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  ـ٦/١١/١٤٣٧  ٧٠/م

٦٨  
٦٣  
٦٤  
٦٩  
٧٠  
٧٢  
٧٨  
داول    )٤(و) ٣(و) ٢(و) ١(عديالت ع ا

رقام  إضافة جداول جديدة   )٧(و) ٦(و) ٥(تحمل 
    ـ١٨/٧/١٤٣٩ ٧٣/م

  ـ٥/١٢/١٤٣٩ ١١٥/م

  و 
) ٤٠(و) ٣٦(و) ٣٣(و) ١٨(و) ٣(و ) ١(الثانية الفقرة رقم 

  ) ٤٤(و) ٤١(و
عة   السا
  الثامنة

عة عشر   الرا
  السادسة عشر
عة عشر   السا

  العشرون
ادي والعشرون   ا
  السادسة والثالثون 

  الثامنة والثالثون 
عون  ر ادية و   ا
عون  ر عة و   السا

مسون    ا
مسون مكرر    ا

ادية والستون    ا
  الثانية والستون 
ن   الثالثة والست
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ن عة والست   الرا
امسة والستون    ا
  الثامنة والستون 
  الثانية والسبعون 
  الثالثة والسبعون 
عة والسبعون    الرا

امسة والسبعون    ا
عة والسبعون    السا
  التاسعة والسبعون 

لوحة إقتناء (إضافة فقرة  جدول رسوم اللوحات بمس 
خية القديمة   )املركبات التار

  ـ١٤/٩/١٤٤٣  ٨٦/م
  )٧٥(من املادة ) ٢(عديل الفقرة رقم 

  )٧٥(من املادة ) ٣(رقم عديل الفقرة 
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  ـ١٩/٥/١٤٤٢  ١٨
٧/٢/٢  

٧/٣/١  

  )٧٥/٢(عديل املادة رقم   ـ٤/٣/١٤٤٢  ٢٨٥١

  ٤٧للمادة ) ٢(إضافة فقرة   ـ٢٦/٢/١٤٤٣  ٣١٤٩

  ٧/٥  ـ٣٠/٧/١٤٤٣  ١١٤٨٨

  )٢٣(عديل املادة   ـ٥/١٢/١٤٤٣  ١٨٢٤٣
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ق -١ يل مفتوح للس:الطر   .ل س

قر  -٢ س املركبات:الطر سمح فيه  ق    .جزء من الطر

عة ، :املسار -٣ سمح عرضه ملرور صف واحد من املركبات املتتا ق و ر الطر ا  جزاء الطولية ال يقسم إل أي جزء من 

ق أم لم تحدده   .سواء حددته عالمات طولية ع سطح الطر

ق معد لس املشاة:الرصيف -٤   .جزء من الطر

رةا -٥ ق:ز ري الطر ن    .ا الفاصل ب

ق -٦ ضطراري للمركبات:كتف الطر ن معد للتوقف  ره من جانب أو جانب ق محاٍذ ومالصق ل   جزء من الطر

ق -٧ ق:حرم الطر صص للطر   .ا ا

شمل املساحة :التقاطع -٨ ات ، و يجة لذلك ل تالق أو تقابل أو تفرع للطرق ع مستوى واحد أو عدة مستو ون ن ال تت

  .املة

ركة -٩ ق حر ا روج منه ع مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك ، وال  :طر ق الذي يتم الدخول إليه أو ا ر الطر

ق اورة للطر   .يخدم مباشرة امللكيات ا
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دمة -١٠ قا ق  :طر اذي للطر ق ا ركة(ر الطر اورة مباشرة) حر ا خدم امللكيات ا   .و

ع ، أو  :التوقف -١١ م ، أو تحميل البضا و اص ، أو ر ا ضرورة الس ، أو نزول  ستلزم ة زمنية  وقوف املركبة لف

ا غ   .تفر

نتظار -١٢ ة محددة أو غ محددة  غ حاالت التوقف :الوقوف أو  ان ما لف   .وجود املركبة  م

صص لوقوف :املوقف -١٣ ان ا   .املركباتامل

ق -١٤ ق:عالماتالطر يه لتنظيم استخدام الطر ق أو ع جان   .خطوط أو عالمات ع الطر

ا :العاكسات -١٥ ا بحيث يمكن رؤ إحدى عالماته أو توضع  أطراف املركبة أو جانب ق  أي مادة عاكسة توضع ع الطر

  .من مسافة مناسبة

قاملنح الذي يتغ به اتجاه :املنعطف-١٦   .الطر

ا:الشاخصات -١٧ شارات وغ ق من لوحات و   .ل ما يقام ع الطر

ب بقوة آلية أو :املركبة -١٨ س أو  ير و الت أو ج ي أعدت للس ع  ل معدة أو وسيلة من وسائل النقل ال

ديدية شمل وسائل النقل املعدة للس ع خطوط السكك ا   .جسدية وال 

اص أو ل :السيارة -١٩ ما ، أو جر املركبات املعدة لنقل  ل شياء أو  اص أو  ستخدم  نقل  مركبة آلية 

ما ل   .شياء أو 

اصة -٢٠ جوز استخدام السيارة  :السيارة ا م دون أجر و اب ومستلزما اص بنقل الر السيارة املعدة لالستعمال ا

يئة النقل ال ا من  اصة املصرح لقائد اصةا   .عام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة ا

اص  :سيارة أجرة -٢١ ا ع ثمانية أ د سع م بأجر وال تز اب ومستلزما   السيارة املعدة لنقل الر

افلة -٢٢ ن:ا م ع ثمانية، وتنقسم إ نوع د عدد م يز اب ومستلزما   :سيارة معدة لنقل عدد من الر

م بأجرلنقل : حافلة عامة - أ   اب ومستلزما   .الر

م دون أجر: حافلة خاصة - ب   اب ومستلزما   .لنقل الر

ن: سيارة النقل -٢٣ شياء ، وتنقسم إ نوع يوانات و   :سيارة معدة لنقل ا

ع بأجر: نقل عام - أ   شياء والبضا يوانات و   .لنقل ا

ع دون أجر: نقل خاص - ب   شياء والبضا يوانات و   .لنقل ا

 وحدة واحدة: السيارة القاطرة -٢٤
ً
نان معا ّوِ ا مقطورة ، و   .سيارة موصول 

ا مركبة آلية أخرى : املقطورة -٢٥ ا محرك تجر س ل   .ل مركبة ل

ا ع السيارة القاطرة :نصف املقطورة -٢٦ ند جزء كب من وز س   .مقطورة 
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سع:مركبات الطوارئ  -٢٧ منية العامة ، و دمات  ات خاصة ، ال يتطلب سيارات ا زة بإشارات ضوئية ومن افية ا

ددة وعدم التوقف عند إشارات املرور ا عند الضرورة تجاوز السرعة النظامية ا   .عمل

لية -٢٨ ا    :الدراجة  ق  شياء ، وقد ي اص أو  زة بمحرك آ ، ومعدة لنقل  ن أو أك مج لت ل مركبة ذات 

س ة ، ول ل سيارةعر   .ت مصممة ع ش

ا:الدراجة العادية -٢٩ س بقوة راك زة بمحرك آ ، و ن أو أك غ مج لت   .ل وسيلة نقل ذات 

شغال العامة -٣٠ ا املعدات الزراعية: مركبات  ي بما ف س بالدفع الذا الت ال    .املعدات و

لة  حالة عدم وجود مركبة ) النور العا( :نور القيادة -أ -٣١ ق ع مسافة طو ستخدم  إنارة الطر نور املركبة الذي 

ا   .مقابلة ل

ة  حالة وجود مركبة مقابلة ) النور املنخفض(:نور التال - ب ق ع مسافة قص ستخدم  إنارة الطر نور املركبة الذي 

ا   .ل

لفية نوا) الصغ(:أنوار املوضع -ج مامية وا شر  ية للمركبة ، ال  ان ا  إ وا ا  الس وتحدد موضع وجود

لف، مام وا ا من  ن عرض   .وتب

  .الفحص الدوري املعتمدة أحد مراكزالكشف ع املركبة    :الفحص الف -٣٢

ص يقود مركبة: السائق -٣٣   .ل 

ا من وثائق مماثلة ، وثيقة رسمية صادرة من : رخصة القيادة -٣٤ ف بما يصدر ع ية مع ة أجن تصة ، أو من ج دارة ا

ل لقيادة نوع أو أنواع من املركبات ا مؤ ت أن حامل   .تث

ا من وثائق مماثلة ،  :رخصة الس -٣٥ ف بما يصدر ع ية مع ة أجن تصة ، أو من ج دارة ا وثيقة رسمية صادرة من 

  . الطرق تج للمركبة الس ع

تصة -٣٦ ام: دارة ا ما من أح  ملا يرد ف
ً
ذا النظام والالئحة ، وفقا ة تخول صالحية تطبيق    .أي ج

ا بخالف السائق :الراكب -٣٧  م
ً
ا أو نازال  إل

ً
ون صاعدا   .ل من يوجد  املركبة أو ي

م ، مثل:املشاة -٣٨ م ، ومن  حكم ون ع أقدام س ة أطفال  اص الذين  اص الذين يدفعون أو يجرون عر

اصة حتياجات ا ض ، أو ذوي  ة مر   .، أو عر
تصة - ٣٩ كمة ا ة: ا وادث املرور ولة صالحية النظر والبت  القضايا وا كمة ا   .ا

ادث املروري  - ٤٠ ا مركبة متحركة واحدة  :ا ون أحد أطراف ة أو  - ل واقعة ي شر ا أضرار  تج م ا ، و قل ـ أو حمول ع 

ن  نقسم إ قسم ما دون قصد  و ل   : مادية أو 

سيط- أ ات  :حادث مروي  تج منه تلفيات  املمتل  إسعافيا - خاصة أو عامة  - ما ي
ً
تج منه إصابة تتطلب عالجا  .وال ت

ما ، أو تلفيات جسيمة :دث مروري جسيمحا- ب  ، أو كال
ً
 إسعافيا

ً
اق لألرواح ، أو إصابات تتطلب عالجا تج منه إز   . ما ي



  ٨ 
 

ب مشروع ؛ بحيث تحدث :التفحيط - ٤١  ودون س
ً
ل غ منتظم عمدا ش ماكن العامة  ور  الطرق أو  قيادة املركبة ب

ا أثناء الس  لتفاف حول نفس  أو 
ً
سارا  أو 

ً
 مع جعل املركبة تقوم بالزحف يمينا

ً
 عاليا

ً
 صوتا

ً
طارات غالبا

ا أو ناقل ابح ا أو م لف باستخدام قوة محرك ستعراض لألمام أو ا ا ألجل  ركة ف   .  ا

ن  طار لية ذات  ن ، أو جعل الدراجة  سر ن أو  يمن ن  طار س ع  ا  عد  حكم التفحيط إمالة املركبة وجعل وُ

ا أثناء  عض أجزا ا ، أو القيام بفك  س ع إطار واحد ، أو خروج السائق أو الراكب من املركبة أثناء س

ستعراضس   .ا ؛ ألجل 

  :وزان - ٤٢

حتياطية  :وزن السيارة الفارغ-أ ا  صالح وأدوا ا وآالت الصيانة و زة بمحروقا  .وزن السيارة و مج

جما-ب اب :وزن السيارة  مولة والسائق والر  إليه ا
ً
 .وزن السيارة الفارغ مضافا

مولة(الوزن الصا -ج ن): ا ن الوزن  .جما والفارغ الفرق ب

وري-د ور الواحد :الوزن ا مولة ع ا ي من ا ز   .الوزن ا

ذا النظام:الالئحة - ٤٣   .الالئحة التنفيذية ل

ل املركبة - ٤٤ اور وقاعدة املركبة  :ي رك وا ناء ا   ).الشا(جسم املركبة باست
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و رقم اللوحة املصر  - ٣/١ اص  ا من قبل إدارة املرور املعنية وفق ما جاء  املادة الرقم ا يل وفة للمركبة بحسب نوع 

ذه الالئحة عة من    .السا

ة املالك   -  ٣/٢ و   .تحتوي رخصة الس ع رقم لوحة املركبة وترتبط 

  

اص  - ٤/١ سي أي مركبة ما لم تحمل اللوحات ا دارة العامة للمرورال يتم  ا الصادرة من    .ة 

رة للعيان ومقروءة -  ٤/٢ ون ظا صص بحيث ت ا ا ا ا  م خرى  مؤخر ت إحدى اللوحات  مقدمة املركبة، و ّ ث
ُ
  .ت

 

  
  

ان  -٥/١ ت  م ق لوحة واحدة تث ا ع الطر ل دراجة آلية مسموح باستخدام ا تصرف ل   .وا  مؤخر

ة لوحة املركبة  -٥/٢ ب رؤ ا ي م ان  تصرف لوحة إضافية للمقطورة ونصف املقطورة تحمل نفس رقم لوحة القاطرة إذا 

  .القاطرة

  

ن من- ٦/١ ن الصادرت ما ال يجوز وضع غ اللوحت ما  وال إعار غي لون   .دارة العامة للمرور وال 
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ع ال تحمل لوحات غ سعودية الس ع  - ٦/٢ اب والبضا ن ومركبات نقل الر ن والزائر اصة بالعابر يجوز للمركبات ا

  :الطرق  اململكة مع مراعاة ما ي

خ - ٦/٢/١ ص ب ا  ذه املركبات مرخصة  بلد ون  ا  اململكة وتحمل اللوحات أن ت يص ساري املفعول مدة وجود

  .النظامية لذلك البلد

ة املفعول  - ٦/٢/٢ قل معتمدة وسار ن ضد الغ ع    .أن تحمل وثيقة تأم

 

  

ا(أنواع اللوحات- ٧/١ ا) فئا   :وشروط إصدار

ا- ٧/١/١ اصة بأنواع   :اللوحات ا

اصة - ٧/١/١/١   :لوحة املركبة ا

وميــة  ن ، واملصــا ا ــ الســعودي ن وغ ن الســعودي اص ، واململوكــة للمــواطن ــ ا عــن ثمانيــة أ ــد ســع ــ ال تز تصــرف للمركبــة ال

ا بأجر يئة النقل العام الستخدام  من 
ً
ا ترخيصا ناء املركبة ال لد ات واملؤسسات لالستخدام بدون أجر باست   .، والشر

تية- ٧/١/١/٢ اص ، وتنقسم إ الفئات    :لوحات مركبات النقل ا

فيف -٧/١/١/٢/١ اص ا   :لوحة مركبة النقل ا
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جمــا عـــن  ـــا  ـــد وز ــ ال يز ـــ ) كجـــم ٣٥٠٠(تصــرف للمركبـــة ال اص  ـــ مكـــن أن تنقــل  شـــياء ، و يوانــات  و ، واملعــدة لنقـــل ا

م ، واململوكة لل صصة ل ات واملؤسسات لالستخدام بدون أجرماكن ا ومية والشر ن واملصا ا ن السعودي   .مواطن

اص الثقيل-٧/١/١/٢/٢   :لوحة مركبة النقل ا

ــن  ــا عــ جمــ ــــا  ــد وز ــ ــ يز ــ ــم ٣٥٠٠(تصــــرف للمركبــــة ال ــ ) كجــ ــ اص  ــ ــ ـــل  مكــــن أن تنقـ شــــياء ، و يوانــــات و ، واملعــــدة لنقــــل ا

م واململو  صصة ل ات واملؤسسات لالستخدام بدون أجرماكن ا ومية والشر ن واملصا ا ن السعودي   .كة للمواطن

تية - ٧/١/١/٣ اصة، وتنقسم إ الفئات  افلة ا   : لوحة مركبة ا

ة-٧/١/١/٣/١ اصة الصغ افلة ا   :لوحة مركبة ا

ــن  ا عـ ـــد ســـع ــ ال تز ـ افلـــة ال ن الســـ) ١٥(تصـــرف ل ــواطن ــات راكـــب واململوكـــة للمـ ات واملؤسسـ ــر ــة والشـ وميـ ــا ا ن واملصـ عودي

م بدون أجر اص ومستلزما   .لنقل 

ة-٧/١/١/٣/٢ اصة الكب افلة ا   :لوحة مركبة ا

ا عــن  ــد ســع ــ تز افلــة ال ات واملؤسســات لنقــل ) ١٥(تصــرف ل وميــة والشــر ن املصــا ا ن الســعودي راكــب واململوكــة للمــواطن

م   .بدون أجر اص ومستلزما

ا - ٧/١/٢   :اللوحات العامة بأنواع

تية- ٧/١/٢/١   :لوحات مركبات النقل العام وتنقسم إ الفئات 

فيف -٧/١/٢/١/١   :لوحة مركبة النقل العام ا

ــن  ــا عــ جمــ ــــا  ــد وز ــ ــ ال يز ــ ــم ٣٥٠٠(تصـــرف للمركبــــة ال ــ) كجــ ــ اص  ــ ــ ــن أن تنقــــل  مكــ ــياء و شــ يوانــــات و ــدة لنقــــل ا  ، واملعــ

ات واملؤسسات لالستخدام بأجر ومية والشر ن واملصا ا ن السعودي م ، واململوكة للمواطن صصة ل   .ماكن ا

  :لوحة مركبة النقل العام الثقيل -٧/١/٢/١/٢

ــن  ــا عــ جمــ ــــا  ــد وز ــ ــ يز ــ ــم ٣٥٠٠(تصــــرف للمركبــــة ال ـــل ) كجــ مكــــن أن تنقـ شــــياء ، و يوانــــات و ــ ، واملعــــدة لنقــــل ا ــ اص  ــ ــ

ات واملؤسسات لالستخدام بأجر ومية والشر ن واملصا ا ن السعودي م ، واململوكة للمواطن صصة ل   .ماكن ا

  

تية - ٧/١/٢/٢ افالت العامة وتنقسم إ الفئات    :لوحات مركبات ا

ة-١/٢/٢/١/ ٧ افلة العامة الصغ   :لوحة ا

ــن  ا عـ ـــد ســـع ــ ال تز ـ افلـــة ال ــات ) ١٥(تصـــرف ل ات واملؤسسـ ــر ــة والشـ وميـ ــا ا ن واملصـ ن الســـعودي ــواطن راكـــب واململوكـــة للمـ

م بأجر اص ومستلزما   .لنقل 

ة -١/٢/٢/٢/ ٧ افلة العامة الكب   :لوحة ا

ا عـن  ــد سـع ـ تز افلـة ال ات ) ١٥(تصـرف ل وميــة والشـر ن واملصـا ا ن السـعودي واملؤسسـات لنقــل راكـب واململوكــة للمـواطن

م بأجر   .اص ومستلزما

جرة - ٧/١/٢/٣   :لوحات مركبات 



  ١٢ 
 

ن  اص الطبيعيـــ ـــ اص واململوكـــة لأل ـــ ـــ ثمانيـــة أ ا ع ـــد ســـع م بـــأجر ، وال تز ـــاب ومســـتلزما تصـــرف للســـيارات املعـــدة لنقـــل الر

يئة النقل العام  من 
ً
م ترخيصا ن ممن لد عتبار   .و

  :لوماسية والقنصليةاللوحات الدب -  ٧/١/٣

ـــة -٧/١/٣/١ ارجيـــ ـــن وزارة ا ــة مـــ ــ ــــب موافقــــــة خطيــ ـــة بموجــ ــة والدوليـــ ــ قليميــ ــات  ــ يئــ ـــلية وال ـــــية والقنصـــ ـــات الدبلوماسـ ـــرف للبعثـــ تصـــ

انت البعثة معفاة من الرسوم من عدمه للمعاملة باملثل ا ما إذا   
ً
ا   .مو

ط لصــرف اللوحــات للبعثــات الدبلوماســية أو القنصــلية -٧/١/٣/٢ ــون املركبــة مملوكــة لتلــك البعثــات أو  شــ ــم أن ت ــ حكم ومــن 

ارجية ا ممن يحملون الصفة الدبلوماسية بموجب خطاب من وزارة ا   .ألحد موظف

ا-٧/١/٣/٣   .ال يجوز وضع اللوحات الدبلوماسية أو القنصلية ع أي مركبة غ املصروفة ل

  :اللوحات املؤقتة -  ٧/١/٤

ــا  ل بالنظــام تصــرف للمركبــة للســ  ــ عــد دفــع الرســوم املقــررة ، و دارة العامــة للمــرور  ــا  ــ تقر ــاالت ال ــ ا داخــل اململكــة 

املــة ،  ا مســؤولية  ــتج عــن إســاءة اســتخدام ــا وعمــا ي ــون مســؤولية ع ــة املســتفيدة بحيــث ت ــا ومــن ســلمت لــه وا ــ معلوما

ذه اللوحات إعطاء ا ا والغرض من ذلكوع إدارة املرور ال تصرف  ت مدة استخدام   .ملستفيد وثيقة تث

شغال العامة -  ٧/١/٥   :لوحات مركبات 

رة وكــذلك املعــدات ر تصــ ــ ــالت مطاطيــة أو مج انــت ذات  شــغال العامــة املتحركــة ســواء  ليــات الثقيلــة ومعــدات  ميــع  ف 

ة عتبار صيات  ن وال ن السعودي   .الزراعية اململوكة للمواطن

  :لوحات التصدير - ٧/١/٦

ــاه املنافــــذ  - ٧/١/٦/١ ــ الطــــرق باتجــ ــ ــــا ع ــ  ــن الســ مكــ ــررة و ــوم املقــ ــد دفــــع الرســ عــ ا خــــارج اململكــــة  ــدير ــراد تصــ تصــــرف للمركبــــة املــ

دارة العامــة  ا  ــ تضــع ن موقــع صــرف اللوحــات ومنفــذ العبــور وفــق الضــوابط ال ناســب مــع املســافة بــ وملــدة محــدودة ت

  .للمرور

دد لتلك املركبةال- ٧/١/٦/٢ سمح للمركبة ال تحمل لوحات التصدير بالس  أي خط مغاير التجاه منفذ العبور ا  .  

ــــافالت و -٧/١/٦/٣ ــات النقــــل وا ن بتملــــك مركبــ ــعودي ــ الســ ــ ــمح لغ شــــغال العامــــة ســ ــة( معــــدات  ــن الدولــ ــ معانــــة مــ ــ لغــــرض ) الغ

ا باسمه يل ا فور    .تصدير

ـــدراج- ٧/١/٧ ــات الـــ ــ ــةلوحــ ــ ليــ ن : ات  ــ ــ اص الطبيعيــ ــ ــ ــ ــة لأل ــ ــ الطــــــرق واململوكــ ــ ــ ا ع ــتخدام ــ ــموح باســ ــ ـــة املســ ليـــ ـــة  ـــرف للدراجـــ تصـــ

ن عتبار   .و

ــة -٧/١/٨ ــ ـــة القديمــ ــ خيـ ــات التار ــ ــاء املركبــ ــ ـــات اقتنــ ـــــق : لوحـــ ــا وفـ ـــ ـ ــ اقتناؤ ــ ــ ـــا  ـــ ــ يرغــــــب مالك ــ ــ ـــة ال ـــــة القديمـــ خيـ ـــة التار ــ تصــــــرف للمركبـ

دارة العامة للمرور ا    .الضوابط ال تقر

  :مواصفات اللوحات-٧/٢

صم حراري -٧/٢/١ ل من مادة عاكسة و ش ودة و ون اللوحات مصنوعة من مادة ذات مواصفات عالية ا   .يجب أن ت

ـــــك - ٧/٢/٢ ــات تلـ ــ ــد مقاســ ــ ــرور تحديــ ــ ـــة للمــ ــــإلدارة العامـــ ة، ولــ ــ ــ ــات قصــ ــ ـــــة، لوحــ لـ ـــات طو ــة، لوحـــ ــ ــات عاديــ ــ ــ لوحــ ــ ــ ــات إ ــ ـــــم اللوحــ تنقسـ

  .اللوحات



  ١٣ 
 

دارة العامة للمرور - ٧/٢/٣ يل املركبة وفق ما تحدده  ون ذات داللة ع نوعية    .أن ت

افظة ع اللوحة - ٧/٣   :كيفية ا

٧/٣/١- 
ّ
ث

ُ
دارة العامـة أن ت ـا  ـ تقّر قـة ال ـا وفـق الطر صص ل ان ا ـ ت اللوحات  امل رة ومقـروءة، ع ـون ظـا للمـرور بحيـث ت

ة  أي موقع  مقدمة املركبة ت اللوحات القص ب   .ان يتم السماح بت

ا باستمرار- ٧/٣/٢ ا تفقد ة املعالم وغ تالفة وع مالك املركبة وسائق ون اللوحة وا   .أن ت

ا- ٧/٣/٣ غي لو   .عدم وضع أي إضافة أو ملصق ع اللوحات أو 

سليم اللوحات إلدارة املرور -٣/٤/ ٧ ا، فيجب  يل عرض املركبة للتلف أو إلغاء    . حالة 

ــ  - ٧/٤ ــ ا ، وذلـــك بنـــاء ع ــ شـــراء ـ ــام مـــن يرغـــب  ــ أمـ ـ ــزاد عل ــ مـ ــ ــات  ــام لوحـــات املركبـ عـــض أرقـ ــرور طـــرح  يجـــوز لـــإلدارة العامـــة للمـ

دارة العامة للمرور ا    .التعليمات والضوابط ال تحدد
تيةتصم  -  ٧/٥ لية  ة ع لوحات املركبات وفق    -:م شعارات مم

ن   -  ٧/٥/١ ا لتطلعات الراغب ا وتحقيق دارة العامة للمرور تصاميم الشعارات ع لوحات املركبات بما يضمن تم ح  تق

ستعانة بمن تراه ص طبي أو اعتباري و حات من أي  يل ذلك استقبال املق ا  س ا ول   .وضع

ة ع لوحات املركبا -  ٧/٥/٢ تيةيرا عند تصميم الشعارات املم   -:ت الضوابط 

  .أن ال يؤثر الشعار ع بيانات لوحة املركبة - ٧/٥/٢/١

سالمية -  ٧/٥/٢/٢ عة  ام الشر ون الشعار ذا داللة تخالف أح داب العامة أو يخل ب أن ال ي جتما أو ذا أو ينا  السلم 

ية شر التعصب والكرا ة أو ي   .داللة قبلية أو عنصر

ةأن ال  - ٧/٥/٢/٣ نظمة السار ة و نظمة املتعلقة بحماية امللكية الفكر   .يخالف الشعار 

سيق  - ٧/٥/٣ ا الت دارة العامة للمرور تصميم الشعار، ول ات ذات العالقة وفق ما تقتتو  تم مع ا نظمة، و  به 

ر الداخلية   .اعتماد التصميم من قبل وز

عد دفع الرسوم -  ٧/٥/٤ ل املركبة بذلك يوضع الشعار  تم التأش     .املقررة ع لوح املركبة و

ا أو  -  ٧/٥/٥ ا قبل تلف  حال تلف أو فقدان لوحة أو لوح املركبة يصرف بدل فاقد أو تالف بالشعار املم املوضوع عل

عد دفع الرسوم املقررة ا،    .فقد

  

تية - ٨/١ ام  ا وفقا لألح ا ووضع اللوحات عل اصة  صدار رخصة الس ا يل املركبة و   :يتم 

  هـ١٩/٥/١٤٤٢وتاريخ  ١٨مادة معدلهبموجب القرار الوزاري رقم ) ٧/٣/١*(
 هـ٣٠/٧/١٤٤٣وتاريخ  ١١٤٨٨جديدة بموجب القرار الوزاري رقم إضافة مادة ) ٧/٥*(

  هـ١٩/٥/١٤٤٢وتاريخ  ١٨بموجب القرار الوزاري رقم مادة معدله) ٧/٢/٢*(

 



  ١٤ 
 

ــة معتمــدة  -٨/١/١ مــارك أو أي ج يئــة العامــة ل  أو مــن ال
ً
ــات املصــنعة محليــا ــت ملكيــة املركبــة ســواء مــن ا وجــود مــا يث

ات الرسمية   .من ا

يل املركبة-٨/١/٢ ون اللوحة مطابقة لنوعية    .أن ت

الفات ـ إن وجدت ـ -٨/١/٣ تبة ع ا   .سديد الرسوم املقررة والغرامات امل

ن معتمدةأن ت-٨/١/٤ قل ـ من شركة تأم ا ضد الغ ـ ع   عل
ً
  .ون املركبة مؤمنا

ا-٨/١/٥   .توثيق بيانات املركبة ومالك

ــا حــوض ) بــك آب(عــدم صــرف لوحــات خاصــة للمركبــة مــن نــوع -٨/١/٦ ــ ل ـــا ) صــندوق (ال املعــدة للنقــل ، بحيــث يصــرف ل

  .لوحات نقل

ــا يحمـــل  -٨/١/٧ ـ عـــد تحديـــد مفـــوض لقياد ســـمح لـــه بالقيـــادة إال  ل املركبـــة ملـــن ال  ـــ عتبـــاري ال  ص  ـــ ــدا ال فيمـــا عـ

مكــن  ض و ب التفــو عــد زوال ســ ض إال  لــه لقيــادة املركبــة وال يجــوز إلغــاء التفــو ة املفعــول تؤ رخصــة قيــادة ســار
بدال املفوض بآخر   .اس

يل املركبة ال يتطلب ت-٨/١/٨ ات عدم  ات أخرى إال بموافقة تلك ا ا موافقة ج   .ملك

نظمة - ٨/٢ ل املركبة بموجب ما تقره    .يمكن وضع قيد ع 

ستخدم الطرق العامة-٨/٣ ة ال    .ل لدى إدارة املرور املركبات العسكر

ـــ ا-٨/٤ لزامـــي ع ن  ـــام الوثيقـــة املوحـــدة للتـــأم  ألح
ً
ـــ املركبـــة وفقـــا ن ع ـــون التـــأم ملركبـــات الصـــادرة مـــن مؤسســـة النقـــد ي

ي السعودي   .العر

ختصاص -٨/٥ ة  عد موافقة ج منية إال  ات  زة ا ة ألج زة مشا يل املركبة املصفحة أو ال تحمل أج   .عدم 

 للضـــــوابط -٨/٦
ً
ـــــا ملـــــن تـــــراه وفقـــــا يل املركبـــــات أو نقـــــل ملكي ـــــ ــــإلدارة العامـــــة للمـــــرور مـــــنح صـــــالحية إجـــــراء  ـــــ يجـــــوز لـ ال

قتضاء ذه الصالحية عند  ب  ا  ا، ول   .تحدد

ســمح بتعــديل مجــال -٨/٧ ن وال  ــ والتــأم ث مــن الفحــص الف ســ عــد دفــع الرســوم املقــررة و ــا  ل املركبــة املــراد اقتناؤ ــ

