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قانون رقم ( )23ل�سنة 2014
ب�إ�صدار قانون املرور
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى قانون املرور ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )9ل�سنة  ،1979املعدل باملر�سوم بقانون
رقم ( )2ل�سنة ،1985
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )17ل�سنة  1987يف �ش�أن �شركات وهيئات الت�أمني ،وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1996ب�ش�أن �إ�شغال الطرق العامة ،املعدل بالقانون رقم
( )6ل�سنة ،2005
وعلــى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  ،2001املعدل بالقانون رقم
( )38ل�سنة ،2006
وعلى قانون العقوبات الع�سكري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة  ،2002املعدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2010
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم املناق�صات واملزايدات وامل�شرتيات
واملبيعات احلكومية ،وتعديالته،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة  ،2002وتعديالته،
وعلى قانون الإجــراءات اجلنائيــة ال�صادر باملر�سوم بقانون رق ــم ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته،
وعلى الأمر امللكي رقم ( )35ل�سنة  2014ب�إحالة املادة ( )20من م�شروع قانون املرور �إىل
املحكمة الد�ستورية ،بعد �أن �أقره جمل�سا النواب وال�شورى،
وعلى قرار املحكمة الد�ستورية ال�صادر بتاريخ  2يوليو  ،2014املن�شور باجلريدة الر�سمية
بعددها رقم ( )3164بتاريخ  ،2014/7/10وتنفيذ ًا ملا ورد به من عدم د�ستورية املادة ()20
من قانون املرور املرفق،
وقد �صدقنا على القانون الآتي ن�صه و�أ�صدرناه:
ُيعمل ب�أحكام قانون املرور املرافق.

املادة الأوىل

املادة الثانية

ُيلغى قانون املرور ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )9ل�سنة .1979
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املادة الثالثة

ي�صدر وزير الداخلية الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل مدة �سنة من تاريخ العمل به
و�إىل �أن يتم �إ�صدار هذه الالئحة ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها حالي ًا ،وذلك كله
فيما ال يتعار�ض مع �أحكامه.

املادة الرابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به من
اليوم التايل مل�ضي �ستة �أ�شهر على تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتـاريخ 25 :رم�ضان 1435هـ
املوافق 23 :يـولـي ـ ـ ــو 2014م

مــلك مـمـلـكـة البــحــــــرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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قانون املرور
باب متهيدي
تعاريف
مادة ()1

�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف
تكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل ِ
ذلك:
الوزارة :وزارة الداخلية.
الوزير :وزير الداخلية.
الإدارة :الإدارة العامة للمرور �أو �أحد فروعها يف املحافظات �أو املناطق.
الطريق :ال�سطح الكلي املعد للمرور العام للكافة من م�شاة وحيوانات ومركبات.
نهر الطريق :الق�سم من الطريق امل�ستخدم عادة ل�سري املركبات.
م�سار الطريق (الحارة)� :أي جزء من الأجزاء الطويلة التي يق�سم �إليها نهر الطريق وي�سمح
عر�ضه مبرور �صف واحد من املركبات املتتابعة �سواء حددته �أو مل حتدده عالمات طولية على
�سطح الطريق.
الر�صيف :جزء الطريق املحاذي له من اجلانبني واملعد ل�سري امل�شاة ،وتعترب اجلزر الكائنة يف
و�سط الطريق يف حكم الر�صيف.
كتف الطريق :جزء من الطريق املحاذي له من اجلانبني واملعد للتوقف اال�ضطراري
للمركبات.
التقاطع :امل�ساحة املك�شوفة التي تكونت من تالقي �أو تقابل �أو تفرع للطرق على م�ستوى واحد.
اجتاه املرور (ال�سري) :اجلانب الأمين من الطريق يف نف�س اجتاه �سري املركبة �أو امل�شاة.
االجتاه املقابل (�أو امل�ضاد) :اجتاه املرور العك�سي الجتاه املركبة �أو امل�شاة يف حلظة معينة.
املركبة :كل و�سيلة من و�سائل النقل �أعدت لل�سري ذات عجالت �أو جنزير وت�سري بقوة �آلية �أو
ج�سدية (�إن�سان �أو حيوان) �أو ت�سحب ب�أية و�سيلة.
املركبة املقابلة :املركبة القادمة من االجتاه املقابل �أو امل�ضاد الجتاه املركبة.
النقل العام :نقل اجلمهور و�أمتعتهم ال�شخ�صية �أو نقل الب�ضائع على الطرق مقابل �أجر بوا�سطة
�أي مركبة من مركبات النقل العام والتي ت�شمل دون ح�صر �سيارات الأجرة (التاك�سي وحتت
الطلب) و�سيارات النقل امل�شرتك والبا�صات واحلافالت والعربات والقطارات واملرتو واملقطورات
وغريها ،بالإ�ضافة �إىل املرافق الالزمة لقطاع النقل العام من حمطات رئي�سية ملركبات النقل
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العام و�أماكن وقوفها وانتظارها يف الطريق العام ومظالت انتظار الركاب والأر�صفة وغريها
من املرافق.
املرور الالحق :مرور املركبات الآتية يف نف�س م�سار مركبة معينة من ورائها وت�سري يف نف�س
اجتاهها.
التوقف :وقوف املركبة لفرتة زمنية ت�ستلزمه �ضرورة ال�سري �أو ركوب الأ�شخا�ص �أو نزولهم �أو
حتميل الب�ضائع �أو تفريغها.
التجاوز :تخطي مركبة لأخرى باجتاه واحد� ،أو تخطي مركبة مل�ستعملي الطرق.
االنتظار :تواجد املركبة يف مكان ما لفرتة زمنية حمددة �أو غري حمددة لغري �أ�سباب التوقف ويف
غري حاالت الوقوف لتجنب التعار�ض مع م�ستعمل �آخر للطريق �أو جتنب عائق �أو تطبيق ًا لأنظمة
املرور.
نور القيادة :نور املركبة الذي ي�ستخدم يف �إنارة الطريق على م�سافة طويلة �أمام املركبة.
نور الطريق :نور املركبة الذي ي�ستخدم يف �إنارة الطريق �أمام املركبة دون الت�سبب يف �إبهار �أو
م�ضايقة القادمني من االجتاه املقابل من م�شاة ومركبات.
الوزن الأق�صى� :أق�صى وزن للمركبة مبا يف ذلك �أق�صى وزن م�سموح به للحمولة.
الوزن القائم :هو الوزن الفعلي للمركبة مبا يف ذلك القائد والركاب واحلمولة الفعلية.
الوزن الفارغ :وزن املركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود ومياه التربيد الالزمة لها مبا يف ذلك
الأدوات التي حتملها املركبة عادة وت�ستلزمها عملية الإ�صالح ،وال يدخل يف ذلك القائد �أو �أي
راكب �أو �أية حمولة.
القائد :كل �شخ�ص يتوىل قيادة �إحدى املركبات.
الراكب :كل �شخ�ص يوجد باملركبة �أو عليها �أو يكون ناز ًال منها �أو �صاعد ًا �إليها بخالف القائد.
امل�شاة :الأ�شخا�ص الذين ي�سريون على �أقدامهم ،ويعترب يف حكم امل�شاة الأ�شخا�ص الذين يدفعون
�أو يجرون دراجة �أو عربة �أطفال �أو عربة مري�ض �أو ذي عاهة �أو عربة يد ذات عجلة واحدة.
رخ�صة القيادة :الإجازة الر�سمية ال�صادرة من الإدارة وجتيز ل�صاحبها قيادة نوع �أو �أنواع
معينة من املركبات.
�شهادة الت�سجيل :الإجازة الر�سمية ال�صادرة من الإدارة وجتيز ت�سيري املركبة على الطريق
طوال مدة �صالحيتها بال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
�شهادة امللكية :الوثيقة الر�سمية اخلا�صة ب�إثبات ملكية املركبة ملالكها وال�صادرة من الإدارة.
الرتخي�ص :الإجازة الر�سمية ال�صادرة من الإدارة وجتيز حلاملها ا�ستخدام نوع �أو �أنواع معينة
من املركبات ملمار�سة ن�شاط معني طوال مدة �صالحيتها.
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�إلغاء الرخ�صة �أو الرتخي�ص� :إبطال �صالحيتها واعتبارها ك�أن مل تكن.
�سحب الرخ�صة �أو الرتخي�ص� :إيقاف �سريان �صالحيتها فرتة من الزمن يحددها هذا القانون
نتيجة خمالفة �أحكامه بقرار �إداري.
وقف الرخ�صة �أو الرتخي�ص� :إيقاف �سريان �صالحيتها فرتة حمددة من الزمن ب�أمر من اجلهة
الق�ضائية املخت�صة.
الطريق العام :كل طريق معد فع ًال ال�ستعمال الكافة دون حاجة �إىل �إذن خا�ص ،وكل مكان عام
يت�سع ملرور املركبات وي�سمح للكافة بارتياده �سواء �أكان ذلك ب�إذن �أم برتخي�ص من جهة خمت�صة
�أو بغري ذلك و�سواء �أكان ارتياده ب�أجر �أم بغري �أجر.
الطريق اخلا�ص :كل طريق ال ي�سمح �إال لفئة معينة بارتياده وبت�صريح من امل�سئول عنه ،وميكن
اعتباره من الطرق العامة �إذا طلب املالك �أو امل�سئول عنه ذلك.
الطريق املعبد :ق�سم من الطريق معد ل�سري املركبات.
عالمات و�إ�شارات الطريق :عالمات �أو خطوط �أو �إ�شارات تنظيمية تو�ضع على الطريق �أو على
جوانبه بق�صد �ضبط وتنظيم حركة املرور.
التعريفة :مقابل نقل الركاب يف مركبات و�سائل النقل العام.
الفرامل� :أداة ت�ستعمل لإيقاف املركبة وتخفيف �سرعتها.
لوحة �أرقام الت�سجيل :لوحة م�صنعة من �أي مادة حتمل الأرقام املميزة للمركبة عن غريها من
املركبات الأخرى متنحها الإدارة بعد ت�سجيل املركبة.
لوحة الفح�ص :لوحة م�صنعة من �أي مادة حتمل �أرقام ًا مميزة للمركبة عن غريها متنحها
الإدارة ب�صفة م�ؤقتة حلني ت�سجيلها �أو عند قيام مانع لت�سجيلها.
الليل :الفرتة التي تقع ما بني غروب ال�شم�س و�شروقها.

الباب الأول
تنظيم املرور يف الطرق العامة
الف�صل الأول
ا�ستعمال الطريق العام يف املرور
مادة ()2

ي�ستعمل الطريق العام يف املرور على الوجه الذي ال يعر�ض الأرواح والأموال للخطر� ،أو ي�ؤدي
�إىل الإخالل ب�أمن الطريق �أو يعطل �أو يعوق ا�ستعمال الغري له ،وذلك طبق ًا لقواعد املرور و�آدابه
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
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ويجوز بقرار من الوزير اعتبار الأماكن اخلا�صة ،التي تت�سع ملرور املركبات والتي ال ي�سمح �إال
لفئة معينة بارتيادها وبت�صريح ،من الطرق العامة �إذا طلب املالك �أو امل�سئول عنها ذلك ،ويف
هذه احلالة ت�سري كافة �أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له
على جميع املركبات التي ت�سري يف هذه الأماكن وعلى رخ�ص القيادة الالزمة لقيادتها.

