريات األساسية 
 املتعارف عليها دوليًا ومنها
حق الرفاهية والتمتع حبرية 

 التنقل دون قيد أو شرط.
 

مركاة آلية إال إذا كانت 
طايعة عمله تقتضي ذلك، 
وحتدد الالئحة التنفيذية 

ألخرى اليت طايعة األعما  ا
متنح مبوجاها رخص القيادة 
لألجانب أو يسمح هلم 
بقيادة مركاة آلية يف مملكة 

 الاحرين.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 ( 02مادة )
 

 عبارة استبدال قررت اللجنة -
 حمل عبارة" اإلعاقةلذوي "
الواردة  "العاهات لذوي"

يف املشروع بقانون  يف املادة
 .األول

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 التعديل:بعد 

( 09استثناًء من أحكام املادة )
من هذا القانون جيوز لإلدارة 

 اإلعاقـة  لذويأن ترخص 

( بعد 09( مادة )02)مادة 
 إعادة الترقيم

لــذوي " إحـالل عبـارة   -
حمل " االحتياجات اخلاصة

 "العاهـات  لذوي" عبارة
يف املشروع  الواردة يف املادة

 .بقانون األول
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:

( 09استثناًء من أحكام املادة )
من هذا القانون جيوز لإلدارة 

ــرخص  ــذويأن تـ  لـ

 ( 02مادة )  
 
 
 
 
 
 
 
 

( 09استثناًء من أحكام املادة )
من هذا القانون جيوز لإلدارة 
أن ترخص لذوى العاهـات  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

بقيادة املركبات الـيت حتـدد   
الالئحة التنفيذيـة أنواعهـا   
والشروط اليت جيب أن تتوافر 
فيها من حيث التصميم الفين، 
وشروط وإجراءات الترخيص 
وشكله والبيانات اليت تسجل 

 به.
 

بقيـادة   اخلاصة االحتياجات
املركبات اليت حتدد الالئحـة  
التنفيذية أنواعها والشـروط  
اليت جيب أن تتوافر فيها مـن  
حيث التصميم الفين، وشروط 
وإجراءات الترخيص وشكله 

 والبيانات اليت تسجل به.
 

بقيادة املركبات الـيت حتـدد   
الالئحة التنفيذيـة أنواعهـا   
والشروط اليت جيب أن تتوافر 
فيها من حيث التصميم الفين، 
وشروط وإجراءات الترخيص 
وشكله والبيانات اليت تسجل 

 به.

 ( 09مادة )
 

قرار جملس فقة على املوا -
باملوافقة على املادة  النواب

 يف املشروع بقانون األول،

( بعد 00( مادة )09مادة )
 إعادة الترقيم

املوافقة على املـادة كمـا    -
 املشروع بقانونوردت يف 

مع مراعاة تصحيح  ،األول

 ( 09مادة )  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

تصحيح اخلطأ اإلمالئي و
( لتصبح إستعما يف كلمة )

 (.استعما )
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:

حتدد الالئحة التنفيذية شروط 
الرخص  استعما وإجراءات 

الدولية يف اململكة، ومنح 
حامليها رخص قيادة طبقًا 
ألحكام هذا القانون، 
والشروط واإلجراءات اخلاصة 
مبنح رخص القيادة الدولية 

اخلطأ اإلمالئي يف كلمـة  
( لتصــبح إســتعما )
 (.استعما )

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

حتدد الالئحة التنفيذية شروط 
الرخص  استعما وإجراءات 

الدولية يف اململكـة، ومـنح   
حامليها رخص قيادة طبقـًا  
ــانون،  ــذا الق ــام ه ألحك
والشروط واإلجراءات اخلاصة 
مبنح رخص القيادة الدوليـة  

 
 
 
 
 

حتدد الالئحة التنفيذية شروط 
الرخص  إستعمالوإجراءات 

الدولية يف اململكـة، ومـنح   
حامليها رخص قيادة طبقـًا  
ــانون،  ــذا الق ــام ه ألحك
والشروط واإلجراءات اخلاصة 
مبنح رخص القيادة الدوليـة  
واجلهات املختصة بإصدارها، 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

واجلهات املختصة بإصدارها، 
 والرسوم املقررة لذلك.

 
 
 
 
 

واجلهات املختصة بإصدارها، 
 والرسوم املقررة لذلك.

 والرسوم املقررة لذلك.

 ( 00مادة )
 

قـرار جملـس   املوافقة على  -
باملوافقة على املادة  النواب

 األول، يف املشروع بقانون
 تصحيح اخلطأ اإلمالئـي و

( بعد 03( مادة )00مادة )
 إعادة الترقيم

 املوافقة على املادة كمـا  -
 وردت يف املشروع بقانون

مع مراعاة تصحيح  األول،
اخلطأ اإلمالئي يف كلمـة  

 ( 00مادة )  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

( لتصـبح  اخطاريف كلمة )
 (.إخطار)

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

جيوز لإلدارة االمتنـاع عـن   
إصدار رخصة قيادة ملن سبق 
احلكم عليه يف جرمية قتل أو 
إصابة خطأ بسـبب قيـادة   
مركبة وذلك ملدة ال تزيـد  
على ثالث سنوات من تاريخ 
تنفيذ العقوبة، أو من تـاريخ  
احلكــم إذا اقتــرن بوقــف 

( لتصـــبح اخطـــار)
 (.إخطار)

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

جيوز لإلدارة االمتنـاع عـن   
إصدار رخصة قيادة ملن سبق 
احلكم عليه يف جرمية قتل أو 
إصابة خطأ بسـبب قيـادة   
مركبة وذلك ملدة ال تزيـد  
على ثالث سنوات من تاريخ 
تنفيذ العقوبة، أو من تـاريخ  
احلكــم إذا اقتــرن بوقــف 

 
 
 
 

جيوز لإلدارة االمتنـاع عـن   
إصدار رخصة قيادة ملن سبق 
احلكم عليه يف جرمية قتل أو 

بسـبب قيـادة   إصابة خطأ 
مركبة وذلك ملدة ال تزيـد  
على ثالث سنوات من تاريخ 
تنفيذ العقوبة، أو من تـاريخ  
احلكــم إذا اقتــرن بوقــف 

 التنفيذ.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 التنفيذ.
وجيوز لإلدارة االمتناع عـن  
إصدار رخص قيادة وسـائل  
النقل العامة ورخص التعلـيم  
ملن سبق احلكم عليه يف جرمية 
من اجلرائم الواردة يف الفقرة 
السابقة، أو يف جرميـة خملـة   
بالشرف أو األمانـة، أو يف  
جرمية من جرائم السـكر أو  
حيازة أو إحراز املواد املخدرة 

يخ وذلك ملدة سنة من تـار 
تنفيذ العقوبة أو من تـاريخ  
احلكــم إذا اقتــرن بوقــف 

 التنفيذ.
وجيوز لإلدارة االمتناع عـن  
إصدار رخص قيادة وسـائل  

العامة ورخص التعلـيم   النقل
ملن سبق احلكم عليه يف جرمية 
من اجلرائم الواردة يف الفقرة 
السابقة، أو يف جرميـة خملـة   
بالشرف أو األمانـة، أو يف  
جرمية من جرائم السـكر أو  
حيازة أو إحراز املواد املخدرة 
وذلك ملدة سنة من تـاريخ  
تنفيذ العقوبة أو من تـاريخ  
احلكــم إذا اقتــرن بوقــف 

وجيوز لإلدارة االمتناع عـن  
إصدار رخص قيادة وسـائل  
النقل العامة ورخص التعلـيم  
ملن سبق احلكم عليه يف جرمية 
من اجلرائم الواردة يف الفقرة 

أو يف جرميـة خملـة   السابقة، 
بالشرف أو األمانـة، أو يف  
جرمية من جرائم السـكر أو  
حيازة أو إحراز املواد املخدرة 
وذلك ملدة سنة من تـاريخ  
تنفيذ العقوبة أو من تـاريخ  
احلكــم إذا اقتــرن بوقــف 

 التنفيذ.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 التنفيذ.
وحيدد الوزير باالتفاق مع 
وزير العدل إجراءات 

اإلدارة باألحكام  إخطار
النهائية الصادرة يف هذه 

قة الكشف اجلرائم، وطري
عن سوابق طالب 

 الترخيص.

 نفيذ.الت
وحيدد الوزير باالتفاق مـع  

 إخطاروزير العدل إجراءات 
ــة  ــام النهائي اإلدارة باألحك
الصادرة يف هـذه اجلـرائم،   

قة الكشف عن سـوابق  وطري
 طالب الترخيص.

  

وحيدد الوزير باالتفاق مـع  
 اخطاروزير العدل إجراءات 

ــة  ــام النهائي اإلدارة باألحك
رة يف هـذه اجلـرائم،   الصاد
قة الكشف عن سـوابق  وطري

 طالب الترخيص.

 (03مادة )
  

قرار جملس املوافقة على  -
باملوافقة على املادة  النواب

 .يف املشروع بقانون األول

( بعد 01( مادة )03مادة )
 إعادة الترقيم

املوافقة على املادة كمـا   -
 وردت يف املشروع بقانون

 .األول

 ( 03مادة )  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 وذلك على النحو التايل:
ال جيوز تعلم قيادة املركبات 
إال يف مركبات مرخص هلـا  
بذلك من اإلدارة، أو ممارسة 

قيادة املركبات إال مهنة معلم 
بعد احلصول علـى رخصـة   
بذلك مـن اإلدارة، وطبقـًا   
ألجور التعليم الـيت يصـدر   

 بتحديدها قرار من الوزير.
وحتدد الالئحـة التنفيذيـة   
شروط منح الرخص املشـار  
ــابقة   ــالفقرة الس ــا ب إليه
وإجراءاهتا ومناذجها ومـدهتا  

 وذلك على النحو التايل:
ال جيوز تعلم قيادة املركبات 
إال يف مركبات مرخص هلـا  
بذلك من اإلدارة، أو ممارسة 
مهنة معلم قيادة املركبات إال 

خصـة  بعد احلصول علـى ر 
بذلك مـن اإلدارة، وطبقـًا   
ألجور التعليم الـيت يصـدر   

 بتحديدها قرار من الوزير.
وحتدد الالئحـة التنفيذيـة   
شروط منح الرخص املشـار  
ــابقة   ــالفقرة الس ــا ب إليه
وإجراءاهتا ومناذجها ومـدهتا  

 
ال جيوز تعلم قيادة املركبات 
إال يف مركبات مرخص هلـا  
بذلك من اإلدارة، أو ممارسة 
مهنة معلم قيادة املركبات إال 
بعد احلصول علـى رخصـة   
بذلك مـن اإلدارة، وطبقـًا   
ألجور التعليم الـيت يصـدر   

 بتحديدها قرار من الوزير.
وحتدد الالئحـة التنفيذيـة   
شروط منح الرخص املشـار  

ــ ــا ب ــابقة إليه الفقرة الس
وإجراءاهتا ومناذجها ومـدهتا  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وكيفية جتديـدها والرسـوم   
ئحة املقررة هلا، كما حتدد الال

الشروط الالزم توافرهـا يف  
 مركبات التعليم.

وجيوز بقـرار مـن الـوزير    
الترخيص بإنشـاء مـدارس   
لتعليم القيادة، وينظم القـرار  
الشروط الواجب توافرها يف 
طالب الترخيص ويف املدرسة 
وهيئة التدريب ومناهجهـا  
وعدد املركبات وأنواعهـا،  
وشروط مـنح التـرخيص   
وإجراءاته ومناذجـه ومدتـه   

وكيفية جتديـدها والرسـوم   
املقررة هلا، كما حتدد الالئحة 
الشروط الالزم توافرهـا يف  

 التعليم. مركبات
وجيوز بقـرار مـن الـوزير    
الترخيص بإنشـاء مـدارس   
لتعليم القيادة، وينظم القـرار  
الشروط الواجب توافرها يف 
طالب الترخيص ويف املدرسة 
وهيئة التدريب ومناهجهـا  
وعدد املركبات وأنواعهـا،  
وشروط مـنح التـرخيص   
وإجراءاته ومناذجـه ومدتـه   

وكيفية جتديـدها والرسـوم   
املقررة هلا، كما حتدد الالئحة 
الشروط الالزم توافرهـا يف  

 مركبات التعليم.
وجيوز بقـرار مـن الـوزير    
الترخيص بإنشـاء مـدارس   
لتعليم القيادة، وينظم القـرار  
الشروط الواجب توافرها يف 

ة طالب الترخيص ويف املدرس
وهيئة التدريب ومناهجهـا  
وعدد املركبات وأنواعهـا،  
وشروط مـنح التـرخيص   
وإجراءاته ومناذجـه ومدتـه   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وكيفية جتديـده، والرسـوم   
املقررة لذلك وأجور التعلـيم  
اليت تتقاضاها املدرسة من كل 

 متعلم.
وجيوز لـإلدارة، يف مجيـع   
األحوال، وقف نشاط املدرسة 
املخالفة ملدة ال تتجاوز ثالثني 
يومًا من تاريخ ضبط املخالفة، 
ويف حالة تكرارهـا تغلـق   
املدرسة ملدة ال تتجاوز ستني 

 يخ ضبط املخالفة.يومًا من تار
 

وكيفية جتديـده، والرسـوم   
وأجور التعلـيم   املقررة لذلك

اليت تتقاضاها املدرسة من كل 
 متعلم.

وجيوز لـإلدارة، يف مجيـع   
األحوال، وقف نشاط املدرسة 
املخالفة ملدة ال تتجاوز ثالثني 
يومًا من تاريخ ضبط املخالفة، 
ويف حالة تكرارهـا تغلـق   
املدرسة ملدة ال تتجاوز ستني 
 يومًا من تاريخ ضبط املخالفة.

 
 
 

وكيفية جتديـده، والرسـوم   
املقررة لذلك وأجور التعلـيم  
اليت تتقاضاها املدرسة من كل 

 متعلم.
وجيوز لـإلدارة، يف مجيـع   
األحوال، وقف نشاط املدرسة 
املخالفة ملدة ال تتجاوز ثالثني 
يومًا من تاريخ ضبط املخالفة، 
ويف حالة تكرارهـا تغلـق   
املدرسة ملدة ال تتجاوز ستني 
 يومًا من تاريخ ضبط املخالفة.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 (01مادة )
  

إعادة صياغة قررت اللجنة  -
يف املشروع بقانون  املادة
 .األول

 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

يعترب معلم القيادة يف حكم 
قائد املركاة، ويكون مسئواًل 
جنائيًا عن كافة احلوادث 
اليت تقع أثناء التعليم، وعن 

( بعد 05( مادة )01مادة )
 إعادة الترقيم

املوافقــة علــى املــادة يف  -
مع  ،املشروع بقانون األول

مـن   حذف الفقرة األوىل
 .املادة

ــرة  - ــياغة الفق ــادة ص إع
 .األخرية

 
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
يعترب معلم القيادة يف حكـم  
قائد املركاة، ويكون مسئواًل 

 ( 01مادة )  
ــات  ــادة املركب ملعلمــي قي
ــرف يف   ــتغالل والتص اس
لوحات التدريب بأي وجـه  
من الوجوه كالبيع أو التأجري 
طبقًا للشروط واملعايري الـيت  
حتددها الالئحـة التنفيذيـة،   
وجيوز حتديد سـقف عـدد   
اللوحات بقرار مـن وزيـر   
الداخلية، بناًء علـى عـرض   
اجمللس األعلى للمرور بعـد  
مراجعة حاجة السوق والتطور 

 .احلادث يف املهنة
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

كل ما يقع من حوادث 
باملخالفة ألحكام هذا 
القانون والقرارات الصادرة 
تنفيذا له، ما مل يثات أن 
املتعلم ارتكب احلادثة 

املعلم باملخالفة لتعليمات 
 .وحتذيرهرغم تنايهه 

 
 
 
 
 
 

جنائيًا عن كافة احلـوادث  
اليت تقع أثناء التعليم، وعن 
كل ما يقع مـن حـوادث   
باملخالفة ألحكام هذا القانون 
والقرارات الصادرة تنفيـذا  
له، ما مل يثاـت أن املـتعلم   
ارتكب احلادثة متعمدًا خمالفة 
تعليمات املعلم رغم تنايهـه  

 .وحتذيره

معلم قيادة املركبـات هـو   
املسئول جنائيًا عـن كافـة   
احلوادث الـيت تقـع أثنـاء    
التعليم، وعن كل مـا يقـع   
باملخالفة ألحكام هذا القانون 
والقرارات الصادرة تنفيذا له، 
ما مل يثبت أن املتعلم ارتكب 

مـات  اجلرمية باملخالفة لتعلي
 املعلم ورغم تنبيهه وحتذيره.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 ( 05مادة )
 

 

قرار جملس املوافقة على  -
باملوافقة على املادة  النواب

 يف املشروع بقانون األول
بالتعديالت الذي أجراها 

 على املادة.
 
 
 
 

( 06مادة ) –( 05مادة )
 بعد إعادة الترقيم

من ِقَاـل  " إضافة عبارة: .0
أنثى ما مل تطلب خالف 

وعليها بعد عبارة "" ذلك
" الكشف عن وجههـا 

الواردة يف السطر األخـري  
 من املادة.

إذا طلب : "حذف عبارة .3
منها ذلـك يف حـاليت   
االشتااه أو خمالفة أي من 
أحكام هذا القـانون أو  
ــة أو  ــه التنفيذي الئحت

 ( 05مادة )  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
 
 

 
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
على املرخص له محل الرخصة 

 ألفرادأثناء القيادة، وتقدميها 
اإلدارة أو األمن العام كلمـا  
طلبوا ذلك، وميتنـع عليـه   
اهلروب باملركبـة أو رفـض   

"، القرارات املنفذة لـه 
الواردة يف هنايـة الفقـرة   

 األخرية من املادة.
تصحيح األخطاء اإلمالئية  .3

 وردت يف املادة. أينما
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
على املرخص له محل الرخصة 

 ألفرادأثناء القيادة، وتقدميها 
اإلدارة أو األمن العام كلمـا  
طلبوا ذلك، وميتنـع عليـه   
اهلروب باملركبـة أو رفـض   

أو عنوانه أو عدم  بامسهاإلدالء 

 
 
 
 
 
 
 

على املرخص له محل الرخصة 
 إلفرادأثناء القيادة، وتقدميها 

اإلدارة أو األمن العام كلمـا  
طلبوا ذلك، وميتنـع عليـه   
اهلروب باملركبـة أو رفـض   

أو عنوانه أو عدم  بإمسهاإلدالء 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

أو عنوانه أو عدم  بامسهاإلدالء 
السماح باالطالع على كافة 
املستندات املتعلقة باملركبـة  
واليت جيب عليه االحتفاظ هبا 
طبقًا ألحكام هذا القـانون  
والئحته التنفيذية والقرارات 

 له.الصادرة تنفيذًا 
وتسري األحكام املنصوص 
عليها بالفقرة السابقة إذا 
كانت املرخص هلا ممن يضعن 
غطاًء للوجه، وعليها الكشف 

ما  من ِقَال أنثىعن وجهها 
 . مل تطلب خالف ذلك

السماح باالطالع على كافة 
قة باملركبـة  املستندات املتعل

واليت جيب عليه االحتفاظ هبا 
طبقًا ألحكام هذا القـانون  
والئحته التنفيذية والقرارات 

 الصادرة تنفيذًا له.
وتسري األحكام املنصوص 
عليها بالفقرة السابقة إذا 
كانت املرخص هلا ممن يضعن 
غطاًء للوجه، وعليها الكشف 

ما  من ِقَال أنثىعن وجهها 
 . مل تطلب خالف ذلك

 

السماح باالطالع على كافة 
املستندات املتعلقة باملركبـة  

جيب عليه االحتفاظ هبا واليت 
طبقًا ألحكام هذا القـانون  
والئحته التنفيذية والقرارات 

 الصادرة تنفيذًا له.
وتسري األحكام املنصـوص  
عليها بـالفقرة السـابقة إذا   
كانت املرخص هلا ممن يضعن 
غطاًء للوجه، وعليها الكشف 

طلب منـها  عن وجهها إذا 
ذلك يف حاليت االشـتباه أو  

كـام هـذا   خمالفة أي من أح
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 

 

 

 

 

القانون أو الئحته التنفيذية أو 
 القرارات املنفذة له.

 الااب الرابع
 الرسوم
 (06مادة )

 
قرار جملس املوافقة على  -

باملوافقة على املادة  النواب
 يف املشروع بقانون األول

على  بالتعديل الذي أجراه
 املادة.

 الااب الرابع
 الرسوم

( 09مادة ) -(06مادة )
 بعد إعادة الترقيم

وافقــة علــى املــادة يف امل -
مع  ،املشروع بقانون األول

أو مقابـل  حذف عبارة )
يف ( أينمـا وردت  اخلدمة
 املادة.

 
 

 
 
 

 الااب الرابع
 الرسوم
 (06مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

ــة حتــدد الالئحــة  التنفيذي
اخلــدمات والشــهادات  
والتقارير والبيانـات الـيت   
تقدمها اإلدارة أو تصـدرها،  

 وإجراءاهتا.
وحيدد الوزير بقرار منه، بعد 
موافقة جملس الوزراء، الرسوم 
حبسب األحوال اليت تفـرض  
ــدمات   ــذه اخل ــى ه عل
والشــهادات والتقــارير  
والبيانات وعلـى األخـص   

 
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
ــة  حتــدد الالئحــة التنفيذي
اخلــدمات والشــهادات  
والتقارير والبيانـات الـيت   
تقدمها اإلدارة أو تصـدرها،  

 وإجراءاهتا.
وحيدد الوزير بقرار منه، بعد 
موافقة جملس الوزراء، الرسوم 
حبسب األحوال اليت تفـرض  
ــدمات   ــذه اخل ــى ه عل
والشــهادات والتقــارير  

 

 
ــة  حتــدد الالئحــة التنفيذي
اخلــدمات والشــهادات  
والتقارير والبيانـات الـيت   
تقدمها اإلدارة أو تصـدرها،  

 وإجراءاهتا.
وحيدد الوزير بقرار منه، بعد 
موافقة جملس الوزراء، الرسوم 

حبسـب   أو مقابل اخلدمـة 
األحوال اليت تفرض على هذه 
اخلــدمات والشــهادات  
والتقارير والبيانـات وعلـى   
األخص شهادات التسـجيل  



111 
 

النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

شهادات التسجيل وشهادات 
ــ ــام امللكي ة ولوحــات أرق

التسجيل وتراخيص املركبات 
ورخص القيـادة وجتديـدها   
وغري ذلك من احلاالت الـيت  
يوجب هذا القانون أداء رسم 
عنــها حبســب األحــوال، 
وحاالت اإلعفاء منها كليًا أو 
جزئيًا، وتؤدى هذه الرسـوم  

 مقدمًا.
 

والبيانات وعلـى األخـص   
شهادات التسجيل وشهادات 
ــام  ــة ولوحــات أرق امللكي
التسجيل وتراخيص املركبات 
ورخص القيـادة وجتديـدها   
وغري ذلك من احلاالت الـيت  

هذا القانون أداء رسم  يوجب
عنــها حبســب األحــوال، 
وحاالت اإلعفاء منها كليًا أو 
جزئيًا، وتؤدى هذه الرسـوم  

 مقدمًا.
 
 

وشهادات امللكية ولوحـات  
أرقام التسـجيل وتـراخيص   
املركبات ورخـص القيـادة   
وجتديدها وغري ذلـك مـن   

حلاالت اليت يوجـب هـذا   ا
أو مقابـل  القانون أداء رسم 

عنها حبسب األحوال،  خدمة
وحاالت اإلعفاء منها كليًا أو 

أو جزئيًا، وتؤدى هذه الرسوم 
 مقدمًا. مقابل اخلدمة
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 الااب اخلامس
قواعد املرور وآدابه 
 والتدابري اإلدارية 
 الفصل األو 

 قواعد املرور وآدابه
 
 (09مادة )
  

قرار جملس املوافقة على  -
باملوافقة على املادة  النواب

 يف املشروع بقانون األول
بالتعديالت اليت أجراها على 

 املادة.

 اخلامسالااب 
قواعد املرور وآدابه 
 والتدابري اإلدارية 
 الفصل األو 

 قواعد املرور وآدابه
 

( 02) -( مادة09مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على املـادة كمـا    -
 ،وردت يف املشروع بقانون

مع مراعاة تصحيح األخطاء 
اإلمالئية أينمـا وردت يف  

 املادة.