ذا الغرض  انت مستوردة ل ا إذا    .استعمال

شــــرط توافــــق نــــوع-٨/٨ ــــ مركبــــة أخــــرى  عــــد دفــــع الرســــوم املقــــررة واســــتكمال  يمكــــن نقــــل اللوحــــة مــــن مركبــــة إ يل  ــــ ال

  .جراءات الالزمة

  

 للشروط التالية يتم إجراء   -٩/١
ً
  :نقل ملكية املركبات وفقا



  ١٥ 
 

دارة العامــة للمــرور  -٩/١/١ ــ ذلــك مــا لــم تقــر  غ عتــد  ــق محــالت بيــع املركبــات املرخصــة وال  م عــن طر ــ وجــود عقــد بيــع م

  .وسائل أخرى 

ا قيود تمنع ذلك  -٩/١/٢   .عدم نقل ملكية أي مركبة عل

ة مختصة إذا تطلب الوض -٩/١/٣   .ع ذلكموافقة أي ج

  .سديد الرسوم املقررة والغرامات ـ إن وجدت ـ - ٩/١/٤

ن معتمدة - ٩/١/٥ قل ـ من شركة تأم ا ضد الغ ـ ع   عل
ً
ون املركبة مؤمنا   .أن ت

  .وجود فحص ف دوري للمركبة ساري املفعول  - ٩/١/٦

اطات ال تنظم نقل ملكية املر  -٩/٢ ش دارة العامة للمرور  اتضع    .كبة ال تو مالك

ث بنص-٩/٣ ن ، إال ما اس ت د عن اث ن امتالك مركبات خاصة بما ال يز   .لغ السعودي

ــا مــن -٩/٤ ســتكمل إجــراءات نقــل ملكي ــ لــم  ــة أوضــاع املركبــات ال لــإلدارة العامــة للمــرور وضــع التنظيمــات الكفيلــة بمعا

  .محالت بيع املركبات املرخصة

ن -٩/٥ ث من الفحص والتأم س عد دفع الرسوم املقررة و ا    .تنقل ملكية املركبات املراد اقتناء

ـــ أي عضــو مــن أعضــاء البعثــات الدبلوماســـية ممــن يحمــل الصــفة الدبلوماســية باســـمه  -٩/٦ تنقــل ملكيــة املركبــة املباعــة إ

ـــــا باســـــم  ـــــ بقا ـــية لتال ـــــا الصـــــفة الدبلوماســ ـــــ صـــــرف لوحـــــات أو باســـــم البعثـــــة قبـــــل إعطا شـــــار إ ـــــا الســـــابق و مالك

ا   .دبلوماسية أو قنصلية ل

  

عديل مجال استعمال املركبة وفقا للشروط التالية  -١٠/١   :يتم 

عد التعديل -١٠/١/١ تم ممارسته  شاط الذي س ات املعنية بنوع ال عد موافقة ا ون التعديل    .أن ي

عديل مجال استعمال املركبة إذا تطلب الوضع ذلك -١٠/١/٢ تصة عند  ات ا صول ع موافقة ا   .ا

م التعديل مع ما جاء  نظام املرور والئحته التنفيذية -١٠/١/٣   .أن ي

ــادة  -١٠/١/٤ ــ املــ ــ ـــا ورد  ـــا ملـ ـــتم ذلــــك وفقـ ـــات املركبــــة فيـ ونـ ــ م ــ ــ  ــ غي ــة أي إضــــافة أو  ــتعمال املركبــ ـــديل مجــــال اســ عـ ــ  ــ ـــب ع إذا ترتـ

امسة والعشرون(   .من نظام املرور والئحته التنفيذية) ا

عديل مجال استعمال املركبة -١٠/١/٥ ناك قيود تمنع من    .أال يكــون 

تب ع إ-١٠/١/٦  ع السالمة العامةأال ي
ً
  .جراء التعديل خطرا

  .دفع الرسوم املقررة والغرامات ـ إن وجدت ـ وفق النظام -١٠/١/٧

ا -١٠/١/٨ ل املركبة ورخصة س   .إجراء التعديل الالزم  
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ا-١١/١ زا ل عد ذلك  ا وال  ن معلوما ا وتدو ا والتحقق من  طالع عل من طلب رخصة الس و   .يجوز لرجل 

ســـليم رخصـــة ســـ املركبـــة فـــور أتمـــام - ١١/٢ ا بوثـــائق معتمـــدة مـــدة زمنيـــة ال تتجـــاوز  إذا لـــم يـــتم  ـــا، فـــيمكن ســـ ) ٧(أي إجـــراء عل

جراء خ إتمام    .أيام من تار
  

ما- ١٢/١ ام م ا لقاء أي ال ا للغ لر   .ان نوعه ال يجوز لصاحب رخصة الس أن يقدم

ـــان  - ١٢/٢ مــا  ام م ــ ــا لقــاء أي ال ا ص الر ــ ســليم رخصــة الســ العائـــدة ملركبتــه ألي  ــ أو اعتبــاري  ص طبي ــ ال يجــوز ألي 

  .نوعه

ان نوعه -١٢/٣ ما  ب م ز رخصة الس ألي س ص طبي أو اعتباري    .ال يجوز ألي 

طالع -١٢/٤ من طلب رخصة الس و ا  يجوز لرجل   ل
ً
زا عد ذلك  ا وال  ن معلوما ا وتدو ا والتحقق من    .عل

  

ا آليا - ١٣/١ عد توثيق بيانا   .تصرف رخصة س املركبة واللوحات 

  . تصرف رخصة س املركبة واللوحات من قبل إدارة املرور - ١٣/٢

عــد استحصــال  - ١٣/٣ ا مــرة أخــرى  ا، وذلــك بإعــادة صــرف يل ــ عــد إلغــاء  بدلة  ســتفادة مــن اللوحــات املســقطة أو املســ يمكــن 

دارة العامة للمرور ا   للضوابط ال تضع
ً
  .الرسوم املقررة وفقا

  :شروط بيع املركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية  - ١٣/٤

ارجية - ١٣/٤/١   .عدم نقل ملكية أي مركبة تحمل لوحات دبلوماسية أو قنصلية إال بطلب من وزارة ا

ي - ١٣/٤/٢ ــ ــ ــــان املشــ ـ ـ ـــرور إال إذا  ــليم اللوحــــــات إلدارة املــ ــ ســ ـــلية  ـــية أو قنصــ ـــات دبلوماســـ ــ تحمـــــل لوحـــ ــ ــ ـــة ال ــع املركبـــ ــ ــ عنــــــد بيـ ــ ـ يرا

 
ً
 أو قنصليا

ً
  .دبلوماسيا
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قتناء  - ١٤/١ ث من التجديد مركبات  س ا ملدة سنة أو أك و   .تصدر أو تجدد رخص س املركبات بأنواع

ي  - ١٤/٢   :يتم تجديد رخصة س املركبة وفقا لآل

  .اجتياز املركبة للفحص الف الدوري - ١٤/٢/١

 ، وغرامات التأخ عن التجديد ـ إن وجدت ـ  - ١٤/٢/٢
ً
يفاء الرسوم املقررة نظاما   .اس

ن معتمدة  - ١٤/٢/٣ قل ـ من شركة تأم ا ضد الغ ـ ع   عل
ً
ون املركبة مؤمنا   .أن ت

جراء ذلك - ١٤/٢/٤ تصة إذا تطلب  ات ا   .موافقة ا

ا من أي قيود تمنع ذلك -١٤/٢/٥ ل املركبة ومالك   .خلو 

  

  : حالة فقد أو تلف رخصة الس يتم اتخاذ ما ي  -١٥/١

دارة العامة للمرور - ١٥/١/١ ا    .بالغ عن فقدان رخصة الس ع الوسائل ال تحدد

  .دفع الرسوم املقررة - ١٥/١/٢

  : حالة فقد أو تلف لوحات املركبة يتم اتخاذ ما ي  - ٢/ ١٥

ســتكمل إجــراءات صــرف لوحــات  - ١٥/٢/١ تصــة ، ومــن ثــم  منيــة ا ــة  ، ) بــدل فاقــد(ــ حالــة فقــد لــوح املركبــة يــتم إبــالغ ا

صول ع لوحات بدل فاقد عد ا ا إال  سمح بقياد   .وال 

ســـتكمل إجـــراءات صـــ - ١٥/٢/٢ تصـــة ، ومـــن ثـــم  منيـــة ا ـــة  بـــدل (رف لوحـــات ـــ حالـــة فقـــد إحـــدى لـــوح املركبـــة يـــتم إبـــالغ ا

ـــا ملـــدة ال تتجـــاوز ) فاقـــد ســـمح بقياد ـــان ) ١٠(، و ـــ امل خ الـــبالغ ، مـــع وضـــع اللوحـــة املوجـــودة خلـــف املركبـــة  أيـــام مـــن تـــار

ا صص ل   .ا

ـــد  - ١٥/٢/٣ عــ ــا إال  ـــ ــمح بقياد ســـ ـــالف    وال  ــتكمال إجـــــراءات بـــــدل تـ ـــتم اســ ــا يــ ـــ ــن قراء ـــة بحيـــــث ال يمكــ ـــوح املركبــ ـــة تلـــــف لـ ــ حالــ ــ

صو    .ل ع بدل تالفا

ــدة ال تتجـــاوز  - ١٥/٢/٤ ـــا ملـ ســـمح بقياد ــة ف ــ حـــال تلـــف إحـــدى لـــوح املركبـ ــة مـــع وضـــع اللوحـــة ) ١٠(ـ خ طلـــب اللوحـ ــن تـــار أيـــام مـ

ا صص ل ان ا   .الغ تالفة خلف املركبة  امل

مـــا فيعــاد صـــرف لوحــات بـــدل فاقــد بـــنفس الــرقم  - ١٥/٢/٥ ل ن أو  ن ــ حالـــة فقــد إحـــدى اللــوحت ــ اللوحـــة تبـــ مـــع وضــع عالمـــة ع

ل املركبة سلسل الصرف والتأش بذلك   ة حسب    .رقم ال
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مـا خـارج اململكـة فيعـاد صـرف لوحـات  - ١٥/٢/٦ ل ن أو  ـ ) بـدل فاقـد( حالـة فقـد إحـدى اللـوحت بـنفس الـرقم مـع وضـع عالمـة ع

عــد إ ل املركبــة  ــ ــ  ة والتأشــ بــذلك  ــ ن رقــم ال تصــة اللوحــة تبــ ــات ا ــت ذلــك مــن ا حضــار مالــك املركبــة مــا يث

ــ إدارة املــرور اتخــاذ الــالزم حيــال مخاطبــة الشــرطة الدوليــة عــن  ارجيــة وع ــا مصــدق مــن وزارة ا ــ فقــدت ف ــ الدولــة ال

ا بما    .لسمعة اململكة) ء(اللوحات املفقودة خارج اململكة لضمان عدم استخدام

  .قررةدفع الرسوم امل - ١٥/٢/٧

عليــق الــرقم  - ١٥/٢/٨ ارجيــة ليــتم  مــا فيــتم إشــعار إدارة املــرور مــن قبــل وزارة ا ل ــ حالــة فقــد إحــدى اللوحــات الدبلوماســية أو 

اسب  وصرف اللوحات البديلة   . ا

  

  

جراءات التالية  -١٦/١ ا وفق  نتفاع بأجزا ا و   :تنقل ملكية املركبة ال تباع بقصد تفكيك

ــاحب  -١٦/١/١ ا باســــم صــ يل ــ ــ ــد و ديــ س ا ــا ــ ا أو محــــالت م يل ــ ــ ــ  ــ يــــع املركبــــات املل ــــا ب ــــالت املــــرخص ل ا ألحــــد ا ســــليم

ل ا ا ل   .مع إسقاط 

ا - ١٦/١/٢ ا إثبات مص ب فع مالك عذر ذلك ألي س ا إلدارة املرور، و حال  ا ورخصة س   . سليم لوحا

ن -١٦/١/٣ ط وجود الفحص الف الدوري والتأم ش ة املفعول وال  ا سار ل ون رخصة س املركبة املراد إسقاط    .أن ت

ي - ١٦/١/٤ ال مركبة أسقطت بال يجوز إعادة  نتفاع بأجزا ا و   .قصد تفكيك

  

  

تب ع ذلك - ١٧/١ ض فيتحمل ما ي ا دون تفو   .إذا سمح مالك املركبة للغ بقياد

ا وفقا لإلجراءات التالية  - ١٧/٢ ا داخل اململكة وخارج ض الغ بقياد   :ملالك املركبة تفو

عد موافقة املفوض له - ١٧/٢/١ خرى  نظمة  ض من مالك املركبة أو وكيله بما ال يتعارض مع    .يصدر التفو

ا للمفوض  - ١٧/٢/٢ سلم ا ح   عن املركبة املفوض عل
ً
ون املفوض له مسؤوال ت عكس ذلكي   .ما لم يث

ا - ١٧/٢/٣  عل
ً
ة املفعول ومؤمنا ون رخصة س املركبة سار   .أن ت

ــرور تلــــك القيــــود  - ١٧/٢/٤ دارة العامــــة للمــ ــدد  ض ، وتحــ ــود تمنـــع إجــــراء التفــــو ــا واملفــــوض لــــه مــــن أي قيــ ــ ــة ومالك ل املركبــ ــ ــ خلـــو 

خرى  ات  سيق مع ا   .بالت

ا - ١٧/٢/٥ م املركبة ونوع استخدام ناسب مع  ة املفعول ، وت ا وسار ف    .أن يحمل املفوض له رخصة قيادة مع
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ض صالحية رخصة س املركبة، ورخصة قيادة املفوض له - ١٧/٢/٦   .أال تتجاوز مدة التفو

ض للوافدين ع أك من مركبة خاصة كمستأجر - ١٧/٢/٧   .ال يجوز التفو

ســ - ١٧/٢/٨ ة ال  ــ تأشــ عــد حصــوله ع ض بالقيــادة لوافــد داخــل اململكــة  ــاب وعــودة(مح بإصــدار تفــو ة خــروج ) ذ وال يمــنح تأشــ

و مفوض ع أي مركبة ي و   .ا

ة    - ١٧/٢/٩ ض بالقيادة داخل أو خارج اململكة لوافد حصل ع تأش سمح بإصدار تفو ي(ال  ا   ).خروج 

ض بقياد - ١٧/٢/١٠ سمح التفو ص  آن واحدال    .ة مركبة ألك من 

يل مفــوض لــه بقيــادة املركبــة أو مــنح الصــالحية  -١٧/٢/١١ ــ ــا بموجــب عقــود معتمــدة  ــائزة ل ــات املالكــة للمركبــة أو ا ــ ا ع

ض بقيادة املركبة    .للغ بالتفو

ـا ألرض اململكـة وال  -١٧/٢/١٢ عـد عود ـ املركبـة إال  ـار ع ض ا ض املفـوض لـه بمركبـة أخـرى خـارج ال يل التفـو سـمح بتفـو

تصة دارة ا ا ، ما لم يقدم عذر تقبله    .اململكة  حال عدم عود

  

  

ا ح  - ١٨/١ ومية مسؤولة عن مركبا ة ا اتبقى ا ل ا ملالك آخر أو إسقاط    .يتم نقل ملكي

ـــاف لتتـــو إدارة املـــرور تـــدقيق بيانـــات  - ١٨/٢ ـــا إشـــعار إدارة املـــرور قبـــل البيـــع بوقـــت  ـــ ترغـــب بيـــع مركبا وميـــة ال ـــة ا ـــ ا ع

ا   .ذه املركبات ، والتأكد من عدم وجود قيود عل

افة الشعارات - ١٨/٣ ومية بإزالة  ة ا ا للبيع تقوم ا ا قبل عرض ا من مركبا اص  رقام واللون ا   .و

ـا لإلجـراءات  -١٨/٤ وميـة تخضـع املركبـات عنـد نقـل ملكي ـات ا ـ تـنظم بيـع املركبـات العائـدة ل نظمـة واللـوائح ال مع مراعـاة 

ا  نظام املرور والئحته التنفيذية   . املنصوص عل

سليم املركبة ا - ١٨/٥ ا باسمهال يتم  عد إتمام نقل ملكي ي إال    .ومية املباعة للمش

ي بــإجراء  - ١٨/٦ لــزم املشــ ي و ــا باســم املشــ ــ الــدوري عنــد نقــل ملكي وميــة املباعــة مــن إجــراء الفحــص الف ث املركبــات ا ســ

عد ذلك   .الفحص الف الدوري 

ــا و  -١٨/٧ ــ ــد تفكيك وميــــة بقصــ ـــان بيــــع املركبــــة ا ـ ــال  ــ حــ ا أو ــ يل ــ ــ ــ  ــ ــ محــــالت بيــــع املركبــــات املل ــ ــا فتبــــاع ع ــ ــاع بأجزا نتفــ

ا يل ديد مع التقيد بما جاء  نظام املركبات املل  س ا ا   .م

  

يل ونقــــل  -١٩/١ ــ ــ ــ  ــ جــــراءات املتبعــــة  ــا وفــــق  ــ ــرق وتنقــــل ملكي ــا باســــتخدام الطــ ــ ــمح ل ســ ــ  ــ شــــغال العامــــة ال ل مركبــــة  ــ ــ

خرى    .ملكية املركبات 
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ــمح ل -١٩/٢ سـ ــ ال  ــ شـــغال العامـــة ال يل مركبــــة  ــ ـ يل يـــتم  ــ ــ ــ  ـ جـــراءات املتبعــــة  ــــا وفـــق  ــتخدام الطـــرق ونقـــل ملكي ـــا باســ

ن خرى ، مع عدم املطالبة بالفحص الف الدوري والتأم   .ونقل ملكية املركبات 

لة -١٩/٣ له لقيادة نفس نوع املعدة أو  شغال العامة حصول السائق ع رخصة قيادة تؤ ط لقيادة مركبة    .ش

ــذا الغــرض  -١٩/٤ صصــة ل ــ وســائل النقــل ا ــا ع ــ الطــرق بنقل ا ع ســمح باســتخدام ــ ال  شــغال العامــة ال يلــزم مالــك مركبــة 

  . بما يتوافق مع متطلبات السالمة العامة

  

ــ  - ٢٠/١ ــة ، إ ــدمات املرور ــا مــن ا ــا وغ ز ب املركبــات و ــ ــة و ــوادث املرور ــ ا ســتدالل  جــراءات  ــون إســناد املعاينــة و ي

تية ام  ح اص ، وفق الضوابط و   :القطاع ا

اص -٢٠/١/١ دمات إ القطاع ا ن جدوى إسناد أي من تلك ا تصة دراسة مفصلة تب دارة ا   .تقدم 

مـــن العـــام  -٢٠/١/٢ ـــ القطـــاع / يتـــو  ا إ دمـــة املـــراد إســـناد دارة العامـــة للمـــرور إعـــداد كراســـة الشـــروط واملواصـــفات الالزمـــة ل

ر الداخلية للموا ا إ وز اص ، والرفع  اا   .فقة عل

ــ  -٢٠/١/٣ ـــ ا إ ـــراد إســـــناد ـــة املــ دمــ ــرور ا ـــة للمـــ دارة العامــ ــرح  ـــروط واملواصـــــفات تطـــ ــة الشــ ــ كراســـ ـــ ـــة ع ــر الداخليــ ـــ عـــــد موافقـــــة وز

ــ منافســة عامــة  ــاص  جــراءات املنصــوص . القطــاع ا ــام و  لألح
ً
ــا وفقــا ا وجميــع مــا يتعلــق  ــون طــرح املنافســة وترســي و

ا  نظام املنافس ومية عل يات ا   .ات واملش

ـــام  -٢٠/١/٤ ح ن جميـــع الشـــروط و  يبـــ
ً
بـــه مـــع مـــن رســـت عليـــه املنافســـة عقـــدا ـــر الداخليـــة أو مـــن ين عـــد ترســـية املنافســـة ، يوقـــع وز

ا إليــه ومــا يمكــن اتخــاذه ــ املســند تقــديم ــا وع ا وآليــات الرقابــة عل ا إليــه ، وكيفيــة تقــديم دمــة املســند تقــديم  املتعلقــة با

نود العقد خالل ب   .من إجراءات  حال 
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ــ تـــرخيص مـــن إدارة املـــرور بحيـــث  - ٢١/١ ـ صـــول ع عـــد ا ــاالت أو مـــزادات لبيـــع املركبـــات إال  ـ ال يجـــوز افتتـــاح معـــارض أو صـــاالت أو و

دارة العامة للمرور مع مراعاة ما ي  ا  ل ثالث سنوات وفق الشروط ال تضع   :يجدد 

صول ع ترخيص الفتتاح محل بيع املركبات - ٢١/١/١   .  التقدم بطلب ا

شاط - ٢١/١/٢ سمح بمزاولة ال ل تجاري ساري املفعول    .وجود 

ة املفعول  - ٢١/١/٣ ات ذات العالقة سار   .وجود الرخص الالزمة من ا

ي بمبلغ  -٢١/١/٤ ال) مائ(وجود ضمان بن   .ألف ر

ســمح ملعــرض بيــع املرك -٢١/٢ عــد التقــدم إلدارة املــرور ال  ا إال  ــار قبــل إصــالح ســم ا ــ ا ــا تلفيــات  بــات بــإجراء عقــد بيــع ملركبــة 

ي   
ً
  :لطلب املوافقة ع ذلك متضمنا

ـــون معـــه  -٢١/٢/١ ســـيم الـــذي ال ت ـــ أو ا ـــ درجـــة التلـــف الك  وال يصـــل إ
ً
ســـيطا ـــون التلـــف  ـــ املركبـــة وأن ي انـــه ع إيضـــاح التلـــف وم

ة للساملركب   .ة صا

ار وفق نظام املرور والئحته التنفيذية-٢١/٢/٢ سم ا ا تلفيات با   .يتم نقل ملكية املركبات ال 

تية -٢١/٣ االت ومزادات بيع املركبات التقيد بالشروط والضوابط    :ع معارض وصاالت وو

  .التقيد بما ورد  نظام املرور والئحته التنفيذية - ٢١/٣/١

ــم  - ٢١/٣/٢ ــ ــ ــي رقـ ــ ـــ ـــــوم املل ـــــادر باملرســ ـــــة الصــ اصــ ـــة ا ــ ـــة املدنيــ ــ منيــ ـــة  ـــ راسـ ــام ا ــ  لنظـــ
ً
نادا ــ ــ ــ ــة اسـ ــ ـــــات أمنيـــ ــع حراســ ــ خ ) ٢٤/م(وضـــ ــار ــ وتـــ

  .ـ ٨/٧/١٤٢٦

افية - ٢١/٣/٣ ضاءة  ات مراقبة و ام ه ب شأة وتج ن موقع امل   .تأم
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افيــة واملظللـــة لوقــوف املركبــات املعروضـــة للب - ٢١/٣/٤ يــع ، وصــالة جلــوس مكيفـــه للعمــالء ومصــ ودورات ميـــاه تــوف املســاحة ال

ن اتب للموظف   .وم

اجة - ٢١/٣/٥ ا عند ا ا للرجوع إل حتفاظ  عة و   .أرشفة عقود املبا

ونيــة  - ٢١/٣/٦ لك ــ وســائل الــدفع  ــون الــدفع ع ــ أن ي ع أو نظــام (عــدم اســتخدام النقــد ع ــل مصــر مــن خــالل نظــام ســر تحو

ــة ــ ئتمانيـ ــات  ــ ــدى ، البطاقــ ــ ـــام مـ ـــداد ، نظـــ ـــي ) ســ ـــ ـــد العر ــة النقــ ــ ـــن مؤسســ ــدة مــ ــ ـــة املعتمــ ونيــ لك ــدفع  ــ ـــائل الــ ـــن وســ أو أي مـــ

  .السعودي 

ــ مـــدخل محــــالت - ٢١/٣/٧ ــ ــاءة ع ــع لوحــــات مضــ ــات  وضـ ــع املركبــ ــاالت ، صــــاالت معــــارض مــــزادات(بيــ ـ ــ ) و ــ ــم (مشـــتملة ع ســــم ورقــ

خيص تصة) ال ومية ا ات ا   .الصادر من ا

شاط املرخص به - ٢١/٣/٨  لطبيعة ال
ً
الة أو الصالة أو املزاد خالفا شاط  املعرض أو الو   . عدم مزاولة أي 

صصة للبيع خارج -٢١/٣/٩ االت والصاالت عدم وضع املركبات ا   .املعارض والو

ــــذا  -٢١/٣/١٠ ـــون   أو شـــراًء وأن ي
ً
ــد بيعـــا ــ العقــ ـ  

ً
ـــون طرفـــا ــع وشـــراء املركبــــات أن ت ــ ترغــــب مزاولـــة بيـ ـ ــاالت ال ــاالت والصـ ـ ــ الو ـ ع

شأة ل التجاري للم   ال
ً
شاط مضافا   .ال

ث  -٢١/٣/١١ س راج ع املركبات داخل محل بيع املركبات و   .من ذلك محالت البيع باملزادعدم إجراء ا

 عــن البيانــات  -٢١/٣/١٢
ً
ــون صــاحب املعــرض مســؤوال دارة العامــة للمــرور و ا  عتمــد ــ  ليــة ال إجــراء عقــود بيــع املركبــات وفــق 

يح ل  ش عبئة البيانات  ي و ع واملش ة البا و ا ع الواقع والتأكد من  اصة باملركبة ومطابق   .ا

ة املفعـول وأن عدم إج -٢١/٣/١٣ ـون رخصـة سـ املركبـة سـار مـا ، وأن ت ي أو الوكيـل ع ع واملشـ راء عقـد البيـع دون موافقـة البـا

ا ون املركبة مجتازة للفحص الف الدوري ومؤمنا عل   .ت

ية  -٢١/٣/١٤   .عدم بيع أو شراء املركبات ال تحمل لوحات أجن

ــام  -٢١/٣/١٥ ــ ـــــل العــ ـــات النقـ ــ ــع مركبـ ــ ــون بيــ ــ ــ ــأن ي ــ ــ ـــــل ا ــــنوالنقـ ــا عــ ــ جمــ ـــا  ـــ ــد وز ــ ــ ــ يز ــ ــ ــم ٣٥٠٠(اص ال ــ ـــة ) كجــ ــافالت العامـــ ــ ــ وا

جرة العامة وفق التعليمات املنظمة لذلك شغال العامة وسيارات  اصة ومركبات    .وا

ائه -٢١/٣/١٦ خيص خالل مدة ال تتجاوز ثالثون يوما من ان   .تجديد ال

ندات البي -٢١/٣/١٧ د إدارة املرور بمس اتزو   .ع  حال طل

غالق بحقه -٢١/٣/١٨ ة  ة تطبيق عقو   .عدم ممارسة البيع والشراء أثناء ف

دارة العامـــة  -٢١/٣/١٩  فـــال بـــد مـــن موافقـــة 
ً
ــا ونيـ ــاالت أو املـــزادات الك ـ ـــق املعـــارض والصـــاالت والو ـــ حـــال بيـــع املركبـــات عـــن طر

ا لذلك   .للمرور وفق الضوابط ال تضع

ـــ حـــال نقـــل ملكيتـــه آلخـــر أو وجـــود وكيـــل عليـــه عـــدم  -٢١/٣/٢٠ عـــد وفـــاة مالكـــه إال  شـــاط محـــل بيـــع املركبـــات  ـــ مزاولـــة  ســـتمرار 

  .من الورثة

ي -٢١/٤  لآل
ً
  :يتم إلغاء ترخيص محالت بيع املركبات وفقا

تصة-٢١/٤/١ ات ا شاط من ا ت إلغاء ال   .وجود ما يث

تبة ع -٢١/٤/٢ ام نظام املرور والئحتهسديد الغرامات امل   .مخالفته ألح
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  . إلغاء الصالحية املمنوحة له من إدارة املرور -٢١/٤/٣

ـــه  -٢١/٤/٤ ـــم إغالقـ ــن ثـ ــاحب املعــــرض ومــ ــؤولية صــ ـــت مســ ـــه وتحـ ــا أو وكيلـ ــ ا ملالك ـــليم سـ ــودة ، و ـــات املوجــ ـــن املركبـ ــالء املعــــرض مـ إخــ

ائية   .بصفة 

عات إلدارة -٢١/٤/٥ ختام واملبا افة    .املرور سليم 
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 للمواصفات القياسية السعودية املعتمدة- ٢٢/١
ً
عاد وفقا وزان و   .تطبق 

  

  
يئة  -  ٢٣/١ عاد املعتمدة الصادرة من ال ام باألوزان و ل ا بالس ع الطرق  يجب ع مركبات النقل املسموح ل

ودة س وا   .السعودية للمواصفات واملقاي

جراءات التالية - ٢٣/٢  للقواعد و
ً
عاد ملركبات النقل وفقا وزان و   .تضبط مخالفات 

عة والعشرون(ما ورد  املادة  مع مراعاة - ٢٣/٢/١ جما ملركبات النقل ) السا ل من يخالف الوزن  عاقب  من نظام املرور 

ي دول    :املقررة حسب ا

  م
  )كجم(الوزن الزائد لإلجما 

مة المخالفة  ال السعودي(ق   )ال
  إ  من

ل  ٢٠٠  ٢٠٠٠  ٢٠٠  ١   )كجم( ١٠٠لایر ل
ل لایر  ٣٠٠  ٥٠٠٠  ٢١٠٠  ٢   )كجم( ١٠٠ل
ل  ٤٠٠  ٧٠٠٠  ٥١٠٠  ٣   )كجم( ١٠٠لایر ل
ل  ٥٠٠  ١٠٠٠٠  ٧١٠٠  ٤   )كجم( ١٠٠لایر ل
ل  ٨٠٠  ١٠,١٠٠أ من   ٥   )كجم( ١٠٠لایر ل
ـ) ٥٠(كجم وأ من ) ١٠٠(أي قراءة لخانة المئات أقل من *  سب    .كجم) ١٠٠(كجم تح

ـ كجم) ٥٠(أي قراءة لخانة المئات تساوي أو أقل من **  سب    .كجم) ٠(تح
اور بـ-٢٣/٢/٢ ّل من يتجاوز وزن أي من ا ا)٢٠٠(عاقب  غرامة مالية قدر م  ل محور ) ٢٠٠٠(ك ال ل   .ألفا ر

عة والعشرون(مع مراعاة ما ورد  املادة - ٢٣/٢/٣  ملركبات النقل ) السا
ً
عاد املقررة نظاما ل من يخالف  عاقب  من نظام املرور 

ي  لآل
ً
  :وفقا

ال-  ٢٣/٢/٣/١ ا عشرة آالف ر غرامة مالية قدر ل مركبات النقل  ي  ل
ً
عاد املقررة نظاما ل من يخالف    .عاقب 
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 ملا ورد بالفقرة رقم - ٢٣/٢/٣/٢
ً
مولة ع مركبات النقل وفقا عاد ا الفات رقم ) ٢٢(عاقب من يخالف أ ق ) ٥(من جدول ا امل

