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  الھاشمیـة األردنیةنحن عبد هللا الثاني ابن الحسین ملك المملكة 
ـــــــ)    ٣١( بمقتضـــــى المـــــــــادة  ـــــــــن الدستـــ   ــــــــورـم

  ـوابــــــوالنـــ  األعیانوبنـــاء علــــى مــا قــــــرره مجلســــــا 
ــى القانـــون اآلتــــــي ونأمــــ ـــبإصــــــــر نصــادق علـ   دارهــــ

  -:قوانیــــن الدولـــــــة  إلى وإضافتھ
  

  ٢٠٠٨ة لسن )  ٤٩( قانون  رقم 
  قانون السیر

ــ ـــ   ــــــــــــــــــــــــ
  

ً یوم ینثالثمرور  بعد ویعمل بھ)  ٢٠٠٨لسنة السیر قانون ( یسمى ھذا القانون  -١ةالماد   .من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة ا
  

  التعریفات
  

ما لم تدل القرینة على غیر ذلك ادناه في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا ت والعبارات التالیة حیثما وردت یكون للكلما -٢المادة
:-  

  .وزارة الداخلیة  :  الوزارة
  .وزیر الداخلیة  :    الوزیر

  .مدیریة األمن العام   :  المدیریة 
  .مدیر األمن العام  :  المدیر 

  .اإلدارة المختصة بترخیص السواقین والمركبات   :  رة الترخیصإدا
  :اإلدارات ذات العالقة بشؤون السیر وتشمل   :  اإلدارات المروریة

  ٠إدارة السیر
 .إدارة الدوریات الخارجیة 
  ٠المعھد المروري األردني 

ً ألحكام ھذا   :  المكتب الفني   .القانونالمكتب الفني المركزي لشؤون السیر المشكل وفقا
الجر تسیر بقوة آلیة بما في ذلك التي كل واسطة من وسائط النقل البري   :  المركبة 

المقطورات وأنصاف المقطورات المعدة للشحن وال الدفع و أوالرفع  أو
  .الحدیدیة السكك تشمل وسائط النقل المعدة للسیر على خطوط

تسعة اشخاص بمن فیھم السائق  المركبة المصممة لنقل ما ال یزید على  :  سیارة الركوب
٠  

  الحافلة المتوسطة 
  )سیارة الركوب المتوسطة ( 

د ــتسعة وال یزییزید على  األشخاصعدد من المركبة المصممة لنقل   :
ً بمن فیھم السائقـثالثی لىع   .ن شخصا

ً   :  الحافلة   .المركبة المصممة لنقل أكثر من ثالثین شخصا
  .مة لنقل البضائع المركبة المصم  :  مركبة الشحن 

   .المركبة المصممة لنقل االشخاص والبضائع معا  :  مركبة النقل المشترك
مركبة النقل أو الرفع أو الجر آاللیة ذات المواصفات الخاصة والمجھزة   :  المركبة ذات االستخدام الخاص

بمعدات ثابتة بصورة دائمة وغیر القابلة للتحویل أو التبدیل إلى أي صفة 
ل أخرى والتـي ال  یمكن استــعمالھا إال في األغراض استعما

  .المخصصة لھا
مركبات ذات عجلتـین أو ثالث عجالت مجھزة بمحرك آلي ومصممة   :  الدراجات اآللیة 

لنقل األشخاص أو البضائع على أن ال یكون تصمیمھا على شكل سیارة، 
  .وتشمل الدراجات الھوائیة المزودة بمحرك آلي

  .شخص الذي یتولى قیادة المركبة ال  :  السائق
واسطة ركوب ذات عجلتـین أو أكثر تسیر بقوة دافعة من راكبھا وغیر   :  الدراجة الھوائیة

  .مجھزة بمحرك آلي 
  .الشخص المصرح لھ بالتدریب النظري أو العملي على قیادة المركبات  :    المدرب
ي حكمھ سائق ویعتبر فعلى الطریق أي شخص یسیر على قدمیھ   :  المشاة 

الدراجة الھوائیة والشخص الذي یدفع أو یجر عربة أطفال أو عربة 
  .مریض أو مقعد أو عربة ید

كل شخص موجود داخل المركبة أو أثناء نزولھ أو صعوده إلیھا باستثناء   :  الراكب 
  .السائق



 ٢

  .المسار المحدد لسیر مركبات  نقل الركاب العمومیة   :  خط نقل الركاب 
  .توثیق قیود المركبة في إدارة الترخیص بعد التخلیص الجمركي  علیھا   :   التسجیل

ً ألحكام ھذا     :  إعادة التسجیل  إعادة العمل بقیود المركبة في إدارة الترخیص وفقا
  .القانون

 لحاملھاالوثیقة الرسمیـة الـصادرة عــن إدارة التــرخیــص والتـي تجیز   :  رخصة القیادة 
  .أكثر من المركبات قیادة فئة أو 

الوثیقة الرسمیة الصادرة عن إدارة الترخیص التـي تثبت ملكیة     :  رخصة المركبة 
  .المركبة ومواصفاتھا و تجیز سیرھا 

متحركـة في إلحاق واحدة مركبة  األقلعلى كل واقعة تسببت فیھا   :  الحادث المروري 
  .أضرار بشریة أو مادیة أو كلیھما 

  
  ٠السیر مخالفات ل بشكل آلي أو یدوي لغایات ضبط األجھزة التـي تعم  :  المروریة أجھزة الرقابة 
  ) .الشاصي(جسم المركبة باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة   :  ھیكل المركبة

  ٠ اآللة التـي تحول الطاقة إلى قوة میكانیكیة دافعة للمركبة  :  محرك المركبة 
العجالت ( الجسور الطولیة والعرضیة التـي ترتبط مع محاور الدوالیب   :  ) الشاصي(قاعدة المركبة 

 ( ً   .وتربطھا مع بعضھا بعضا
  ).الشاصي(بقاعدة المركبة )  العجالت(ما یربط الدوالیب   :  المحور

  .بین أقصى نقطة من مقدمة المركبة وأقصى نقطة من مؤخرتھا المسافة  :  الطول اإلجمالي للمركبة
المسافة بین أقصى نقطتـین بارزتـین من جانبي المركبة باستثناء المرایا   :  للمركبة  العرض اإلجمالي

  .المثبتة علیھا
ارتفاع المركبة ابتداء من السطح الذي تقف علیھ بعجالتھا إلى أعلى   :  االرتفاع اإلجمالي للمركبة 

  .نقطة في ھیكلھا أو حمولتھا
لیھ وزن سائقھا والمحروقات التـي تستوعبھا وزن المركبة مضافا إ  :  وزن المركبة فارغة 

  .واإلطارات االحتـیاطیة وعدة التصلیح الخاصـــة بھا
ً إلیھ وزن حمولتھا  :  الوزن اإلجمالي للمركبة    .وزن المركبة فارغة مضافا

  .ة ـالفرق بین الوزن اإلجمالي للمركبة ووزنھا فارغ  :  الوزن الصافي لحمولة المركبة
  .یتحملھ كل محور من محاور المركبة من وزنھا اإلجمالي ما  :  یة الحمولة المحور

السبیل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة   :  الطریق 
  .شمل الجسور واألنفاق والساحات المعدة للوقوف یو

  . من أماكن محددةالطریق الذي ال یسمح بالدخول إلیھ أو الخروج منھ إال   :  )المحدود(الطریق السریع 
 ،مكان تالقي أكثر من طریق أو تقابلھا أو تفرعھا على مستوى واحد  :  التقاطع 

  .وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحدیدیة
كل ما ینشأ على الطریق أو التقاطع من فواصل أو عالمات أو خطوط   :  الجزیرة 

  .أرضیة لتقسیمھا وتنظیم حركة المرور علیھا 
  
  

اإلشارة الضوئیة أو الشاخصة أو الخطوط أو العبارات أو الكلمات أو   :  لطریق إشارة ا
الرموز ذات الدالالت المروریة المعروفة والتـي ترسم أو تكتب على 
 الطرق أو تثبت على جوانبھا أو فوقھا لتنظیم حركة السیر أو  إلزام

  .ھم أو إرشاد ھمأو تحذیرمستخدمي الطریق 
المسافة التـي یجب تركھا أثناء الحركة بین المركبة الخلفیة والمركبة   :   ن اآلم التتابعة ـمساف

  .التـي تسیر أمامھا
  .تخطي أي مركبة أو عائق على الطریق  :  التجاوز 

  .القانونالمخالفات والجنح المنصوص علیھا في ھذا   :  مخالفات السیر
  
  
  

  المركبات تسجیل وترخیص
  

العامة وأنواع المركبات بما في ذلك المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمیة سجل وترخص جمیع ت -أ -٣ةالماد
  .إدارة الترخیص في السجالت والقیود المخصصة لذلك فيوالبلدیات ومجالس الخدمات المشتركة 

   .لھاال یجوز استعمال أي مركبة في المملكة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وتحمل اللوحات المقررة  -ب 



 ٣

  -:من ھذه المادة ما یلي ) ب(و) أ(الفقرتین  أحكامتستثنى من  -ج
  ٠ والمخابرات العامة وقوات الدرك العام والدفاع المدني  واألمنالمركبات العائدة للقوات المسلحة  -١
ً بدخول المملكة  األردنیةالمركبات غیر  -٢   ٠التي تحمل لوحات خاصة بھا ومصرح لھا قانونیا
المصممة لغایات النزھة او  أوكغم والتي تجر بواسطة الجرار الزراعي ) ٧٥٠(ورات التي ال یزید وزنھا الفارغ على المقط -٣