 
 
 
 

 
 
 
 

 الااب اخلامس
قواعد املرور وآدابه 
 والتدابري اإلدارية 
 الفصل األو 

 قواعد املرور وآدابه
 
 (09مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

جيب على املشاة، وركـاب  
وقائدي مجيـع املركبـات   
الواجب تسجيلها، أو غريها 
مما نص عليه يف هذا القـانون  

ص يف الالئحة أو يرد بشأنه ن
التنفيذية والقرارات املنفذة له، 

بقواعد املرور وآدابه،  االلتزام
إشــارات املــرور  واتاــاع

 وعالماته، وتعليمات اإلدارة.
وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد 
ــه وإشــاراته  املــرور وآداب

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 التعديل:بعد 

جيب على املشاة، وركـاب  
وقائدي مجيـع املركبـات   
الواجب تسجيلها، أو غريها 
مما نص عليه يف هذا القـانون  
أو يرد بشأنه نص يف الالئحة 
التنفيذية والقرارات املنفذة له، 

بقواعد املرور وآدابه،  االلتزام
إشــارات املــرور  واتاــاع

 وعالماته، وتعليمات اإلدارة.
وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد 
ــه وإشــاراته  املــرور وآداب

 
 

جيب على املشاة، وركـاب  
وقائدي مجيـع املركبـات   
الواجب تسجيلها، أو غريها 
مما نص عليه يف هذا القـانون  
أو يرد بشأنه نص يف الالئحة 
التنفيذية والقرارات املنفذة له، 

بقواعد املرور وآدابه، اإللتزام 
ــاع ــرور  وإتب إشــارات امل

 وعالماته، وتعليمات اإلدارة.
وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد 
ــه وإشــاراته  املــرور وآداب
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وعالماته، واحلدين األقصـى  
واألدىن لسرعة املركبات على 

 أنواعها. اختالف
 

وعالماته، واحلدين األقصـى  
واألدىن لسرعة املركبات على 

 أنواعها. اختالف
 

وعالماته، واحلدين األقصـى  
واألدىن لسرعة املركبات على 

 أنواعها. إختالف

 ( 02مادة )
 

إعادة صياغة قررت اللجنة  -
ن يف املشروع بقـانو  املادة
، وذلك ألن املصادرة األول

ال تكون إال مبوجب حكم 
قضائي حبسب ما نصـت  

الفقرة )د( من املـادة  عليه 
 .( من الدستور9)

( 09مادة ) –( 02مادة )
 بعد إعادة الترقيم

تصحيح اخلطأ املطبعـي   .1
على أين " الوارد يف عبارة

على " لتصبح" من إجزاء
 ".أي من أجزاء

أو إزالتها " إحالل عبارة: .2
علــى نفقــة املخــالف 
وتكون حماًل للمصـادرة  

 
 

 
 

 (02مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

ال جيوز تركيب أجهزة تنبيـه  
أو أبواق هوائية أو ما مياثلها 
من أجهـزة أو مصـابيح أو   
وضع ستائر معدنية أو غريها 
من األشـياء الـيت حتجـب    
الرؤية، أو أي ملصـقات أو  
ــعارات أو  ــات أو ش إعالن

 ى أي من أجـزاء علعبارات 

حمــل عبــارة "، إداريــًا
"، واحلكــم مبصــادرهتا"

 الواردة يف هناية املادة.
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
ال جيوز تركيب أجهزة تنبيـه  
أو أبواق هوائية أو ما مياثلها 
من أجهـزة أو مصـابيح أو   
وضع ستائر معدنية أو غريها 
من األشـياء الـيت حتجـب    
الرؤية، أو أي ملصـقات أو  
ــعارات أو  ــات أو ش إعالن

 على أي من أجـزاء عبارات 

 
 
 
 
 

ال جيوز تركيب أجهزة تنبيـه  
أو أبواق هوائية أو ما مياثلها 
من أجهـزة أو مصـابيح أو   
وضع ستائر معدنية أو غريها 
من األشـياء الـيت حتجـب    
الرؤية، أو أي ملصـقات أو  
ــعارات أو  ــات أو ش إعالن

 إجـزاء من  أينعبارات على 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

املركبة الداخلية أو اخلارجية 
إال طبقًا للشروط واإلجراءات 
اليت حتددها الالئحة التنفيذية 
والقرارات الصادرة تنفيذا هلذا 
القانون، ويف حالة املخالفـة  

أو إزالتها على جاز ضبطها 
واحلكــم نفقــة املخــالف 

 .مبصادرهتا
 

املركبة الداخلية أو اخلارجية 
إال طبقًا للشروط واإلجراءات 

ددها الالئحة التنفيذية اليت حت
والقرارات الصادرة تنفيذا هلذا 
القانون، ويف حالة املخالفـة  

أو إزالتها على جاز ضبطها 
نفقة املخالف وتكون حمـاًل  

 .للمصادرة إداريًا

املركبة الداخلية أو اخلارجية 
إال طبقًا للشروط واإلجراءات 

حتددها الالئحة التنفيذية اليت 
والقرارات الصادرة تنفيذا هلذا 
القانون، ويف حالة املخالفـة  
ــم   ــبطها واحلك ــاز ض ج

 مبصادرهتا.
 

 ( 09مادة )
 

املوافقة على قرار جملس  -
 النواب بإعادة صياغة املادة

( 32مادة ) –( 09مادة )
 بعد إعادة الترقيم

الواردة إعادة صياغة املادة  -
، يف املشروع بقانون األول

  
 

 (09مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 .يف املشروع بقانون األول
إعادة صياغة اللجنة قررت   -

 ( من املادة.3البند رقم )
 

ذلك يكون النص بعد وعلى 
 التعديل:

يصدر الوزير بناء على اقتراح 
اإلدارة، وبعد أخذ رأي جملس 
املرور، القـرارات الالزمـة   

 لتحديد ما يلي:
األماكن واألوقات الـيت   .0

مينع فيها سـري املشـاة   

مع مراعاة تصحيح اخلطـأ  
( اخطاراإلمالئي يف كلمة )

 (.خطارلتصبح )إ
 

وعلى ذلك يكون النص بعد 
 التعديل:

يصدر الوزير بناء على اقتراح 
اإلدارة، وبعد أخذ رأي جملس 
املرور، القـرارات الالزمـة   

 لتحديد ما يلي:
األماكن واألوقات الـيت   .0

مينع فيها سـري املشـاة   

 
 
 
 
 
 

يصدر الوزير بناء على اقتراح 
اإلدارة، وبعد أخذ رأي جملس 
املرور، القـرارات الالزمـة   

 لتحديد ما يلي:
أماكن وقوف سـيارات   .0

األجرة ومركبات النقل العام 
املشترك، ومساراهتا ومنـاطق  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

واملركبات أو وقوفهـا أو  
 أنواع معينة منها.

حتديد نطـاق املواقـف    .3
اخلاصة جبميع األمـاكن  

اليت حيظر فيهـا  السكنية 
وقوف أنواع معينة مـن  

 .املركاات
ختصيص مواقف خاصـة   .3

 .اإلعاقةلذوي 
 
 
أماكن الفتات وإشارات  .1

وعالمـــات املـــرور 

واملركبات أو وقوفهـا أو  
 أنواع معينة منها.

حتديد نطـاق املواقـف    .3
اخلاصة جبميع األمـاكن  
السكنية اليت حيظر فيهـا  
وقوف أنواع معينة مـن  

 .املركاات
ختصيص مواقف خاصـة   .3

ــات  ــذوي االحتياج ل
اخلاصة باملناطق السكنية 

 املختلفة.
وإشارات  أماكن الفتات .1

وعالمـــات املـــرور 

عملها، ومواعيـد سـريها   
 للركاب.

األماكن واألوقات الـيت   .3
 مينــع فيهــا ســري املشــاة

واملركبات أو وقوفها أو أنواع 
 معينة منها.

 
 
 
 
 
أماكن الفتات وإشارات  .3

وعالمات املرور والعالمـات  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 والعالمات الدولية.
أماكن وقوف املركبات،  .6

وحيدد الوزير بقرار منـه  
الرسوم املستحقة علـى  

 ذلك.
ولإلدارة بالتنسيق مع اجلهات 

الزما املعنية، اختاذ كل ما تراه 
لتحقيق صاحل املرور واألمـن  
العام والصحة العامة بالنسـبة  
جلميع مسـتعملي الطـرق   
العامة، وهلا على األخص مـا  

 يلي:
إصدار التعليمات الالزمة . 0

 والعالمات الدولية.
أماكن وقوف املركبات،  .6

وحيدد الوزير بقرار منـه  
الرسوم املستحقة علـى  

 ذلك.
ولإلدارة بالتنسيق مع اجلهات 
املعنية، اختاذ كل ما تراه الزما 
لتحقيق صاحل املرور واألمـن  
العام والصحة العامة بالنسـبة  
جلميع مسـتعملي الطـرق   

ا على األخص مـا  العامة، وهل
 يلي:

إصدار التعليمات الالزمة . 0

 الدولية.
أماكن وقوف املركبات،  .1

وحيدد الـوزير بقـرار منـه    
 الرسوم املستحقة على ذلك.

 
ولإلدارة بالتنسيق مع اجلهات 
املعنية، اختاذ كل ما تراه الزما 

ـ  ن لتحقيق صاحل املرور واألم
العام والصحة العامة بالنسـبة  
جلميع مسـتعملي الطـرق   
العامة، وهلا على األخص مـا  

 يلي:
إصدار التعليمات الالزمة  .0
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

النتظام حركة املرور وتأمني 
سالمتها، وسالمة الركـاب  

 واملشاة واملركبات.
اختاذ اإلجراءات الالزمـة  . 3

ــرور  ــة امل ــام حرك النتظ
ـأمني سالمتها وسـالمة  وت

الركاب واملشاة واملركبـات  
عند الضـرورة وملواجهـة   
الظروف الطارئة، مبا يف ذلك 
حتديد اجلهات واألوقات اليت 
مينع فيها سري املركبـات أو  
أنواع معينة منها أو مينع فيها 
وقوف أي من هذه املركبات 

النتظام حركة املرور وتأمني 
سالمتها، وسالمة الركـاب  

 واملشاة واملركبات.
اختاذ اإلجراءات الالزمـة  . 3

ــرور  ــة امل ــام حرك النتظ
وتـأمني سالمتها وسـالمة  
الركاب واملشاة واملركبـات  
عند الضـرورة وملواجهـة   
الظروف الطارئة، مبا يف ذلك 
حتديد اجلهات واألوقات اليت 
مينع فيها سري املركبـات أو  
أنواع معينة منها أو مينع فيها 
وقوف أي من هذه املركبات 

النتظام حركة املرور وتأمني 
سالمتها، وسالمة الركـاب  

 واملشاة واملركبات.
اختاذ اإلجراءات الالزمـة   .3

ــرور  ــة امل ــام حرك النتظ
وتـأمني سالمتها وسـالمة  

واملركبـات  الركاب واملشاة 
عند الضـرورة وملواجهـة   
الظروف الطارئة، مبا يف ذلك 
حتديد اجلهات واألوقات اليت 
مينع فيها سري املركبـات أو  
أنواع معينة منها أو مينع فيها 
وقوف أي من هذه املركبات 



111 
 

النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وتعديل خطوط ومواعيد سري 
 مركبات النقل العام للركاب.

ز لإلدارة يف حالة خمالفة وجيو
أي من األحكام املشار إليهـا  
يف الفقرتني السابقتني سحب 
شهادة تسـجيل املركبـة أو   
ترخيصها ورخصة قائـدها  
إداريا ملدة ثالثني يوما ونقـل  
املركبات املخالفة إىل مكـان  
خيصص هلذا الغرض، على أن 

مالـك املركبـة    إخطاريتم 
مبكان وجودها.  ويتحمـل  

كبة املخالفة نفقات مالك املر

وط ومواعيد سري وتعديل خط
 مركبات النقل العام للركاب.

وجيوز لإلدارة يف حالة خمالفة 
أي من األحكام املشار إليهـا  
يف الفقرتني السابقتني سحب 
شهادة تسـجيل املركبـة أو   
ترخيصها ورخصة قائـدها  
إداريا ملدة ثالثني يوما ونقـل  
املركبات املخالفة إىل مكـان  
خيصص هلذا الغرض، على أن 

مالـك املركبـة    رإخطايتم 
مبكان وجودها.  ويتحمـل  
مالك املركبة املخالفة نفقات 

وتعديل خطوط ومواعيد سري 
 مركبات النقل العام للركاب.

وجيوز لإلدارة يف حالة خمالفة 
ام املشار إليهـا  أي من األحك

يف الفقرتني السابقتني سحب 
شهادة تسـجيل املركبـة أو   
ترخيصها ورخصة قائـدها  
إداريا ملدة ثالثني يوما ونقـل  
املركبات املخالفة إىل مكـان  
خيصص هلذا الغرض، على أن 

مالـك املركبـة    اخطاريتم 
مبكان وجودهـا. ويتحمـل   
مالك املركبة املخالفة نفقات 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

النقل ورسوم اإليـواء الـيت   
 حيددها الوزير بقرار منه.

وعلى اإلدارة املوافقة على 
استرداد مالك املركبة لشهادة 
تسجيلها وترخيصها دون 
التقيد مبدة الثالثني يوما 

ورة إذا ثبت عدم علمه املذك
 باملخالفة.

النقل ورسوم اإليـواء الـيت   
 حيددها الوزير بقرار منه.

وعلى اإلدارة املوافقة علـى  
استرداد مالك املركبة لشهادة 
تسـجيلها وترخيصــها دون  
التقيد مبدة الـثالثني يومـا   

ورة إذا ثبت عدم علمه املذك
 باملخالفة.

اإليـواء الـيت   النقل ورسوم 
 حيددها الوزير بقرار منه.

وعلى اإلدارة املوافقة علـى  
استرداد مالك املركبة لشهادة 
تسـجيلها وترخيصــها دون  
التقيد مبدة الـثالثني يومـا   
املذكورة إذا ثبت عدم علمه 

 باملخالفة.
 ( 32مادة )

 
املوافقة على قـرار جملـس    -

املوافقة على املادة بالنواب 
املشـروع  كما وردت يف 

( 39مادة ) –( 32مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على املادة كمـا   -
 املشروع بقانونوردت يف 

مع مراعاة تصحيح  األول،

 
 

 
 

 (32مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

األول بالتعـديالت   بقانون
 .اليت أجراها على املادة

 
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:

ال جيوز تـرك املركبـات أو   
ــياء يف  ــات أو األش احليوان
الطريق العام حبالة ينجم عنها 
تعطيــل حركــة املــرور أو 
إعاقتها، وعلى املتسبب إزالة 
املخالفة فـورًا وإال قامـت   

 بإزالتها على نفقته.اإلدارة 

األخطاء اإلمالئية أينمـا  
 وردت يف املادة.

 
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:

ال جيوز تـرك املركبـات أو   
ــياء يف  ــات أو األش احليوان
الطريق العام حبالة ينجم عنها 
تعطيــل حركــة املــرور أو 
إعاقتها، وعلى املتسبب إزالة 
املخالفة فـورًا وإال قامـت   

 اإلدارة بإزالتها على نفقته.

 
 
 
 
 

جيوز تـرك املركبـات أو   ال 
ــياء يف  ــات أو األش احليوان
الطريق العام حبالة ينجم عنها 
تعطيــل حركــة املــرور أو 
إعاقتها، وعلى املتسبب إزالة 
املخالفة فـورًا وإال قامـت   

 اإلدارة بإزالتها على نفقته.
وحيظر ترك املركبـات غـري   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وحيظر ترك املركبـات غـري   
بالطريق  لالستعما الصاحلة 

العام أو بأي جزء من أجزائه 
أو أرصفته وإال ألغيت شهادة 

 التسجيل.
وحيدد الوزير باالتفاق مـع  
اجلهات املعنيـة الضـوابط   
والشروط املقررة للتصرف يف 
املركبات املتروكة غري القابلة 

 .لالستعما 
ومينع وقوف املركبات يف 
األماكن اخلاصة دون موافقة 
مالكها وإال سحبت شهادة 

وحيظر ترك املركبـات غـري   
بالطريق  لالستعما الصاحلة 

العام أو بأي جزء من أجزائه 
أو أرصفته وإال ألغيت شهادة 

 التسجيل.
وحيدد الوزير باالتفاق مـع  
اجلهات املعنيـة الضـوابط   
والشروط املقررة للتصرف يف 
املركبات املتروكة غري القابلة 

 .لالستعما 
ومينع وقـوف املركبـات يف   
األماكن اخلاصة دون موافقة 

دة مالكها وإال سحبت شـها 

بـالطريق   لإلستعمالالصاحلة 
العام أو بأي جزء من أجزائه 

رصفته وإال ألغيت شهادة أو أ
 التسجيل.

وحيدد الوزير باالتفاق مـع  
اجلهات املعنيـة الضـوابط   
والشروط املقررة للتصرف يف 
املركبات املتروكة غري القابلة 

 .لإلستعمال
ومينع وقـوف املركبـات يف   
األماكن اخلاصة دون موافقة 
مالكها وإال سحبت شـهادة  
تسجيل املركبة وترخيصـها  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

تسجيل املركبة وترخيصها 
ورخصة القائد إداريًا ملدة 
سبعة أيام، وجيوز لإلدارة بناء 
على طلب مالك املكان 
اخلاص نقل املركبة على نفقة 
مالكها، طبقًا للفئات اليت 
حيددها الوزير بقرار منه، إىل 

السيارات  انتظاركن أما
 وإخطاره مبكاهنا.

تسجيل املركبة وترخيصـها  
ورخصة القائد إداريـًا ملـدة   
سبعة أيام، وجيوز لإلدارة بناء 
على طلب مالـك املكـان   
اخلاص نقل املركبة على نفقة 
مالكها، طبقًا للفئـات الـيت   
حيددها الوزير بقرار منه، إىل 

السـيارات   انتظـار أماكن 
 وإخطاره مبكاهنا.

 
 
 
 

داريـًا ملـدة   ورخصة القائد إ
سبعة أيام، وجيوز لإلدارة بناء 
على طلب مالـك املكـان   
اخلاص نقل املركبة على نفقة 
مالكها، طبقًا للفئـات الـيت   
حيددها الوزير بقرار منه، إىل 

السـيارات   إنتظـار أماكن 
 وإخطاره مبكاهنا.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

من مشروع  (1مادة )
مادة  – القانون الثالث

(39 ) 
 بعد إعادة الترقيم

على قرار جملس  املوافقة -
 إعادة صياغة املادةب النواب

الواردة يف املشروع  (1)
 .بقانون الثالث

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

يتعني قبل الترخيص ألية 
مؤسسة أو شركة خاصة 

التحقق من ملزاولة أي نشاط 

 ( 30مادة ) –( 1مادة )
 بعد إعادة الترقيم

 
لواردة إعادة صياغة املادة ا -

 .يف املشروع بقانون الثالث
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

يتعني قبل التـرخيص أليـة   
مؤسسة أو شـركة خاصـة   

التحقق من ملزاولة أي نشاط 
مواقف خاصة وكافية توفريها 

 ( 1مادة )
 
 

 
 
 
 
 
 

يتعني قبل التـرخيص أليـة   
مؤسسة أو شـركة خاصـة   
ملزاولة أي نشاط مراعاة تأمني 
ــة  ــف خاصــة وكافي مواق
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

مواقف خاصة وكافية توفريها 
للمركبات التابعة هلا يف مواقع 

 العمل
بالتنسيق مع اجلهات - 

بعيدا عن املناطق  –املختصة 
السكنية. وحتدد الالئحة 

األنشطة نوعية  التنفيذية
 .واملواقف ومساحتها

 
 

للمركبات التابعة هلا يف مواقع 
 العمـــــــــــل 

بالتنسيق مـع اجلهـات    -
بعيدا عن املناطق  –املختصة 

السكنية. وحتـدد الالئحـة   
األنشـطة  نوعيـة   التنفيذية

 . واملواقف ومساحتها

للمركبات والشاحنات التابعة 
بالتنسيق  -هلا يف موقع العمل 

بعيدا  –مع اجلهات املختصة 
عن األحياء واملناطق السكنية، 
وحتدد الالئحة الداخلية نوعية 
وإعــداد هــذه الســيارات 

 واملركبات. 

( 30مادة ) –( 39مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قـرار جملـس    -

( 33مادة ) –( 39مادة )
 بعد إعادة الترقيم

على املـادة كمـا   املوافقة  -

  
 

 ( 39مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

املوافقة على املادة بالنواب 
املشـروع  كما وردت يف 

األول بالتعـديالت   بقانون
 .اليت أجراها على املادة

قررت اللجنة تصحيح اخلطأ  -
( ضـوءً املطبعي يف كلمة )

 (.ضوًءالتصبح )
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:

ال جيوز ألية جهة إدارية منح 
ترخيص بشغل الطريق العـام  
إال بعد موافقة اإلدارة، وعلى 

 ،وردت يف املشروع بقانون
مع مراعاة تصحيح األخطاء 
اإلمالئية والنحويـة أينمـا   

 وردت يف املادة.
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:

 
 

 

ال جيوز ألية جهة إدارية منح 
ترخيص بشغل الطريق العـام  
إال بعد موافقة اإلدارة، وعلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ال جيوز ألية جهة إدارية منح 
ترخيص بشغل الطريق العـام  
إال بعد موافقة اإلدارة، وعلى 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

مجيع اهليئـات واملؤسسـات   
والشركات واملقاولني وغريهم 
إخطار اإلدارة قبل الشـروع  
يف إجراء أيـة عمليـات أو   
إنشــاءات حفــر أو تعبيــد 

 يلتزمونبالطرق العامة، كما 
بوضع لوحـات للتحـذير   

ــ ــات مح ــارًا وعالم راء هن
أمحـر   اضوًءومصابيح تشع 

لياًل يظهر عن بعد ال يقل عن 
مائة متر من أماكن العمليات 
أو اإلنشــاءات أو احلفــر أو 

 اختـاذ التعبيد، وعلى اإلدارة 

مجيع اهليئـات واملؤسسـات   
والشركات واملقاولني وغريهم 
إخطار اإلدارة قبل الشـروع  
يف إجراء أيـة عمليـات أو   
إنشــاءات حفــر أو تعبيــد 

 يلتزمونبالطرق العامة، كما 
بوضع لوحـات للتحـذير   
ــارًا  ــراء هن ــات مح وعالم
ومصابيح تشع ضوًء أمحر لياًل 
يظهر عن بعد ال يقل عن مائة 

عمليـات أو  متر من أماكن ال
ــر أو   ــاءات أو احلف اإلنش

 اختـاذ التعبيد، وعلى اإلدارة 

مجيع اهليئـات واملؤسسـات   
والشركات واملقاولني وغريهم 
إخطار اإلدارة قبل الشـروع  
يف إجراء أيـة عمليـات أو   
إنشــاءات حفــر أو تعبيــد 

 يلتزمـوا بالطرق العامة، كما 
بوضع لوحـات للتحـذير   
ــارًا  ــراء هن ــات مح وعالم
ومصابيح تشع ضوًء أمحر لياًل 
يظهر عن بعد ال يقل عن مائة 

عمليـات أو  متر من أماكن ال
ــر أو   ــاءات أو احلف اإلنش

 إختـاذ التعبيد، وعلى اإلدارة 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

اإلجراءات الوقائية الالزمـة  
لتأمني سالمة املرور للمشـاة  

 واملركبات.

اإلجراءات الوقائية الالزمـة  
لتأمني سالمة املرور للمشـاة  

 واملركبات.

اإلجراءات الوقائية الالزمـة  
سالمة املرور للمشـاة   لتأمني

 واملركبات.
( 33مادة ) –( 30مادة )

 بعد إعادة الترقيم 
املوافقة على قـرار جملـس    -

)أو  ذف عبـارة حبالنواب 
أينما وردت مقابل اخلدمة( 

 يف املشروع بقانون يف املادة
 .األول

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

( 31مادة ) –( 30مادة )
 بعد إعادة الترقيم

)أو مقابـل   حذف عبارة -
أينمـا وردت يف  اخلدمة( 

 يف املشروع بقانون املادة
 .األول

 
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:

 
 

 
 

 (30مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 

حيدد الـوزير بقـرار منـه    
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

حيدد الـوزير بقـرار منـه    
حاالت، وشروط، ومـدة،  
ورسوم حبسـب األحـوال،   
ومصاريف حجز املركبـات  
مبختلف أنواعها أو سحبها أو 
رفعها أو نقلها أو مرافقتها إىل 
األماكن املعـدة للحجـز،   
وعملية إغـالق عجـالت   

وشروط بيعهـا يف  املركبات، 
حالة عدم استالمها أو عـدم  
سداد املستحق عليهـا مـن   

 رسوم أو مصاريف.
 

حيدد الـوزير بقـرار منـه    
حاالت، وشروط، ومـدة،  
ورسوم حبسـب األحـوال،   
ومصاريف حجز املركبـات  
مبختلف أنواعها أو سحبها أو 
رفعها أو نقلها أو مرافقتها إىل 
األماكن املعـدة للحجـز،   
وعملية إغـالق عجـالت   
املركبات، وشروط بيعهـا يف  
حالة عدم استالمها أو عـدم  
سداد املستحق عليهـا مـن   

 رسوم أو مصاريف.
 

حاالت، وشروط، ومـدة،  
 أو مقابـل اخلدمـة  ورسوم 

حبسب األحوال، ومصاريف 
حجز املركبـات مبختلـف   
أنواعها أو سحبها أو رفعها أو 
نقلها أو مرافقتها إىل األماكن 
املعدة للحجز، وعملية إغالق 
عجالت املركبات، وشروط 
بيعها يف حالة عدم استالمها 
أو عدم سداد املستحق عليها 

أو  أو مقابل اخلدمةمن رسوم 
 مصاريف.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 الفصل الثاين
 دابري اإلداريةالت
( 31مادة ) –( 33مادة )

 بعد إعادة الترقيم 
قررت اللجنة استبدال كلمة  -

( مخركلمة )حمل ( مسكر)
أينما وردت يف املادة يف 

 املشروع بقانون األول.
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
حيظر قيادة أية مركبة على من 

 مسكركان واقعًا حتت تأثري 
ــده  أو خمــدر لدرجــة تفق

 الفصل الثاين
 التدابري اإلدارية

( 35مادة ) –( 33مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على املادة كمـا   -
وردت يف املشــــروع 

 بقانون.
 
 

ــو   ــى النح ــك عل وذل
 يل:االت

حيظر قيادة أية مركبة على من 
كان واقعًا حتت تأثري مخر أو 

 
 
 

 
 

 الفصل الثاين
 التدابري اإلدارية

 ( 33مادة )
 
 
 
 
 
 
 

حيظر قيادة أية مركبة على من 
كان واقعًا حتت تأثري مخر أو 
خمدر لدرجة تفقده السـيطرة  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

السيطرة علـى املركبـة أو   
تضعف مـن قدرتـه علـى    
القيادة، وحيظر على القائد أن 

أو خمدرًا أثناء  مسكًرايتعاطى 
القيادة، وتسحب رخصـته  
إداريًا ملدة ستة أشهر يف حالة 

 خمالفة ذلك.
وألفراد قوات األمـن العـام   
واإلدارة عند االشتباه، فحص 

لوسـائل  حالة قائد املركبة با
الفنية وبالكيفية اليت حيـددها  
الوزير باالتفاق مـع وزيـر   
الصحة، فإذا امتنع قائد املركبة 

لدرجة تفقده السـيطرة   خمدر
على املركبة أو تضعف مـن  
قدرته على القيادة، وحيظـر  
على القائد أن يتعاطى مخرًا أو 
خمدرًا أثناء القيادة، وتسحب 
رخصته إداريًا ملدة ستة أشهر 

 يف حالة خمالفة ذلك.
وألفراد قوات األمـن العـام   
واإلدارة عند االشتباه، فحص 
حالة قائد املركبة بالوسـائل  

فنية وبالكيفية اليت حيـددها  ال
الوزير باالتفاق مـع وزيـر   
الصحة، فإذا امتنع قائد املركبة 

على املركبة أو تضعف مـن  
قدرته على القيادة، وحيظـر  
على القائد أن يتعاطى مخرًا أو 
خمدرًا أثناء القيادة، وتسحب 
رخصته إداريًا ملدة ستة أشهر 

 يف حالة خمالفة ذلك.
عـام  وألفراد قوات األمـن ال 

واإلدارة عند االشتباه، فحص 
حالة قائد املركبة بالوسـائل  
الفنية وبالكيفية اليت حيـددها  
الوزير باالتفاق مـع وزيـر   
الصحة، فإذا امتنع قائد املركبة 
عن الفحص أو حاول اهلرب 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

عن الفحص أو حاول اهلرب 
تسحب رخصة قيادته للمدة 
املنصوص عليهـا يف الفقـرة   

 السابقة. 
وعند ارتكابه ذات الفعل 
خالل سنة من تاريخ ارتكاب 
الفعل السابق تسحب الرخصة 

سنة، فإذا تكرر  إداريًا ملدة
ذلك منه تسحب الرخصة 

  ملدة سنتني.
 