  .بنظام املرور

ا  املادة عند تكرار - ٢٣/٣ الفات املنصوص عل رامة املفروضة  املرة خالل الرحلة الواحدة للشاحنة تتضاعف الغ) ٢٣/٢(ا

ال) ١٠٠,٠٠٠(ما ال يتجاوز السابقة ب   .مائة ألف ر

ا  -  ٢٣/٤ غرامة مالية قدر عاد مركبات النقل ع الطرق  ال) ٥,٠٠٠(عاقب من يتجاوز محطة قياس أوزان وأ وعند  ،خمسة آالف ر

الفة تتضاعف الغرامة املفروضة  املرة السابقة بما ال يتجاوز  اب ) ١٠٠,٠٠٠(تكرار ا ال خالل سنة من ارت مائة ألف ر

و الفة    .ا

الف تمنع مرك -  ٢٣/٥ وزان من مواصلة الس ع الطرق  حال تجاوز مقدار الوزن ا ) ٢,٥٠٠(بة النقل من قبل محطات قياس 

الف للمحور  الفة املرتكبة) ٥٠٠(كجم أو تجاوز مقدار الوزن ا خالل بتطبيق الغرامة املالية ع ا   .كجم مع عدم 

ا، وكذلك عدم بقاء  تتخذ وزارة الداخلية التداب الالزمة -  ٢٣/٦ عاد املعتمدة من مواصلة س الفة لألوزان أو  ملنع املركبات ا

تصة ات ا سيق مع ا   .املركبة  محطات الوزن أو ع الطرق، بالت

الف -  ٢٣/٧ ا من الس ع الطرق  ا  حال منع املة عن مركبة النقل وحمول ة الناقلة املسؤولية ال ا لألوزان أو تتحمل ا

، وكذلك عدم بقاء املركبة  محطات الوزن أو ع الطرق 
ً
  .عاد املقررة نظاما

ا من -  ٢٣/٨ ستوجب منع  
ً
عاد املقررة نظاما ا لألوزان أو  انت مخالف سمح ملركبات النقل بمواصلة الس ع الطرق  حال 

ة املعنية أو تم إزا ح من ا ت  املنعذلك؛ إذا وجد تصر سب الفة ال    .لة ا

عاد الثابتة واملتحركة  -  ٢٣/٩ وزان و افية ال تقل عن ثالث عالمات قبل محطات قياس  توضع عالمات إرشادية بارزة ع مسافة 

ن بذلك يه السائق ا لتن   .وما  حكم

ساسية للمخالفة وتتض- ٢٣/١٠ الفة ع البيانات  الفة، شتمل وسيلة ضبط ا ا، ومس ا يل من رقم لوحة املركبة، ونوع 

الفة  ون وسيلة ضبط ا الفة به ع ان ت علقت ا ور  حال  الف، ورقم ا يانات ا ا، و خ وقوع ا، وتار ا ان ارت وم

ل وا ش ا  ته ل   .مث

ــأن  - ٢٤/١ ــ ــ ـــة بـ تصــــ دارة ا ـــــرى  ــ تــ ــ ـــ ــات ال ــ ــ ـــال املركبـ ـــا حيــــ ــ ــ ر ـــــذ بتقر ــدة يؤخــ ــ ــة معتمـــ ــ ـــــعودية مرجعيـــ س الســ ــاي ــ ـــــفات واملقـــ ــ املواصــ ــ ـــ عت

 ع السالمة العامة
ً
ل خطرا ش ا ع الطرق    .استخدام

مركية مجتازة للمواصفة القياسية السعودية للمركبات - ٢٤/٢ اصلة ع البطاقة ا   .عت املركبة ا

ا للمواصفة القياسية السعودية - ٢٤/٣ ت مطابق ادة تث ا ع ش  حصول
ً
يل املركبة املصنعة محليا ط ل   .ش

  

  

  

 ١٨٢٤٣رقم إضافة مواد جديدة بموجب القرار الوزاري ) ٢٣/١٠(إلى ) ٢٣/١(من *
  هـ٥/١٢/١٤٤٣وتاريخ 
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ح إلجراء التعديل  -٢٥/١ ي يصدر التصر   : املركبة وفق 

  .يتم تقييم طلب التعديل من قبل إدارة املرور بما يتوافق مع نظام املرور والئحته التنفيذية -٢٥/١/١

ـــفات  -٢٥/١/٢ ــة الســـــعودية للمواصـــ ــ يئــ ــن ال ــ ــوائح الفنيـــــة الصــــــادرة مـ ــ ــ اللــ ــ ـ ـــددة  ــ ـــة ا ـــ ــن ا ــ ــة مـ ــ ـــديل املركبــ عــ ــ  ــ ــ ح ع ـــنح التصـــــر يمــ

ودة س وا   .واملقاي

ــزود  -٢٥/١/٣ ــودة ، و س وا يئــة الســعودية للمواصــفات واملقــاي  للــوائح الفنيــة الصــادرة مــن ال
ً
ــ املركبــة وفقــا يــتم إجــراء التعــديل ع

ت التعديل   .مالك املركبة بما يث

عد إجراء التعديل ع املركبة  -٢٥/١/٤   .اجتياز املركبة للفحص الف الدوري 

ا معدلة -٢٥/١/٥ ل املركبة بأ   .يتم التأش  

  

ات  -٢٦/١  للتنظيم املعتمد من ا
ً
تصة بذلك يتم إجراء الفحص الف الدوري طبقا   .ا

ــا بالســ ألول مــرة ، مـــا  - ٢٦/٢ خيص ل ـــ عــد مـــرور ثــالث ســنوات مــن ال ديــدة  اصــة ا ــ الــدوري للمركبـــات ا يجــرى الفحــص الف

ا  ــا ومــن ثــم يجــب فحصــ ــ ترا ــ الــدوري لألســباب ال دارة العامــة للمــرور مــدة أقــل مــن ذلــك إلجــراء الفحــص الف لــم تحــدد 

ا   .سنو

ــا بالســ تخضــع مركبــ - ٢٦/٣ خيص ل ــ ن مــن ال ت عــد ســ ــ الــدوري  ــافالت العامــة والنقــل العــام للفحــص الف جــرة العامــة وا ات 

دارة العامة للمرور خالف ذلك  ما لم تحدد 
ً
ا ا سنو   .ألول مرة ، ومن ثم يجب فحص

ة املعنية عن وجود أي مالحظة أمنية أو  -٢٦/٤ ة الفحص الف الدوري إبالغ ا اع ج ة ع املركبة عند إجراء فحص   .مرور

يجـــة  -٢٦/٥ عرضـــت لتلفيـــات جســـيمة ن ـــ  ـــة إلخضـــاع املركبـــات ال ـــوادث املرور تصـــة بـــإجراءات ا ـــات ا ط آليـــا مـــع ا يـــتم الـــر

ا ا أو تصدير ا للس فيتم إسقاط ت عدم صالحي وادث للفحص الف الدوري و حال ث   .تلك ا

ــة ا -٢٦/٦ ا تتـو ا عرضــت للغــرق إلخضــاع ــ  ي إبـالغ إدارة املــرور عــن املركبــات ال تصــة بمباشــرة حــوادث الغــرق بالــدفاع املــد

ا ا أو تصدير ا للس فيتم إسقاط ت عدم صالحي   .للفحص الف الدوري ، و حال ث

لة بدولــة ) ٢٦/٣(و ) ٢٦/٢(مـع مراعــاة مـا ورد باملــادة رقـم  -٢٦/٧ ــ انـت م ــ  ــ الـدوري املركبــات املسـتعملة ال تخضــع للفحـص الف

ا يل ا ب ا للمملكة وال يرغب مالك   .أخرى قبل دخول

ا   - ٢٦/٨ ــدد ــ تحـــ ـــ ات ال ــ ـــ ــ الـــــدوري بحســـــب الف ـــ ـــاج للفحـــــص الف ــ ـــة لنقـــــل ا صصــ ـــــافالت ا ـــع ا ـــة تخضـــــع جميــ دارة العامــ

  .للمرور



  ٢٧ 
 

، أمـــا  - ٢٦/٩ ـــ لي ــ بـــدول مجلـــس التعـــاون ا ـــا لـــدى محطـــات الفحـــص الف ــ يـــتم إجراؤ ـــ الـــدوري ال ادات الفحـــص الف تقبــل شـــ

صوص ذا ا خرى فيتم ذلك بموجب اتفاقية ثنائية  سبة للدول    .بال

  

  

  

ط وســائر أدوات التحميــل -٢٨/١ ــا فــوق املركبــة وعــن أدوات الــر ا وتنظيم ســيق مولــة وت ســائق مركبــة النقــل مســؤول عــن وضــع ا

ت مسؤولية قة منتظمة ومأمونة ما لم تث ا بطر جب مراعاة ما ي وما يتعلق  ه و   :غ

اصة - ٢٨/١/١  لألموال العامة أو ا
ً
ب ضررا س اص أو  ا أي خطر ع  تج م   .أال ي

ة العامة - ٢٨/١/٢ ا ما يضر بال بعث م طر ، أو ي عرض الغ ل ا ما  ب ضوضاء وال يتطاير م س   .أال 

طر - ٢٨/١/٣ ا ل عرض اتزان املركبة أو قياد ة قائد املركبة وال  ب رؤ   .أال ت

تجاه أو أنوار املركبة أو العاكسات أو أرقام اللوحات - ٢٨/١/٤ ب إشارات    .أال ت

 ل -٢٨/٢
ً
ـــا ـــة وفقــ تصــ ـــة ا منيــ ـــة  ــ ــن ا ـــة مـــ ــ موافقــ ـــ ـــول ع صــ طـــــرة باملركبـــــات قبـــــل ا ــات واملـــــواد ا ـــوز نقـــــل املفرقعـــ ــام ال يجــ نظـــ

ي  رقم  خ ) ٣٨/م(املتفجرات واملفرقعات الصادر باملرسوم املل   .ـ والئحته التنفيذية ٢٨/٤/١٤٢٨وتار

ا -٢٨/٣   .ال يجوز أن تتجاوز حمولة املركبة الوزن املسموح به  ترخيص س

  

  

ــن إدارة  -٢٩/١ ــات العاديـــة إال بـــإذن مـ ــ املركبـ ـ ــوارئ  ــزة مركبـــات الطـ ـ ة ألج ــا ــوئية مشـ يـــه صـــوتية أو ضـ ـــزة تن يحظـــر تركيـــب أج

  .املرور

ــات -٢٩/٢ ـــزة مركبـــ ــ ة ألج ــا ــوتية والضـــــوئية املشـــ يـــــه الصـــ ــزة التن ـــ ـــع وتركيـــــب أج ـــــالت بيــ ــات وا ات واملؤسســـ ــ الشـــــر ـــ ــر ع يحظـــ

  .إال بإذن من إدارة املرور الطوارئ 

ـــزة الطـــوارئ إلدارات املـــرور -٢٩/٣ ة ألج يـــه الصـــوتية والضـــوئية املشـــا ـــزة التن ح تركيـــب أج ـــ تصـــار صـــول ع تقـــدم طلبـــات ا

ا  ة الطالبة ل ا والتأكد من حاجة ا ا لإلدارة العامة للمرور لتقييم   .لرفع
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دارة العامـة للمـرور وضـع -٢٩/٤ ــ تتـو  ـا ع كي ح ب ـ يمكـن التصـر يـه الصـوتية والضــوئية ال ـزة التن املواصــفات الالزمـة ألج

يه الصوتية والضوئية ملركبات الطوارئ  زة التن ا مع مواصفات أج   .املركبات العادية بحيث يرا عدم توافق مواصفا

  

  

ـــة  - ٣٠/١ يــ ــة جان ـــات خلفيــ ـــأنوار أو عاكســ ا بـ ــ ــ ا عنـــــد  ـــد ـ ـــائق تزو ــ السـ ـــ ـــب ع ـــق يجـ ــ ــ الطر ــ ــورة ع ـــة أو املقطــ ــل املركبــ عطــ عنــــد 

ا   .سمح برؤ

ب أو ن - ٣٠/٢ ـــــ ـــيلة  ــوفر وســ ـــدم تـــ ــة عــ ــ حالـــ ـــ ـــة  ــرى معطلــ ــة أخـــ ـــــا مركبـــ ـــة للمركبـــــات أن تجـــــر خلف ـــــط آمنــ ـــيلة ر ــل باســـــتخدام وســ قـــ

ي  ا مع مراعاة ما يأ   :مخصصة لذلك وع مسؤولية سائق

ب ع الطرق  -٣٠/٢/١ بال أو السالسل الغ مخصصه لعملية ال   .عدم استخدم ا

لل فيه -٣٠/٢/٢ ب املركبة املعطلة ألقرب موقع يمكن إصالح ا ون    .أن ي

ب ملركبة واحدة فقط -٣٠/٢/٣ ون ال   .ي

ون املركبة القاطرة ذات قوة ال تقل عن قوة محرك املركبة املقطورة - ٣٠/٢/٤   .أن ت

حمال ما عدا السائق - ٣٠/٢/٥ اب ومن  ن من الر ون القاطرة واملقطورة خاليت   .أن ت

سرعة مناسبة ال -٣٠/٢/٦ ب مركبة أخرى  س السائق عند   ع السالمة العامة أن 
ً
ل خطرا   .ش

  

  

ـافالت ومركبـات -٣١/١ الشـاحنات وا ة  ـ أو شـرائح عاكسـة وذلـك وفـق الشـروط عامـة بـأنوار إضـاءة  شـغال التزود املركبات الكب

ودة س وا يئة السعودية للمواصفات واملقاي   .والضوابط الصادرة من ال
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نة سائق قيـادة املركبـات برخصـة القيـادة الصـادرة مـن بـالده  -٣٢/١ ستقدم بم ـا(يجوز ملن  ف  ـ ر ) املع ملـدة ال تتجـاوز ثالثـة أشـ

ا ا مع املركبة ال يقود ة معتمدة وتناسب نوع شرط ترجمة الرخصة من ج  ،.  

ــ أن تــتالءم الرخصـــة  -٣٢/٢ ــ رخصـــة قيــادة عامــة أو رخصــة قيــادة مركبـــات أشــغال عامــة ع صــول ع ن ا ــ الســعودي يجــوز لغ

نته   .مع مس م

ـــ  -٣٢/٣ ـــى  ـــ بقيـــادة مركبـــة أد جـــوز ملـــن يحمـــل رخصـــة قيـــادة أع ـــم ونـــوع وقـــوة املركبـــة و ناســـب نـــوع رخصـــة القيـــادة مـــع  أن ي

ث من ذلك  س م والقوة ، و لية ا شغال العامة ورخصة قيادة الدراجة    .رخصة قيادة مركبات 

  

  

  

ا -٣٣/١  ل
ً
زا طالع ع رخصة القيادة  من  عد طلب رجل    .ال 

تصة -٣٣/٢ سلم لإلدارة ا  بذلك و
ً
من فيعد محضرا   . حالة مغادرة سائق املركبة املوقع وترك وثائقه لدى رجل 

  

  

م من تنظيمات -٣٤/١ ة وفق ما لد ات العسكر ن من قبل ا   .يتم إصدار رخص القيادة للعسكر

ـــة  -٣٤/٢ ـــاء عالقــ ــ ط ان شـــــ ة و ـــكر ـــادة العســ ـــة القيــ ـــب فئـــــة رخصــ ـــة بحســ ـــادة عامــ ة برخصـــــة قيــ ـــكر بدال الرخصـــــة العســ ــ ـــوز اســـ يجــ

عمله  ا    .حامل

ـــه  -٣٤/٣ لـ ــــا تؤ ــ يحمل ــ ــون الرخصــــة ال ــ ــ أن ت ــ ــ الطــــرق ع ــ ة ع ــات العســــكر ليــ ــادة  ة قيــ ــادة العســــكر امــــل رخصــــة القيــ يجــــوز 

ا   .لقياد



  ٣٠ 
 

االت التالية  -٣٤/٤ صول ع رخصة قيادة عامة لقيادة املركبات  ا ومي ا   :يجوز للموظف ا

صـــول  -٣٤/٤/١ ـــ املوظــف الـــذي تتطلـــب طبيعـــة عملـــه ا ـــ ذلـــك  شـــار إ ـــة عملـــه و ــ تلـــك الرخصـــة بموجـــب طلـــب رســـ مــن ج ع

  .قيود الرخصة

دمة املدنية(املوظف املسموح له  -٣٤/٤/٢ افالت والشاحنات) وفق أنظمة ا جرة وا   .بقيادة سيارات 

شار إ ذلك  قيود الرخصة -٣٤/٤/٣   .املوظف الذي يمتلك حافلة خاصة أو مركبة نقل خاص و

  

  :رخصة قيادة خاصة تمنح ملن يقود املركبات التالية  -٣٥/١

ا ع  -٣٥/١/١ د سع اص) ٨(مركبة خاصة ال تز   . أ

جما عن ) بك آب(مركبة نقل خاص  -٣٥/١/٢ ا  د وز   ) .كجم ٣٥٠٠(ال يز

  :رخصة قيادة عامة وتنقسم إ ثالث فئات-٣٥/٢

و -٣٥/٢/١ د س: الفئة  جرة العامة ال       ال تز ا قيادة سيارة  امل ا ع رخصة قيادة أجرة عامة تج  اص) ٨(ع   .أ

  :رخصة قيادة النقل وتنقسم إ : الفئة الثانية -٣٥/٢/٢

فيف -٣٥/٢/٢/١ جما عن : رخصة النقل ا ا  د وز فيف ال ال يز ا قيادة مركبات النقل العام ا امل   ) .كجم ٣٥٠٠(تج 

ــا: رخصـــة النقـــل الثقيـــل  -٣٥/٢/٢/٢ ــا قيـــادة مركبـــات النقـــل العـ ـ امل ــ  ـ ــا عـــن  تج جمـ ـــا  ـــد وز ــ يز ـ ـــاص الثقيـــل ال  ٣٥٠٠(م وا

  ) .كجم

افالت وتنقسم إ: الفئة الثالثة-٣٥/٢/٣   :رخصة قيادة ا

ة -٣٥/٢/٣/١ افلة الصغ ا عن : رخصة قيادة ا ا د عدد ر اصة ال ال يز افالت العامة وا ا قيادة ا امل  ) ١٥(تج 
ً
  .راكبا

ةرخصة قيادة ا-٣٥/٢/٣/٢ ا عن : افلة الكب ا د عدد ر اصة ال يز افالت العامة وا ا قيادة ا امل  ) ١٥(تج 
ً
  .راكبا

ـــ رخصـــة : رخصـــة قيـــادة مركبـــات أشـــغال عامـــة -٣٥/٣ لـــة  حـــدد نـــوع املعـــدة أو  شـــغال العامـــة و ــات  ـــا قيـــادة مركبـ امل ــ  ـ تج

  .القيادة

لية -٣٥/٤ ام: رخصة قيادة الدراجة  اتج  لية بأنواع ا قيادة الدراجات    .ل

حدد ذلك  رخصة القيادة - ٣٥/٥ ن أك من نوع من أنواع الرخص و مع ب   .يجوز ا

ا -٣٥/٦ شتمل عل دارة العامة للمرور البيانات ال  ون مواصفات رخص القيادة ذات مواصفات أمنية عالية وتحدد    .ت



  ٣١ 
 

  
  

  

  

ري  -٣٦/١ خ ال و التار   .املعت  تحديد السن النظامي لطالب الرخصة 

ـــ  -٣٦/٢ ـــة مقـــيم لغ و ن ، أو  ـــة وطنيـــة للســـعودي و ـــا أن يحمـــل  ـــان نوع مـــا  ـــ رخصـــة قيـــادة م صـــول ع ط فـــيمن يرغـــب ا شـــ

ن، أو وثيقة نظامية إلقامته  اململكة   .السعودي

قامة الفعلية أو العمل -٣٦/٣ شرط  صول ع رخصة قيادة  لي ا   .يمكن ملواط دول مجلس التعاون ا

و  -٣٦/٤ يل السابقةي ا شروط  عتبار الوارد  املادة السادسة والثالثون من النظام  القضايا ال تتوفر ف   .ن شرط رد 

ــ  -٣٦/٥ ـ ـــر ط  بموجـــب تقر
ً
ـــت لياقـــة طالـــب الرخصـــة طبيـــا ا أن تث ـــ أي رخصـــة مـــن رخـــص القيـــادة أو تجديـــد صـــول ع ط ل شـــ

سـم وا ـت سـالمة ا ختصـاص تث ـة  مكـن للمـواطن معتمد مـن ج لـوان ، و ـ  بصـار وتمي لعقـل والبصـر مـن ناحيـة قـوة 

ة املعتمدة من ممثليات اململكة  تلك البالد عد إثبات لياقته الطبية من ا   .املقيم خارج اململكة تجديد رخصته 

ـــر بــــالتقو -٣٦/٦ ــــون مســــتوى النظـ ــافالت أن ي ــ ـــل وا ــل الثقيـ ــادة النقــ ــة قيــ ــ رخصــ ــ ـــول ع صـ ط ل ـــه شــــ ـــا ) ٦/٦(م أو بدونـ لتـ ــ  ــ

 
ً
ا طبيا بصار املعتد  م  ا من وسائل تقو م استعمال النظارات أو العدسات الالصقة أو غ قصد بالتقو ن ، و   .العين

ــي -٣٦/٧ يف مســتوى القيــادة حســب  دارة العامــة للمــرور لتصــ ا  عتمــد : يــتم تقيــيم مســتوى قيــادة طالــب الرخصــة وفــق آليــة 

جادة، ال يجيد القيادة(   ).يجيد القيادة، متوسط 



  ٣٢ 
 

ي  -٣٦/٨  ية لطالب الرخصة حسب نوع الرخصة ومستوى إجادته للقيادة حسب    :تحدد الساعات التدر

التاال -٣٦/٨/١ لية وترخيص القيادة املؤقت  اصة ورخصة الدارجة  ية لرخصة القيادة ا   :ساعات التدر

ية مقسمة ع ) ٦(يجيد القيادة  -٣٦/٨/١/١ ب عم) ٤(ساعات تدر ن تدر ب نظري ، وساعت   .ساعات تدر

جادة  -٣٦/٨/١/٢ ية مقسمة ع ) ١٥(متوسط  ب نظري ) ٥(ساعة تدر ب عم) ١٠(، و ساعات تدر   .ساعات تدر

ية مقسمة ع ) ٣٠(ال يجيد القيادة  -٣٦/٨/١/٣ ب نظري ، و ) ٦(ساعة تدر ب عم) ٢٤(ساعات تدر   .ساعة تدر

التا  -٣٦/٨/٢ ية للرخصة العامة    :الساعات التدر

ية مقسمة ع ) ١٢(يجيد القيادة  -٣٦/٨/٢/١ ب نظري ، و ) ٦(ساعة تدر ب عم) ٦(ساعات تدر   .ساعات تدر

جادة  -٣٦/٨/٢/٢ ية مقسمة ع ) ٣٠(متوسط  ب نظري ، و ) ٧(ساعة تدر ب عم) ٢٣(ساعات تدر   .ساعة تدر

ب مقسمة ع ) ٤٠(ال يجيد القيادة  -٣٦/٨/٢/٣ ية تدر ب نظري  و ساعا) ٨(ساعة تدر ب عم) ٣٢(ت تدر   .ساعة تدر

التا  -٣٦/٨/٣ شغال العامة  ية لرخصة قيادة مركبات    :الساعات التدر

ية مقسمة ع ) ٢٠(يجيد القيادة  -٣٦/٨/٣/١ ب نظري ، و ) ٥(ساعة تدر ب عم) ١٥(ساعات تدر   .ساعة تدر

جادة  -٣٦/٨/٣/٢ ية مقسمة ع) ٦٠(متوسط  ب نظري ، و ) ٧( ساعة تدر ب عم) ٥٣(ساعات تدر   .ساعة تدر

ية مقسمة ع ) ٩٠(ال يجيد القيادة  -٣٦/٨/٣/٣ ب نظري ، و ) ٩(ساعة تدر ب عل) ٨١(ساعات تدر   .ساعة تدر

ا-٣٦/٩ صول ع رخصة لقياد ب واختبار طالب الرخصة ع نوع املركبة ال يرغب  ا   .يتم تقييم وتدر

ــا  ــ- ٣٦/١٠ ــ تــدرب ف علــيم القيــادة ال ــ مدرســة  ــ فع و ــ املــرة  ــ  حالــة عــدم اجتيــاز املتــدرب الختبــار القيــادة النظــري أو العم

ب بواقــع  ــاليف إعـادة التــدر ختبــار النظــري أو ) ٣(تحمـل ت ب نظــري ملـن لــم يجتـاز  ــ ) ٦(سـاعات تــدر ب عم سـاعات تــدر

ختبار العم ع أن  بملن لم يجتاز  ة  التدر ولو به  ون للمتدرب املعاد تدر   .ي

ــع  - ٣٦/١١ ب بواقـ ــــاليف إعـــادة التـــدر ــاز املتـــدرب الختبـــار القيـــادة للمــــرة الثانيـــة فيتحمـــل نصـــف ت ــة عـــدم اجتيــ ــ حالـ ــاعات ) ٦(ـ ســ

ــار النظـــري أو  ختبـ ــاز  ــم يجتــ ــن لـ ب نظـــري ملــ ــ ع) ١٠(تـــدر ــ ــار العم ختبـ ــاز  ــم يجتــ ــن لـ ــ ملـ ــ ب عم ــون ســــاعات تـــدر ــ ــ أن ي ـ

ب ة  التدر ولو به    .للمتدرب املعاد تدر

ـاليف الدراسـة بواقـع -٣٦/١٢ ب نظـري ملـن ) ١٠( حالة عدم اجتيـاز املتـدرب الختبـار القيـادة للمـرة الثالثـة فيتحمـل ت سـاعات تـدر

ختبـــار النظــري ، أو  ــ  ــ أن يق) ٢٠(أخفــق  ـــ ع ختبــار العم ــ ملـــن يجتــاز  ب عم وانـــب ســاعة تـــدر ــ ا بـــه ع تصــر تدر

ب ة  التدر ولو به  ون للمتدرب املعاد تدر ا وع أن ي   .ال أخفق ف

ـــب - ٣٦/١٣ ــة طالــ ــل معاملــ ــ فيعامــ ــ ـــري أو العم ـــار النظــ ختبـ ــ  ــ ـــواء  عـــــة سـ ــادة للمــــرة الرا ـــار القيــ ـــدرب الختبـ ـــاز املتــ ـــدم اجتيـ ـــال عـ ــ حـ ــ

ديد   .الرخصة ا

 عطى املتدرب الساعات التد-٣٦/١٤
ً
به عمليا ة والعملية املقررة له ع أن يخصص له مدرب لتدر ية النظر   .ر

ختبار النظري والعم-٣٦/١٥ ب النظري والعم وآلية  دارة العامة للمرور برامج التدر   .عد 

ـ رخصــة قيـادة ســعودية -٣٦/١٦ صــول ع ـ ا رغــب  ة املفعـول و ـا ســار ف  ــ يـة مع فيخضـع لســاعات مـن يحمــل رخصـة قيــادة أجن

يـة بواقــع  ن(تدر ــ ) ســاعت ب النظـري و ) ســاعة(مقسـمة ع ـ عــدم إجادتــه للقيــادة ) ســاعة(للتــدر ذا ات ــ و ب العم للتــدر

ديد   .فيتم معاملته معاملة طالب الرخصة ا



  ٣٣ 
 

ختبار وفق الشروط التالية-٣٦/١٧   :يتم أداء 

ب النظري والعم املقررة -٣٦/١٧/١   .إتمام ساعات التدر

ن السائق من القيادة بصورة آمنة -٣٦/١٧/٢
ّ

مك
ُ
ارات القيادة ال ت ختبار العم ع م   .يتم 

ــ  -٣٦/١٧/٣ ــ ــ ع ــات للســ ــــام وتنظيمـ ــة مـــن أح ــ نظــــام املـــرور والئحتــــه التنفيذيــ ـ ــ معرفـــة املتــــدرب ملــــا ورد  ــ ختبــــار النظـــري ع يـــتم 

ة وقواعد  شارات املرور   .السالمة العامةالطرق والعالمات و

خر -٣٦/١٧/٤ ختبار  ما من أداء   ع حده ، وال يمنع عدم اجتياز أحد
ً
ختبار النظري والعم كال ون    .ي

  

  
ــى مـــــن شـــــرط  -٣٧/١ عفـــ ــ  ـــ ـــة ال يــ جن ــة للمـــــرور الـــــرخص  دارة العامـــ ــدد  ـــرة تحـــ ــ الفقــ ـــ ـــوارد  ــار الــ ــادة ) ٧(ختبـــ ـــة (مـــــن املـــ السادســ

ن   .من نظام املرور) والثالث

ــ  -٣٧/٢ يـة الـواردة  ـ رخصـة قيــادة سـعودية إتمـام السـاعات التدر صـول ع ـ ا رغـب  يــة و جن ـ مـن يحمـل رخصـة القيـادة  ع

ذه الالئحة) ٣٦/١٦(املادة    .من 

اأن تتالءم رخصة القيادة ال  -٣٧/٣ ية ال يحمل جن ا مع نوع الرخصة  صول عل   .يرغب املتقدم  ا

ــ بــــــرخص  -٣٧/٤ ــ ـ لي ــاون ا ــ ـــس التعــ ــدول مجلــ ــ ـــة بــ تصــ ــرور ا ــ ــن إدارات املــ ــ ـــادرة مـ ة املفعـــــول الصـــ ــار ــ ــــص القيـــــادة الســ بدل رخــ ــ ــ سـ

  .سعودية مماثلة
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ا بإصدار الرخص الدولية -٣٨/١ ات ال ترا خيص ل دارة العامة للمرور ال   .تتو 

ات ال ترغب  - ٣٨/٢   : إصدار رخص القيادة الدولية التقيد بالضوابط التاليةع ا

ات ذات العالقة -٣٨/٢/١ اخيص الالزمة من ا صول ع ال   .ا

شاط -٣٨/٢/٢ ل تجاري بمزاولة ال صول ع    .ا

 مع أنظمة املرور التقنية وتوثيق الرخصة ع ذلك - ٣٨/٢/٣
ً
ط آليا   .الر

دارة ال - ٣٨/٢/٤ نالرجوع إ  ا التعاقد مع وكالء آخر ة  حال رغب   .عامة للمرور ألخذ املوافقة املطلو