مادة ()3

مع عدم الإخالل ب�أحكام االتفاقيات الدولية النافذة يف اململكة ،ال يجوز ت�سيري �أية مركبة
من املركبات التي يحددها هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له يف
الطريق العام قبل ت�سجيلها يف الإدارة واحل�صول على �شهادتي ت�سجيلها وملكيتها� ،أو ت�سيري �أية
مركبة معدة خلدمة اجلمهور ب�أجر قبل احل�صول على �شهادة ملكيتها وترخي�ص بت�سيريها من
الإدارة.
وتنظم الالئحة التنفيذية �شروط و�إجراءات ت�سيري املركبــات الأجنبيــة عل ــى الط ــرق
العامـ ــة باململكة ورخ�ص قيادتها ال�صادرة من الدول الأجنبية التي ت�سمح لقائدي تلك املركبات
با�ستعمالها �أثناء قيادتها يف اململكة ،والتي ال تنظمها االتفاقيات الدولية.

الف�صل الثاين
املركبات و�أنواعها
مادة ()4
ت�صنف املركبات على النحو الآتي:

 -1ال�سيارة:
كل مركبة �آلية ت�ستخدم عادة يف نقل الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء �أو كليهما� ،أو يف جر املركبات املعدة
لنقل الأ�شخا�ص والأ�شياء �أو كليهما.
 -2املركبة الإن�شائية والزراعية:
كل مركبة �آلية ت�ستخدم يف العمل الإن�شائي �أو الزراعي وما يت�صل بهما.
 -3املقطورة:
مركبة بدون حمرك جترها �سيارة �أو �أية �آلة �أخرى.
 -4ن�صف املقطورة:
مركبة بدون حمرك يرتكز جزء منها �أثناء ال�سري على �سيارة �أو على الآلة التي جترها.
 -5الدراجة الآلية:
مركبة ذات عجلتني �أو �أكرث جمهزة مبحرك �آيل ،وقد يلحق بها عربة (�سلة �أو �صندوق) ،ولي�ست
م�صممة على �شكل �سيارة ومعدة لنقل الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء.
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 -6الدراجة العادية (الهوائية):
مركبة ذات عجلتني �أو �أكرث غري جمهزة مبحرك �آيل وت�سري بقوة راكبها ومعدة لنقل الأ�شخا�ص
�أو الأ�شياء.
 -7العربة:
مركبة ت�سري بقوة احليوان �أو الإن�سان ومعدة لنقل الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء.
ويجوز للوزير بقرار منه �أن ي�ضيف �أنواع ًا �أخرى للمركبات� ،أو ما يندرج حتت النوع الواحد منها،
�أو يلغي �أنواع ًا من املركبات امل�شار �إليها بالفقرة ال�سابقة �أو بع�ض ما يندرج حتت �أي نوع منها.

مادة ()5

ال ت�سري �أحكام املادة ( )3من هذا القانون على الدراجات الآلية �أو العادية (الهوائية)،
والعربات.
ويجـوز بقــرار من الوزير �إخ�ضاع الدراجات الآلية والعادية (الهوائية) والعربات حلكم املادة
( )3من هذا القانون ويحدد القرار ال�شروط والإجراءات الالزمة يف هذا ال�ش�أن.

الباب الثاين
ت�سجيل وترخي�ص املركبات
الف�صل الأول
ت�سجيل املركبات
مادة ()6

يقدم �إىل الإدارة طلب ت�سجيل املركبة من مالكها �أو من يوكله يف ذلك بتوكيل موثق لدى كاتب
العدل �أو بتوكيل عريف تقبله الإدارة على اال�ستمارة املعدة لذلك ،مرفق ًا به امل�ستندات املثبتة
ل�شخ�صيته و�صفته وملكية املركبة ،وحتدد الالئحة التنفيذية هذه امل�ستندات و�شروط و�إجراءات
قبولها.

مادة ()7

ي�شرتط لت�سجيل املركبة:
 -1ت�سديد الر�سم املقرر للت�سجيل.
 -2الت�أمني من امل�سئولية املدنية النا�شئة عن حوادث املركبة طوال مدة الت�سجيل لدى �إحدى
�شركات �أو هيئات الت�أمني التي تبا�شر ن�شاطها يف اململكة طبق ًا للقانون.
 -3ا�ستيفاء املركبة ل�شروط الأمن واملتانة و�سالمة البيئة التي حتددها الالئحة التنفيذية.
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مادة ()8

تفح�ص املركبة فني ًا يف الزمان واملكان اللذين حتددهما الإدارة بعد �سداد الر�سم املقرر
للفح�ص �أو مقابل اخلدمة بح�سب الأحوال ،و�إذا ثبت عدم �صالحية املركبة �أعلن مقدم الطلب
كتابة برف�ض طلبه مع بيان الأ�سباب.
وعلى مالك املركبة رفعها من مكان فح�صها عقب انتهاء الفح�ص و�إال �ألزم بدفع ر�سم يومي
حتدده الالئحة التنفيذية.
وللإدارة نقل املركبة �إىل الأماكن التي حتددها بالتن�سيق مع الوزارة املخت�صة ب�شئون البلديات
على نفقة مالكها ،طبق ًا للفئات التي حتددها الالئحة التنفيذية.
وت�سري ال�ضوابط املتقدمة على كل فح�ص جتريه الإدارة وحتدد الالئحة التنفيذية الر�سوم
امل�ستحقة يف كل حالة وحاالت الإعفاء منها.

مادة ()9

مع عدم الإخالل بحق الإدارة يف فح�ص �أية مركبة فني ًا ،تعفى املركبات اجلديدة التي يقدم
طلب ت�سجيلها لأول مرة من الفح�ص الفني للمدد التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير ويحدد
القرار �إجراءات فح�صها بعد انتهاء تلك املدد وتعفى هذه املركبات من ر�سوم الفح�ص.
وللإدارة احلق يف فح�ص �أية مركبة يف �أي وقت ومكان متى كان ذلك �ضروري ًا ل�سالمة املرور
وال�سري بالطريق العام ،ولي�س ملالك املركبة �أو قائدها رف�ض �إجراء هذا الفح�ص.

مادة ()10

تكون �شهادة الت�سجيل التي ت�صدرها الإدارة �صاحلة ملدة �سنة من تاريخ �إ�صدارها ،ويجوز
جتديدها �أكرث من مرة ملثل مدتها بنا ًء على طلب يقدم من �صاحب ال�ش�أن �إىل الإدارة على
النموذج املعد لذلك قبل انتهاء مدة �صالحيتها وبعد �سداد الر�سم املقرر ،و�إذا مل يقدم طلب
جتديد �شهادة الت�سجيل قبل انتهاء مدة �صالحيتها �أو قدم وكانت الإجراءات غري م�ستوفاة،
ي�سري جتديد ال�شهادة للمدة املتبقية من ال�سنة ،وت�ستحق الر�سوم املقررة عن ت�أخري جتديد
ال�شهادة.
ويف حالة رف�ض الإدارة جتديد �شهادة الت�سجيل يجوز منح املركبة ترخي�ص ًا م�ؤقت ًا بال�سري
�إىل �أن يتم االنتهاء من �إعادة فح�صها ،وحتدد الالئحة التنفيذية مدة هذا الرتخي�ص و�شروط
و�إجراءات منحه.

مادة ()11

يخ�ص�ص لكل مركبة عند الت�سجيل للمرة الأوىل رقم ت�سجيل طبق ًا لنوعها ،وت�صدر الإدارة
لوحتني �أمامية وخلفية ت�سجل عليهما هذا الرقم بعد �أداء الر�سم املقرر ويثبتان باملركبة ،ويجوز
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بت�صريح من الإدارة االقت�صار على اللوحة اخللفية بالن�سبة للمركبة املقطورة ون�صف املقطورة،
�أو �إذا �أثبت الفح�ص الفني �أن ت�صميم املركبة غري جمهز لرتكيب لوحة �أمامية.
وللإدارة املوافقة على احتفاظ مالك املركبة برقم ت�سجيلها �أو على حتويل رقم الت�سجيل من
مركبة �إىل �أخرى بعد �أداء الر�سم املقرر.
وحتدد الالئحة التنفيذية �شكل لوحات �أرقام الت�سجيل ولوحات الفح�ص والبيانات التي
تت�ضمنها ،و�شروط و�ضوابط ا�ستخدام كل منها ،والر�سوم املقررة لها.

مادة ()12

لوحات �أرقام الت�سجيل ملك للدولة ،وال يجوز الت�صرف فيها �إال وفق ًا لل�ضوابط وال�شروط التي
يحددها الوزير بقرار منه.

مادة ()13

ال يجوز ت�سيري املركبة امل�سجلة بغري لوحات �أرقام ت�سجيلها� ،أو ا�ستعمال هذه اللوحات لغري
املركبة التي �صرفت لها� ،أو �إبدالها �أو تغيري بياناتها ،و�إال �سحبت اللوحات الأ�صلية وامل�ستعملة.
ويف جميع الأحوال تلغى كل من �شهادة الت�سجيل ورخ�صة قائد املركبة �إن كان هو املالك وذلك
من تاريخ �ضبط املركبة ،كما تلغى رخ�صة قائد املركبة غري مالكها �إذا �أثبت التحقيق علمه
باملخالفة التي وقعت ،وال يجوز �إعادة ت�سجيل املركبة �أو �إ�صدار رخ�صة قيادة جديدة قبل م�ضي
ثالثة �أ�شهر من تاريخ الإلغاء.
وحتدد الالئحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها يف حالة فقد لوحتي �أرقام الت�سجيل �أو
�إحداهما� ،أو انتهاء مدة �صالحية �شهادة الت�سجيل �أو �إلغائها �أو �سحبها ،وكيفية ت�سيري املركبة
يف هذه احلالة.