  ٠ھذه الغایة وشروط قطرھا بموجب تعلیمات تصدر ل أسسالسیاحة على ان تحدد  أوالصید 
ً والعائدة للوكالء التجاریین للمركبات  -٤ او لمصانع المركبات او للمزاولین لمھنة تجارتھا المركبات غیر المخلص علیھا جمركیا

   ٠او لمراكز االبحاث المتخصصة بتصمیم وتصنیع وتطویر المركبات 
  
  .بموجب نظام یصدر لھذه الغایة استعمالھا فئاتو المركبات وترخیص تسجیلأحكام تحدد  - ٤مادة ال
  

جیل أي مركبة او ترخیصھا او تجدید ترخیصھا إال بعد تقدیم یجوز تس باستثناء المقطورات وأنصاف المقطورات ، ال -أ-٥المادة
عقد تامین یغطي مدة الترخیص لدى شركة تامین مجازة في المملكة لممارسة أعمال تامین المركبات لیغطي ھذا العقد المسؤولیة 

  . أعمال التامین الساري المفعول تنظیمالمدنیة عن الضرر الذي یلحق بالغیر الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقا ألحكام قانون 
یغطي عقد تأمین الرأس القاطر أو القاطرة المسؤولیة المدنیة عن الضرر الذي یلحق بالغیر الناجم عن إستعمال المقطورة أو  - ب

  .نصف المقطورة أثناء قطرھا 
 ؤولیة المدنیة عن الضرر الذي یلحق بالغیریسمح للمركبة غیر االردنیة  دخول  المملكة اال بعد تقدیم عقد تامین یغطي المسال   -ج

  . مین الساري المفعولأاعمال الت تنظیمالناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقا الحكام قانون 
ة المملكة ما لم یكن ترخیصھا ساري المفعول في بلدھا طیلة مدة إقامتھا في المملك  دخول ال یسمح للمركبة  غیر األردنیة    -د
  .المختصة بتزوید إدارة الترخیص بالبیانات المتعلقة بھااالردنیة على أن تقوم الجھات  ،
  

إدارة قبل  منیخصص لكل مركبة رقم یمیزھا عن غیرھا حسب صفة تسجیلھا وترخیصھا وال یجوز تغییره أو تبدیلھ إال   -٦المادة
واإلحتفاظ بھا تھا وقیاساتھا وأثمانھا وحاالت اإلعفاء منھا وتنظم لوحات المركبات وصرف أرقامھا وطباعتھا ومواصفاالترخیص 

 .بموجب نظام یصدر لھذه الغایة
  

بمھام الكاتب العدل عندما یتولون العاملون في إدارة الترخیص الضباط  یقوم ،على الرغم مما ورد في أي قانون آخر  -أ-٧المادة
لك عقود نقل ملكیتھا ورھنھا وفك رھنھا وإصدار وكاالت خاصة صالحیة تنظیم وتصدیق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذ

ببیعھا واستعمالھا وأخذ التعھدات الالزمة وسائر التصرفات القانونیة المتعلقة بھا وسماع وتدوین إقرارات وأقوال االطراف فیھا 
 .في تنظیم العقود وتصدیقھا التـي یطبقھا الكاتب العدل واإلجراءاتالتصدیق على تواقیعھم علیھا وذلك وفقا لألصول و
من ھذه المادة خارج إدارة ) أ(المكلف بإجراء المعامالت الواردة في الفقرة  الضابطلمدیر إدارة الترخیص الموافقة على إنتقال  

 ٠ الترخیص مقابل رسوم خاصة بذلك
باطلة ما لم یتم تسجیلھا وتوثیقھا في إدارة تعتبر معامالت نقل ملكیة المركبات ورھنھا وسائر التصرفات القانونیة المتعلقة بھا  

 .الترخیص 
 -:الوكاالت التالیة ادارة الترخیص تعتمد ، من ھذه المادة ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة 

  ٠واالخوة واالخوات الوكاالت العامة المحررة بین  األصول والفروع واألزواج 
 . لكة بعد تصدیقھا حسب األصولالوكاالت الخاصة والعامة الصادرة من خارج المم

بالتنسیق مع وزیر وشروط خاصة یحددھا الوزیر  أحكامالمنظمة لدى الكاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة أي الوكاالت الخاصة 
 ٠لھذه الغایة  صدربمقتضى تعلیمات تالعدل 

  .خمس سنوات من تاریخ إصدارھا ةلمدالوكاالت العامة أو الخاصة المتعلقة بالمركبات ادارة الترخیص تعتمد  -ھـ
  

ً ال یجوز نقل مل -٨المادة ً بنفس صفة تسجیلھا ما لم  كیة المركبات التـي تباع قضائیا ً مع أو إداریا أحكام ھذا القانون یكن ذلك متفقا
  .خر ذي عالقةآأو أي تشریع واألنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه 

  
قید یمنع نقل ملكیة المركبة أو أن المركبة مرھونة فال یجوز نقل ملكیتھا إال بعد رفع القید  تبین إلدارة الترخیص وجود أذا -٩المادة

  . أو موافقة الدائن المرتھن
  

ً  -أ-١٠المادة أن یبلغ إدارة فعلیھ أو إخراجھا من المملكة بصورة نھائیة ) قص الشاصي( إذا رغب مالك المركبة شطب مركبتھ فنیا
 .وان یقوم بتسلیم رخصة المركبة ولوحتیھا إلدارة  الترخیص  ،تاریخ انتھاء الترخیص الترخیص بذلك خطیا قبل 

یجوز لمالك المركبة التـي مضى على انتھاء ترخیصھا ثالث سنوات فأكثر بسبب عدم صالحیتھا فنیـا أن یطلب  من إدارة  - ب
المترتبة علیھا خالل مدة سنة من تاریخ نفاذ أحكام مقابل إعفائھا من الرسوم والغرامات ) قص الشاصي ( الترخیص شطبھا فنیا 

ً في ھذه الحالة  سبق التصرفھذا القانون وفي حال طلب ھذا الشطب واإلعفاء لمركبة یكون قد  بھیكلھا من قبل المالك فیكون ملزما
  .لمركبة تدفع للخزینة إذا ثبت عكس ذلكالقیمة السوقیة لبتقدیم تعھد عدلي بقیمة تعادل مثلي 



 ٤

ً    -ج وإلغاء قیودھا وسحب لوحاتھا إذا ثبت لھا بان المركبة لم تعد ) قص الشاصي ( إلدارة الترخیص شطب المركبة فنیا
  .صالحة فنیا ً لالستعمال على الطریق

  
  السواقین تدریب وترخیص

  
ال من قبل مراكز  تدریب باستثناء مدارس التدریب  العسكریة ،  ال یجوز تدریب أي شخص على قیادة المركبات إ -أ -١١مادة ال

  .عشرة سنة  الثمانيشریطة أن یكون المتدرب قد أتم  ،السواقة المرخصة لھذه الغایة 
المتعلقة بترخیص مراكز تدریب السواقة واألعمال التـي تقوم بھا لغایات تدریب وتأھیل الراغبین في والشروط تحدد األحكام  - ب 

والشروط  األحكامالمترتبة على مخالفة تلك  اإلداریةوالعقوبات نظریة والعملیة  الحصول على رخص القیادة من الناحیتین ال
  . لھذه الغایة یصدر نظامبمقتضى 

ً لھ بذلك من إدارة الترخیصیحظر على أي شخص القیام بتدریب السواقة ما لم یكن     .مصرحا
  

ً في الحاالت التالی -١٢المادة ً مدنیا    -:ة یعتبر مركز تدریب السواقة مسؤوال
 . ما ینجم عن الحوادث التـي یرتكبھا المتدرب أثناء التدریب

 .عن الحوادث التـي یرتكبھا المتدرب أثناء إجراء الفحص العملي المقرر في إدارة الترخیصما ینجم  
  

  -:بما في ذلكبترخیص السواقین األحكام المتعلقة بنظام تحدد  -١٣المادة 
 .یھا ومددھا وتجدیدھا وحاالت استبدالھاوشروط الحصول عل القیادةفئات رخص 

 ٠تصاریح القیادة وشروط الحصول علیھا ومددھا وتجدیدھا 
 .رخص القیادة الدولیة 

 
  .ھ بموجبتعتبر رخص القیادة الصادرة قبل نفاذ احكام ھذا القانون وكأنھا صادرة  -١٤المادة

  
ً على رخصة قیادة ساریة المفعول تخولھ حق قیادتھا وعلى یحظر على أي شخص قیادة أي مركبة ما لم یكن حائز -أ-١٥المادة ا
 .یحمل ھذه الرخصة أثناء القیادة المركبة أن سائق

ً ألحكام ھذا القانون  .واألنظمة الصادرة بمقتضاه ال یجوز لمالك المركبة أو حائزھا أن یسمح بقیادتھا لمن ال یحمل رخصة قیادة وفقا
والمخابرات العامة وقوات الدرك أفراد القوات المسلحة واألمن العام والدفاع المدني  ، ه المادةمن ھذ) أ(یستثنى من أحكام الفقرة 

عند قیادتھم المركبات العائدة لتلك الجھات شریطة أن یكون بحوزتھم تصاریح قیادة صادرة عن الجھات التابعین لھا أثناء وجودھم 
 .في الخدمة

 
جات السیاحیة من قبل االتأجیر والدرالركوب من فئة مركبات جنبیة في المملكة وسیارات یسمح بقیادة المركبات األ -أ-١٦المادة

 ساریة المفعول تخولھ قیادة ھذه المركبات شریطة أنصادرة من خارج المملكة سائق یحمل رخصة قیادة أجنبیة أو رخصة دولیة 
 .سنة ة عشر الثمانيتم أ یكون قد