نــا  - ٣٨/٢/٥ ــ اتفاقيــة في  ملــا ورد 
ً
ــون إصــدار الرخصــة الدوليــة وفقــا ــ الطــرق ومــا يجــري )  م١٩٦٨(أن ي ــ تــنظم حركــة املــرور ع ال

عديالت ا من    .عل

صول ع رخصة قيادة دولية ما ي - ٣٨/٣ ط ل   : ش

ا املتبقيـــة عـــن  -٣٨/٣/١ ة املفعـــول صـــادرة مـــن إدارة املـــرور وال تقـــل مـــدة صـــالحي ـــون طالـــب الرخصـــة لديـــة رخصـــة قيـــادة ســـار أن ي

  .سنة

ل طالب الرخصة من أي قيود تمنع ذلك - ٣٨/٣/٢   .التأكد من خلو 

ا - ٣٨/٣/٣ خ إصدار ون مدة صالحية رخصة القيادة الدولية سنة واحدة من تار   .ت

  .تصرف الرخصة الدولية حسب نوع وفئة الرخصة الصادرة من إدارة املرور - ٣٨/٣/٤

ون مقيم إقامة نظامية  اململكة - ٣٨/٣/٥ ط أن ي ش ان طالب الرخصة الدولية غ سعودي    .إذا 

ــادة املركبـــات باململكـــة أو بــــأي دولـــة مـــن دول مجلــــس  -٣٨/٣/٦ ــة لقيــ ــن اململكـ ــة الصــــادرة مـ ــتخدام رخصــــة القيـــادة الدوليـ ال يجـــوز اسـ

لي   .التعاون ا
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دول التا  -٣٨/٤   :عاقب من يخالف ضوابط وشروط إصدار الرخص الدولية وفق ا
ة  المخالفة   العق

ل الحصول ع  ة ق ادة دول صإصدار رخصة ق   ثالثون ألف لایر) ٣٠.٠٠٠(  ترخ
ا  قها آل ة دون توث ادة دول   خمسة آالف لایر) ٥.٠٠٠(  إصدار رخصة ق

ة دون موافقة اإلدارة العامة للمرور ادة دول الء إلصدار رخصة ق   ثالثون ألف لایر) ٣٠.٠٠٠(  التعاقد مع و
ة فيينا ة مخالفة التفاق ادة دول ون) ٢٠.٠٠٠(  إصدار رخصة ق   ألف لایر ع

ة المفعول صادرة من إدارة المرور ادة سار ه رخصة ق س لد ة لمن ل ادة دول   خمسة اآلف لایر) ٥.٠٠٠(  منح رخصة ق
ة ادة منته ه رخصة ق ة لمن لد ادة دول   ثالثة اآللف لایر) ٣٠٠٠(  منح رخصة ق

انها تقل عن سنة ادة مدة  ه رخصة ق ة لمن لد ادة دول   ألف لایر) ١٠٠٠(  منح رخصة ق
ه قيود تمنع ذلك ة لمن عل ادة دول ة اآللف لایر) ١٠.٠٠٠(  منح رخصة ق   ع

د صالحيتها عن سنة ة ت ادة دول   خمسة اآللف لایر)٥٠٠٠(  منح رخصة ق
ع وفئة الرخصة الصادرة من إدارة المرور ة ال تتوافق مع ن ادة دول   خمسة اآللف لایر) ٥٠٠٠(  منح رخصة ق

ةمنح رخصة  الممل ة  م إقامة نظام ق ة لغ السعودي الذي ال  ادة دول ون ألف لایر) ٢٠.٠٠٠(  ق   ع

عة أندية السيارات فيما يخص إصدار دفاتر العبور واملكث املؤقت  -٣٨/٥ دارة العامة للمرور تنظيم ومتا تك(تتو  ي   ).ال

ـــل  -٣٨/٦ ــن قبـ ـــت مــ ـــور واملكــــث املؤقـ ـــاتر العبـ ـــدار دفـ ــتم إصـ ـــيارات يــ ــاد الــــدو للسـ تحــ ــ  ــ ــاء  عضــ ـــيارات  ـــة السـ ـــة ) FIA(أنديـ نديـ و

ا بذلك   .املرخص ل

 للضوابط التالية -٣٨/٧
ً
ولة بذلك وفقا ات ا   :تصدر دفاتر العبور واملكث املؤقت من قبل ا

تحــاد الــدو للســيارات  -٣٨/٧/١ ــ  ــ عضــو  ــ موافقــة ) FIA(حصــول نــادي الســيارات الغ دارة العامــة للمــرور بإصــدار دفــاتر ع

  .العبور املعتمدة

 مع أنظمة املرور التقنية -٣٨/٧/٢
ً
  .رتباط آليا

ات أخرى بإصدار تلك الدفاتر -٣٨/٧/٣ ض ج دارة العامة للمرور عند تفو صول ع موافقة    .ا

ة ا -٣٨/٧/٤ بالغ ا اء صالحية الدف و عد ان عة عودة املركبة  امتا   .تصة باإلدارة العامة للمرور  حال عدم عود

ــات  -٣٨/٧/٥ يئــ ـــة لل عـ ـــات التا ـــعودية واملركبـ ــ سـ ــ ــات غ ـــل لوحــ ــ تحمـ ــ ــات ال ــور للمركبــــات املصــــدرة واملركبــ ــدار دفــــاتر العبــ ـــدم إصــ عـ

  .واملنظمات الدولية والبعثات

ا -٣٨/٧/٦ الكفالة ونحو   .عدم إلزام املستفيد بإحضار أي ضمان 

صول ع دف العبور واملكث املؤقت ش  -٣٨/٨ تك(ط ل ي   :ما ي) ال

روج والعودة  -٣٨/٨/١ ة ا ا عن مدة تأش ا ة املفعول وال تقل مدة سر ون رخصة س املركبة سار   .أن ت

ة املفعول  -٣٨/٨/٢ ون سار صية وجواز السفر بحيث ت   .وجود إثبات ال

ض بالقيادة للمركبة - ٣٨/٨/٣ اوجود تفو   .خارج اململكة لغ مالك

ا -٣٨/٨/٤ ا ونوع م ناسب مع  ة املفعول ت   .أن يحمل سائق املركبة رخصة قيادة سار

ا أو املفوض له بالقيادة من أي قيود تمنع ذلك -٣٨/٨/٥ ل املركبة ومالك   .خلو 
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ـ  -٣٨/٨/٦ ـاء صـالحية دف  قبـل ان
ً
د املستفيد بإرجـاع املركبـة للمملكـة مباشـرة تـك(ع ي ا ) ال ـ املركبـة أثنـاء تواجـد افظـة ع وا

ء لسمعة اململكة ا بما    .خارج اململكة وعدم استخدام

تصـــة بـــاإلدارة العامـــة  -٣٨/٩ ـــة ا ــا وتتـــو ا ـ ــا خـــالل املـــدة املســـموح  ـ ـــل مـــن خـــرج بمركبـــة ســـعودية خـــارج اململكـــة بإعاد يلـــزم 

ات  ا مع ا   .مانحة الدف اتخاذ التداب الالزمة حيال ذلكللمرور عند عدم تجاوب مالك

تك(عاقب من يخالف ضوابط وشروط إصدار دفاتر املرور واملكث املؤقت -٣٨/١٠ ي دول التا ) ال   :وفق ا

ة  المخالفة   العق

بتك(إصدار دف المرور  ص) ال خ ل الحصول ع ال   ثالثون ألف لایر) ٣٠.٠٠٠(  ق

اراتإصدار دف مرور  ون ألف لایر) ٢٠.٠٠٠(  غ معتمد من االتحاد الدو للس   ع

ا  قه آل   خمسة اآللف لایر) ٥.٠٠٠(  إصدار دف مرور دون توث

  ثالثون ألف لایر) ٣٠.٠٠٠(  التعاقد مع جهات أخرى إلصدار دفاتر مرور دون موافقة اإلدارة العامة للمرور

عد انتهاء  ات  عة عودة المرك ة الدف عدم متا ون ألف لایر) ٢٠.٠٠٠(  صالح   ع

ة الدف  عد انتهاء صالح ات  عدم عودة المرك ة اآللف لایر) ١٠.٠٠٠(  عدم إشعار اإلدارة العامة للمرور    ع

منع إصدار دف لها ة  ون اآللف لایر) ٢٠.٠٠٠(  إصدار دف مرور لمرك   ع

م أي ضمان عند إصدار  د بتقد   خمسة اآللف لایر) ٥.٠٠٠(  الدف إلزام المستف

ة ها منته ة رخصة س   ثالثة اآللف لایر) ٣٠٠٠(  إصدار دف مرور لمرك

ة الخروج والعودة لغ السعودي  ها أقل من مدة تأش ان رخصة س ة مدة    ثالثة اآللف لایر) ٣٠٠٠(  إصدار دف مرور لمرك

ة  ات شخص ه إث س لد ة اآللف لایر) ١٠.٠٠٠(  أو جواز سفرإصدار دف مرور لمن ل   ع

ة ة أو جواز سفر منت الصالح ات شخص ه إث   ثالثة اآللف لایر) ٣٠٠٠(  إصدار دف مرور لمن لد

ة ادة المرك ق ض  ه تف س لد ة اآللف لایر) ١٠.٠٠٠(  إصدار دف مرور لمن ل   ع

ادة ه رخصة ق س لد   اآللف لایرخمسة ) ٥٠٠٠(  إصدار دف مرور لمن ل

ة ع المرك ناسب مع حجم ون ادة ال ت ه رخصة ق   ثالثة اآللف لایر) ٣٠٠٠(  إصدار دف مرور لمن لد

ة ادة منته ه رخصة ق   ثالثة اآللف لایر) ٣٠٠٠(  إصدار دف مرور لمن لد

ادتها قيود تمنع ذلك ق ها أو ع المفوض له  ة عليها أو ع مال ون ألف لایر) ٢٠.٠٠٠(  إصدار دف مرور لمرك   ع

ة الدف  ل انتهاء صالح ة ق ة للممل رجاع المرك   ثالثة اآللف لایر) ٣٠٠٠(  إصدار دف مرور دون أخذ التعهد الالزم ب
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اصة داخل اململكة -٣٩/١   .يقتصر استخدام ترخيص القيادة املؤقت ع قيادة املركبات ا

ن أو  -٣٩/٢ ــعودي ـــتقلة للســ ــة مسـ ــة وطنيــ ــ و حمــــل  ـــر و عة عشـ ــا ــن الســ ــم ســ ـــد أتــ خيص قـ ــــ ـــب ال ــون طالـ ــ ـــيم مســــتقلة أن ي ــة مقـ ــ و

نلغ    .، أومن يحمل وثيقة نظامية إلقامته  اململكة السعودي

صول ع رخصة القيادة -٣٩/٣ ة ل   .أن يطبق بحقه الشروط املطلو

ب و  -٣٩/٤ خيص برخصـــة قيـــادة خاصـــة دون إخضـــاعه للتـــدر ـــ بدل ال ســـ خيص لســـن الثامنـــة عشـــر ف ـــ ـــ حـــال إتمـــام صـــاحب ال

  .ختبار

  

  

  

  

ــ رخــص قيــادة يجــب صــول أعضــاء البعثــات الدبلوماســية والقنصــلية  -٤٠/١ قليميــة والدوليــة املعتمــدين باململكــة ع يئــات  وال

  :مراعاة ما ي 

ان عضو البعثة معفى من الرسوم من عدمه -٤٠/١/١ ارجية إلصدار رخصة القيادة مو به إذا    .طلب من وزارة ا

ا عضو البعثة الدبلوماسية  -٤٠/١/٢ بدال رخص القيادة حسب نوع الرخصة ال يحمل   .يتم اس

ـــاء  -٤٠/١/٣ ـ خ دخولــــه للمملكــــة أو ان ــار ـــن تــ ــنة مـ ــدة ســ ـــته ملــ ــادة بموجــــب رخصـ ـــول القيــ ة املفعـ ــار ــادة ســ ــة قيــ ــن يحمــــل رخصــ ـــوز ملــ يجـ

ما أقرب   .صالحية رخصته أ

ـــة وفـــق إجـــراءات إصـــدار الـــرخص يمكــن لعضـــو البعثـــة الـــذي ال يحمـــل رخصــة قيـــا-٤٠/١/٤ ـــ رخصـــة القيــادة املطلو صـــول ع دة ا

ذا النظام والئحته التنفيذية) املادة السادسة والثالثون (الواردة     .من 

  

  

ون مدة صالحية رخصة القيادة  - ٤١/١ ن أو خمس سنوات أو عشر سنواتت ت لية س اصة ورخصة قيادة الدراجة    .ا

ن أو خمس سنوات - ٤١/٢ ت شغال العامة س ون مدة صالحية رخصة القيادة العامة ورخصة قيادة    .ت
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ا- ٤٢/١ ناسب مع نوع املركبة ال يقود ا ت ون الرخصة ال يحمل   .شتــرط أن ت

  .يجوز إلدارة املرور طلب ترجمة معتمدة للرخص-٤٢/٢

ــه أو  - ٤٢/٣ خ دخولــ ــار ــن تــ ــنة مــ  وملــــدة ســ
ً
ـــان الســــائق زائــــرا ـ ة املفعــــول إذا  ــار يــــة ســ ــة أو أجن يجــــوز قيــــادة املركبــــة برخصــــة قيــــادة دوليــ

ما أقرب ة صالحية رخصة قيادته أ اء ف   .ان

ـــ -) ٤٢/٤( يـــة قيـــادة املركبـــة بـــرخص القيـــادة الصـــادرة مـــن دول لـــيج العر م خـــالل مـــدة ســـمح ملـــواط دول مجلـــس التعـــاون لـــدول ا

ا ان مفعول   .سر

لي -) ٤٢/٥( عتد برخصة القيادة الدولية الصادرة من دول مجلس التعاون ا   .ال 

  

  

ــار  -٤٣/١ ـــاز اختبـــ جتــ ــررة و ب املقـــ ــاعات التـــــدر ــتم ســـ طة أن يـــ ــة قيـــــادة شـــــر ــ رخصـــ ـــ ـــل ع ــة أن يحصــ اصـــ ــات ا حتياجـــ ــن لـــــذي  يمكـــ

ـــ  ــت قدرتــه ع ــ معتمــد يث ــر ط ــ تقر عــد حصــوله ع ــ مركبتــه بوســائل خاصــة مالئمــة، و ه وتج ــ عــد تج القيــادة بنجــاح 

صول  اقيادة املركبة ال يرغب ا   .ع رخصة لقياد

ـا وأن يــنص  -٤٣/٢ ـ السـائق و سـيارته  اصـة الوسـائل الواجـب تج حتياجـات ا ـ رخصـة القيـادة املعطـاة لـذي  يجـب أن تـدون 

ا ع أنه ال يجوز له قيادة الس   .يارة إال إذا توفرت تلك الوسائلف

  

  :يتم تجديد رخصة القيادة وفق الشروط التالية -٤٤/١

٤٤/١/١-  
ً
ون الئق طبيا   .أن ي

تبة ـ إن وجدت ـ  -٤٤/١/٢   .سديد رسوم التجديد والغرامات امل

له من القيود ال تمنع ذلك -٤٤/١/٣   .خلو 

خ التجديد السابقيمكن  -٤٤/٢ ة التجديد مع تار سنة ع أن تبدأ ف ا  اء صالحي   .تجديد رخصة القيادة قبل ان
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ــات  -٤٥/١ ـــوم املقــــررة والغرامــ عــــد دفــــع الرسـ ـــا  ـ  ع
ً
ــدال ـــتم صــــرف بــ ــول فيـ ة املفعــ ــار ـــودة ســ ــة أو املفقـ ــادة التالفــ ـــة القيــ انــــت رخصـ إذا 

تبة ـ إن وجدت ـ ما لم يوجد أي قيد يمنع ذلك   .امل

عــــد دفــــع الرســــوم  -٤٥/٢ ــراءات تجديــــد الرخصــــة  ــا إجــ ــ ــق عل ــة الصــــالحية فيطبــ يــ ــة أو املفقــــودة من ــادة التالفــ انــــت رخصــــة القيــ إذا 

تبة ـ إن وجدت ـاملقررة    .والغرامات امل

ا لدى الغال يجوز لصاحب  -٤٦/١ ز   .رخصة القيادة 

ان نوعه -٤٦/٢ ما  ام م ا لدى الغ لقاء أي ال   .ال يجوز لصاحب رخصة القيادة ر

ان -٤٦/٣ ب  ان رخصة القيادة ألي س ص طبي أو اعتباري ار   .ال يجوز ألي 

طالع -٤٦/٤ من طلب رخصة القيادة و ا يجوز لرجل   ل
ً
زا عد ذلك  ا وال  ن معلوما ا وتدو ا والتحقق من    .عل
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ــام  -٤٧/١ ــن العـ مـ ــة للمـــرور/ يتـــو  علــــيم قيـــادة املركبـــات ومزاولــــة  دارة العامــ شـــغيل مـــدارس  ــاء و شـ اصــــة بإ ــداد الالئحـــة ا إعـ

ــ نــص املــادة   ملــا جــاء 
ً
ــام املنظمــة لــذلك وفقــا ح علــيم القيــادة و  نــة  عــون (م ر عة و مــن نظــام املــرور وتصــدر بقــرار ) الســا

ر الداخلية    .من وز
ا  نظام آخر، -٤٧/٢ ة أشد منصوص عل خالل بأي عقو شاء أو عاقب مع عدم  ام الالئحة املنظمة إل ل من يخالف أح

دول التا عليم القيادة وفق ا نة  عليم قيادة املركبات ومزاولة م   :شغيل مدارس 

  
الفة  الرقم ة  ا   العقو

١  
صول ع  شأة دون ا شاط من خالل م شاء مدرسة لتعليم مزاولة ال خيص بإ ال

عليم القيادة نة    القيادة أو مزاولة م
ا  ال٢٠٠.٠٠٠غرامة مالية قدر   ر

ية الصالحية  ٢ شاط برخصة من ا  مزاولة ال ال١٠٠.٠٠٠غرامة مالية قدر   ر

٣  
داف ال أوجدت  شأة  القيام بأعمال تتعارض مع النظام العام و استغالل امل

ا   من أجل
ا  غرامة ال٥٠.٠٠٠مالية قدر   ر

٤  
ا  عديل دارة العامة باملرور أو  امج واملنا التعلمية املعتمدة من  ام بال ل عدم 

ا   .دون موافق
ا  ال٥٠.٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

دارة العامة للمرور  ٥ صول ع موافقة  خيص قبل ا ا   .التنازل للغ عن ال ا٥٠.٠٠٠غرامة مالية قدر  لر

٦  
دارة العامة  خيص دون إخطار  اء مدة ال شاط قبل ان إيقاف املرخص له لل

  .للمرور
ا  ال٥٠.٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

٧  
شاط أو  افة البيانات املتعلقة بال ة املعنية باملرور باالطالع ع  عدم السماح ل

م أو عرقلتهمعطيل ع   .ل
ا  ال٥٠.٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

شأةعدم   ٨ ن مدير امل ام بالشروط الالزمة لتعي ا   .ل ال٥٠.٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

ن  ٩ ا للمتدر شطة ال تقدم ام باملقابل املا املعتمد لأل ل ا   .عدم  ال٥٠.٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

دارة العامة للمرور  ١٠ شاط دون موافقة  ا   عليق ال ال٥٠.٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

خيص  ١١ صول ع ال عليم القيادة دون ا نة  ص الطبي م ا   .ممارسة ال ال٥٠.٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

ة  ١٢ و ا   عدم توف وسائل التحقق من ال ال٢٠.٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

١٣  
ا أو عدم  ب والتعليم املعتمدة أو النقص  أعداد ات التدر عدم توف تج

ا  حال  اإصالح   عطل
ا  ال١٠.٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

١٤  
ة املعنية  شأة دون موافقة ا ا داخل موقع امل شطة غ مصرح  مزاولة أعمال أو أ

  .باملرور
ا  ال١٠.٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

غيبه  ١٥ ة املتدرب أو توثيق حضوره  حال  و ا   عدم التحقق من  ال١٠.٠٠٠غرامة مالية قدر ل حالة ر  ل



  ٤١ 
 

١٦  
دارة  خيص من  يفاء الشروط الالزمة وأخذ ال وادر العاملة دون اس ن ال عي

  العامة للمرور
ا  ل حالة١٠.٠٠٠غرامة مالية قدر ال ل  ر

ختبار للمواصفات والشروط املعتمدة  ١٧ ب و ا   عدم مطابقة املركبات املعدة للتدر ال١٠.٠٠٠غرامة مالية قدر ل حاله ر  ل

ة املعنية باملرورعدم توف   ١٨ ا   وتج موقع مخصص مناسب ملمث ا ال١٠.٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

١٩  
ية الالزمة للمتدرب بحسب نوع الرخصة ال يرغب  عدم إتمام عدد الساعات التدر

ا صول عل   با
ا  ل حالة١٠.٠٠٠غرامة مالية قدر ال ل  ر

نعدم استخدام نماذج العقود املعتمدة   ٢٠ ا   بالتعاقد مع املتدر ال١٠.٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

حتفاظ به  ٢١ ند واجب  شاط أو أي مس حتفاظ بالبيانات املتعلقة بال ا   عدم  ال١٠.٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

ة املعنية باملرور  ٢٢ شأة دون موافقة ا ب خارج موقع امل ا   مباشرة التدر ل ١٠.٠٠٠غرامة مالية قدر ال ل  حالةر

ة املعنية باملرور  ٢٣ دد من قبل ا وقات ا ام باملواعيد و ل ا   عدم  ال٥٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

ب  ٢٤ يفاء الشروط الالزمة اللتحاقه بالتدر ا   قبول املتقدم قبل اس ل حالة٥٠٠٠غرامة مالية قدر ال ل  ر

دارة   ٢٥ وادر املرخصة دون إخطار  ا   العامة للمرورغي طبيعة عمل ال ال٥٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

٢٦  
خيص  اء ال ة املعنية باملرور برغبته  التجديد أو عدمه قبل ان عدم إخطار ا

  سنة
ا  ال٥٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

لة وفق ما ورد  النظام والالئحة التنفيذية  ٢٧ شاط بمركبات غ م ا   ممارسة ال ال٥٠٠٠غرامة مالية قدر ل حالة ر  ل

ة املعنية باملرور  ٢٨ شطة ل ة باإلحصائيات عن  ر ر الش ا   عدم تقديم التقار ال٥٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

٢٩  
يل تطبيق النظام والالئحة  ة املعنية باملرور  س ام بما يصدر من ا ل عدم 

ذه الالئحة ام    التنفيذية وأح

ستمرار  عاقب نذار و حال  الفة  با

ا  ال٥٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

٣٠  

شغيل  شاء و ام بالشروط واملواصفات واملتطلبات الالزمة الواردة  دليل إ ل عدم 

عليم القيادة فيما لم يرد  جدول  نة  عليم قيادة املركبات أو دليل مزاولة م مدارس 

الفات   ا

الفة  ستمرار با عاقب نذار و حال 

ا  ال٥٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

شأة  ٣١ سالمية داخل امل عة  عاليم الشر ام باآلداب العامة و ل   عدم 
عاقب  الفة  ستمرار با نذار و حال 

ا  ال٥٠٠٠غرامة مالية قدر  ر

زالة خالل مدة   ٣٢ ستوجب  الفة ال   ) ٣٠(عدم إزالة ا
ً
  يوما

اء ستمرار  نذار قبل ان لة و حال  امل

غرامة مالية  عاقب  ا  ا عد ان الفة  با

ا  ال٥٠٠٠قدر  ر

  
خيص -  ٤٧/٢/١ عليق ال ة  د - يمكن تطبيق عقو ر ) ٦(عن  ملدة التز ات الواردة باملادة  –أش ذه ) ٤٧/٢(إضافة إ العقو من 

ي) ٣٢- ٢٩- ١٤- ١٣- ١٢-٩- ٨- ٥-٤-٣(الالئحة وذلك للمخالفات رقم    -:ع أن يتم التعليق وفق 



  ٤٢ 
 

خيص  عليق ال ة  خ صدور عقو ب من تار  .عدم استقبال أي طلب جديد للتدر

اء إجراءات من تم البدء   ة التعليقستمرار  إ م قبل صدور عقو م أو قبول   . تدر
  

  

ليــة أو اللياقــة الطبيــة بموجــب إلدارة املــرور املعنيــة إلغــاء رخصــة ال - ٤٨/١ ــا فاقــد  ــت أن حامل ا ، إذا ث قيــادة ، أو عــدم تجديــد

ادة طبية معتمدة   .ش

ادة طبية معتمدة - ٤٨/٢  بموجب ش
ً
ت أنه الئق طبيا ا إذا ث ا لصاح   .يجوز إعادة الرخصة امللغاة وتجديد

  

  

  

ـي رقـم     -٤٩/١ ليـة الصـادر باملرسـوم املل معيـات واملؤسسـات  ـ نظـام ا خ ) ٨/م(مع مراعاة مـا ورد  ــ، يجـوز ١٩/٢/١٤٣٧وتـار

ــ ح ليــة غ شــاء جمعيــات أ ــ إ ا مــا ي ــا واختصاصــا ــون واجبا ن وت ســانية وتضــم أعضــاء متطــوع ــا إ ــون دوافع وميــة ت

:  

سيق مع إدارة املرور- ٤٩/١/١ ة بالت افظة ع السالمة املرور مية ا   .التوعية بأ

ة-٤٩/١/٢ وادث املرور تبة ع ا اطر امل ة للتوعية با مالت الوطنية املرور   .إعداد ا

تمع-٤٩/١/٣ افة أفراد ا ة وتنمية الشعور باملسؤولية من  يع ع العمل التطو  مجال التوعية املرور   .ال

م-٤٩/١/٤ ة وتقديم املساعدات الالزمة ل وادث املرور ن من ا سانية للمتضرر وانب    .عتناء با

قامة الفعاليات -٤٩/١/٥ ةعقد الندوات واملؤتمرات وورش العمل و شطة  مجاالت السالمة املرور   .و

ة-٤٩/١/٦ مالت املرور دفة من ا ة لدى الفئات املس دف إ تنمية القيم املرور ة    .إعداد برامج إرشادية وتوعو

ي والعال-٤٩/١/٧ لي والعر   .املشاركة  فعاليات وأسابيع املرور ا

 هـ٢٦/٢/١٤٤٣وتاريخ  ٣١٤٨زاري رقم إضافة مادة جديدة بموجب القرار الو) ٤٧/٢*(



  ٤٣ 
 

 

  

  

نظيم الس ع الطرق -٥٠/١ ذا النظام والئحته التنفيذية وتقوم ب تصة مخولة بتطبيق  يدارة ا  لآل
ً
  :وفقا

ــع -٥٠/١/١ ــــا ، مــــع وضــ ــروج م ــ ــ املــــدن أو ا ــ ــــا إ ــ حكم ــ ــة ، ومــــا  ــدات الثقيلــ ــا لــــدخول الشــــاحنات واملعــ ــ ــموح  وقــــات املســ تحديــــد 

  .اللوحات الدالة ع ذلك

عـــض املنـــاطق -٥٠/١/٢ ــ  ـ  
ً
 أو جزئيـــا

ً
ليـــا ـــا  ولـــة ، أو منع ـــات الصـــوتية داخـــل املنـــاطق املأ ـــ أوقـــات تقييـــد اســـتعمال املن الســـكنية 

ناء حاالت الطوارئ  ون ، باست   .الراحة والس

عــــــالن دون -٥٠/١/٣ ال الدعايــــــة و ــ ــ ـــن أشــ ل مـــ ــ ــ ـــة ، أو أي شـ ــ جســــــم املركبـــ ــ ــ ــر ع ــ ــم أو ملصــــــق أو أي بيـــــان آخــ ــ ــة أو رســ ــ ــع أي كتابــ ــ منـ

تصة ات ا   .موافقة ا

ــ-٥٠/١/٤ ــ ــــب أو مســ ــ مواكــ ــ ـــ ــ  ــ ــرق ، أو الســ ــ ــ الطــ ــ ــ ــات ع ــ ـــباق للمركبـــ ـــــراء ســـ ــع إجـ ــ ــات منــ ــ ـــ ــن ا ــ ح مــ ــر ــ ــ تصــ ــ ـــ ـــول ع ــ صـ ات دون ا

تصة   .ا

دارة العامة للمرور-٥٠/١/٥ ا    .منع تظليل زجاج املركبة خالف الضوابط والشروط ال تضع

تصة-٥٠/١/٦ دارة ا سيق مع    .منع القيام بأعمال ع الطرق قبل الت

سي-٥٠/١/٧ ات ذات العالقةوضع الضوابط املنظمة للقيام باألعمال ع الطرق بالت   .ق مع ا

تصة-٥٠/١/٨ ات ا سيق مع ا صطناعية ع الطرق بالت   .وضع الضوابط املنظمة للمطبات 

ــ أجــزاء -٥٠/١/٩  تقســيمه إ
ً
ا ــ ــا القطيــع كب ــون ف ــ ي ــاالت ال ــ ا جــب  يوانــات حــارس و ــل قطيــع أو مجموعــة مــن ا ــون ل أن ي

ـــ يمكـــن ل افيـــة ح ـــا مســـافة  ـــق بـــدون تفصـــل بي يوانـــات قـــرب الطر ـــذه ا وله ، كمـــا يحظـــر تـــرك  ســـ ـــا  لمركبـــات اجتياز

ق عيدة عن حرم الطر ام و انت مقيدة بإح   .حراسة إال إذا 

ي - ٥٠/٢  لآل
ً
نظيمات الس ع الطرق وفقا م سائق املركبة ب   :يل

عليمــات -٥٠/٢/١ عارضــت مــع القواعــد املنظمــة للســ ، التقيـد بنظــام املــرور والئحتــه التنفيذيــة ، وتنفيــذ  ن  مــا و ن بتطبيق ــول ا

ذر يطة وا م وال قواعد املرور وعالماته السائق من واجبه  أخذ ا عليما عفي  حوال ال    .و جميع 

ا للس-٥٠/٢/٢ ا وصالحي ا والتأكد من سالم ا وع جميع أجزا ك   .الكشف ع مركبته قبل تحر
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ل آمـــن ألقـــرب إخـــر -٥٠/٢/٣ شـــ ـــ الســـالمة العامـــة ، و ا أن تـــؤثر ع ا عيـــوب مـــن شـــأ  إذا طـــرأ أثنـــاء ســـ
ً
ـــق فـــورا اج املركبـــة مـــن الطر

ـــع إبــــالغ  ــا ، مـ ــ ــات   الصــــطدام املركبــ
ً
ـــا ــة تجنبـ ـــذير الالزمــ ــات التحـ ـــع عالمــ ـــه وضـ ــا فعليـ ــ عطل ــ حــــال  ــ ــــق ، و ـــارج الطر ـــان خـ ـ م

