
5
ملحق العدد: 3168 - الخميس 7 أغسطس 2014

قانون رقم )23( ل�صنة  2014

باإ�صدار قانون املرور

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة         ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته، 

وعلى قانون املرور ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )9( ل�شنة 1979، املعدل باملر�شوم بقانون 

رقم )2( ل�شنة 1985، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 1987 يف �شاأن �شركات وهيئات التاأمني، وتعديالته، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1996 ب�شاأن اإ�شغال الطرق العامة، املعدل بالقانون رقم 

)6( ل�شنة 2005،

وعلــى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، املعدل بالقانون رقم 

)38( ل�شنة 2006، 

املعدل  ل�شنة 2002،  رقم )34(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الع�شكري  العقوبات  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2010،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات 

واملبيعات احلكومية، وتعديالته،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقـــم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائيــة  الإجــراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته، 

وعلى الأمر امللكي رقم )35( ل�شنة 2014 باإحالة املادة )20( من م�شروع قانون املرور اإىل 

املحكمة الد�شتورية، بعد اأن اأقره جمل�شا النواب وال�شورى،

الر�شمية  باجلريدة  املن�شور  يوليو 2014،   2 بتاريخ  ال�شادر  الد�شتورية  املحكمة  قرار  وعلى 

بعددها رقم )3164( بتاريخ 2014/7/10، وتنفيذًا ملا ورد به من عدم د�شتورية املادة )20( 

من قانون املرور املرفق،

وقد �شدقنا على القانون الآتي ن�شه واأ�شدرناه:

املادة الأوىل

ُيعمل باأحكام قانون املرور املرافق.

املادة الثانية

ُيلغى قانون املرور ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )9( ل�شنة 1979.
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املادة الثالثة

به  العمل  تاريخ  القانون خالل مدة �شنة من  التنفيذية لهذا  الداخلية الالئحة  ي�شدر وزير 

واإىل اأن يتم اإ�شدار هذه الالئحة ي�شتمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها حاليًا، وذلك كله 

فيما ل يتعار�س مع اأحكامه.

املادة الرابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التايل مل�شي �شتة اأ�شهر على تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

م��لك م�م�ل�ك�ة الب��ح������رين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتـاريخ: 25 رم�شان 1435هـ

املوافق: 23 يـولـيـــــــو 2014م
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قانون املرور

باب متهيدي

تعاريف

مادة )1(

تكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف 

ذلك:

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

الإدارة: الإدارة العامة للمرور اأو اأحد فروعها يف املحافظات اأو املناطق.

الطريق: ال�شطح الكلي املعد للمرور العام للكافة من م�شاة وحيوانات ومركبات.

نهر الطريق: الق�شم من الطريق امل�شتخدم عادة ل�شري املركبات. 

م�سار الطريق )الحارة(: اأي جزء من الأجزاء الطويلة التي يق�شم اإليها نهر الطريق وي�شمح 

عر�شه مبرور �شف واحد من املركبات املتتابعة �شواء حددته اأو مل حتدده عالمات طولية على 

�شطح الطريق.

الر�سيف: جزء الطريق املحاذي له من اجلانبني واملعد ل�شري امل�شاة، وتعترب اجلزر الكائنة يف 

و�شط الطريق يف حكم الر�شيف.

ال�شطراري  للتوقف  واملعد  اجلانبني  من  له  املحاذي  الطريق  من  جزء  الطريق:  كتف 

للمركبات.

التقاطع: امل�شاحة املك�شوفة التي تكونت من تالقي اأو تقابل اأو تفرع للطرق على م�شتوى واحد.

اجتاه املرور )ال�سري(: اجلانب الأمين من الطريق يف نف�س اجتاه �شري املركبة اأو امل�شاة.

الجتاه املقابل )اأو امل�ساد(: اجتاه املرور العك�شي لجتاه املركبة اأو امل�شاة يف حلظة معينة.

اأو  اآلية  اأو جنزير وت�شري بقوة  لل�شري ذات عجالت  اأعدت  النقل  املركبة: كل و�شيلة من و�شائل 

ج�شدية )اإن�شان اأو حيوان( اأو ت�شحب باأية و�شيلة.

