
   



 ١املادة    
 . ويعمل به بعد مرور ثالثني يوما من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية ) ٢٠٠٨قانون السري لسنة (يسمى هذا القانون 

   
 ٢املادة   

 

  :اتــــــــفالتعري

 :  القرينة على غري ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا القانون املعاين املخصصة هلا ادناه ما مل تدل

 . وزارة الداخلية  الوزارة

 . وزير الداخلية  الوزير

 . مديرية االمن العام  املديرية

 . مدير االمن العام املدير

 . االدارة املختصة بترخيص السواقني واملركبات  ادارة الترخيص

 االدارات املرورية
  
  
  

 : ل االدارات ذات العالقة بشؤون السري وتشم
 .ادارة السري     .١
 . ادارة الدوريات اخلارجية     .٢
 . املعهد املروري االردين     .٣

 . املكتب الفين املركزي لشؤون السري املشكل وفقا الحكام هذا القانون  املكتب الفين 

 املركبة 
  

فع او الدفع كل واسطة من وسائط النقل الربي اليت تسري بقوة آلية مبا يف ذلك اجلر او الر
واملقطورات وانصاف املقطورات املعدة للشحن وال تشمل وسائط النقل املعدة للسري على 

 . خطوط السكك احلديدية 

 . املركبة املصممة لنقل ما ال يزيد على تسعة اشخاص مبن فيهم السائق  سيارة الركوب

 احلافلة املتوسطة 
 سيارة الركوب (

 )املتوسطة

قل عدد من االشخاص يزيد على تسعة وال يزيد على ثالثني شخصا مبن املركبة املصممة لن
 .فيهم السائق 

 . املركبة املصممة لنقل اكثر من ثالثني شخصا  احلافلة 

 . املركبة املصممة لنقل البضائع  مركبة الشحن 

 مركبة النقل 
 املشترك

 .املركبة املصممة لنقل االشخاص والبضائع معا 



 املركبة ذات 
 الستخدام اخلاصا

مركبة النقل او الرفع او اجلر اآللية ذات املواصفات اخلاصة واهزة مبعدات ثابتة بصورة 
دائمة وغري القابلة للتحويل او التبديل اىل اي صفة استعمال اخرى واليت ال ميكن استعماهلا 

 . اال يف االغراض املخصصة هلا 

 الدراجات اآللية
ث عجالت جمهزة مبحرك آيل ومصممة لنقل االشخاص او مركبات ذات عجلتني او ثال

البضائع على ان ال يكون تصميمها على شكل سيارة ، وتشمل الدراجات اهلوائية املزودة 
 . مبحرك آيل 

 . الشخص الذي يتوىل قيادة املركبة  السائق 

 . ا وغري جمهزة مبحرك آيل واسطة ركوب ذات عجلتني او اكثر تسري بقوة دافعة من راكبه الدراجة اهلوائية 

 . الشخص املصرح له بالتدريب النظري او العملي على قيادة املركبات  املدرب 

   املشاة
اي شخص يسري على قدميه على الطريق ويعترب يف حكمه سائق الدراجة اهلوائية والشخص 

 . الذي يدفع او جير عربة اطفال او عربة مريض او مقعد او عربة يد 

 . كل شخص موجود داخل املركبة او اثناء نزوله او صعوده اليها باستثناء السائق  الراكب

 . املسار احملدد لسري مركبات نقل الركاب العمومية  خط نقل الركاب

 . توثيق قيود املركبة يف ادارة الترخيص بعد التخليص اجلمركي عليها  التسجيل

 . يف ادارة الترخيص وفقا الحكام هذا القانون اعادة العمل بقيود املركبة  اعادة التسجيل 

 رخصة القيادة 
الوثيقة الرمسية الصادرة عن ادارة الترخيص واليت جتيز حلاملها قيادة فئة او اكثر من 

 . املركبات 

 رخصة املركبة 
الوثيقة الرمسية الصادرة عن ادارة الترخيص اليت تثبت ملكية املركبة ومواصفاا وجتيز سريها 

.  

 احلادث املروري 
كل واقعة تسببت فيها على االقل مركبة واحدة متحركة يف احلاق اضرار بشرية او مادية او 

   .كليهما

 اجهزة الرقابة 
 املرروية

 .االجهزة اليت تعمل بشكل آيل او يدوي لغايات ضبط خمالفات السري 

 ) . الشاصي( املركبة جسم املركبة باستثناء احملرك واحملاور وقاعدة هيكل املركبة 

 . اآللة اليت حتول الطاقة اىل قوة ميكانيكية دافعة للمركبة  حمرك املركبة

 قاعدة املركبة 
 )الشاصي(

وتربطها مع بعضها ) العجالت(اجلسور الطولية والعرضية اليت ترتبط مع حماور الدواليب 
 . بعضا 

 ) . الشاصي(بقاعدة املركبة ) العجالت(ما يربط الدواليب  احملور



 الطول االمجايل 
 للمركبة

 .املسافة بني اقصى نقطة من مقدمة املركبة واقصى نقطة من مؤخرا 

 العرض االمجايل
 للمركبة 

 . املسافة بني اقصى نقطتني بارزتني من جانيب املركبة باستثناء املرايا املثبتة عليها 

 االرتفاع االمجايل
 للمركبة

 من السطح الذي تقف عليه بعجالا اىل اعلى نقطة يف هيكلها او ارتفاع املركبة ابتداء
 . محولتها 

 وزن املركبة 
 فارغة

وزن املركبة مضافا اليه وزن سائقها واحملروقات اليت تستوعبها واالطارات االحتياطية وعدة 
 . التصليح اخلاصة ا 

 الوزن االمجايل
 للمركبة

 .ولتهاوزن املركبة فارغة مضافا اليه وزن مح

 الوزن الصايف
 حلمولة املركبة

 الفرق بني الوزن االمجايل للمركبة ووزا فارغة

 . ما يتحمله كل حمور من حماور املركبة من وزا االمجايل  احلمولة احملورية

 الطريق 
السبيل املخصص للمرور العام مبا يف ذلك مرور املركبات واملشاة ويشمل اجلسور واالنفاق 

 .  املعدة للوقوف والساحات

 . الطريق الذي ال يسمح بالدخول اليه او اخلروج منه اال من اماكن حمددة  الطريق السريع احملدود

 التقاطع
مكان تالقي اكثر من طريق او تقابلها او تفرعها على مستوى واحد ، وتشمل تقاطع 

 . الطرق مع خطوط السكك احلديدية 

 اجلزيرة
او التقاطع من فواصل او عالمات او خطوط ارضية لتقسيمها كل ما ينشأ على الطريق 

 . وتنظيم حركة املرور عليها 

   اشارة الطريق
االشارة الضوئية او الشاخصة او اخلطوط او العبارات او الكلمات او الرموز ذات الدالالت 

لتنظيم املرورية املعروفة واليت ترسم او تكتب على الطرق او تثبت على جوانبها او فوقها 
 . حركة السري او الزام مستخدمي الطريق او حتذيرهم او ارشادهم 

 . املسافة اليت جيب تركها اثناء احلركة بني املركبة اخللفية واملركبة اليت تسري امامها  مسافة التتابع اآلمن

 . ختطي اي مركبة او عائق على الطريق  التجاوز

 . ص عليها يف هذا القانون املخالفات واجلنح املنصو خمالفات السري
 

 



 ركباتملـــــجيل وترخيص اــــتس

 ٣املادة 
تسجل وترخص مجيع انواع املركبات مبا يف ذلك املركبات العائدة للوزارات والدوائر واملؤسسات الرمسية والعامة والبلديات . أ

 . لذلك وجمالس اخلدمات املشتركة يف ادارة الترخيص يف السجالت والقيود املخصصة 
 .  مركبة يف اململكة ما مل تكن مسجلة ومرخصة وحتمل اللوحات املقررة هلا أيال جيوز استعمال . ب
 : من هذه املادة ما يلي ) ب(و) أ(تستثىن من احكام الفقرتني . ج

 . مة املركبات العائدة للقوات املسلحة واالمن العام والدفاع املدين وقوات الدرك واملخابرات العا. ١
 . املركبات غري االردنية اليت حتمل لوحات خاصة ا ومصرح هلا قانونيا بدخول اململكة . ٢
كغم واليت جتر بواسطة اجلرار الزراعي او املصممة لغايات الرتهة او الصيد او ) ٧٥٠(املقطورات اليت ال يزيد وزا الفارغ على . ٣

 . عليمات تصدر هلذه الغاية السياحة على ان حتدد اسس وشروط قطرها مبوجب ت
املركبات غري املخلص عليها مجركيا والعائدة للوكالء التجاريني للمركبات او ملصانع املركبات او للمزاولني ملهنة جتارا او . ٤

 .ملراكز االحباث املتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير املركبات 
 

 ٤املادة 
 . ستعماهلا مبوجب نظام يصدر هلذه الغاية حتدد احكام تسجيل وترخيص املركبات وفئات ا