ات ذات العالقة   .ا

ــ - ٥٠/٢/٤ ــ ســ ــ ــيطرة ع افــــة الظــــروف الطبيعيــــة  السـ ــع  ه مــ ــ ــه أن يكيــــف سـ ــة ، وعليــ ــا وفـــق الســــرعة النظاميــ ــ مركبتــــه ، وأن يقود

ق س عليه بما يحقق السالمة العامة لبقية مستخدمي الطر ق الذي    .وأحوال الطر

ــابح -٥٠/٢/٥ ــ ــ) الفرامـــل(عـــدم اســــتعمال امل ــ املركبــ ــول دون سـ عــــاكس فجــــأة إال للضــــرورة أو بـــدا الســــالمة وأال يحــ خــــرى أو  ات 

ق ن بالطر   .املنتفع

ش-٥٠/٢/٦ م أو نقاط التفت   .الوقوف عند وجود توجيه أو عالمة توجب الوقوف أمام مراكز الضبط 

ا و  حالة س-٥٠/٢/٧ نائز وما  حكم اضية وا ة والطالب والفرق الكشفية والر   .عدم قطع صفوف املشاة العسكر

اعدم إيقاف  - ٥٠/٢/٨ ا بقوة اندفاع سي   .محرك املركبة بقصد 

ــا بمـــا ال يتفـــق مـــع الغـــرض  -٥٠/٢/٩ ـ عـــديل عل ــة الضـــرورة ، وال يجـــوز إجـــراء أي  ـــ حالـ يـــه الصـــوتية إال  ـــزة التن عـــدم اســـتعمال أج

ا   .م

  .عدم تركيب أو إضافة أشياء ع املركبة تخالف املواصفة القياسية السعودية-٥٠/٢/١٠

ام -٥٠/٢/١١ بال   .مقعده أثناء القيادة وعدم ترك املقود ألي س

ــ -٥٠/٢/١٢ ــق ، ع ــر الطر ــ مســارات  ــ اتجــاه واحــد ع ــ عــدة مســارات جــاز الســ مواكبــة   إ
ً
ــق الواحــد مقســما ــر الطر ــان  إذا 

ــق  ــق مــن أجــل ســلوك طر ك الطر ــ ــب ل ن إال عنــد التأ ــ اليمــ م الســيارات البطيئــة املســار الواقــع أق ــ آخــر واقــع أن تل

ق ي الطر به الغ من سال عد أن ي ن و خر  ع 
ً
ل خطرا ش عد التأكد من أن ذلك ال  سار    . إ ال

ي  -٥٠/٢/١٣ ــال ه مـــن سـ ـــ بـــه غ انيـــة إجـــراء ذلـــك بأمـــان وأن ي  مـــن إم
ً
ــ ، عليـــه أن يتأكـــد مســـبقا ــ اتجـــاه السـ ـ ـــب لتغي ــال التأ ــ حـ ـ

ق   .الطر

ــ -٥٠/٢/١٤ ق ــذر عنـــد  ســمح بمـــرور تــو ا ـــا ل ـــا مــن إيقاف ســرعة مناســـبة يــتمكن مع اب مـــن تقــاطع الطـــرق وأن يقــود مركبتـــه 

ة املرور ا أولو   .املركبات ال ل

اب-٥٠/٢/١٥   .يتقيد سائق مركبة النقل بأجر باملواقف املعينة له ، إضافة إ التقيد بدوره  نقل الر

جرة ببطء أو الت -٥٠/٢/١٦ عرقل حركة السعدم س سائق مركبة  ل  ش   .وقف فجأة وذلك 

ق -٥٠/٢/١٧ افلة املدرسية أو معاونيه اتخاذ ما يضمن سالمة الطالب أثناء الس     ع الطر   .ع سائق ا

ا  -٥٠/٢/١٨ ة أو إزعاج عند استعمال د من صوت محرك املركبة ، وتجنب إحداث أي    .عدم القيام بإضافة ما يرفع أو يز

ــات ع-٥٠/٢/١٩ ــرعة تلــــك املركبــ ناســــب مــــع ســ افيــــة ت ــافة  م مســ ــ ــوا فيمــــا بيــ ــ ــاه واحــــد أن ي ــ اتجــ ــ ــ  ســ ــ  ــ ــات ال ــ ســــائقي املركبــ ــ

وادث  ل
ً
لما زادت السرعة منعا سع املسافة    .بحيث ت

ــ-٥٠/٢/٢٠ ـــة املــ ــاه حركـ صــــص التجــ ــات ا ــة مســــار املركبــ ــن حافــ ــــان مــ م ـــدر  ب بقـ ــــ ــ أن يق ــ ــة عنــــد التال ــائق مركبــ ــــل ســ ــ  ــ رور ع

ــق ،  ن للطر ن آخــر ب وجــود عــائق أو مســتعمل ســ ــذه املســافة  ســر لــه تــرك  افيــة إذا لــم يت يــة  ك مســافة جان ــ بحيـث ي



  ٤٥ 
 

ـــة  ـــة املقابلـــ ــ ـ ــن ا ــ ن مــ ـــادم ـــــق القـــ ـ ـــتعم الطر ــرور مســـ ــ ن مــ ــ ــ ــ ــرورة  ــ ــد الضــ ــ ــــف عنــ ــرعته أو التوقــ ــ ـــة ســ دئـــ ـــه  جــــــب عليـــ و

ه   .التجا

ن والتجـــاوز مـــن-٥٠/٢/٢١ ــ اليمـــ ـ ــ ع ـ ـــق بقـــدر  يجـــرى التال ــ مـــن الطر ـ ـــة اليم م ا ـــ ــ أن يل ـ ـــ حالـــة التال ــ الســـائق  ـ ســـار وع ال

ان   .م

ا أو  -٥٠/٢/٢٢ ـــ جـــراءات ل ـــا ســـرعة اتخـــاذ  عـــة ل ـــة التا ا أو ا ـــ ســـائق عطـــل أي مركبـــة دبلوماســـية أو قنصـــلية فع ـــ حـــال 

ا   .إصالح

يمن- ٥٠/٢/٢٣ انب  ام أق ا االت التالية  ع سائق املركبة ال ق  ا   :من الطر

ق آخر ع يمينه- ٥٠/٢/٢٣/١ نعطف إ طر ان س   .إذا 

تجاوزه-٥٠/٢/٢٣/٢ ناك منتفع آخر س ان    .إذا 

ا - ٥٠/٢/٢٣/٣ انت سرعة سيارته أقل من السرعة القصوى املصرح    .إذا 

ق -٥٠/٢/٢٣/٤ ة ع الطر ة غ وا ون الرؤ   .عندما ت

تجاه املعاكس إذا -٥٠/٢/٢٣/٥   .تقابل مع مركبة أخرى قادمة من 

ـــاه  -٥٠/٢/٢٤ تجــ ــ  ـــ لـــــف  ــ ا ــ ـــدوران إ  أو الــ
ً
ــماال  أو شـــ

ً
ــا ــيارته يمينــ ســـ ـــاالنحراف  ــة بــ ــة خاصـــ ــام بـــــأي حركــ ــل القيـــ ــائق قبــ ـــــل ســـ ــ  ــ ع

ه مراعاة ما ي  ط س   :املعاكس 

ه م -٥٠/٢/٢٤/١ عرض نفسه أو غ ان إجراء ذلك دون أن  طرالتأكد من إم ق ل   .ن مستعم الطر

اف-٥٠/٢/٢٤/٢ ركة بوقت  شارات الالزمة قبل بداية إجراء ا   .إعطاء 

نحراف إليه -٥٠/٢/٢٤/٣ ق الذي يرغب  ة من حافة الطر ا بمسافة كب ب  وقت مبكر وقبل   .أن يق

عد التأكد من  -٥٠/٢/٢٤/٤ تجاه الذي يرغب الدخول فيه إال    .خلوه من املركبات واملشاة وأن يتم ذلك ببطءأال ينعطف إ 

ي - ٥٠/٣  لآل
ً
نظيمات الس ع الطرق وفقا م راكب املركبة ب   :يل

ا-٥٠/٣/١ يمن للمركبة ، وعليه عدم إخراج جزء من جسمه من النوافذ أو غ انب  ول من ا وب وال ون الر   .ي

ارجية أو ا-٥٠/٣/٢ ا و  حالة سعدم التعلق بأجزاء املركبة ا ول م ا أو ال   .لصعود إل

طــر ، - ٥٠/٣/٣ ــق ل عــرض مســتعم الطر ــ ال  ول ح ــ ــذر عنــد فــتح أبــواب املركبــة ســواء عنــد الصــعود أو ال يطــة وا اتخــاذ ا

انب املالصق للرصيف تم ذلك من ا   .و

نظيمات  - ٥٠/٤ ا ب م سائق الشاحنة واملعدة الثقيلة وما  حكم ي يل  لآل
ً
  :الس ع الطرق وفقا

ق املتعدد املسارات -٥٠/٤/١ يمن  الطر   .الس  املسار 

تصة-٥٠/٤/٢ دارة ا ا وفق ما تحدده  روج م ا لدخول املدن أو ا   .التقيد باألوقات املسموح 

ج -٥٠/٤/٣ ر ام غلق صناب الص مولة) الوايت(إح ام أغطية ا ا ، باإلضافة إ إح   .املنقولة للشاحنة وما  حكم

شغال العامة -٥٠/٤/٤ اب ع الشاحنات ومركبات    .عدم نقل الر

ا غ مطاطية-٥٠/٤/٥ ال انت  شغال العامة ع الطرق املسفلتة إذا    .عدم الس بمركبة 
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مايــ-٥٠/٤/٦ ه  ــ ــ حــال العمــل ، أو غ شــغال العامــة باملطــاط  ر مركبــة  ــ حالــة التنقــل غليــف جنــاز ســفلت مــن الضــرر ، أمــا  ة 

ا ع مركبة أخرى مخصصة لذلك   .فيجب نقل

ــ -٥٠/٤/٧ ــ ــر ع ســ ــــا  امتــــداد جان ــارج املــــدن يجــــب عليــــه أن يضــــع خلــــف مركبتــــه و ــق خــ ــ ــ الطر ــ ـــاء الليــــل ع ــ حالــــة الوقــــوف أثنـ ــ

ل ا إشارة أو أك عاكسة للنور مثلثة الش افية م   .مسافة 

م  -٥٠/٥ ييل  لآل
ً
نظيمات الس وفقا ا ب   :سائق الدراجة العادية وما  حكم

طر-٥٠/٥/١ ق ل عرض مستخدمي الطر عرضه أو  ب أو حمل أشياء    .عدم التعلق أثناء الس بأي مركبة أخرى أو 

ـــ-٥٠/٥/٢ يمـــن ل انـــب  م الـــبعض محـــاذين ل عضـــ ـــة بـــل فـــرادى وخلـــف  ـــ مجموعـــات متواز ذا عـــدم ســـ الـــدراجات  ـــق و ر الطر

م به س الدراجة فيل   . ُحدد مسار خاص 

ق-٥٠/٥/٣ غ الطر شغال  لتا اليدين وعدم  ا ب   .قياد

نـــدفاع -٥٠/٥/٤ ســـار أو  ــ ال ـ ن وأخـــرى إ ــ اليمـــ ـ عطـــاف تـــارة إ ـــق ، وعـــدم  ـــر الطر يمـــن ل ــ مـــن املســـار  ـ ـــة اليم ــ ا ـ الســـ 

  .سرعة عالية

ركة عدم الس-٥٠/٥/٥ ق حر ا   . الطر

سمح عرض الرصيف بذلك-٥٠/٥/٦ طة أن  ا شر رصفة إال إذا ترجل م   .عدم الس ع 

وذة أثناء س الدراجة-٥٠/٥/٧   .ارتداء ا

زة بإضاءة أمامية وخلفية وعاكسات خلفية-٥٠/٥/٨ ون الدراجة مج   .أن ت

صص ـ إن-٥٠/٥/٩ ان ا اب أي مرافق إال  امل   .وجد ـ  عدم إر

  :قواعد وتنظيمات الس ع الطرق -٥٠/٦

فضلية -٥٠/٦/١   :قواعد 

تية -٥٠/٦/١/١ ة  ولو ة حسب  شارات املرور فضلية ع الطرق والتقاطعات الغ منظمة بواسطة    :قواعد 

ه ، وعليـــه مراقبـــة حركـــة املـــرور مـــن - ٥٠/٦/١/١/١ ـــ ـــ غ ـــ املســـافة أو  فضـــلية لســـائق املركبـــة املتقـــدم ع ـــ  غي ـــا بـــأي  حيـــث تأثر

ـــ  ب  ســـ ـــ نحـــو ي ـــه وعليـــه أال يقـــف أو يبـــدل اتجـــاه مركبتـــه فجـــأة ع تجـــاه عنـــد تخفيـــف ســـرعته أو تبـــديل اتجا

  .وقوع حادث ما

ــ مــن  -٥٠/٦/١/١/٢ ل متــواٍز وع شــ ن  ن محــاذيت ــ حــال ســ املــركبت ســ باتجــاه مســتقيم  ــ  يرغــب فضــلية لســائق املركبــة ال

س باتجاه مستقيم فضلية  املرور للمركبة ال  عطي حق  ه أن    .غي اتجا

دمـــة  -٥٠/٦/١/١/٣ ــق ا ـــ طر ركــة إ ـــق حــر ا ــروج مــن طر ــ حــال الـــدخول أو ا ســ باتجــاه مســـتقيم  ـــ  فضــلية للمركبــة ال

  .أو العكس

 فضلية  التقاطعات الغ منظمة بواسطة   -٥٠/٦/١/١/٤
ً
ة للمركبة ال دخلت التقاطع أوال   .شارات املرور

ـــه -٥٠/٦/١/١/٥ ـــد بـ ـــلية ال يوجـ فضـ ــاوي  ســ ـــق م ـ ــن طر ــ مــ ــ ــد ملتقــــى أو تقــــاطع أك ن عنــ ــ ـــة اليمــ ـ ــلية للمركبــــة القادمــــة مــــن ج فضــ

  .إشارات ضوئية أو رجل مرور

س داخل الدوار -٥٠/٦/١/١/٦   .فضلية للمركبة ال 
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ن تم إغالق جزء منهفضلي -٥٠/٦/١/١/٧ ق ذي اتجا  إذا التقى سائقان  طر
ً
قه مفتوحا ان طر   .ة ملن 

لف -٥٠/٦/١/١/٨ ا بالدوران إ ا خرى ع املركبة ال يرغب قائد ات  تجا   .فضلية للمركبات القادمة من 

ق الرئ  حال التقائ -٥٠/٦/١/١/٩ س ع الطر ق الفرفضلية للمركبة ال    .ه مع الطر

ق ذو ملكية خاصة -٥٠/٦/١/١/١٠ ي أو طر ا ق ال ق الفر  حالة التقائه مع الطر   .فضلية للمركبة القادمة من الطر

ق ذو ملكية خاصة -٥٠/٦/١/١/١١ ي  حالة التقائه مع طر ا ق ال   .فضلية للمركبة القادمة من الطر

ــ حـــال  فضــلية للمركبــة -٥٠/٦/١/١/١٢ ـــ املركبــة النازلـــة  نحـــدار الشــديد ع بليــة والطـــرق املائلــة ذات  ــ الطـــرق ا الصـــاعدة 

ــان لوقــوف الطــوارئ أقــرب للمركبــة  ــا م ــون ف ــ ي الــة ال ــ ا ــا، إال  ــ آن واحــد عنــد تالق ــا مــن الســ  عـدم تمك

ن مرور املركبة النازلة نتظار بالوقوف  ا    .الصاعدة فعل

ا من مركبات النقل البطيئة -٥٠/٦/١/١/١٣ وب ع غ ات ودراجات الر   .فضلية لعر

ـــا إذا اقتضـــت ذلـــك  -٥٠/٦/١/١/١٤ نـــازل ع ـــة أخـــرى أن ي ــ ، أو أيـــة أولو ــد املـــرور اســـتمرار السـ  لقواعـ
ً
ـــل مـــن يحـــق لـــه طبقـــا ــ  ـ ع

عـــــد تف ــازل إال  ــذا التنـــ ــ ـ ــ  ــ ـ عتمـــــد ع ـــر أن  ــرور ، وال يجـــــوز آلخــ ــــك لتجنـــــب حالـــــة املـــ ـــازل ، وذلـ ـــع املتنــ ــ مــ ــ ـ ـــه الوا مــ ا

ــاك حركــة  ــ وجــه الزم ، لتجنــب إر ــ غ م ع م أو إزعــاج ــم أو عــرقل ضــرار  طــرأو  ــق ل ض مســتعم الطر عــر

سيابية حركة الس   .الس أو توقفه والعمل ع تحقيق ا

ديدية وفقا ملا ي -٥٠/٦/١/٢   : قواعد أفضلية مرور املركبات ع السكك ا

ديدية للقطارات  -٥٠/٦/١/٢/١ ة  الس ع السكك ا   .ولو

اجز أو بتعليمات حارس املمر -٥٠/٦/١/٢/٢ ز بحواجز أو محروس فع السائق أن يتقيد با ط مج ان ممر ا   .إذا 

تــه  -٥٠/٦/١/٢/٣ ــق لــدى رؤ ــ ســالك الطر ــ محــروس وجــب ع ــز بحــاجز أو غ ــ مج ــق غ ــ الطر ديــدي ع ــط ا ــان ممــر ا إذا 

ــ  شــ إ انيــة املــرور بأمــان وعــدم وجــود مــا  عــد التأكــد مــن إم ــ وجــود ممــر أال يــدخل إال  شــارة النظاميــة الدالــة ع

اب قطار إليه   .اق

  : الطرق ع النحو التاالقواعد املتعلقة بالتجاوز ع - ٥٠/٦/٢

ن-٥٠/٦/٢/١ ق املقسم ملسار   الطر
ً
سار دائما ون من ال   .التجاوز ي

 مــن -٥٠/٦/٢/٢
ً
 وخاليــا

ً
ــق مكشــوفا ــون الطر ــاف لــذلك ، ومــن  ســع  انيــة التجــاوز إجــراءه بــدون خطــر ، ومــن وجــود م التأكــد مــن إم

  .مركبات أخرى 

ــ ا-٥٠/٦/٢/٣ ـ ــات غ ــ املرتفعـ ـ ــة ومنعطفـــات الطـــرق ، وعنـــد ممـــرات عـــدم التجـــاوز  دبـ ســـور ا ــادة وا ـ ــات ا ملكشـــوفة ، واملنحنيـ

ناك إشارة أو خطوط ذات الداللة تمنع ذلك ون    .املشاة وعندما ت

عطــي إشــارة الســماح لســائق -٥٠/٦/٢/٤ ن وأن  ــ اليمــ م أق ــ ــادة ســرعة مركبتــه وأن يل ــا بز عــدم قيــام ســائق املركبــة املــراد تجاوز

د اجتيازهاملركبة ا   .ل تر

٥٠/٦/٢/٥- 
ً
ــق مقســما ــان الطر ســار ، أو إذا  ــ ال عطــاف إ شــارة أنــه ينــوي  ا  ن املركبــة إذا أعطــى ســائق ســمح بالتجــاوز مــن يمــ

ن  اتجاه واحد   .ألك من مسار

  :يرا سائق املركبة قبل إجراء التجاوز ما ي -٥٠/٦/٢/٦



  ٤٨ 
 

ا أو أعطته إشارة تحذير بذلك -٥٠/٦/٢/٦/١ ا قد شرعت  تجاوز مركبة أمام ون املركبة املراد تجاوز   .أال ت

  تجاوزه -٥٠/٦/٢/٦/٢
ً
ون املركبة ال خلفه قد بدأت فعال   .أال ت

ــ -٥٠/٦/٢/٦/٣ عتبــار ســرعة املركبــة ال ــ  ــة وأن يأخــذ  ــ الرؤ  مــن العوائــق ووا
ً
ــق أمامــه خاليــا ــون الطر ــا واملركبــة  أن ي يقود

ا   .ال يتجاوز

يه الضوئية -٥٠/٦/٢/٦/٤  إشارات التن
ً
  .إعالن رغبته  تجاوز املركبة ال أمامه بوضوح و الوقت املناسب مستعمال

ا -٥٠/٦/٢/٦/٥ د تجاوز ن املركبة ال ير نه و افية ب ية  ك مسافة جان   .أن ي

ـ بمجرد إتمام عملية التجـاوز  -٥٠/٦/٢/٦/٦ ـ مسـاره إ ـق ، إال إذا أراد تخطـي مركبـة أخـرى فإنـه يبقـى  ن الطر ـ يمـ عـود باملركبـة إ

ق ن الطر عود إ يم ا  عد   .أن يتم له ذلك و

االت التالية -٥٠/٦/٢/٦/٧   :يحظر ع سائق املركبة إجراء التجاوز  ا

ة -٥٠/٦/٢/٦/٧/١ ق غ وا ة  الطر انت الرؤ   .إذا 

ذا التجاوز بأمان -٥٠/٦/٢/٦/٧/٢ سمح  تجاه املقابل ال  ان اتجاه املرور     .إذا 

سور وأماكن عبور املشاة -٥٠/٦/٢/٦/٧/٣ ديدية وع ا   . التقاطعات وع خطوط السكة ا

  . املنحنيات واملرتفعات واملنحدرات وامليادين والطرق الزلقه -٥٠/٦/٢/٦/٧/٤

د إجراء التجاوز  -٥٠/٦/٢/٦/٧/٥ سرعة أك من املركبة ال تر س  ا  انت املركبة ال يراد تجاوز   .إذا 

ا -٥٠/٦/٢/٦/٧/٦ ا قد بدأت بالفعل  تجاوز مركبة أمام انت املركبة ال يراد تجاوز   . إذ 

  تجاوز مركبته -٥٠/٦/٢/٦/٧/٧
ً
انت املركبة ال خلفه قد شرعت فعال   .إذا 

ذا التجاوز  - ٥٠/٦/٢/٦/٧/٨ تصة إجراء  دارة ا  لتعليمات 
ً
ا طبقا ظور ف ماكن ا  .  

ا -٥٠/٦/٢/٦/٧/٩ طوط أو تخط ذه ا ا وال يجوز الس ع  ددة بخطوط طولية متصلة تفصل بي   . مسارات املرور ا

ق-٥٠/٧ عطاف وتبديل الطر اصة باال م سائق املركبة بقواعد الس ا   :ع النحو التا يل

ــ -٥٠/٧/١ غي ســار وذلـك مـن مســافة معقولـة قبـل  ن أو ال ه نحـو اليمـ ـة ســ شـارة الضــوئية الالزمـة عنـد رغبتــه تبـديل وج إعطـاء 

تجاه غي  عد  شارة    .تجاه وعليه إطفاء 

ـــ حـــال إيقـــاف مركب-٥٠/٧/٢ ن بإشـــارة ضـــوئية مـــن مســـافة معقولـــة  ه مـــن الســـائق ـــ بـــه غ ــ أن ي ـ شـــارة إ ــ إعطـــاء  ـ ســـتمر  تـــه وأن 

 
ً
  .تتوقف املركبة تماما

ــة -٥٠/٧/٣ م موج ــق ذات أســ ــ الطر نــاك إشــارات محــددة ع ــق ، مــا لــم تكــن  يمــن للطر ن مــن الطــرف  ــ اليمــ لتفــاف إ يجــري 

ا ق فيجب التقيد  ان آخر  الطر ونة  م ن أو مد   .إ اليم

م -٥٠/٧/٤ اب بقــدر  ــ ــق آخــر ، أمــا إذا ق ــق وســلوك طر ــان مقصــده تــرك الطر ه إذا  ــة ســ اذيــة  ــق ا ــان مــن حافــة الطر

دد تجاه فعليه التقيد باالتجاه ا ش إ  ق    .وجدت عالمات املرور ع الطر

شارة حمراء أو عندما توجد إشارة تمنع ذلك -٥٠/٧/٥ ون  لف عندما ت لتفاف إ ا   .عدم 

ي-٥٠/٧/٦ سار باآل لتفاف إ ال م السائق  حالة    :يل

ن-٥٠/٧/٦/١ تجا ق  الطرق ذات  ط املنصف للطر ن ا   .الس ع يم



  ٤٩ 
 

تجاه الواحد-٥٠/٧/٦/٢ سر  الطرق ذات    .الس ع املسار 

ا-٥٠/٧/٦/٣ ركة الس  حال وجود   .التقيد بإشارات املرور املنظمة 

  :عد الوقوف والتوقفقوا - ٥٠/٨

ماكن التالية -٥٠/٨/١ عدم الوقوف   م سائق املركبة    :يل

ا بإشارات -٥٠/٨/١/١ صفر) ممنوع الوقوف(املواضع املشار إل ا باللون  ونة أرصف   .والشوارع العامة املد

تصة-٥٠/٨/١/٢ دارة ا ا  وقات ال تحدد   .الشوارع العامة  

ق أو  ملتقى طرق عند -٥٠/٨/١/٣   .أي منعطف أو ع قمة طر

سور وممرات املشاة-٥٠/٨/١/٤   . ع ا

رصفة املعدة لس املشاة-٥٠/٨/١/٥   .ع 

صصة لفئة معينة من املركبات-٥٠/٨/١/٦   .ماكن ا

ق أو  منتصفه-٥٠/٨/١/٧ عرض الطر   .عكس اتجاه الس أو 

عد أو أقل من -٥٠/٨/١/٨   .م من إشارة ضوئية أو منعطف) ١٥(ع 

عد أقل -٥٠/٨/١/٩   .م من جسر أو نفق) ٢٠(ع 

عد أقل من -٥٠/٨/١/١٠ طفاء) ٧(ع    .أمتار من صناب 

عد أقل -٥٠/٨/١/١١   .م ونصف من ممرات طالب املدارس) ١.٥(ع 

ــ تبـــدأ عنـــد إشـــارة الســـماح أو املنـــع ) ممنـــوع الوقـــوف(أو ) مســـموح الوقـــوف(أجـــزاء الطـــرق املعينـــة بإشـــارات -٥٠/٨/٢ ـ جـــزاء ال ـــ 

صفر ا باللون  ونة أرصف ا أو املساحة املد شــارة وال تل ن  شارة أو  املسافة ماب عد  ت بأول منعطف    .وت

مــاكن املســموح بــالوقوف-٥٠/٨/٣ ل مــوازي لــه  ــ  شــ ــ جانــب الرصــيف  ــق أو ع ــ حــدود الطر ــون وقــوف املركبــات إمــا ع ــا ي ف

ل آخر ش ناك إشارة تدل ع الوقوف    .ما لم تكن 

نظيم حدود السرعة-٥٠/٩   :القواعد املتعلقة ب

ــذه الســ-٥٠/٩/١ ا وأن يحــدد  ــ ســرع  ع
ً
ــون مســيطرا بــاه وأن ي ــل ان ــا ب م ســائق املركبــة بقياد ــ ات الســ أو يل  لصــعو

ً
رعة وفقــا

افية  أي حالة طارئة ا ع مسافة  تملة وح يتمكن من إيقاف   .العوائق ا

ســرعة -٥٠/٩/٢ ــى للســرعة فيجــب التقيــد بــه وعــدم الســ  ــددة ، وعنــد وجــود حــد أد ــ الســائق أال يتجــاوز الســرعة القصــوى ا ع

  .أقل من ذلك

عفـي تحديــد الســرعة القصــوى -٥٠/٩/٣   ال 
ً
ب حادثــا ســ ــل حالــة يمكــن أن  ــ  يقــاف املركبــة  الســائق مــن واجــب تخفيــف الســرعة و

تية االت  تلفة ، وعليه أن يخفف سرعته باألخص  ا   :من جراء الظروف ا

ق مزدحم-٥٠/٩/٣/١ ر له أن الطر   .إذا ظ

بوب عواص-٥٠/٩/٣/٢ طول أمطار أو  ة لوجود ضباب أو  ة غ وا انت الرؤ   .ف رمليةإذا 

اب من املرتفعات ومفارق الطرق -٥٠/٩/٣/٣ ق   . املنعطفات واملنحدرات والطرق املزدحمة، وعند 

  .لدى مالقاة أو تجاوز مجموعة من املشاة  حالة الس أو التوقف-٥٠/٩/٣/٤



  ٥٠ 
 

ا-٥٠/٩/٣/٥ اب م ق ن  يوانات ح ر له عالمات رعب لدى ا   .إذا ظ

دار -٥٠/٩/٤ ـــ  ـــ أمـــاكن معينـــة يجـــب ع ا بالوســـيلة املناســـبة وتوضـــع  عـــديال ـــا وعـــن  عـــالن عـــن الســـرعة املســـموح  تصـــة  ة ا

ق ارزة من الطر   .و

ا فال يجوز لسائق املر -٥٠/٩/٥ يإذا لم توجد إشارة تحدد السرعة القصوى ال يجب التقيد  د عما يأ سرعة تز س    :كبة أن 

ةكيلو م داخل ) ٥٠(-٥٠/٩/٥/١   .حياء السكنية للمركبات الصغ

ة) ٣٠(-٥٠/٩/٥/٢ حياء السكنية للمركبات الكب   .كيلو م داخل 

ة) ٨٠(-٥٠/٩/٥/٣ سية داخل املدن للمركبات الصغ   .كيلو م ع الطرق الرئ

ة) ٥٠(-٥٠/٩/٥/٤ سية داخل املدن للمركبات الكب   .كيلو م ع الطرق الرئ

ةكيل) ١٢٠(-٥٠/٩/٥/٥   .و م خارج حدود املدن للمركبات الصغ

ة) ١٠٠(-٥٠/٩/٥/٦   .كيلو م خارج حدود املدن للمركبات الكب

ا-٥٠/٩/٦ عض أقسام عض الطرق أو   آخر للسرعة القصوى والدنيا للمركبات ع 
ً
ن حدا ع تصة أن    .لإلدارة ا

  :القواعد املنظمة لإلشارات الضوئية- ٥٠/١٠

م ا -٥٠/١٠/١ ييل   :لسائق عند وصوله لإلشارة الضوئية باآل

ــون النــور أصــفر أو -٥٠/١٠/١/١ شــارة عنــدما ي ون بــالقرب مــن  ونــة أو خــط الوقــوف املــد عــدم تجــاوز منطقــة عبــور املشــاة املد

ا بذلك سمح ف ماكن ال  ن   لتفاف إ اليم   .أحمر ماعدا حالة 

ــان يمكنــه مــن -٥٠/١٠/١/٢ ــ م حمــر عنــدما ال يوجــد منطقــة لعبــور املشــاة أو الوقــوف  انــت مضــاءة بــالنور  ــ حــال  شــارة  ــة  رؤ

