


:المقدمة

ق من تتكون المركبات التي تسير على الطري•

يرة  عدة أنواع فنجد مثال سياراِت الركوب الصغ

والحافالت و الدراجات اآللية و الشاحنات       

.و مركبات األشغال

من أجل هذا التنوع نجد أن المشّرع قد قسم•

ّرف رخص السوق إلى سبعة فئات سنحاول التع

.عليها ونستعرض شروط الحصول عليها





مدة أدنى سنتعريفهاالفئة

الصالحية

الفئة 

األولى

رخصة سوق لقيادة جميع 

أنواع الدراجات اآللية

سنوات10سنة18



أدنى تعريفهاالفئة

سن

مدة 

الصالحية

الفئة

ةالثاني

رخصة سوق لقيادة مركبة أشغال -أ

رخصة سوق لقيادة مركبة زراعي ة-ب

18

سنة

سنوات10



أدنى تعريفهاالفئة

سن

مدة 

الصالحية

الفئة 

ةالثالث

د رخصة سوق لقيادة مركبة ال يزي

5وزنها الجملي المرخص فيه على 

طن أو سيارة ركوب خصوصية ال 

أشخاص 9يزيد عدد ركابها على 

.باعتبار السائق

18

سنة

10

سنوات



أدنى تعريفهاالفئة

سن

مدة 

الصالحية

الفئة 

الرابعة

رخصة سوق لقيادة مركبة ال يزيد وزنها الجملي 

طن أو سيارة ركوب عمومية ال 7.5المرخص فيه على 

أشخاص بالسائق و ال تصرف 9يزيد عدد ركابها على 

لطالبها إال بعد مرور سنة واحدة على األقل من تاريخ 

ن حصوله على رخصة سوق من الفئة الثالثة و بلوغه س

21

سنوات5سنة21



أدنى تعريفهاالفئة

سن

مدة 

الصالحية

الفئة 

الخامسة

20رخصة سوق لقيادة مركبة يقل وزنها اإلجمالي عن 

راكب 30طن أو سيارة ركوب ال يزيد عدد ركابها عن 

تين باعتبار السائق وال تصرف لطالبها إال بعد مرور سن

ة على األقل من تاريخ حصوله على رخصة سوق من الفئ

الرابعة 

23

سنة

سنوات5



مدة أدنى سنتعريفهاالفئة

الصالحية

الفئة 

السادسة

أ

رخصة سوق لقيادة مركبة وزنها االجمالى 

طن أو أكثر أو قاطرة و مقطورة أو رأس 20

ا قاطرة و نصف مقطورة و ال تصرف لطالبه

إال بعد مرور سنتين على األقل من تاريخ

.حصوله على الفئة الخامسة 

5سنة 25

سنوات 



مدة أدنى سنتعريفهاالفئة

الصالحية

الفئة 

السادسة

ب    

رخصة سوق لقيادة حافلة يزيد عدد ركابها

راكب باعتبار السائق و ال تصرف 30على 

لطالبها إال بعد مرور سنتين  على األقل من

.تاريخ حصوله على الفئة الخامسة 

سنوات5سنة 25



مدة أدنى سنتعريفهاالفئة

الصالحية

الفئة 

السابعة

ة رخصة سوق لقيادة سيارة ركوب صغير

لذوى االحتياجات الخاصة أو دراجة آلية 

.مصممة للغاية ذاتها 

سنتينسنة18

• :مالحظة 
. تجدَد كافة رخص السوق التى ذكرناها خالل شهر من تاريخ انتهاء صالحيتها 



:الشروط 
إضافة إلى شرط العمر الذي تم ذكره يجب أن تتوفر في                                          •

.طالبي الرخص الشروط التالية 

زير                            يكون الئقا صحيا وفق التعليمات التي يصدرها الوأن •

.بعد االستئناس برأي وزير الصحة 

أن يكون طالب الحصول على رخصة سوق من الفئة •

.الرابعة أو الخامسة أو السادسة حسن السيرة و السلوك 

.أن يجتاز الفحص الطبي و الفني المقررين •

عة الحصول على رخصة سوق من الفئة الرابطلب أن يكون •

ال تمنح هذه ) أو الخامسة أو السادسة أردني الجنسية 

الرخص لألجانب إال بترخيص من الوزير و يتطلب عدة 

(.شروط



مع تمنياتنا لكم بسالمة على الطرقات

مركز النشامى لتعليم قيادة السيارات

NSHAMAH.COM