 
 ٥املادة 

 مركبة او ترخيصها او جتديد ترخيصها اال بعد تقدمي عقد تأمني أيباستثناء املقطورات وانصاف املقطورات ، ال جيوز تسجيل . أ 
 العقد املسؤولية املدنية عن الضرر يغطي مدة الترخيص لدى شركة تأمني جمازة يف اململكة ملمارسة اعمال تأمني املركبات ليغطي هذا

 . الذي يلحق بالغري الناجم عن استعمال تلك املركبة وفقا الحكام قانون تنظيم اعمال التأمني الساري املفعول 
صف يغطي عقد تأمني الرأس القاطر او القاطرة املسؤولية املدنية عن الضرر الذي يلحق بالغري الناجم عن استعمال املقطورة او ن. ب

 .املقطورة اثناء قطرها 
ال يسمح للمركبة غري االردنية دخول اململكة اال بعد تقدمي عقد تأمني يغطي املسؤولية املدنية عن الضرر الذي يلحق بالغري . ج

 .يف اململكة وذلك وفقا الحكام قانون تنظيم اعمال التأمني الساري املفعول  الناجم عن استعمال تلك املركبة
سمح للمركبة غري االردنية دخول اململكة ما مل يكن ترخيصها ساري املفعول يف بلدها طيلة مدة اقامتها يف اململكة ، على ان ال ي. د

 . تقوم اجلهات االردنية املختصة بتزويد ادارة الترخيص بالبيانات املتعلقة ا 
 

 ٦املادة 
 وترخيصها وال جيوز تغيريه او تبديله اال من قبل ادارة الترخيص خيصص لكل مركبة رقم مييزها عن غريها حسب صفة تسجيلها

وتنظم لوحات املركبات وصرف ارقامها وطباعتها ومواصفاا وقياساا وامثاا وحاالت االعفاء منها واالحتفاظ ا مبوجب نظام 
 يصدر هلذه الغاية 



 ٧املادة 
باط العاملون يف ادارة الترخيص مبهام الكاتب العدل عندما يتولون صالحية  قانون آخر ، يقوم الضأيعلى الرغم مما ورد يف . أ 

تنظيم وتصديق العقود اخلاصة باملركبات مبا يف ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها واصدار وكاالت خاصة ببيعها 
دوين اقرارات واقوال االطراف فيها والتصديق واستعماهلا واخذ التعهدات الالزمة وسائر التصرفات القانونية املتعلقة ا ومساع وت

 .على تواقيعهم عليها وذلك وفقا لالصول واالجراءات اليت يطبقها الكاتب العدل يف تنظيم العقود وتصديقها 
ج ادارة من هذه املادة خار) أ(ملدير ادارة الترخيص املوافقة على انتقال الضابط املكلف باجراء املعامالت الواردة يف الفقرة . ب

 .الترخيص مقابل رسوم خاصة بذلك 
تعترب معامالت نقل ملكية املركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية املتعلقة ا باطلة ما مل يتم تسجيلها وتوثيقها يف ادارة . ج

 .الترخيص 
 : التالية من هذه املادة ، تعتمد ادارة الترخيص الوكاالت ) أ(على الرغم مما ورد يف الفقرة . د
 . الوكاالت العامة احملررة بني االصول والفروع واالزواج واالخوة واالخوات . ١
 . الوكاالت اخلاصة والعامة الصادرة من خارج اململكة بعد تصديقها حسب االصول . ٢
 الوزير بالتنسيق مع  احكام وشروط خاصة حيددهاأيالوكاالت اخلاصة املنظمة لدى الكاتب العدل داخل اململكة مع مراعاة . ٣

 .وزير العدل مبقتضى تعليمات تصدر هلذه الغاية 
 . تعتمد ادارة الترخيص الوكاالت العامة او اخلاصة املتعلقة باملركبات ملدة مخس سنوات من تاريخ اصدارها . هـ 

 
 ٨املادة 

ها ما مل يكن ذلك متفقا مع احكام هذا القانون واالنظمة ال جيوز نقل ملكية املركبات اليت تباع قضائيا او اداريا بنفس صفة تسجيل
 .  تشريع آخر ذي عالقة أيوالتعليمات الصادرة مبقتضاه او 

 
 ٩املادة 

اذا تبني الدارة الترخيص وجود قيد مينع نقل ملكية املركبة او ان املركبة مرهونة فال جيوز نقل ملكيتها اال بعد رفع القيد او موافقة 
 . رن الدائن امل

 
 ١٠املادة 

او اخراجها من اململكة بصورة ائية فعليه ان يبلغ ادارة الترخيص ) قص الشاصي(اذا رغب مالك املركبة شطب مركبته فنيا . أ 
 . بذلك خطيا قبل تاريخ انتهاء الترخيص ، وان يقوم بتسليم رخصة املركبة ولوحتيها الدارة الترخيص 

يت مضى على انتهاء ترخيصها ثالث سنوات فأكثر بسبب عدم صالحيتها فنيا ان يطلب من ادارة الترخيص جيوز ملالك املركبة ال. ب
مقابل اعفائها من الرسوم والغرامات املترتبة عليها خالل مدة سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ويف ) قص الشاصي(شطبها فنيا 

ق التصرف يكلها من قبل املالك فيكون ملزما يف هذه احلالة بتقدمي تعهد حال طلب هذا الشطب واالعفاء ملركبة يكون قد سب
 .عديل بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة اذا ثبت عكس ذلك 

ة فنيا والغاء قيودها وسحب لوحاا اذا ثبت هلا بان املركبة مل تعد صاحل) قص الشاصي(فنيا (الدارة الترخيص شطب املركبة . ج
 . لالستعمال على الطريق 



 واقنيــــــص الســــتدريب وترخي

 ١١املادة 
باستثناء مدارس التدريب العسكرية ، ال جيوز تدريب اي شخص على قيادة املركبات اال من قبل مراكز تدريب السواقة املرخصة . أ 

  .هلذه الغاية ، شريطة ان يكون املتدرب قد امت الثماين عشرة سنة 
حتدد االحكام والشروط املتعلقة بترخيص مراكز تدريب السواقة واالعمال اليت تقوم ا لغايات تدريب وتأهيل الراغبني يف . ب

احلصول على رخص القيادة من الناحيتني النظرية والعملية والعقوبات االدارية املترتبة على خمالفة تلك االحكام والشروط مبقتضى 
 . غاية نظام يصدر هلذه ال

 . حيظر على اي شخص القيام بتدريب السواقة ما مل يكن مصرحا له بذلك من ادارة الترخيص . ج
 

 ١٢املادة 
 : يعترب مركز تدريب السواقة مسؤوال مدنيا يف احلاالت التالية 

 . ما ينجم عن احلوادث اليت يرتكبها املتدرب اثناء التدريب . أ 
 . ليت يرتكبها املتدرب اثناء اجراء الفحص العملي املقرر يف ادارة الترخيص ما ينجم عن احلوادث ا. ب
 

 ١٣املادة 
 : حتدد بنظام االحكام املتعلقة بترخيص السواقني مبا يف ذلك 

 .فئات رخص القيادة وشروط احلصول عليها ومددها وجتديدها وحاالت استبداهلا . أ 
 . ا ومددها وجتديدها تصاريح القيادة وشروط احلصول عليه. ب
 . رخص القيادة الدولية . ج
 

 ١٤املادة 
 . تعترب رخص القيادة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأا صادرة مبوجبه 

 
 ١٥املادة 

ق املركبة ان حيظر على اي شخص قيادة اي مركبة ما مل يكن حائزا على رخصة قيادة سارية املفعول ختوله حق قيادا وعلى سائ. أ 
 . حيمل هذه الرخصة اثناء القيادة 

ال جيوز ملالك املركبة او حائزها ان يسمح بقيادا ملن ال حيمل رخصة قيادة وفقا الحكام هذا القانون واالنظمة الصادرة مبقتضاه . ب
 . 
ام والدفاع املدين وقوات الدرك واملخابرات العامة  واالمن الع من هذه املادة ، افراد القوات املسلحة) أ(يستثىن من احكام الفقرة . ج

عند قيادم املركبات العائدة لتلك اجلهات شريطة ان يكون حبوزم تصاريح قيادة صادرة عن اجلهات التابعني هلا اثناء وجودهم يف 
 . اخلدمة 



 
 ١٦املادة 

فئة مركبات التأجري والدراجات السياحية من قبل سائق حيمل يسمح بقيادة املركبات االجنبية يف اململكة وسيارات الركوب من . أ 
رخصة قيادة اجنبية او رخصة دولية صادرة من خارج اململكة سارية املفعول ختوله قيادة هذه املركبات شريطة ان يكون قد امت 

 . الثماين عشرة سنة 
ملكة او غري االردين تصرحيا ملدة ال تزيد على ثالثة اشهر يف الدارة السري واقسامها يف احملافظات منح االردين املقيم خارج امل. ب

السنة قابلة للتجديد لقيادة سيارات الركوب اخلصوصية االردنية يف اململكة اذا كان اي منهما حاصال على رخصة قيادة اجنبية 
 . سارية املفعول شريطة ان يكون قد امت الثماين عشرة سنة 