مادة ()14

ت�صدر الإدارة ملالك املركبة بعد ت�سجيلها �شهادة ملكية ،وحتدد الالئحة التنفيذية �شروط
و�إجراءات �إ�صدارها ،والبيانات التي تت�ضمنها و�إجراءات ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف منها،
والر�سوم املقررة لذلك ،وكيفية االحتفاظ بها.
وعلى من �سجلت املركبة با�سمه �إخطار الإدارة بكل تغيري يف �أجزائها اجلوهرية مبا يجعلها
غري مطابقة للبيانات املدونة ب�شهادة ملكيتها ،وب�أي تغيري ملحل �إقامته الثابت ب�شهادتي الفح�ص
وامللكية �أو يف حالة نقل ملكية املركبة.
و�إذا ُت ِيّ َ
وف مالك املركبة �أو حكم باعتباره مفقود ًا وجب على الورثة �أو من ميثلهم �إخطار
الإدارة بذلك.
وحتدد الالئحة التنفيذية �أجزاء املركبة اجلوهرية وكيفية الإخطار يف حالة تغريها و�إجراءات
حتديد امل�سئول عن املركبة يف حاالت تعدد املالك �أو وفاة املالك �أو فقده.
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ويف حالة عدم الإخطار عن تغيري �أجزاء املركبة اجلوهرية �أو خمالفة �إجراءات الإخطار تلغى
�شهادة ت�سجيل املركبة ،وال يجوز �إعادة ت�سجيلها قبل م�ضي ثالثة �أ�شهر على �إلغاء ال�شهادة وبعد
�إجراء فح�ص فني يثبت �صالحية املركبة.
ويف حالة عدم الإخطار عن تغيري حمل الإقامة �أو نقل ملكية املركبة �أو حتديد امل�سئول عنها يف
احلاالت امل�شار �إليها بالفقرتني الثانية والثالثة من هذه املادة ت�سحب �شهادتا الت�سجيل وامللكية
وال ت�سرتد �إال بزوال ال�سبب املوجب لل�سحب.

مادة ()15

حتـدد الالئحة التنفيذية �إجراءات و�شـروط ت�سجيل املركبـات اململوكة للدولة ،والهيئات
ال�سيا�سية والقن�صلية ،ومدتها ،وكيفية جتديدها ،و�إجراءات الفح�ص الفني و�شكل لوحات �أرقام
الت�سجيل التي حتملها تلك املركبات ،والر�سوم املقررة يف جميع احلاالت.

مادة ()16

يجوز �سحب �شهادة ت�سجيل املركبة �إداري ًا ملدة ال تزيد على ثالثني يوم ًا �إذا �ضبطت يقودها
�شخ�ص غري مرخ�ص له� ،أو كان مرخ�ص ًا له و�ألغيت رخ�صته �أو �سحبت �أو �أوقفت �أو كانت ال جتيز
قيادة املركبة التي �ضبط يقودها.
وال يجوز منح من �ضبط يقود املركبة يف احلاالت امل�شار �إليها بالفقرة ال�سابقة رخ�صة قيادة
قبل انق�ضاء �ستة �أ�شهر على تاريخ ال�ضبط.
وعلى الإدارة املوافقة على ا�سرتداد مالك املركبة ل�شهادة الت�سجيل دون التقيد باملدة امل�شار
�إليها يف الفقرة الأوىل �إذا ثبت عدم علمه بالواقعة.

الف�صل الثاين
النقل العام
مادة ()17

تكون الوزارة املعنية ب�شئون املوا�صالت اجلهة املخت�صة بتنظيم وتطوير و�إدارة قطاع النقل
العام ،ولها على الأخ�ص ما يلي:
 -1و�ضع وتنفيذ ال�سيا�سة العامة واال�سرتاتيجية ب�ش�أن قطاع النقل العام وذلك مبراعاة توجه
الدولة وخطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
 -2حتديد �أن�شطة النقل العام والتي ت�شمل دون ح�صر نقل اجلمهور بكافة �أنواع املركبات وت�أجري
املركبات املعدة لنقل الركاب و�إن�شاء وتطوير و�إدارة مرافق النقل العام وغريها.
� -3إن�شاء وتطوير و�إدارة كافة املرافق الالزمة لقطاع النقل العام من حمطات رئي�سية ملركبات
النقل العام و�أماكن وقوفها وانتظارها يف الطريق العام ومظالت انتظار الركاب والأر�صفة
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وغريها من املرافق� ،أو �إ�سنادها مل�شغل مرخ�ص له �أو �أكرث وذلك مبراعاة متطلبات الكفاءة
والفاعلية وال�شفافية وحاجات قطاع النقل العام.
 -4حتديد امل�سارات من الطرق العامة ملركبات النقل العام بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية
املخت�صة.
 -5ت�أ�سي�س �أو امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س �شركات تعمل يف قطاع النقل العام لت�شغيل وتطوير و�إدارة
وتقدمي �أي من خدمات قطاع النقل العام� ،أو الرتخي�ص ل�شركة �أو �أكرث للقيام بتلك اخلدمات
وذلك مبراعاة متطلبات الكفاءة والفاعلية وال�شفافية وحاجات قطاع النقل العام.
 -6حت�صيل الر�سوم املفرو�ضة على تراخي�ص مزاولة �أن�شطة النقل العام ور�سوم جتديدها.
وي�صدر بتحديد فئات هذه الر�سوم قرار من الوزير املعني ب�شئون املوا�صالت بعد موافقة
جمل�س الوزراء .ويجوز فر�ض غرامة ت�أخري ال جتاوز �ضعف قيمة الر�سم امل�ستحق يف حالة
الت�أخري يف �سداده.
 -7الإ�شراف على قطاع النقل العام ومراقبة مدى التزام املرخ�ص لهم ب�أحكام هذا القانون
والأنظمة واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكامه ،واتخاذ كافة التدابري التي تكفل
االلتزام بها و�شروط الرتخي�ص.
 -8امل�ساهمة يف �إزالة املعوقات التي حتد من النهو�ض بقطاع النقل العام وتطوير خدماته.
ويجوز ملجل�س الوزراء �إ�سناد بع�ض املهام املن�صو�ص عليها يف البندين ( )1و( )2من هذه
املادة �إىل �أي من اجلهات احلكومية �أو غري احلكومية بنا ًء على عر�ض من الوزير املعني ب�شئون
املوا�صالت �أو وزير الداخلية بح�سب الأحوال.

مادة ()18

تبا�شر الوزارة املعنية ب�شئون املوا�صالت و�ضع الأنظمة واللوائح والقرارات الالزمة لتنظيم
قطاع النقل العام ،مبا يف ذلك الأنظمة واللوائح التي حتدد ما يلي:
 -1حتديد �أنواع وفئات وموا�صفات مركبات النقل العام وقواعد و�شروط ت�سجيلها ،و�أنواع رخ�ص
القيادة التي جتيز قيادتها ،و�شروط احل�صول عليها بالتن�سيق مع الوزارة من خالل الإدارة
العامة للمرور.
وت�سري ب�ش�أن �إجراءات الت�سجيل وا�ستخراج رخ�ص القيادة والر�سوم املقررة لذلك القواعد التي
ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير.
 -2قواعد و�إجراءات منح وجتديد الرتاخي�ص ملزاولة �أن�شطة النقل العام للأفراد وال�شركات
وحتديد فئاتها و�أنواعها وال�شروط التي ت�سري ب�ش�أن كل منها ومدة �سريان هذه الرتاخي�ص
وكافة الأمور املتعلقة بها ،وقواعد و�إجراءات تقدمي طلبات احل�صول على تلك الرتاخي�ص،
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والبيانات واملعلومات وامل�ستندات التي يجب �إرفاقها بهذه الطلبات ،و�إجراءات البت فيها،
بالتن�سيق مع الوزارة.
 -3قواعد و�إجراءات الرتاخي�ص ملركبات النقل ال�سياحي وذلك بالتن�سيق مع اجلهة الإدارية
املعنية بال�سياحة.
 -4قواعد و�إجراءات منح وجتديد تراخي�ص ت�أجري املركبات املعدة لنقل الركاب بكافة �أنواعها
وحتديد الر�سوم املقررة لذلك.
 -5قواعد و�إجراءات �إلغاء �أو �سحب �أو وقف تراخي�ص مزاولة �أن�شطة النقل العام ورخ�ص القيادة
لها �أو رف�ض جتديدهما.
 -6قواعد و�إجراءات التنازل عن الرتخي�ص �أو الت�صرف فيه.
 -7التزامات املرخ�ص لهم مبزاولة �أن�شطة النقل العام واجلزاءات التي ترتتب على خمالفتها.
� -8إلزام بع�ض �أنواع مركبات النقل العام با�ستعمال ع ّداد يف املركبة ،وحتديد موا�صفاته
والتعريفة التي ت�ستخدم فيه والإجراءات التي تتبع يف مراقبة ت�شغيله واجلهات التي ي�سمح
لها برتكيبه و�ضبطه و�إ�صالحه.
 -9قواعد و�إجراءات دخول مركبات النقل العام غري امل�سجلة يف مملكة البحرين �إىل �أرا�ضي
اململكة �أو عبور �أرا�ضيها �أو مزاولة �أن�شطة النقل العام وذلك بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية
املخت�صة.
 -10حتديد �أماكن وقوف مركبات النقل العام وم�ساراتها ومناطق و�أوقات عملها ومراكز
انطالقها وو�صولها وذلك بالتن�سيق مع اجلهات الإدارية املخت�صة.
 -11حتديد اال�شرتاطات الفنية وو�سائل الأمن وال�سالمة الواجب توافرها يف مركبات النقل
العام دون الإخالل ب�شروط الأمن وال�سالمة املقررة لت�سجيل املركبات.
 -12قواعد و�شروط الدعاية والإعالن على مرافق ومركبات النقل العام.
وللمفت�شني من موظفي الوزارة املعنية ب�ش�ؤون املوا�صالت القيام ب�أعمال التفتي�ش والتحقق
من تنفيذ �أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له واملتعلقة بقطاع
النقل العام ،بالتن�سيق مع الإدارة.
ويكون للمفت�شني الذين يخولهم وزير العدل باالتفاق مع الوزير املعني ب�ش�ؤون املوا�صالت �صفة
ال�ضبطية الق�ضائية وذلك بالن�سبة للجرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والتي تقع يف دوائر
اخت�صا�صهم وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم.
كما يجوز بقرار م�سبب من الوزير املعني ب�ش�ؤون التجارة وقف ن�شاط �أية من�ش�أة �أو غلق حملها
�إداري ًا مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر بنا ًء على تو�صية م�سببة من الوزير املعني ب�ش�ؤون املوا�صالت �إذا
ثبت قيامها مبمار�سة �أي من �أن�شطة النقل العام دون ترخي�ص �أو باملخالفة ل�شروط الرتخي�ص.
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وي�صدر الوزير املعني ب�ش�ؤون التجارة ،بالتن�سيق مع الوزير املعني ب�ش�ؤون املوا�صالت ،قرار ًا
ب�ش�أن �ضوابط و�إجراءات وقف الن�شاط وغلق املحل �إداري ًا.