ً لمدة ال تزید فظات في المحا وأقسامھاإلدارة السیر  - ب  ثالثة أشھر علىمنح األردني المقیم خارج المملكة أو غیر األردني تصریحا
ً على رخصة قیادة قابلة للتجدید  في السنة أجنبیة لقیادة سیارات الركوب الخصوصیة األردنیة في المملكة إذا كان أي منھما حاصال

  . نةعشرة س الثمانيشریطة أن یكون قد أتم ساریة المفعول 
  

ھا اذا لغائللوزیر بناء على تنسیب المدیر وقف العمل برخصة او تصریح القیادة للمدة التـي یراھا مناسبة او حجزھا او إ -أ-١٧المادة
 . من الشروط المطلوبة للحصول علیھا  أیاثبت ان حائزھا فقد 

 . یحددھا ویبین مقدارھا تحت طائلة مصادرة قیمتھاللوزیر إعادة رخص وتصاریح القیادة أو إعادة العمل بھا مقابل تقدیم كفالة 
  



 ٥

  لشؤون السیر المكتب الفني المركزي
  

  -:على النحو التالي )ي المركزي لشــــؤون السیــــر المكتــب الفن( یشكل في الوزارة مكتب یسمى  -أ-١٨المادة
  .الوزیر یسمیھمندوب عن وزارة  الداخلیة  -١
  .میھ  وزیر النقلمندوب عن وزارة النقل  یس -٢
  . مندوب عن وزارة االشغال العامة واالسكان  یسمیھ وزیر االشغال العامة واالسكان  -٣
  .مندوب عن إدارة السیر یسمیھ المدیر -٤
  .عن إدارة الترخیص یسمیھ  المدیر مندوب -٥
  .یسمیھ المدیر االردني مندوب عن المعھد المروري  -٦
  .من اھل الخبرة واالختصاصالوزیر   ثالثة اشخاص یسمیھم -٧
ً للمكتب و) أ(یعین الوزیر من بین المندوبین المذكورین في الفقرة  -١ - ب ً لھ یقوم مقامھ عند غیابھمن ھذه المادة رئیسا   .نائبا
جـدول األعمال و تدوین محاضر االجتماعات و تبلیغ قراراتھ ونشرھا  إعدادمكتب یتولى للیعین الوزیر أمین سر    -٢

  . وحفظھا
في حال غیابھ كلما دعت الحاجة إلى ذلك ویكون اجتماعھ قانونیا بحضور أغلبیة   ھتب الفني بدعوة من رئیسھ أو نائبیجتمع المك -ج

  ٠ یكون الرئیس أو نائبھ من بینھم ویتخذ توصیاتھ بأكثریة أصوات األعضاء الحاضرین أنشریطة أعضائھ 
  ٠ یین في أعمالھ للمكتب الفني االستعانة بالخبراء والفن   -د

یتم تخصیص بند في موازنة الوزارة لإلنفاق منھ على المكافآت والدراسات واإلستشارات وأعمال المكتب الفني وتصرف  -ھـ
    .بقرار من الوزیر 

جتماعات اوالخبراء والفنیین مقابل حضور صرف مكافآت مالیة لرئیس واعضاء المكتب الفني وامین السر  للوزیر  - و
  . في أعمالھ على أن تكون اإلجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي لمشاركةواالمكتب 

  
  -:یتولى المكتب الفني المھام والصالحیات التالیة  -أ-١٩المادة

بقتھا إجراء الدراسات الفنیة لمختلف المركبات المحولة للمكتب الفني من إدارة الترخیص أو أي جھة أخرى للتأكد من مطا -١
  .ات الصانعةلمواصفات الشرك

  .المتعلقة بالمركبات التـي تصدرھا المكاتب الھندسیة المرخصة والتصامیمالدراسات  على الموافقة
 .الدراسات المتعلقة بتصنیع أو تحویل المركبات محلیا ومراقبة المصانع التـي تقوم بذلك والكشف علیھا الموافقة على

  .لمركبات على اختالف أنواعھاجمع المعلومات والبیانات اإلحصائیة الخاصة با -٤
  .ضرورة إحالتھا إلى المكتبأي أمور أخرى یرى الوزیر  -٥
 .الى الوزیر التخاذ القرار المناسب بشأنھا  توصیاتھع المكتب الفني ـیرف - ب
  

  الرسوم
  

  .صدر لھذه الغایةی نظامبموجب  تحدد الرسوم الواجب استیفاؤھا بمقتضى أحكام ھذا القانون -أ -٢٠المادة
المقررة لمثیالتھا  من المركبات مساویة لرسوم الترخیص رسوم ترخیص لتدخل المملكة بلوحات أجنبیة تخضع المركبات التي  - ب

ً األردنیة    .لنظام یصدر لھذه الغایةوفقا
  

 .المالكة من رسوم رخص القیادة األسرة أعضاءیعفى   -أ-٢١المادة
شریطة المعاملة  القیادة ةالقنصلیة من غیر األردنیین في المملكة من رسوم رخصیعفى العاملون في الھیئات السیاسیة أو  -ب 

  .بالمثل
  

ھا من رسوم معاینة وفحص المركبات للموظفین العاملین في ادارة الترخیص ویتم توزیع%) ١٥(یخصص ما نسبتھ  -أ-٢٢المادة
 .مدیرالمن بقرار 

للمجالس البلدیة واألنظمة الصادرة بمقتضاه  وجب أحكام ھذا القانونمن رسوم الترخیص المستوفاة بم%) ٤٠(یخصص ما نسبتھ 
أو أي ھیئة تتولى صالحیات تلك المجالس بمقتضى التشریعات النافذة ویتم توزیعھا بقرار من مجلس الوزراء  بناًء على تنسیب 

 .یة السالمة المرور تمشترك من وزیر المالیة ووزیر الشؤون البلدیة على أن تصرف في مجاال
في لصرفھا للمدیریة واألنظمة الصادرة بمقتضاه نون من رسوم الترخیص المستوفاة بموجب ھذا القا%) ٥(یخصص ما نسبتھ 

 . بقرار من المدیروالعاملین فیھا مجاالت تطویر العمل في  ادارة الترخیص واإلدارات المروریة 
للجھة التـي یقرر مجلس المنصوص علیھا في ھذا القانون یر مخالفات السالغرامات المستوفاة عن من % ) ٥(یخصص ما نسبتھ

  .مة للسالمة المروریة في المملكةالوزراء بناًء على تنسیب الوزیر أنھا تتولى رسم السیاسة العا
  

ً عند یستوفى من السائق الذي یتسبب بوقوع حادث مروري  -أ-٢٣المادة ً مقطوعا ع الكشف على موق إجراءمبلغ خمسة دنانیر رسما
 .الحادث والتحقیق فیھ



 ٦

ً ) أ(یعفى من الرسم المنصوص علیھ في الفقرة   .من ھذه المادة اذا كان المتسبب بالحادث متوفیا
من ھذه المادة لغایات تطویر التحقیق المروري والتحلیل الفني في الحوادث ) أ(تخصص الرسوم المحصلة بموجب الفقرة  

  .المروریة وتصرف بقرار من المدیر
  



 ٧

  فات السیرمخال
  

وأربعین ساعة في أي من الحاالت التالیة على أن تسلم لمالكھا  بعد تصویب اوضاعھا في  ثمانٍ لمدة  المركبة تحجز -أ-٢٤المادة
ً الحكام ھذا استیفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة والغرامات المترتبة على مخالفات السیر الحاالت التـي تتطلب ذلك وتسدید قیمة  وفقا

  - :واألنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضـاه  القانون
ً الحكام ھذا القانون  ٠ واألنظمة الصادرة بمقتضاه اذا كانت المركبة غیر مسجلة وفقا

  .إذا كان سائق المركبة غیر مرخص لھ بالقیادة
  . الممنوح لھا التصریحالعمل بوقف اذا كانت مركبة نقل الركاب العمومیة تسیر أثناء 

   .ة في غیر الغایات واالغراض المرخصة من اجلھااستعمال المركب
وذلك حسب تعریف الفئات التي سترد بنظام قیادة مركبة عمومیة برخصة قیادة من الفئات األولى أو الثانیة أو الثالثة أو السابعة 

  ٠یصدر لھذه الغایة 
  .على الطریق ستعراضیةامتھورة أو قیادة المركبة بصورة 

 . على المركبة غیر المسموح لھا بذلك) ضوئیة أو صوتیة(تركیب أجھزة إضافیة  
 .غیر مشروعةبأرقام مزورة او بلوحات أمامیة وخلفیة أو بلوحات لوحات أرقام دون وجود مركبة سیر ال

 .المركبةمدة رخصة  على انتھاءفأكثر اذا انقضت مدة ستة اشھر 
 ٠قیادة مركبة مطلوب ضبطھا   
 ٠أي مواد خطرة على الطریق  أوالمشتقات النفطیة  أومنھا الزیوت تتسرب  آوقیاد مركبة تنسكب  

وتحال إلى إدارة الترخیص في أي من الحاالت التالیة على أن تسلم لمالكھا بعد تصویب أوضاع المركبة رخصة جز تح -ب 
ً الحكام ھذا القانون ــوفق فاء الرسوم واي مبالغ مستحقةیالغرامات المترتبة على مخالفات السیر واستتسدید قیمة والمركبة  ا

  -: اهألنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضوا
 ٠ شھر على انتھاء مدة رخصة المركبةستة اانقضت مدة تزید على شھر وتقل عن إذا 