 
 ١٧املادة 

ء على تنسيب املدير وقف العمل برخصة او تصريح القيادة للمدة اليت يراها مناسبة او حجزها او الغائها اذا ثبت ان للوزير بنا. أ 
 .حائزها فقد ايا من الشروط املطلوبة للحصول عليها 

 . طائلة مصادرة قيمتها للوزير اعادة رخص وتصاريح القيادة او اعادة العمل ا مقابل تقدمي كفالة حيددها ويبني مقدارها حتت . ب

 



 ريــــــؤون الســــــاملكتب الفين املركزي لش

 ١٨املادة 
 : على النحو التايل ) املكتب الفين املركزي لشؤون السري(يشكل يف الوزارة مكتب يسمى . أ 
 . مندوب عن وزارة الداخلية يسميه الوزير . ١
 . مندوب عن وزارة النقل يسميه وزير النقل . ٢
 . مندوب عن وزارة االشغال العامة واالسكان يسميه وزير االشغال العامة واالسكان . ٣
 . مندوب عن ادارة السري يسميه املدير . ٤
 . مندوب عن ادارة الترخيص يسميه املدير . ٥
 . مندوب عن املعهد املروري االردين يسميه املدير . ٦
 . االختصاص ثالثة اشخاص يسميهم الوزير من اهل اخلربة و. ٧
 . من هذه املادة رئيسا للمكتب ونائبا له يقوم مقامه عند غيابه ) أ(يعني الوزير من بني املندوبني املذكورين يف الفقرة . ١. ب
 .يعني الوزير امني سر للمكتب يتوىل اعداد جدول االعمال وتدوين حماضر االجتماعات وتبليغ قراراته ونشرها وحفظها . ٢
ملكتب الفين بدعوة من رئيسه او نائبه يف حال غيابه كلما دعت احلاجة اىل ذلك ويكون اجتماعه قانونيا حبضور اغلبية جيتمع ا. ج

 .اعضائه شريطة ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ توصياته بأكثرية اصوات االعضاء احلاضرين 
  .للمكتب الفين االستعانة باخلرباء والفنيني يف اعماله. د

يتم ختصيص بند يف موازنة الوزارة لالنفاق منه على املكافآت والدراسات واالستشارات واعمال املكتب الفين وتصرف بقرار . هـ 
 .من الوزير 

للوزير صرف مكافآت مالية لرئيس واعضاء املكتب الفين وامني السر واخلرباء والفنيني مقابل حضور اجتماعات املكتب . و
 . اعماله على ان تكون االجتماعات خارج اوقات الدوام الرمسي واملشاركة يف

 
 ١٩املادة 

 : يتوىل املكتب الفين املهام والصالحيات التالية . أ 
اجراء الدراسات الفنية ملختلف املركبات احملولة للمكتب الفين من ادارة الترخيص او اي جهة اخرى للتأكد من مطابقتها . ١

 . ت الصانعة ملواصفات الشركا
 . املوافقة على الدراسات والتصاميم املتعلقة باملركبات اليت تصدرها املكاتب اهلندسية املرخصة . ٢
 . املوافقة على الدراسات املتعلقة بتصنيع او حتويل املركبات حمليا ومراقبة املصانع اليت تقوم بذلك والكشف عليها . ٣
 . اخلاصة باملركبات على اختالف انواعها مجع املعلومات والبيانات االحصائية . ٤
 . اي امور اخرى يرى الوزير ضرورة احالتها اىل املكتب . ٥
 . يرفع املكتب الفين توصياته اىل الوزير الختاذ القرار املناسب بشأا . ب

 



 

 ومـــــــالرس

 ٢٠املادة 
 .مبوجب نظام يصدر هلذه الغاية حتدد الرسوم الواجب استيفاؤها مبقتضى احكام هذا القانون . أ 
ختضع املركبات اليت تدخل اململكة بلوحات اجنبية لرسوم ترخيص مساوية لرسوم الترخيص املقررة ملثيالا من املركبات . ب

 . االردنية وفقا لنظام يصدر هلذه الغاية 
 

 ٢١املادة 
 . يعفى اعضاء االسرة املالكة من رسوم رخص القيادة . أ 
 . يعفى العاملون يف اهليئات السياسية او القنصلية من غري االردنيني يف اململكة من رسوم رخصة القيادة شريطة املعاملة باملثل . ب
 

 ٢٢املادة 
من رسوم معاينة وفحص املركبات للموظفني العاملني يف ادارة الترخيص ويتم توزيعها بقرار من املدير %) ١٥(خيصص ما نسبته . أ 
 . 
من رسوم الترخيص املستوفاة مبوجب احكام هذا القانون واالنظمة الصادرة مبقتضاه للمجالس البلدية %) ٤٠(خيصص ما نسبته . ب

او اي هيئة تتوىل صالحيات تلك االس مبقتضى التشريعات النافذة ويتم توزيعها بقرار من جملس الوزراء بناء على تنسيب مشترك 
 . شؤون البلدية على ان تصرف يف جماالت السالمة املرورية من وزير املالية ووزير ال

من رسوم الترخيص املستوفاة مبوجب هذا القانون واالنظمة الصادرة مبقتضاه للمديرية لصرفها يف %) ٥(خيصص ما نسبته . ج
  .جماالت تطوير العمل يف ادارة الترخيص واالدارات املرورية والعاملني فيها بقرار من املدير 

من الغرامات املستوفاة عن خمالفات السري املنصوص عليها يف هذا القانون للجهة اليت يقرر جملس الوزراء %) ٥(خيصص ما نسبته . د 
 . بناء على تنسيب الوزير اا تتوىل رسم السياسة العامة للسالمة املرورية يف اململكة 

 
 ٢٣املادة 

بوقوع حادث مروري مبلغ مخسة دنانري رمسا مقطوعا عند اجراء الكشف على موقع احلادث من السائق الذي يتسبب  يستوىف. أ 
 .والتحقيق فيه 

 . من هذه املادة اذا كان املتسبب باحلادث متوفيا ) أ(يعفى من الرسم املنصوص عليه يف الفقرة . ب
التحقيق املروري والتحليل الفين يف احلوادث املرورية من هذه املادة لغايات تطوير ) أ(ختصص الرسوم احملصلة مبوجب الفقرة . ج

 . وتصرف بقرار من املدير 

 



 

 ريــــــــــخمالفات الس

 ٢٤املادة 
حتجز املركبة ملدة مثان واربعني ساعة يف اي من احلاالت التالية على ان تسلم ملالكها بعد تصويب اوضاعها يف احلاالت اليت . أ 

 الغرامات املترتبة على خمالفات السري واستيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقا الحكام هذا القانون تتطلب ذلك وتسديد قيمة
 : واالنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضاه 

 . اذا كانت املركبة غري مسجلة وفقا الحكام هذا القانون واالنظمة الصادرة مبقتضاه . ١
 . ادة اذا كان سائق املركبة غري مرخص له بالقي. ٢
 . اذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسري اثناء وقف العمل بالتصريح املمنوح هلا . ٣
 . استعمال املركبة يف غري الغايات واالغراض املرخصة من اجلها . ٤
ات اليت سترد بنظام قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئات االوىل او الثانية او الثالثة او السابعة وذلك حسب تعريف الفئ. ٦

 . يصدر هلذه الغاية 
 . قيادة املركبة بصورة متهورة او استعراضية على الطريق . ٦
 . على املركبة غري املسموح هلا بذلك ) ضوئية او صوتية(تركيب اجهزة اضافية . ٧
 .  مشروعة سري املركبة دون وجود لوحات ارقام امامية وخلفية او بلوحات بأرقام مزورة او بلوحات غري. ٨
 . اذا انقضت مدة ستة اشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة املركبة . ٩

 . قيادة مركبة مطلوب ضبطها . ١٠
 . قياد مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت او املشتقات النفطية او اي مواد خطرة على الطريق . ١١
االت التالية على ان تسلم ملالكها بعد تصويب اوضاع املركبة حتجز رخصة املركبة وحتال اىل ادارة الترخيص يف اي من احل. ب

وتسديد قيمة الغرامات املترتبة على خمالفات السري واستيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقا الحكام هذا القانون واالنظمة 
 : والتعليمات الصادرة مبقتضاه 

 . هاء مدة رخصة املركبة اذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ستة اشهر على انت. ١
 . اذا كانت املركبة غري مطابقة لبيانات رخصتها . ٢
 . اذا كانت املركبة تنفث الدخان او اي مواد ملوثة اخرى اثناء سريها وبنسب تتجاوز ما حتدده التعليمات الصادرة هلذه الغاية . ٣
 . تركيب مضخم على عادم صوت املركبة . ٤
 .ن توافر او استخدام انوارها االمامية او اخللفية قيادة املركبة ليال دو. ٥
 . سم بدون تصريح او بشكل خمالف لشروط التصريح ) ٤٢٠(زيادة ارتفاع املركبة حبمولتها على . ٦
 . بروز احلمولة عن عرض املركبة بدون تصريح او بشكل خمالف لشروط التصريح . ٧
او اي جهاز ملراقبة او حتديد السرعة وفقا للتعليمات ) التاكوغراف (عدم تركيب او عدم صالحية او عدم استعمال جهاز. ٨