الباب الثالث
رخ�ص القيادة
مادة ()19

ال يجوز لأي �شخ�ص �أن يقود �أية مركبة ،عدا ما ن�ص عليه يف املادة رقم ( )5من هذا القانون،
با�ستثناء الدراجات الآلية التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير� ،إال بعد احل�صول على رخ�صة
قيادة جتيز له قيادة تلك املركبة.
ويجب �أن يتوافر فيمن يطلب احل�صول على رخ�صة قيادة ال�شروط الآتية:
� -1أال تقل �سنه عن (� )18سنة ميالدية.
� -2أن ينجح يف اختبار النظر ،و�أن يثبت خلوه من العاهات التي تعجزه عن القيادة.
� -3أن ينجح يف االختبار الفني لقيادة املركبة التي يطلب الرتخي�ص له بقيادتها ويف قواعد
املرور و�آدابه.
� -4أن ي�ؤدي الر�سوم املقررة.
وحتدد الالئحة التنفيذية ال�شروط الأخرى التي يجب توافرها فيمن يطلب احل�صول على
رخ�صة قيادة ،و�أنواع رخ�ص القيادة ،و�شروط و�إجراءات ا�ستخراجها ،ومدتها ،وكيفية جتديدها،
و�إ�صدار بدل فاقد �أو تالف منها ،والر�سوم امل�ستحقة عليها.
ويجوز بقرار من الوزير باالتفاق مع القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئي�س احلر�س الوطني
حتديد ال�شروط والإجراءات اخلا�صة با�ستخراج رخ�ص قيادة املركبات الع�سكرية التي متنح
لأفراد هاتني اجلهتني ،ومدتها ،وكيفية جتديدها ،و�إ�صدار بدل فاقد �أو تالف منها والر�سوم
امل�ستحقة عليها.
ملغاة () 1

مادة ()20
مادة ()21

ا�ستثنا ًء من �أحكام املادة ( )19من هذا القانون يجوز للإدارة �أن ترخ�ص لذوي الإعاقة
بقيادة املركبات التي حتدد الالئحة التنفيذية �أنواعها وال�شروط التي يجب �أن تتوافر فيها من
حيث الت�صميم الفني ،و�شروط و�إجراءات الرتخي�ص و�شكله والبيانات التي ت�سجل به.
(� )1ألغيت تنفيذ ًا لقرار المحكمة الد�ستورية ال�صادر في  2يوليو  2014المن�شور بالجريدة الر�سمية العدد رقم ( )3164بتاريخ .2014/7/10
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مادة ()22

حتدد الالئحة التنفيذية �شروط و�إجراءات ا�ستعمال الرخ�ص الدولية يف اململكة ،ومنح
حامليها رخ�ص قيادة طبق ًا لأحكام هذا القانون ،وال�شروط والإجراءات اخلا�صة مبنح رخ�ص
القيادة الدولية واجلهات املخت�صة ب�إ�صدارها ،والر�سوم املقررة لذلك.

مادة ()23

يجوز للإدارة االمتناع عن �إ�صدار رخ�صة قيادة ملن �سبق احلكم عليه يف جرمية قتل �أو �إ�صابة
خط�أ ب�سبب قيادة مركبة وذلك ملدة ال تزيد على ثالث �سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة� ،أو من
تاريخ احلكم �إذا اقرتن بوقف التنفيذ.
ويجوز للإدارة االمتناع عن �إ�صدار رخ�ص قيادة و�سائل النقل العامة ورخ�ص التعليم ملن �سبق
احلكم عليه يف جرمية من اجلرائم الواردة يف الفقرة ال�سابقة� ،أو يف جرمية خملة بال�شرف �أو
الأمانة� ،أو يف جرمية من جرائم ال�سكر �أو حيازة �أو �إحراز املواد املخدرة وذلك ملدة �سنة من
تاريخ تنفيذ العقوبة �أو من تاريخ احلكم �إذا اقرتن بوقف التنفيذ.
ويحدد الوزير باالتفاق مع وزير العدل �إجراءات �إخطار الإدارة بالأحكام النهائية ال�صادرة
يف هذه اجلرائم ،وطريقة الك�شف عن �سوابق طالب الرتخي�ص.

مادة ()24

ال يجوز تعلم قيادة املركبات �إال يف مركبات مرخ�ص لها بذلك من الإدارة� ،أو ممار�سة مهنة
معلم قيادة املركبات �إال بعد احل�صول على رخ�صة بذلك من الإدارة ،وطبق ًا لأجور التعليم التي
ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير.
وحتدد الالئحة التنفيذية �شروط منح الرخ�ص امل�شار �إليها بالفقرة ال�سابقة و�إجراءاتها
ومناذجها ومدتها وكيفية جتديدها والر�سوم املقررة لها ،كما حتدد الالئحة ال�شروط الالزم
توافرها يف مركبات التعليم.
ويجوز بقرار من الوزير الرتخي�ص ب�إن�شاء مدار�س لتعليم القيادة ،وينظم قرار �صادر عن
الوزير ال�شروط الواجب توافرها يف طالب الرتخي�ص ويف املدر�سة وهيئة التدريب ومناهجها
وعدد املركبات و�أنواعها ،و�شروط منح الرتخي�ص و�إجراءاته ومناذجه ومدته وكيفية جتديده،
والر�سوم املقررة لذلك و�أجور التعليم التي تتقا�ضاها املدر�سة من كل متعلم.
ويجوز للإدارة ،يف جميع الأحوال ،وقف ن�شاط املدر�سة املخالفة ملدة ال تتجاوز ثالثني يوم ًا
من تاريخ �ضبط املخالفة ،ويف حالة تكرارها تغلق املدر�سة ملدة ال تتجاوز �ستني يوم ًا من تاريخ
�ضبط املخالفة.
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مادة ()25

يعترب معلم القيادة يف حكم قائد املركبة ،ويكون م�سئو ًال جنائي ًا عن كافة احلوادث التي تقع �أثناء
التعليم ،وعن كل ما يقع من حوادث باملخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا
له ،ما مل يثبت �أن املتعلم ارتكب احلادثة باملخالفة لتعليمات املعلم رغم تنبيهه وحتذيره.

مادة ()26

على املرخ�ص له حمل الرخ�صة �أثناء القيادة ،وتقدميها لأفراد الإدارة �أو الأمن العام كلما
طلبوا ذلك ،وميتنع عليه الهروب باملركبة �أو رف�ض الإدالء با�سمه �أو عنوانه �أو عدم ال�سماح
باالطالع على كافة امل�ستندات املتعلقة باملركبة والتي يجب عليه االحتفاظ بها طبق ًا لأحكام هذا
القانون والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
وت�سري الأحكام املن�صو�ص عليها بالفقرة ال�سابقة �إذا كانت املرخ�ص لها ممن ي�ضعن غطا ًء
للوجه ،وعليها الك�شف عن وجهها من ِق َبل �أنثى ما مل تطلب خالف ذلك.

الباب الرابع
الر�سوم
مادة ()27

حتدد الالئحة التنفيذية اخلدمات وال�شهادات والتقارير والبيانات التي تقدمها الإدارة �أو
ت�صدرها ،و�إجراءاتها.
ويحدد الوزير بقرار منه ،بعد موافقة جمل�س الوزراء ،الر�سوم �أو مقابل اخلدمة بح�سب
الأحوال التي تفر�ض على هذه اخلدمات وال�شهادات والتقارير والبيانات وعلى الأخ�ص �شهادات
الت�سجيل و�شهادات امللكية ولوحات �أرقام الت�سجيل وتراخي�ص املركبات ورخ�ص القيادة وجتديدها
وغري ذلك من احلاالت التي يوجب هذا القانون �أداء ر�سم �أو مقابل خدمة عنها بح�سب الأحوال،
وحاالت الإعفاء منها كلي ًا �أو جزئي ًا ،وت�ؤدى هذه الر�سوم �أو مقابل اخلدمة مقدم ًا.

الباب اخلام�س
قواعد املرور و�آدابه والتدابري الإدارية
الف�صل الأول
قواعد املرور و�آدابه
مادة ()28

يجب على امل�شاة ،وركاب وقائدي جميع املركبات الواجب ت�سجيلها� ،أو غريها مما ن�ص عليه
يف هذا القانون �أو يرد ب�ش�أنه ن�ص يف الالئحة التنفيذية والقرارات املنفذة له ،االلتزام بقواعد
املرور و�آدابه ،واتباع �إ�شارات املرور وعالماته ،وتعليمات الإدارة.
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وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد املرور و�آدابه و�إ�شاراته وعالماته ،واحلدين الأق�صى والأدنى
ل�سرعة املركبات على اختالف �أنواعها.

مادة ()29

ال يجوز تركيب �أجهزة تنبيه �أو �أبواق هوائية �أو ما مياثلها من �أجهزة �أو م�صابيح �أو و�ضع
�ستائر معدنية �أو غريها من الأ�شياء التي حتجب الر�ؤية� ،أو �أي مل�صقات �أو �إعالنات �أو �شعارات
�أو عبارات على �أي من �أجزاء املركبة الداخلية �أو اخلارجية �إال طبق ًا لل�شروط والإجراءات التي
حتددها الالئحة التنفيذية والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهذا القانون ،ويف حالة املخالفة جاز
�ضبطها �أو �إزالتها على نفقة املخالف واحلكم مب�صادرتها.

مادة ()30

ي�صدر الوزير بنا ًء على اقرتاح الإدارة ،وبعد �أخذ ر�أي جمل�س املرور ،القرارات الالزمة
لتحديد ما يلي:
 -1الأماكن والأوقات التي مينع فيها �سري امل�شاة واملركبات �أو وقوفها �أو �أنواع معينة منها.
 -2حتديد نطاق املواقف اخلا�صة بجميع الأماكن ال�سكنية التي يحظر فيها وقوف �أنواع معينة
من املركبات.
 -3تخ�صي�ص مواقف خا�صة لذوي الإعاقة.
� -4أماكن الفتات و�إ�شارات وعالمات املرور والعالمات الدولية.
� -5أماكن وقوف املركبات ،ويحدد الوزير بقرار منه الر�سوم امل�ستحقة على ذلك.
وللإدارة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،اتخاذ كل ما تراه الزم ًا لتحقيق �صالح املرور والأمن
العام وال�صحة العامة بالن�سبة جلميع م�ستعملي الطرق العامة ،ولها على الأخ�ص ما يلي:
� -1إ�صدار التعليمات الالزمة النتظام حركة املرور وت�أمني �سالمتها ،و�سالمة الركاب وامل�شاة
واملركبات.
 -2اتخاذ الإجراءات الالزمة النتظام حركة املرور وتـ�أمني �سالمتها و�سالمة الركاب وامل�شاة
واملركبات عند ال�ضرورة وملواجهة الظروف الطارئة ،مبا يف ذلك حتديد اجلهات
والأوقات التي مينع فيها �سري املركبات �أو �أنواع معينة منها �أو مينع فيها وقوف �أي من
هذه املركبات وتعديل خطوط ومواعيد �سري مركبات النقل العام للركاب.
ويجوز للإدارة يف حالة خمالفة �أي من الأحكام امل�شار �إليها يف الفقرتني ال�سابقتني �سحب
�شهادة ت�سجيل املركبة �أو ترخي�صها ورخ�صة قائدها �إداري ًا ملدة ثالثني يوم ًا ونقل املركبات
املخالفة �إىل مكان يخ�ص�ص لهذا الغر�ض ،على �أن يتم �إخطار مالك املركبة مبكان وجودها.
ويتحمل مالك املركبة املخالفة نفقات النقل ور�سوم الإيواء التي يحددها الوزير بقرار منه.
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وعلى الإدارة املوافقة على ا�سرتداد مالك املركبة ل�شهادة ت�سجيلها وترخي�صها دون التقيد
مبدة الثالثني يوم ًا املذكورة �إذا ثبت عدم علمه باملخالفة.