 .إذا كانت المركبة غیر مطابقة لبیانات رخصتھا  
 .التعلیمات الصادرة لھذه الغایة تتجاوز ما تحددهإذا كانت المركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى أثناء سیرھا وبنسب 

 .ركیب مضخم على عادم صوت المركبةت
 .قیادة المركبة لیالً دون توافر أو استخدام أنوارھا األمامیة أو الخلفیة

 .یح أو بشكل مخالف لشروط التصریحسم بدون تصر) ٤٢٠( علىزیادة ارتفاع المركبة بحمولتھا 
 .بشكل مخالف لشروط التصریح ركبة بدون تصریح أوبروز الحمولة عن عرض الم

ً أو أي جھاز لمراقبة أو تحدید السرعة ) التاكوغراف(عدم تركیب أو عدم صالحیة أو عدم استعمال جھاز  الصادرة للتعلیمات  وفقا
 .بھذا الخصوص

 .أو عاكســـات على لوحات األرقام وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف
ً لألنظمة والتعلیمات الصادرة بھذا الخصوص زیادة أبعاد صندوق ا  .لحمولة في المركبة خالفا

قیمة تسدید على أن تسلم لمالكھا عند انتھاء مدة الحجز بعد اسبوع  علىللمدیر أو من یفوضھ حجز المركبة لمدة ال تزید  -ج
ً الحكام ھذا القانون واألنظمة والتعلی مخالفات السیرى المترتبة عل الغرامات من  عند ارتكاب أٍي مات الصادرة بمقتضاه  وذلك وفقا

  -: التالیة مخالفات السیر
  .أو عدم التزامھا بتعرفة األجور المقررة  العمومیةنقل الركاب زیادة عن الحد المقرر في مركبات نقل ركاب 
و انتقائھم  دون سبب مشروع في لركاب أنقل اخط نقل الركاب أو عدم الوصول إلى نھایتھ أو االمتناع عن بعدم التقید تغییر أو 

  .مركبات نقل الركاب العمومیة
  .أجرالمرخصة بالصفة العمومیة لنقل الركاب مقابل  استعمال المركبة غیر

  
ألي فرد من افراد األمن العام  ان یلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القیادة ورخصة المركبة  -٢٥ةالماد

ً صریح التدریب اذا ارتكب ایدة وتوتصریح القیا   -:من المخالفات التالیة ا
  .التسبب في وفاة شخص او إیذائھ بسبب قیادة المركبة

  .ارتكبھمن مكان حادث مروري الفرار 
  .قیادة مركبة من شخص غیر مرخص لھ بالقیادة

 .القیادةقیادة مركبة أثناء فترة وقف العمل برخصة 
  .مزورأو تصریح مزورة رخصة مركبة  أو مزورةمركبة برخصة قیادة  قیادة -ھـ

   ٠او لوحات غیر مشروعة  لوحات أرقام مزورةقیادة مركبة ب
  .على الطریق  متھورة أو إستعراضیةبصورة  قیادة مركبة

 .دةیفقد سائقھا السیطرة على قیادتھا أو تناول الكحول أثناء القیامن المؤثرات العقلیة قیادة مركبة تحت تأثیر الكحول أو أي 
 ٠إلجراءات جزائیة ضبطھا  قیادة مركبة مسروقة أو مطلوب

  



 ٨

دینار وال خمسمائة ) ٥٠٠(ستة أشھر أو بغرامة ال تقل عن  علىیعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وال تزید  -أ-٢٦المادة
 - :في الحاالت التالیة  دینار أو بكلتا ھاتین العقوبتینألف ) ١٠٠٠( علىتزید 

الجھات المختصة الرسمیة عن  أبالغدون المتضررة بحادث مروري المركبة  بإصالحالذي قام  اإلصالحورشة  أو المحلصاحب 
ً ذلك    .للتعلیمات الصادرة بھذا الخصوص وفقا
إیواء أي مركبة او جزء منھا سواء كانت صالحة او غیر صالحة بقصد بیعھا او التصرف بھا من بمشروعة  بصورة غیرقام من 
ً اذن  غیر  .مالكھا او المفوض بھا قانونا
 .بحكم قضائي أنھ مفتعل أو مقصودثبت  مروريوع حادث ـوق أدعىمن 

 .نتج عنھ أضرار بشریة  المروري الذيحادث ال بالسائق الذي ارتكبنفسھ  لااستبدمن وافق على 
 بالحادث المروريأو دوریة شرطة  ھ أقرب مركز أمنيــتسبب بأضرار بشریة أو عدم تبلیغ ارتكبھفرار السائق من مكان حادث 

 .ارتكبھالذي 
ً دینان یمائتین وخمس) ٢٥٠( ال تقل عنثالثة أشھر أو بغرامة  لىعیعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شھر وال تزید    - ب وال  را

ً تین كل من ارتكب أیأو بكلتا  ھاتین العقوبخمسمائة دینار ) ٥٠٠( لىتزید ع   - : من المخالفات التالیة ا
الحد المسموح بھ لتركیز الكحول في الدم وفق التعلیمات الصادرة  لىعة المركبة تحت تأثیر المشروبات الكحولیة بنسبة تزید قیاد

 .لھذه الغایة
 ٠ القیادة المشروبات الكحولیة اثناء  السائقتناول  

 . تناول مدرب السواقة المشروبات الكحولیة اثناء التدریب 
طرة او قابلة لالنفجار او االشتعال  داخل األماكن المأھولة أو المناطق غیر المسموح بدخولھا دون قیادة مركبة تحمل مواد خ 

 .تركھا داخل أي منھا أو الحصول على تصریح بذلك
   .صةتإجراء سباق على الطرق دون ترخیص مسبق من الجھات المخ 
  .قیادة مركبة دون الحصول على رخصة قیادة 
 .و تتسرب منھا الزیوت أو المشتقات النفطیة او أي مواد خطرة على الطریققیادة مركبة تنسكب ا 
  

إذا تسبب  السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاھة دائمة لھ من قانون العقوبات ، ) ٣٤٣(على الرغم مما ورد في المادة  -٢٧المادة
الفي دینار او بكلتا ھاتین  ) ٢٠٠٠( الى ألف دینار) ١٠٠٠( منثالث سنوات او بغرامة  إلىأشھر  ثالثةبالحبس من یعاقب 

  .عن ستة اشھر وال تزید على سنتینلمحكمة وقف العمل برخصة القیادة مدة ال تقل على او العقوبتین
  

ً ن دیناریمائة وخمس) ١٥٠(شھر أو  بغرامة ال تقل عن ثالثة أ علىوال تزید  اسبوعینیعاقب بالحبس مدة ال تقل عن   -٢٨المادة  ا
ً أی ثالثمائة دینار او بكلتا ھاتین العقوبتین كل من ارتكب) ٣٠٠( علىال تزید و ــة  ا   - :من  المخالفات التالیـ

 .ة او تصریح تدریب أو إشعار الحجزرخصة قیادة أو تصریح قیادالسماح للغیر باستخدام 
 .آخر رخصة قیادة أو تصریح قیادة او تصریح تدریب أو إشعار حجز یعود لشخص استخدام 
 .بصورة غیر مشروعةاو رخصة مركبة م لوحات مركبة اخداست 

  .تصنیــع لوحــات أرقام المركبات مھما كان نوعھا او شكلھا خارج إدارة الترخیص
أو مالك المركبة بتبدیل الجزء األمامي أو الخلفي للمركبة دون الحصول على موافقة  اإلصالح ةصاحب المحل او ورشقیام   -ھـ

ً للتعلیماتادارة الترخیص الم   .سبقة خالفا
ع ــصنع المقطورات وأنصاف المقطورات دون الحصول على الموافقة المسبقة أو القیام باصدار شھادات المنشأ بتصنی   - و

 ً   .المقطورات وأنصاف المقطورات دون تصنیعھا فعلیا
ً حادثالذي ارتكب سائق الل نفسھ بااستبدمن وافق على    -ز ً مروری ا   .مادیة  نتج عنھ أضرار ا
  

) ٢٠٠( علىوال تزید  دینارمائة ) ١٠٠( تقل عن الشھر أو بغرامة  علىوال تزید  أسبوعیعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  -٢٩المادة
ً ین العقوبتین كل من ارتكب أیأو بكلتا ھاتدینار  يـمائت   - :من المخالفات التالیة ا

 . أو عدم صالحیتھا) كوابح ( قیادة مركبة دون وجود فرامل 
 .ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطریق دون وضع عاكســـات أو أنوار تحذیریة تدل علیھا

 .ة متھورة أو استعراضیة على الطرققیادة المركبة بصور
 .تجاوز اإلشارة الضوئیة حمراء 

 .وسطیــة  یرةقیادة المركبة بعكس االتجاه المقرر على طرق مفصولة االتجاھات بجز -ھـ
ً دون توافر أو استخدام أنوارھا األمامیة أو الخلفیةقیادة ال  .مركبة لیال

سم بدون تصریح أو بشكل مخالف لشروط  ) ١٠٠( علىة تزید ـــف بمسافــام أو الخلــبة من األمــة المركـــروز حمولــــب
 .التصریح

 .التصریحسم بدون تصریح أو بشكل مخالف لشروط ) ٤٢٠( علىزیادة ارتفاع المركبة بحمولتھا 
 .بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصریح أوبشكل مخالف لشروط التصریح

وذلك حسب تعریف الفئات التي سترد بنظام الثانیة أو الثالثة أو السابعة  قیادة مركبة عمومیة برخصة قیادة من الفئات األولى أو
 ٠یصدر لھذه الغایة 