  .خط للوقوف

خضر-٥٠/١٠/١/٣ شارة الضوئية إ النور    .التحرك مباشرة عند تحول 

ي-٥٠/١٠/٢  لآل
ً
شارة الضوئية وفقا ن عند  لتفاف لليم م السائق بقواعد    :يل

ــ-٥٠/١٠/٢/١ لتفــ ــدم  ــمح عـ ســ ــــا  ــار قبل ــود مسـ ــال وجــ ــ حــ ـ ــر  حمــ ــاللون  انــــت مضـــاءة بــ ــوئية إذا  شـــارة الضــ ن عنــــد  ــ ــ اليمــ ـ اف إ

ن   .بااللتفاف إ اليم

حمــر -٥٠/١٠/٢/٢ شــارة مضـاءة بــاللون  انــت  ن إذا  ــ اليمـ سـمح باإللتفــاف إ شــارة الضــوئية ف ـ حــال عـدم وجــود مســار قبـل 

ناك عالمة تمنع ذلكعد التوقف التام والتأكد من  جراء ما لم يكن    .سالمة 

ن -٥٠/١٠/٢/٣ لتفــاف لليمــ ن يمنــع  ــ اليمــ ســمح باإللتفــاف إ ــا  حمــر وال يوجــد مســار قبل شــارة مضــاءة بــاللون  انــت  ــ حــال 

يمن    .من غ املسار 

شارة الضوئية لتنظيم س املركبات ع النحو التا-٥٠/١٠/٣ ون    :ت

  :ضاءة املستمرة-٥٠/١٠/٣/١

خضر -٥٠/١٠/٣/١/١   .ع استمرار س املركبة: النور 

حمــــر -٥٠/١٠/٣/١/٢ ــتوى عمــــود : النـــور  ــ مســ ــ ــون  ــ ــذي ي ـــط الــ ــــط الوقــــوف أو ا ــــا  ــدم تجاوز ــة وعــ ــ وجــــوب وقــــوف املركبـ ــ ع

ا ملنطقة عبور املشاة   .شارة الضوئية أو عدم تخط



  ٥١ 
 

تقا -٥٠/١٠/٣/١/٣   .ع التحذير وأنه ع املركبة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف ومنطقة عبور املشاة: النور ال

  :ضاءة املتقطعة -٥٠/١٠/٣/٢

حمــــر -٥٠/١٠/٣/٢/١ ــي منطقــــة : النــــور  ــارة الضــــوئية أو عــــدم تخطــ شــ ــ مســــتوى عمــــود  ــ وجــــوب التوقــــف عنــــد خــــط الوقــــوف أو 

ــاوز ال ــ ــدم تجــ ــ ــاة أو عــ ــ ـــور املشــ ـــاري عبـــ ــداخل الكبـــ ــ ــة أو مــ ــ ديديــ طــــــوط ا ـــع ا ــد مـــ ــ ـــتوى واحــ ــ مســـ ــ ــ ــ ع ــ ــ ــات ال ــ تقاطعــ

ـق  ـ التأكـد مـن خلـو الطر ـق أمـام سـيارات الطـوارئ وعـدم السـ ح املتحركة أو إليقاف حركة املـرور إلفسـاح الطر

  .من املركبات

تقا  -٥٠/١٠/٣/٢/٢ ذر الشديدينع السماح لقائدي املركبات باالستمرار  حرك: النور ال رص وا   .م مع تو ا

ــا -٥٠/١٠/٣/٣ ــــب التــ ت ــ بال ــ ـــع رأ ـــان وضـ ـ ــوئية إذا  ــارات الضــ شــ ــوار  ــــون تركيــــب أنــ ــا ـ أخضــــر(ي ـــر برتقــ ـــد ) أحمـ ـ ـــوز تزو جـ و

شارة ا  ات املرور ال تدل عل ش إ اتجا م  عدسات ذات أس   .شارات 

  :قواعد استعمال مصابيح املركبة- ٥٠/١١

االت التالية -٥٠/١١/١   :يجب ع السائق إضاءة أنوار التال  ا

زة بإنارة عامة -٥٠/١١/١/١ زة أو غ مج ق مج  ع طر
ً
س ليال ان    .إذا 

ة-٥٠/١١/١/٢ ب الرؤ  عند وجود ضباب كثيف أو عواصف رملية ت
ً
ارا س  ان    .إذا 

ا استعمال أ -٥٠/١١/١/٣ االت املمنوع ف   .نوار القيادة ا

االت التالية-٥٠/١١/٢   :يجب ع السائق عدم إضاءة أنوار القيادة  ا

دون خطر-٥٠/١١/٢/١ ولة و س ا  عة س ا بمتا   .عند التقابل مع مركبة أخرى وذلك للسماح ل

ة-٥٠/١١/٢/٢   .عند الس خلف مركبة أخرى بمسافة قص

ـــا عــــد-٥٠/١١/٢/٣ ـ ــ يجــــب ف ــ حــــوال ال ــع  ــ جميــ ــة مســــتعم ــ ــار بقيــ ــ ـــدم إ ــ عـ ــ ــافة إ ن إضــ خــــر ن  ــ أنظــــار الســــائق ــ ــأث ع م التــ

ق   .الطر

زة بإنارة عامة داخل املدن-٥٠/١١/٢/٤   . الطرق ا

اجة لذلك-٥٠/١١/٢/٥ ا عند زوال ا   .يرا عند استخدام أنوار القيادة وجود الضرورة مع إطفا

تصةيمنع استخدام أنوار إضافية  امل-٥٠/١١/٣ ات ا   .ركبة دون موافقة ا

رة-٥٠/١١/٤ مطار الغز   .يقتصر استخدام املركبة املزودة بأنوار خاصة للضباب  حالة وجود الضباب أو سقوط الثلوج أو 

ــ حــال وجــود ضــباب-٥٠/١١/٥ ــار  ــ ال ــ الليــل أو  ــزة بإنــارة عامــة  ــ مج ــق غ ــ طر ــ حــال وقوفــه باملركبــة ع أو مــا  يقــوم الســائق 

ق انب الطر ة املعاكسة للرصيف أو  ا من ا   . حكمه بوضع نور أحمر  مؤخر

ا أنوار التال-٥٠/١١/٦ ستخدم ف االت ال    .ستخدم أنوار املوضع  ا

  

  

  

  



  ٥٢ 
 

  

  

ــرر  ٥٠ ــ - ١/ مكـــ ــ ـ ـــا  ــة ومــ ـــ خيص للمراكـــــز التجار ـــــ ـــة لل اطات الالزمــ ــ ــ شـ ــاي و ـــة تحـــــدد املعـــ ــة فنيــ ــ ـــرور الئحـ ــة للمــ دارة العامـــ ـــدر  تصــ

انب املروري  ا فيما يتعلق با   .حكم

ة معتمـــدة - ٢/مكــرر ٥٠ شــار ندســية اس اتـــب  ـــا مــن قبــل م ــ حكم ــة ومــا  خيص للمراكـــز التجار ــ ـــة الالزمــة لل عــد الدراســة املرور

دارة العامة للمرور وفق الالئحة الفنية الواردة  املادة رقم  ذه الالئحة) ١/مكرر ٥٠(من    .من 

ــات -٣/مكــــرر ٥٠ ــتكمال املتطلبــ عــــد اســ ـــوم إدارة املــــرور  ب تقـ ــاح ســــ ــع إيضــ ــاء أو رفضــــه مــ شــ ــ طلــــب  ــ ـــة ع الالزمــــة بإصــــدار املوافقـ

  .الرفض

  

ــات  -٥١/١ عليمــ ـــه  ـــى لـ عطـ ــم  ــا لــ ــرور والئحتــــه مــ ــام املــ ـــة بنظــ قـ ـــات امل ـــات والشاخصـ ــــق والعاكسـ ــات الطر عالمــ ــائق التقيــــد  ــ الســ ــ ع

م م الرس أو بالشارات الدالة عل م بز ام نظام املرور و ولة بتطبيق أح ة ا   .أخرى من قبل رجال ا

ـــي  -٥١/٢ ــ عفـ ــوال ال  ــ حــ ـــع  ــ جميـــ ــ ـــرور وال ــ ــد املـــ ــ ــه وال قواعــ ــ ـــرور والئحتــ ـــام املـــ ــام نظـــ ــ ــ ـــق أح ـــة بتطبيـــ ولـــ ـــة ا ــ ـ ي ا ـــو ســـ عليمــــــات م

م ذر أثناء س يطة وا ام با ل م  العناية و رشادية سائقي املركبات من واج   .العالمات 

ــن  -٥١/٣ ــ ــا أمكــ ــ ـــــة مــ ــق متفقـ ــ ــ ــ الطر ــ ــ ـــع ع ــ توضـــ ــ ــ ــات ال ــ ــات والشاخصــ ــ ــق والعاكســ ــ ــ ــات الطر ــ ـــون عالمــ ـــ ــات ت ــ ـــات والعاكســ ـــع العالمـــ ــ مـ

ــام  ـــة لعـــ ـــا الدوليــ نــ ـــة في ــ اتفاقيــ ـــ ــدة  ــة املعتمـــ ـــفات ١٩٦٨والشاخصـــــات الدوليـــ ال واملواصــ ــ  لألشـــ
ً
ــا ــات طبقـــ ـــــذه العالمـــ ــون  ـــ م وت

لمــا  ة   بمــواد فســفور
ً
ــون عاكســة لــيال ــ املســتقبل، وت عــديالت  تفاقيــة مــن  ــ  ــذا النظــام مــع مراعــاة مــا يــدخل ع قــة  امل

 
ً
  .ان ذلك ممكنا

ا -٥١/٤ يه عل طرة للتن افية من املواقع ا   .وضع العالمات والعاكسات والشاخصات ع مسافة 

ـــــور  -٥١/٥ سـ ــ ا ــ ــ ـــة ع ــ ـــا للمحافظـ ــ ـ ــــب إتباع ـــــات الواجــ ن التعليمـ ــ ــ ـــــات تبــ ـــا شاخصـ ـــ ـــاق وخارج ــ نفـ ــور و ــ ســ ـــــداخل ا ــ مـ ــ ــ ـــع ع توضـــ

ا نفاق وسالمة املرور ف   .و

 ملا  -٥١/٦
ً
ون عالمات املرور وفقا   :يت

طر -٥١/٦/١ ق: عالمات التحذير من ا طر ع الطر ق إ مواقع ا به مستعم الطر   .ت



  ٥٣ 
 

ــة -٥١/٦/٢ ولو ــق : عالمــات  جــزاء الضــيقة مــن الطر ــ التقاطعــات و ــات  ولو اصــة بــبعض  ــق القواعــد ا ن ملســتعم الطر تبــ

عــد التأكــد مــن اســتطاعته ذلــك بــدون أو تفيــد قائــد املركبــة بضــرورة التوقــف عنــد العالمــات وعــدم ال تحــرك مــرة أخــرى إال 

  .خطر

ـــد -٥١/٦/٣ ــع والتقيــ ــات املنـــ ــال أخـــــرى : عالمـــ ــام بأعمـــ م بالقيـــ ــزام ـــة أو إلـــ ــال معينــ ــام بأعمـــ ــن القيـــ ـــق مـــ ــ ـــتعم الطر ـــع مســ ـــتعمل ملنــ ســ و

ـ ا املنـع أو التقيــد أو ع بدأ عنــد ـ سـ ــاور مباشـرة للنقطــة ال ـان ا ـ امل ـذه العالمــات  بــه وتوضـع  ـي ين افيــة ل  مسـافة 

ق ا مستخدمي الطر   .إل

عـــالم والتوجيـــه -٥١/٦/٤ رشـــاد و يانـــات ذات : عالمـــات  م ب ـــات أو تـــزود رشـــادات أو التوج عـــض  ـــق  عطـــي مســـتخدمي الطر و

ق م الطر م أثناء استخدام   .نفع ل

  

  

ـــزة  -٥٢/١ ـــا مـــع مـــدلول عالمـــات املـــرور ، أو أج ا ـــ حـــدوث إر ا أن تـــؤدي إ ـــزة مـــن شـــأ ال يجـــوز تركيـــب أي لوحـــات أو إعالنـــات أو أج

ــ نظــر املــ ــ التــأث ع  وفعاليــة أو أن تــؤدي إ
ً
ــزة أقــل وضــوحا ج ــذه العالمــات أو  ا أن تجعــل  ــون مــن شــأ خــرى ، أو ي رور 

دد سالمة املرور قة  ه بطر با   .السائق أو صرف ان

ــا مــن -٥٢/٢ ــزة مراقبــة املــرور أو إزاح ــق والعاكســات والشاخصــات وأج ــ عالمــات الطر ــ  يحظــر وضــع أي ملصــق ع غي ــا أو  ا م

ا   .اتجا

  

  

  

  

دمة الطارئةستخدم  -٥٤/١ يه أثناء أداء ا زة التن   .أج

صفة متقطعة -٥٤/٢ يه الصوتية إال  حاالت الضرورة و زة التن   .يحظر استخدام أج

ا -٥٤/٣ ا للقيام بواجبا ا إال  حالة انطالق اصة  ات ا   .يحظر ع مركبات الطوارئ استعمال املن



  ٥٤ 
 

ــ أي ســـائق مالحقـــة مركبـــات  -٥٤/٤ ـ ن أيـــة يحظـــر ع ـــ نـــه و ك ب ـــ جـــب عليـــه أن ي ـــا و ام ـــ ســـائرة ألداء م ـــا و الطـــوارئ والســـ خلف

افية   .مركبة من مركبات الطوارئ مسافة 

ــذه  -٥٤/٥ ــ ــاء أداء  ــــا أثنــ ــدم تجاوز ــة وعــ ــــا بخدمــــة طارئــ ــاء قيام ـــق ملركبــــات الطــــوارئ أثنــ ـ وا الطر ــ ــ ــق أن يف ــ ــ مســــتخدمي الطر ــ ع

ــن اق عـــالن عـ دمـــة وذلـــك بمجـــرد  ــور باتخـــاذ مـــا ا ــ الفـ ـ ــادروا ع ــه الصـــوتية أو الضـــوئية وأن يبـ يـ ــزة التن ـ ــا بواســـطة أج ـ ا

ى إعاقة ا من الس دون أد   .يمك

ــــق ذو  -٥٤/٦ ــ وســــط الطر ــ ــر  ــون املمــ ــ ـــث ي ــة، بحيـ ــا بخدمــــة طارئــ ــ ــاء قيام ــوارئ أثنــ ــات الطــ ــاح ممــــر ملركبــ ـــات إفســ ـــائقي املركبـ ــ سـ ــ ع

ن، و ون من مسار ق املتعدد املساراتتجاه الواحد امل ن  الطر ة اليم سر من ج   .ون املمر بجانب املسار 

ــوتية  -٥٤/٧ يـــــه الصـــ ــزة التن ـــ ـــطة أج ــا بواســ ـــ ا ــن اق ـــالن عـــ عــ ـــرد  ــمية بمجــ ــرور للمواكـــــب الرســـ ــاح املـــ ـــق إفســـ ــ ـــتخدمي الطر ــ مســ ـــ ع

عليمـات مـن   ـ حـال وجـود  ـق  يمـن مـن الطر انـب  ـ ا غـادروا إال والضوئية ، ع أن يقفوا ع تصـة بـذلك وأال  دارة ا

م  للتعليمات الصادرة ل
ً
ا أو وفقا   .عد مرور

ــة أو  -٥٤/٨ ــ ـــــات العامـ رواح أو املمتل ب  ــ تصـــــ ـــ ـــرار ال ضــ ـــؤولية حيـــــال  ــن مســ ـــة مـــ ــ ســـــائق املركبــ ــ ـ ـــب ع تــ ـــا ي خـــــالل بمــ ــدم  ــ ـــع عـ مــ

ـــد  ـــة عنــ وميــ ـــة ا منيــ ــات  ـــ ـــة ل عــ ــات املدنيـــــة التا ـــمية واملركبـــ ـــوارئ واملواكـــــب الرســ ــات الطــ ــائقي مركبـــ ــوز لســـ ــة، يجـــ اصـــ ا

ــا تجــاوز  ام ــا لتأديــة م ــ املقــرر للســرعة وعــدم التقيــد بإشــارات املــرور الضــوئية وقواعــد  الضــرورة أثنــاء انطالق ق ــد  ا

ـات الضـوئية والصـوتية مـا أمكـن  سـتعملوا أثنـاء ذلـك املن ـ أن  الس ع الطرق بقدر ما يلزم لضـمان السـالمة العامـة    ع

اء م عد ان ذه املركبات  نائية أثناء عودة  ست ام  ح ذه  سرى  اذلك، وال    .م

  

  

عيـــق  -٥٥/١ ــا  ء عل ــ حظــر وضـــع أي  ــ واملقعـــدين املدفوعــة باأليــدي ، و طفــال واملر ــات  رصــفة لســ املشـــاة وعر تخصــص 

ا ن    .س املنتفع

ـ جماعــات املشــاة الــذين -٥٥/٢ ة عاكســة  ع ـ مواكــب اســتخدام أحزمــة أو ســ ون  ســ ص مســؤول ، واملشــاة الــذين  ـ م  يقــود

 ع الطرق املعبدة لس املركبات
ً
م ليال   .عند تنقل

ـــوب اســـتخدام أحزمـــة أو  -٥٥/٣ مـــل والر ـــر وا ل قطعـــان وســـائقي حيوانـــات ا ـــ شـــ انـــت متفرقـــة أو  ـــ حـــارس املاشـــية ســـواء  ع

ق املعبد لس املركبات  من الطر
ً
م ليال ا   .س عاكسة عند اق

ــــق وال يوجـــد أحــــد - ٥٥/٤ ــ ســــطح الطر ــ ــات ع عالمـ ــدد  ــاة محــ ــر خـــاص للمشــ ــود ممــ ــ حالــــة وجــ ـ ــائق املركبــــة  ــ ســ ـ ــــة  ع ي ا ســــو م

 لكــيال يتعــرض 
ً
ســرعة معتدلــة جــدا اب مــن املمــر  ــ ق ولــة بتطبيــق النظــام أو إشــارة ضــوئية تــنظم عمليــة العبــور مراعــاة  ا

ق للمشاة طر، وعند الضرورة يجب عليه التوقف التام إلفساح الطر   .املشاة الذين باشروا العبور  املمر ل

شارة الضوئية  -٥٥/٥ ون    :لتنظيم عبور املشاة ع النحو التات

  :ضاءة املستمرة-٥٥/٥/١



  ٥٥ 
 

خضر -٥٥/٥/١/١ ق: النور  عبور الطر   .ع السماح للمشاة 

حمر -٥٥/٥/١/٢ ق: النور  م الطر وجد خطر ع عبور   .ع وجوب وقوف املشاة و

  :ضاءة املتقطعة -٥٥/٥/٢

خضر -٥٥/٥/٢/١ ر عند قرب: النور  ن ع سرعة العبور  يظ ث العابر عبور املشاة  اص  خضر ا اء النور    .ان

تقا -٥٥/٥/٢/٢ ذه املناطق للمشاة: النور ال ة املرور   ون أولو   .وتزود به أماكن عبور املشاة  غ التقاطعات وت

ــة -٥٥/٥/٢/٣ ديديــ صصـــة ملزلقانــــات الســـكك ا ــ قــــرب وصــــول  ســــتخدم النـــور : شـــارة الضــــوئية ا ـ ــع للداللــــة ع حمــــر املتقطـ

ــذه  ــ ــ ـــــد تــــــزود  ــة وقـ ــ ــة املفتوحــ ــ ديديــ ـــكك ا ــات الســـ ــ ــ مزلقانــ ــ ــ ــرور ع ــ ــدم املــ ــ عــ خــــــرى  ــات  ــ ـــدي املركبــ ـــر قائـــ ــ ــارات ، وأمـ ــ القطــ

  .شارات بأجراس عند قدوم القطارات

ــاكن   -٥٥/٦ مــ ــ  ــ ـــة ع ــد باإلشــــارات الدالــ ــم والتقيـــ ــ ــدة ل ــفة املعــ رصـــ ــ  ــ ــ ع ــاة الســـ ــ املشــ ــ ــق ، وأن ع ـــ م الطر ــاز ـــة الجتيــ صصــ ا

انـب  ـ ا ـم ع ـ حكم ة ومـا  ث مـن ذلـك الطـواب العسـكر سـ ـق و م الطر يتأكدوا من عـدم وجـود خطـر مـا عنـد اجتيـاز

ق   .يمن من الطر

ي  -٥٥/٧ ق مراعاة ما يأ   :ع املشاة  حالة عبور الطر

ز بإشارة ضوئية للمش -٥٥/٧/١ ان ممر العبور مج شارةإذا  ذه  م مراعاة    .اة فعل

ــة  -٥٥/٧/٢ ي ا ســو ــا إشــارة ضــوئية أو أحــد م  بإشــارة ضــوئية للمشــاة، ولكــن حركــة الســ تنظم
ً
ــزا ــ مج ــان ممــر العبــور غ إذا 

متنـــاع عـــن  ـــ املشـــاة  ـــق للمركبـــات فع ـــول قـــد فـــتح الطر شـــارة الضـــوئية أو ا انـــت  ولـــة بتطبيـــق النظـــام والئحتـــه و ا

ــن الع ـــك مـــ ــ ذلــ ـــ ـــاة لغ م عنـــــد عبـــــور املشــ ــا ـــرعة مركبـــ عـــــديل ســ م أو  ــا ــ اتجـــ ـــ غي ــ  ـــ ن إ ـــائق ــؤدي بالســ ـــان ذلـــــك يـــ ـ ـ بـــــور إذا 

ق ول  الطر م سرعة املركبات القادمة قبل أن يبدؤوا بال م أن يأخذوا  اعتبار   .املمرات ، وعل

ــ -٥٥/٧/٣ ــم بواســ ــ ـــة ل ــ مخصصـ ــ ــرات الغ ــن املمــ ــق مــ ــ ـــاة للطر ــور املشـ ـــد عبــ ـــروا عنـ ـــب أال يباشـ رض فيجـ ــ  ــ ــات ع ـــة أو عالمــ طة لوحـ

عيقون حركة املرور م ال   من أ
ً
عد التأكد أوال   .العبور إال 

ــ  -٥٥/٧/٤ ــ م عــــدم التبــــاطؤ  ــ ــا أن علــ ــا كمــ ــ ــ ل ــ ــورة ال دا  بصــ
ً
 مطــــوال

ً
ــارا ــذوا مســ ــــق فيجــــب أال يتخــ ــ عبــــور الطر ــ ــاة ع إذا أقــــدم املشــ

ر ط دون م   .العبور أو التوقف  ا

ــق املعبــد لســـ  -٥٥/٨ تجــاه املعــاكس لســ املركبــات أوجــزء مــن الطر ــ  ــق  ــر الطر وا بــالقرب مــن حافــة  ســ يجــوز للمشــاة أن 

ــدم  ــ حالــــة عــ ــ طــــر وذلــــك  م ل عــــرض ســــالم ــة املــــرور أو  ــة حركــ ــ إعاقــ ــ ــك إ شــــرط أال يــــؤدي ذلــ ــة وجــــوده  ــ حالــ ــ ــدراجات  الــ

ـــفة رصـــ ـــق أو  ـــ ـــب الطر ـــتخدام جوانـــ ــة اســـ ــ انيــ ــ  إم ــ ــ ون  ــ ــ ســ ـــذين  ـــــن ذلــــــك الـــ ث مـ ــ ــ ســ ـــا، و ــ ـ ـــــدم وجــــــود أي م ـــة عـ ــ ــ حالـ ــ ــ أو 

ـــ اتجـــاه حركـــة  ـــق و ـــر الطر ـــ ل افـــة اليم م بـــالقرب مـــن ا ـــون ســـ مجموعـــات أو مواكـــب أو الـــذي يـــدفع أمامـــه دراجـــة في

  .املرور

ـــ وا-٥٥/٩ ـــة غ ـــون الرؤ ـــق خـــالل الليـــل أو عنـــدما ت ـــر الطر ـــ  ون ع ســـ ـــ املشـــاة الـــذين  ـــار عنـــدما تتطلـــب ذلـــك ع ـــ ال ة و ـــ

خر  اتجاه واحد ق  صف واحد الواحد وراء  ر الطر وا بالقرب من حافة  س   .كثافة حركة املرور ، أن 

ــر -٥٥/١٠ ــ ــ  ــ ون  ــ ســ ــذلك الــــذين  ــــق وكــ ــ جوانــــب الطر ــ ـــفة وع رصـ ــ  ــ ون ع ــ ســ ـــذين  ـــاة الـ عــــرض املشـ ــة أال  ــائق املركبــ ــ ســ ــ ع

طر ق ل   .الطر



  ٥٦ 
 

ــق وال يــنظم بواســطة إشــارة ضــوئية -٥٥/١١ ــ ســطح الطر عالمــات ع ــ حالــة وجــود ممــر خــاص للمشــاة محــدد  ــ ســائق املركبــة  ع

 أمامـه أن يتوقـف قبـل ممـر املشـاة أمـا 
ً
ـق مغلقـا ـون الطر ولة بتطبيـق النظـام والئحتـه وعنـدما ي ة ا ي ا سو أو أحد م

 أمامه فعليه عدم 
ً
ق مفتوحا ون الطر   .عرقلة املشاة الذين بدؤوا  عبور املمرعندما ي

ــ  -٥٥/١٢ ســ بــبطء لف ــق آخــر يوجــد عنــد مدخلــه ممــر للمشــاة أن  ــ طر ــ اتجــاه مركبتــه بالــدخول  غ ــ ســائق املركبــة الــذي  ع

م ال للمشاة الذين شرعوا  دخول املمر وعند الضرورة التوقف ح يتم عبور   .ا

ـــ ســـائق املركبـــة الـــذي  -٥٥/١٣ ـــان ع صـــص التجـــاه املـــرور وعنـــد امل انـــب ا ــ ا ـ ــاب ع ـ ـــ تخطـــي إحـــدى مركبـــات نقـــل الر يرغـــب 

اب ال لصعود ونزول الر مر ليف ا ذه املركبات أن يبطئ من سرعته والتوقف التام إذا لزم  دد لتوقف    .ا

ور النور   -٥٥/١٤ ن ظ م أفضلية املرورللمشاة الذين يتجاوزون مفارق الطرق أو التقاطعات ح   .خضر  اتجاه س

ـــ مراقبـــة مـــن قبـــل املـــرور فللمشـــاة حـــق أفضـــلية  -٥٥/١٥ ـــزة بإشـــارات ضـــوئية أو غ ـــ مج انـــت مفـــارق الطـــرق أو التقاطعـــات غ إذا 

قه ذر عندما يرى أحد املشاة يجتاز طر م جانب ا   .املرور ، وع السائق أن يل

ـــق أو بوضـــع لوحـــة تحـــدد ممـــرات عبـــور املشـــاة أمـــا  -٥٥/١٦ ـــر ســـطح الطر مـــا فراغـــات تظ بخطـــوط طوليـــه باتجـــاه الســـ تفصـــل بي

  ).ممر مشاة(

ــ ذلـــك توضــع بــالقرب مـــن  -٥٥/١٧ ـــ الشــارع مــع لوحـــة تــدل ع ن باتجــاه الســ ع ن طـــولي تحــدد ممــرات عبــور طـــالب املــدارس بخطــ

  .املمر

تصةيخضع املشاة  مواسم ا والعمرة واملناسبات وما -٥٥/١٨ ات ا ا للتنظيمات املقررة من ا   . حكم

ـــ يـــتم -٥٥/١٩ ر ممـــرات أو طـــرق للمشـــاة حســـب املواصـــفات واملعـــاي ال شـــاء أو تطـــو ـــات املعنيـــة إ ـــ ا تصـــة ع دارة ا ح  ـــ تق

ا   .تفاق عل

  

يل ما ي-٥٦/١ ط عند توقف حافالت النقل املدر للتحميل أو الت   :ش

صصة لذلك مع استخدام إشارة  -٥٦/١/١ يل  املواقف ا افلة املدرسية عند التحميل أو الت   ).قف(وقوف ا

ة  -٥٦/١/٢ يل من ا ون التحميل والت افلة أو معاونيهأن ي افلة بإشراف سائق ا   .اليم ل

عد التوقف التام -٥٦/١/٣ افلة من قبل السائق أو معاونيه وأال يفتح الباب إال  روج من ا ون فتح وقفل بوابة ا   .أن ي

م -٥٦/١/٤ عد تأكد السائق أو معاونيه من صعود أو نزول جميع الطالب وضمان سالم افلة إال  ك ا   .عدم تحر

ا مخصصة للنقل املدر -٥٦/١/٥ شارات ال تفيد بأ افلة املعدة للنقل املدر العالمات و   .أن تحمل ا

ـــاف - ٥٦/٢ ــون ا ــ خـــرى التوقـــف التــــام عنـــدما ت ــات  ــ ســـائقي املركبــ ـ يــــل، ع ــة التحميـــل والت ــ حالــ ـ ــل الطـــالب  صصـــة لنقــ الت ا

ا صصة ل م عدم الوقوف  املواقف ا   .وعل

  



  ٥٧ 
 

  

مان -٥٧/١ ط حزام  اب بضرورة ر يه الر   .ع قائد املركبة تن

م -٥٧/٢ ا صصة لألطفال عند إر مان ا   .ع قائد املركبة توف مقاعد 

ــ حالــة عــدم وجــود مقعــد خلفــي  -٥٧/٣ مــامي للســيارة إال  ــ املقعــد  م عــن عشــر ســنوات  طفــال الــذين تقــل أعمــار ــاب  عــدم إر

  .بالسيارة

االت التالية -٥٧/٤ م ا ال عد التأش بذلك   مان  ط حزام  ث من ر   :س

مان -٥٧/٤/١ ام غ املتوافقة مع استخدام حزام    .اص ذوي 

يت أخرى  -٥٧/٤/٢  لوسائل تث
ً
ن بأنظمة حماية وفقا   .املشمول

ـــط حـــزام -٥٧/٤/٣ م مـــن ر ــ يمـــنع م عـــائق صـ اص الـــذين يوجـــد لـــد ادة طبيـــة ـــ ــ أن يـــتم إثبـــات ذلـــك بموجـــب شـــ ـ مـــان ع

  .معتمدة

  

  

تية -٥٨/١   :يتم ارتداء خوذة الرأس وفق الشروط 

يحة أن يتم ارتداء  - ٥٨/١/١ قة ال وذة بالطر   .ا

لية -٥٨/١/٢ ة سائق الدراجة  ب رؤ   .إال ت

  .أن تتوافق مع متطلبات السالمة بحيث تح سائق الدراجة ومرافقه  حال السقوط -٥٨/١/٣



  ٥٨ 
 

  