مادة ()31

ال يجوز ترك املركبات �أو احليوانات �أو الأ�شياء يف الطريق العام بحالة ينجم عنها تعطيل
حركة املرور �أو �إعاقتها ،وعلى املت�سبب �إزالة املخالفة فور ًا و�إال قامت الإدارة ب�إزالتها على
نفقته.
ويحظر ترك املركبات غري ال�صاحلة لال�ستعمال بالطريق العام �أو ب�أي جزء من �أجزائه �أو
�أر�صفته و�إال �ألغيت �شهادة الت�سجيل.
ويحدد الوزير باالتفاق مع اجلهات املعنية ال�ضوابط وال�شروط املقررة للت�صرف يف املركبات
املرتوكة غري القابلة لال�ستعمال.
ومينع وقوف املركبات يف الأماكن اخلا�صة دون موافقة مالكها و�إال �سحبت �شهادة ت�سجيل
املركبة وترخي�صها ورخ�صة القائد �إداري ًا ملدة �سبعة �أيام ،ويجوز للإدارة بنا ًء على طلب مالك
املكان اخلا�ص نقل املركبة على نفقة مالكها ،طبق ًا للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه� ،إىل
�أماكن انتظار ال�سيارات و�إخطاره مبكانها.

مادة ()32

يتعني قبل الرتخي�ص لأية م�ؤ�س�سة �أو �شركة خا�صة ملزاولة �أي ن�شاط التحقق من توفريها
مواقف خا�صة وكافية للمركبات التابعة لها يف مواقع العمل  -بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة –
بعيد ًا عن املناطق ال�سكنية .وحتدد الالئحة التنفيذية نوعية الأن�شطة واملواقف وم�ساحتها.

مادة ()33

ال يجوز لأية جهة �إدارية منح ترخي�ص ب�شغل الطريق العام �إال بعد موافقة الإدارة ،وعلى جميع
الهيئات وامل�ؤ�س�سات وال�شركات واملقاولني وغريهم �إخطار الإدارة قبل ال�شروع يف �إجراء �أية
عمليات �أو �إن�شاءات حفر �أو تعبيد بالطرق العامة ،كما يلتزمون بو�ضع لوحات للتحذير وعالمات
حمراء نهار ًا وم�صابيح ت�شع �ضو ًءا �أحمر لي ًال يظهر عن بعد ال يقل عن مائة مرت من �أماكن
العمليات �أو الإن�شاءات �أو احلفر �أو التعبيد ،وعلى الإدارة اتخاذ الإجراءات الوقائية الالزمة
لت�أمني �سالمة املرور للم�شاة واملركبات.

مادة ()34

يحدد الوزير بقرار منه حاالت ،و�شروط ،ومدة ،ور�سوم �أو مقابل اخلدمة بح�سب الأحوال،
وم�صاريف حجز املركبات مبختلف �أنواعها �أو �سحبها �أو رفعها �أو نقلها �أو مرافقتها �إىل الأماكن
املعدة للحجز ،وعملية �إغالق عجالت املركبات ،و�شروط بيعها يف حالة عدم ا�ستالمها �أو عدم
�سداد امل�ستحق عليها من ر�سوم �أو مقابل اخلدمة �أو م�صاريف.
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الف�صل الثاين
التدابري الإدارية
مادة ()35

يحظر قيادة �أية مركبة على من كان واقع ًا حتت ت�أثري م�سكر �أو خمدر لدرجة تفقده ال�سيطرة
على املركبة �أو ت�ضعف من قدرته على القيادة ،ويحظر على القائد �أن يتعاطى م�سك ًرا �أو خمدر ًا
�أثناء القيادة ،وت�سحب رخ�صته �إداري ًا ملدة �ستة �أ�شهر يف حالة خمالفة ذلك.
ولأفراد قوات الأمن العام والإدارة عند اال�شتباه ،فح�ص حالة قائد املركبة بالو�سائل الفنية
وبالكيفية التي يحددها الوزير باالتفاق مع وزير ال�صحة ،ف�إذا امتنع قائد املركبة عن الفح�ص
�أو حاول الهرب ت�سحب رخ�صة قيادته للمدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة.
وعند ارتكابه ذات الفعل خالل �سنة من تاريخ ارتكاب الفعل ال�سابق ت�سحب الرخ�صة �إداري ًا
ملدة �سنة ،ف�إذا تكرر ذلك منه ت�سحب الرخ�صة ملدة �سنتني.

مادة ()36

يجب على كل قائد مركبة �أن يعطي بياناته ال�شخ�صية وبيانات املركبة ملن وجد من �أفراد
قوات الأمن العام �أو الإدارة� ،أو يبلغ �أقرب مركز لل�شرطة يف حالة عدم وجود � ٍأي منهم عند وقوع
حادث مروري من املركبة نتج عنه تلف �أو �أذى لأي �شخ�ص �أو حيوان �أو ممتلكات �أو �أية مركبة
�أخرى ،و�أن يقدم كل م�ساعدة الزمة وممكنة لتوفري الإ�سعاف للم�صاب.
وتطبق �أحكام الفقرة ال�سابقة يف حالة ا�شرتاك �أكرث من مركبة يف احلادث.
وعلى املالك الذي �سجلت املركبة با�سمه �أو احلائز لها �أو امل�سئول عنها �أو املعني قائد ًا عليها
�أن يقدم لأفراد قوات الأمن العام والإدارة كافة املعلومات التي متكن من معرفة من كان يقود
املركبة وقت وقوع احلادث �إذا كان جمهو ًال وارتكب جرمية �أو فع ًال باملخالفة لأحكام هذا القانون
والئحته التنفيذية والقرارات املنفذة له.

مادة ()37

خمالف للآداب العامة فيها �أو ال�سماح للغري بارتكابه
فعل
ٍ
ال يجوز لقائد �أية مركبة ارتكاب ٍ
و�إال �سحبت �إداري ًا �شهادة الت�سجيل �أو ترخي�ص املركبة ورخ�صة القيادة ملدة ثالثة �أ�شهر من
تاريخ ال�ضبط ،ويف حالة ارتكاب ذات الفعل خالل �سنة من تاريخ ارتكابه الفعل ال�سابق ت�سحب
�شهادة الت�سجيل �أو الرتخي�ص ورخ�صة القيادة ملدة �ستة �أ�شهر من تاريخ ال�ضبط.

مادة ()38

�أ -يف حالة خمالفة �أحكام الفقرة الأوىل من املادة ( )24واملادة ( )26من هذا القانون� ،أو يف
حالة امتناع معلم قيادة املركبات املرخ�ص له بغري �سبب م�شروع عن تعليم من يحمل رخ�صة
أجر �أكرث من املقرر لذلك ،ت�سري الأحكام الآتية:
للتعلم �أو تقا�ضى � ٍ
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�سحب رخ�صة القيادة �إداري ًا ملدة ثالثني يوم ًا ويجوز للإدارة �سحب �شهادة ترخي�ص املركبة
للمدة ذاتها.
ويف حالة ارتكاب املخالفة ذاتها خالل �سنة ت�سحب رخ�صة القيادة �إداري ًا ملدة �ستني يوم ًا
ويكون �سحب ترخي�ص املركبة املن�صو�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة وجوبي ًا.
ب  -و�إذا �ضبطت مركبة تنقل عد ًدا من الركاب يزيد على احلد الأق�صى املحدد لها �أنذرت
الإدارة املالك والقائد ،ف�إذا تكرر ذلك خالل �سنة من تاريخ الإنذار ي�سحب ترخي�ص املركبة
ورخ�صة القائد �إداري ًا ملدة ع�شرة �أيام ،ف�إذا عاد القائد �إىل تكرار املخالفة �سحبتهما �إداري ًا
ملدة ثالثني يوم ًا.

مادة ()39

يجوز للإدارة �سحب رخ�صة القيادة �إداري ًا ملدة ال تقل عن ثالثني يوم ًا وال تزيد على �ستني
يوم ًا �إذا ارتكب قائد املركبة فع ًال من الأفعال الآتية:
� -1إجراء �سباق باملركبة على الطريق العام بدون ت�صريح من رئي�س الأمن العام �أو من ينوب
عنه� ،أو باملخالفة لل�شروط التي ت�ضمنها الت�صريح.
 -2قيادة مركبة لي ًال بدون ا�ستعمال الأنوار الأمامية والأنوار اخللفية احلمراء �أو عاك�س الأنوار
حتى لو كان عدم ا�ستعمال الأنوار يرجع �إىل عدم �صالحيتها� ،أو عدم وجودها باملركبة.
 -3ا�ستعمال الأنوار املبهرة للب�صر �أو امل�صابيح الكا�شفة على وجه خمالف للمقرر يف �ش�أن
ا�ستعمالها.
 -4وقوف املركبة لي ًال يف الطريق العام يف الأماكن غري امل�ضاءة بدون �إ�ضاءة الأنوار ال�صغرية
الأمامية والأنوار احلمراء اخللفية �أو عاك�س الأنوار.
 -5ا�ستعمال املركبة يف غري الغر�ض املبني برخ�صتها.
 -6ترك مركبة بالطريق العام بحالة تعر�ض حياة الغري �أو �أمواله للخطر �أو تعطيل حركة املرور
�أو �إعاقتها.
 -7عدم اتباع �إ�شارات املرور وعالماته وتعليمات رجال املرور اخلا�صة بتنظيم ال�سري.
 -8عدم الإبالغ عن احلادث الذي وقع �أثناء �سري املركبة ون�ش�أت عنه �إ�صابات للأ�شخا�ص �أو
�إحداث تلفيات مبمتلكات الغري ،وعدم االهتمام ب�أمر امل�صابني.
 -9قيادة املركبة ب�سرعة جتاوز احلد الأق�صى لل�سرعة املقررة �أو بطريقة تعر�ض الأرواح �أو
املمتلكات للخطر.
 -10قيادة مركبة غري مرخ�ص لها �أو كانت رخ�صتها قد انتهت مدتها �أو �سحبت رخ�صتها �أو
لوحات �أرقام الت�سجيل اخلا�صة بها.
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 -11تعمد تعطيل �أو �إعاقة حركة املرور يف الطريق العام.
 -12ا�ستعمال �أجهزة التنبيه على وجه خمالف للمقرر يف �ش�أن ا�ستعمالها.
 -13االعتداء على �أفراد الإدارة �أو قوات الأمن العام بالقول �أو بالفعل �أثناء �أو ب�سبب ت�أديتهم
للوظيفة.
 -14ا�ستعمال املركبة يف مواكب خا�صة �أو جتمعات دون �إذن من رئي�س الأمن العام �أو من ينوب عنه.
 -15خمالفة مركبات النقل ل�شروط وزن احلمولة �أو ارتفاعها �أو عر�ضها �أو طولها التي حتددها
الالئحة التنفيذية.
 -16ال�سري يف عك�س اجتاه املرور.
 -17ت�سيري مركبة يف الطريق العام ت�صدر منها �أ�صوات مزعجة� ،أو ينبعث منها دخان كثيف� ،أو
رائحة كريهة� ،أو يتطاير من حمولتها �أو ت�سيل منها مواد قابلة لال�شتعال �أو م�ضرة بال�صحة
�أو م�ؤثرة على �صالحية الطريق للمرور� ،أو يت�ساقط من حمولتها �أ�شياء ت�شكل خطر ًا على
م�ستعملي الطريق العام �أو ت�ؤذيهم.
 -18عدم التزام اجلانب الأمين من قبل قائد املركبة املعدة لنقل الركاب �أو مركبة النقل �أو
املركبة ذات اال�ستعمال اخلا�ص التي يزيد وزنها على ( )3000كيلوجرام� ،أو تخطيه ملركبة
�أخرى بدون مربر.
 -19عدم ا�ستخدام قائد املركبة وركاب املقاعد الأمامية حلزام ال�سالمة.
� -20سماح قائد املركبة للأطفال دون �سن العا�شرة بالركوب يف املقاعد الأمامية بها.
 -21قيام قائد املركبة – �أثناء قيادتها – ب�إجراء �أو تلقي �أي ات�صال بالهاتف النقال م�ستخدم ًا
يده يف حمله.
و�إذا ارتكب قائد املركبة الفعل ذاته خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ارتكابه الفعل ال�سابق ت�سحب
رخ�صته ملدة ت�سعني يوم ًا ،ف�إذا تكرر منه ذلك �سحبت رخ�صته ملدة �سنة.