 ٩

  .إداریا أو قضائیا  قیـادة مركبة أثناء وقف العمل برخصة القیادة
ً أو قضائیا   .قیادة مركبة برخصة قیادة أجنبیة أو دولیة إذا كانت رخصة القیادة  األردنیة موقوف العمل بھا إداریا

 .اجراستعمال المركبات الخصوصیــة مقابل 
  .التحایل أوتصریح التدریب بقصد التضلیل  أوتصریح القیادة  أورخصة القیادة  أواستخدام صورة عن رخصة المركبة 

  
ار أو ــدینمائة ) ١٠٠(ا ــدارھــة مقــثالثة أشھر أو بغرام علىن وال تزید ــقل عن أسبوعیـدة ال تـبس مــیعاقب بالح - أ -٣٠المادة

  .ساعة/ كم ) ٥٠(ر من ــقرر بأكثـالحد الم علىد ــة تزیــة بسرعـــادة المركبــام بقیــن من قــبكلتا ھاتین العقوبتی
ً من قام بقیادة المركبة بسرع ثالثون )٣٠(یعاقب بغرامة مقدارھا  - ب  ساعة/ كم) ٣٠(الحد المقرر بأكثر من  علىد ــة تزیــدینارا

  .ساعة/ كم) ٥٠(ولغایة 
ً من قام بقیادة المركبة بسرع عشرون )٢٠(یعاقب بغرامة مقدارھا  -ج  ساعة/ كم) ١٠(ر من ـبأكث الحد المقرر علىة تزید ــدینارا

   .ساعة/ كم) ٣٠(ولغایة 
    

ً دینار خمسین) ٥٠( أو بغرامة ال تقل عنشھر  علىیعاقب بالحبس مدة ال تقل عن أسبوع وال تزید  -٣١ةالماد  علىوال تزید  ا
ً كل من ارتكب أی مائة دینار) ١٠٠(   -:من المخالفات التالیة ا

  .ریقاستعمالھا على الط ندقیادة مركبة مرخصة للعمل خارج الطریق ع
 .قیادة مركبة عمومیة أردنیة برخصة قیادة أجنبیة 

  .تدریب السواقة دون الحصول على تصریح تدریب أو التدریب على مركبة غیر مرخصة لھذه الغایة
  .عدم إعطاء أولویة المرور للمواكب الرسمیة ومركبات الطوارئ أثناء قیامھا بمھامھا

ل المسبب ویتحم المركبات كالحجارة واألتربة والنفایات والمواد السائلة أو أي مواد أخرى على الطریقطرح أو سكب حموالت 
  .كلفة إزالة ھذه المواد

  .سماح مالك المركبة بقیادة المركبة من شخص غیر مرخص وفقا ألحكام ھذا القانون
  .صول على تصریح بذلكیخولھ قیادتھا أو دون الح قیادة مركبات التأجیر دون وجود عقد تأجیر 
المركبات استعمال المركبة في غیر الغایات واألغراض المرخصة من اجلھا ویشمل ذلك نقل الركاب في مركبات التأجیر أو  

  .ةیالسیاح
قیادة مركبات نقل الركاب العمومیة أو المخصصة لنقل الطالب أو مركبات نقــل المــواد الخطــرة دون الحصول على التصریح  

  .اص بذلكالخ
  .تركیب أو استعمال جھاز تنبیھ  الخطر أو متعدد األصوات لغیر المركبات المصرح لھا بذلك 
  .المركبةصوت مھما كان شكلھا أو نوعھا على عادم مضخمات التركیب  
ً أو أي جھاز لمراقبة أو تحدید السرعة ) التاكوغراف(عدم تركیب أو عدم صالحیة أو عدم استعمال جھاز   الصادرة  تعلیماتلل وفقا

  .بھذا الخصوص
ارقام المقطورة او او عدم وضع لوحة  نصف المقطورة عدم وضع لوحة أرقام الرأس القاطر أو القاطرة على مؤخرة المقطورة أو

  .نصف المقطورة
  .وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكســـات على لوحات األرقام 
  .على المركبات غیر المصرح لھا بذلك أو ما یشابھھ) اح والل( ئ لطوارتركیب أو استخدام أنوار مركبات ا 
  .دون الحصول على التصاریح الخاصة بذلكفي المركبات توزیع اسطوانات الغاز  
ً لألنظمة والتعلیمات الصادرة بھذا الخصوص فيزیادة أبعاد صندوق الحمولة     .المركبة خالفا
  .ألقفال المخصصة لھذه الغایة على مركبات الشحنا واعدم تثبیت الحاویات بواسطة الجنازیر  
  .عدم تثبیت الحمولة على المركبة 
  .المقررة للتدریب  تدریب شخص دون السن القانونیة 
 .الحد المقرر في األنظمة والتعلیمات الصادرة لھذه الغایة علىقیادة مركبات الشحن والحافالت بشكل متواصل بمدة تزید  
تسبب بأضرار مادیة أو عدم تبلیغھ أقرب مركز أمني أو دوریة شرطة بحادث السیر الذي  ارتكبھحادث  من مكان فرار السائق 

 . ارتكبھ
 ٠قیادة مركبة برخصة قیادة ال تخولھ فئتھا حق قیادتھا  
  

الفات مختحجز رخصة القیادة وتصریح القیادة وتصریح التدریب حسب مقتضى الحال عند ارتكاب أي من   - ١   -أ- ٣٢المادة
الحد المخالف قیمة دفع  إذا إالمن ھذا القانون ) ٣١(والمادة ) ٣٠(من المادة ) أ(والفقرة  )٢٩( و )٢٨(المادتین الواردة في السیر 
ً المخالفة من األدنى    .فورا

ً المقررة خالل لقیمة المخالفة  األدنىدفع الحد  وللمخالف -٢   .التصاریحالرخص و استعادةمقابل ھا من تاریخثالثین یوما
  .یتم إحالة المخالفة والرخص والتصاریح إلى المحكمة المختصةلم یتم ذلك  إذا -٣
وتحال الى المحكمة المختصة في حال ارتكاب  رخصة القیادة وتصریح القیادة وتصریح التدریب حسب مقتضى الحالتحجز  - ب

  .بشریة أضرارمخالفات السیر من  أيارتكاب ج عن نت إذامن ھذا القانون ) ٢٦(الواردة في المادة مخالفات السیر أي من 
  



 ١٠

لسائق المركبة من تحجز رخصة القیادة  من ھذا القانون ، ) ٣٢(للحاالت المنصوص علیھا في المادة  باإلضافة -أ    -٣٣المادة
ً عند ارتكابھ أیغیر سائقي سیارات الركوب الخصوصیة  وذلك لحین تسدید  علیھا في ھذا القانون السیر المنصوصمن مخالفات  ا

  .نتیجة لتلك المخالفات المترتبة علیھ الغراماتقیمة 
عند حجز رخصة القیادة أو تصریح القیادة أو تصریح التدریب یمنح سائق المركبة إشعارا بذلك یسمح بموجبھ لھ القیادة   - ب

  .أضرار بشریة باستثناء مخالفات السیر التي تؤدي الى وقوع
ألجنبیة وترسل لمصدرھا في تلك الدولة عند قیادة حاملھا مركبة نقل ركاب عمومیة أردنیة أو تحجز رخصة القیادة ا   -ج

ً أیقیادتھا  أثناءرتكابھ اعند خمسة أطنان بدون تصریح أو  علىمركبة شحن أردنیة یزید وزنھا اإلجمالي  مخالفات السیر من  ا
 .من ھذا القانون ) ٢٩(و )٢٧(و) ٢٦(الواردة في المواد 

  
  

ً خمسین دینار) ٥٠(یعاقب بغرامة ال تقل عن  -٣٤ادةالم ً من المخالفات التالیة ) ١٠٠(وال تزید على  ا مائة دینار كل من ارتكب ایا
:-  
  .تـي یمنع التجاوز فیھاالخاطئ في الحاالت واألماكن البالتجاوز سائق المركبة  قیام -أ

  .تغییر سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ  - ب
م مركبات الشحن والحافالت والحافالت المتوسطة والمركبات اإلنشائیة والزراعیة بالسیر على المسرب األیمن من عدم التزا -ج

  .الطریق متعدد المسارب
  .استعمال شاشات تلفزیونیة داخل المركبة بشكل یسمح للسائق برؤیتھا أثناء القیادة -د

   .عدم تقید السائق بشاخصة قف او خط التوقف -ھـ
  .ذ السائق لمسرب خاطئاتخا - و
  .أو مخالفة شواخص ممنوع المرور قیادة المركبة بعكس اتجاه السیر -ز
  .قیادة مركبة بدون لوحات أرقام امامیة وخلفیة -ح
  

ً دینارأربعون ) ٤٠(یعاقب بغرامة مقدارھا  -٣٥المادة ً كل من ارتكب أی ا   -:من المخالفات التالیة ا
  .اد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما ھو محدد في التعلیمات الصادرة لھذه الغایةقیادة مركبة تنفث الدخان أو أي مو

  .قیادة مركبة الشحن دون إحكام تغطیة حمولتھا
  .كشافات مبھرة غیر مسموح بھاوتركیب أو استخدام أنوار 

 .فتح باب المركبة من الجوانب أو الخلف أثناء سیرھا
  .الخلفیة وأامیة األمالمركبة نوار أي إضافات على أ وضع   -٥
  .أو عاكسات فسفوریة األضافیةسحب مقطورة غیر معدة للشحن دون توافر أو استخدام أنوار القیاس الخلفیة   -٦
  .الدوران في المركبة في االماكن الممنوع الدوران فیھا على الرغم من وجود شاخصة -٧
  .قیادة الدراجات اآللیة على األرصفة   -٨
  .دون مبرر الجسور وداخل األنفاق فوق المركباتوقوف  -٩