املركبة املقابلة: املركبة القادمة من الجتاه املقابل اأو امل�شاد لجتاه املركبة.

النقل العام: نقل اجلمهور واأمتعتهم ال�شخ�شية اأو نقل الب�شائع على الطرق مقابل اأجر بوا�شطة 

العام والتي ت�شمل دون ح�شر �شيارات الأجرة )التاك�شي وحتت  النقل  اأي مركبة من مركبات 

الطلب( و�شيارات النقل امل�شرتك والبا�شات واحلافالت والعربات والقطارات واملرتو واملقطورات 

وغريها، بالإ�شافة اإىل املرافق الالزمة لقطاع النقل العام من حمطات رئي�شية ملركبات النقل 
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العام ومظالت انتظار الركاب والأر�شفة وغريها  واأماكن وقوفها وانتظارها يف الطريق  العام 

من املرافق.

نف�س  وت�شري يف  ورائها  نف�س م�شار مركبة معينة من  الآتية يف  املركبات  الاحق: مرور  املرور 

اجتاهها.

التوقف: وقوف املركبة لفرتة زمنية ت�شتلزمه �شرورة ال�شري اأو ركوب الأ�شخا�س اأو نزولهم اأو 

حتميل الب�شائع اأو تفريغها.

التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باجتاه واحد، اأو تخطي مركبة مل�شتعملي الطرق.

النتظار: تواجد املركبة يف مكان ما لفرتة زمنية حمددة اأو غري حمددة لغري اأ�شباب التوقف ويف 

غري حالت الوقوف لتجنب التعار�س مع م�شتعمل اآخر للطريق اأو جتنب عائق اأو تطبيقًا لأنظمة 

املرور.

نور القيادة: نور املركبة الذي ي�شتخدم يف اإنارة الطريق على م�شافة طويلة اأمام املركبة.

نور الطريق: نور املركبة الذي ي�شتخدم يف اإنارة الطريق اأمام املركبة دون الت�شبب يف اإبهار اأو 

م�شايقة القادمني من الجتاه املقابل من م�شاة ومركبات.

الوزن الأق�سى: اأق�شى وزن للمركبة مبا يف ذلك اأق�شى وزن م�شموح به للحمولة.

الوزن القائم: هو الوزن الفعلي للمركبة مبا يف ذلك القائد والركاب واحلمولة الفعلية.

لها مبا يف ذلك  الالزمة  التربيد  ومياه  بالوقود  املركبة وخزاناتها مملوءة  وزن  الفارغ:  الوزن 

الأدوات التي حتملها املركبة عادة وت�شتلزمها عملية الإ�شالح، ول يدخل يف ذلك القائد اأو اأي 

راكب اأو اأية حمولة.

القائد: كل �شخ�س يتوىل قيادة اإحدى املركبات.

الراكب: كل �شخ�س يوجد باملركبة اأو عليها اأو يكون نازًل منها اأو �شاعدًا اإليها بخالف القائد.

امل�ساة: الأ�شخا�س الذين ي�شريون على اأقدامهم، ويعترب يف حكم امل�شاة الأ�شخا�س الذين يدفعون 

اأو يجرون دراجة اأو عربة اأطفال اأو عربة مري�س اأو ذي عاهة اأو عربة يد ذات عجلة واحدة.

اأنواع  اأو  نوع  قيادة  ل�شاحبها  وجتيز  الإدارة  من  ال�شادرة  الر�شمية  الإجازة  القيادة:  رخ�سة 

معينة من املركبات.

الطريق  على  املركبة  ت�شيري  وجتيز  الإدارة  من  ال�شادرة  الر�شمية  الإجازة  الت�سجيل:  �سهادة 

طوال مدة �شالحيتها بال�شروط املن�شو�س عليها يف هذا القانون.

�سهادة امللكية: الوثيقة الر�شمية اخلا�شة باإثبات ملكية املركبة ملالكها وال�شادرة من الإدارة.

الرتخي�ض: الإجازة الر�شمية ال�شادرة من الإدارة وجتيز حلاملها ا�شتخدام نوع اأو اأنواع معينة 

من املركبات ملمار�شة ن�شاط معني طوال مدة �شالحيتها.
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اإلغاء الرخ�سة اأو الرتخي�ض: اإبطال �شالحيتها واعتبارها كاأن مل تكن.