 
 

عن الفحص أو حاول اهلرب 
تسحب رخصة قيادته للمدة 
املنصوص عليهـا يف الفقـرة   

 السابقة. 
وعند ارتكابـه ذات الفعـل   
خالل سنة من تاريخ ارتكاب 
الفعل السابق تسحب الرخصة 
إداريًا ملدة سنة، فإذا تكـرر  
ذلك منه تسحب الرخصـة  

  ملدة سنتني.

تسحب رخصة قيادته للمدة 
املنصوص عليهـا يف الفقـرة   

 السابقة. 
وعند ارتكابـه ذات الفعـل   

تاريخ ارتكاب  خالل سنة من
الفعل السابق تسحب الرخصة 
إداريًا ملدة سنة، فإذا تكـرر  
ذلك منه تسحب الرخصـة  

 ملدة سنتني.



113 
 

النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

( 35مادة ) –( 31مادة )
 بعد إعادة الترقيم 

املوافقة على قـرار جملـس    -
املوافقة على املادة بالنواب 

املشـروع  كما وردت يف 
 .األول بقانون

ــو   ــى النح ــك عل وذل
 يل:االت

جيب على كل قائد مركبة أن 
يعطــي بياناتــه الشخصــية 
وبيانات املركبة ملن وجد من 
أفراد قوات األمن العـام أو  
اإلدارة، أو يبلغ أقرب مركز 

( 36مادة ) –( 31دة )ما
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على املـادة كمـا    -
 وردت يف املشروع بقانون

 .األول
 

ــو   ــى النح ــك عل وذل
 يل:االت

جيب على كل قائد مركبة أن 
يعطــي بياناتــه الشخصــية 
وبيانات املركبة ملن وجد من 
أفراد قوات األمن العـام أو  
اإلدارة، أو يبلغ أقرب مركز 

 ( 31مادة )  
 
 
 
 
 
 
 

جيب على كل قائد مركبة أن 
يعطــي بياناتــه الشخصــية 
وبيانات املركبة ملن وجد من 
أفراد قوات األمن العـام أو  
اإلدارة، أو يبلغ أقرب مركز 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

للشرطة يف حالة عدم وجود 
أيًا منهم عند وقوع حـادث  
مروري من املركبة نتج عنـه  
تلف أو أذى ألي شخص أو 
حيوان أو ممتلكـات أو أيـة   

وأن يقدم كل  مركبة أخرى،
مساعدة الزمة وممكنة لتوفري 

 اإلسعاف للمصاب.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة 
يف حالة اشتراك أكثـر مـن   

 مركبة يف احلادث.
وعلى املالك الذي سجلت 
املركبة بامسه أو احلائز هلا أو 

عدم وجود  للشرطة يف حالة
أيًا منهم عند وقوع حـادث  
مروري من املركبة نتج عنـه  
تلف أو أذى ألي شخص أو 
حيوان أو ممتلكـات أو أيـة   
مركبة أخرى، وأن يقدم كل 
مساعدة الزمة وممكنة لتوفري 

 اإلسعاف للمصاب.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة 
يف حالة اشتراك أكثـر مـن   

 مركبة يف احلادث.
سـجلت  وعلى املالك الذي 

املركبة بامسه أو احلائز هلـا أو  

للشرطة يف حالة عدم وجود 
أيًا منهم عند وقوع حـادث  
مروري من املركبة نتج عنـه  
تلف أو أذى ألي شخص أو 
حيوان أو ممتلكـات أو أيـة   
مركبة أخرى، وأن يقدم كل 
مساعدة الزمة وممكنة لتوفري 

 اإلسعاف للمصاب.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة 
يف حالة اشتراك أكثـر مـن   

 مركبة يف احلادث.
وعلى املالك الذي سـجلت  
املركبة بامسه أو احلائز هلـا أو  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

املسئول عنها أو املعني قائدًا 
عليها أن يقدم ألفراد قوات 
األمن العام واإلدارة كافة 
املعلومات اليت متكن من معرفة 
من كان يقود املركبة وقت 
وقوع احلادث إذا كان جمهواًل 
وارتكب جرمية أو فعال 
باملخالفة ألحكام هذا القانون 

التنفيذية والقرارات والئحته 
 املنفذة له.

 

املسئول عنها أو املعني قائـدًا  
عليها أن يقدم ألفراد قـوات  
األمن العـام واإلدارة كافـة   
املعلومات اليت متكن من معرفة 
من كان يقود املركبة وقـت  
وقوع احلادث إذا كان جمهواًل 
وارتكب جرميـة أو فعـال   
باملخالفة ألحكام هذا القانون 

التنفيذية والقرارات  والئحته
  املنفذة له.

 
 
 

املسئول عنها أو املعني قائـدًا  
عليها أن يقدم ألفراد قـوات  
األمن العـام واإلدارة كافـة   
املعلومات اليت متكن من معرفة 
من كان يقود املركبة وقـت  
وقوع احلادث إذا كان جمهواًل 
وارتكب جرميـة أو فعـال   
باملخالفة ألحكام هذا القانون 

التنفيذية والقرارات والئحته 
 املنفذة له.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

( 36مادة ) –( 35دة )ما
 بعد إعادة الترقيم 

املوافقة على قرار جملس  -
املوافقة على املادة النواب ب

كما وردت يف املشروع 
األول بالتعديالت  بقانون

 .اليت أجراها على املادة
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

ال جيوز لقائد أية مركبة 
ارتكاب فعاًل خمالفًا لآلداب 
العامة فيها أو السماح للغري 

( 39مادة ) –( 35مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على املـادة كمـا    -
 ،وردت يف املشروع بقانون

مع مراعاة تصحيح األخطاء 
اإلمالئية أينمـا وردت يف  

 املادة.
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

ال جيوز لقائد أيـة مركبـة   
ارتكاب فعاًل خمالفًا لـآلداب  
العامة فيها أو السماح للغـري  

  
 

 ( 35مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 

ال جيوز لقائد أيـة مركبـة   
ارتكاب فعاًل خمالفًا لـآلداب  
العامة فيها أو السماح للغـري  

وإال سحبت إداريـًا  بإرتكابه 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وإال سحبت إداريًا  بارتكابه
شهادة التسجيل أو ترخيص 
املركبة ورخصة القيادة ملدة 
ثالثة أشهر من تاريخ الضبط، 

ذات الفعل  ارتكابويف حالة 
خالل سنة من تاريخ ارتكابه 

ادة الفعل السابق تسحب شه
التسجيل أو الترخيص 

ة ملدة ستة ورخصة القياد
 أشهر من تاريخ الضبط.

 
 
 

وإال سحبت إداريـًا   بارتكابه
شهادة التسجيل أو تـرخيص  
املركبة ورخصة القيادة ملـدة  
ثالثة أشهر من تاريخ الضبط، 

ذات الفعل  ارتكابويف حالة 
خالل سنة من تاريخ ارتكابه 
الفعل السابق تسحب شهادة 
ــرخيص   ــجيل أو الت التس

ة ملـدة سـتة   ورخصة القياد
 أشهر من تاريخ الضبط.

دة التسجيل أو تـرخيص  شها
املركبة ورخصة القيادة ملـدة  
ثالثة أشهر من تاريخ الضبط، 

ذات الفعل  إرتكابويف حالة 
خالل سنة من تاريخ ارتكابه 
الفعل السابق تسحب شهادة 
ــرخيص   ــجيل أو الت التس

ة ملـدة سـتة   ورخصة القياد
 أشهر من تاريخ الضبط.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

( 39مادة ) –( 36مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قـرار جملـس    -
ذف الفقرة األوىل حب النواب

املادة يف من والثانية والثالثة 
، األول املشروع بقـانون 

ــع  ــها م بســبب تعارض
األحكام املضافة يف املـادة  

إعادة التعديل، و( بعد 08)
الفقرة األخرية مـن   صياغة
 .املادة

قررت اللجنة تقسيم املادة  -
 إىل بندين )أ، ب(.

( 32مادة ) –( 36مادة )
 بعد إعادة الترقيم

حذف الفقرة األوىل والثانية  -
ــة  ــن والثالث ــادة يف م امل

،  األول املشروع بقـانون 
ــع  ــها م بســبب تعارض
األحكام املضافة يف املـادة  

 .التعديل( بعد 08)
الفقرة األخرية  ةغياإعادة ص -

من ) من املادة بإحالل عبارة
( 06( واملادة )01املادة )
 حمل عبارة( هذا القانونمن 
( واملـادة  03من املادة ))

  
 

 ( 36مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لى ذلك يكون نص املادة وع

 بعد التعديل:
يف حالة خمالفـة أحكـام    . أ

(، ( من هذا القـانون 05)
وذلك اتساقا مع التعديل 

على  لساجملرى من قال اجمل
ترقيم املـواد، وإضـافة   
فقرات جديـدة تتضـمن   
األحكام املتعلقة هبا وذلك 

 على النحو الوارد أدناه.
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
يف حالة خمالفة أحكام الفقرة 

ــادة )األوىل  ــن امل ( 01م
( مــن هــذا 06واملــادة )
، أو يف حالة امتنـاع  القانون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كل قائد مركبة من املركبات 
بغري  إمتنعاملعدة لنقل اجلمهور 

مربر عن نقل الركـاب، أو  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

من املـادة  الفقرة األوىل 
( من 06( واملادة )01)

، أو يف حالة هذا القانون
ــادة  ــم قي ــاع معل امتن
املركبات املرخص له بغري 
سبب مشروع عن تعلـيم  

أو من حيمل رخصة للتعلم 
تقاضى أجرًا أكثر مـن  

، تسـري  املقرر لـذلك 
 اآلتية:األحكام 

سحب رخصة القيـادة  
إداريًا ملدة ثالث  يومـًا  
وجيوز لإلدارة سـحب  

معلم قيادة املركبات املرخص 
له بغري سبب مشروع عـن  
تعليم من حيمل رخصة للتعلم 
أو تقاضى أجرًا أكثر مـن  

، تسري األحكام املقرر لذلك
 اآلتية:

سحب رخصة القيادة إداريًا 
ة ثالثـ  يومـًا وجيـوز    ملد

لــإلدارة ســحب شــهادة 
 ترخيص املركاة للمدة ذاهتا. 
ويف حالة ارتكاب املخالفـة  
ذاهتا خال  سـنة تسـحب   
رخصة القيادة إداريًا ملـدة  

تقاضى أجرًا أكثر من املقـرر  
تسحب رخصة قيادته إداريًا 
ملدة ثالثني يومًا وجيوز لإلدارة 
سحب شهادة ترخيص املركبة 

 لذات املدة.
ــة  ــابويف حال ذات  إرتك

املخالفة خالل سنة تسـحب  
إداريـًا ملـدة    رخصة القيادة

ستني يومًا ويكون سـحب  
ترخيص املركبة املنصـوص  
ــه يف الفقــرة الســابقة  علي

 وجوبيًا.
وإذا ضبطت مركبة تنقل عدد 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

شهادة ترخيص املركاـة  
 للمدة ذاهتا. 

ويف حالة ارتكاب املخالفة 
ذاهتا خال  سنة تسـحب  
رخصة القيادة إداريًا ملـدة  
ست  يومًا ويكون سحب 
ترخيص املركاة املنصوص 
عليه يف الفقـرة السـابقة   

 وجوبيًا.
طت مركاة وإذا ضا . ب

من الركـاب   اتنقل عدًد
يزيد على احلد األقصـى  
ا دد هلا أنذرت اإلدارة 

ست  يومًا ويكون سـحب  
ترخيص املركاة املنصـوص  
عليه يف الفقـرة السـابقة   

 وجوبيًا.
وإذا ضاطت مركاة تنقـل  
 عدد من الركاب يزيد على
احلد األقصى ا ـدد هلـا   
ــك   ــذرت اإلدارة املال أن
والقائد، فإذا تكـرر ذلـك   
خال  سنة من تاريخ اإلنذار 
يسحب تـرخيص املركاـة   
ورخصة القائد إداريًا ملـدة  
عشرة أيام، فإذا عاد القائد 

من الركاب يزيد على احلـد  
األقصى احملدد هلـا أنـذرت   
اإلدارة املالك والقائد، فـإذا  
تكرر ذلك خالل سنة مـن  
ــذار يســحب  ــاريخ اإلن ت
ترخيص املركبـة ورخصـة   

د إداريًا ملدة عشرة أيام، القائ
فإذا عاد القائـد إىل تكـرار   
املخالفة سحبتهما إداريًا ملدة 

 ثالثني يومًا.
وتسري أحكـام الفقـرات   
السابقة يف حالة خمالفة أحكام 

( 33الفقرة األوىل من املادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

املالك والقائد، فإذا تكرر 
ذلك خال  سـنة مـن   
تاريخ اإلنذار يسـحب  
ترخيص املركاة ورخصة 
القائد إداريًا ملدة عشـرة  
أيام، فإذا عاد القائد إىل 
تكرار املخالفة سحاتهما 

 .إداريًا ملدة ثالث  يومًا

إىل تكرار املخالفة سحاتهما 
 .إداريًا ملدة ثالث  يومًا

 

( من هذا القانون، 36واملادة )
أو يف حالة امتناع معلم قيادة 
املركبات املرخص لـه بغـري   

روع عن تعليم من سبب مش
 حيمل رخصة بذلك.

 

( 32مادة ) –( 39مادة )
 بعد إعادة الترقيم 

املوافقة على قـرار جملـس    -
ـ  إحالل عبـارة  النواب ب

( حمل عبـارة  الفعل ذاته)

( 39مادة ) –( 39مادة )
 بعد إعادة الترقيم

( الفعل ذاتهإحالل عبارة ) -
( ذات الفعـل حمل عبارة )

الواردة يف السطر األول من 

  
 

 ( 39مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

( الـواردة يف  ذات الفعل)
السطر األول من الفقـرة  

ــادة يف  األخــرية مــن امل
املشروع بقانون األول، مع 

األخطـاء  مراعاة تصحيح 
اإلمالئية أينمـا وردت يف  

 املادة.
قررت اللجنة حذف الفقرة  -

 األخرية من املادة.
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
 

جيوز لإلدارة سحب رخصـة  

يف  الفقرة األخرية من املادة
املشروع بقانون األول، مع 
مراعاة تصحيح األخطـاء  
اإلمالئية أينمـا وردت يف  

 املادة.
 
 
 

املادة وعلى ذلك يكون نص 
 بعد التعديل:

 

جيوز لإلدارة سحب رخصـة  
القيادة إداريًا ملدة ال تقل عن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جيوز لإلدارة سحب رخصـة  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

القيادة إداريًا ملدة ال تقل عن 
ثالثني يومًا وال تزيـد علـى   
ستني يومًا إذا ارتكب قائـد  

 اآلتية:املركبة فعاًل من األفعال 
إجراء سباق باملركبة على  .0

الطريق العام بدون تصريح 
من رئيس األمن العـام أو  
من ينوبه، أو باملخالفـة  
للشروط الـيت تضـمنها   

 التصريح.
قيادة مركبة لياًل بـدون   .3

استعمال األنوار األماميـة  
واألنوار اخللفية احلمراء أو 

ثالثني يومًا وال تزيـد علـى   
ستني يومًا إذا ارتكب قائـد  
 املركبة فعاًل من األفعال اآلتية:

إجراء سباق باملركبة على  .0
الطريق العام بدون تصريح 
من رئيس األمن العـام أو  
من ينوبه، أو باملخالفـة  

روط الـيت تضـمنها   للش
 التصريح.

قيادة مركبة لياًل بـدون   .3
استعمال األنوار األماميـة  
واألنوار اخللفية احلمراء أو 
عاكس األنوار حىت لـو  

ملدة ال تقل عن القيادة إداريًا 
ثالثني يومًا وال تزيـد علـى   
ستني يومًا إذا ارتكب قائـد  
 املركبة فعاًل من األفعال اآلتية:

إجراء سباق باملركبة على  .0
الطريــق العــام بــدون 
تصريح من رئيس األمن 
العام أو مـن ينوبـه، أو   
باملخالفة للشروط الـيت  

 تضمنها التصريح.
قيادة مركبة لياًل بـدون   .3

نوار األمامية استعمال األ
واألنوار اخللفية احلمـراء  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

عاكس األنوار حىت لـو  
كان عدم استعمال األنوار 

إىل عدم صالحيتها، يرجع 
 أو عدم وجودها باملركبة.

استعمال األنوار املبـهرة   .3
ــر  ــابيح  أوللبص املص

الكاشفة على وجه خمالف 
 للمقرر يف شأن استعماهلا.

وقوف املركبـة لـياًل يف    .1
الطريق العام يف األمـاكن  
غري املضاءة بدون إضاءة 
األنوار الصغرية األماميـة  
واألنوار احلمراء اخللفية أو 

كان عدم استعمال األنوار 
يرجع إىل عدم صالحيتها، 
 أو عدم وجودها باملركبة.

استعمال األنوار املبـهرة   .3
ــر  ــابيح  أوللبص املص

الكاشفة على وجه خمالف 
 للمقرر يف شأن استعماهلا.

وقوف املركبـة لـياًل يف    .1
الطريق العام يف األمـاكن  
غري املضاءة بدون إضاءة 
األنوار الصغرية األماميـة  
واألنوار احلمراء اخللفية أو 

 عاكس األنوار.

أو عاكس األنوار حىت لو 
كان عـدم اسـتعمال   
األنوار يرجع إىل عـدم  
ــدم  ــالحيتها، أو ع ص

 وجودها باملركبة.
استعمال األنوار املبـهرة   .3

ــر  ــابيح او للبص املص
الكاشفة على وجه خمالف 
 للمقرر يف شأن استعماهلا.

وقوف املركبة لـياًل يف   .1
يف األماكن  الطريق العام

غري املضاءة بدون إضاءة 
األنوار الصغرية األماميـة  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 س األنوار.عاك
استعمال املركبة يف غـري   .6

 الغرض املبني برخصتها.
ترك مركبة بالطريق العام  .5

حبالة تعرض حياة الغري أو 
أمواله للخطر أو تعطيـل  

 حركة املرور أو إعاقتها.
إشارات املرور  اتااععدم  .9

وعالماته وتعليمات رجال 
املرور اخلاصـة بتنظـيم   

 السري.
عدم اإلبالغ عن احلادث  .8

أثنـاء سـري    الذي وقع

استعمال املركبة يف غـري   .6
 الغرض املبني برخصتها.

العام ترك مركبة بالطريق  .5
حبالة تعرض حياة الغري أو 
أمواله للخطر أو تعطيـل  

 حركة املرور أو إعاقتها.
إشارات املرور  اتااععدم  .9

وعالماته وتعليمات رجال 
املرور اخلاصـة بتنظـيم   

 السري.
عدم اإلبالغ عن احلادث  .8

الذي وقع أثنـاء سـري   
املركبة ونشـأت عنـه   

واألنوار احلمراء اخللفيـة  
 أو عاكس األنوار.

استعمال املركبة يف غـري   .6
 الغرض املبني برخصتها.

ترك مركبة بالطريق العام  .5
حبالة تعرض حياة الغري أو 
أمواله للخطر أو تعطيـل  

 حركة املرور أو إعاقتها.
ات املرور إشار أتباععدم  .9

ــات  ــه وتعليم وعالمات
رجال املـرور اخلاصـة   

 بتنظيم السري.
عدم اإلبالغ عن احلادث  .8



111 
 

النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

املركبة ونشـأت عنـه   
إصابات لألشـخاص أو  
إحداث تلفيات مبمتلكات 
الغري، وعدم االهتمام بأمر 

 املصابني.
قيادة املركبة بسرعة جتاوز  .9

احلد األقصـى للسـرعة   
املقررة أو بطريقة تعرض 
األرواح أو املمتلكــات 

 للخطر.
 
قيادة مركبة غري مرخص  .01

هبا أو كانت رخصـتها  

إصابات لألشـخاص أو  
إحداث تلفيات مبمتلكات 

، وعدم االهتمام بأمر الغري
 املصابني.

قيادة املركبة بسرعة جتاوز  .9
احلد األقصـى للسـرعة   
املقررة أو بطريقة تعرض 
األرواح أو املمتلكــات 

 للخطر.
 
قيادة مركبة غري مرخص  .01

هبا أو كانت رخصـتها  
قد انتـهت مـدهتا أو   

الذي وقع أثنـاء سـري   
املركبة ونشـأت عنـه   
إصابات لألشـخاص أو  
إحداث تلفيات مبمتلكات 
الغري، وعدم االهتمام بأمر 

 املصابني.
قيادة املركبة بسرعة جتاوز  .9

احلد األقصـى للسـرعة   
قة تعرض املقررة أو بطري

ــات  األرواح أو املمتلك
 للخطر.

قيادة مركبة غري مرخص  .01
هبا أو كانت رخصـتها  
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النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

أو  قد انتـهت مـدهتا  
ســحبت رخصــتها أو 
لوحات أرقام التسجيل 

 اخلاصة هبا.
تعمد تعطيل أو إعاقـة   .00

حركة املرور يف الطريق 
 العام.

استعمال أجهزة التنبيـه   .03
على وجه خمالف للمقرر 

 يف شأن استعماهلا.
االعتداء علـى أفـراد    .03

اإلدارة أو قوات األمـن  
العام بالقول أو بالفعـل  

ســحبت رخصــتها أو 
لوحات أرقام التسجيل 

 اخلاصة هبا.
تعمد تعطيل أو إعاقـة   .00

حركة املرور يف الطريق 
 العام.

استعمال أجهزة التنبيـه   .03
على وجه خمالف للمقرر 

 يف شأن استعماهلا.
االعتداء علـى أفـراد    .03

اإلدارة أو قوات األمـن  
العام بالقول أو بالفعـل  
أثناء أو بسبب تأديتـهم  

قد انتـهت مـدهتا أو   
سحبت رخصـتها أو  
لوحات أرقام التسجيل 

 اخلاصة هبا.
تعمد تعطيل أو إعاقـة   .00

حركة املرور يف الطريق 
 العام.

استعمال أجهزة التنبيـه   .03
على وجه خمالف للمقرر 

 يف شأن استعماهلا.
االعتداء علـى أفـراد    .03

اإلدارة أو قوات األمن 
العام بالقول أو بالفعـل  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

أثناء أو بسبب تأديتـهم  
 للوظيفة .

ــة يف  .01 ــتعمال املركب اس
ــة أو  ــب خاص مواك
جتمعات دون إذن مـن  
رئيس األمن العام أو من 

 ينوبه.
خمالفة مركبات النقـل   .06

لشروط وزن احلمولة أو 
ارتفاعها أو عرضـها أو  
طوهلــا الــيت حتــددها 

 الالئحة التنفيذية.
 

 للوظيفة .
ــة يف  .01 ــتعمال املركب اس

ــة أو  ــب خاص مواك
جتمعات دون إذن مـن  

من  رئيس األمن العام أو
 ينوبه.

خمالفة مركبات النقـل   .06
لشروط وزن احلمولة أو 
ارتفاعها أو عرضـها أو  
طوهلــا الــيت حتــددها 

 الالئحة التنفيذية.
 

السري يف عكس اجتـاه   .05

أثناء أو بسبب تأديتهم 
 للوظيفة .

ــة يف  .01 اســتعمال املركب
ــة أو  ــب خاص مواك
جتمعات دون إذن مـن  
رئيس األمن العام أو من 

 ينوبه.
خمالفة مركبات النقـل   .06

لشروط وزن احلمولة أو 
ارتفاعها أو عرضها أو 
 طوهلا الـيت حتـددها  

 الالئحة التنفيذية.
السري يف عكس اجتـاه   .05
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

السري يف عكس اجتـاه   .05
 املرور.

تسيري مركبة يف الطريق  .09
العام تصدر منها أصوات 

جة، أو ينبعث منها مزع
دخان كثيف، أو رائحة 
كريهة، أو يتطاير مـن  
محولتها أو تسيل منـها  
مواد قابلة لالشـتعال أو  
مضرة بالصحة أو مؤثرة 

الطريـق  على صالحية 
، أو يتساقط من للمرور

محلتها أشـياء تشـكل   

 املرور.
تسيري مركبة يف الطريق  .09

العام تصدر منها أصوات 
مزعجة، أو ينبعث منها 
دخان كثيف، أو رائحة 
كريهة، أو يتطاير مـن  
محولتها أو تسيل منـها  
مواد قابلة لالشـتعال أو  
مضرة بالصحة أو مؤثرة 

الطريـق  على صالحية 
، أو يتساقط من للمرور

محلتها أشـياء تشـكل   
خطرًا على مسـتعملي  

 املرور.
تسيري مركبة يف الطريق  .09

العام تصدر منها أصوات 
مزعجة، أو ينبعث منـها  
دخان كثيف، أو رائحة 
كريهة، أو يتطاير مـن  
محولتها أو تسيل منـها  
مواد قابلة لالشـتعال أو  
مضرة بالصحة أو مؤثرة 

الطريـق  على صـالحية  
، أو يتساقط مـن  املرور

محولتها أشـياء تشـكل   
خطرًا علـى مسـتعملي   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

خطرًا على مسـتعملي  
 الطريق العام أو تؤذيهم.