مادة ()40

يف جميع الأحوال التي ين�ص القانون فيها على �سحب �شهادة الت�سجيل �أو الرخ�ص �أو �إيقافها
�أو �إلغائها �إداري ًا ي�صدر القرار بذلك من مدير �إدارة الرتاخي�ص �أو من ينوب عنه فور عر�ض
الأمر عليه عقب �ضبط املخالفة ،ويخطر مالك املركبة �أو امل�سئول عنها وقائدها فور �صدور
القرار.
ولكل ذي �ش�أن �أن يتظلم �إىل مدير عام الإدارة من �أي قرار ي�صدر ا�ستناد ًا لأحكام هذا
القانون والئحته التنفيذية والقرارات املنفذة له وذلك خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ علمه
بالقرار ويبت يف التظلم خالل ع�شرة �أيام من تاريخ تقدميه .و ُيخطر ذو ال�ش�أن كتابة بالقرار
ال�صادر ب�ش�أن تظلمه خالل �سبعة �أيام من تاريخ البت فيه.
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وملن رف�ض تظلمه �أن يطعن يف قرار الرف�ض �أمام املحكمة املخت�صة خالل ثالثني يوم ًا من
تاريخ �إخطاره برف�ض تظلمه.
وال يجوز الطعن �أمام املحكمة املخت�صة �إال بعد التظلم من القرار و�صدور قرار برف�ض التظلم
�أو فوات ميعاد البت فيه دون �إخطار.

مادة ()41

�إذا �أدين قائد املركبة بارتكاب جرمية قتل �أو �إ�صابة خط�أ مبركبته جاز للإدارة �سحب �شهادة
الت�سجيل �أو الرتخي�ص ورخ�صة القيادة ملدة ال جتاوز ثالثة �أ�شهر.
ف�إذا مل ينق�ض على ا�ستخراج املتهم لرخ�صة القيادة ثالث �سنوات وقت ارتكابه اجلرمية
فللإدارة �أن متتنع عن �إعادتها �إليه� ،إىل �أن ينهي دورة تن�شيطية �إ�ضافية ويجتاز امتحان ًا
مروري ًا.
وي�صدر بتنظيم هذه الدورة وحتديد مدتها و�إجراءات االمتحان قرار من الوزير.

الباب ال�ساد�س
جمل�س املرور
مادة ()42

ين�ش�أ جمل�س ي�سمى «جمل�س املرور» يتبع جمل�س الوزراء وي�شكل برئا�سة الوزير وعدد من
الأع�ضاء ي�صدر بتعيينهم وت�سميتهم قرار من رئي�س جمل�س الوزراء.
ويجوز للمجل�س �أن ي�ستعني بذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال املرور والطرق دون �أن يكون لهم
�صوت معدود.
وللمجل�س �أن ي�شكل من بني �أع�ضائه �أو من غريهم جلان ًا دائمة �أو م�ؤقتة لدرا�سة ما ُيعهد �إليها
من مو�ضوعات.

مادة ()43

مع مراعاة ما ورد يف املادتني ( )17و( )18من هذا القانون ،يخت�ص جمل�س املرور مبا ي�أتي:
 -1و�ضع ال�سيا�سة العامة لإن�شاء وتو�سعة وتنظيم الطرق يف �أنحاء اململكة.
 -2القيام بالتخطيط العام للطرق يف �أنحاء اململكة مبا يف ذلك �إن�شاء الطرق وتو�سعتها.
 -3و�ضع �سيا�سة عامة حلركة املرور من كافة النواحي.
 -4اقرتاح �سيا�سة عامة تت�صل بعدد املركبات التي ت�سري على الطرق من كافة الأنواع ،واقرتاح
التنظيمات ب�ش�أن �سبل ال�سالمة واملوا�صفات والأمن واملتانة.
 -5التن�سيق بني �أعمال الأجهزة املختلفة يف اململكة والتي يت�صل ن�شاطها بحركة املرور �أو
بالطرق.
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� -6أية اخت�صا�صات �أخرى يرى جمل�س الوزراء �أخذ ر�أيه فيها.
 -7ما يعهد �إليه من اخت�صا�صات مبوجب هذا القانون وغريها من القوانني الأخرى املعمول بها
يف اململكة.
وتخ�ضع قرارات جمل�س املرور املتعلقة باالخت�صا�صات املن�صو�ص عليها يف البندين ()3
و( )5من الفقرة ال�سابقة ملوافقة جمل�س الوزراء ،كما تخ�ضع ممار�سة االخت�صا�ص املن�صو�ص
عليه يف البند ( )6للإجراءات املن�صو�ص عليها يف القوانني التي تنظمها.

مادة ()44

يكون ملجل�س املرور الئحة داخلية تنظم �سري العمل به وتت�ضمن على الأخ�ص اجتماعاته وكيفية
�إ�صدار قراراته وطريقة الت�صويت عليها والأغلبية الالزمة ل�صحتها و�أ�سلوب العمل باللجان.
وي�صدر بالالئحة الداخلية قرار من جمل�س الوزراء.

الباب ال�سابع
العقوبات
مادة ()45

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفق ًا لأحكام هذا القانون �أو ب�أية عقوبة �أ�شد من�صو�ص
عليها يف �أي قانون �آخر ،يعاقب بغرامة ال تقل عن ع�شرين دينار ًا وال جتاوز مائة دينار كل من
ارتكب فع ًال من الأفعال الآتية:
 -1قيادة مركبة بطريقة يرتتب عليها �إعاقة حركة املرور بالطريق العام.
� -2سماح قائد املركبة بوجود ركاب على �أي جزء خارجي من املركبة.
 -3قيادة املركبة لي ًال بدون ا�ستعمال الأنوار الأمامية والأنوار اخللفية احلمراء �أو عاك�س الأنوار،
وذلك �سواء كانت الأنوار غري م�ستعملة فع ًال �أو غري �صاحلة لال�ستعمال �أو غري موجودة.
 -4ا�ستعمال الأنوار املبهرة للب�صر �أو امل�صابيح الكا�شفة على نحو خمالف ل�شروط ا�ستعمالها
التي حتددها الالئحة التنفيذية.
 -5وقوف املركبة لي ًال يف الطريق العام يف الأماكن غري امل�ضاءة بدون �إ�ضاءة الأنوار ال�صغرية
والأمامية والأنوار احلمراء اخللفية �أو عاك�س الأنوار املقرر.
 -6عدم التزام اجلانب الأمين من نهر الطريق املعد لل�سري يف االجتاهني.
 -7ت�سيري مركبة يف الطريق العام ت�صدر منها �أ�صوات مزعجة� ،أو ينبعث منها دخان كثيف �أو
رائحة كريهة� ،أو يتطاير من حمولتها �أو ت�سيل منها مواد قابلة لال�شتعال �أو م�ضرة بال�صحة
�أو م�ؤثرة على �صالحية الطريق للمرور �أو يت�ساقط من حمولتها �أ�شياء ت�شكل خطر ًا على
م�ستعملي الطريق العام �أو ت�ؤذيهم.
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 -8الت�سبب يف �إحلاق �أ�ضرار �أو تلفيات لعالمات �أو �إ�شارات املرور� ،أو تغيري معاملها �أو �أماكنها
�أو اجتاهاتها.
 -9الت�سبب يف �إحلاق �أ�ضرار �أو تلفيات مبمتلكات الأفراد �أو باملرافق العامة.
 -10قيادة مركبة بطريقة تعر�ض الأرواح والأموال للخطر �أو بدون التزام احلذر واالحتياط
الواجبني.
 -11عدم �إف�ساح قائد املركبة الطريق ملرور املواكب الر�سمية �أو ملركبات الطوارئ (كالإطفاء
والإ�سعاف والأمن العام) �أثناء حتركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة.
 -12قيادة مركبة انتهت مدة �صالحية �شهادة ت�سجيلها.
 -13ا�ستعمال املركبة يف مواكب خا�صة� ،أو يف جتمعات بدون �إذن من رئي�س الأمن العام �أو من
ينوبه.
 -14عدم تهدئة ال�سرعة باملناطق امل�أهولة بال�سكان �أو عند الدخول يف منعطفات �أو تقاطعات� ،أو
عند االقرتاب من امل�ست�شفيات واملدار�س ودور العبادة� ،أو من �أماكن عبور امل�شاة.
 -15حتميل املركبات �أو تفريغ حمولتها يف الطريق العام ويف غري الأماكن والأوقات املحددة من
قبل الإدارة.
 -16عدم قيام من �سجلت املركبة با�سمه ب�إخطار الإدارة يف حالة نقل امللكية لآخر خالل املدة
التي حتددها الالئحة التنفيذية.
 -17عدم ا�ستخدام قائد املركبة وركاب املقاعد الأمامية حلزام ال�سالمة.
 -18عدم ارتداء قائد الدراجة الآلية ومن ب�صحبته خوذة ال�سالمة �أثناء �سريها.
 -19و�ضع مل�صقات �أو �إعالنات �أو �إ�شعارات �أو عبارات على �أي من �أجزاء املركبة الداخلية �أو
اخلارجية مبا يخالف النظام العام �أو الآداب العامة �أو العادات املرعية بالبلد.
 -20خمالفة �أحكام املواد ( 14الفقرة الثانية) و( )28و( )29من هذا القانون.
� -21سماح قائد املركبة للأطفال دون �سن العا�شرة بالركوب يف املقاعد الأمامية بها.
� -22إيقاف ال�شاحنات واملركبات الثقيلة وو�سائل النقل العام واملقطورات يف املناطق ال�سكنية.
� -23شغل املواقف املخ�ص�صة لذوي الإعاقة من ِق َبل غريهم.
� -24سماح قائد املركبة بوجود طفل يف املركبة دون �أن يكون مثبت ًا يف مقعد ال�سيارة املخ�ص�ص
للطفل وذلك وفق ًا للمعايري التي يحددها الوزير املخت�ص باالتفاق مع وزير ال�صحة.
وت�ضاعف العقوبة �إذا عاد اجلاين �إىل ارتكاب �أي من الأفعال امل�شار �إليها يف هذه املادة خالل
�سنة من تاريخ احلكم عليه.
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مادة ()46