  .ح نقل الحموالت ذات األحجام الكبیرةـــتصاریلشروط السائق ة ــمخالف - ١٠
  .مخالفة قواعد وأولویات المرور  - ١١
  .طع المركبات للجزر الوسطیة من األماكن غیر المخصصة لذلكق - ١٢

  
ً كل من اون ثالث) ٣٠(بغرامة مقدارھا  یعاقب -٣٦المادة ً رتكب أیدینارا   - :من المخــــالفات التالیـــة ا

لغبار الكثیف أو عدم في حال وجود الضباب أو ااألمامیة والخلفیة قیادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القیاس 
  .وضوح الرؤیا

ً طناثني عشر  )١٢( علىیزید وزنھا اإلجمالي  تـيالمبیت مركبات الشحن     . ةالسكنیداخل األحیاء  ا
  .أثناء نزول الركاب منھاوالحافالت المتوسطة عند التجاوز عن الحافالت السائق من السرعة دم تخفیف ع

ً طناثني عشر  )١٢( علىیزید وزنھا اإلجمالي  تـيالالشحن  مركباتدخول  في األوقات واألماكن الممنوعـــة دون الحصول على  ا
 .شروط التصریحلبشكل مخالف  تصریح أو
  .في األماكن غیر المخصصة لذلكبة على جوانب الطرق الخارجیة دون وضع عاكســـات أو أنوار تحذیریة تدل علیھا ترك المرك

  .ة عن الحد المقرر دركاب زیا نقل
  .الركاب أو انتقائھم دون سبب مشروع نقلامتناع سائق المركبة العمومیة المخصصة لنقل الركاب عن 

 .خالفا للتصریح الممنوح لھذه الغایة اأو اتجاھھ امیة إلى نھایة الخط أو تغییر مسارھعدم وصول مركبات نقل الركاب العمو
  .اء األولویة للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورھمــعدم إعط

 .لركابانقل ل عدم التقید بتعرفھ األجور المقررة
 .عدم صالحیتھ في سیارات الركوب العمومیة أو األجرة عدم تشغیل عداد

ً العمومیة لنقل الركاب المخصصة الحافالت والحافالت المتوسطة ة في جراالتحصیل تركیب أو عدم  صالحیة جھاز  عدم  خالفا
   .الصادرة بھذا الخصوص للتعلیمات



 ١١

   .برخصة المركبة قیادة مركبة دون االلتزام بالشروط الواردة
  .للسائق والراكبقیادة الدراجة اآللیة دون ارتداء خوذة الرأس 

  .یادة مركبة أجنبیة من سائق غیر مصرح لھ بقیادتھاق
ً  اتفي المركبعدم وضع إشارات ممیزة لبروز الحمولة    .للتعلیماتوفقا

  .بذلك یسمح وكان وضعھا مادیة شتركة بحادث مروري نتج عنھ أضرارعدم تحریك المركبة الم
ً للتعلیمات   .استخدام الدعایة واإلعالن على جسم المركبة خالفا

  .بواجبھم قیامھم أثناء األمن العامفراد أ اتإلشار ال السائقــــامتثعدم 
  .عدم تركیب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفیفة

  .تركیب لوحھ  في غیر المكان المخصص لھامخالفة للمواصفات أو تركیب لوحات أرقام 
  .ا على المركبة أو تركیب أكثر من لوحة فوق بعضھاتركیب لوحات أرقام إضافیة مھما كان نوعھا أو شكلھا أو مضمونھ

  ).الھوك(السحب  دون استخدام عامودالمركبات سحب 
  .دخول المركبات األجنبیة المارة بطریق الترانزیت إلى داخل المدن 

  .مسار خطھال األجنبیة المخصصة لنقل الركاب إلى المدن أو التجـوال فیھا دون الحصول على تصریح أو مخالفة المركباتدخول 
  .األجنبیة المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز االنطالق المخصصة لھا دون الحصول على تصریح المركباتخروج 

أثناء سیرھا أو من تلك المركبة إعاقة حركة السیر أو خروج جزء من أجسام الركاب إلى  یؤديشكل مواكب على  المركبات سیر 
  .رب األیمن سبالسیر على الم تقیدھاعدم 

ً برخصة قیادة أجنبیة أو دولیة في غیر الحاالت المسموح بھا وفقأردنیة قیادة مركبة    .حكام ھذا القانون ال ا
 .األجنبیةاألردنیة أو  المركبة أو عدم وجوده للمركباتانتھاء عقد تأمین 

 .قیادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطریق
 ٠او سماح السائق للغیر بذلك  األطفاللنقل الطالب وریاض التدخین في المركبات المخصصة 

ً كل من ارتكب أی) ٢٠(یعاقب بغرامـة مقدارھا  -٣٧المادة ً عشرون دینارا   -:لیةمن المخالفـــات التا ا
  .على الطریق  المقررعدم االلتزام بالجانب األیمن من الطریق عند قیادة المركبة بسرعة تقل عن الحد 

 .ر أو یعرض مستخدمي الطریق للخطربالمركبة بشكل یعیق حركة السینعطاف أو اإلالدوران 
  .وقوف المركبة على األرصفة أو ممرات المشاة

  .المركبة أثناء سیرھایة جھاز عادم صوت عدم صالح
  .)الھاند بریك ( قیادة مركبة دون صالحیة الكوابح الیدویة 

  .و الیمین أو عند االنطالق أو الوقـــوف أو التجاوز أو عند تغییر المسربالغماز عند التحول للیسار أ السائق عدم استخدام 
 .عند مشاھدتھ الضوء المتقطع الصادر من الحافالت والحافالت المتوسطة لنقل الطالبالسائق وقوف عدم 
  . أمتارعشرة ) ١٠( قبل ممرات المشاة أو بعدھا بمسافة تقل عن المركبة  ترك

  .بدون تصریح النطالق ومجمعات نقل الركابلمراكز ا دخول المركبات
ً عشرین ) ٢٠(الطرق وملتقیاتھا بمسافة تقل عن  اتعلى تقاطعالمركبة  ترك   .مترا
 .قبل وبعد التقاطعات المحكومة باإلشارة الضوئیة بشكل یعیق حركة السیرالمركبة  ترك

  .إلقاء أي مواد أو فضالت من نوافذ المركبات
  .المعطلة المركبة وقوف تأمینیماثلھا عن الطریق حال استخدامھا في  عدم إزالة الحجارة أو ما

 .ب العمومیةاالركنقل  مركباتعدم صالحیة مقاعد الركوب في 
  .سائق مركبة نقل الطالب الضوء المتقطع عند وقوفھ لتحمیل أو تنزیل الطالب استعمالعدم 

  .انتھاء صالحیتھ أوركاب نقل الالعمومیة دون حمل تصریح خط الركاب نقل  ةقیادة مركب
  .بالمكان المخصص لذلك العمومیة دون وجود بطاقة تعرفة األجورالركاب نقل  ةقیادة مركب

  .مركبات الشحن المغلقة النقل المشترك و مركباتوضع الحمولة على سقف  
  ً   . بھذا الخصوصالصادرة لتعلیمات نظمة والالعدم تقید المركبات باللون المخصص لھا خالفا

ً الشحن ركبة ارتفاع حمولة م   .لتعلیماتلو لألنظمةخالفا
 .الحد المقرر علىقیادة مركبة شحن یزید وزنھا اإلجمالي 

  .استخدام المركبة في األوقات واألماكن غیر المسموح بھا 
 .المفاجئ غیر المبررالمركبة وقوف  

  .في المركبة عدم صالحیة أنوار الوقوف
  .بع اآلمنالتتا مسافةالسائق عدم ترك  

 .وقوع حادث أو إعاقة حركة السیرؤدي إلى المإلى الخلف بالمركبة الرجوع 
 .استعمال أجھزة التسجیالت الصوتیة داخل المركبة بشكل یتنافى واألخالق العامة أو یسبب الضوضاء واإلزعاج

 .زراعیة أو المركبة اإلنشائیةتحمیل أشخاص على الدراجة اآللیة إذا لم تكن مرخصة لذلك أو نقل أشخاص في المركبة ال
عدم تخفیف السائق من سرعة مركبتھ عند مروره بالمناطق المأھولة أو عند االقتراب من المدارس أو ممرات المشاة أو المنعطفات 

  .أو التقاطعات
 .عدم تأمین ثبات المركبة أثناء وقوفھا



 ١٢

 .عجةاستعمال المنبھ أو النغمات الموسیقیة أو مكبرات الصوت بصورة مز
 .لمركبةفي المكان المخصص ل لوحة أرقام أمامیة أو خلفیة وجودعدم 

ً للتعلیمات  .استخدام إطارات ماسحة أو تالفة على المركبة خالفا
ً للتعلیمات الصادرة بھذا الخصوصفي مركبات نقل الركاب العمومیة محصلین استخدام   .خالفا

  
ً كل منخمسة عشر ) ١٥(یعاقب بغرامة مقدارھا  -٣٨المادة ً ارتكب أی دینارا   -:من المخالفـــات التالیــة ا

  .أثناء السیربشكل خاطئ  اتالسائق مع المنعطفتعامل 
  .أو التتابعألنوار العالیة عند التالقي السائق لاستخدام 

  .سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومیة للركاب بالصعود والنزول من الجانب األیسر للمركبة 
  .مأكوالت أو المشروبات أثناء القیادةلا العمومیة مركباتالسائق  تناول