 
عدم التزام اجلانب األمين  .08

ائـد املركبـة   من قبل ق
املعدة لنقل الركـاب أو  
مركبة النقل أو املركبـة  
ذات االستعمال اخلاص 
اليت يزيد وزهنـا علـى   

( كيلو جرام، أو 3111)
ختطيه ملركبـة أخـرى   

 بدون مربر.
قائـد   اسـتخدام عدم  .09

 م أو تؤذيهم.الطريق العا
 

عدم التزام اجلانب األمين  .08
من قبل قائـد املركبـة   
املعدة لنقل الركـاب أو  
مركبة النقل أو املركبـة  
ذات االستعمال اخلاص 
اليت يزيد وزهنـا علـى   

( كيلو جرام، أو 3111)
ختطيه ملركبـة أخـرى   

 بدون مربر.
قائـد   اسـتخدام عدم  .09

املركبة وركاب املقاعد 

 الطريق العام أو تؤذيهم.
عدم التزام اجلانب األمين  .08

من قبل قائـد املركبـة   
املعدة لنقل الركاب أو 
مركبة النقل أو املركبة 
ذات االستعمال اخلاص 
اليت يزيد وزهنـا علـى   

( كيلو جرام، 3111)
أو ختطيه ملركبة أخرى 

 بدون مربر.
ـ  إسـتخدام عدم  .09 د قائ

املركبة وركاب املقاعد 
 األمامية حلزام السالمة.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

املركبة وركاب املقاعد 
 األمامية حلزام السالمة.

مســاح قائــد املركبــة  .31
ــن  ــال دون س لألطف

وب يف العاشرة بـالرك 
 املقاعد األمامية هبا. 

أثناء  –قيام قائد املركبة  .30
بإجراء أو تلقي  –قيادهتا 

ــا أي  ــاتف  اتص باهل
النقال مستخدمًا يده يف 

 محله.
وإذا ارتكب قائد املركبة 

خالل ستة أشهر  الفعل ذاته

 األمامية حلزام السالمة.
مســاح قائــد املركبــة  .31

ــن  ــال دون س لألطف
العاشرة بـالركوب يف  

 املقاعد األمامية هبا. 
أثناء  –قيام قائد املركبة  .30

بإجراء أو تلقي  –قيادهتا 
ــا أي  ــاتف  اتص باهل

النقال مستخدمًا يده يف 
 محله.

وإذا ارتكب قائـد املركبـة   
خالل ستة أشهر  الفعل ذاته

من تاريخ ارتكابـه الفعـل   

مساح قائـد املركبـة    .31
ــن  ــال دون س لألطف
العاشرة بـالركوب يف  

 املقاعد األمامية هبا. 
أثناء  –قيام قائد املركبة  .30

بــإجراء أو  –قيادهتــا 
باهلاتف  إتصالتلقي أي 

النقال مستخدمًا يده يف 
 محله.

وإذا ارتكب قائد املركبة ذات 
ل ستة أشهر مـن  الفعل خال

تاريخ ارتكابه الفعل السـابق  
تسحب رخصته ملدة تسـعني  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

من تاريخ ارتكابه الفعل 
السابق تسحب رخصته ملدة 
تسعني يومًا، فإذا تكرر منه 

رخصته ملدة  ذلك سحبت
 سنة.

رخصته ملدة  السابق تسحب
تسعني يومًا، فإذا تكرر منـه  
ذلك سحبت رخصته ملـدة  

 سنة.
وحتدد الالئحـة التنفيذيـة   
األفعال األخرى اليت جيوز فيها 
سحب رخصة القيادة ملدة ال 

يومًا وال تزيد تقل عن ثالثني 
 على ستني يومًا.

 

يومًا، فإذا تكرر منـه ذلـك   
 سحبت رخصته ملدة سنة.

وحتدد الالئحـة التنفيذيـة   
األفعال األخرى اليت جيوز فيها 
سحب رخصة القيادة ملدة ال 

يومًا وال تزيد  تقل عن ثالثني
 على ستني يومًا.

 (39مادة ) –( 32مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -

( 12مادة ) –( 32مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على املـادة كمـا    -

  
 

 ( 32مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

املوافقة على املادة ب النواب
كما وردت يف املشروع 

بالتعديالت  األول بقانون
 اليت أجراها على املادة.

 قررت اللجنة استبدال عبارة -
حمل ( ا كمة املختصة)

)حمكمة املرور(،  عبارة
وذلك لعدم وجود مثل هذه 
التسمية يف قانون السلطة 

 لقضائية.ا
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:

 بقانونوردت يف املشروع 
مع مراعاة تصحيح  ،األول

األخطاء النحوية واإلمالئية 
 أينما وردت يف املادة.

 

 

 

 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف مجيع األحوال اليت يـنص  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

يف مجيع األحوال اليت يـنص  
القانون فيها علـى سـحب   
شهادة التسجيل أو الـرخص  

إداريـًا   إلغائهاأو إيقافها أو 
يصدر القرار بذلك من مدير 
إدارة التراخيص أو من ينوب 
عنه فور عرض األمـر عليـه   
عقب ضبط املخالفة، وخيطر 
مالك املركبة أو املسئول عنها 

 وقائدها فور صدور القرار.
ولكل ذي شأن أن يتظلم إىل 
مدير عام اإلدارة من أي قرار 

ألحكام هـذا   استنادًايصدر 

 بعد التعديل:

يف مجيع األحوال اليت يـنص  
القانون فيها علـى سـحب   
شهادة التسجيل أو الـرخص  

إداريـًا   إلغائهاأو إيقافها أو 
يصدر القرار بذلك من مدير 
إدارة التراخيص أو من ينوب 
عنه فور عرض األمـر عليـه   
عقب ضبط املخالفة، وخيطر 
مالك املركبة أو املسئول عنها 

 وقائدها فور صدور القرار.
ولكل ذي شأن أن يتظلم إىل 

القانون فيها علـى سـحب   
شهادة التسجيل أو الـرخص  

إداريـًا   الغائهاأو إيقافها أو 
يصدر القرار بذلك من مدير 
إدارة التراخيص أو من ينوب 
عنه فور عرض األمـر عليـه   
عقب ضبط املخالفة، وخيطر 
مالك املركبة أو املسئول عنها 

 وقائدها فور صدور القرار.
ولكل ذي شأن أن يتظلم إىل 

عام اإلدارة من أي قرار مدير 
ألحكام هـذا   إستنادًايصدر 

القانون والئحتـه التنفيذيـة   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

لتنفيذيـة  القانون والئحتـه ا 
والقرارات املنفذة له وذلـك  
خالل ثالثة أيام عمـل مـن   
تاريخ علمه بالقرار ويبت يف 
التظلم خالل عشرة أيام مـن  

 وُيخطـر ذو تاريخ تقدميه. 
الشأن كتابة بالقرار الصـادر  
بشأن تظلمه خالل سبعة أيام 

 من تاريخ البت فيه.
وملن رفض تظلمه أن يطعـن  

كمـة  ا يف قرار الرفض أمام 
خالل ثالثني يومـًا   املختصة

من تاريخ إخطـاره بـرفض   

مدير عام اإلدارة من أي قرار 
ألحكام هـذا   استنادًايصدر 

لتنفيذيـة  القانون والئحتـه ا 
والقرارات املنفذة له وذلـك  
خالل ثالثة أيام عمـل مـن   
تاريخ علمه بالقرار ويبت يف 
التظلم خالل عشرة أيام مـن  

 وُيخطـر ذو تاريخ تقدميه. 
الشأن كتابة بالقرار الصـادر  
بشأن تظلمه خالل سبعة أيام 

 من تاريخ البت فيه.
وملن رفض تظلمه أن يطعـن  
يف قرار الرفض أمام حمكمـة  

والقرارات املنفذة له وذلـك  
خالل ثالثة أيام عمـل مـن   
تاريخ علمه بالقرار ويبت يف 
التظلم خالل عشرة أيام مـن  

 وخيطـر ذي تاريخ تقدميـه.  
الشأن كتابة بالقرار الصـادر  
بشأن تظلمه خالل سبعة أيام 

 ريخ البت فيه.من تا
وملن رفض تظلمه أن يطعـن  
يف قرار الرفض أمام حمكمـة  
املرور خالل ثالثني يومًا من 

 تاريخ إخطاره برفض تظلمه.
وال جيوز الطعن أمام احملكمة 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 تظلمه.
وال جيوز الطعن أمام احملكمة 
املختصة إال بعد التظلم مـن  
القرار وصدور قرار بـرفض  
 التظلم أو فوات ميعاد البـت 

 فيه دون إخطار.

رور خالل ثالثني يومًا من امل
 تاريخ إخطاره برفض تظلمه.

 
وال جيوز الطعن أمام احملكمة 
املختصة إال بعد التظلم مـن  
القرار وصدور قرار بـرفض  
 التظلم أو فوات ميعاد البـت 

 فيه دون إخطار.
 

املختصة إال بعد التظلم مـن  
القرار وصدور قرار بـرفض  

فوات ميعاد البـت   التظلم أو
 فيه دون إخطار.

 

مادة قررت اللجنة نقل   -
من الباب السادس ( 19)

املتعلق مبجلس املرور من 
 املشروع بقانون األول إىل

( 50مادة ) –( 19مادة )
 بعد إعادة الترقيم

 
 

 ( 19مادة )  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

باب التدابري اإلدارية 
 .(12)ها رقم وإعطاء

ترقيم  قررت اللجنة إعادة -
 املواد اليت تليها.

املوافقة على قرار جملـس    -
بالتعـديالت الـيت    النواب

أجراها على املـادة، مـع   
العامــة حــذف عبــارة )

الواردة بعد عبارة ( للمرور
)لإلدارة( يف الفقـرة األوىل  

 .من املادة
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:

 
 
 
 
 

" حمل أدينإحالل كلمة " -
مع مراعـاة   كلمة "اهتم"،

تصحيح األخطاء اإلمالئية 
 أينما وردت يف املادة.

 
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 

 ( 12مادة )
قائد املركبة بارتكاب  أدينإذا 

جرمية قتل أو إصـابة خطـأ   
مبركبته جاز لإلدارة سـحب  
شهادة التسجيل أو الترخيص 
ورخصة القيادة ملدة ال جتاوز 

 ثالثة أشهر.
 استخراجفإذا مل ينقض على 

املتهم لرخصة القيادة ثـالث  
اجلرمية  ارتكابهسنوات وقت 

فلإلدارة أن متتنع عن إعادهتـا  
ــهي دورة   ــه، إىل أن ين إلي

 

قائد املركبة بارتكاب  أدينإذا 
جرمية قتل أو إصـابة خطـأ   
مبركبته جاز لإلدارة العامـة  
للمــرور ســحب شــهادة 
ــرخيص   ــجيل أو الت التس
ورخصة القيادة ملدة ال جتاوز 

 ثالثة أشهر.
 استخراجفإذا مل ينقض على 

املتهم لرخصة القيادة ثـالث  
اجلرمية  ارتكابهسنوات وقت 

فلإلدارة أن متتنع عن إعادهتـا  
ــهي دورة   ــه، إىل أن ين إلي

 
إذا اهتم قائد املركبة بارتكاب 
جرمية قتل أو إصـابة خطـأ   
مبركبته جاز لإلدارة العامـة  
للمــرور ســحب شــهادة 
ــرخيص   ــجيل أو الت التس
ورخصة القيادة ملدة ال جتاوز 

 ثالثة أشهر.
 إستخراجفإذا مل ينقض على 

املتهم لرخصة القيادة ثـالث  
اجلرمية  إرتكابهسنوات وقت 

فلإلدارة أن متتنع عن إعادهتـا  
ــه، إل ــهي دورة اي ىل أن ين
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 امتحانًاتنشيطية إضافية وجيتاز 
 مروريًا.

ويصدر بتنظيم هذه الدورة 
د مدهتا وإجراءات وحتدي

 من الوزير. االمتحان قرار
 
 
 
 
 

 امتحانًاتنشيطية إضافية وجيتاز 
 مروريًا.

ويصدر بتنظيم هذه الـدورة  
د مـدهتا وإجـراءات   وحتدي

 من الوزير. االمتحان قرار

 تحانًاإمتنشيطية إضافية وجيتاز 
 مروريًا.

ويصدر بتنظيم هذه الـدورة  
اءات وحتديد مـدهتا وإجـر  
 االمتحان قرارًا من الوزير.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 الااب السادس
 جملس املرور

( 19مادة ) –( 39مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
املوافقة على املادة ب النواب

كما وردت يف املشروع 
بالتعديالت  األول بقانون

 اليت أجراها على املادة.
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 الااب السادس
 جملس املرور

( 19مادة ) –( 39مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على املـادة كمـا    -
 بقانونوردت يف املشروع 

مع مراعاة تصحيح  ،األول
اخلطأ اإلمالئي يف كلمـة  

ــاص) ــبح اإلختص ( لتص
 (.االختصاص)
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 
 

 
 
 

 الااب السادس
 جملس املرور

 ( 39مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

ينشأ جملس يسمى "جملـس  
املرور" يتبع جملس الـوزراء  
ويشكل برئاسة الوزير وعدد 
من األعضاء يصدر بتعيينـهم  
وتسميتهم قرار من رئـيس  

 جملس الوزراء.
وجيوز للمجلس أن يسـتعني  

يف  واالختصاصبذوي اخلربة 
جمال املرور والطرق دون أن 

 يكون هلم صوت معدود.
وللمجلس أن يشكل من بني 
أعضائه أو من غريهم جلانًا 

راسة ما دائمة أو مؤقتة لد

ينشأ جملس يسمى "جملـس  
املرور" يتبع جملس الـوزراء  
ويشكل برئاسة الوزير وعدد 
من األعضاء يصدر بتعيينـهم  
وتسميتهم قرار من رئـيس  

 جملس الوزراء.
وجيوز للمجلس أن يسـتعني  

يف  واالختصاصبذوي اخلربة 
جمال املرور والطرق دون أن 

 يكون هلم صوت معدود.
وللمجلس أن يشكل من بني 
أعضائه أو من غريهم جلانـًا  

راسـة مـا   دائمة أو مؤقتة لد

يسمى "جملـس  ينشأ جملس 
املرور" يتبع جملس الـوزراء  
ويشكل برئاسة الوزير وعدد 
من األعضاء يصدر بتعيينـهم  
وتسميتهم قرار من رئـيس  

 جملس الوزراء.
وجيوز للمجلس أن يسـتعني  

يف  واإلختصاصبذوي اخلربة 
جمال املرور والطرق دون أن 

 يكون هلم صوت معدود.
وللمجلس أن يشكل من بني 

هم جلانـًا  أعضائه أو من غري
دراسـة مـا   دائمة أو مؤقتة ل



103 
 

النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 ُيعهد إليها من موضوعات.
 
 
 

 يعهد إليها من موضوعات. ُيعهد إليها من موضوعات.
 
 

( 10مادة ) –( 12مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
املوافقة على املادة ب النواب

كما وردت يف املشروع 
بالتعديالت  األول بقانون

 اليت أجراها على املادة.
 
 

( 10مادة ) –( 12مادة )
 بعد إعادة الترقيم

مع مراعاة ما ) إضافة عبارة -
ــادت  ) ( 99ورد يف املـ

( ( من هذا القانون،92و)
يف صدر املادة يف املشروع 

مراعـاة  ، مع األول بقانون
تصحيح األخطاء اإلمالئية 

 أينما وردت يف املادة.

 
 

 
 

 ( 12مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 التعديل:بعد 

مع مراعاة ما ورد يف املادت  
ــن هــذا 92( و )99) ( م

خيتص جملس املرور  القانون،
 مبا يأيت:

وضع السياسـة العامـة    .0
إلنشاء وتوسعة وتنظـيم  

 الطرق يف أحناء اململكة.
القيام بـالتخطيط العـام    .3

للطرق يف أحناء اململكة مبا 
الطـرق   إنشـاء يف ذلك 

 وتوسعتها.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

مع مراعاة ما ورد يف املادت  
ــن هــذا 92( و )99) ( م

خيتص جملس املرور  القانون،
 مبا يأيت:

وضع السياسـة العامـة    .0
إلنشاء وتوسعة وتنظـيم  

 الطرق يف أحناء اململكة.
القيام بـالتخطيط العـام    .3

للطرق يف أحناء اململكة مبا 
الطـرق   إنشـاء يف ذلك 

 وتوسعتها.

 
 
 
 
 

 جملس املرور مبا يأيت:خيتص 
وضع السياسـة العامـة    .0

إلنشاء وتوسعة وتنظـيم  
 الطرق يف أحناء اململكة.

القيام بـالتخطيط العـام    .3
للطرق يف أحناء اململكـة  

الطرق  أنشاءمبا يف ذلك 
 وتوسعتها.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وضع سياسة عامة حلركة  .3
 املرور من كافة النواحي.

اقتراح سياسة عامة تتصل  .1
بعدد املركبات اليت تسري 
على الطرق مـن كافـة   
األنـــواع، واقتـــراح 
التنظيمات بشأن سـبل  
ــفات  ــالمة واملواص الس

 واألمن واملتانة.
التنســيق بــني أعمــال  .6

ــة يف  ــزة املختلف األجه
اململكــة والــيت يتصــل 
نشاطها حبركة املـرور أو  

وضع سياسة عامة حلركة  .3
 املرور من كافة النواحي.

اقتراح سياسة عامة تتصل  .1
بعدد املركبات اليت تسري 
على الطرق مـن كافـة   
األنـــواع، واقتـــراح 
التنظيمات بشأن سـبل  
ــفات  ــالمة واملواص الس

 نة.واألمن واملتا
التنســيق بــني أعمــال  .6

ــة يف  ــزة املختلف األجه
اململكــة والــيت يتصــل 
نشاطها حبركة املـرور أو  

وضع سياسة عامة حلركة  .3
 املرور من كافة النواحي.

اقتراح سياسة عامة تتصل  .1
بعدد املركبات اليت تسري 
على الطرق مـن كافـة   
األنــواع، واقتــراح  
التنظيمات بشأن سـبل  
الســالمة واملواصــفات 

 واألمن واملتانة.
التنســيق بــني أعمــال  .6

ــة يف  ــزة املختلف األجه
اململكة والـيت يتصـل   
نشاطها حبركة املرور أو 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 بالطرق.
أية اختصاصات أخـرى   .5

 أخـذ يرى جملس الوزراء 
 رأيه فيها.

مــا يعهــد إليــه مــن  .9
اختصاصات مبوجب هذا 
القــانون وغريهــا مــن 
القوانني األخرى املعمول 

 هبا يف اململكة.
وختضع قرارات جملس املرور 
ــات   ــة باالختصاص املتعلق
املنصوص عليها يف البنـدين  

( من الفقرة السابقة 6( و)3)

 بالطرق.
أية اختصاصات أخـرى   .5

 أخـذ يرى جملس الوزراء 
 رأيه فيها.

مــا يعهــد إليــه مــن  .9
اختصاصات مبوجب هذا 
القــانون وغريهــا مــن 
القوانني األخرى املعمول 

 هبا يف اململكة.
وختضع قرارات جملس املرور 
ــات   ــة باالختصاص املتعلق
املنصوص عليها يف البنـدين  

( من الفقرة السابقة 6( و)3)

 بالطرق.
أية اختصاصات أخـرى   .5

 اخـذ يرى جملس الوزراء 
 رأيه فيها.

مــا يعهــد إليــه مــن  .9
مبوجب هذا اختصاصات 

القانون وغريهـا مـن   
القوانني األخرى املعمول 

 هبا يف اململكة.
وختضع قرارات جملس املرور 
ــات   ــة باالختصاص املتعلق
املنصوص عليها يف البنـدين  

( من الفقرة السابقة 6( و)3)



101 
 

النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وزراء، كمـا  ملوافقة جملس ال
ختضع ممارسة االختصـاص  

( 5املنصوص عليه يف البنـد ) 
لإلجراءات املنصوص عليهـا  

 يف القوانني اليت تنظمها.
 

ملوافقة جملس الوزراء، كمـا  
ختضع ممارسة االختصـاص  

( 5املنصوص عليه يف البنـد ) 
لإلجراءات املنصوص عليهـا  

 يف القوانني اليت تنظمها.
 
 

ملوافقة جملس الوزراء، كمـا  
ختضع ممارسة االختصـاص  

( 5املنصوص عليه يف البنـد ) 
عليهـا   لإلجراءات املنصوص

 يف القوانني اليت تنظمها.

( 13مادة ) –( 19مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
املوافقة على املادة ب النواب

كما وردت يف املشروع 
 .األول بقانون

( 13مادة ) –( 19مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على املادة كمـا   -
 وردت يف املشروع بقانون

 .األول
 

  
 

 ( 19مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 وذلك على النحو التايل:
يكون جمللس املـرور الئحـة   
داخلية تنظم سري العمل بـه  
وتتضــمن علــى األخــص 

وكيفيـة إصـدار    اجتماعاته
قراراته وطريقـة التصـويت   
عليهــا واألغلبيــة الالزمــة 
لصحتها وأسـلوب العمـل   

 باللجان.
ويصدر بالالئحة الداخلية قرار 

 من جملس الوزراء.
 
 

 وذلك على النحو التايل:
يكون جمللس املـرور الئحـة   
داخلية تنظم سري العمل بـه  
وتتضــمن علــى األخــص 
اجتماعاته وكيفيـة إصـدار   
قراراته وطريقـة التصـويت   
عليهــا واألغلبيــة الالزمــة 
لصحتها وأسـلوب العمـل   

 باللجان.
ويصدر بالالئحة الداخلية قرار 

 من جملس الوزراء.
 

 
يكون جمللس املـرور الئحـة   
داخلية تنظم سري العمل بـه  
وتتضــمن علــى األخــص 
اجتماعاته وكيفيـة إصـدار   
قراراته وطريقـة التصـويت   
عليهــا واألغلبيــة الالزمــة 
لصحتها وأسـلوب العمـل   

 باللجان.
ويصدر بالالئحة الداخلية قرار 

 من جملس الوزراء.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 الااب السابع
 العقوبات

( 11مادة ) –( 10مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
املوافقة على املادة ب النواب

كما وردت يف املشروع 
بالتعديالت  األول بقانون

 اليت أجراها على املادة.
 قررت اللجنة استبدال عبارة -
 حمل عبارة( لذوي اإلعاقة)

)لذوي االحتياجات 
الواردة يف البند اخلاصة( 

 الااب السابع
 العقوبات

( 11مادة ) –( 10مادة )
 بعد إعادة الترقيم

"التساب يف"  إضافة عبارة: -
( 9( و)8يف بداية البندين )

يف املشـروع   من املـادة 
 .بقانون األول

( من املـادة  3نقل البند ) -
( اليت أعيد ترقيمهـا  13)

( ليصبح البند 15لتصبح )
( يف هذه املادة، مـع  03)

حذف عبارة )أو ألغيت أو 

 
 

 
 

 الااب السابع
 العقوبات

 ( 10مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 .(33رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سحبت( منه ليصبح نصـه  
على النحو الـوارد بعـد   

 التعديل.
( 02و )) إحالل عبـارة  -

( ( من هذا القانون09و)
ــارة ــل عب ( و 09و)) حم

( يف ( من هذا القانون02)
( بعـد إعـادة   02الاند )

ترتيب الانود يف املـادة،  
وذلك اتساقا مع التعديل 
اجملرى من قال اللجنة على 

 ترقيم املواد.
إعادة ترتيب بقية البنـود   -
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الواردة يف املادة.
تصحيح األخطاء اإلمالئية  -

ـ  ا وردت يف والنحوية أينم
 املادة.

إضافة بندين كالتايل: )نقاًل  -
( 15املـادة)  -13من املادة )

 بعد إعادة الترقيم(.
ــاحنات   -) ــاف الش إيق

واملركاات الثقيلة ووسـائل  
النقل العام واملقطـورات يف  

 املناطق السكنية.
شغل املواقف املخصصـة   -

لذوي االحتياجات اخلاصـة  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
 

ذلك يكون نص املادة وعلى 
 بعد التعديل:

بالتـدابري   اإلخال مع عدم 
املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشـد  
منصوص عليها يف أي قانون 
آخر، يعاقب بغرامة ال تقـل  
عن عشرين دينارًا وال جتاوز 

كل من ارتكـب   دينارمائة 
 فعاًل من األفعال اآلتية:

قيادة مركبة بطريقة يترتب  .0

 .(.من قال غريهم
 

نص املادة وعلى ذلك يكون 
 بعد التعديل:

بالتـدابري   اإلخال مع عدم 
املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشـد  
منصوص عليها يف أي قانون 
آخر، يعاقب بغرامة ال تقـل  
عن عشرين دينارًا وال جتاوز 

كل من ارتكـب   دينارمائة 
 فعاًل من األفعال اآلتية:

قيادة مركبة بطريقة يترتب  .0

 
 
 
 

بالتـدابري   االخـالل مع عدم 
املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشـد  
منصوص عليها يف أي قانون 
آخر، يعاقب بغرامة ال تقـل  
عن عشرين دينارًا وال جتاوز 

كل من ارتكـب  دينارًا مائة 
 فعاًل من األفعال اآلتية:

قيادة مركبـة بطريقـة    .0
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

عليها إعاقة حركة املـرور  
 بالطريق العام.

مساح قائد املركبة بوجود  .3
ركاب علـى أي جـزء   

 خارجي من املركبة.
قيادة املركبة لياًل بـدون   .3

استعمال األنوار األماميـة  
واألنوار اخللفية احلمراء أو 
عاكس األنوار، وذلك سواء 
كانت األنوار غري مستعملة 

ــاًل أ ــاحلة فع ــري ص و غ
 لالستعمال أو غري موجودة.

 

إعاقة حركة املرور عليها 
 بالطريق العام.

مساح قائد املركبة بوجود  .3
ركاب علـى أي جـزء   

 خارجي من املركبة.
قيادة املركبة لياًل بـدون   .3

استعمال األنوار األماميـة  
واألنوار اخللفية احلمراء أو 
عاكس األنوار، وذلـك  
سواء كانت األنوار غـري  
مستعملة فعـاًل أو غـري   
صاحلة لالستعمال أو غري 

 جودة.مو

يترتب عليها إعاقة حركة 
 املرور بالطريق العام.