 . الصادرة ذا اخلصوص 
 . وضع اي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات االرقام . ٩

 .زيادة ابعاد صندوق احلمولة يف املركبة خالفا لالنظمة والتعليمات الصادرة ذا اخلصوص . ١٠



ن يفوضه حجز املركبة ملدة ال تزيد على اسبوع على ان تسلم ملالكها عند انتهاء مدة احلجز بعد تسديد قيمة للمدير او م. ج
الغرامات املترتبة على خمالفات السري وفقا الحكام هذا القانون واالنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضاه وذلك عند ارتكاب اي من 

 : خمالفات السري التالية 
 . ادة عن احلد املقرر يف مركبات نقل الركاب العمومية او عدم التزامها بتعرفة االجور املقررة نقل ركاب زي. ١
تغيري او عدم التقيد خبط نقل الركاب او عدم الوصول اىل ايته او االمتناع عن نقل الركاب او انتقائهم دون سبب مشروع يف . ٢

 . مركبات نقل الركاب العمومية 
 .  غري املرخصة بالصفة العمومية لنقل الركاب مقابل اجر استعمال املركبة. ٣
 



 ٢٥املادة 
الي فرد من افراد االمن العام ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق اي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة املركبة وتصريح 

 : القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب ايا من املخالفات التالية 
 .وفاة شخص او ايذائه بسبب قيادة املركبة التسبب يف . أ 
 .الفرار من مكان حادث مروري ارتكبه . ب
 . قيادة مركبة من شخص غري مرخص له بالقيادة . ج
 . قيادة مركبة اثناء فترة وقف العمل برخصة القيادة . د

 . قيادة مركبة برخصة قيادة مزورة او رخصة مركبة مزورة او تصريح مزور . هـ 
 . قيادة مركبة بلوحات ارقام مزورة او لوحات غري مشروعة . و
 . قيادة مركبة بصورة متهورة او استعراضية على الطريق . ز
 . قيادة مركبة حتت تأثري الكحول او اي من املؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادا او تناول الكحول اثناء القيادة . ح

 . كبة مسروقة او مطلوب ضبطها الجراءات جزائية قيادة مر. ط 
 

 ٢٦املادة 
) ١٠٠٠(مخسمائة دينار وال تزيد على ) ٥٠٠(يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد على ستة اشهر او بغرامة ال تقل عن . أ 

 : الف دينار او بكلتا هاتني العقوبتني يف احلاالت التالية 
 ورشة االصالح الذي قام باصالح املركبة املتضررة حبادث مروري دون ابالغ اجلهات املختصة الرمسية عن ذلك وفقا صاحب احملل او. ١

 . للتعليمات الصادرة ذا اخلصوص 
 من قام بصورة غري مشروعة بايواء اي مركبة او جزء منها سواء كانت صاحلة او غري صاحلة بقصد بيعها او التصرف ا من غري اذن. ٢

 . مالكها او املفوض ا قانونا 
 . من ادعى وقوع حادث مروري ثبت حبكم قضائي انه مفتعل او مقصود . ٣
 . من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب احلادث املروري الذي نتج عنه اضرار بشرية . ٤
ب مركز امين او دورية شرطة باحلادث املروري الذي ارتكبه فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية او عدم تبليغه اقر. ٥
 . 
) ٥٠٠(مائتني ومخسني دينارا وال تزيد على ) ٢٥٠(يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ثالثة اشهر او بغرامة ال تقل عن . ب

 : ية مخسمائة دينار او بكلتا هاتني العقوبتني كل من ارتكب ايا من املخالفات التال
قيادة املركبة حتت تأثري املشروبات الكحولية بنسبة تزيد على احلد املسموح به لتركيز الكحول يف الدم وفق التعليمات الصادرة هلذه الغاية . ١
 . 
 . تناول السائق املشروبات الكحولية اثناء القيادة . ٢
 . تناول مدرب السواقة املشروبات الكحولية اثناء التدريب . ٣
يادة مركبة حتمل مواد خطرة او قابلة لالنفجار او االشتعال داخل االماكن املأهولة او املناطق غري املسموح بدخوهلا دون احلصول على ق. ٤

 . تصريح بذلك او تركها داخل اي منها 
 . اجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من اجلهات املختصة . ٥
 . يادة قيادة مركبة دون احلصول على رخصة ق. ٦
 . قيادة مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت او املشتقات النفطية او اي مواد خطرة على الطريق . ٧



 ٢٧املادة 
من قانون العقوبات ، اذا تسبب السائق بوفاة انسان او احداث عاهة دائمة له يعاقب باحلبس من ثالثة ) ٣٤٣(على الرغم مما ورد يف املادة 

الفي دينار او بكلتا هاتني العقوبتني وعلى احملكمة وقف العمل ) ٢٠٠٠(الف دينار اىل ) ١٠٠٠(وات او بغرامة من اشهر اىل ثالث سن
 . برخصة القيادة مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد على سنتني 

 
 ٢٨املادة 

مائة ومخسني دينارا وال تزيد على ) ١٥٠(يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن اسبوعني وال تزيد على ثالثة اشهر او بغرامة ال تقل عن 
 : ثالمثائة دينار او بكلتا هاتني العقوبتني كل من ارتكب ايا من املخالفات التالية  )٣٠٠(
 . السماح للغري باستخدام رخصة قيادة او تصريح قيادة او تصريح تدريب او اشعار احلجز . أ 
 . تدريب او اشعار حجز يعود لشخص آخر استخدام رخصة قيادة او تصريح قيادة او تصريح . ب
 . استخدام لوحات مركبة او رخصة مركبة بصورة غري مشروعة . ج
 . تصنيع لوحات ارقام املركبات مهما كان نوعها او شكلها خارج ادارة الترخيص . د 

لفي للمركبة دون احلصول على موافقة ادارة قيام صاحب احملل او ورشة االصالح او مالك املركبة بتبديل اجلزء االمامي او اخل. هـ 
 . الترخيص املسبقة خالفا للتعليمات 

صنع املقطورات وانصاف املقطورات دون احلصول على املوافقة املسبقة او القيام باصدار شهادات املنشأ بتصنيع املقطورات وانصاف . و
 . املقطورات دون تصنيعها فعليا 

 . سه بالسائق الذي ارتكب حادثا مروريا نتج عن اضرار مادية من وافق على استبدال نف. ز
 

 ٢٩املادة 
مائيت دينار او بكلتا ) ٢٠٠(مائة دينار وال تزيد على ) ١٠٠(يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن اسبوع وال تزيد على شهر او بغرامة ال تقل عن 

 : هاتني العقوبتني كل من ارتكب ايا من املخالفات التالية 
 . او عدم صالحيتها ) كوابح(قيادة مركبة دون وجود فرامل . أ 
 . ترك املركبة املعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات او انوار حتذيرية تدل عليها . ب
 . قيادة املركبة بصورة متهورة او استعراضية على الطرق . ج
 . جتاوز االشارة الضوئية محراء . د

 . كبة بعكس االجتاه املقرر على طرق مفصولة االجتاهات جبزيرة وسطية قيادة املر. هـ 
 . قيادة املركبة ليال دون توافر او استخدام انوارها االمامية او اخللفية . و
 . سم بدون تصريح او بشكل خمالف لشروط التصريح ) ١٠٠(بروز محولة املركبة من االمام او اخللف مبسافة تزيد على . ز
 . سم بدون تصريح او بشكل خمالف لشروط التصريح ) ٤٢٠(زيادة ارتفاع املركبة حبمولتها على . ح
 . بروز احلمولة عن عرض املركبة بدون تصريح او بشكل خمالف لشروط التصريح . ط
تعريف الفئات اليت سترد بنظام يصدر قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئات االوىل او الثانية او الثالثة او السابعة وذلك حسب . ي

 . هلذه الغاية 
 . قيادة مركبة اثناء وقف العمل برخصة القيادة اداريا او قضائيا . ك
 . قيادة مركبة برخصة قيادة اجنبية او دولية اذا كانت رخصة القيادة االردنية موقوف العمل ا اداريا او قضائيا . ل
 . ية مقابل اجر استعمال املركبات اخلصوص. م
 . استخدام صورة عن رخصة املركبة او رخصة القيادة او تصريح القيادة او تصريح التدريب بقصد التضليل او التحايل . ن



 ٣٠املادة 
قوبتني مائة دينار او بكلتا هاتني الع) ١٠٠(يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن اسبوعني وال تزيد على ثالثة اشهر او بغرامة مقدارها . أ 

 .ساعة /كم) ٥٠(من قام بقيادة املركبة بسرعة تزيد على احلد املقرر بأكثر من 
ساعة ولغاية /كم) ٣٠(ثالثون دينارا من قام بقيادة املركبة بسرعة تزيد على احلد املقرر بأكثر من ) ٣٠(يعاقب بغرامة مقدارها . ب
 . ساعة /كم) ٥٠(
ساعة ولغاية /كم) ١٠(عشرون دينارا من قام بقيادة املركبة بسرعة تزيد على احلد املقرر بأكثر من ) ٢٠(يعاقب بغرامة مقدارها . ج
 . ساعة /كم) ٣٠(