ـــادث املـــروري -٥٩/١ ــ : ا ـ ــا مـــا يحـــدث ع ـــ حالـــة حركـــة أمـ ــ  ـ ـــا دون قصـــد و مـــا نـــتج مـــن جـــراء اســـتخدام املركبـــة أو نـــتج عـــن حمول

ــ ذلــك  ــ واقفــة و كــذلك حــوادث العمــد فيخــتص بــالتحقيق  ــا و ــ املركبــة أو م ــق ملركبــة و ذا حــدث حر أقســام الشــرطة و

ي    .واقفة فيختص بالتحقيق  ذلك الدفاع املد

ـــيط-٥٩/٢ ســ ــروري ال ــادث املـــ ـــ ــم : ا ــ ــ ألـ ــ ـ ـــد تـــــؤدي إ ـــابة قــ ـــه إصــ ــتج عنــ ــ ــة ونـ ــة أو عامـــ ـــات خاصـــ ــ ـــات باملمتل ــرار وتلفيــ ــ ــه أضـ ـــــتج عنـــ ـــا ي مــ

شفى  اجة إ نقله للمس   .باملصاب دون ا

سيم-٥٩/٣ ادث املروري ا تج عنه  ا و ما ي   :و

  .حالة وفاة أو أك -٥٩/٣/١

مه : إصابة بليغة-٥٩/٣/٢ شفى أو تنو ستوجب نقل املصاب للمس ادث من إصابات أو كسور    .ما نتج عن ا

اصة أو العامة : تلفيات جسمية -٥٩/٣/٣ موال ا ادث من خسائر بليغة     .ما نتج عن ا

 حالـــة و -٥٩/٤
ً
ـــادث إحصـــائيا ل يقيـــد ا ـــ ر  ـــادث ومـــا زاد عـــن الشـــ خ وقـــوع ا ر مـــن تـــار ـــ وفـــاة املصـــاب خـــالل شـــ فـــاة إذا أدى إ

ن    .ضمن إحصائيات املصاب

  

  

يجة بصورة مباشرة أو غ مباشرةتقع املسئولية  -٦٠/١ ن الفعل والن ية ب ادث املروري عند وجود عالقة سب   .ا

س -٦٠/٢ طأ وفق املعيار ال سبة ا سباب التالية% ) ٢٥، % ٥٠، % ٧٥، % ١٠٠(تحدد    :وفق 

حتيـــاط  : مـــال-٦٠/٢/١ ـــذر و متنـــاع عـــن اتخـــاذ فعـــل يوجبـــه ا ـــان يجـــب فعلـــه، أو  ولـــو اتخـــذ ذلـــك الفعـــل ملـــا وقـــع تـــرك عمـــل 

ادث املروري    .ا

از-٦٠/٢/٢ ح اب فعل خاطئ يدل ع قلة التبصر وعدم تقدير النتائج: قلة    .ارت

نظمة -٦٠/٢/٣ ا: عدم مراعاة  نظمة الواجب إتباع اب فعل يخالف    .ارت



  ٥٩ 
 

ابـــه أو -٦٠/٣ ـــادث املـــروري بوصـــف الفعـــل الـــذي تـــم ارت ب مســـؤولية ا ســـب ـــادث  يـــتم  ـــ وقـــوع ا ب  ســـ متنـــاع عنـــه والـــذي  تـــم 

 ألسباب املسئولية الواردة  املادة رقم 
ً
يف ذلك وفقا ذه الالئحة) ٦٠/٢(املروري ، وتص   .من 

رة خارجة عن إرادته -٦٠/٤ ب قوة قا س ادث  ق العام إذا وقع ا   .عفى سائق املركبة من ا

ان أحد أطرافه -٦٠/٥ ا مالكه أو املسؤول عنه إذا وقع حادث مروري    .حيوان فيتحمل املسئولية  حال ثبو

سـتدالل واملعاينـة فيـتم  -٦٠/٦ افـة إجـراءات  عـد اسـتكمال  ـادث املـروري ألسـباب مقنعـه، و ـ ا عـذر تحديـد املسـؤولية   حال 

تصة للنظر  تحديد املسؤولية بالوجه الشر كمة ا ادث إ ا   .إحالة أطراف ا

ــعبة أو -٦٠/٧ ــــتص أو مـــدير الشــ إشــــراف الضـــابط ا ــادث و ـ ــق ا ــادث املــــروري مـــن قبـــل محقــ ـ ــ ا ــ ــؤولية  ــبة املسـ ســ يـــتم تحديـــد 

  .القسم املع

نـــاك عـــذر -٦٠/٨ ـــادث مـــا لـــم يكـــن  خ وقـــوع ا ـــادث املـــروري خـــالل عشـــرة أيـــام مـــن تـــار ـــ ا ســـبة املســـؤولية  ـــ  اض ع ـــ ع يقـــدم 

تصة  ة ا   .تقتنع به ا

ونــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن ذوي  -٦٠/٩ نــة م ــق  ــا عــن طر ــة فيــتم النظــر ف ــوادث املرور ــ ا ســبة املســؤولية  ــ  اض ع ــ ع عنــد 

تصة دارة ا عتمد من مدير  ة والكفاءة    .ا

ة إذا تطلب  -٦٠/١٠ وادث املرور عض ا ان للنظر  مسؤولية  شكيل  دارة العامة للمرور    .مر ذلكملدير 

  

 

 

 

  

ــات املعنيــة  -٦١/١ ــر الــبالغ ل ــادث مــا أمكــن وتمر افــة املعلومــات املتعلقــة با يفاء  ــادث املــروري يــتم اســ عنــد تلقــي الــبالغ عــن ا

ل حسب اختصاصه ادث  نتقال ومباشرة ا   .لسرعة 

ــتدالل -٦١/٢ ــ سـ ـــر إجـــــراءات  ــاءة  يباشــ ـــن ذوي الكفـــ ـــة مــ تصــ دارة ا ـــل  ـــن قبــ ــذلك مــ ــ ن بـ ـــــول ن ا ــ ــ تصـ ـــة ا ــ ـــوادث املرور ــ ــ ا ــ ـ

ة   .وا

تصة-٦١/٣ ي لإلدارة ا ا ختصاص امل ماكن ال تقع خارج  ة   وادث املرور ستدالل  ا   .تباشر الشرطة إجراءات 

ة وفق-٦١/٤ وادث املرور ستدالل  ا   .النموذج املعتمد لذلك تتم إجراءات 

جراءات التالية-٦١/٥ تصة وفق  دارة ا ادث املروري من قبل    :يتم مباشرة ا

ادث املروري  -٦١/٥/١ ق جراء وقوع ا   .القيام بإجراءات السالمة الالزمة ال تكفل حماية مستخدمي الطر



  ٦٠ 
 

ـــادث وتحديـــد درجـــة -٦١/٥/٢ وليـــة مـــن موقـــع ا ـــ حـــال جمـــع املعلومـــات  ا  ـــات املعنيـــة أو التأكـــد مـــن تواجـــد بـــالغ ا خطورتـــه و

 
ً
ا مسبقا   .تم طل

م  املوقع إن أمكن ذلك-٦١/٥/٣ ود وضبط إفاد ادث مع مراعاة البحث عن الش ن من موقع ا عاد الفضولي   .إ

ادث مما له عالقة بوقوعه -٦١/٥/٤ ل ما يحيط با   .يل 

ر موقع ا -٦١/٥/٥  معاينة وتصو
ً
 دقيقا

ً
ا وصفا تبة عليه ووصف ثار امل   .ادث وتحديد 

ن ومعلومـــات  -٦١/٥/٦ ية وتحديـــد الســـائق ـــ م ال ـــق وعـــدد أطرافـــه وحـــال ـــادث ووقـــت وقوعـــه وحالـــة الطقـــس والطر بيـــان موقـــع ا

ا ا وتحديد أسباب ا ادث ومواقع التلفيات  عد ا ا  ادث وأماكن استقرار كة  ا   .دث وكيفية وقوعهاملركبات املش

م إليه -٦١/٥/٧ ان الذي يتم نقل م  امل عذر ذلك فيتم سماع أقوال ذا  ادث، و طراف بموقع ا   .سماع أقوال 

٦١/٥/٨- 
ً
دوات املساعدة وتوثيقه تقنيا زة و ادث باألج ي ل   .إعداد رسم كرو

ـــه -٦١/٥/٩ ـــة عليـ تبـ ـــار امل ثـ ـــادث مــــن جميــــع  ـ ـــع ا ــو موقـ ـــن خلــ ــد مـ ــمن التأكــ ــا يضــ ــا ، بمــ مــ ــ حكم ــ ـــا  ــياء أو مـ اص ، أو أشــ ــ ــ ـــواًء أ سـ

ات ذات العالقة ق بالتعاون مع ا   .سالمة مستخدمي الطر

ادث داخل أو خارج املركبة-٦١/٥/١٠ ا  موقع ا   .يل املضبوطات ال تم العثور عل

ــ ذلـــك -٦١/٥/١١ ـ شـــار إ ــادث قبـــل مباشـــرته ف ـ ــات مـــن موقـــع ا ـــك املركبـ  لآلثـــار بـــاملوقع إذا تـــم تحر
ً
ــا ــادث وفقـ ـ ــي ل ـ عـــد رســـم كرو و

ود طراف والش   .وأقوال 

م -٦١/٥/١٢ ـــادث أو مـــن ينـــوب عـــ ـــ ا كة  ســـمح لســـائقي املركبـــات املشـــ ـــادث  جـــراءات املتعلقـــة بمباشـــرة موقـــع ا ـــاء  عنـــد ان

ـــا مـــع ســـرعة إتخـــاذ  ز ـــا و عـــذر ذلـــك فيـــتم الـــتحفظ عل ــ حـــال  ـ ـــق ، و ـــا عـــن الطر عاد ســـلم املركبـــات بمـــا يضـــمن إ ب

ا سليم   .التداب الالزمة ل

ـــ أن موقـــ-٦١/٥/١٣ ـــة إذا ات ـــق فيـــتم الرفـــع بـــذلك ل ـــ الطر نـــاك خلـــل  ـــان  ـــوادث أو  ـــا ا ـــ  ـــ يك ـــادث مـــن املواقـــع ال ع ا

تصة إلتخاذ ما يلزم حيال ذلك   .ا

ر وأن -٦١/٦ ـــو ــاس والتصــ ــتخدام أدوات القيـــ ســـ ـــــة و ـــوادث املرور ــ ــ ا ــ ـ ــ التحقيـــــق  ـــ ــاعدة  زة املســـ ــاألج ـــتعانة بـــ ــق باالســ قـــ يقـــــوم ا

 
ً
ا ادث مم ون رسم ا   .بالدقة والوضوح ي

ـا ملـف القضـية  -٦١/٧ ـادث املـروري الـذي ترتـب عليـه حـق عـام بإشـعار النيابـة العامـة وترفـع إل تصة فور وقـوع ا دارة ا تقوم 

زائية والئحته التنفيذية جراءات ا  لنظام 
ً
  .وفقا

اال  -٦١/٨ ادث املروري إذا ترتب عليه حق خاص فقط  ا ب  ا س   :ت التاليةيطلق امل

ة-٦١/٨/١   .تقديم كفالة غرميه أو حضور

اص-٦١/٨/٢ ق ا   .تقديم ما يضمن الوفاء با

ق -٦١/٨/٣   .تنازل صاحب ا

اص -٦١/٨/٤ ق ا اء ا ت إ   .تقديم ما يث

ة املفعول  -٦١/٨/٥ ن معتمدة سار   .تقديم وثيقة تأم

ادث  -٦١/٩ ت إدانته  وقوع ا   .املروري يطلق السائق الذي لم يث



  ٦١ 
 

عـد انقضـاء مـدة  -٦١/١٠ ـادث املـروري  ـ ا ـاص  ق ا عـذر عليـه تقـديم مـا يضـمن الوفـاء بـا كمـة ) ٢٤(يحال مـن  ـ ا سـاعة إ

ي ادث ع أن تتضمن  تصة و رفق أوراق ا   :ا

انه ، وزمانه ، وأسباب -٦١/١٠/١ ادث ، وم  فيه بيانات أطراف ا
ً
نا ادث املروري مب ر ا دانةتقر سبة    .ه و

ـــد  -٦١/١٠/٢ ــعار املـــ ــ ـــاص(إشــ ـــ ــق ا ــ ــ ــاحب ا ــ ـــرعية ) صــ ــات الشـــ ــ ـــام املرافعــ  لنظـــ
ً
ــا ـــ ــة وفقـ ــ تصــ ـــة ا ــ كمـ ــام ا ــ ـــواه أمــ ــ ــلة دعـ ــ بمواصــ

  .والئحته التنفيذية

اص -٦١/١٠/٣ ق ا ز عن تقديم ما يضمن الوفاء با   .إقرار املد عليه بال

دارة العامة للمرور الضوابط ال -٦١/١١ ةتحدد  وادث املرور   .الزمة لتنظيم الكفاالت  ا

ــة وفـق تنظــيم  -٦١/١٢ ـوادث املرور ـا، يـتم تقــدير التلفيـات الناتجــة عـن ا ن أعمال يئـة املقيمــ ــا  ـ باشـرت ف فيمـا عـدا املنــاطق ال

دارة العامة للمرور   .تضعه 

ن املع-٦١/١٣ ــ ــ ــة املقيمــ ــ يئــ ــام  ــ ـــق نظــ ــدين تطبيـــ ــ ن املعتمــ ــ ــ ــة املقيمــ ــ يئــ ــر  ــ ــم تباشــ ــ ــــــي رقــ ـــادر باملرســــــوم املل ــ ـــدين الصـ خ ) ٤٣/م(تمـــ ــار ــ وتــ

دارة العامة للمرور٩/٧/١٤٣٣ سيق مع    .ـ بالت

ة بطلب من إدارة املرور-٦١/١٤ وادث املرور   .يتم إعادة تقدير التلفيات الناتجة عن ا

ــات املطلو -٦١/١٥ ــذ املعلومــ ــل الصــــفة الدبلوماســــية فتؤخــ ــن يحمــ ــ مــ ــ ــروري ع ــادث مــ ــ حالــــة وقــــوع حــ ـــغ وزارة ــ يله وتبلـ ــ ــ ســ ــ خ ــــة و

ساته ادث ومال ارجية فيما يتعلق با   .ا

 لألنظمة ال تنظم ذلك-٦١/١٦
ً
صانة وفقا اص ذوي ا ادث    .يرا  التعامل مع أطراف ا

ســتدالل واملعاينــة دون -٦١/١٧ ولــة بــإجراءات  ــة ا ســيط وفــق إجــراءات ا ــادث املــروري ال نتقــال ملباشــرته يمكــن توثيــق ا

ا وادث املركبات املؤمن عل   .وذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٦٢ 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ــادث املــروري  -٦٢/١ ــ وقــوع ا ب  ســ عــد امل  فأقــل 
ً
ــا خمســة عشــر يومــا ــتج عنــه إصــابة مــدة الشــفاء م ــادث املــروري الــذي ي ــ ا

االت التالية   ا
ً
  :متعديا

  .قيامه بممارسة التفحيط  -١/ ٦٢/١

و تحت تأث مسكر أو مخدر أو عقاق محذر من القيادة تحت  -٦٢/١/٢ اقيادته للمركبة و   .تأث

حمر-٦٢/١/٣   .تجاوزه إلشارة املرور الضوئية أثناء الضوء 

ركة الس-٦٢/١/٤   .قيادته للمركبة باالتجاه املعاكس 

ددة بأك من -٦٢/١/٥ ددة ع ا/ لم ) ٥٠(تجاوزه للسرعة ا انت السرعة ا ق من ساعة إذا    ساعة فأقل/ لم ) ١٢٠(لطر

ق / لم ) ٣٠(ددة بأك من تجاوزه للسرعة ا-٦٢/١/٦ ددة ع الطر انت السرعة ا   .ساعة / لم ) ١٤٠(ساعة إذا 

ــادث املــروري -٦٢/٢ ــ وقــوع ا ب  ســ عــد امل  فأقــل 
ً
ــا خمســة عشــر يومــا ــتج عنــه إصــابة مــدة الشــفاء م ــادث املــروري الــذي ي ــ ا

االت التالية    ا
ً
  :مفرطا

  .الزمة عند إيقاف املركبة  حاالت الطوارئ ع الطرق العامةعدم اتخاذه لالحتياطات ال-٦٢/٢/١

مولة املنقولة -٦٢/٢/٢ يته ل غطيته وتث   .عدم 

ا -٦٢/٢/٣ صصة ل ماكن ا ا من غ  عبور ق أو سماحه  ا عن حرم الطر يوانات املسؤول ع عاد ا   .عدم قيامه بإ



  ٦٣ 
 

ق أثناء القيادة -٦٢/٢/٤ شغاله عن الطر   .إ

  

 

 

 

 

   

    - ب

ــاالت -٦٣/١ ــ ــ ا ــ تصــــة  دارة ا ــن  ــه مــ ــدور توجيــ تصــــة عنــــد صــ ــــة ا ــل وصــــول ا ــــادث قبــ ــن موقــــع ا ــة مــ ــــك املركبــ ــوز تحر يجــ

  :التالية

ر املركبات -٦٣/١/١ م بتصو طراف أو أحد ، وقام 
ً
سيطا ادث  ان ا ادثإذا    . موقع ا

عرقل حركة الس-٦٣/١/٢  ع السالمة العامة أو 
ً
ل خطرا ش ادث  كة  ا ون موقع املركبات املش   .عندما ي

  

  



  ٦٤ 
 

ـــة  - ٦٤/١ ـــراءات النظاميــــة املتعلقــ جـ م بتطبيــــق  ام ــ ــ ـــن ال ــد مـ ــا للتأكــ ــ ن ف ــات والعــــامل ـــالح املركبــ ــ إدارة املــــرور مراقبــــة ورش إصـ ــ ع

ة املناسبة تصة إليقاع العقو ا للمحكمة ا م والرفع  الفات ال تقع م   .بإصالح املركبات وضبط ا

  

ـــي رقــم  -٦٥/١ ا الصــادر باملرســوم املل يل ـــ ــ  ـــ نظــام محــالت بيـــع املركبــات املل خ ) ١/م(مــع مراعــاة مــا ورد  ــ، ١٠/١/١٤٢٢وتــار ــ

اتحد دارة العامة للمرور الضوابط الالزمة لتنظيم بيع وشراء املركبة التالفة أو جزء م   .د 

   



  ٦٥ 
 

ل من - ٦٦/١ ام نظام املرور والئحته التنفيذية ل   :تخول صالحية ضبط مخالفات أح

ن  املرور -٦٦/١/١ نود العامل   .الضباط وضباط الصف وا

ام نظام املرور والئحته التنفيذية-٦٦/١/٢ م تطبيق أح منية بحكم طبيعة أعمال ات  ن من ا ول   .ا

ــن -٦٦/١/٣ ــن العـــــام مـــ مـــ ـــدير  م مــ ـــن يخـــــول ـــة مــ دارة العامــ ـــد  عــ ـــاري، و ــ أو اعتبــ ـــ ص طبي ـــــ ة ، وأي  ـــكر منيـــــة والعســ ــات  ـــ ا

  .للمرور الشروط املنظمة لذلك

  

  

ة -٦٧/١ الفات املرور ة الفصل  املنازعات والقضايا وا يئات املرور ا تتو ال ام تصة م اكم ا ن مباشرة ا   .إ ح
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ــ -٦٨/١ ــز املركبــة ح ســتوجب  ــ  الفــات ال ــاب أي مخالفــة مــن ا ــ حالـة ارت ــة الضــبط  ــز املركبــة مباشــرة مــن قبــل ج يـتم 

ا إذا تــم إزالــة  ــ موقــع ضــبط ســليم املركبــة  مكــن  ــ املــادة الثامنــة والســتون مــن النظــام ، و ــا  الفــة واملنصــوص عل إزالــة ا

ال   .فةا

ــم -٦٨/٢ ــ الفـــــة رقـ ــ ا ــ ــ ـــا  ــ ن املنصـــــوص عل ـــالت ــ ــ ا ــ ـ ــ  ــ ـ ــم ) ٦(يرا ــ ـــات رقـ الفـــ ــن جـــــدول ا ــ ــم ) ١(مـ ــ الفـــــة رقـ ـــدول ) ٢٠(وا مـــــن جـــ

ــم  الفـــات رقــ عــــذر ) ٤(ا ــ حــــال  ــ ــــك املركبــــة، و تصــــة بضــــرورة تحر دارة ا ـــا  ــ تقر ــ ــ الوســــائل ال ــ إبــــالغ مالــــك املركبــــة ع

ه يتم    .ز املركبةالوصول إليه أو عدم تجاو

ز املركبة-٦٨/٣ ا  الفة ال تم ع إثر ا إزالة ا لية املناسبة ال يتم من خالل دارة العامة للمرور    .تحدد 
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٧١/١-  
ً
لة الستون يوما عطى م سب الغرامة مباشرة وال  اء رخصة الس والقيادة تح   .عد مرور السنة الثانية والثالثة الن

ا -٧١/٢ ا خ ان سب تجديد رخصة القيادة والس من تار   .يح
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جراءات التالية -٧٢/١   :يتم إغالق محالت بيع املركبات من خالل 

غالق املعرض -٧٢/١/١ ا و ا باستالم سليم املركبات ال يرغب مالك   .حصر املركبات املوجودة و

شاط البيع والشراء -٧٢/١/٢   .منع املعرض من مزاولة 

ة-٧٢/١/٣   .عليق الصالحية التقنية املمنوحة له خالل مدة العقو

ا  املادة  -٧٢/٢ جراءات املنصوص عل خيص يتم اتخاذ  ذه الالئحة) ٢١/٤( حال إلغاء ال   .من 

١- 

 

٢ - 

  

ذه الوسائل -٧٣/١ الفات وضوابط استخدام  دارة العامة للمرور وسائل ضبط ا   .تحدد 

ة -٧٣/٢ ا بصورة وا ته ل الفة مث ون وسيلة ضبط ا   .أن ت

لية التاليةتضبط ا - ٧٣/٣ ة حسب    :الفات املرور



  ٦٩ 
 

ـــول  -٧٣/٣/١ جـــل ا ـــ مركبتـــه و ـــان آمـــن مـــع بقـــاءه  ـــ م ـــالف بالوســـائل املناســـبة للوقـــوف  بـــه ا ـــة ي عنـــد رصـــد مخالفـــة مرور

الفة بأسرع وقت ممكن اء إجراءات ضبط ا ذا النظام إليه إل   .بتطبيق 

ــوع  -٧٣/٣/٢ ــ ــة ونـ ــ ــة املركبـ ــ رقـــــم لوحـــ ـــ ـــة  ــية للمخالفـــــة املتمثلــ ــ ساسـ ــات  ــ البيانـــ ــ ـ ـــا ع ــ ـــان نوع ـ ـ  
ً
ـــا ــة أيــ الفـــ ــبط ا ــيلة ضـــ ــ ــتمل وسـ شـــ

ع ى و د الف ـ إن وجد ـ وحدي الغرامة  ا واسم ا ا ان ارت خ ووقت وم الفة وتار ا ووصف ا ا ولو   .يل

ان بمحضر مستقل-٧٣/٣/٣ م ا قدر  ه يجب إثبات رقم لوحة املركبة وأوصاف رو   .  حالة عدم وجود سائق املركبة أو 

ا خالل ذلك -٧٣/٣/٤ ا مخالفة واحدة إذا لم يكن من املستطاع تالف ن نقطة سفر املركبة ونقطة وصول الفة ب   .عت ا

الفات املر -٧٣/٣/٥ الف ع جميع ا   .تكبة من قبله  آن واحدعاقب ا

ــات الضـــبط -٧٣/٣/٦ ــ ج ــا بموجــب رقــم الــدخول وع ــ مرتكب ــم ع ــ حكم ن ومــن  ــا الــزوار والعــابر ــ يرتك الفــات ال ل ا ــ

الف للمملكة ا قبل مغادرة ا ا والعمل ع استحصال يل   .سرعة 

الفات ال ترتكب من املركبات ال تحمل لوح-٧٣/٣/٧ ارجية بذلكل ا شعر وزارة ا   .ات دبلوماسية أو قنصلية و

ا-٧٣/٤ قة ال ترا ا بالطر يل ة قبل  الفات املرور ة ا ت من  تصة التث دارة ا   .تتو 

الف-٧٣/٥ ل ا الفة    .ترتبط ا

ــ املـــادة -٧٣/٦ ـ الفـــة بحـــد) ٧٤/١(مـــع مراعـــاة مـــا ورد  يل ا ـــ ـــذه الالئحـــة، يجـــوز  ـــذا مـــن  لة ل ـــان املشـــ ـــ بقـــرار مـــن ال ع ا 

  :الغرض  الظروف املشددة التالية

الفــات رقــم -٧٣/٦/١ الفــات الــواردة بجــدول ا ــاب إحــدى ا خ ) ١(عنـد ارت ـق بالنظــام للمــرة الثانيــة عشــر خــالل ســنة مــن تــار امل

و الفة  اب ا   .ارت

ــدو -٧٣/٦/٢ ــواردة بجــ ــات الــ الفــ ــدى ا ــــاب إحــ ــم عنــــد ارت الفــــات رقــ خ ) ٢(ل ا ــار ــرة خــــالل ســــنة مــــن تــ ــــق بالنظــــام للمــــرة العاشــ امل

و الفة  اب ا   .ارت

ــم - ٧٣/٦/٣ الفــــات رقــ ـــات الــــواردة بجــــدول ا الفـ ــدى ا ـــاب إحــ ـ خ ) ٣(عنــــد ارت ــار ـــن تــ ـــنة مـ ـــة خــــالل سـ ــام للمــــرة الثامنـ ــق بالنظــ ــ امل

و الفة  اب ا   .ارت

ـــاب إحـــدى ا- ٧٣/٦/٤ الفـــات رقـــم عنـــد ارت خ ) ٤(الفـــات الـــواردة بجـــدول ا ـــق بالنظـــام للمـــرة السادســـة خـــالل ســـنة مـــن تـــار امل

و الفة  اب ا   .ارت

ــم - ٧٣/٦/٥ ــات رقــ الفــ ـــواردة بجــــدول ا ــات الـ الفــ ــدى ا ــاب إحــ ــ ـــد ارت ــم ) ٥(عنـ ــم ) ٦(ورقــ ـــة ) ٧(ورقــ امسـ ـــرة ا ــام للمـ ـــق بالنظــ ـ امل

الفة  اب ا خ ارت   .وخالل سنة من تار

ــ املــادة   -٧٣/٦/٦ ابــه مخالفــة تجــاوز إشــارة ) ٦٢/١(مــع مراعــاة مــا ورد  ــ حــادث مــروري الرت ب الســائق  ســ ــذه الالئحــة عنــد  مــن 

ن  ســـرعة بـــ ركـــة الســـ أو مخالفـــة للمراوغـــة  حمـــر أو قيـــادة املركبـــة باالتجـــاه املعـــاكس  املـــرور الضـــوئية أثنـــاء الضـــوء 

ــ الطـــرق العا ـ ــادة تحـــت املركبـــات ع ــذر مـــن القيـ ــأث مســـكر أو مخـــدر أو عقـــاق محـ مـــة أو مخالفـــة قيـــادة املركبـــة تحـــت تـ

ا    .تأث

الف - ٧٣/٦/٧ تار والالمباالة من قبل ا س سلوك يدل ع  الفة  اب ا ان ارت   .عند اق
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ـــون أحـــد  -٧٣/٧ ـــ أن ي ونـــة مـــن ثالثـــة أعضـــاء ع اجـــة ـ م ـــان ـ حســـب ا نـــة أو  ل  شـــ
ُ

ختصـــاص  نـــة مـــن ذوي  أعضـــاء ال

جراءات التالية -إن وجد  -الشر أو النظامي  ا وفق  عمل ع وتقوم  د  الفات ل ا رفع ا م ون م   :ت

الفة  -٧٣/٧/١ بالغ با خ   من تار
ً
ن يوما ع خالل ثالث د  الفة ل   .يتم طلب رفع ا

ـد  -٧٣/٧/٢ الفـة ل ا ومعلومـات عـن السـائق وعنوانـه مــع شـتمل طلـب رفـع ا خ حـدو ـا وزمـن وتــار ا الفـة وم ـ نـوع ا ــ ع ع

ددة  املادة رقم  ا بظرف من الظروف املشددة ا ا ت اق ذه الالئحة) ٧٣/٦(إرفاق ما يث   . من 

ا - ٧٣/٧/٣ ت لد  وفق ما يث
ً
با ا مس صدر قرار

ُ
نة  طلب الرفع وت   .تنظر ال

نة بالظروف املشددة فقط -٧٣/٧/٤ الفة املق ع ع ا د    .يقتصر الرفع ل

غلبية -٧٣/٧/٥ نة برأي    .تصدر قرارات ال

ع -٧٣/٧/٦ د  الفة ل الف  حال رفع ا عر ا
ُ

  .ش

  

  

طر ع النحو التا -٧٤/١ عرض السالمة العامة ل الفات ال    :ا

ق/ كم  ٣٠السرعة بأك من تجاوز -٧٤/١/١ ددة ع الطر   .ساعة/ كم  ١٤٠ساعة ا

ق من / كم  ٥٠تجاوز السرعة أك من -٧٤/١/٢ ددة ع الطر انت السرعة ا   .ساعة فأقل/ كم  ١٢٠ساعة إذا 

ا-٧٤/١/٣   .قيادة املركبة تحت تأث مسكر أو مخدر، أو عقاق محذر من القيادة تحت تأث

تصةالقي-٧٤/١/٤ دارة ا سيق مع    .ام بأعمال الطرق قبل الت

حمر-٧٤/١/٥   .تجاوز إشارة املرور الضوئية أثناء الضوء 

ركة الس -٧٤/١/٦   .قيادة املركبة باالتجاه املعاكس 

د املسموح به-٧٤/١/٧ مولة املنقولة ملركبات النقل الثقيل ع ا عاد ا ادة أ   .ز

ا التجاوز ، مثل املنعطفات واملرتفعاتالتجاوز  املنا -٧٤/١/٨   .طق ال يمنع ف

م  املركبة-٧٤/١/٩ صصة ل ماكن غ ا اب     .نقل الر

و -٧٤/٢ الفة  اب ا خ ارت الفة  املرة الثانية والثالثة من تار ساب تكرار ا   .يتم اح

الفة املتكررة نفس ا -٧٤/٣ انت ا  عت التكرار إذا 
ً
  .الفات املرتكبة سابقا

ع -٧٤/٤ د   ل
ً
فع آليا طر للمرة الثانية خالل سنة ف عرض السالمة العامة ل الفة ال    . حال تكرار ا
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 لإلجراءات التالية -٧٤/٥
ً
تصة وفقا ا للمحكمة ا الفة للمرة الثالثة خالل السنة نفس اب ا الف عند تكراره الرت   :يحال ا