قائد املركبة بوجود  مساح .3
ركاب علـى أي جـزء   

 خارجي من املركبة.
قيادة املركبة لياًل بـدون   .3

استعمال األنوار األمامية 
واألنوار اخللفية احلمـراء  
أو عاكس األنوار، وذلك 
سواء كانت األنوار غري 
مستعملة فعـاًل أو غـري   
صاحلة لالستعمال أو غري 

 موجودة.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

استعمال األنوار املبـهرة   .1
للبصر أو املصابيح الكاشفة 
على حنو خمالف لشـروط  
استعماهلا الـيت حتـددها   

 الالئحة التنفيذية.
وقوف املركبـة لـياًل يف    .6

الطريق العام يف األمـاكن  
غري املضاءة بدون إضـاءة  
األنوار الصغرية واألماميـة  

مراء اخللفية أو واألنوار احل
 عاكس األنوار املقرر.

عدم التزام اجلانب األميـن   .5
من هنر الطريق املعد للسـري  

استعمال األنوار املبـهرة   .1
ــابيح   ــر أو املص للبص
الكاشفة على حنو خمالف 
لشروط اسـتعماهلا الـيت   

 حتددها الالئحة التنفيذية.
وقوف املركبـة لـياًل يف    .6

الطريق العام يف األمـاكن  
غري املضاءة بدون إضاءة 
األنوار الصغرية واألمامية 
واألنوار احلمراء اخللفية أو 

 قرر.عاكس األنوار امل
عدم التزام اجلانب األمين  .5

من هنر الطريق املعد للسري 

استعمال األنوار املبـهرة   .1
ــر  ــابيح للبص أو املص

الكاشفة على حنو خمالف 
لشروط استعماهلا الـيت  

 حتددها الالئحة التنفيذية.
وقوف املركبة لـياًل يف   .6

الطريق العام يف األماكن 
غري املضاءة بدون إضاءة 
األنوار الصغرية واألمامية 
واألنوار احلمراء اخللفيـة  

 أو عاكس األنوار املقرر.
عدم التزام اجلانب األمين  .5

الطريق املعد للسري  من هنر
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 يف االجتاهني.
تسيري مركبة يف الطريـق   .9

العام تصدر منها أصـوات  
مزعجة، أو ينبعث منـها  
دخان كثيـف أو رائحـة   
كريهة، أو يتطـاير مـن   
محولتها أو تسيل منها مواد 
قابلة لالشتعال أو مضـرة  

الصحة أو مـؤثرة علـى   ب
صالحية الطريق للمرور أو 
يتساقط من محولتها أشياء 
تشكل خطرًا على مستعملي 

 الطريق العام أو تؤذيهم.

 يف االجتاهني.
تسيري مركبة يف الطريـق   .9

العام تصدر منها أصوات 
مزعجة، أو ينبعث منـها  
دخان كثيف أو رائحـة  
كريهة، أو يتطـاير مـن   
محولتها أو تسـيل منـها   
مواد قابلة لالشـتعال أو  
مضرة بالصحة أو مـؤثرة  
 على صـالحية الطريـق  

للمرور أو يتساقط مـن  
محولتها أشـياء تشـكل   
خطرًا علـى مسـتعملي   

 يف االجتاهني.
تسيري مركبة يف الطريـق   .9

العام تصدر منها أصوات 
مزعجة، أو ينبعث منـها  
دخان كثيف أو رائحـة  
كريهة، أو يتطاير مـن  
محولتها أو تسيل منـها  
مواد قابلة لالشـتعال أو  
مضرة بالصحة أو مؤثرة 
على صـالحية الطريـق   
للمرور أو يتساقط مـن  
محولتها أشـياء تشـكل   
خطرًا علـى مسـتعملي   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
 
إحلاق أضرار  التساب يف .8

ــات أو  ــات لعالم أو تلفي
إشارات املرور، أو تغـيري  
ــها أو   ــا أو أماكن معامله

 اجتاهاهتا.
إحلاق أضرار  التساب يف .9

مبمتلكات األفراد  أو تلفيات
 أو باملرافق العامة.

قيادة مركبة بطريقـة   .01
تعرض األرواح واألمـوال  
للخطر أو بدون التزام احلذر 

 الطريق العام أو تؤذيهم.
إحلاق أضرار  التساب يف .8

أو تلفيات لعالمـات أو  
إشارات املرور، أو تغـيري  
ــها أو  ــا أو أماكن معامله

 اجتاهاهتا.
إحلاق أضرار  التساب يف .9

ــات  ــات مبمتلك أو تلفي
 األفراد أو باملرافق العامة.

مركبة بطريقـة   قيادة .01
تعرض األرواح واألمـوال  
للخطر أو بدون التزام احلذر 

 واالحتياط الواجبني.

 أو تؤذيهم. الطريق العام
إحلاق أضرار أو تلفيـات   .8

ــات أو إشــارات  لعالم
املرور، أو تغيري معاملها أو 

 أماكنها أو اجتاهاهتا.
إحلاق أضرار أو تلفيـات   .9

ــراد أو  ــات األف مبمتلك
 باملرافق العامة.

قيادة مركبة بطريقة  .01
تعرض األرواح واألموال 
للخطر أو بدون التـزام  
احلــذر واالحتيــاط  

 الواجبني.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 واالحتياط الواجبني.
عدم إفسـاح قائـد    .00

املركبــة الطريــق ملــرور 
اكب الرمسية أو ملركبات وامل

ــاء   ــوار) )كاإلطف الط
واإلسعاف واألمن العـام(  
أثناء حتركها متجهة للقيام 

 خبدمة طارئة عاجلة.
قيادة مركاة انتـهت   .03

مــدة صــالحية شــهادة 
 .تسجيلها

استعمال املركبـة يف   .03
ــة، أو يف  ــب خاص مواك

عدم إفسـاح قائـد    .00
املركبــة الطريــق ملــرور 

اكب الرمسية أو ملركبات وامل
ــاء   ــوار) )كاإلطف الط
واإلسعاف واألمن العـام(  
أثناء حتركها متجهة للقيام 

 خبدمة طارئة عاجلة.
قيادة مركاة انتـهت   .03

صــالحية شــهادة مــدة 
 .تسجيلها

استعمال املركبـة يف   .03
ــة، أو يف  ــب خاص مواك
جتمعات بـدون إذن مـن   

اح قائـد  عدم إفس .00
املركبة الطريـق ملـرور   
ــة أو   ــب الرمسي املواك
ــوار)   ــات الط ملركب
)كاإلطفاء واإلسـعاف  
واألمــن العــام( أثنــاء 
حتركها متجهـة للقيـام   

 خبدمة طارئة عاجلة.
ــة يف  .03 اســتعمال املركب

مواكب خاصـة، أو يف  
جتمعات بدون إذن من 
رئيس األمن العام أو من 

 ينوبه.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

جتمعات بـدون إذن مـن   
رئيس األمن العام أو مـن  

 ينوبه.
 
عدم هتدئة السـرعة   .01

باملناطق املأهولة بالسكان أو 
عند الدخول يف منعطفات 
ــد   ــات، أو عن أو تقاطع

يات االقتراب من املستشـف 
واملدارس ودور العبادة، أو 

 من أماكن عبور املشاة.
حتميل املركبـات أو   .06

تفريغ محولتها يف الطريـق  

رئيس األمن العام أو مـن  
 ينوبه.

 
عدم هتدئة السـرعة   .01

باملناطق املأهولة بالسكان أو 
عند الدخول يف منعطفات 
ــد   ــات، أو عن أو تقاطع
االقتراب من املستشـفيات  
واملدارس ودور العبادة، أو 

 ور املشاة.من أماكن عب
حتميل املركبـات أو   .06

تفريغ محولتها يف الطريـق  
العام ويف غـري األمـاكن   

عدم هتدئة السـرعة   .03
أهولة بالسكان باملناطق امل

ــدخول يف   ــد ال أو عن
منعطفات أو تقاطعـات،  
أو عند االقتـراب مـن   
املستشفيات واملـدارس  
ــادة، أو مــن  ودور العب

 أماكن عبور املشاة.
ــات أو  .01 ــل املركب حتمي

تفريغ محولتها يف الطريق 
العام ويف غري األمـاكن  
واألوقات احملددة مـن  

 قبل اإلدارة.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

العام ويف غـري األمـاكن   
واألوقات احملددة من قبـل  

 اإلدارة.
عدم قيام من سجلت  .05

املركبة بامسه بإخطار اإلدارة 
يف حالة نقل امللكية آلخـر  
خالل املدة الـيت حتـددها   

 يذية.الالئحة التنف
عدم استخدام قائـد   .09

املركبة وركـاب املقاعـد   
 األمامية حلزام السالمة.

عدم ارتـداء قائـد    .08
ــن  ــة وم ــة اآللي الدراج

واألوقات احملددة من قبـل  
 اإلدارة.

عدم قيام من سجلت  .05
املركبة بامسه بإخطار اإلدارة 
يف حالة نقل امللكية آلخـر  
خالل املدة الـيت حتـددها   

 الالئحة التنفيذية.
عدم استخدام قائـد   .09

اعـد  املركبة وركـاب املق 
 األمامية حلزام السالمة.

عدم ارتـداء قائـد    .08
ــن  ــة وم ــة اآللي الدراج
بصحبته خوذة السالمة أثناء 

عدم قيام من سـجلت   .06
ه بإخطـار  املركبة بامس

اإلدارة يف حالة نقـل  
امللكية آلخر خالل املدة 
اليت حتـددها الالئحـة   

 التنفيذية.
عدم اسـتخدام قائـد    .05

املركبة وركاب املقاعد 
 األمامية حلزام السالمة.

عدم ارتداء قائد الدراجة  .09
اآللية ومـن بصـحبته   
خوذة السـالمة أثنـاء   

 سريها.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

بصحبته خوذة السالمة أثناء 
 سريها.

وضع ملصـقات أو   .09
إعالنات أو إشـعارات أو  
عبارات على أي من أجزاء 
املركبة الداخلية أو اخلارجية 
مبا خيالف النظام العـام أو  

ب العامة أو العـادات  اآلدا
 املرعية بالبلد.

خمالفة أحكام املـواد   .31
( 02و)( الثانيةالفقرة  01)
 .( من هذا القانون09و)
مساح قائـد املركبـة    .30

 سريها.
وضع ملصـقات أو   .09

إعالنات أو إشـعارات أو  
عبارات على أي من أجزاء 
املركبة الداخلية أو اخلارجية 
مبا خيالف النظام العـام أو  
اآلداب العامة أو العـادات  

 املرعية بالبلد.
ة أحكام املـواد  خمالف .31
( 02و)( الثانيةالفقرة  01)
 .( من هذا القانون09و)
مساح قائـد املركبـة    .30

لألطفال دون سن العاشرة 

ــقات أو  .08 ــع ملص وض
إعالنات أو إشعارات أو 

ت على أي مـن  عبارا
أجزاء املركبة الداخليـة  
أو اخلارجية مبا خيـالف  
النظام العـام أو اآلداب  
العامة أو العادات املرعية 

 بالبلد.
 01خمالفة أحكام املواد ) .09

( 39الفقــرة األوىل( و)
ــذا  38و) ــن ه ( م

 القانون.
مساح قائـد املركبـة    .31
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

لألطفال دون سن العاشرة 
ــد   ــالركوب يف املقاع ب

 األمامية هبا.
إيقاف الشـاحنات   .33

واملركاات الثقيلة ووسائل 
النقل العام واملقطورات يف 

 .السكنيةاملناطق 
ــف   .33 ــغل املواق ش

 اإلعاقـة املخصصة لذوي 
 من ِقَال غريهم.

 
وتضاعف العقوبة إذا عاد 
اجلاين إىل ارتكاب أي من 

ــد   ــالركوب يف املقاع ب
 األمامية هبا.

إيقاف الشـاحنات   .33
واملركاات الثقيلة ووسائل 
النقل العام واملقطورات يف 

 .املناطق السكنية
ــف   .03 ــغل املواق ش

ــذوي  ــة لـ املخصصـ
اخلاصة مـن  االحتياجات 
 ِقَال غريهم.

وتضاعف العقوبـة إذا عـاد   
اجلاين إىل ارتكاب أي مـن  
األفعال املشار إليها يف هـذه  

ــن  ــال دون س لألطف
العاشرة بـالركوب يف  

 املقاعد األمامية هبا.
وتضاعف العقوبـة إذا عـاد   
اجلاين إىل ارتكاب أي مـن  
األفعال املشار إليها يف هـذه  

ة خالل سنة من تـاريخ  املاد
 احلكم عليه.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

األفعال املشار إليها يف هذه 
ة خالل سنة من تاريخ املاد

 احلكم عليه.

ة خالل سنة من تـاريخ  املاد
 احلكم عليه.

)مادة  –( 15مادة )
 مستحدثة(

املوافقة على قرار جملس  -
النواب باستحداث هذه 

  .املادة
قررت اللجنة إعادة صياغة  -

 املادة.الفقرة األخرية من 
نص املادة وعلى ذلك يكون 

 املستحدثة بعد التعديل:
 

)مادة  –( 15مادة )
 مستحدثة(

توصي اللجنة باستحداث  -
مادة جديدة تأخذ ترتيب 

، يكون نصها (16)املادة 
 كاآليت: 

 
 نص املادة املستحدثة:
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

مع عدم اإلخال  بالتـدابري  
املقررة وفقا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشـد  
منصوص عليها يف أي قانون 
آخر، يعاقب باحلاس مدة ال 
تزيد على ستة أشهر وبغرامة 
ال تقل عن مائة دينـار وال  
جتاوز ألف دينار أو بإحدى 
هات  العقوبت  كـل مـن   
ارتكب فعال مـن األفعـا    

 :اآلتية
مزاولة أيٍّ من أنشـطة    .1

النقل العام املشار إليهـا يف  

مع عدم اإلخال  بالتـدابري  
املقررة وفقا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشـد  
منصوص عليها يف أي قانون 

مدة ال  آخر، يعاقب باحلاس
تزيد على ستة أشهر وبغرامة 
ال تقل عن مائة دينـار وال  
جتاوز ألف دينار أو بإحدى 
هات  العقوبت  كـل مـن   
ارتكب فعال مـن األفعـا    

 :اآلتية
مزاولة أيٍّ من أنشـطة    .9

النقل العام املشار إليهـا  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

( من الفقرة األوىل 0الاند )
( مـن هـذا   99من املادة )

القانون دون احلصو  علـى  
ترخيص أو باملخالفة لشرو  

 .الترخيص
خمالفة قواعد اسـتعما    .2

العداد يف املركاات املعـدة  
 .للنقل العام

االشتراطات الفنية خمالفة  .3
ووسائل األمـن والسـالمة   
الواجب توافرها يف مركاات 

 .النقل العام
 

( من الفقـرة  0يف الاند )
( 99األوىل من املـادة ) 

من هـذا القـانون دون   
ى ترخيص أو احلصو  عل

باملخالفــة لشــرو   
 .الترخيص

خمالفة قواعد اسـتعما    .0
العداد يف املركاات املعدة 

 .للنقل العام
خمالفة االشتراطات الفنية  .3

ووسائل األمن والسالمة 
ــا يف  ــب توافره الواج

 .مركاات النقل العام



131 
 

النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

مع عدم اإلخال  بالتـدابري  
املقررة وفقا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشـد  
منصوص عليها يف أي قانون 
آخر، يعاقب بغرامة ال تقـل  
عن مائة دينار وال جتاوز ألف 

 :دينار كل من خيالف
 
سحب أو وقف  قواعد .9

أو رفض جتديـد تـرخيص   
 .مزاولة أنشطة النقل العام

ــراءات  .0 ــد وإج قواع
التناز  عـن التـرخيص أو   

مع عدم اإلخال  بالتـدابري  
املقررة وفقا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشـد  
منصوص عليها يف أي قانون 
آخر، يعاقب بغرامة ال تقـل  
عن مائة دينار وال جتاوز ألف 

 :دينار كل من خيالف
 
قواعد سحب أو وقف  .9

أو رفض جتديد ترخيص 
مزاولة أنشـطة النقـل   

 .العام
ــراءات  .0 ــد وإج قواع
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 .التصرف فيه
التزامات املرخص هلم  .3

 .مبزاولة أنشطة النقل العام
 
ــراءات  .1 ــد وإج قواع

دخو  مركاات النقل العام 
غــري املســجلة يف مملكــة 
الاحرين إىل أراضي اململكة 

 أو عاور أراضيها.
القواعد املنظمة ألماكن  .5

وقوف مركاات النقل العام 
ومساراهتا ومناطق وأوقـات  

 عملها.

التناز  عن الترخيص أو 
 .التصرف فيه

التزامات املرخص هلم  .3
مبزاولة أنشـطة النقـل   

 .العام
ــراءات ق .1 ــد وإج واع

دخو  مركاات النقـل  
العام غـري املسـجلة يف   
مملكة الاحرين إىل أراضي 
 اململكة أو عاور أراضيها.

القواعد املنظمة ألماكن  .5
وقوف مركاات النقـل  
العام ومساراهتا ومناطق 
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ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

قواعد وشرو  الدعاية  .6
ــق  ــى مراف واإلعــالن عل

 ومركاات النقل العام.
 

إذا ارتكبت أي من اجلرائم 
املشار إليها باسم الشخص 
االعتباري أو حلسابه أو 
باستعمال إحدى وسائله، 
يعاقب املسئول عن إدارته 

 إذا ثات علمه بذلكالفعلية 
باحلبس وضعف الغرامة 
حبديها أو بإحدامها، وتكون 
أموال الشخص االعتباري 

 وأوقات عملها.
قواعد وشرو  الدعاية  .9

ــق  ــى مراف واإلعــالن عل
 ومركاات النقل العام.

إذا ارتكات أي من اجلرائم 
املشار إليها باسم الشـخص  
ــابه أو  ــاري أو حلس االعتا
باستعما  إحدى وسـائله،  
يعاقب املسئو  عن إدارتـه  
الفعلية بـاحلاس وضـعف   
الغرامة حبديها أو بإحدااا، 
وتكون أمـوا  الشـخص   
االعتااري ضامنة يف مجيـع  
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ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

ضامنة يف مجيع األحوال 
غرامات للوفاء مبا حيكم به من 

 .مالية

األحوا  للوفاء مبا حيكم بـه  
 .من غرامات مالية
 

( 16مادة ) -( 13مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قـرار جملـس    -
اختيار املادة كمـا  بالنواب 

وردت يف املشروع بقانون 
األول مع إجراء التعديالت 

 الواردة أدناه.
قررت اللجنة إعادة صياغة  -

 (.8البند )
وعلى ذلك يكون نص املادة 

( 16مادة ) -( 13مادة )
 بعد إعادة الترقيم

اختيار املادة كمـا وردت   -
يف املشروع بقـانون األول  
مع إجراء التعديالت الواردة 

 أدناه.
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 

  
 

 ( 13مادة )
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ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 بعد التعديل:
مع عدم اإلخـالل بالتـدابري   
املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشـد  
منصوص عليها يف أي قانون 
آخر، يعاقب باحلبس مدة ال 
تزيد على ستة أشهر وبغرامة 
ال تقل عن مخسني دينارًا وال 
جتاوز مخسـمائة دينـار أو   
بإحدى هاتني العقوبتني كل 
من ارتكب فعاًل من األفعال 

 اآلتية:
استعمال املركبة يف غـري   .0

 بعد التعديل:
مع عدم اإلخـالل بالتـدابري   
املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشـد  

قانون منصوص عليها يف أي 
آخر، يعاقب باحلبس مدة ال 
تزيد على ستة أشهر وبغرامة 
ال تقل عن مخسني دينارًا وال 
جتاوز مخسـمائة دينـار أو   
بإحدى هاتني العقوبتني كل 
من ارتكب فعاًل من األفعال 

 اآلتية:
استعمال املركبـة يف   .0

 
 

مع عدم اإلخـالل بالتـدابري   
املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشـد  
منصوص عليها يف أي قانون 
آخر، يعاقب باحلبس مدة ال 
تزيد على ستة أشهر وبغرامة 
ال تقل عن مخسني دينارًا وال 
جتاوز مخسـمائة دينـار أو   
بإحدى هاتني العقوبتني كل 
من ارتكب فعاًل من األفعال 

 اآلتية:
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 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 الغرض املبني برخصتها.
قيادة مركبـة ال حتمـل    .3

شهادة تسجيل، أو كانت 
شهادة تسجيلها انتـهت  
مدة صالحيتها أو سحبت 

 أو ألغيت.
قيادة مركبة غري مرخص  .0

هبــا يف احلــاالت الــيت 
يوجب القانون فيها ذلك 
أو كان ترخيصـها قـد   

 سحب أو ألغي.
 قيادة مركبة آلية خالية من .3

ــا، أو  ــل بنوعيه الفرام

 غري الغرض املبني برخصتها.
قيادة مركبـة ال حتمـل    .3

شهادة تسجيل، أو كانت 
شهادة تسجيلها انتـهت  
مدة صالحيتها أو سحبت 

 أو ألغيت.
قيادة مركبـة غـري    .3

مرخص هبا يف احلاالت اليت 
يوجب القانون فيها ذلك أو 
كان ترخيصها قد سـحب  

 أو ألغي.
قيادة مركبة آلية خالية  .1

من الفرامـل بنوعيهـا، أو   

استعمال املركبة يف غري  .0
 الغرض املبني برخصتها.

قيادة مركبة ال حتمـل   .3
تسجيل، أو كانـت  شهادة 

شهادة تسجيلها انتهت مـدة  
ــحبت أو  ــالحيتها أو س ص

 ألغيت.
قيادة مركبة غري مرخص  .3

هبا يف احلاالت اليت يوجـب  
القانون فيها ذلك أو كـان  
ترخيصها قد انتـهت مـدة   

 صالحيته أو سحب أو ألغي.
قيادة مركبة آلية خاليـة   .1
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ورد يف مشروع  النص كما
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كانت مجيع فراملـها أو  
غــري صــاحلة  إحــداها

 لالستعمال.
 
خمالفة مركبـات النقـل    .3

لشروط وزن احلمولة أو 
ارتفاعها أو عرضـها أو  
طوهلا اليت حتددها الالئحة 

 التنفيذية.
قيادة مركبة آلية بـدون   .1

رخصة قيادة، أو برخصة 
قيادة ال جتيز قيادهتـا أو  

أو  انتهت مدة صالحيتها

كانت مجيـع فراملـها أو   
ــداها ــاحلة  إح ــري ص غ

 لالستعمال.
نقل خمالفة مركبات ال .6

لشروط وزن احلمولـة أو  
ــا أو عرضــها أو  ارتفاعه
طوهلا اليت حتددها الالئحـة  

 التنفيذية.
قيادة مركبة آلية بدون  .5

رخصة قيادة، أو برخصـة  
قيادة ال جتيـز قيادهتـا أو   
انتهت مدة صـالحيتها أو  
تقرر سـحبها أو إيقـاف   

من الفرامل بنوعيها، أو كانت 
ـ  أحداهامجيع فراملها أو  ري غ

 صاحلة لالستعمال.
خمالفة مركبات النقـل   .6

ــة أو  ــروط وزن احلمول لش
ارتفاعها أو عرضها أو طوهلا 

 اليت حتددها الالئحة التنفيذية.
 
قيادة مركبة آلية بـدون   .5

رخصة قيادة، أو برخصة قيادة 
ال جتيز قيادهتا أو انتهت مدة 
صالحيتها أو تقرر سحبها أو 

 إيقاف سرياهنا أو إلغاؤها.
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تقرر سحبها أو إيقـاف  
 سرياهنا أو إلغاؤها.

تعمد تعطيـل أو إعاقـة    .6
حركة املرور يف الطـرق  

 العامة، أو إعاقتها.
تعمد إثبات بيانات غـري   .5

صحيحة يف النمـاذج أو  
الطلبات املنصوص عليها 
يف هذا القانون أو الئحته 
التنفيذية والقرارات املنفذة 

 له.
قيام قائد املركبة بقيادهتا   .9

أو  ملسـكر و متعاط وه

 سرياهنا أو إلغاؤها.
تعمد تعطيل أو إعاقة  .9

حركة املـرور يف الطـرق   
 عامة، أو إعاقتها.ال
تعمد إثبات بيانـات   .8

غري صحيحة يف النماذج أو 
الطلبات املنصوص عليها يف 
هذا القـانون أو الئحتـه   
التنفيذية والقرارات املنفذة 

 له.
قيام قائد املركبة بقيادهتا  .9

وهو متعاط خلمر أو خمـدر  
إذا ثبت أنه أحلـق، أثنـاء   

 
 
تعطيل أو إعاقـة   تعمد .9

حركــة املــرور يف الطــرق 
 العامة، أو إعاقتها.

تعمد إثبات بيانات غري  .8
ــاذج أو  ــحيحة يف النم ص
الطلبات املنصوص عليهـا يف  
ــه  ــانون أو الئحت هــذا الق
 التنفيذية والقرارات املنفذة له.

 
قيام قائد املركبة بقيادهتا  .9

وهو متعاط خلمر أو خمدر إذا 
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خمدر إذا ثبت أنه أحلـق،  
أثناء قيادته للمركبة وهو 
على هذه احلال، ضررًا أو 

العامة  متلكاتاملتلفيات ب
 .واخلاصة

 
تسليم املالك املسـجلة    .8

بامسه املركبة أو احلائز هلا 
أو املسئول عنها املركبـة  
ملن ال حيمل رخصة قيادة 

 صاحلة لقيادهتا.
إجراء سباق للمركبات   .9

املختلفة على الطريق العام 

قيادته للمركبة وهو علـى  
هــذه احلــال، ضــررًا أو 
تلفيات مبمتلكات األفراد أو 

 احلكومة ومؤسساهتا.
 
تسليم املالك املسـجلة   .01

بامسه املركبة أو احلائز هلا أو 
املسئول عنها املركبة ملن ال 
حيمل رخصة قيادة صـاحلة  

 لقيادهتا.
إجراء سباق للمركبات  .00

املختلفة على الطريق العـام  
بغري تصريح مـن رئـيس   

دتـه  ثبت أنه أحلق، أثناء قيا
للمركبة وهو على هذه احلال، 
ضررًا أو تلفيات مبمتلكـات  
ــة  ــراد أو احلكومـ األفـ

 ومؤسساهتا.
 