  .وقوف المركبة على جوانب الطرق لغایات النزھة في األماكن الممنوعة
  .داخل الدوار دون مبررالمركبة وقوف 
  .الخاصة وأعلى مداخل المواقف العامة المركبة وقوف 
  .غیر األماكن المخصصة لذلكالتنزیل في  وأمركبات نقل الركاب العمومیة للتحمیل  وقوف

  .ذلكیتوجب علیھا التـي  صالحیة األنوار التحذیریة الخاصة بالمركباتعدم عدم تركیب أو 
  .عدم صالحیتھا أوالتدریب  مركباتفي سیارات الركوب العمومیة أو اللوحة العلویة في األماكن المخصصة لھا  عدم تركیب 

  .العمومیة أو مخالفتھا للتعلیماتنقل الركاب  كباتلمروضوحھا أو عدم وجود الطبعة الجانبیة 
 .أثناء قیادة مركبات نقل الركاب العمومیة للتعلیماتارتداء زي مخالف 

  .عدم وضع بطاقة المعلومات الشخصیة الخاصة بالسائق في مركبات نقل الركاب العمومیة في األماكن المخصصة لھا
  .بنظام الدور في مراكز االنطالق العمومیةالركاب نقل مركبات عدم تقید سائقي 

  .عدم التزام المدرب بشروط التصریح الممنوح لھ
  .الزي الموحد أو ارتداء ھندام غیر الئق أثناء تدریب السواقة المدرب عدم ارتداء

  .المحكومة بشواخصقیادة مركبة بسرعة تقل عن الحد األدنى للسرعة المحددة على الطرق 
  .صة القیادة أو تصریح القیادة أو تصریح التدریبرخرخصة المركبة أو انتھاء 

ً  وأات األمامیة ـب الصدامــتركی   .تعلیماتولل لألنظمةالخلفیة على المركبة خالفا
  .المعوقین في المكان المخصص لھا لمركباتتثبیت اإلشارة الممیزة  عدم

  .وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق
ً في المركبة قاعد األمامیة األمان لركاب الم عدم استعمال حزام    .تعلیماتلوا لألنظمةخالفا

   .العمومیةالركاب نقل مركبات في  الجانبیة  عدم صالحیة النوافذ
ً لإلنظمة والتعلیمات الصادرة لھذه الغایةعلى المركبة  إضافاتإدخال أي    .خالفا

   .عدم صالحیة احد أنوار المركبة
  .لخلفي عدم صالحیة زجاج المركبة االمامي أو ا

ً بالید  .استخدام سائق المركبة الھاتف أثناء سیر المركبة إذا كان الھاتف أو جزء منھ محموال
ً لألنظمة والتعلیماتبذلك  المحكومة مركبات نقل الركابعدم صالحیة المكیفات في   .وفقا

 .تدریب أو إشعار الحجز بأي منھاامتناع السائق عن إبراز رخصة القیادة أو رخصة المركبة أو تصریح القیادة أو تصریح ال
 .استعمال سائق المركبة المنبھ قرب المستشفیات أو المدارس أو أماكن العبادة أو األماكن المحظورة بموجب شاخصة

 .بالشواخص اإللزامیة أو عالمات الطرق األرضیةق ــالسائدم تقید ـع
 .على رأس منعطفالمركبة  ترك أو وقوف

 .الالزمةالسالمة المروریة  حتیاطات اقیادة المركبة دون أخذ 
 .بدون تصریح إنشائیةقطر مقطورة  

 .سنة مركبة برخصة قیادة غیر أردنیة ةمن یقل عمره عن ثماني عشر قیادة
 .تحمیل األطفال دون سن العاشرة في المقاعد األمامیة في سیارات الركوب ومركبات النقل المشترك

 .داخل المركبة وھي تعمل دون مرافقسنوات عشر ) ١٠(دون سن  األطفالترك 
 



 ١٣

ً دنانیر كل من ارتكب أی عشرة )١٠(یعاقب بغرامـــة مقدارھا  -٣٩لمادةا   -:من المخالفات التالیة ا
  .یعیق فیھا تحرك مركبة أخرى متوقفة تـيالفي األماكن المركبة وقوف 
 .باقي مستخدمي الطریق  أنظاریق عن فیھا إلى حجب إشارات الطر ھایؤدي توقف تـيالفي األماكن المركبة وقوف 

 .أو إشعار حجز أي منھاأو تصریح القیادة رخصة القیادة أو رخصة المركبة أثناء القیادة السائق عدم حمل 
  .من المكتب التابع لھ) التاكسي ( العمومیــة  لسیـــارات الركــوبة ــأمر الحركق ــالسائل ـم حمدــع
  .باتجاه واحدمحدد  طریقیر في بعكس اتجاه السالمركبة وقوف  

  .رغم وجود شواخص تمنع ذلكالمحدد باتجاه واحد على یسار الطریق  وقوف المركبة
  .تدریب السواقة عن الفحص العملي في إدارة الترخیص مركبةتغیب 

  .متر من الرصیفنصف   على وقوف المركبة بمسافة تزید
  .خص من المدة المقررة بموجب الشوا أكثروقوف المركبة 
  .بشكل مائل أو عرضي مع عدم وجود شاخصة أو عالمة أرضیة تسمح بذلكوقوف المركبة 

   .نقل الركاب العمومیة مركباتفي السائق تدخین 
  .في المناطق المخصصة لفئات معینة من المركباتوقوف المركبة 
  .أمتار قبل أو بعد حنفیة إطفاء الحریق خمسةعن على مسافة تقل  وقوف المركبة

  .تھاأو عدم صالحیاألنوار الخاصة بلوحات أرقام المركبات وجود م عد
  .عند مواقع الحوادث دون مبرر وقوف المركبة 
  .للبدل أكثر من المدة المحددة وقوفھا دون دفع البدل أووقوف المركبة 

  .قیادة مركبة برخصة قیادة أو رخصة  مركبة تالفة
  .ر اإلطار المؤدي إلى حادثأو إنفجااالنزالق فقدان السیطرة الناتج عن 

  .في المركبةم وجود المثلث العاكس أو طفایة حریق عد
 .مروريركبة أثناء وقوفھا المؤدي إلى حادث فتح باب الم

 .التوقف على مسرب من الطریق بشكل یعیق حركة السیر
 .قیادة مركبة باشعار منتھي الصالحیة

 .الشحن والحافالت والحافالت المتوسطةمركبات لفیة في قیادة مركبة دون وجود واقیات خلفیة لإلطارات الخ
ً عدم صالحیة األنوار الجانبیة للمركبات المحكومة بذلك وفق  .لتعلیماتل ا

ً عدم تركیب الشریط العاكس على المركبات المحكومة بذلك وفق  .لتعلیماتل ا
 .عدم صالحیة ماسحات الزجاج أو بخاخات الماء في المركبة

 .نقل الركاب العمومیة من الداخل أو الخارج عدم نظافة مركبات
 .عدم وجود مرآتـین جانبیتین في المركبة

 .توقف المركبة غیر المسموح لھا بذلك في األماكن المخصصة لتحمیل أو تنزیل الركاب
  .االمخصصة لھ األماكنالزراعیة على الطرق الرئیسیة داخل حدود البلدیات في غیر  أو اإلنشائیةوقوف المركبات 

  .ممنوع الوقــف والتوقف أوعدم التقیــد بشواخــص ممنوع الوقوف 
 .مائل مع وجود شاخصة تمنع ذلك أوعرضي  أوالوقوف بشكل طولي 

 .غیر المخصصة لذلك على الرغم من توفرھا فیھ األماكنعبور المشاة للطریق في 
  
ونصف مركبة الشحن التـي یزید وزنھا اإلجمالي على خمسة أطنان إذا استعملت الحافلة المتوسطة أو الحافلة أو    -أ   -٤٠مادةال

جمیعھا الخاص المسجلة  االستخدامذات المركبة  أوونصف  أطنانعلى خمسة  اإلجماليالتي یزید وزنھا النقل المشترك  ةومركب
قھا عند ضبطھا مبلغ یعادل بالصفة الخصوصیة في غیر األغراض والغایات التـي تم تسجیلھا وترخیصھا ألجلھا یستوفى من سائ

مرات خالل  لخصوصیة إذا تكررت المخالفة ثالثبالصفة امثلي الرسم السنوي إلقتنائھا وللوزیر بتنسیب من المدیر إلغاء تسجیلھا 
  .سنة واحدة 

أجلھا وعلى مالكھا  من ھذه المادة إذا إنتفت الغایة التي سجلت من )أ(یلغى تسجیل وترخیص المركبات المشار الیھا في الفقرة   -ب 
ً امن تاریخ  أشھرالتصرف بھا خالل مدة ال تزید على ستة    .نتفاء تلك الغایة وبعكس ذلك یتم شطبھا فنیا

   
دینار وال تزید على خمسمائة ) ٥٠٠(یعاقب السائق بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشھر وبغرامة ال تقل عن   - أ    -٤١المادة 

على تقاطعات الطرق وملتقیاتھا  وتفرعاتھا التـي تسلكھا القطارات أو على مقاطع مركبتھ ترك  أووقف أ إذادینار  ألف) ١٠٠٠(
  .  السكك الحدیدیـــة وخطوط السكك الحدیدیة

) ١٠٠٠( علىدینار وال تزید خمسمائة ) ٥٠٠(سنة أو بغرامة ال تقل عن  علىشھرین وال تزید  عنیعاقب بالحبس مدة ال تقل  - ب
ً ل من ارتكب أیـن كتـین  العقوبتـیا ھاــكلتدینار أو بألف    - :ة ـــمن  المخالفات التالی ا