 
 ٣١ملادة 

مائة ) ١٠٠(مخسني دينارا وال تزيد على ) ٥٠(يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن اسبوع وال تزيد على شهر او بغرامة ال تقل عن 
 : دينار كل من ارتكب ايا من املخالفات التالية 

 .قيادة مركبة مرخصة للعمل خارج الطريق عند استعماهلا على الطريق . ١
 . قيادة مركبة عمومية اردنية برخصة قيادة اجنبية . ٢
 . ية تدريب السواقة دون احلصول على تصريح تدريب او التدريب على مركبة غري مرخصة هلذه الغا. ٣
 . عدم اعطاء اولوية املرور للمواكب الرمسية ومركبات الطوارىء اثناء قيامها مبهامها . ٤
طرح او سكب محوالت املركبات كاحلجارة واالتربة والنفايات واملواد السائلة او اي مواد اخرى على الطريق ويتحمل املسبب . ٥

 . كلفة ازالة هذه املواد 
 .  بقيادة املركبة من شخص غري مرخص وفقا الحكام هذا القانون مساح مالك املركبة. ٦
 .قيادة مركبات التاجري دون وجود عقد تاجري خيوله قيادا او دون احلصول على تصريح بذلك . ٧
ركبات استعمال املركبة يف غري الغايات واالغراض املرخصة من اجلها ويشمل ذلك نقل الركاب يف مركبات التأجري او امل. ٨

 . السياحية 
قيادة مركبات نقل الركاب العمومية او املخصصة لنقل الطالب او مركبات نقل املواد اخلطرة دون احلصول على التصريح . ٩

 . اخلاص بذلك 
 . تركيب او استعمال جهاز تنبيه اخلطر او متعدد االصوات لغري املركبات املصرح هلا بذلك . ١٠
 . مهما كان شكلها او نوعها على عادم صوت املركبة تركيب املضخمات . ١١
او اي جهاز ملراقبة او حتديد السرعة وفقا للتعليمات ) التاكوغراف(عدم تركيب او عدم صالحية او عدم استعمال جهاز . ١٢

 . الصادرة ذا اخلصوص 
صف املقطورة او عدم وضع لوحة ارقام املقطورة او عدم وضع لوحة ارقام الرأس القاطر او القاطرة على مؤخرة املقطورة او ن. ١٣

 . نصف املقطورة 
 . وضع اي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات االرقام . ١٤
 . او ما يشاه على املركبات غري املصرح هلا بذلك ) اللواح(تركيب او استخدام انوار مركبات الطوارىء . ١٥
 . غاز يف املركبات دون احلصول على التصاريح اخلاصة بذلك توزيع اسطوانات ال. ١٦
 . زيادة ابعاد صندوق احلمولة يف املركبة خالفا لالنظمة والتعليمات الصادرة ذا اخلصوص . ١٧



 . عدم تثبيت احلاويات بواسطة اجلنازير او االقفال املخصصة هلذه الغاية على مركبات الشحن . ١٨
 . مولة على املركبة عدم تثبيت احل. ١٩
 . تدريب شخص دون السن القانونية املقررة للتدريب . ٢٠
 . قيادة مركبات الشحن واحلافالت بشكل متواصل مبدة تزيد على احلد املقرر يف االنظمة والتعليمات الصادرة هلذه الغاية . ٢١
تبليغه اقرب مركز امين او دورية شرطة حبادث السري الذي فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار مادية او عدم . ٢٢

 . ارتكبه 
 . قيادة مركبة برخصة قيادة ال ختوله فئتها حق قيادا . ٢٣
 

 ٣٢املادة 
اردة يف حتجز رخصة القيادة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى احلال عند ارتكاب اي من خمالفات السري الو. ١. أ 

من هذا القانون اال اذا دفع املخالف قيمة احلد االدىن من املخالفة ) ٣١(واملادة ) ٣٠(من املادة ) أ(والفقرة ) ٢٩(و ) ٢٨(املادتني 
 . فورا 
 . وللمخالف دفع احلد االدىن لقيمة املخالفة املقررة خالل ثالثني يوما من تارخيها مقابل استعادة الرخص والتصاريح . ٢
 . اذا مل يتم ذلك يتم احالة املخالفة والرخص والتصاريح اىل احملكمة املختصة . ٣
حتجز رخصة القيادة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى احلال وحتال اىل احملكمة املختصة يف حال ارتكاب اي . ب

 . اب اي من خمالفات السري اضرار بشرية من هذا القانون اذا نتج عن ارتك) ٢٦(من خمالفات السري الواردة يف املادة 
 

 ٣٣املادة 
من هذا القانون ، حتجز رخصة القيادة لسائق املركبة من غري سائقي سيارات ) ٣٢(باالضافة للحاالت املنصوص عليها يف املادة . أ 

ني تسديد قيمة الغرامات املترتبة عليه الركوب اخلصوصية عند ارتكابه ايا من خمالفات السري املنصوص عليها يف هذا القانون وذلك حل
 . نتيجة لتلك املخالفات 

عند حجز رخصة القيادة او تصريح القيادة او تصريح التدريب مينح سائق املركبة اشعارا بذلك يسمح مبوجبه له القيادة باستثناء . ب
 . خمالفات السري اليت تؤدي اىل وقوع اضرار بشرية 

الجنبية وترسل ملصدرها يف تلك الدولة عند قيادة حاملها مركبة نقل ركاب عمومية اردنية او مركبة حتجز رخصة القيادة ا. ج
شحن اردنية يزيد وزا االمجايل على مخسة اطنان بدون تصريح او عند ارتكابه اثناء قيادا ايا من خمالفات السري الواردة يف املواد 

 . من هذا القانون ) ٢٩(و ) ٢٧(و ) ٢٦(
 

 ٣٤املادة 
 : مائة دينار كل من ارتكب ايا من املخالفات التالية ) ١٠٠(مخسني دينارا وال تزيد على ) ٥٠(يعاقب بغرامة ال تقل عن 

 . قيام سائق املركبة بالتجاوز اخلاطىء يف احلاالت واالماكن اليت مينع التجاوز فيها . أ 
 . تغيري سائق املركبة املسرب بشكل مفاجىء . ب
عدم التزام مركبات الشحن واحلافالت واحلافالت املتوسطة واملركبات االنشائية والزراعية بالسري على املسرب االمين من الطريق . ج

 . متعدد املسارب 



 . استعمال شاشات تلفزيونية داخل املركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها اثناء القيادة . د
 .  خط التوقف عدم تقيد السائق بشاخصة قف او. هـ 

 . اختاذ السائق ملسرب خاطىء . و
 . قيادة املركبة بعكس اجتاه السري او خمالفة شواخص ممنوع املرور . ز
 . قيادة مركبة بدون لوحات ارقام امامية وخلفية . ح
 

 ٣٥املادة 
 : لتالية اربعون دينارا كل من ارتكب ايا من املخالفات ا) ٤٠(يعاقب بغرامة مقدارها 

 . قيادة مركبة تنفث الدخان او اي مواد ملوثة اخرى بنسب تتجاوز ما هو حمدد يف التعليمات الصادرة هلذه الغاية . ١
 . قيادة مركبة الشحن دون احكام تغطية محولتها . ٢
 . تركيب او استخدام انوار وكشافات مبهرة غري مسموح ا . ٣
 . نب او اخللف اثناء سريها فتح باب املركبة من اجلوا. ٤
 . وضع اي اضافات على انوار املركبة االمامية او اخللفية . ٥
 . سحب مقطورة غري معدة للشحن دون توافر او استخدام انوار القياس اخللفية االضافية او عاكسات فسفورية . ٦
 . من وجود شاخصة الدوران يف املركبة يف االماكن املمنوع الدوران فيها على الرغم . ٧
 . قيادة الدراجات اآللية على االرصفة . ٨
 . وقوف املركبات فوق اجلسور وداخل االنفاق دون مربر . ٩

 . خمالفة السائق لشروط تصاريح نقل احلموالت ذات االحجام الكبرية . ١٠
 . خمالفة قواعد واولويات املرور . ١١
 . ن االماكن غري املخصصة لذلك قطع املركبات للجزر الوسطية م. ١٢
 

 ٣٦املادة 
 : ثالثون دينارا كل من ارتكب ايا من املخالفات التالية ) ٣٠(يعاقب بغرامة مقدارها 

قيادة املركبة دون استخدام انوار الضباب او انوار القياس االمامية واخللفية يف حال وجود الضباب او الغبار الكثيف او عدم . ١
  الرؤيا وضوح

 . اثين عشر طنا داخل االحياء السكنية ) ١٢(مبيت مركبات الشحن اليت يزيد وزا االمجايل على . ٢
 . عدم ختفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن احلافالت واحلافالت املتوسطة اثناء نزول الركاب منها . ٣
اثين عشر طنا يف االوقات واالماكن املمنوعة دون احلصول على ) ١٢(دخول مركبات الشحن اليت يزيد وزا االمجايل على . ٤