 

 
تسليم املالك املسجلة  .01

بامسه املركبة أو احلائز هلـا أو  
املسئول عنها املركبة ملـن ال  
حيمل رخصة قيادة صـاحلة  

 لقيادهتا.
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ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

بغري تصريح من رئـيس  
األمن العام أو من ينيبـه،  
أو باملخالفة للشروط اليت 

 تضمنها هذا التصريح.
عدم اتباع قائد املركبة   .01

إلشارات املرور وعالماته 
وتعليمات اإلدارة اخلاصة 
بتنظيم السري أو قراراهتـا  
ــالوقوف يف  ــة ب اخلاص

معينة أو باالمتناع  أماكن
عن الوقوف يف أمـاكن  
معينة أو مبنع السـري يف  

 بعض الطرق العامة.

األمن العام أو من ينيبه، أو 
باملخالفة للشـروط الـيت   

 تضمنها هذا التصريح.
عدم اتباع قائد املركبـة   .03

إلشارات املرور وعالماتـه  
وتعليمات اإلدارة اخلاصـة  
بتنظيم السـري أو قراراهتـا   
اخلاصة بالوقوف يف أماكن 
معينة أو باالمتنـاع عـن   
الوقوف يف أماكن معينة أو 
مبنع السري يف بعض الطرق 

 العامة.
و غريها نقل املفرقعات أ .03

إجراء سباق للمركبات  .00
املختلفة على الطريق العام بغري 
تصريح من رئيس األمن العام 
أو من ينيبـه، أو باملخالفـة   
للشروط اليت تضمنها هـذا  

 التصريح.
عدم اتباع قائد املركبة  .03

إلشارات املـرور وعالماتـه   
وتعليمــات اإلدارة اخلاصــة 
بتنظيم السـري أو قراراهتـا   
اخلاصة بالوقوف يف أمـاكن  
ــاع عــن  ــة أو باالمتن معين
الوقوف يف أماكن معينـة أو  
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نقل املفرقعات أو غريها   .00
من املـواد اخلطـرة يف   
املركبة باملخالفة للقواعد 
واألحكام املنظمة السترياد 
املفرقعــات ومــا يف  

 حكمها.
أثناء  –قيام قائد املركبة   .03

بإجراء أو تلقي  –قيادهتا 
باهلاتف النقال  اتصا أي 

 مستخدمًا يده يف محله.
 

 9خمالفة أحكام املواد )  .03
ــة( و) ــرة الثاني  01الفق

من املواد اخلطرة يف املركبة 
باملخالفة للقواعد واألحكام 
املنظمة السترياد املفرقعات 

 وما يف حكمها.
أثناء  –قيام قائد املركبة  .01

بإجراء أو تلقـي   –قيادهتا 
باهلاتف النقـال   اتصا أي 

 مستخدمًا يده يف محله.
 
 9خمالفة أحكام املـواد )  .06

ــة( و)  ــرة الثاني  01الفق
لثانيـة والثالثـة(   الفقرتني ا

( 32( و)06( و)01و)

السري يف بعض الطـرق  مبنع 
 العامة.

 
ــات أو  .03 ــل املفرقع نق

غريها من املواد اخلطـرة يف  
املركبة باملخالفـة للقواعـد   
واألحكام املنظمة السـترياد  

 املفرقعات وما يف حكمها.
 –قيام قائد املركبـة   .01

بإجراء أو تلقي  –أثناء قيادهتا 
باهلـاتف النقـال    إتصالأي 

 مستخدمًا يده يف محله.
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الفقرتني الثانية والثالثـة(  
( 32( و)06( و)01و)
( 32( و)39( و)36و)

. وحيكم من هذا القانون
بغلق احملل أو املدرسة ملدة 
ال تقل عـن شـهر وال   
جتاوز ستة أشهر يف حالة 

ملـادتني  خمالفة أحكـام ا 
ــرة  31( و )08) الفقـ

 الثالثة( من هذا القانون.
كل من حاز يف املركبة،  .01

أو استعمل هبـا أجهـزة   
تكشف أو تنذر مبواقـع  

( 32( و)39( و)36و)
. وحيكـم  من هذا القانون

بغلق احملل أو املدرسة ملـدة  
ال تقل عن شهر وال جتاوز 
ستة أشهر يف حالة خمالفـة  

( و 08أحكام املـادتني ) 
الفقرة الثالثة( من هذا  31)

 القانون.
كل من حاز يف املركبة،  .05

أو استعمل هبـا أجهـزة   
و تنـذر مبواقـع   تكشف أ

ــرعة  ــاس س ــزة قي أجه
املركبات أو تـؤثر علـى   

م املـواد خمالفة أحكا .06
ــة( و) 9) ــرة الثاني  01الفق

الفقـرتني الثانيـة والثالثــة(   
( 36( و)33( و)08و)
( 36( و)31( و)39و)
( من هـذا القـانون.   35و)

وحيكم بغلق احملل أو املدرسة 
ملدة ال تقل عـن شـهر وال   
جتاوز ستة أشـهر يف حالـة   

( 08خمالفة أحكام املـادتني ) 
الفقرة الثالثة( من هذا  33و)

 القانون.
كــل مــن حــاز يف  .05
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

أجهــزة قيــاس ســرعة 
املركبات أو تؤثر علـى  
عملها، ويتم ضبط تلك 
األجهـــزة وحيكـــم 

 مبصادرهتا.
ختطي قائد املركبة املعدة  .06

لنقل الركاب، أو مركبة 
كبـة ذات  النقل، أو املر

االستعمال اخلاص ملركبة 
أخرى إذا ترتـب علـى   
ذلك إعاقة حركة املرور 
ــريض  ــالطريق، أو تع ب
األرواح واألموال للخطر 

عملها، ويتم ضبط تلـك  
 األجهزة وحيكم مبصادرهتا.

ختطي قائد املركبة املعدة  .09
لنقل الركاب، أو مركبـة  
ــة ذات  ــل، أو املركب النق
االستعمال اخلاص ملركبـة  
أخرى إذا ترتب على ذلك 
إعاقة حركة املرور بالطريق، 
ــريض األرواح  أو تعــ

ألموال للخطر أو بـدون  وا
 واالحتيا باحلذر  االلتزام

 الواجبني.
وتضاعف العقوبـة إذا عـاد   

املركبة، أو استعمل هبا أجهزة 
تكشف أو تنذر مبواقع أجهزة 
قياس سرعة املركبات أو تؤثر 
على عملها، ويتم ضبط تلك 

 األجهزة وحيكم مبصادرهتا.
ختطي قائـد املركبـة    .09

املعدة لنقـل الركـاب، أو   
مركبة النقل، أو املركبة ذات 
االستعمال اخلـاص ملركبـة   
أخرى إذا ترتب على ذلـك  
إعاقة حركة املرور بالطريق، 
أو تعريض األرواح واألموال 

 اإللتـزام للخطر أو بـدون  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

باحلذر  االلتزامأو بدون 
 الواجبني. واالحتيا 

وتضاعف العقوبـة إذا عـاد   
اجلاين إىل ارتكاب أي مـن  
األفعال املشار إليها خالل سنة 

 من تاريخ احلكم عليه.
 

اجلاين إىل ارتكاب أي مـن  
األفعال املشار إليها خالل سنة 

 من تاريخ احلكم عليه.
 

 الواجبني. واإلحتياطباحلذر 
وتضاعف العقوبـة إذا عـاد   

ب أي مـن  اجلاين إىل ارتكا
األفعال املشار إليها خالل سنة 

 من تاريخ احلكم عليه.
 

( 19مادة ) –( 11مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
 إعادة صياغة املادةالنواب ب

، يف املشروع بقانون األول
تصحيح اخلطأ اإلمالئي و

( 19مادة ) –( 11مادة )
 بعد إعادة الترقيم

يف  إعادة صـياغة املـادة   -
، املشروع بقـانون األول 

ــأ  ــع تصــحيح اخلط م
ــة   ــي يف كلم اإلمالئ

 
 

 
 

 ( 11مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

( لتصبح االخال يف كلمة )
 .(اإلخال )

 وعلى ذلك يكون نص املادة
 بعد التعديل:

 
بالتـدابري   اإلخال مع عدم 

املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشـد  
منصوص عليها يف أي قانون 
آخر، يعاقب قائـد املركبـة   
باحلبس مدة ال تزيد على ستة 

 مائةأشهر وبغرامة ال تقل عن 
دينارًا وال جتـاوز مخسـمائة   

ــال ) ــبح االخ ( لتص
 (.اإلخال )
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 التعديل:بعد 
 

بالتـدابري   اإلخال مع عدم 
املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشـد  
منصوص عليها يف أي قانون 
آخر، يعاقب قائـد املركبـة   
باحلبس مدة ال تزيد على ستة 

 مائةأشهر وبغرامة ال تقل عن 

 
 
 
 
 

بالتـدابري   االخـالل مع عدم 
املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشـد  
منصوص عليها يف أي قانون 
آخر، يعاقب قائـد املركبـة   
باحلبس مدة ال تزيد على ستة 
أشهر وبغرامة ال تقـل عـن   
مخسني دينـارًا وال جتـاوز   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

دينــار أو بإحــدى هــاتني 
جتاوز اإلشـارة  العقوبتني إذا 

 الضوئية باللون األمحر.
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن ثالثة أشهر وال جتاوز 
سنة وبغرامة ال تقل عن ألف 
دينار وال تزيد علـى ثالثـة   
آالف دينار أو بإحدى هاتني 
العقوبتني إذا نتج عن التجاوز 
لإلشارة الضوئية باللون األمحر 

أدى إىل إحـداث   حادث،
ألشخاص أو تلفيات إصابة با

باملمتلكات العامة أو اخلاصة، 

دينارًا وال جتـاوز مخسـمائة   
دينــار أو بإحــدى هــاتني 

اإلشـارة  العقوبتني إذا جتاوز 
 الضوئية باللون األمحر.

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن ثالثة أشهر وال جتاوز 
سنة وبغرامة ال تقل عن ألف 
دينار وال تزيد علـى ثالثـة   
آالف دينار أو بإحدى هاتني 
العقوبتني إذا نتج عن التجاوز 
لإلشارة الضوئية باللون األمحر 

أدى إىل إحـداث   حادث،
أو تلفيات  إصابة باألشخاص

مخسمائة دينار أو بإحـدى  
هاتني العقـوبتني إذا جتـاوز   

للون اإلشارة الضوئية باعمدًا 
 األمحر.

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن ثالثة أشهر وال جتاوز 
سنة وبغرامة ال تقل عن ألف 
دينار وال تزيد علـى ثالثـة   
آالف دينار أو بإحدى هاتني 
العقوبتني إذا نتج عن التجاوز 

لإلشـارة الضـوئية    العمدي
باللون األمحر حادث أدى إىل 
ــاة أو إصــابة  إحــداث وف
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وتضاعف العقوبة يف حالـة  
  الوفاة.

 

باملمتلكات العامة أو اخلاصة، 
وتضاعف العقوبة يف حالـة  

  الوفاة.
 
 

 

ــخاص أو  ــات باألش تلفي
 باملمتلكات العامة أو اخلاصة. 

وتضاعف العقوبـة إذا عـاد   
اجلاين إىل ارتكاب ذات الفعل 
خالل سنة من تاريخ احلكـم  

 عليه.
 

( 12مادة ) –( 15مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
املوافقة على املادة ب النواب

كما وردت يف املشروع 
 األول. بقانون

( 12مادة ) –( 15) مادة
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على املادة كمـا   -
 وردت يف املشروع بقانون

 األول.
 

 
 

 
 

 ( 15مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 النحو التايل:وذلك على 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة 
أشد منصوص عليهـا يف أي  
قانون آخر، يعاقب بـاحلبس  
مدة ال تقل عـن شـهر وال   
جتاوز ستة أشهر وبغرامـة ال  
تقل عن مائيت دينار وال جتاوز 
مخسمائة دينار أو بإحـدى  
هاتني العقوبتني كـل مـن   
ارتكب عمدًا فعال من األفعال 

 التالية:
س أو تغيري تشويه أو طم .0

بيانات لوحات أرقام التسجيل 

 وذلك على النحو التايل:
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة 
أشد منصوص عليهـا يف أي  
قانون آخر، يعاقب بـاحلبس  
مدة ال تقل عـن شـهر وال   
جتاوز ستة أشهر وبغرامـة ال  

جتاوز  تقل عن مائيت دينار وال
مخسمائة دينار أو بإحـدى  
هاتني العقوبتني كـل مـن   
ارتكب عمدًا فعال من األفعال 

 التالية:
تشويه أو طمس أو تغيري  .0

بيانات لوحـات أرقـام   

 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة 
أشد منصوص عليهـا يف أي  
قانون آخر، يعاقب بـاحلبس  
مدة ال تقل عـن شـهر وال   
جتاوز ستة أشهر وبغرامـة ال  

جتاوز تقل عن مائيت دينار وال 
مخسمائة دينار أو بإحـدى  
هاتني العقوبتني كـل مـن   
ارتكب عمدًا فعال من األفعال 

 التالية:
تشويه أو طمـس أو   .0

تغيري بيانات لوحات أرقام 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

أو لوحات الفحص أو غريها 
من اللوحات الصادرة مبقتضى 
أحكام هذا القانون والئحتـه  
التنفيذية والقرارات الصادرة 
تنفيذًا له مع استعماهلا فيمـا  

 أعدت من أجله.
 
 
السماح للغري باسـتعمال   .3

لوحات أرقام التسـجيل أو  
لوحات الفحص أو غريها من 
اللوحات الصادرة مبقتضـى  
أحكام هذا القانون والئحتـه  

ــات  ــجيل أو لوح التس
الفحص أو غريهـا مـن   
اللوحات الصادرة مبقتضى 
أحكــام هــذا القــانون 
والئحتــه التنفيذيـــة  
والقرارات الصادرة تنفيذًا 

اسـتعماهلا فيمـا   له مع 
 أعدت من أجله.

السماح للغري باسـتعمال   .3
لوحات أرقام التسجيل أو 
لوحات الفحص أو غريها 
من اللوحـات الصـادرة   
مبقتضى أحكـام هـذا   

ــات   ــجيل أو لوح التس
الفحص أو غريهـا مـن   
اللوحات الصادرة مبقتضى 
ــانون  ــذا الق أحكــام ه
ــة  والئحتـــه التنفيذيـ
والقرارات الصادرة تنفيذًا 

ستعماهلا فيما أعدت له مع ا
 من أجله.

الســماح للغــري   .3
باستعمال لوحات أرقـام  
ــات   ــجيل أو لوح التس
الفحص أو غريهـا مـن   
اللوحات الصادرة مبقتضى 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

التنفيذية والقرارات الصادرة 
تنفيذًا له وهو يعلم بطمسـها  

 أو تشويهها.
 
ــام  .3 ــل لوحــات أرق نق

التســجيل أو غريهــا مــن 
اللوحات الصادرة مبقتضـى  
أحكام هذا القانون والئحتـه  
التنفيذية والقرارات الصادرة 

أخرى تنفيذًا له من مركبة إىل 
 دون موافقة اإلدارة.

 
قيادة مركبة بدون لوحات  .1

القانون والئحته التنفيذية 
والقرارات الصادرة تنفيذًا 
له وهو يعلم بطمسها أو 

 تشويهها.
ــام  .3 ــل لوحــات أرق نق

التسجيل أو غريها مـن  
ت الصادرة مبقتضى اللوحا

أحكــام هــذا القــانون 
والئحتــه التنفيذيـــة  
والقرارات الصادرة تنفيذًا 
له من مركبة إىل أخـرى  

 دون موافقة اإلدارة.
قيادة مركبة بدون لوحات  .1

ــانون  ــذا الق أحكــام ه
ــة  والئحتـــه التنفيذيـ
والقرارات الصادرة تنفيذًا 
له وهو يعلم بطمسـها أو  

 تشويهها.
نقل لوحات أرقـام   .3

التسجيل أو غريهـا مـن   
الصادرة مبقتضى  اللوحات

ــانون  ــذا الق أحكــام ه
ــة  والئحتـــه التنفيذيـ
والقرارات الصادرة تنفيذًا 
له من مركبة إىل أخـرى  

 دون موافقة اإلدارة.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

أرقام التسجيل أو بلوحـات  
أرقام تسجيل ألغـت اإلدارة  
استعماهلا أو لوحات مت تشويه 

 أو طمس أو تغيري بياناهتا.
 

وتضاعف العقوبـة إذا عـاد   
اجلاين إىل ارتكاب أي مـن  
األفعال املشار إليها خالل سنة 

 من تاريخ احلكم عليه.
 

أرقام التسجيل أو بلوحات 
أرقـام تسـجيل ألغـت    
اإلدارة اســـتعماهلا أو 
ــويه أو  ــات مت تش لوح

 طمس أو تغيري بياناهتا.
قوبـة إذا عـاد   وتضاعف الع

اجلاين إىل ارتكاب أي مـن  
األفعال املشار إليها خالل سنة 

 من تاريخ احلكم عليه.
 
 

 
 

قيادة مركبة بـدون   .1
لوحات أرقام التسجيل أو 
بلوحات أرقـام تسـجيل   
ألغت اإلدارة استعماهلا أو 
لوحات مت تشويه أو طمس 

 أو تغيري بياناهتا.
وبـة إذا عـاد   وتضاعف العق

اجلاين إىل ارتكاب أي مـن  
األفعال املشار إليها خالل سنة 

 من تاريخ احلكم عليه.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

( 19مادة ) –( 16مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
 إعادة صياغة املادةب النواب

، يف املشروع بقانون األول
بالتعديل الذي أجراه على 

 .املادة
املادة وعلى ذلك يكون نص 

 بعد التعديل:
بالتـدابري   اإلخال مع عدم 

املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشـد  
منصوص عليها يف أي قانون 

( 19مادة ) –( 16مادة )
 بعد إعادة الترقيم

يف  إعادة صـياغة املـادة   -
مع ، املشروع بقانون األول

تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف 
( لتصـبح  االخال كلمة )

 (.اإلخال )
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
بالتـدابري   اإلخال مع عدم 

املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشـد  
منصوص عليها يف أي قانون 

 
 

 ( 16مادة ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

بالتـدابري   االخـالل مع عدم 
املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشـد  
منصوص عليها يف أي قانون 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

آخر، يعاقب قائـد املركبـة   
ثالثة  ال تتجاوزباحلبس مدة 

أشهر، وبغرامة ال تقل عـن  
وال جتـاوز   ًامخس  دينـار 

أو  مائت  ومخسـ  دينـاراً  
بإحدى هاتني العقـوبتني إذا  

 ال جياوزقام بقيادة مركبة مبا 
احلد األقصى للسرعة املقررة 

 %(.31مبقدار )
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 

ستة وال جتاوز  شهرتقل عن 
 مائةوبغرامة ال تقل عن  أشهر

مخسـمائة  دينار وال جتـاوز  

آخر، يعاقب قائـد املركبـة   
ثالثة  ال تتجاوزباحلبس مدة 

أشهر، وبغرامة ال تقل عـن  
وال جتـاوز   ًامخس  دينـار 

أو  مائت  ومخسـ  دينـاراً  
بإحدى هاتني العقـوبتني إذا  

 ال جياوزقام بقيادة مركبة مبا 
احلد األقصى للسرعة املقررة 

 %(.31مبقدار )
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 

ستة وال جتاوز  شهرتقل عن 
 مائةوبغرامة ال تقل عن  أشهر

مخسـمائة  دينار وال جتـاوز  

آخر، يعاقب قائـد املركبـة   
باحلبس مدة ال تقل عن شهر 

وبغرامة وال جتاوز ستة أشهر، 
ال تقل عن مائـة دينـار وال   
جتاوز مخسـمائة دينـار أو   
بإحدى هاتني العقـوبتني إذا  
قام بقيادة مركبة مبا جيـاوز  
احلد األقصى للسرعة املقررة 

 %(.31مبقدار )
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن شهرين وال جتـاوز  
سنة وبغرامة ال تقل عن مائيت 
 دينار وال جتاوز ألف دينار أو
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

أو بإحــدى هــاتني  دينــار
العقوبتني إذا جتاوزت السرعة 

نسـبة املقـررة يف الفقــرة   ال
 السابقة.

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة 
ال تقل عن ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني إذا 
نتج عن جتاوز احلد األقصى 
للسرعة املقررة على النحو 
الوارد بالفقرتني السابقتني 

إحداث حادث أدى إىل 
إصابة أحد األشخاص، أو 

أو بإحــدى هــاتني  دينــار
العقوبتني إذا جتاوزت السرعة 

نسـبة املقـررة يف الفقــرة   ال
 السابقة.

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن ثالثة أشهر وبغرامـة  
ال تقل عن ألـف دينـار أو   
بإحدى هاتني العقـوبتني إذا  
نتج عن جتاوز احلد األقصـى  
للسرعة املقررة على النحـو  
الوارد بالفقرتني السـابقتني  

ــادث أدى إىل  ــداث ح إح
إصابة أحد األشـخاص، أو  

بإحدى هاتني العقـوبتني إذا  
جتاوزت السرعة النسبة املقررة 

 يف الفقرة السابقة.
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن ثالثة أشهر وبغرامـة  
ال تقل عن ألـف دينـار أو   
بإحدى هاتني العقـوبتني إذا  
نتج عن جتاوز احلد األقصـى  
للسرعة املقررة على النحـو  
الوارد بالفقرتني السـابقتني  

ــا ــاة أو ح دث أدى إىل وف
إصابة أحد األشـخاص، أو  
تلفيات باملمتلكات العامة أو 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

ات باملمتلكات العامة أو تلفي
اخلاصة، وتضاعف العقوبة يف 

 حالة الوفاة.

ات باملمتلكات العامة أو تلفي
اخلاصة، وتضاعف العقوبة يف 

 حالة الوفاة.

 اخلاصة. 
ويف مجيع احلاالت تضـاعف  
العقوبة عند ارتكاب فعل من 

ع اجلرمية خالل سنة ذات نو
 من ارتكاهبا.

 
 

( 52مادة ) –( 19مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
بإحالل كلمة  النواب

 " حمل كلمة "مخرًا"مسكرًا"
يف املشروع  املادةالواردة يف 

( 52مادة ) –( 19مادة )
 بعد إعادة الترقيم

" مسـكراً إحالل كلمة " -
الواردة  حمل كلمة "مخرًا"

ــادةيف  ــروع  امل يف املش
 .بقانون األول

 ( 19مادة )  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 .بقانون األول
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
مع عدم اإلخـالل بالتـدابري   
املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   

شد يف أالقانون أو أية عقوبة 
أي قانون آخر يعاقب قائـد  
املركبة باحلبس مدة ال تقـل  
عن شهر وال جتـاوز سـنة   

غرامة ال تقل عن مخسمائة وب
دينار وال جتاوز ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقـوبتني إذا  

أو خمدرًا أثناء  مسكرًاتعاطى 

 
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
مع عدم اإلخـالل بالتـدابري   
املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   

شد يف أالقانون أو أية عقوبة 
أي قانون آخر يعاقب قائـد  
املركبة باحلبس مدة ال تقـل  
عن شهر وال جتـاوز سـنة   
وبغرامة ال تقل عن مخسمائة 
دينار وال جتاوز ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقـوبتني إذا  

اء أو خمدرًا أثن مسكرًاتعاطى 

 
 
 

مع عدم اإلخـالل بالتـدابري   
املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   

شد يف أالقانون أو أية عقوبة 
أي قانون آخر يعاقب قائـد  
املركبة باحلبس مدة ال تقـل  
عن شهر وال جتـاوز سـنة   

ة ال تقل عن مخسمائة وبغرام
دينار وال جتاوز ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقـوبتني إذا  
تعاطى مخرًا أو خمدرًا أثنـاء  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

القيادة أو كان أثناءها حتـت  
أو خمدر لدرجـة   مسكرتأثري 

تفقده السيطرة على املركبة أو 
تضعف مـن قدرتـه علـى    

 القيادة.
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن شهرين وال جتـاوز  
سنتني وبغرامة ال تقل عـن  
ألف دينار وال جتاوز ألفـي  
دينــار أو بإحــدى هــاتني 
العقوبتني إذا نتج عن قيادتـه  
للمركبة على النحو املنصوص 
ــه يف الفقــرة الســابقة  علي

القيادة أو كان أثناءها حتـت  
أو خمدر لدرجـة   مسكرتأثري 

تفقده السيطرة على املركبة أو 
تضعف مـن قدرتـه علـى    

 القيادة.
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن شهرين وال جتـاوز  
سنتني وبغرامة ال تقل عـن  
ألف دينار وال جتاوز ألفـي  
دينــار أو بإحــدى هــاتني 
العقوبتني إذا نتج عن قيادتـه  
للمركبة على النحو املنصوص 
ــه يف الفقــرة الســابقة  علي

القيادة أو كان أثناءها حتـت  
تأثري مخر أو خمـدر لدرجـة   
تفقده السيطرة على املركبة أو 
تضعف مـن قدرتـه علـى    

 القيادة.
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 

ـ  اوز تقل عن شهرين وال جت
سنتني وبغرامة ال تقل عـن  
ألف دينار وال جتاوز ألفـي  
دينــار أو بإحــدى هــاتني 
العقوبتني إذا نتج عن قيادتـه  
للمركبة على النحو املنصوص 
ــه يف الفقــرة الســابقة  علي
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

ارتكاب أية جرمية أو خمالفـة  
 لقواعد املرور.

مجيع  وتضاعف العقوبة يف
احلاالت إذا عاد اجلاين إىل 
ارتكاب ذات الفعل خالل 

 سنة من تاريخ احلكم عليه.

ارتكاب أية جرمية أو خمالفـة  
 لقواعد املرور.

مجيـع   وتضاعف العقوبة يف
احلاالت إذا عاد اجلـاين إىل  
ارتكاب ذات الفعل خـالل  

 سنة من تاريخ احلكم عليه.

ارتكاب أية جرمية أو خمالفـة  
 لقواعد املرور.