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفقا لأحكام هذا القانون �أو ب�أية عقوبة �أ�شد من�صو�ص
عليها يف �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن مائة
دينار وال جتاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فع ًال من الأفعال الآتية:
 -1مزاولة � ٍ ّأي من �أن�شطة النقل العام امل�شار �إليها يف البند ( )2من الفقرة الأوىل من املادة
( )17من هذا القانون دون احل�صول على ترخي�ص �أو باملخالفة ل�شروط الرتخي�ص.
 -2خمالفة قواعد ا�ستعمال العداد يف املركبات املعدة للنقل العام.
 -3خمالفة اال�شرتاطات الفنية وو�سائل الأمن وال�سالمة الواجب توافرها يف مركبات النقل
العام.
مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفق ًا لأحكام هذا القانون �أو ب�أية عقوبة �أ�شد من�صو�ص
عليها يف �أي قانون �آخر ،يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار وال جتاوز �ألف دينار كل من
يخالف:
 -1قواعد �سحب �أو وقف �أو رف�ض جتديد ترخي�ص مزاولة �أن�شطة النقل العام.
 -2قواعد و�إجراءات التنازل عن الرتخي�ص �أو الت�صرف فيه.
 -3التزامات املرخ�ص لهم مبزاولة �أن�شطة النقل العام.
 -4قواعد و�إجراءات دخول مركبات النقل العام غري امل�سجلة يف مملكة البحرين �إىل �أرا�ضي
اململكة �أو عبور �أرا�ضيها.
 -5القواعد املنظمة لأماكن وقوف مركبات النقل العام وم�ساراتها ومناطق و�أوقات عملها.
 -6قواعد و�شروط الدعاية والإعالن على مرافق ومركبات النقل العام.
�إذا ارتكبت �أي من اجلرائم امل�شار �إليها با�سم ال�شخ�ص االعتباري �أو حل�سابه �أو با�ستعمال
�إحدى و�سائله ،يعاقب امل�سئول عن �إدارته الفعلية �إذا ثبت علمه بذلك باحلب�س و�ضعف الغرامة
بحديها �أو ب�إحداهما ،وتكون �أموال ال�شخ�ص االعتباري �ضامنة يف جميع الأحوال للوفاء مبا
يحكم به من غرامات مالية.

مادة ()47

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفق ًا لأحكام هذا القانون �أو ب�أية عقوبة �أ�شد من�صو�ص
عليها يف �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن خم�سني
دينار ًا وال جتاوز خم�سمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فع ًال من الأفعال
الآتية:
 -1ا�ستعمال املركبة يف غري الغر�ض املبني برخ�صتها.
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 -2قيادة مركبة ال حتمل �شهادة ت�سجيل� ،أو كانت �شهادة ت�سجيلها �سحبت �أو �ألغيت.
 -3قيادة مركبة غري مرخ�ص بها يف احلاالت التي يوجب القانون فيها ذلك �أو كان ترخي�صها
قد �سحب �أو �ألغي.
 -4قيادة مركبة �آلية خالية من الفرامل بنوعيها� ،أو كانت جميع فراملها �أو �إحداها غري �صاحلة
لال�ستعمال.
 -5خمالفة مركبات النقل ل�شروط وزن احلمولة �أو ارتفاعها �أو عر�ضها �أو طولها التي حتددها
الالئحة التنفيذية.
 -6قيادة مركبة �آلية بدون رخ�صة قيادة� ،أو برخ�صة قيادة ال جتيز قيادتها �أو انتهت مدة
�صالحيتها �أو تقرر �سحبها �أو �إيقاف �سريانها �أو �إلغا�ؤها.
 -7تعمد تعطيل �أو �إعاقة حركة املرور يف الطرق العامة� ،أو �إعاقتها.
 -8تعمد �إثبات بيانات غري �صحيحة يف النماذج �أو الطلبات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أو
الئحته التنفيذية والقرارات املنفذة له.
متعاط مل�سكر �أو خمدر �إذا ثبت �أنه �أحلق� ،أثناء قيادته
 -9قيام قائد املركبة بقيادتها وهو
ٍ
للمركبة وهو على هذه احلال� ،ضرر ًا �أو تلفيات باملمتلكات العامة واخلا�صة.
 -10ت�سليم املالك امل�سجلة با�سمه املركبة �أو احلائز لها �أو امل�سئول عنها املركبة ملن ال يحمل
رخ�صة قيادة �صاحلة لقيادتها.
� -11إجراء �سباق للمركبات املختلفة على الطريق العام بغري ت�صريح من رئي�س الأمن العام �أو
من ينيبه� ،أو باملخالفة لل�شروط التي ت�ضمنها هذا الت�صريح.
 -12عدم اتباع قائد املركبة لإ�شارات املرور وعالماته وتعليمات الإدارة اخلا�صة بتنظيم ال�سري
�أو قراراتها اخلا�صة بالوقوف يف �أماكن معينة �أو باالمتناع عن الوقوف يف �أماكن معينة �أو
مبنع ال�سري يف بع�ض الطرق العامة.
 -13نقل املفرقعات �أو غريها من املواد اخلطرة يف املركبة باملخالفة للقواعد والأحكام املنظمة
ال�سترياد املفرقعات وما يف حكمها.
 -14قيام قائد املركبة – �أثناء قيادتها – ب�إجراء �أو تلقي �أي ات�صال بالهاتف النقال م�ستخدم ًا
يده يف حمله.
 -15خمالفة �أحكام املواد ( 9الفقرة الثانية) و( 14الفقرتني الثانية والثالثة) و( )24و()26
و( )30و( )36و( )37و( )38من هذا القانون .ويحكم بغلق املدر�سة ملدة ال تقل عن �شهر
وال جتاوز �ستة �أ�شهر يف حالة خمالفة املادة ( 24الفقرة الثالثة) من هذا القانون.
 -16كل من حاز يف املركبة� ،أو ا�ستعمل بها �أجهزة تك�شف �أو تنذر مبواقع �أجهزة قيا�س �سرعة
املركبات �أو ت�ؤثر على عملها ،ويتم �ضبط تلك الأجهزة ويحكم مب�صادرتها.
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 -17تخطي قائد املركبة املعدة لنقل الركاب� ،أو مركبة النقل� ،أو املركبة ذات اال�ستعمال اخلا�ص
ملركبة �أخرى �إذا ترتب على ذلك �إعاقة حركة املرور بالطريق� ،أو تعري�ض الأرواح والأموال
للخطر �أو بدون االلتزام باحلذر واالحتياط الواجبني.
وت�ضاعف العقوبة �إذا عاد اجلاين �إىل ارتكاب �أي من الأفعال امل�شار �إليها خالل �سنة من
تاريخ احلكم عليه.

مادة ()48

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفق ًا لأحكام هذا القانون �أو ب�أية عقوبة �أ�شد من�صو�ص
عليها يف �أي قانون �آخر ،يعاقب قائد املركبة باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تقل
عن مائة دينار وال جتاوز خم�سمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا جتاوز الإ�شارة ال�ضوئية
باللون الأحمر.
وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال جتاوز �سنة وبغرامة ال تقل عن �ألف
دينار وال تزيد على ثالثة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا نتج عن التجاوز للإ�شارة
ال�ضوئية باللون الأحمر حادث� ،أدى �إىل �إحداث �إ�صابة بالأ�شخا�ص �أو تلفيات باملمتلكات العامة
�أو اخلا�صة ،وت�ضاعف العقوبة يف حالة الوفاة.

مادة ()49

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س مدة ال
تقل عن �شهر وال جتاوز �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن مائتي دينار وال جتاوز خم�سمائة دينار �أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب عمد ًا فع ًال من الأفعال التالية:
 -1ت�شويه �أو طم�س �أو تغيري بيانات لوحات �أرقام الت�سجيل �أو لوحات الفح�ص �أو غريها من
اللوحات ال�صادرة مبقت�ضى �أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة
تنفيذ ًا له مع ا�ستعمالها فيما �أعدت من �أجله.
 -2ال�سماح للغري با�ستعمال لوحات �أرقام الت�سجيل �أو لوحات الفح�ص �أو غريها من اللوحات
ال�صادرة مبقت�ضى �أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له
وهو يعلم بطم�سها �أو ت�شويهها.
 -3نقل لوحات �أرقام الت�سجيل �أو غريها من اللوحات ال�صادرة مبقت�ضى �أحكام هذا القانون
والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له من مركبة �إىل �أخرى دون موافقة
الإدارة.
 -4قيادة مركبة بدون لوحات �أرقام الت�سجيل �أو بلوحات �أرقام ت�سجيل �ألغت الإدارة ا�ستعمالها
�أو لوحات مت ت�شويه �أو طم�س �أو تغيري بياناتها.
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وت�ضاعف العقوبة �إذا عاد اجلاين �إىل ارتكاب �أي من الأفعال امل�شار �إليها خالل �سنة من
تاريخ احلكم عليه.

مادة ()50

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفق ًا لأحكام هذا القانون �أو ب�أية عقوبة �أ�شد من�صو�ص
عليها يف �أي قانون �آخر ،يعاقب قائد املركبة باحلب�س مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر ،وبغرامة ال تقل
عن خم�سني دينار ًا وال جتاوز مائتني وخم�سني دينار ًا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا قام بقيادة
مركبة مبا يجاوز احلد الأق�صى لل�سرعة املقررة مبقدار (.)%30
وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �شهر وال جتاوز �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن مائة
دينار وال جتاوز خم�سمائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا جتاوزت ال�سرعة الن�سبة املقررة
يف الفقرة ال�سابقة.
وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تقل عن �ألف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني �إذا نتج عن جتاوز احلد الأق�صى لل�سرعة املقررة على النحو الوارد بالفقرتني
ال�سابقتني حادث �أدى �إىل �إحداث �إ�صابة �أحد الأ�شخا�ص� ،أو تلفيات باملمتلكات العامة �أو
اخلا�صة ،وت�ضاعف العقوبة يف حالة الوفاة �أو عند ارتكاب فعل من ذات نوع اجلرمية خالل �سنة
من ارتكابها.

مادة ()51

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفق ًا لأحكام هذا القانون �أو �أية عقوبة ا�شد يف �أي قانون
�آخر يعاقب قائد املركبة باحلب�س مدة ال تقل عن �شهر وال جتاوز �سنة وبغرامة ال تقل عن خم�سمائة
دينار وال جتاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا تعاطى م�سكر ًا �أو خمدر ًا �أثناء القيادة
م�سكر �أو خمد ٍر لدرجة تفقده ال�سيطرة على املركبة �أو ت�ضعف من
�أو كان �أثناءها حتت ت�أثري
ٍ
قدرته على القيادة.
وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �شهرين وال جتاوز �سنتني وبغرامة ال تقل عن �ألف
دينار وال جتاوز �ألفي دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا نتج عن قيادته للمركبة على النحو
املن�صو�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة ارتكاب �أية جرمية �أو خمالفة لقواعد املرور.
وت�ضاعف العقوبة يف جميع احلاالت �إذا عاد اجلاين �إىل ارتكاب ذات الفعل خالل �سنة من تاريخ
احلكم عليه.