 .عدم تقید سائقي المركبات بتعلیمات وإشارات حارس ممر السكك الحدیدیة
 .عدم االلتزام باإلشارات الضوئیة أو الصوتـیة الصادرة عن القطـــــــــــارات

تقاطعات الطرق وملتقیاتھا  وتفرعاتھا ة ویسكك الحدیدیة وخطوط السكك الحدیدأي من مقاطع ال بجوارأو تركھا المركبة  إیقاف
ً من ) ١٥(بمسافة تقل عن وذلك التـي تسلكھا القطارات   .الجانبین أي منمترا



 ١٤

  
ً ) ٦٠(على المدعي العام المختص ارسال ملخص باألحكام الصادرة خالل  -٤٢المادة إلى  من تاریخ صدور القرار القطعي یوما

إال بعد تسدید  لھأو إنجاز أي معاملة العائدة للمحكوم علیھ رة الترخیص وال  یجوز تجدید رخصة القیادة أو رخصة المركبة إدا
ً لتلك األحكامعلیھ المحكوم بھا مخالفات السیر  قیــمة غرامات   .وفقا

  
ل قیمھا واعتماد النماذج المستخدمة بموجب الواردة في ھذا القانون وتحصیمخالفات السیر تحدد جمیع إجراءات ضبط     -٤٣المادة

  .نظام یصدر لھذه الغایة 
  

  ٠ما لم یثبت عكس ذلك  ما ورد فیھا من وقائعبحجة مخالفات السیر أوراق الضبط المحررة في  البیانات و تعتبر   -أ  - ٤٤المادة
كانت الصورة  إذاالقضائیة  اإلجراءاتولة في الرقابة المروریة بینة فنیة مقب أجھزةالصور الصادرة عن البیانات و تعتبر   - ب

  .ذلك عكس یثبتتحتوي على رقم لوحة المركبة ومكان وجودھا ووقت ارتكاب المخالفة مالم 
  

إقفال العجالت للمركبات  أجھزةالواردة في ھذا القانون استخدام مخالفات السیر ألفراد األمن العام المكلفین بضبط  -أ -٤٥  المادة
  .حجزھا لحین دفع قیمة المخالفة وما ترتب علیھا من أجور و التوقف فیھا او سحبھا أوأاألماكن الممنوع الوقوف لوقوفھا في 

  .بھااو ما یشابھھا من األجھزة غیر المصرح ) الصوتیة او الضوئیة ( التنبیھ  أجھزةإلدارة الترخیص  مصادرة  
  

  أحكام عامة
  

حتفاظ بجمیع القیود المتعلقة بالمركبات ومالكیھا وكذلك قیود السائقین بما في ذلك األحكام على إدارة الترخیص اال   -أ   -  ٤٦المادة
  .القضائیة والقرارات اإلداریة الصادرة بحق أي منھم

او رخص القیادة وتعتبر البیانات والوثائق والصور المستخرجة من  الحاسوب اآللي لتسجیل المعلومات المتعلقة بالمركبات یستعمل 
 .القــضاء ما لم یثبـت العكس أمامدقــة حجــة على الكافــة وب والمصــحاسال
یر ــات السـبعد تسدید جمیع غرامات مخالف إالأو تصریح القیادة أو تصریح التدریب  القیادةال یجوز إجراء أي معاملة على رخصة  

 .التصریح أوحامل تلك الرخصة ة على ـالمترتب
كانت متعلقة  إذابعد تسدید جمیع غرامات مخالفات السیر المترتبة علیھا  إالعلى رخصة المركبة أي معاملة  أجراءال یجوز 

  ٠مخالفة غیابیة ال یُعرف مرتكبھا   أوبالصالحیة الفنیة للمركبة 
  

حقیق في الحوادث مالحقة مخالفات ھذا القانون والت یتولى أفراد األمن العام المكلفون بتنفیذ أحكام ھذا القانون   - أ -  ٤٧المادة
 .المروریة وتنظیم التقاریر الخاصة بھا ، بما في ذلك الحوادث التـي ینتج عنھا الوفیات واإلصابات واألضرار المادیة

یراھا مناسبة إلجراء التحقیقات في الحوادث المروریة التـي مختصة لمجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر اعتماد أي جھة   -ب 
ً مادیة فقطینتج عنھا أضرا     .را

فتح سجل خاص ومنظم للمركبات التي یتم اصالحھا یبین فیھ رقم المركبة واسم  اإلصالح ةورشو أعلى صاحب المحل    -ج
 اإلصالحورشة دد الحاالت التي یتوجب على صاحب المحل او حلھا على ان تصدر تعلیمات ت مالكھا واعمال الصیانة التي اجریت

  .المختصة عنھاالجھات الرسمیة  إبالغ
  

وتأمین تنظیم حركة المرور مدیریة البالتنسیق مع  والبلدیات وأي جھة أخرى ذات عالقةالكبرى تتولى أمانة عمان       -٤٨المادة
  .بما في ذلك تغییر اتجاھات السیر المروریة للمشاة والمركبات على الطرقالسالمة متطلبات 

  
ؤلفة من مندوبین عن المدیریة ووزارة المالیة ودیوان المحاسبة وأي جھة أخرى ذات عالقة للمدیر تشكیل لجنة م     - أ  -  ٤٩المادة

عدم استالمھم لھا او تنازلھم عنھا لصالح  أولبیع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني  في حال عدم مراجعة مالكیھا او مطالبتھم بھا 
ً من تاریخ حجزھا على ) ٢٤( مرورالخزینة بعد  تم اإلعالن عن ذلك بواسطة صحیفتین محلیتین یومیتین ما لم تكن ھناك ی أنشھرا

قضایا منظورة أمام القضاء بشأن تلك المركبات على أن تحدد أسس وشروط ھذا البیع وآلیة عمل اللجنة بتعلیمات یصدرھا الوزیر 
  .لھذه الغایة

من ھذه المادة على سبیل األمانة بعد استیفاء ما یترتب علیھا ) أ(رة یحتفظ بأثمان المركبات التـي یتم بیعھا  وفقا ال حكام الفق     -ب 
ً للخزینة بعد مرور خمس سنوات من تاریخ بیعھا دون المطالبة  من رسوم وغرامات وبدل إیواء و نفقات بیع  على أن تصبح ملكا

    .بھا
  

  - :مور التالیةألك ما یتعلق باــبما في ذل ن التعلیمات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانو إصدارللوزیر   -أ -٥٠المادة
یتم اعتمادھا  تـيالمامي أو الخلفي في المركبات وشروط تصنیع المقطورات وأنصاف المقطورات في الورش الفنیة ألتبدیل الجزء ا

  .لھذه الغایة
  .وآلیات مراقبتھاتحدید السرعة على الطرق  
  .یجب أن تتضمنھا تـيالیادة والتدریب والبیانات مواصفات رخص المركبات ورخص القیادة وتصاریح الق 



 ١٥

  .الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القیادة
  .مراكز تدریب السواقة

  .رخص القیادة المؤقتة لغیر األردنیین
  .اآللیةالمروریة الرقابة 

  .في الحوادث المروریةالفني التحقیق 
  .أعوان السالمة المروریة وتحدید مھام عملھم 

 .دین السباق إنشاء میا
 .نفجارلالنقل المواد الخطرة أو المواد القابلة  
 ٠التجھیز الفني للمركبات  
 ٠الفحص الفني للمركبات  
 .في الحافالت والحافالت المتوسطةوالعاملین في المؤسسات التعلیمیة نقل الطالب  
ً والعائدة للوكالء التجاریین للم  و للمزاولین لمھنة أو لمصانع المركبات أركبات حركة المركبات غیر المخلص علیھا جمركیا

 .تجارتھا أو لمراكز األبحاث المتخصصة بتصمیم و تصنیع وتطویر المركبات
 .جر المقطورات غیر المعدة للشحن 
  .القیادة لمرتكبي الجرائم الخطرة رخص 

  .ھذا القانون في الجریدة الرسمیة أحكامیتم نشر التعلیمات الصادرة بمقتضى  –ب 
  

 للوزیر أن یفوض خطیا أیا من صالحیاتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون باستثناء إصدار التعلیمات إلى  أي من      -٥١المادة
  .ضباط األمن العام حداموظفي الوزارة أو إلى 

  
  - :بما في ذلك لمجلس الوزراء إصدار األنظمة الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون  -٥٢المادة

وریة بما في ذلك تحدید نقاط لعدد من مخالفات السیر المنصوص علیھا في ھذا القانون وذلك حسب جسامة كل منھا ، النقاط المر
وبما  إعادة العمل بھاوكذلك تحدید مجموع النقاط التي تستوجب وقف العمل برخصة القیادة للمدة التي یحددھا النظام وشروط 

 .النقاط المتراكمة ةیتناسب مع مجموع
  .األبعاد القصوى واألوزان اإلجمالیة وقوة المحرك للمركبات ونقل الحموالت ذات األحجام واألوزان الثقیلة وبروز الحمولةنظام 

  ٠لسیر والمرور على الطرق نظام قواعد ا
  

  ٠وما طرأ علیھ من تعدیل   ١٩٨٤لسنة ) ١٤(قم ریلغى قانون السیر   -أ-٥٣المادة
وكأنھا صادرة بمقتضى  وتعدیالتھ ٢٠٠١لسنة )  ٤٧( مقانون السیر المؤقت رق ة بمقتضىصادراألنظمة والتعلیمات التعتبر  –ب 

ً ھا بھا وفقأن تعدل أو تلغى أو یستبدل غیر إلىویستمر العمل بھا ، ھذا القانون أحكام  .ھألحكام ا
  

  .رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا القانون  -٥٤المادة
  

١٥/٧/٢٠٠٨  