وتضاعف العقوبة يف مجيـع  
احلاالت إذا عاد اجلـاين إىل  

فعل خـالل  ارتكاب ذات ال
 سنة من تاريخ احلكم عليه.

( 59مادة ) –( 12مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملـس   -
ال ) إحالل عبارةب النواب

تقل عن عشرين دينـارًا  
( وال جتاوز مخس  دينارًا

ال تزيد على ) حمل عبارة

( 59مادة ) –( 12مادة )
 بعد إعادة الترقيم

ال تقل عن ) إحالل عبارة -
عشرين دينارًا وال جتاوز 

 حمل عبارة( مخس  دينارًا
ال تزيد علـى مخسـ    )

الواردة يف هنايـة  ( دينار

 ( 12مادة )  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

الواردة يف ( مخس  دينار
يف املشـروع   هناية املادة

 . بقانون األول
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
مع عدم اإلخالل بالتدابري 
املقررة وفقًا ألحكام هذا 
القانون أو بأية عقوبة أشد يف 
أي قانون آخر يعاقب على 
خمالفة األحكام األخرى 
الواردة هبذا القانون والئحته 
التنفيذية والقرارات املنفذة له 

ال تقل عن عشرين بغرامة 

يف املشروع بقانون  املادة
 .األول

  
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
مع عدم اإلخـالل بالتـدابري   
املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشد يف 
أي قانون آخر يعاقب علـى  
خمالفة األحكـام األخـرى   
الواردة هبذا القانون والئحته 
التنفيذية والقرارات املنفذة له 

ال تقل عن عشـرين  بغرامة 

 
 
 
 
 

مع عدم اإلخـالل بالتـدابري   
املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   
القانون أو بأية عقوبة أشد يف 
أي قانون آخر يعاقب علـى  
خمالفة األحكـام األخـرى   
الواردة هبذا القانون والئحته 
التنفيذية والقرارات املنفذة له 
بغرامة ال تزيد على مخسـني  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

جتاوز مخس  دينارا وال 
 .دينارًا
 
 
 

دينارا وال جتـاوز مخسـ    
 .دينارًا

 .دينار

 (19مادة )
التدابري مت نقل املادة إىل باب 
 اإلدارية
 

( 50مادة ) –( 19مادة )
 بعد إعادة الترقيم

 

 (19مادة )  

( 50مادة ) –( 52مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
املوافقة على املادة ب النواب

( 53مادة ) –( 52مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على املـادة كمـا    -
 بقانونوردت يف املشروع 

 ( 52مادة )  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

كما وردت يف املشروع 
مع مراعاة  األول، بقانون

تصحيح األخطاء اإلمالئية 
 .أينما وردت يف املادة

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 

مع عدم اإلخالل بالتدابري أو 
العقوبات املقررة وفقًا ألحكام 
هذا القانون، إذا ضبط قائـد  
مركبة بدون رخصة قيـادة  
لعدم بلوغه السن القانونيـة  

مع مراعاة تصحيح  األول،
األخطاء اإلمالئيـة أينمـا   

 وردت يف املادة.
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 

مع عدم اإلخالل بالتدابري أو 
العقوبات املقررة وفقًا ألحكام 
هذا القانون، إذا ضبط قائـد  
مركبة بدون رخصة قيـادة  
لعدم بلوغه السن القانونيـة  

 
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل بالتدابري أو 
العقوبات املقررة وفقًا ألحكام 
هذا القانون، إذا ضبط قائـد  
مركبة بدون رخصة قيـادة  
لعدم بلوغه السن القانونيـة  

تـأمر   إلسـتخراجها املقررة 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

تـأمر   السـتخراجها املقررة 
احملكمة بتأجيل إصدار رخصة 
القيادة له ملدة ال جتاوز سـتة  
أشهر تبدأ من تاريخ بلوغـه  

، السـتخراجها السن املقررة 
ويف حالة تكـرار املخالفـة   

املدة مبا ال جيـاوز   تضاعف
 ثالث سنوات.

 

تـأمر   السـتخراجها املقررة 
احملكمة بتأجيل إصدار رخصة 
القيادة له ملدة ال جتاوز سـتة  
أشهر تبدأ من تاريخ بلوغـه  

، السـتخراجها السن املقررة 
ويف حالة تكـرار املخالفـة   

املدة مبا ال جيـاوز   تضاعف
 ثالث سنوات.

 

احملكمة بتأجيل إصدار رخصة 
القيادة له ملدة ال جتاوز سـتة  
أشهر تبدأ من تاريخ بلوغـه  

، جهاإلسـتخرا السن املقررة 
ويف حالة تكـرار املخالفـة   

املدة مبا ال جيـاوز   تضاعف
 ثالث سنوات.

( 53مادة ) –( 59مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
بالتعديالت اليت  النواب

( 51مادة ) –( 59مادة )
 بعد إعادة الترقيم

مبقتضى ) إحالل عبارة -
( 19( و)16املواد )

 ( 59مادة )  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

يف  أجراها على املادة
 .األولبقانون املشروع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 52( و)19( و)12و)
( ( من هذا القانون59و)

)مبقتضى املواد  حمل عبـارة
( 15( و)11( و)13)
( 12( و)19( و)16و)

يف الفقرة من هذا القانون( 
األوىل من املادة يف املشروع 

 األول.بقانون 
ة يف املاد) إحالل عبارة -
)يف املادة  حمل عبارة (01)
( وذلك اتساقا مع 03)

التعديل اجملرى من قال 
 .اللجنة على ترقيم املواد
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
إذا حكم على قائد مركبـة،  
مرخص له بالقيادة، الرتكابه 

مبقتضـى  فعاًل معاقبًا عليـه  
( 12( و)19( و)16املواد )

( من 59( و)52( و)19و)
( 351واملـواد )  هذا القانون

( 386( و)313( و)313و)
من قانون العقوبـات جـاز   
للمحكمة أن تأمر يف حكمها 
بوقف رخصة القيادة ملدة ال 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

إذا حكم على قائد مركبـة،  
مرخص له بالقيادة، الرتكابه 

مبقتضـى  فعاًل معاقبًا عليـه  
( 12( و)19( و)16املواد )

( من 59( و)52( و)19و)
( 351واملـواد )  هذا القانون

( 386( و)313( و)313و)
من قانون العقوبـات جـاز   
للمحكمة أن تأمر يف حكمها 
بوقف رخصة القيادة ملدة ال 
جتاوز سنة من اليـوم التـايل   

 
 
 

إذا حكم على قائد مركبـة،  
مرخص له بالقيادة، الرتكابه 
فعاًل معاقبًا عليه مبقتضى املواد 

( 15( و)16( و)11( و)13)
ــذا 18( و)19و) ــن ه ( م

ــواد )  ــانون وامل ( 351الق
( 386( و)313( و)313و)

من قانون العقوبـات جـاز   
للمحكمة أن تأمر يف حكمها 
بوقف رخصة القيادة ملدة ال 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

اليـوم التـايل   جتاوز سنة من 
لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو 
من تاريخ احلكـم إذا كـان   

 مقرونًا بوقف التنفيذ.
وللمحكمة أن تأمر بتعليق 
صرف رخصة القيادة على 
قضاء احملكوم عليه للمدة اليت 
تراها بإحدى مدارس تعليم 

املادة القيادة املشار إليها يف 
 من هذا القانون. (30)
 
 
 

لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو 
من تاريخ احلكـم إذا كـان   

 مقرونًا بوقف التنفيذ.
وللمحكمة أن تأمر بتعليـق  

لقيادة علـى  صرف رخصة ا
قضاء احملكوم عليه للمدة اليت 
تراها بإحدى مدارس تعلـيم  

املـادة  القيادة املشار إليها يف 
 ذا القانون.من ه (01)

ليـوم التـايل   جتاوز سنة من ا
لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو 
من تاريخ احلكـم إذا كـان   

 مقرونًا بوقف التنفيذ.
وللمحكمة أن تأمر بتعليـق  
صرف رخصة القيادة علـى  
قضاء احملكوم عليه للمدة اليت 
تراها بإحدى مدارس تعلـيم  

يف املـادة   القيادة املشار إليها
 ( من هذا القانون.33)
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

( 51) مادة –( 50مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
اختيار املادة كما ب النواب

بقانون وردت يف املشروع 
بالتعديالت اليت  األول

 أجراها على املادة.
 
 
 
 
 
 

( 55مادة ) –( 50مادة )
 بعد إعادة الترقيم

اختيار املادة كما وردت  -
 األول.بقانون يف املشروع 

( ألعضاءإحالل عبارة ) -
( الوارد ألفرادحمل عبارة )

 يف مقدمة املادة. 
أحكام املواد ) إحالل عبارة -

( 19و)( 16أرقام )
( 52( و)19( و)12و)

 حمل عبارة( من هذا القانون
( 13)أحكام املواد أرقام )

( 16( و)15( و)11و)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( 50مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

قوات األمـن   ألعضاءيكون 
العام واإلدارة صفة الضـبطية  
القضائية فيما يتعلق بـاجلرائم  
اليت ترتكب باملخالفة ألحكام 
ــه  ــانون أو الئحت هــذا الق
التنفيذية والقرارات املنفذة له 

( من هذا القانون(، 19و)
وذلك اتساقا مع التعديل 
اجملرى من قال اللجنة على 

 .ترقيم املواد
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:

قوات األمـن   ألعضاءيكون 
العام واإلدارة صفة الضـبطية  
القضائية فيما يتعلق بـاجلرائم  
اليت ترتكب باملخالفة ألحكام 
ــه  ــانون أو الئحت هــذا الق
التنفيذية والقرارات املنفذة له 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

يكون ألفراد قـوات األمـن   
العام واإلدارة صفة الضـبطية  
القضائية فيما يتعلق بـاجلرائم  
اليت ترتكب باملخالفة ألحكام 
ــه  ــانون أو الئحت هــذا الق
التنفيذية والقرارات املنفذة له 
أو اليت ترتكـب باملخالفـة   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

أو اليت ترتكـب باملخالفـة   
ألحكام القوانني األخرى إذا 
وقعت من مالك املركبـة أو  
املسئول عنها أو من قائـدها  

قيادة املركبة، أو كانت أثناء 
مرتبطة بتسيري املركبة، ويكون 
هلم حق القبض على كل من 

أحكام املواد أرقـام  خيالف 
( 12( و)19( و)16)
( مــن هــذا 52( و)19و)

، وكل من خـالف  القانون
( 351أحكــام املــواد ) 

( 386( و)313( و)313و)

أو اليت ترتكـب باملخالفـة   
ألحكام القوانني األخرى إذا 
وقعت من مالك املركبـة أو  
املسئول عنها أو من قائـدها  

قيادة املركبة، أو كانت أثناء 
مرتبطة بتسيري املركبة، ويكون 
هلم حق القبض على كل من 

أحكام املواد أرقـام  خيالف 
( 12( و)19( و)16)
( مــن هــذا 52( و)19و)

، وكل من خـالف  القانون
( 351أحكــام املــواد ) 

( 386( و)313( و)313و)

ألحكام القوانني األخرى إذا 
وقعت من مالك املركبـة أو  

ئـدها  املسئول عنها أو من قا
أثناء قيادة املركبة، أو كانت 
مرتبطة بتسيري املركبة، ويكون 
هلم حق القبض على كل من 
خيالف أحكام املـواد أرقـام   

( 15( و)16( و)11( و)13)
( من هـذا القـانون،   19و)

وكل من خالف أحكام املواد 
( 313( و)313( و)351)

ــانون 386و) ــن قـ ( مـ
 العقوبات.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 من قانون العقوبات.
وتكون احملاضر اليت يقومون 

عاينوه حجة  فيها بإثبات ما
يها من وقائع بالنسبة ملا ورد ف

 إىل أن يثبت العكس.
 

 من قانون العقوبات.
وتكون احملاضر اليت يقومـون  

عاينوه حجـة   فيها بإثبات ما
يها من وقائع بالنسبة ملا ورد ف

 إىل أن يثبت العكس.

وتكون احملاضر اليت يقومـون  
ا بإثبات ما عاينوه حجـة  فيه

يها من وقائع بالنسبة ملا ورد ف
 إىل أن يثبت العكس.

 
 

( 55مادة ) –( 53مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
بالتعديالت اليت  النواب

يف  أجراها على املادة
 .األولبقانون املشروع 

 قررت اللجنة إضافة عبارة -

( 56مادة ) –( 53مادة )
 بعد إعادة الترقيم

اجلرائم ) إحالل عبارة .0
( 16(، )11املاينة يف املواد )

فقرت  أوىل وثانية(  19و)
حمل ( ( من هذا القانون59و)

)اجلرائم املاينة يف املواد  عبارة

 ( 53مادة )  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 بعد عبارة( واألوقاف)
)وزير العد  والشؤون 

 اإلسالمية(.
 
 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

مع عدم اإلخـالل بالتـدابري   
املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   

فقرة  16( و)13(، )10)
( من هذا 12أوىل( و)

القانون(، وذلك اتساقا مع 
التعديل اجملرى من قال 

 .على ترقيم املواداللجنة 
تصحيح اخلطأ اإلمالئي  .3

الوارد يف كلمة )أنقضت( 
 لتصبح )انقضت(.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

مع عدم اإلخـالل بالتـدابري   
املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   
القانون وبأي عقوبـة أشـد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخـالل بالتـدابري   
املقررة وفقًا ألحكـام هـذا   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

القانون وبأي عقوبـة أشـد   
منصوص عليها يف أي قانون 
آخر، جيوز التصاحل يف كل أو 

اجلرائم املاينة يف املواد  بعض 
فقرت   19( و)16(، )01)

( من هذا 59أوىل وثانية( و)
 .القانون

وعلى مأمور الضبط القضائي 
املختص عند حترير احملضر أن 
يعرض التصاحل على املتهم يف 
هذه اجلرائم وأن يثبت ذلـك  

 يف احملضر.
وعلى املتهم الـذي يقبـل   

منصوص عليها يف أي قانون 
آخر، جيوز التصاحل يف كل أو 

ة يف املواد  اجلرائم املاينبعض 
فقرت   19( و)16(، )11)

( من هذا 59أوىل وثانية( و)
 .القانون

وعلى مأمور الضبط القضائي 
املختص عند حترير احملضر أن 
يعرض التصاحل على املتهم يف 
هذه اجلرائم وأن يثبت ذلـك  

 يف احملضر.
وعلى املتهم الـذي يقبـل   
التصاحل أن يدفع مبلغًا يعادل 

القانون وبأي عقوبـة أشـد   
منصوص عليها يف أي قانون 
آخر، جيوز التصاحل يف كل أو 

بعض اجلرائم املبينة يف املـواد    
ــرة  15( و)13(، )13) فق

ــذا  18أوىل( و) ــن ه ( م
 القانون.

وعلى مأمور الضبط القضائي 
املختص عند حترير احملضر أن 
يعرض التصاحل على املتهم يف 
هذه اجلرائم وأن يثبت ذلـك  

 يف احملضر.
وعلى املتهم الـذي يقبـل   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

التصاحل أن يدفع مبلغًا يعادل 
احلد األدىن للغرامة املقـررة  
للجرميــة يف ميعــاد أقصــاه 

ون يومًا من تاريخ عرض ثالث
التصاحل عليه، فإذا بادر املتهم 
بالسداد خالل السبعة أيـام  
التالية لعرض التصاحل خفض 
مبلغ التصـاحل املـذكور إىل   

 النصف.
فإذا رفض املتهم التصـاحل أو  

املدة احملددة لسـداد   انقضت
مبلغ التصاحل كـامال دون أن  
يسدد املتهم ذلك املبلغ، حتيل 

املقـررة   احلد األدىن للغرامة
للجرميــة يف ميعــاد أقصــاه 
ثالثون يومًا من تاريخ عرض 
التصاحل عليه، فإذا بادر املتهم 
بالسداد خالل السبعة أيـام  
التالية لعرض التصاحل خفض 
مبلغ التصـاحل املـذكور إىل   

 النصف.
فإذا رفض املتهم التصـاحل أو  

املدة احملددة لسـداد   انقضت
مبلغ التصاحل كـامال دون أن  

ملتهم ذلك املبلغ، حتيل يسدد ا
اإلدارة احملضر إىل النيابة العامة 

التصاحل أن يدفع مبلغًا يعادل 
احلد األدىن للغرامة املقـررة  
للجرميــة يف ميعــاد أقصــاه 
ثالثون يومًا من تاريخ عرض 

احل عليه، فإذا بادر املتهم التص
بالسداد خالل السبعة أيـام  
التالية لعرض التصاحل خفض 
مبلغ التصـاحل املـذكور إىل   

 النصف.
فإذا رفض املتهم التصـاحل أو  

املدة احملددة لسـداد   أنقضت
مبلغ التصاحل كـامال دون أن  
يسدد املتهم ذلك املبلغ، حتيل 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

ر إىل النيابة العامة اإلدارة احملض
أو اجلهة املختصـة حسـب   
األحوال عقب انتهاء املـدة  
وجيوز للنيابة العامة يف هـذه  
احلالة أن تعيد عرض التصاحل 
على املتهم، فإذا قبله كـان  
عليه أن يسدد مبلغًا ال يقـل  
عن ربع احلد األقصى للغرامة 

 املقررة للجرمية.
ويكون مبلغ التصاحل بالنسبة 

اليت تقع من املشاة للمخالفات 
ــع   ــانري يف مجي ــة دن مخس

 األحوال. 

أو اجلهة املختصـة حسـب   
األحوال عقب انتهاء املـدة  
وجيوز للنيابة العامة يف هـذه  
احلالة أن تعيد عرض التصاحل 
على املتهم، فإذا قبله كـان  
عليه أن يسدد مبلغًا ال يقـل  
عن ربع احلد األقصى للغرامة 

 املقررة للجرمية.
يكون مبلغ التصاحل بالنسبة و

للمخالفات اليت تقع من املشاة 
ــع   ــانري يف مجي ــة دن مخس

 األحوال. 
وتنقضي الدعوى اجلنائية بدفع 

اإلدارة احملضر إىل النيابة العامة 
هة املختصـة حسـب   أو اجل

األحوال عقب انتهاء املـدة  
وجيوز للنيابة العامة يف هـذه  
احلالة أن تعيد عرض التصاحل 
على املتهم، فإذا قبله كـان  
عليه أن يسدد مبلغًا ال يقـل  
عن ربع احلد األقصى للغرامة 

 املقررة للجرمية.
ويكون مبلغ التصاحل بالنسبة 
للمخالفات اليت تقع من املشاة 

ــ ــة دن ــع مخس انري يف مجي
 األحوال. 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

وتنقضي الدعوى اجلنائية بدفع 
مبلغ التصـاحل، وال يكـون   
لذلك تأثري علـى الـدعوى   

 املدنية.
وتنظم بقـرار مـن الـوزير    
باالتفاق مع وزيـر العـدل   
والشئون اإلسالمية حـاالت  
وشروط وإجراءات التصـاحل  

 واجلهة اليت تتواله.
 

مبلغ التصـاحل، وال يكـون   
لذلك تأثري علـى الـدعوى   

 املدنية.
وتنظم بقـرار مـن الـوزير    
باالتفاق مع وزيـر العـدل   
والشئون اإلسالمية حـاالت  

حل وشروط وإجراءات التصـا 
 واجلهة اليت تتواله.

 

وتنقضي الدعوى اجلنائية بدفع 
مبلغ التصـاحل، وال يكـون   
لذلك تأثري علـى الـدعوى   

 املدنية.
وتنظم بقـرار مـن الـوزير    
باالتفاق مع وزيـر العـدل   
والشئون اإلسالمية حـاالت  
وشروط وإجراءات التصـاحل  

 واجلهة اليت تتواله.
 

 الااب الثامن
 أحكام عامة

( 56مادة ) –( 51مادة )

 الااب الثامن
 أحكام عامة

( 59مادة ) –( 51مادة )

 
 
 

 
 

 الااب الثامن
 أحكام عامة

 ( 51مادة )
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 بعد إعادة الترقيم
املوافقة على قرار جملس  -

املوافقة على املادة ب النواب
كما وردت يف املشروع 

 .األول بقانون
 قررت اللجنة حذف كلمة -

 الواردة بعد كلمة)للمرور( 
 )حمكمة(.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

تنشأ حمكمة ختتص بالفصل يف 
اجلنح واملخالفات املنصـوص  
ــانون  ــذا الق ــا يف ه عليه

 بعد إعادة الترقيم
املوافقة على املادة كمـا   -

 وردت يف املشروع بقانون
 .األول

 
 
 
 

 وذلك على النحو التايل:
 

تنشأ حمكمة للمرور ختـتص  
بالفصل يف اجلنح واملخالفات 
املنصـوص عليهــا يف هــذا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تنشأ حمكمة للمرور ختـتص  
بالفصل يف اجلنح واملخالفات 
املنصـوص عليهــا يف هــذا  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

والئحته التنفيذية والقرارات 
الصادرة تنفيذًا له ويف الطعون 
ــرارات  ــة بشــأن الق املقام

 الصادرة وفقًا ألحكامه.
ويكون تشكيلها واإلجراءات 
اليت تتبع أمامها وكيفية 
استئناف أحكامها طبقًا 

 القانون.ألحكام 

القانون والئحتـه التنفيذيـة   
والقرارات الصادرة تنفيذًا له 
ويف الطعون املقامـة بشـأن   
القــرارات الصــادرة وفقــًا 

 ألحكامه.
ويكون تشكيلها واإلجراءات 
اليت تتبـع أمامهـا وكيفيـة    
استئناف أحكامهـا طبقـًا   

 ألحكام القانون.
 
 
 
 

القانون والئحتـه التنفيذيـة   
والقرارات الصادرة تنفيذًا له 
ويف الطعون املقامـة بشـأن   
القــرارات الصــادرة وفقــًا 

 ألحكامه.
ويكون تشكيلها واإلجراءات 
اليت تتبـع أمامهـا وكيفيـة    
استئناف أحكامهـا طبقـًا   

 كام القانون.ألح
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

( 59مادة ) –( 55مادة )
 بعد إعادة الترقيم

قررت اللجنة إعادة  -
 صياغة املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

مع عدم اإلخالل باإلجراءات 
 393الواردة يف املواد )من 

( من قانون 381حىت 
اإلجراءات اجلنائية، يكون 
لكل عضو نيابة من درجة 
وكيل النائب العام على 
األقل، من املختصني نوعيًا أو 

( 52)مادة  –( 55مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على املادة كمـا   -
وردت يف املشــــروع 

 بقانون.
 وذلك على النحو التايل:

 
مع عدم اإلخالل باإلجراءات 

 393الواردة يف املواد )مـن  
ــانون 381حــىت  ( مــن ق

اإلجراءات اجلنائية، يكـون  
لكل عضو نيابة من درجـة  
وكيل النائب العـام علـى   

 ( 55مادة )  
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل باإلجراءات 
 393الواردة يف املواد )مـن  

ــانون 381حــىت  ( مــن ق
اإلجراءات اجلنائية، يكـون  
لكل عضو نيابة من درجـة  
وكيل النائب العـام علـى   
األقل، من املختصني نوعيًا أو 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

الذين يندهبم النائب العام 
لتطبيق أحكام هذا القانون، 
إصدار األمر اجلنائي يف اجلنح 

يوجب القانون فيها  اليت ال
احلكم باحلبس أو الغرامة اليت 
يزيد حدها األقصى على 
مخسمائة دينار فضال عن 
العقوبات التكميلية 
والتضمينات وما جيب رده 

وأن تطلب من واملصاريف، 
قاضي ا كمة الصغرى اليت 
من اختصاصها نظر الدعوى 
أن يوقع العقوبة على املتهم 

يًا أو األقل، من املختصني نوع
الذين يندهبم النائـب العـام   
لتطبيق أحكام هذا القـانون،  
إصدار األمر اجلنائي يف اجلنح 
اليت ال يوجب القانون فيهـا  
احلكم باحلبس أو الغرامة اليت 
يزيد حدها األقصـى علـى   
مخسمائة دينار فضـال عـن   
ــة  ــات التكميليـ العقوبـ
والتضمينات وما جيـب رده  
واملصــاريف، وال جيــوز أن 

بغري الغرامة اليت ال تقل يؤمر 
عن ربع احلد األقصى للغرامة 

الذين يندهبم النائـب العـام   
لتطبيق أحكام هذا القـانون،  
إصدار األمر اجلنائي يف اجلنح 
اليت ال يوجب القانون فيهـا  
احلكم باحلبس أو الغرامة اليت 
يزيد حدها األقصـى علـى   
مخسمائة دينار فضـال عـن   
ــة  ــات التكميليـ العقوبـ
والتضمينات وما جيـب رده  
واملصــاريف، وال جيــوز أن 

غرامة اليت ال تقل يؤمر بغري ال
عن ربع احلد األقصى للغرامة 
املقررة للجرمية، والعقوبـات  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 بأمر يصدره على الطلب بناء
على حماضر مجع 
االستدالالت أو أدلة االثاات 
األخرى بغري إجراء حتقيق أو 
مساع مرافعة، وال يقضى يف 
األمر اجلنائي بغري الغرامة 
اليت ال تقل عن ربع احلد 
األقصى للغرامة املقررة 
للجرمية، أو العقوبات 
التكميلية والتضمينات وما 

 جيب رده واملصاريف.
 
 

املقررة للجرمية، والعقوبـات  
التكميلية والتضمينات ومـا  

 جيب رده واملصاريف.
للمحامي العام ورئيس النيابة، 
حسب األحوال، أن يلغـي  
األمر خلطأ يف تطبيق القانون 
خالل عشرة أيام من تـاريخ  
صدوره، ويترتب على ذلـك  

مر كـأن مل يكـن   اعتبار األ
ووجوب السري يف الـدعوى  

 بالطرق العادية.
 

التكميلية والتضمينات ومـا  
 جيب رده واملصاريف.