مادة ()52

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفق ًا لأحكام هذا القانون �أو ب�أية عقوبة �أ�شد يف �أي قانون
�آخر يعاقب على خمالفة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات
املنفذة له بغرامة ال تقل عن ع�شرين دينار ًا وال جتاوز خم�سني دينار ًا.
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مادة ()53

مع عدم الإخالل بالتدابري �أو العقوبات املقررة وفق ًا لأحكام هذا القانون� ،إذا �ضبط قائد
مركبة بدون رخ�صة قيادة لعدم بلوغه ال�سن القانونية املقررة ال�ستخراجها ت�أمر املحكمة
بت�أجيل �إ�صدار رخ�صة القيادة له ملدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر تبد�أ من تاريخ بلوغه ال�سن املقررة
ال�ستخراجها ،ويف حالة تكرار املخالفة ت�ضاعف املدة مبا ال يجاوز ثالث �سنوات.

مادة ()54

�إذا حكم على قائد مركبة ،مرخ�ص له بالقيادة ،الرتكابه فع ًال معاقب ًا عليه مبقت�ضى املواد
( )47و( )48و( )49و( )50و( )51و( )52من هذا القانون واملواد ( )260و( )342و()343
و( )385من قانون العقوبات جاز للمحكمة �أن ت�أمر يف حكمها بوقف رخ�صة القيادة ملدة ال
جتاوز �سنة من اليوم التايل لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة �أو من تاريخ احلكم �إذا كان مقرون ًا
بوقف التنفيذ.
وللمحكمة �أن ت�أمر بتعليق �صرف رخ�صة القيادة على ق�ضاء املحكوم عليه للمدة التي تراها
ب�إحدى مدار�س تعليم القيادة امل�شار �إليها يف املادة ( )24من هذا القانون.

مادة ()55

يكون لأع�ضاء قوات الأمن العام والإدارة �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فيما يتعلق باجلرائم التي
ترتكب باملخالفة لأحكام هذا القانون �أو الئحته التنفيذية والقرارات املنفذة له �أو التي ترتكب
باملخالفة لأحكام القوانني الأخرى �إذا وقعت من مالك املركبة �أو امل�سئول عنها �أو من قائدها
�أثناء قيادة املركبة� ،أو كانت مرتبطة بت�سيري املركبة ،ويكون لهم حق القب�ض على كل من يخالف
�أحكام املواد �أرقام ( )47و( )48و( )49و( )50و( )51من هذا القانون ،وكل من خالف �أحكام
املواد ( )260و( )342و( )343و( )385من قانون العقوبات.
وتكون املحا�ضر التي يقومون فيها ب�إثبات ما عاينوه حجة بالن�سبة ملا ورد فيها من وقائع �إىل
�أن يثبت العك�س.

مادة ()56

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفق ًا لأحكام هذا القانون وب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص
عليها يف �أي قانون �آخر ،يجوز الت�صالح يف كل �أو بع�ض اجلرائم املبينة يف املواد ()47( ،)45
و( 50فقرتني �أوىل وثانية) و( )52من هذا القانون.
وعلى م�أمور ال�ضبط الق�ضائي املخت�ص عند حترير املح�ضر �أن يعر�ض الت�صالح على املتهم
يف هذه اجلرائم و�أن يثبت ذلك يف املح�ضر.
وعلى املتهم الذي يقبل الت�صالح �أن يدفع مبلغ ًا يعادل احلد الأدنى للغرامة املقررة للجرمية
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يف ميعاد �أق�صاه ثالثون يوم ًا من تاريخ عر�ض الت�صالح عليه ،ف�إذا بادر املتهم بال�سداد خالل
ال�سبعة �أيام التالية لعر�ض الت�صالح خف�ض مبلغ الت�صالح املذكور �إىل الن�صف.
ف�إذا رف�ض املتهم الت�صالح �أو انق�ضت املدة املحددة ل�سداد مبلغ الت�صالح كام ًال دون �أن ي�سدد
املتهم ذلك املبلغ ،حتيل الإدارة املح�ضر �إىل النيابة العامة �أو اجلهة املخت�صة ح�سب الأحوال
عقب انتهاء املدة ويجوز للنيابة العامة يف هذه احلالة �أن تعيد عر�ض الت�صالح على املتهم ،ف�إذا
قبله كان عليه �أن ي�سدد مبلغ ًا ال يقل عن ربع احلد الأق�صى للغرامة املقررة للجرمية.
ويكون مبلغ الت�صالح بالن�سبة للمخالفات التي تقع من امل�شاة خم�سة دنانري يف جميع
الأحوال.
وتنق�ضي الدعوى اجلنائية بدفع مبلغ الت�صالح ،وال يكون لذلك ت�أثري على الدعوى املدنية.
وتنظم بقرار من الوزير باالتفاق مع وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف حاالت و�شروط
و�إجراءات الت�صالح واجلهة التي تتواله.

الباب الثامن
�أحكام عامة
مادة ()57

تن�ش�أ حمكمة تخت�ص بالف�صل يف اجلنح واملخالفات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والئحته
التنفيذية والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ويف الطعون املقامة ب�ش�أن القرارات ال�صادرة وفق ًا
لأحكامه.
ويكون ت�شكيلها والإجراءات التي تتبع �أمامها وكيفية ا�ستئناف �أحكامها طبق ًا لأحكام
القانون.

مادة ()58

مع عدم الإخالل بالإجراءات الواردة يف املواد �أرقام (-279-278-277-276-275-274
 )280من قانون الإجراءات اجلنائية ،للنيابة العامة يف املخالفات ويف اجلنح التي ال يوجب
القانون فيها احلكم باحلب�س �أو الغرامة التي يزيد حدها الأق�صى على خم�سمائة دينار ف�ض ًال
عن العقوبات التكميلية والت�ضمينات وما يجب رده وامل�صاريف� ،أن تطلب من قا�ضي املحكمة
ال�صغرى التي من اخت�صا�صها نظر الدعوى �أن يوقع العقوبة على املتهم ب�أمر ي�صدره على
الطلب بنا ًء على حما�ضر جمع اال�ستدالالت �أو �أدلة الإثبات الأخرى بغري �إجراء حتقيق �أو �سماع
مرافعة.

مادة ()59

يحظر على جميع الأ�شخا�ص و�أ�صحاب ور�ش �إ�صالح املركبات �إجراء �أية �إ�صالحات بج�سم
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املركبة التي بها �آثار حادث� ،أو �أية تعديالت �أو �إ�ضافات عليها �إال بعد �أن يقدم �صاحب املركبة
�إذن ًا كتابي ًا بذلك من الإدارة �أو اجلهة التي تخولها �إ�صدار هذا الإذن.
ويف حالة خمالفة الأحكام الواردة بالفقرة ال�سابقة يجوز للإدارة �أن تطلب من اجلهة القائمة
على �إ�صدار تراخي�ص مزاولة ن�شاط ه�ؤالء الأ�شخا�ص والور�ش �إيقافه ملدة ثالثني يوم ًا ،ولها عند
ارتكاب ذات الفعل خالل �سنة �أن تطلب �إيقاف ترخي�ص مزاولة الن�شاط ملدة �ستة �أ�شهر.

مادة ()60

يجوز للإدارة �أن تعهد �إىل �أفراد احلرا�سات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات وال�شركات وامل�ست�شفيات
والفنادق واملجمعات التجارية وال�سكنية واملدار�س ،كل فيما يخ�صه ،باتخاذ الإجراءات التحفظية
الالزمة ب�ش�أن الوقائع التي تقع داخل حدود تلك اجلهات والتي من �ش�أنها تعري�ض حياة الغري �أو
�أمواله للخطر� ،أو �إعاقة �أو تعطيل حركة املرور بها ،وذلك حلني �إبالغ � ٍ ّأي من �أفراد قوات الأمن
العام �أو الإدارة.

مادة ()61

حتدد اجلهة املخت�صة قانون ًا باالتفاق مع الوزير ال�ضوابط وال�شروط الالزمة ال�سترياد
املركبات امل�ستعملة من اخلارج.

مادة ()62

يجوز بقرار من الوزير يف وقائع التلفيات املت�صالح عليها �أن يعهد �إىل ممثلي �شركات الت�أمني
املخت�صة تنفيذ بنود عقد الت�أمني ب�ش�أنها دون الرجوع �إىل الإدارة ،ويحدد القرار ال�شروط
والإجراءات املنظمة لذلك.

مادة ()63

مبراعاة �أحكام قانون املناق�صات وامل�شرتيات احلكومية والقوانني واللوائح والأنظمة ذات
العالقة يجوز للوزير �أن يعهد بقرار منه �إىل �أي من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة �أو اخلا�صة
بتويل تقدمي خدمة �أو �أكرث من اخلدمات التي ت�ؤديها الإدارة وفق ًا لأحكام هذا القانون ،ويحدد
القرار كافة الإجراءات وال�ضوابط املنظمة لتقدمي اخلدمة واملبلغ الذي ي�ؤديه متلقي اخلدمة
للجهة التي تقدمها.

مادة ()64

مع عدم الإخالل بالأحكام املن�صو�ص عليها يف املواد ( )30و( 31فقرة رابع ًا) و( )35و()37
و( )38و( )39و( 41فقــرة �أو ًال) من هذا القانون ،يتم حتديد عدد معني من النقاط لكل خمالفة
مرورية ترتكب من قبل قائد املركبة مبا يتنا�سب وخطورة املخالفة.
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وت�سحب رخ�صة القيادة ملدة ثالثة �أ�شهر �إذا و�صل جمموع النقاط التي ح�صل عليها املخالف
�إىل ع�شرين نقطة خالل �سنة ميالدية ،وملدة �ستة �أ�شهر عند ح�صوله على ع�شرين نقطة للمرة
الثانية خالل �سنة ،وملدة �سنة عند ح�صوله على ع�شرين نقطة للمرة الثالثة خالل �سنة ،وت�سحب
الرخ�صة نهائي ًا عند ح�صوله على ع�شرين نقطة للمرة الرابعة خالل �سنة.
وميكن ملن مت �سحب رخ�صته نهائي ًا �أن ي�سرتدها بعد م�ضي مدة ال تقل عن �سنة من تاريخ
�سحبها ،واجتياز برنامج ت�أهيلي للقيادة يف �إحدى مدار�س القيادة املرخ�ص بها.
وي�صدر قرار من الوزير ينظم القواعد املتعلقة بهذه النقاط ،واجلدول املحدد لأنواع املخالفات
املرورية وعدد النقاط املخ�ص�ص لكل خمالفة ،والقواعد املنظمة للربنامج الت�أهيلي.
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