 . تصريح او بشكل خمالف لشروط التصريح 
 . ترك املركبة على جوانب الطرق اخلارجية دون وضع عاكسات او انوار حتذيرية تدل عليها يف االماكن غري املخصصة لذلك . ٥
 . نقل ركاب زيادة عن احلد املقرر . ٦
 .  امتناع سائق املركبة العمومية املخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب او انتقائهم دون سبب مشروع .٧
 . عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية اىل اية اخلط او تغيري مسارها او اجتاهها خالفا للتصريح املمنوح هلذه الغاية . ٨



 . شاة املخصصة لعبورهم عدم اعطاء االولوية للمشاة على ممرات امل. ٩
 . عدم التقيد بتعرفه االجور املقررة لنقل الركاب . ١٠
 . عدم تشغيل عداد االجرة او عدم صالحيته يف سيارات الركوب العمومية . ١١
ة خالفا عدم تركيب او عدم صالحية جهاز حتصيل االجرة يف احلافالت واحلافالت املتوسطة املخصصة لنقل الركاب العمومي. ١٢

 . للتعليمات الصادرة ذا اخلصوص 
 . قيادة مركبة دون االلتزام بالشروط الواردة برخصة املركبة . ١٣
 . قيادة الدراجة اآللية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب . ١٤
 . قيادة مركبة اجنبية من سائق غري مصرح له بقيادا . ١٥
 . لربوز احلمولة يف املركبات وفقا للتعليمات عدم وضع اشارات مميزة . ١٦
 . عدم حتريك املركبة املشتركة حبادث مروري نتج عنه اضرار مادية وكان وضعها يسمح بذلك . ١٧
 . استخدام الدعاية واالعالن على جسم املركبة خالفا للتعليمات . ١٨
 . يامهم بواجبهم عدم امتثال السائق الشارات افراد االمن العام اثناء ق. ١٩
 . عدم تركيب لوحة رقم املركبة على مؤخرة املقطورات اخلفيفة . ٢٠
 . تركيب لوحات ارقام خمالفة للمواصفات او تركيب لوحة يف غري املكان املخصص هلا . ٢١
 . من لوحة فوق بعضها تركيب لوحات ارقام اضافية مهما كان نوعها او شكلها او مضموا على املركبة او تركيب اكثر . ٢٢
 ) . اهلوك(سحب املركبات دون استخدام عامود السحب . ٢٣
 . دخول املركبات االجنبية املارة بطريق الترانزيت اىل داخل املدن . ٢٤
 .  خطها دخول املركبات االجنبية املخصصة لنقل الركاب اىل املدن او التجوال فيها دون احلصول على تصريح او خمالفة ملسار. ٢٥
 . خروج املركبات االجنبية املخصصة لنقل الركاب من امعات ومراكز االنطالق املخصصة هلا دون احلصول على تصريح . ٢٦
سري املركبات على شكل مواكب يؤدي اىل اعاقة حركة السري او خروج جزء من اجسام الركاب من تلك املركبة اثناء سريها . ٢٧

 . على املسرب االمين او عدم تقيدها بالسري
 . قيادة مركبة اردنية برخصة قيادة اجنبية او دولية يف غري احلاالت املسموح ا وفقا الحكام هذا القانون . ٢٨
 . انتهاء عقد تأمني املركبة او عدم وجوده للمركبات االردنية او االجنبية . ٢٩
 . قيادة مركبة خارج املسارب املخصصة على الطريق . ٣٠
 . التدخني يف املركبات املخصصة لنقل الطالب ورياض االطفال او مساح السائق للغري بذلك . ٣١
 

 ٣٧املادة 
 : عشرون دينارا كل من ارتكب ايا من املخالفات التالية ) ٢٠(يعاقب بغرامة مقدارها 

 . احلد املقرر على الطريق عدم االلتزام باجلانب االمين من الطريق عند قيادة املركبة بسرعة تقل عن . ١
 . الدوران او االنعطاف باملركبة بشكل يعيق حركة السري او يعرض مستخدمي الطريق للخطر . ٢
 . وقوف املركبة على االرصفة او ممرات املشاة . ٣
 . عدم صالحية جهاز عادم صوت املركبة اثناء سريها . ٤
 ) . اهلاندبريك(ية قيادة مركبة دون صالحية الكوابح اليدو. ٥



 . عدم استخدام السائق الغماز عند التحول لليسار او اليمني او عند االنطالق او الوقوف او التجاوز او عند تغيري املسرب . ٦
 . عدم وقوف السائق عند مشاهدته الضوء املتقطع الصادر من احلافالت واحلافالت املتوسطة لنقل الطالب . ٧
 . عشرة امتار ) ١٠(بل ممرات املشاة او بعدها مبسافة تقل عن ترك املركبة ق. ٨
 . دخول املركبات ملراكز االنطالق وجممعات نقل الركاب بدون تصريح . ٩

 . عشرين مترا ) ٢٠(ترك املركبة على تقاطعات الطرق وملتقياا مبسافة تقل عن . ١٠
 . شارة الضوئية بشكل يعيق حركة السري ترك املركبة قبل وبعد التقاطعات احملكومة باال. ١١
 . القاء اي مواد او فضالت من نوافذ املركبات . ١٢
 . عدم ازالة احلجارة او ما مياثلها عن الطريق حال استخدامها يف تأمني وقوف املركبة املعطلة . ١٣
 . عدم صالحية مقاعد الركوب يف مركبات نقل الركاب العمومية . ١٤
 . ستعمال سائق مركبة نقل الطالب الضوء املتقطع عند وقوفه لتحميل او ترتيل الطالب عدم ا. ١٥
 . قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون محل تصريح خط نقل الركاب او انتهاء صالحيته . ١٦
 . قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون وجود بطاقة تعرفة االجور باملكان املخصص لذلك . ١٧
 . وضع احلمولة على سقف مركبات النقل املشترك ومركبات الشحن املغلقة . ١٨
 . عدم تقيد املركبات باللون املخصص هلا خالفا لالنظمة والتعليمات الصادرة ذا اخلصوص . ١٩
 . ارتفاع محولة مركبة الشحن خالفا لالنظمة وللتعليمات . ٢٠
 . مجايل على احلد املقرر قيادة مركبة شحن يزيد وزا اال. ٢١
 . استخدام املركبة يف االوقات واالماكن غري املسموح ا . ٢٢
 . وقوف املركبة املفاجىء غري املربر . ٢٣
 . عدم صالحية انوار الوقوف يف املركبة . ٢٤
 . عدم ترك السائق مسافة التتابع اآلمن . ٢٥
 . ىل وقوع حادث او اعاقة حركة السري الرجوع باملركبة اىل اخللف املؤدي ا. ٢٦
 . استعمال اجهزة التسجيالت الصوتية داخل املركبة بشكل يتناىف واالخالق العامة او يسبب الضوضاء واالزعاج . ٢٧
 . حتميل اشخاص على الدراجة اآللية اذا مل تكن مرخصة لذلك او نقل اشخاص يف املركبة الزراعية او املركبة االنشائية . ٢٨
عدم ختفيف السائق من سرعة مركبته عند مروره باملناطق املأهولة او عند االقتراب من املدارس او ممرات املشاة او املنعطفات او . ٢٩

 . التقاطعات 
 . عدم تأمني ثبات املركبة اثناء وقوفها . ٣٠
 . استعمال املنبه او النغمات املوسيقية او مكربات الصوت بصورة مزعجة . ٣١
 . عدم وجود لوحة ارقام امامية او خلفية يف املكان املخصص للمركبة . ٣٢
 . استخدام اطارات ماسحة او تالفة على املركبة خالفا للتعليمات . ٣٣
 . استخدام حمصلني يف مركبات نقل الركاب العمومية خالفا للتعليمات الصادرة ذا اخلصوص . ٣٤
 
 
 



 ٣٨املادة 
 : مخسة عشر دينارا كل من ارتكب ايا من املخالفات التالية ) ١٥(يعاقب بغرامة مقدارها 

 . تعامل السائق مع املنعطفات بشكل خاطىء اثناء السري . ١
 . استخدام السائق لالنوار العالية عند التالقي او التتابع . ٢
 . مومية للركاب بالصعود والرتول من اجلانب االيسر للمركبة مساح سائق مركبة نقل الركاب الع. ٣
 . تناول سائق املركبات العمومية املأكوالت او املشروبات اثناء القيادة . ٤
 . وقوف املركبة على جوانب الطرق لغايات الرتهة يف االماكن املمنوعة . ٥
 . وقوف املركبة داخل الدوار دون مربر . ٦
 . ركبة على مداخل املواقف العامة او اخلاصة وقوف امل. ٧
 . وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل او الترتيل يف غري االماكن املخصصة لذلك . ٨
 . عدم تركيب او عدم صالحية االنوار التحذيرية اخلاصة باملركبات اليت يتوجب عليها ذلك . ٩