للمحامي العام ورئيس النيابة، 
حسب األحوال، أن يلغـي  
األمر خلطأ يف تطبيق القانون 
خالل عشرة أيام من تـاريخ  
صدوره، ويترتب على ذلـك  

مل يكـن   اعتبار األمر كـأن 
ووجوب السري يف الـدعوى  

 بالطرق العادية.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

( 52مادة ) –( 56مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
املوافقة على املادة ب النواب

كما وردت يف املشروع 
بالتعديالت  األول بقانون

 اليت أجراها على املادة.
قررت اللجنة استبدال   -

إيقاف ترخيص ) عبارة
 حمل كلمة( النشا مبزاولة 

الواردة يف أخر )إيقافه( 
 .فقرة من املادة

وعلى ذلك يكون نص املادة 

( 59مادة ) –( 56مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على املـادة كمـا    -
 وردت يف املشروع بقانون

مع مراعاة تصحيح  ،األول
األخطاء النحويـة أينمـا   

 وردت يف املادة.
 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 

 ( 56مادة )  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 بعد التعديل:
 

حيظر على مجيع األشـخاص  
ــالح  ــحاب ورإ إص وأص
املركبات إجراء أية إصالحات 
جبسم املركبة اليت هبـا آثـار   
حادث، أو أية تعـديالت أو  
إضافات عليهـا إال بعـد أن   

 إذنـاً يقدم صاحب املركبة 
بذلك مـن اإلدارة أو   كتابيًا

اجلهة اليت ختوهلا إصدار هـذا  
 اإلذن.

ويف حالة خمالفة األحكام 

 بعد التعديل:
 

حيظر على مجيع األشـخاص  
ــالح  ــحاب ورإ إص وأص
املركبات إجراء أية إصالحات 
جبسم املركبة اليت هبـا آثـار   
حادث، أو أية تعـديالت أو  
إضافات عليهـا إال بعـد أن   

 إذنـاً يقدم صاحب املركبة 
بذلك مـن اإلدارة أو   كتابيًا

اجلهة اليت ختوهلا إصدار هـذا  
 اإلذن.

ويف حالة خمالفـة األحكـام   

 
 

حيظر على مجيع األشـخاص  
ــالح  ــحاب ورإ إص وأص
املركبات إجراء أية إصالحات 
جبسم املركبة اليت هبـا آثـار   
حادث، أو أية تعـديالت أو  
إضافات عليهـا إال بعـد أن   

إذن يقدم صـاحب املركبـة   
بذلك مـن اإلدارة أو   كتايب

اجلهة اليت ختوهلا إصدار هـذا  
 اإلذن.

ويف حالة خمالفـة األحكـام   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

الواردة بالفقرة السابقة جيوز 
لإلدارة أن تطلب من اجلهة 
القائمة على إصدار تراخيص 
مزاولة نشاط هؤالء 
األشخاص والورإ إيقافه ملدة 
ثالثني يومًا، وهلا عند ارتكاب 

 خالل سنة أنذات الفعل 
مزاولة إيقاف ترخيص تطلب 
 ملدة ستة أشهر. النشا 

 
 
 

 

دة بالفقرة السابقة جيوز الوار
لإلدارة أن تطلب من اجلهـة  
القائمة على إصدار تراخيص 
ــؤالء   ــاط ه ــة نش مزاول
األشخاص والورإ إيقافه ملدة 
ثالثني يومًا، وهلا عند ارتكاب 
 ذات الفعل خالل سـنة أن 
 تطلب إيقافه ملدة ستة أشهر.

الفقرة السابقة جيوز الواردة ب
لإلدارة أن تطلب من اجلهـة  
القائمة على إصدار تراخيص 
ــؤالء   ــاط ه ــة نش مزاول
األشخاص والورإ إيقافه ملدة 
ثالثني يومًا، وهلا عند ارتكاب 

ة أن ذات الفعل خالل سـن 
 تطلب إيقافه ملدة ستة أشهر.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

( 59مادة ) –( 59مادة )
 بعد إعادة الترقيم

جملس املوافقة على قرار  -
املوافقة على املادة ب النواب

كما وردت يف املشروع 
بالتعديالت  األول بقانون

 اليت أجراها على املادة.
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

جيوز لـإلدارة أن تعهـد إىل   
أفراد احلراسـات اخلاصـة   

( 62مادة ) –( 59مادة )
 بعد إعادة الترقيم

وافقة على املـادة كمـا   امل -
 وردت يف املشروع بقانون

مع مراعاة تصحيح  ،األول
اخلطأ اإلمالئي الـوارد يف  

 ( لتصـبح بإختـاذ )كلمة 
واخلطأ النحـوي  (، باختاذ)

 لتصـبح )أيـًا(   يف كلمة
 )أيٍّ(.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

جيوز لـإلدارة أن تعهـد إىل   

 ( 59مادة )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جيوز لـإلدارة أن تعهـد إىل   
أفراد احلراسـات اخلاصـة   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

ــركات  ــات والش باملؤسس
ــادق   ــفيات والفن واملستش
واجملمعات التجارية والسكنية 
واملدارس، كل فيما خيصـه،  

اإلجراءات التحفظيـة   باختاذ
الالزمة بشأن الوقائع اليت تقع 
داخل حدود تلك اجلهـات  
واليت من شأهنا تعريض حياة 
الغري أو أموالـه للخطـر، أو   
إعاقة أو تعطيل حركة املرور 

من  أيٍّهبا، وذلك حلني إبالغ 
أفراد قوات األمن العـام أو  

 اإلدارة.

أفراد احلراسـات اخلاصـة   
ــركات  ــات والش باملؤسس
ــادق   ــفيات والفن واملستش
واجملمعات التجارية والسكنية 
واملدارس، كل فيما خيصـه،  

اإلجراءات التحفظيـة   باختاذ
الالزمة بشأن الوقائع اليت تقع 
داخل حدود تلك اجلهـات  
واليت من شأهنا تعريض حياة 
الغري أو أموالـه للخطـر، أو   

ل حركة املرور إعاقة أو تعطي
من  أيٍّهبا، وذلك حلني إبالغ 

من العـام أو  أفراد قوات األ

ــركات  ــات والش باملؤسس
ــادق   ــفيات والفن واملستش
واجملمعات التجارية والسكنية 
واملدارس، كل فيما خيصـه،  

اإلجراءات التحفظيـة   بإختاذ
الالزمة بشأن الوقائع اليت تقع 
داخل حدود تلك اجلهـات  
واليت من شأهنا تعريض حياة 
الغري أو أموالـه للخطـر، أو   
إعاقة أو تعطيل حركة املرور 

من  أيًاهبا، وذلك حلني إبالغ 
أفراد قوات األمن العـام أو  

 اإلدارة.
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 اإلدارة.
( 62مادة ) –( 52مادة )

 بعد إعادة الترقيم
ملوافقة على قـرار جملـس   ا -

املوافقة على املادة ب النواب
كما وردت يف املشـروع  

تصـحيح  و ،األول بقانون
اخلطأ اإلمالئي الـوارد يف  

( لتصـبح  إلستريادكلمة )
 (.السترياد)

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

حتدد اجلهة املختصة قانونًا 

( 69مادة ) –( 52مادة )
 بعد إعادة الترقيم

ـ  - ادة كمـا  املوافقة على امل
 وردت يف املشروع بقانون

مع مراعاة تصحيح  األول،
اخلطأ اإلمالئي الـوارد يف  

( لتصـبح  إلستريادكلمة )
 (.السترياد)
 

ذلك يكون نص املادة  وعلى
 بعد التعديل:

حتدد اجلهة املختصة قانونـًا  

 ( 52مادة )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حتدد اجلهة املختصة قانونـًا  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

باالتفاق مع الوزير الضوابط 
 الستريادوالشروط الالزمة 

املركبات املستعملة من 
 اخلارج.

باالتفاق مع الوزير الضوابط 
 السـترياد والشروط الالزمة 

املركبــات املســتعملة مــن 
 اخلارج.

باالتفاق مع الوزير الضوابط 
 إلسـترياد والشروط الالزمة 

املركبــات املســتعملة مــن 
 اخلارج.

( 69مادة ) –( 59مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
املوافقة على املادة ب النواب

كما وردت يف املشروع 
 .األول بقانون

 وذلك على النحو التايل:
جيوز بقرار من الوزير يف 
وقائع التلفيات املتصاحل عليها 

( 60مادة ) –( 59مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على املادة كمـا   -
 وردت يف املشروع بقانون

 .األول
 

 وذلك على النحو التايل:
جيوز بقرار مـن الـوزير يف   
وقائع التلفيات املتصاحل عليها 

 ( 59مادة )  
 
 
 
 
 
 

جيوز بقرار مـن الـوزير يف   
املتصاحل عليها  وقائع التلفيات
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

شركات أن يعهد إىل ممثلي 
التأمني املختصة تنفيذ بنود 
عقد التأمني بشأهنا دون 
الرجوع إىل اإلدارة، وحيدد 
القرار الشروط واإلجراءات 

 .املنظمة لذلك
 

أن يعهد إىل ممثلي شـركات  
التأمني املختصة تنفيذ بنـود  
عقد التـأمني بشـأهنا دون   
الرجوع إىل اإلدارة، وحيـدد  
القرار الشروط واإلجـراءات  

 املنظمة لذلك.
 

أن يعهد إىل ممثلي شـركات  
التأمني املختصة تنفيذ بنـود  
عقد التـأمني بشـأهنا دون   
الرجوع إىل اإلدارة، وحيـدد  
القرار الشروط واإلجـراءات  

 املنظمة لذلك.
 

( 60مادة ) –( 62مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
املوافقة على املادة ب النواب

يف املشروع  كما وردت
 .األول بقانون

( 63مادة ) –( 62مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على املادة كمـا   -
وردت يف املشــــروع 

 بقانون.
 

 ( 62مادة )  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 وذلك على النحو التايل:
ــانون   ــام ق ــاة أحك مبراع
ــتريات   ــات واملش املناقص
احلكومية والقوانني واللـوائح  
واألنظمة ذات العالقة جيـوز  
للوزير أن يعهد بقرار منه إىل 
أي من األشخاص االعتبارية 
العامة أو اخلاصة بتويل تقدمي 
خدمة أو أكثر من اخلـدمات  
اليت تؤديهـا اإلدارة وفقـًا   
ألحكام هذا القانون، وحيدد 

قــرار كافــة اإلجــراءات ال
والضوابط املنظمـة لتقـدمي   

 
 وذلك على النحو التايل:

ــانون   ــام ق ــاة أحك مبراع
ــتريات   ــات واملش املناقص
احلكومية والقوانني واللـوائح  
واألنظمة ذات العالقة جيـوز  
للوزير أن يعهد بقرار منه إىل 
أي من األشخاص االعتبارية 
العامة أو اخلاصة بتويل تقدمي 
خدمة أو أكثر من اخلـدمات  
اليت تؤديهـا اإلدارة وفقـًا   
ألحكام هذا القانون، وحيدد 

قــرار كافــة اإلجــراءات ال

 
ــانون   ــام ق ــاة أحك مبراع
ــتريات   ــات واملش املناقص
احلكومية والقوانني واللـوائح  
واألنظمة ذات العالقة جيـوز  
للوزير أن يعهد بقرار منه إىل 
أي من األشخاص االعتبارية 
العامة أو اخلاصة بتويل تقدمي 
خدمة أو أكثر من اخلـدمات  
اليت تؤديهـا اإلدارة وفقـًا   
ألحكام هذا القانون، وحيدد 

قــرار كافــة اإلجــراءات ال
والضوابط املنظمـة لتقـدمي   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

اخلدمة واملبلغ الذي يؤديـه  
متلقي اخلدمة للجهـة الـيت   

 تقدمها.
 

والضوابط املنظمـة لتقـدمي   
اخلدمة واملبلغ الذي يؤديـه  
متلقي اخلدمة للجهـة الـيت   

 تقدمها.
 

اخلدمة واملبلغ الذي يؤديـه  
متلقي اخلدمة للجهـة الـيت   

 تقدمها.
 

( 63مادة ) –( 69مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
بالتعديالت اليت  النواب

يف  أجراها على املادة
 املشروع بقانون األول.

 
 

( 61مادة ) –( 69مادة )
 بعد إعادة الترقيم

باألحكـام  ) إحالل عبارة -
املنصوص عليها يف املـواد  

فقرة رابعًا(  39( و)32)
( 32( و)39( و)35و)
فقرة أواًل(  50( و)39و)

 حمل عبارة( من هذا القانون

 ( 69مادة )  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باألحكام املنصوص عليها )
ــواد )  32( و )09يف امل

ــًا( و)  ــرة رابع ( 33فق
( 39( و)36( و)35و)
فقــرة أواًل( من  19و)

(، وذلـك  هذا القـانون 
اتساقا مع التعديل اجملرى 

ترقيم من قال اللجنة على 
 .املواد

" ، وملدة سنة" إضافة عبارة -
عشرين نقطـة  " بعد عبارة

" للمرة الثانية خال  سنة،
الواردة يف الفقرة الثانية من 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

 
 
 
 

ذلك يكون نص املادة  وعلى
 بعد التعديل:

باألحكـام  مع عدم اإلخالل 
املنصوص عليهـا يف املـواد   

فقرة رابعـًا(   23( و)09)
( 63( و)53( و)33و)
ـــرة  12( و)93و) فقـ

، يـتم  أواًل( من هذا القانون
حتديد عدد معني من النقـاط  

  املادة.
تصحيح اخلطـأ اإلمالئـي    -

( إجتيـاز الوارد يف كلمة )
 (.اجتيازلتصبح )

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

باألحكـام  مع عدم اإلخالل 
ليهـا يف املـواد   املنصوص ع

فقرة رابعـًا(   39( و)32)
( 32( و)39( و)35و)
ـــرة  50( و)39و) فقـ

، يـتم  أواًل( من هذا القانون
حتديد عدد معني من النقـاط  

 
 
 

 
 
 

مع عدم اإلخالل باألحكـام  
املنصوص عليهـا يف املـواد   

فقــرة رابعــًا(  31( و)39)
( 35( و)36( و)33و)
فقــرة أواًل(  19( و)39و)

من هذا القانون، يتم حتديـد  
عدد معني من النقاط لكـل  
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

لكل خمالفة مرورية ترتكـب  
من قبل قائـد املركبـة مبـا    

 خالفة.يتناسب وخطورة امل
وتسحب رخصة القيادة ملدة 
ثالثة أشهر إذا وصل جمموع 
النقاط اليت حصـل عليهـا   
املخالف إىل عشرين نقطـة  
خالل سنة ميالدية، وملـدة  
ستة أشهر عند حصوله على 
عشرين نقطة للمـرة الثانيـة   

عنـد   وملدة سنة، خالل سنة
حصوله على عشرين نقطـة  
للمرة الثالثة خـالل سـنة،   

لكل خمالفة مرورية ترتكـب  
من قبل قائـد املركبـة مبـا    

 يتناسب وخطورة املخالفة.
وتسحب رخصة القيادة ملدة 
ثالثة أشهر إذا وصل جمموع 

اليت حصـل عليهـا   النقاط 
املخالف إىل عشرين نقطـة  
خالل سنة ميالدية، وملـدة  
ستة أشهر عند حصوله على 
عشرين نقطة للمـرة الثانيـة   

عنـد   وملدة سنة، خالل سنة
حصوله على عشرين نقطـة  
للمرة الثالثة خـالل سـنة،   

خمالفة مرورية ترتكب من قبل 
قائد املركبة مبـا يتناسـب   

 وخطورة املخالفة.
وتسحب رخصة القيادة ملدة 
ثالثة أشهر إذا وصل جمموع 
النقاط اليت حصـل عليهـا   
املخالف إىل عشرين نقطـة  
خالل سنة ميالدية، وملـدة  
ستة أشهر عند حصوله على 
عشرين نقطة للمـرة الثانيـة   
 خالل سنة عند حصوله على

عشرين نقطة للمـرة الثالثـة   
خالل سنة، وتسحب الرخصة 
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

هنائيًا عند وتسحب الرخصة 
حصوله على عشرين نقطـة  

 للمرة الرابعة خالل سنة.
وميكن ملن مت سحب رخصته 
هنائيًا أن يستردها بعد مضـي  
مدة ال تقل عن سنة من تاريخ 

برنـامج   واجتيـاز سحبها، 
تأهيلي للقيـادة يف إحـدى   

 مدارس القيادة املرخص هبا.
ويصدر قرار من الوزير ينظم 
القواعد املتعلقة هبذه النقاط، 
واجلدول احملدد ألنواع 
املخالفات املرورية وعدد 

وتسحب الرخصة هنائيًا عند 
حصوله على عشرين نقطـة  

 للمرة الرابعة خالل سنة.
ن مت سحب رخصته وميكن مل

هنائيًا أن يستردها بعد مضـي  
مدة ال تقل عن سنة من تاريخ 

برنـامج   واجتيـاز سحبها، 
تأهيلي للقيـادة يف إحـدى   

 مدارس القيادة املرخص هبا.
ويصدر قرار من الوزير ينظم 
القواعد املتعلقة هبذه النقاط، 
واجلــدول احملــدد ألنــواع 
املخالفات املروريـة وعـدد   

هنائيًا عنـد حصـوله علـى    
عشرين نقطة للمرة الرابعـة  

 خالل سنة.
وميكن ملن مت سحب رخصته 
هنائيًا أن يستردها بعد مضـي  
مدة ال تقل عن سنة من تاريخ 

برنـامج   وإجتيـاز سحبها، 
تأهيلي للقيـادة يف إحـدى   

 مدارس القيادة املرخص هبا.
ويصدر قرار من الوزير ينظم 
القواعد املتعلقة هبذه النقاط، 
واجلــدول احملــدد ألنــواع 
املخالفات املروريـة وعـدد   
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النص كما ورد يف مشروع  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

ورد يف مشروع  النص كما
 القانون األو 

النقاط املخصص لكل خمالفة، 
والقواعد املنظمة للربنامج 

 التأهيلي.    

لكل خمالفة،  النقاط املخصص
والقواعد املنظمـة للربنـامج   

     التأهيلي.

النقاط املخصص لكل خمالفة، 
واعد املنظمـة للربنـامج   والق

 التأهيلي.
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 م2182نوفمبر  81التاريخ: 
 

 

 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكتور سعادة
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم  :الموضوع

، ومشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل قانون المرور 2111( لسنة 21الملكي رقم )

مكرًرا(  18)بإضافة مادة جديدة برقم  8999( لسنة 9بالمرسوم بقانون رقم ) الصادر

)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(، ومشروع قانون رقم ) ( 

لسنة ) ( بشـأن حظر إيقاف الشاحنات في األحياء والمناطق السكنية )المعد في ضوء 

 اب(.االقتراح بقانون المقدم من مجلس النو

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م1031يونيو 0بتاريخ      

مشروع  من (، نسخة1د  1ف ص ل ت ق/  111المجلس، ضمن كتابه رقم )

قانون رقم ) ( لسنة ) ( بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم 

( لسنة ) ( بتعديل قانون المرور  ، ومشروع قانون رقم )2111( لسنة 21)

 18)بإضافة مادة جديدة برقم8999( لسنة 9الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

مكرًرا( )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(، ومشروع 
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قانون رقم ) ( لسنة  ) ( بشـأن حظر إيقاف الشاحنات في األحياء والمناطق 

إلى لجنة ، ء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(السكنية )المعد في ضو

 ا للجنةوإبداء المالحظات عليه االشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته

 .الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني

، عقدت لجنة الشؤون التشرريعية والقانونيرة اجتماعهرا م2182نوفمبر  6وبتاريخ      

ة، وقرررار مجلررس النرروا  المرروكور ينانوقررال مشررروعاتعلررى  ، حيررا اطلعرر الرابعع 

  وانتهر  بججمراع كافرة األعوراء  وذلرك بضورور المستشرار القرانوني برالمجلسبشأنها، 

 وجود شبهة عدم دستورية في المواد اآلتية:إلى  –بعد المداولة والنقاش   –

 

 (:21المادة ) 

 

ترر  اللجنرة وجرود شرربهة عردم دسرتورية وذلرك حسررا الرن  الروارد فري مشررروع      

 القانون أو التعديل الوي انتهى إليه مجلس النوا  بجقراره، وذلك لألسبا  التالية:

 

ن  دستور مملكة البضرين على مبردأ المسراواة وبالترالي ج يجروي تقييرد الضرق فري      

ع معينرة بمرا يخرل بهروا المبردأ. حيرا نصر  الضصول على رخصة القيرادة وفرق أوضرا

( مرررن الدسرررتور علرررى سواسرررية النرراإل فررري الكرامرررة ا نسرررانية، ويتسررراو  31المررادة )

المواطنون لد  القانون في الضقوق والواجبات العامرة، ج تمييرب بيرنهم فري ذلرك بسربا 

كرررة الجرررنس أو األصرررل أو اللارررة أو الررردين أو العقيررردة،  ررروا با ضرررافة إلرررى التررربام ممل

البضرين باجتفاقيات الدولية التي تن  على مبدأ المساواة في الضقوق، ومنهرا ا عرالن 

 العالمي  لضقوق ا نسان، والعهد الدولي الخاص بالضقوق المدنية والسياسية.  

 

 (:21المادة ) 

 

وذلك فيما يتعلق باعتبار قائد المركبة  و المسؤول جنائيًا عن كافة الضوادث التي      

ع أثناء التعليم، وعن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة ألحكام  وا القانون والقرارات تق
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الصادرة تنفيًوا له، ما لم يثب  أن المتعلم ارتكا الضادثة متعمًدا بمخالفة تعليمات 

 المعلم رغم تنبيهه وتضويره.

 

ين  تي ( الفقرة )  ( من الدستور ال 10العقوبة شخصية وفق ن  المادة ) ف     

، كما أن ن  المادة ألقى على عاتق قائد المركبة على )   . العقوبة شخصية(

 المسؤولية الجنائية وألبمه با ثبات وأعفى المتدر  من المسؤولية الجنائية.

 

 (: 21المادة ) 

 

تن  المادة على عدم جوايية تركيا أجهبة تنبيه أو أبواق  وائية أو ما يماثلها      

ابيح أو وضع ستائر معدنية  أو غير ا من األشياء التي تضجا من أجهبة أو مص

الرؤية، أو أي ملصقات أو إعالنات أو شعارات أو عبارات على أي جبء من أجباء 

المركبة الداخلية أو الخارجية إج طبقـًا للشروط وا جراءات التي تضدد ا الالئضة 

وفي حالة المخالفة جاي ضبطها أو التنفيوية والقرارات الصادرة تنفيًوا لهوا القانون، 

 إيالتها على نفقة المخالف وتكون مضالً للمصادرة إداريـًا. 

 

وتر  اللجنة عدم جواي المصادرة دون حكم قوائي بولك، فال يضق لإلدارة      

( )د( الفقرة 0المصادرة ا دارية المباشرة دون حكم قوائي بولك، وفقـًا لن  المادة )

د. المصادرة العامة لألموال  محظورة، وال تكون عقوبة  تن  ) من الدستور والتي

 ( المصادرة  الخاصة إال بحكم قضائي في األحوال المبينة بالقانون.

 

 

 ( مادة مستحدثة: 14المادة ) 

 

الفقرة الثانية من المادة تتعلق بمعاقبة المسؤول عن ا دارة الفعلية عن المخالفات      

المشار إليها في تلك المادة. وتر  اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في تلك الفقرة من 
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"ال جريمة وال (  الفقرة )أ(، والتي تن  على 10) المادة لمخالفتها ن  المادة

، وال عقاب إال على األفعال الالحقة للعمل بالقانون الذي عقوبة إال بناًء على قانون

والتي تدل على أن لكل جريمة ركنـًا ماديـًا يتمثل في فعل أو امتناع ينص عليها"، 

تصور أن توجد جريمة في غيا  ـ  عن فعل وقع بالمخالفة لن  عقابي، وأنه ج ي

في الجريمة وأن األصل  عليه بالقانون، يكون  ناك سلوك مؤاخو  ركنها المادي، وأن 

 ها إج من ارتكبها باعتباره مسؤوج عنها.أن عقوبتها ج يتضمل

ووضع  لتضقيق  ،وعلى الرغم من أن الجرائم المرورية لها طبيعة خاصة     

ضمانة سالمة األشخاص إج أن معاقبة المسؤول عن ا دارة الفعلية يفترض علمه 

كونه مسؤوج عن ا دارة الفعلية، ومن ثم  بوقوع المخالفة ومسؤوليته عنها لمجرد

فهي قرينة تضكمية غير مرتكبة على أسس موضوعية. فوال عن مخالفتها للفقرة 

"المتهم بريء حتى تثبت إدانته  ( من الدستور والتي تن  على10)ج( من المادة )

في محكمة قانونية تؤمـّن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جمي  

 حل التحقيق والمحاكمة وفقـًا للقانون".مرا

      

 ( 44المادة ) 

 

(  الفقرة )ج(، والتي 10تتومن  وه المادة شبهة عدم دستورية  لمخالفتها المادة )     

"المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية تؤمـّن له الضمانات تن  على 

وفقـًا  التحقيق والمحاكمةالضرورية لممارسة حق الدفاع في جمي  مراحل 

باعتبار أن األمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة  و بمثابة حكم  للقانون"؛

قوائي، وبالتالي جبد أن يصدر عمن أسند إليه الشارع وجية القواء في المسائل 

الجنائية بشرط مراعاة ضمانات الدفاع المقررة وأخصها التضقيق النهائي الوي تجريه 

ة في مواجهة المتهم بعد تمكنه من الضوور  بداء دفاعه، وبما أن الن  المضكم

 المشار إليه يمنع حق اجعتراض أمام القواء فجنه يكون مخالفـًا للدستور. 
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 رأي اللجنة:

مشععروع قععانون رقععم ) ( لسععنة ) ( بإصععدار قععانون  تررر  اللجنررة عرردم سررالمة     

، ومشروع قانون رقعم 2111( لسنة 21المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

( لسععنة 9) ( لسععنة ) ( بتعععديل قععانون المععرور الصععادر بالمرسععوم بقععانون رقععم )

مكرًرا( )المععد فعي ضعوء االقتعراح بقعانون  18)بإضافة مادة جديدة برقم  8999

مععن مجلععس النععواب(، ومشععروع قععانون رقععم ) ( لسععنة  ) ( بشععـأن حظععر  المقععدم

إيقاف الشاحنات في األحياء والمناطق السكنية )المعد في ضعوء االقتعراح بقعانون 

بالنسرربة للمررواد المشررار إليهررا مررن النرراحيتين الدسررتورية  المقععدم مععن مجلععس النععواب(

 والقانونية.

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