ــديد  -٧٤/٥/١ شـــ ـــب  ــة بطلــ تصـــ ـــة ا ــع للمحكمــ ــة الرفـــ ــرة الثالثـــ ـــة للمـــ الفــ ــاب ا ـــ ــن ارت  مـــ
ً
ــا ــ ن يومـ ــ ـــالل ثالثـــ ـــة خــ تصــ دارة ا ـــو  تتــ

الف ة بحق ا   .العقو

ـــان  -٧٤/٥/٢ ـــا وم خ ـــا وتار ـــ الســـالمة العامـــة مـــن حيـــث نوع الفـــات املـــؤثرة ع ـــ تفاصـــيل ا تصـــة ع شـــتمل الرفـــع للمحكمـــة ا

ا  ا اارت ة املراد تطبيق اصة به وتحديد نوع العقو تصال ا الفة ومعلومات عن السائق ووسيلة  ت تكرار ا   .وما يث

ـــه  -٧٤/٥/٣ ــة بحقـ ــ ـــديد العقو شـ تصــــة بطلــــب  ـــة ا ــع للمحكمـ ـــم الرفــ ـــه تـ ــــا بأنـ ــ ترا ــ ـــائل ال ــــالف بالوسـ ـــة ا تصـ دارة ا ــعر  شــ

مر ذلك ا إذا تطلب   ملثوله أمام
ً
يدا   .تم

 

 

 

 

 

 

  

ـــ  -٧٥/١ اض ع ـــ أن يتضـــمن حقـــه بـــاالع  ع
ً
ونيـــة مـــن خـــالل بياناتـــه املوثقـــة آليـــا لك ـــ الوســـائل  ـــالف بمخالفتـــه ع يـــتم إبـــالغ ا

 
ً
ن يوما الفة خالل ثالث   .ا

ــدة ال تتجـــــاوز  -٧٥/٢ ـــالل مـــ ــالف بمخالفتـــــه خـ ـــ ــرة(إبــــالغ ا ــن ) عشــ ــام مـــ ــرتبط إجـــــراءات أيـــ ـــم تـــ ــا لــ ـــة، مــ ــ ـــة املرور الفــ ــاب ا ــ خ ارت ــار تـــ

ر الداخلية ا لوز عود تقدير نائية  ب التأخ لظروف است ون س ات أخرى، أو أن ي الفة بج   .يل ا

الف بمخالفته -٧٥/٣ خ إبالغ ا  من تار
ً
ن يوما ددة بثالث اض وا ع ساب مدة    .يبدأ اح

تب ع  -٧٥/٤ الف ما ي  يتحمل ا
ً
وتاريخ ) ٨٦/م(معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم ) ٧٥(من المادة ) ٢(الفقرة *   .عدم تحديث بياناته املوثقة آليا

  هـ١٤/٩/١٤٤٣
وتاريخ ) ٨٦/م(معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم ) ٧٥(ة من الماد) ٣(الفقرة * 

  هـ١٤/٩/١٤٤٣
  هـ١٤/٩/١٤٤٣وتاريخ ) ٨٦/م(مادة معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم ) ٧٥/٢*(
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تصـــة باتخـــاذ  -٧٥/٥ دارة ا ا فتقـــوم  ر دون ســـداد ـــالف أو مضـــت مـــدة ســـتة أشـــ ـــ ا لة ع ـــ الفـــات امل ـــ حـــال تراكمـــت ا

  :ي

لة -٧٥/٥/١ ــ ــة امل الفــات املرور اكم ا ــ  ب
ً
ونيــة مــن خــالل بياناتــه املوثقــة آليـــا لك ــالف بالوســائل  يــه ا ــ لــم يقـــم  تن عليــه ال

الفة خ إبالغه با ر من تار ال أو قبل م ستة أش ن ألف ر ا قبل أن تبلغ قيمة الغرامات عشر   .سداد

ـــة دون  -٧٥/٥/٢ الفــ ـــه با خ إبالغــ ــار ــن تـــ ر مـــ ــ ـــتة أشـــ ـــت ســ ــأك أو مضــ ـــال فـــ ــ ن ألـــــف ر ـــه عشـــــر ـــات بحقــ ـــت قيمـــــة الغرامــ ــال بلغــ ــ حـــ ـــ

الف بوجوب السداد خال ا فيبلغ ا  سداد
ً
ن يوما   .ل مدة ال تتجاوز ثالث

ــ املـــادة رقـــم -٧٥/٥/٣ ـ ـــا  عـــد انقضـــاء املـــدة املشـــار إل ـــالف بالســـداد  ـــذه الالئحـــة فيحـــال للمحكمـــة ) ٧٥/٥/٢(إذا لـــم يقـــم ا مـــن 

ا ـ ح يتم سداد الغرامات املستحقة عليه عض دمات العامة ال تقدم له ـ أو  تصة للنظر  إيقاف ا   .ا

  

  

الفــة  -٧٦/١ لة بحـق مرتكــب ا ــ ب الرخصــة إذا بلـغ عــدد النقــاط امل ــ ــة  خ ) ٩٠(تطبـق عقو نقطــة خـالل ثــالث ســنوات مــن تــار

ي ل مخالفة بحسب  اب أول مخالفة وتوزع النقاط ل   :ارت

ــم  -٧٦/١/١ ــ ـــــات رقـــ الفــ ـــــداول ا ــواردة بجــ ــ ـــات الـــ الفـــ ــم ) ١(ا ــ ــم ) ٢(ورقـــ ــ ــم ) ٣(ورقــ ــ ـــة ب) ٨(ورقـــ قــــ ـــة امل ـــــة مرتكبــــ ـــــل مخالفــ ــ ــام ل ــ النظـــ

ن   .نقطت

الفات رقم  -٧٦/١/٢ الفات الواردة بجدو ا ل مخالفة مرتكبة ثالث نقاط ) ٥(ورقم ) ٤(ا قة بالنظام ل   .امل

الفات رقم  -٧٦/١/٣ الفات الواردة بجدو ا ل مخالفة مرت) ٧(ورقم ) ٦(ا قة بالنظام ل   .كبة خمس نقاط امل

الفــات  - ٧٦/٢ لة بحــق مرتكــب ا ــ ب رخصــة القيــادة إذا بلــغ عــدد النقــاط امل ــ ــة  نقطــة خــالل ثــالث ســنوات ) ٩٠(تطبــق عقو

اب أول مخالفة ع النحو التا خ ارت   :من تار

و ع  - ٧٦/٢/١ الف للمرة  ب رخصة القياد) ٩٠(عند حصول ا رنقطة خالل املدة املقررة    .ة ملدة ش

الف للمرة الثانية ع  - ٧٦/٢/٢ ر) ٩٠(عند حصول ا ب رخصة القيادة ملدة ثالثة أش   .نقطة خالل املدة املقررة 

الف للمرة الثالثة ع  - ٧٦/٢/٣ ر) ٩٠(عند حصول ا ب رخصة القيادة ملدة ستة أش   .نقطة خالل املدة املقررة 

الف للمر  - ٧٦/٢/٤ عة ع عند حصول ا  ) ٩٠(ة الرا
ً
ائيا ب رخصة القيادة    .نقطة خالل املدة املقررة 

و إذا لم تبلغ  -٧٦/٣ الفة  اب ا خ ارت عد م ثالث سنوات من تار الف  لة بحق ا   .نقطة ) ٩٠(تل النقاط امل

ونية من خال -٧٦/٤ لك لة بحقه ع الوسائل  عدد النقاط امل الف   شعر ا
ً
  .ل بياناته املوثقة آليا
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الفــة  -٧٦/٥ ب الرخصــة يطبــق بحقــه ا ــ ب رخصــة قيادتــه بقيــادة مركبــة خــالل مــدة  ــ عنــد قيــام ســائق مركبــة ســبق وأن تــم 

الفات رقم ) ١١(رقم    ).٥(من جدول من جدول ا

ـ مـدة     -٧٦/٦  عـد م ـ رخصـة قيـادة جديـدة   أن يحصـل ع
ً
ائيـا ب رخصـته  ـ خ  يمكن ملن تم   مـن تـار

ً
ال تقـل عـن سـنة اعتبـارا

جراء اختبار نظري وعم له عليم القيادة و ر  مدارس  ي للقيادة ملدة ش   .ب رخصته بحيث يجتاز برنامج تأ

ا السائق -٧٦/٧ سري ع جميع فئات الرخص ال يحمل ي فإن ذلك  ا ب مؤقت أو  ان ال ب الرخصة سواًء    . حالة 

ــذا النظــام فــال يــتم إذا -٧٦/٨ قــة  الفــات امل ــ جــدول ا الفــات الــواردة  ــالف الــذي ال يحمــل رخصــة قيــادة إحــدى ا أرتكــب ا

عة عشرة من العمر عد إتمامه لسن السا ساب النقاط عليه إال    .اح

ب الرخصـــة مـــع بقـــاء النقـــا -٧٦/٩ ـــ ـــ اســـتوجبت  ـــ النقـــاط ال ب رخصـــة القيـــادة تل ـــ ـــة  ل عنـــد تطبيـــق عقو ـــ ـــ  ط الزائـــدة 

الف   .ا

لة  -٧٦/١٠ ــ ــ ـــاط امل ــ النقـ ــ ــاب أي مخالفــــة فتل ــ ــــالف دون ارت ــق ا لة بحــ ــ ــ ــة م ــر مخالفــ ـــاب آخــ ـ خ ارت ــار ـــن تــ ـــنة مـ إذا مضــــت سـ

  .بحقه

  

  

  

  

ي- ٧٨/١   : حال بيع أو تلف املركبة خارج اململكة فيلزم اتخاذ 

سرعة إبالغ إدارة املرور  قيام مالك-٧٨/١/١ به    .املركبة أومن ين

ــ  -٧٨/١/٢ تصــة  ــة ا ــا مــن ا ــا مصــادق عل ــا أو تلف ــ تــم بيع ــ الدولــة ال تصــة  ــة ا ــت مصــ املركبــة مــن ا إحضــار مــا يث

ارجية   .وزارة ا

ا مباعة أو تالفة خارج املم -٧٨/١/٣ ا بأ ل ل املركبة مع التأش     .لكةإلغاء 

  .دفع الرسوم املقررة -٧٨/١/٤

تصة بذلك -٧٨/١/٥ منية ا ة    .سليم رخصة س ولوحات املركبة إلدارة املرور و حال فقدان اللوحات فيلزم إبالغ ا
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جراءات الواردة  املادة رقم  -٧٨/٢ عد استكمال  ادة براءة ذمة للمركبة  ذه الالئحة) ٧٨/١(تصدر ش   .من 

ـــة  -٧٨/٣ ـ تصــــة لتطبيــــق العقو ـــالف للمحكمــــة ا ـ ــال ا ـــة فيحــ ــارج اململكـ ـــا خــ ـ ــع املركبــــة أو تلف يــ ــال عــــدم إبــــالغ إدارة املــــرور ب ــ حــ ــ

  .من نظام املرور) ٧٨(الواردة  املادة 

 

 

 

ــة مــع  -٧٩/١ ــوادث املرور ــ ا اجــة  ــام نظــام املــرور أو إذا دعــت ا ــا وفــق أح ــاالت املنصــوص عل ــ ا ــز أي مركبــة إال  ال يــتم 

ادث تبة ع ا قوق امل ا با سليم ط    .عدم ر

ز باتخاذ ما ي -٧٩/٢ ة ال تتو ا   :تقوم ا

وزة يتضمن ج -٧٩/٢/١ ل مركبة م ي ل و ل الك اوضع  جراءات املتخذة حيال   .ميع 

ا وما تحتوي عليه -٧٩/٢/٢ ز ا عند  انت عل الة ال    .توثيق بيانات املركبة وا

ا-٧٩/٢/٣ ز خ    .أسباب وتار

ا -٧٩/٢/٤ سلم املركبة ل ة ف ة ألي ج انت املركبة مطلو   . حالة 

ـــة  -٧٩/٢/٥ كمــ ــن ا ـــب مـــ ـــه يطلــ ــ ــدم تجاو ــال عـــ ــ حـــ ـــ ـــتم طلبـــــه و ـــان فيــ ــ ب  ــ ـــه ألي ســـ ـــة أو وكيلــ ـــور مالـــــك املركبــ ـــر حضــ مــ ـــب  إذا تطلــ

تصة اتخاذ ما يلزم إلحضاره   .ا

جراءات التالية -٧٩/٣  باملزاد العل وفق 
ً
ا وزة مرور   :يتم بيع املركبات امل

نــة لإلشــراف-٧٩/٣/١ شــكيل  تصــة ب دارة ا اص  تقــوم  ــ ا عــن ثالثــة أ ــ أال يقــل عــدد أعضــا ــ إجــراءات بيــع املركبــات ع ع

م مسئول ما ون أحد   .و

ة تلك القيود-٧٩/٣/٢ جراءات ما لم يمكن معا ا قيود تمنع من استكمال    .ال يتم بيع املركبات ال عل

ــن ذلــــك ، أو  -٧٩/٣/٣ ــ املــــزادات العلنيــــة إن أمكــ ــ ــة متخصصــــة  ــ ــن إجــــراؤه يتــــو البيــــع ج مكــ ــال و ــ ــذا ا ــ ــ  ــ ة  ــ ــ اب ا ــ ــ ــن أ مــ

دارة العامة للمرور ا   وفق الضوابط ال تضع
ً
ونيا   .الك

ــن -٧٩/٣/٤ يفة محليــــة رســــمية قبــــل البيــــع بمــــدة ال تقــــل عــ ــ ــ ــ  ــ ــ تتــــو البيــــع بــــاملزاد بــــاإلعالن  ــ ــــة ال ــ أن ) ١٥(تقــــوم ا ــ  ع
ً
يومــــا

خ ووقت املزاد وت ان وتار عالن م ة أي رسوم تتعلق باملزاديتضمن    .تحمل تلك ا

امات مالية-٧٩/٣/٥ ا من ال حدد ما عل ل مركبة ع حدة و   .تباع 



  ٧٥ 
 

شـــرط -٧٩/٣/٦ ـــ الـــدوري عنـــد نقـــل امللكيـــة  ث شـــرط الفحـــص الف ســـ ـــا و عـــد نقـــل ملكي عـــدم خـــروج املركبـــة مـــن موقـــع املـــزاد إال 

عد و حال عدم ا ي بإجرائه فيما  تحمل أي تبعات لذلكإلزام املش ا و ل ا للفحص فيلزم بإسقاط    .جتياز

ل مالك املركبة-٧٩/٣/٧ ا إ  يفاء الرسوم وغرامات التأخ عن التجديد فيتم إحال   .إذا لم يتم اس

ا-٧٩/٣/٨ عد نقل ملكي ي باستالم املركبة املباعه باملزاد    .يلزم املش

ا-٧٩/٣/٩ انت املركبات املراد بيع ا باملزاد إذا  يل ة للس فتباع ع محالت بيع املركبات املل    . تالفه أو غ صا

ســــقط -٧٩/٣/١٠ ـــا و ــد قيمـــة بيع ــع تحديــ ديـــد مـ س ا ــا ــ ــ محـــالت م ـ ـــان تبـــاع ع ـ ب  ا ألي ســـ ــد لشـــرا ــ ال يتقـــدم أحــ ـ ــات ال املركبـ

ـا مـن رسـوم وغرامـات التـأخ عـن التجديـد مـن ثمـن ب عد سداد ما عل ا  غطيـة بيـع املركبـة لتلـك ل ـ حـال عـدم  ـا و يع

ل مالك املركبة   .الرسوم والغرامات فتحال ع 
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 مخالفة جديدة ) ٦*(
 



  ٨٦ 
 

  
  
  
  
  

  

ـــ  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــــددة ع ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــرعة ا ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ السـ

ق   الطر
ددةمقدار تجاوز    السرعة ا

ال   قيمة الغرامة بالر

ى د د  ع  ا د    ا

  

  

  ساعة فأقل/ لم ١٢٠من 

  ٣٠٠  ١٥٠  ساعة/لم ٢٠ساعة إ /لم ١٠التجاوز بأك من 

  ٥٠٠  ٣٠٠  ساعة/لم ٣٠ساعة إ /لم ٢٠التجاوز بأك من 

  ١٠٠٠  ٨٠٠  ساعة/لم ٤٠ساعة إ /لم ٣٠التجاوز بأك من 

  ١٥٠٠  ١٢٠٠  ساعة/لم ٥٠ساعة إ /لم ٤٠التجاوز بأك من 

  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  ساعة/ لم  ٥٠التجاوز بأك من 

  

  

ـــ  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــــددة ع ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــرعة ا ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ السـ

ق   الطر
ددة   مقدار تجاوز السرعة ا

ال   قيمة الغرامة بالر

ى د د  ــد   ا ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ا

  ع

  

  ساعة/ لم ١٤٠

  ٥٠٠  ٣٠٠  ساعة/لم ١٠ساعة إ /لم ٥التجاوز بأك من 

  ١٠٠٠  ٨٠٠  ساعة/لم ٢٠ساعة إ /لم ١٠التجاوز بأك من 

  ١٥٠٠  ١٢٠٠  ساعة/لم ٣٠ساعة إ /لم ٢٠التجاوز بأك من 

  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  ساعة/لم ٣٠التجاوز بأك من 
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  النــــــــوع  العدد
رسم الرخصة 

  السنوي 

رسم 

التجديد 

  السنوي 

رسم التالف 

  واملفقود

رسم نقل 

  امللكية

ال  ١٠٠  رخصة س خاصة  ١ ال ١٠٠  ر ال ١٠٠  ر ال ١٥٠  ر   ر

ال ٢٠٠  رخصة س نقل خاصة  ٢ ال ٢٠٠  ر ال ١٠٠  ر ال ١٥٠  ر   ر

ال ٢٠٠  رخصة س حافلة خاصة   ٣ ال ٢٠٠  ر ال ١٠٠  ر ال ١٥٠  ر   ر

ال  ٢٠٠  رخصة س سيارة أجرة  ٤ ال ٢٠٠  ر ال ١٠٠  ر ال ٣٠٠  ر   ر

ال ٤٠٠  رخصة س نقل عام   ٥ ال ٤٠٠  ر ال ١٠٠  ر ال ٣٠٠  ر   ر

ال ٤٠٠  رخصة س حافلة عامة  ٦ ال ٤٠٠  ر ال ١٠٠  ر ال ٣٠٠  ر   ر

ال ١٠٠  رخصة س دراجة آلية  ٧ ال ١٠٠  ر ال ١٠٠  ر ال ١٥٠  ر   ر

ــ   ٨ ــ ــ ـــ ـــة ســ ــ ـــ ـــغال رخصــ ــ ـــ ــة أشـــ ــ ــ ـــ مركبـ

  العامة

ال ٣٠٠ ال ٣٠٠  ر ال ١٠٠  ر ال ٣٠٠  ر   ر

  

  
    



  ٨٨ 
 

  فئة الرخصة  العدد
الرسم 

  السنوي 

رسم 

التجديد 

  السنوي 

رسم بدل 

تالف أو 

  مفقود

ال ٤٠  رخص قيادة خاصة  ١ ال ٤٠  ر ال ١٠٠  ر   ر

ال ٤٠  رخصة قيادة عامة  ٢ ال ٤٠  ر ال ١٠٠  ر   ر

ال ١٠٠  قيادة مركبات أشغال عامة رخصة  ٣ ال ١٠٠  ر ال ١٠٠  ر   ر

ال ٢٠  رخصة قيادة دراجة آلية  ٤ ال ٢٠  ر ال ١٠٠  ر   ر

ح قيادة مؤقت  ٥ ال ١٠٠  تصر ال ١٠٠  --   ر   ر

  



  ٨٩ 
 

  رسم التالف املفقود  رسم اللوحات  النوع  العدد

ال ١٠٠  لوحة سيارة خاصة  ١ ال ١٠٠  ر   ر

ال ١٠٠  لوحة سيارة نقل خاص  ٢ ال ١٠٠  ر   ر

ال ١٠٠  لوحة حافلة خاصة   ٣ ال ١٠٠  ر   ر

ال ١٠٠  لوحة سيارة أجرة   ٤ ال ١٠٠  ر   ر

ال ١٠٠  لوحة سيارة نقل عام   ٥ ال ١٠٠  ر   ر

ال ١٠٠  لوحة حافلة عامة   ٦ ال ١٠٠  ر   ر

ال ١٠٠  لوحة دراجة آلية  ٧ ال ١٠٠  ر   ر

ال  ١٠٠  عامة لوحة مركبة أشغال  ٨ ال ١٠٠  ر   ر

ال ٣٠٠  لوحة مؤقتة   ٩ ال ١٠٠  ر   ر

ال  ١٠٠  لوحة دبلوماسية أو قنصلية   ١٠ ال ١٠٠  ر   ر

ال  ١٠٠  لوحة تصدير    ١١ ال ١٠٠  ر   ر

ال  ١٠٠  لوحة مقطورة أو نصف مقطورة   ١٢ ال ١٠٠  ر   ر

خية القديمة  ١٣ ال  ٣٠٠٠  لوحة اقتناء املركبات التار ال ١٠٠  ر   ر

شعار مم  ١٤ ال ٨٠٠  لوحة  ال ١٠٠  ر   ر

  

 فقط) ٣٠٠(اللوحات املؤقتة  / مالحظة* 
ً
ن يوما ال ملدة ثالث   .ر

ن) ١٠٠(رسم بدل التالف أو املفقود /  مالحظة*  ال عند إصدار لوحة أو لوحت   .ر

ستحصل مرة واحدة عند /  مالحظة*  خية القديمة    .صدار رسم لوحة اقتناء املركبات التار

شعار مم / مالحظة*  صدار(رسم لوحة    ).ستحصل مرة واحدة عند 
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ام القياسية املعتمدة   - ١  

ً
عالمية وفقا ةوالتنظيمية و شارات التحذير ون العالمات و   .ت

ون   - ٢ ال موحدة، وأن ت عالمية للنوع الواحد ذات أش ة والتنظيمية و شارات التحذير افة العالمات و ون  يجب أن ت

 من 
ً
س  التصميم كال غطي التجا ا، وأن  تلفة متماثلة  مواصفا ا ا العالمات بأصناف

اسية  ع ضاءة،و عاد، والرموز أو الكتابة، و ل،واللون،و املةالش سة مت ل وحدة متجا ش   .بحيث 

ا ح ال تفقد   - ٣ فراط  استخدام ا دون  اجة ل ستد ا ماكن ال  شارات   يجب استخدام العالمات و

ا   .دور

ا  - ٤ افية من املوقع املع  شارات ع مسافات    .يجب وضع العالمات و

املة يجب عدم وضع أي ملصق أو إعالن ع العال   - ٥ عمدة ا ية أو  ا سواء ع اللوحات التفس مات أو الكتابة عل

ا   .ل

٦ -   
ً
ر بنفس اللون ليال ون العالمات عاكسة أو مضاءة بحيث تظ ون العالمة مصنعة من معدن صلب، وأن ت يجب أن ت

 
ً
ارا   .و

ا العالمات والتق  - ٧ ق مراعاة التعليمات ال تحتو ا  يجب ع مستخدمي الطر ة والتنظيمية م يد التام بالتحذير

  .الظروف الطبيعية
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ً
ة: أوال شارات التحذير   : الغرض من 

ـــ أخطـــار أو أوضـــاع  ـــف  افـــة مســـتخدمي الطر يـــه وتحـــذير الســـائق و ـــة لتن شـــارات التحذير ـــ ســـتخدم  خطـــرة قائمـــة أو محتملـــة ع

ــ تصــــرفه ــ  ع
ً
ــلبا ــــؤثر ســ طر و ــا ــ ال يفاجــــأ بــ ــ مــــا وذلــــك ح ــــق أو الشــــارع أو بجوار يطــــة . الطر ــــة بأخــــذ ا شــــارات التحذير وتطالــــب 

ق افة مستخدمي الطر ذر من قبل السائق من أجل سالمته وسالمة من معه و   .وا

 
ً
ة: ثانيا شارات التحذير ل وألوان    :ش

ــ ل مثلـــثبوجـــه عـ ـــة ذات شـــ شـــارات التحذير ـــون جميـــع  رضـــية . ام ت ـــون  ــارة(وت شـ بـــيض والرمـــوز أو الرســـوم ) خلفيـــة  بـــاللون 

حمر طار باللون  شارة و سود ع وجه    .باللون 
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  ٩٥ 
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  ٩٧ 
 

  

  

  

  

  

  



  ٩٨ 
 

  

 
ً
  :شارات التنظيميةالغرض من : أوال

ظـــــورات  ــة والقيــــود وا ــ ــق باألنظمــــة املرور ـــ ـــة مســــتخدمي الطر افـ ــائق و ـــــف الســ ــة لتعر شــــارات التنظيميــ ســــتخدم 

ــــق ــ ــتخدام الطر ـــادة أو اســــ ـــاء القيـــ ـــا إثنـــ ـــ ــــة الواجــــــب التقيــــــد  تلفــ ــه . ا نــــ ــة املــــــرور وقوان ـــ أنظمــــ ـــ ـــــارات تو شـ ــــذه  ــ و

ا للمخالفة والعقاب تعرض من يخالف   .و

شارات التنظيمية حسب التا ناك عدة أنواع وأصناف    :كما أن 

ي - ق وتتضمن    :مجموعة إشارات حرم الطر

  ).قف(عالمة  -

فضلية(عالمة  -   ).أعط 

  .مجموعة إشارات السرعة -

  .مجموعة إشارات الس وممنوعات الس -

نتظار -   .مجموعة إشارات 

ة - جبار شارات    .مجموعة 

 
ً
شارات التنظيمية: ثانيا ل وألوان    :ش

رضـية  ـون  ل وت ـة الشـ شارات التنظيمية دائر ون جميع  شـارة(بوجه عام ت بـيض والرمـوز ) خلفية بـاللون 

ناءات مثل ست عض  ناك  حمر و طار باللون  شارة و سود ع وجه    :أو الرسوم باللون 

ي  - ١ ـــار ل إشـــ ـــ ــــط  (و ) قـــــف(شــ ــليةأعــ ــــارة ) فضــــ ــراء ) قـــــف(يختلـــــف ، فإشــ ـــالع وأرضــــــية حمــــ ضــ ي  ل ثمــــــا ـــ ذات الشـــ

ــا ، أمــا إشــارة  مي ــا أل طــار بــاألبيض وذلــك لتمي فضــلية(والكتابــة و ضــالع ) أعــط  ســاوي  ل مثلــث م ذات شــ

حمر) رأسه إ أسفل(مقلوب  طار باللون  بيض و رضية باللون  ون    .وت
زرق والكتابة باألبيضشارات   - ٢ ا باللون  ون أرضي ة ت   .جبار
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ً
رشادية: أوال رشادات    :الغرض من 

ـــ  افـــة مســـتخدمي الطـــرق ع ن و رشـــادية بصـــفة أساســـية مـــن أجـــل إرشـــاد وتوجيـــه الســـائق شـــارات  طـــول ســـتخدم 

ة امــة والضــرور ــا مــن املقاصــد ال ــ املــدن و القــرى والشــوارع وغ م بالتقاطعــات وتحديـــد . الشــوارع والطــرق إ حــاط و

ـــــ  ـــــدمات ع ــة ومرافـــــق ا يـــ ــة والدي خيـــ ــة والتار يولوجيـــ غرافيـــــة وا ميـــــة ا مـــــاكن ذات  ـــــات و تجا املســـــافات و

ــ. الطــرق  رشــادات تــؤمن مثــل  ــذه  ل عــام فــإن  شــ ســلك و ــق  ــ طــول الطر ن ع ســاعد الســائق ذه املعلومــات، كمــا 

م   .أقصر الطرق للوصول ملقاصد

 
ً
رشادية: ثانيا شارات  ل وألوان    : ش

نــاك  ــون  ــون مختلفــة ومتنوعــة لدرجــة أنــه ال يمكــن أن ي رشــادية فــإن الكتابــة أو الرمــوز ت شــارات  ســبة ملعظــم  بال

شارات ميع  اولذل. م موحد   بطول الرسالة املراد توصيل
ً
شارات تتحدد أساسا ام    . ك فإن أ

 
ً
لوان حسب نوع الرسالة فمثال  مختلفة وقد تم تحديد 

ً
رشادية ف أيضا رشادات  سبة لأللوان    .بال

بـــيض -١ رضـــية بـــاللون والكتابـــة بـــاللون  ـــون  ـــ الطـــرق خـــارج املـــدن ت ـــون . شـــارات ع رضـــية أمـــا داخـــل املـــدن ت

  .باألخضر والكتابة باألبيض

رضية باألزرق والكتابة باألبيض -٢ ون  ر فت  .للتأش للمدن والقرى وال

رضية باألخضر والكتابة باألبيض -٣ ون لون  حياء داخل املدن في  .للتأش للشوارع و

لفية باألبيض والكتابة  -٤ ون لون ا شفيات ي املس مة   .باألسودللتأش للمقاصد امل

ســـــبة   -٥ ــة بــــاألبيض وكــــذلك بال ــالب والكتابــ ــة بــ لفيــ ــــون لـــــون ا يــــة واملتــــاحف ي ف ــات ال معــ للتأشــــ للمــــزارع وا

ية  .لإلشارات الدي
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ً
  : الغرض من إشارات مناطق العمل واملؤقتة: أوال

ــة والتنظيميــة ســتخدم إشــارات وعالمــات منــاطق العمــل واملؤقتــة لــنفس الغــرض  ــا التحذير شــارات الســابق ذكر ســتخدم فيــه  ــ  ال

ــق يجــب مراعاتــه  ــ الطر ــ عــادي ومؤقــت ع ســيط بــأن إشــارات منــاطق العمــل تحــذر وتــنظم لوضــع طــارئ وغ رشــادية مــع اخــتالف  و

ق ن ومستخدمي الطر   .من قبل السائق

 
ً
ل وألوان إشارات مناطق العمل واملؤقتة: ثانيا   :ش

ال إ ـا إشــارات املــرور أشـ ـ تنقســم إل سـية الــثالث ال ال الفئــات الرئ ـ نفــس أشـ ــ الشـوارع والطــرق  شــارات منـاطق العمــل واملؤقتـة 

طــار أحمــر  رضــية صــفراء و ــون ألــوان إشــارات منــاطق العمــل  ــ اللــون بحيــث ت رشــادية مــع اخــتالف  ــة والتنظيميــة و ــ التحذير و

  .والكتابة أو الرسم باألسود
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