 . ماكن املخصصة هلا يف سيارات الركوب العمومية او مركبات التدريب او عدم صالحيتها عدم تركيب اللوحة العلوية يف اال. ١٠
 . عدم وجود الطبعة اجلانبية او وضوحها ملركبات نقل الركاب العمومية او خمالفتها للتعليمات . ١١
 . ارتداء زي خمالف للتعليمات اثناء قيادة مركبات نقل الركاب العمومية . ١٢
 . م وضع بطاقة املعلومات الشخصية اخلاصة بالسائق يف مركبات نقل الركاب العمومية يف االماكن املخصصة هلا عد. ١٣
 . عدم تقيد سائفي مركبات نقل الركاب العمومية بنظام الدور يف مراكز االنطالق . ١٤
 . عدم التزام املدرب بشروط التصريح املمنوح له . ١٥
 . ب الزي املوحد او ارتداء هندام غري الئق اثناء تدريب السواقة عدم ارتداء املدر. ١٦
 . قيادة مركبة بسرعة تقل عن احلد االدىن للسرعة احملددة على الطرق احملكومة بشواخص . ١٧
 . انتهاء رخصة املركبة او رخصة القيادة او تصريح القيادة او تصريح التدريب . ١٨
 . ة او اخللفية على املركبة خالفا لالنظمة وللتعليمات تركيب الصدامات االمامي. ١٩
 . عدم تثبيت االشارة املميزة ملركبات املعوقني يف املكان املخصص هلا . ٢٠
 . وقوف املركبة بشكل مزدوج على الطرق . ٢١
 . ت عدم استعمال حزام االمان لركاب املقاعد االمامية يف املركبة خالفا لالنظمة والتعليما. ٢٢
 . عدم صالحية النوافذ اجلانبية يف مركبات نقل الركاب العمومية . ٢٣
 . ادخال اي اضافات على املركبة خالفا لالنظمة والتعليمات الصادرة هلذه الغاية . ٢٤
 . عدم صالحية احد انوار املركبة . ٢٥
 . عدم صالحية زجاج املركبة االمامي او اخللفي . ٢٦
 .  سائق املركبة اهلاتف اثناء سري املركبة اذا كان اهلاتف او جزء منه حمموال باليد استخدام. ٢٧
 . عدم صالحية املكيفات يف مركبات نقل الركاب احملكومة بذلك وفقا لالنظمة والتعليمات . ٢٨
 . دريب او اشعار احلجز بأي منها امتناع السائق عن ابراز رخصة القيادة او رخصة املركبة او تصريح القيادة او تصريح الت. ٢٩
 . استعمال سائق املركبة املنبه قرب املستشفيات او املدارس او اماكن العبادة او االماكن احملظورة مبوجب شاخصة . ٣٠
 . عدم تقيد السائق بالشواخص االلزامية او عالمات الطرق االرضية . ٣١



 . وقوف او ترك املركبة على رأس منعطف . ٣٢
 . قيادة املركبة دون اخذ احتياطات السالمة املرورية الالزمة . ٣٣
 . قطر مقطورة انشائية بدون تصريح . ٣٤
 . قيادة من يقل عمره عن مثاين عشرة سنة مركبة برخصة قيادة غري اردنية . ٣٥
 .  النقل املشترك حتميل االطفال دون سن العاشرة يف املقاعد االمامية يف سيارات الركوب ومركبات. ٣٦
 . عشر سنوات داخل املركبة وهي تعمل دون مرافق ) ١٠(ترك االطفال دون سن . ٣٧
 

 ٣٩املادة 
 : عشرة دنانري كل من ارتكب ايا من املخالفات التالية ) ١٠(يعاقب بغرامة مقدارها 

 .  فيها حترك مركبة اخرى متوقفة وقوف املركبة يف االماكن اليت يعيق. ١
 . وقوف املركبة يف االماكن اليت يؤدي توقفها فيها اىل حجب اشارات الطريق عن انظار باقي مستخدمي الطريق . ٢
 . عدم محل السائق اثناء القيادة رخصة القيادة او رخصة املركبة او تصريح القيادة او اشعار حجز اي منها . ٣
 . من املكتب التابع له ) التاكسي(سائق امر احلركة لسيارات الركوب العمومية عدم محل ال. ٤
 . وقوف املركبة بعكس اجتاه السري يف طريق حمدد باجتاه واحد . ٥
 . وقوف املركبة على يسار الطريق احملدد باجتاه واحد رغم وجود شواخص متنع ذلك . ٦
 . لعملي يف ادارة الترخيص تغيب مركبة تدريب السواقة عن الفحص ا. ٧
 . وقوف املركبة مبسافة تزيد على نصف متر من الرصيف . ٨
 . وقوف املركبة اكثر من املدة املقررة مبوجب الشواخص . ٩

 . وقوف املركبة بشكل مائل او عرضي مع عدم وجود شاخصة او عالمة ارضية تسمح بذلك . ١٠
 . ركاب العمومية تدخني السائق يف مركبات نقل ال. ١١
 . وقوف املركبة يف املناطق املخصصة لفئات معينة من املركبات . ١٢
 . وقوف املركبة على مسافة تقل عن مخسة امتار قبل او بعد حنفية اطفاء احلريق . ١٣
 . عدم وجود االنوار اخلاصة بلوحات ارقام املركبات او عدم صالحيتها . ١٤
 . مواقع احلوادث دون مربر وقوف املركبة عند . ١٥
 . وقوف املركبة دون دفع البدل او وقوفها اكثر من املدة احملددة للبدل . ١٦
 . قيادة مركبة برخصة قيادة او رخصة مركبة تالفة . ١٧
 . فقدان السيطرة الناتج عن االنزالق او انفجار االطار املؤدي اىل حادث . ١٨
 .  او طفاية حريق يف املركبة عدم وجود املثلث العاكس. ١٩
 . فتح باب املركبة اثناء وقوفها املؤدي اىل حادث مروري . ٢٠
 . التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السري . ٢١
 . قيادة مركبة باشعار منتهي الصالحية . ٢٢
 . لشحن واحلافالت واحلافالت املتوسطة قيادة مركبة دون وجود واقيات خلفية لالطارات اخللفية يف مركبات ا. ٢٣
 . عدم صالحية االنوار اجلانبية للمركبات احملكومة بذلك وفقا للتعليمات . ٢٤



 . عدم تركيب الشريط العاكس على املركبات احملكومة بذلك وفقا للتعليمات . ٢٥
 . عدم صالحية ماسحات الزجاج او خباخات املاء يف املركبة . ٢٦
 . م نظافة مركبات نقل الركاب العمومية من الداخل او اخلارج عد. ٢٧
 . عدم وجود مرآتني جانبيتني يف املركبة . ٢٨
 . توقف املركبة غري املسموح هلا بذلك يف االماكن املخصصة لتحميل او ترتيل الركاب . ٢٩
 . ود البلديات يف غري االماكن املخصصة هلا وقوف املركبات االنشائية او الزراعية على الطرق الرئيسية داخل حد. ٣٠
 . عدم التقيد بشواخص ممنوع الوقوف او ممنوع الوقف والتوقف . ٣١
 .الوقوف بشكل طويل او عرضي او مائل مع وجود شاخصة متنع ذلك . ٣٢
 . عبور املشاة للطريق يف االماكن غري املخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه . ٣٣
 

 ٤٠املادة 
اذا استعملت احلافلة املتوسطة او احلافلة او مركبة الشحن اليت يزيد وزا االمجايل على مخسة اطنان ونصف ومركبة النقل . أ 

لصفة اخلصوصية يف املشترك اليت يزيد وزا االمجايل على مخسة اطنان ونصف او املركبة ذات االستخدام اخلاص املسجلة مجيعها با
غري االغراض والغايات اليت مت تسجيلها وترخيصها الجلها يستوىف من سائقها عند ضبطها مبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي القتنائها 

 . وللوزير بتنسيب من املدير الغاء تسجيلها بالصفة اخلصوصية اذا تكررت املخالفة ثالث مرات خالل سنة واحدة 
من هذه املادة اذا انتفت الغاية اليت سجلت من اجلها وعلى مالكها ) أ(رخيص املركبات املشار اليها يف الفقرة يلغى تسجيل وت. ب

 . التصرف ا خالل مدة ال تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتفاء تلك الغاية وبعكس ذلك يتم شطبها فنيا 
 



 ٤١املادة 
الف دينار ) ١٠٠٠(مخسمائة دينار وال تزيد على ) ٥٠٠(اشهر وبغرامة ال تقل عن يعاقب السائق باحلبس مدة ال تقل عن ستة . أ 

اذا اوقف او ترك مركبته على تقاطعات الطرق وملتقياا وتفرعاا اليت تسلكها القطارات او على مقاطع السكك احلديدية وخطوط 
 . السكك احلديدية 

) ١٠٠٠(مخسمائة دينار وال تزيد على ) ٥٠٠(لى سنة او بغرامة ال تقل عن يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهرين وال تزيد ع. ب
 : الف دينار او بكلتا هاتني العقوبتني كل من ارتكب ايا من املخالفات التالية 

 . عدم تقيد سائقي املركبات بتعليمات واشارات حارس ممر السكك احلديدية . ١
 . ة الصادرة عن القطارات عدم االلتزام باالشارات الضوئية او الصوتي. ٢
ايقاف املركبة او تركها جبوار اي من مقاطع السكك احلديدية وخطوط السكك احلديدية وتقاطعات الطرق وملتقياا وتفرعاا . ٣

 . مترا من اي من اجلانبني ) ١٥(اليت تسلكها القطارات وذلك مبسافة تقل عن 
 

 ٤٢املادة 
يوما من تاريخ صدور القرار القطعي اىل ادارة الترخيص ) ٦٠(ملخص باالحكام الصادرة خالل على املدعي العام املختص ارسال 

وال جيوز جتديد رخصة القيادة او رخصة املركبة العائدة للمحكوم عليه او اجناز اي معاملة له اال بعد تسديد قيمة غرامات خمالفات 
 . السري احملكوم ا عليه وفقا لتلك االحكام 

 
 ٤٣ املادة

حتدد مجيع اجراءات ضبط خمالفات السري الواردة يف هذا القانون وحتصيل قيمها واعتماد النماذج املستخدمة مبوجب نظام يصدر هلذه 
 . الغاية 

 
 ٤٤املادة 

 .تعترب البيانات واوراق الضبط احملررة يف خمالفات السري حجة مبا ورد فيها من وقائع ما مل يثبت عكس ذلك . أ 
تعترب البيانات والصور الصادرة عن اجهزة الرقابة املرورية بينة فنية مقبولة يف االجراءات القضائية اذا كانت الصورة حتتوي على . ب

 . رقم لوحة املركبة ومكان وجودها ووقت ارتكاب املخالفة ما مل يثبت عكس ذلك 
 

 ٤٥املادة 
ري الورادة يف هذا القانون استخدام اجهزة اقفال العجالت للمركبات لوقوفها يف الفراد االمن العام املكلفني بضبط خمالفات الس. أ 

 . االماكن املمنوع الوقوف او التوقف فيها او سحبها او حجزها حلني دفع قيمة املخالفة وما ترتب عليها من اجور 
 . ن االجهزة غري املصرح ا او ما يشاها م) الصوتية او الضوئية(الدارة الترخيص مصادرة اجهزة التنبيه . ب

 



 ةـــــــــاحكام عام

 ٤٦املادة 
على ادارة الترخيص االحتفاظ جبميع القيود املتعلقة باملركبات ومالكيها وكذلك قيود السائقني مبا يف ذلك االحكام القضائية . أ 

 . والقرارات االدارية الصادرة حبق اي منهم 
يل املعلومات املتعلقة باملركبات او رخص القيادة وتعترب البيانات والوثائق والصور املستخرجة من يستعمل احلاسوب اآليل لتسج. ب

 . احلاسوب واملصدقة حجة على الكافة امام القضاء ما مل يثبت العكس 
غرامات خمالفات السري ال جيوز اجراء اي معاملة على رخصة القيادة او تصريح القيادة او تصريح التدريب اال بعد تسديد مجيع . ج

 .املترتبة على حامل تلك الرخصة او التصريح 
ال جيوز اجراء اي معاملة على رخصة املركبة اال بعد تسديد مجيع غرامات خمالفات السري املترتبة عليها اذا كانت متعلقة . د

 . بالصالحية الفنية للمركبة او خمالفة غيابية ال يعرف مرتكبها 
 

 ٤٧املادة 
يتوىل افراد االمن العام املكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون مالحقة خمالفات هذا القانون والتحقيق يف احلوادث املرورية وتنظيم . أ 

 . التقارير اخلاصة ا ، مبا يف ذلك احلوادث اليت ينتج عنها الوفيات واالصابات واالضرار املادية 
زير اعتماد اي جهة خمتصة يراها مناسبة الجراء التحقيقات يف احلوادث املرورية اليت ينتج عنها لس الوزراء بناء على تنسيب الو. ب

 .اضرار مادية فقط 
على صاحب احملل او ورشة االصالح فتح سجل خاص ومنظم للمركبات اليت يتم اصالحها يبني فيه رقم املركبة واسم مالكها . ج

 تصدر تعليمات حتدد احلاالت اليت يتوجب على صاحب احملل او ورشة االصالح ابالغ واعمال الصيانة اليت اجريت هلا على ان
 . اجلهات الرمسية املختصة عنها 

 
 ٤٨املادة 

تتوىل امانة عمان الكربى والبلديات واي جهة اخرى ذات عالقة بالتنسيق مع املديرية تنظيم حركة املرور وتأمني متطلبات السالمة 
 . واملركبات على الطرق مبا يف ذلك تغيري اجتاهات السري املرورية للمشاة 

 
 ٤٩املادة 

للمدير تشكيل جلنة مؤلفة من مندوبني عن املديرية ووزارة املالية وديوان احملاسبة واي جهة اخرى ذات عالقة لبيع املركبات . أ 
دم استالمهم هلا او تنازهلم عنها لصاحل اخلزينة بعد مرور احملجوزة باملزاد العلين يف حال عدم مراجعة مالكيها او مطالبتهم ا او ع

شهرا من تاريخ حجزها على ان يتم االعالن عن ذلك بواسطة صحيفتني حمليتني يوميتني ما مل تكن هناك قضايا منظورة امام ) ٢٤(
 . رها الوزير هلذه الغاية القضاء بشأن تلك املركبات على ان حتدد اسس وشروط هذا البيع وآلية عمل اللجنة بتعليمات يصد

من هذه املادة على سبيل االمانة بعد استيفاء ما يترتب عليها من ) أ(حيتفظ بأمثان املركبات اليت يتم بيعها وفقا الحكام الفقرة . ب
 .  ا رسوم وغرامات وبدل ايواء ونفقات بيع على ان تصبح ملكا للخزينة بعد مرور مخس سنوات من تاريخ بيعها دون مطالبة

 



 ٥٠املادة 
 : للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون مبا يف ذلك ما يتعلق باالمور التالية . أ 
تبديل اجلزء االمامي او اخللفي يف املركبات وشروط تصنيع املقطورات وانصاف املقطورات يف الورش الفنية اليت يتم اعتمادها هلذه . ١

 . الغاية 
 . حتديد السرعة على الطرق وآليات مراقبتها . ٢
 . مواصفات رخص املركبات ورخص القيادة وتصاريح القيادة والتدريب والبيانات اليت جيب ان تتضمنها . ٣
 . الفحص النظري والعملي لطاليب رخص القيادة . ٤
 . مراكز تدريب السواقة . ٥
 . رخص القيادة املؤقتة لغري االردنيني . ٦
 . لرقابة املرورية اآللية ا. ٧
 . التحقيق الفين يف احلوادث املرورية . ٨
 . اعوان السالمة املرورية وحتديد مهام عملهم . ٩

 . انشاء ميادين السباق . ١٠
 . نقل املواد اخلطرة او املواد القابلة لالنفجار . ١١
 . التجهيز الفين للمركبات . ١٢
 . الفحص الفين للمركبات . ١٣
 . ل الطالب والعاملني يف املؤسسات التعليمية يف احلافالت واحلافالت املتوسطة نق. ١٤
حركة املركبات غري املخلص عليها مجركيا والعائدة للوكالء التجاريني للمركبات او ملصانع املركبات او للمزاولني ملهنة جتارا او . ١٥

 . ملراكز االحباث املتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير املركبات 
 . جر املقطورات غري املعدة للشحن . ١٦
 . رخص القيادة ملرتكيب اجلرائم اخلطرة . ١٧
 . يتم نشر التعليمات الصادرة مبقتضى احكام هذا القانون يف اجلريدة الرمسية . ب
 

 ٥١املادة 
تعليمات اىل اي من موظفي الوزارة او اىل احد للوزير ان يفوض خطيا ايا من صالحياته املنصوص عليها يف هذا القانون باستثناء اصدار ال

 . ضباط االمن العام 
 

 ٥٢املادة 
 : لس الوزراء اصدار االنظمة الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون مبا يف ذلك 

مة كل منها ، النقاط املرورية مبا يف ذلك حتديد نقاط لعدد من خمالفات السري املنصوص عليها يف هذا القانون وذلك حسب جسا. أ 
وكذلك حتديد جمموع النقاط اليت تستوجب وقف العمل برخصة القيادة للمدة اليت حيددها النظام وشروط اعادة العمل ا ومبا يتناسب 

 . مع جمموعة النقاط املتراكمة 
 . الوزان الثقيلة وبروز احلمولة نظام االبعاد القصوى واالوزان االمجالية وقوة احملرك للمركبات ونقل احلموالت ذات االحجام وا. ب
 . نظام قواعد السري واملرور على الطرق . ج



 ٥٣املادة 
 .  وما طرأ عليه من تعديل ١٩٨٤لسنة ) ١٤(يلغى قانون السري رقم . أ 
درة مبقتضى احكام  وتعديالته وكأا صا٢٠٠١لسنة ) ٤٧(تعترب االنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضى قانون السري املؤقت رقم . ب

 . هذا القانون ، ويستمر العمل ا اىل ان تعدل او تلغى او يستبدل غريها ا وفقا الحكامه 
 

 ٥٤املادة 
 . رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 

١٥/٧/٢٠٠٨ 
 