�سحب الرخ�سة اأو الرتخي�ض: اإيقاف �شريان �شالحيتها فرتة من الزمن يحددها هذا القانون 

نتيجة خمالفة اأحكامه بقرار اإداري.

وقف الرخ�سة اأو الرتخي�ض: اإيقاف �شريان �شالحيتها فرتة حمددة من الزمن باأمر من اجلهة 

الق�شائية املخت�شة.

الطريق العام: كل طريق معد فعاًل ل�شتعمال الكافة دون حاجة اإىل اإذن خا�س، وكل مكان عام 

يت�شع ملرور املركبات وي�شمح للكافة بارتياده �شواء اأكان ذلك باإذن اأم برتخي�س من جهة خمت�شة 

اأو بغري ذلك و�شواء اأكان ارتياده باأجر اأم بغري اأجر.

الطريق اخلا�ض: كل طريق ل ي�شمح اإل لفئة معينة بارتياده وبت�شريح من امل�شئول عنه، وميكن 

اعتباره من الطرق العامة اإذا طلب املالك اأو امل�شئول عنه ذلك.

الطريق املعبد: ق�شم من الطريق معد ل�شري املركبات.

عامات واإ�سارات الطريق: عالمات اأو خطوط اأو اإ�شارات تنظيمية تو�شع على الطريق اأو على 

جوانبه بق�شد �شبط وتنظيم حركة املرور.

التعريفة: مقابل نقل الركاب يف مركبات و�شائل النقل العام.

الفرامل: اأداة ت�شتعمل لإيقاف املركبة وتخفيف �شرعتها.

لوحة اأرقام الت�سجيل: لوحة م�شنعة من اأي مادة حتمل الأرقام املميزة للمركبة عن غريها من 

املركبات الأخرى متنحها الإدارة بعد ت�شجيل املركبة. 

اأرقامًا مميزة للمركبة عن غريها متنحها  اأي مادة حتمل  لوحة الفح�ض: لوحة م�شنعة من 

الإدارة ب�شفة موؤقتة حلني ت�شجيلها اأو عند قيام مانع لت�شجيلها.

الليل: الفرتة التي تقع ما بني غروب ال�شم�س و�شروقها.

الباب الأول

تنظيم املرور يف الطرق العامة

الف�سل الأول

ا�ستعمال الطريق العام يف املرور

مادة )2(

ي�شتعمل الطريق العام يف املرور على الوجه الذي ل يعر�س الأرواح والأموال للخطر، اأو يوؤدي 

اإىل الإخالل باأمن الطريق اأو يعطل اأو يعوق ا�شتعمال الغري له، وذلك طبقًا لقواعد املرور واآدابه 

املن�شو�س عليها يف هذا القانون ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.
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ويجوز بقرار من الوزير اعتبار الأماكن اخلا�شة، التي تت�شع ملرور املركبات والتي ل ي�شمح اإل 

لفئة معينة بارتيادها وبت�شريح، من الطرق العامة اإذا طلب املالك اأو امل�شئول عنها ذلك، ويف 

هذه احلالة ت�شري كافة اأحكام هذا القانون ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له 

على جميع املركبات التي ت�شري يف هذه الأماكن وعلى رخ�س القيادة الالزمة لقيادتها.

مادة )3(

اأية مركبة  مع عدم الإخالل باأحكام التفاقيات الدولية النافذة يف اململكة، ل يجوز ت�شيري 

له يف  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  التنفيذية  ولئحته  القانون  يحددها هذا  التي  املركبات  من 

الطريق العام قبل ت�شجيلها يف الإدارة واحل�شول على �شهادتي ت�شجيلها وملكيتها، اأو ت�شيري اأية 

مركبة معدة خلدمة اجلمهور باأجر قبل احل�شول على �شهادة ملكيتها وترخي�س بت�شيريها من 

الإدارة.

الطـــرق  علـــى  الأجنبيــة  املركبــات  ت�شيري  واإجراءات  �شروط  التنفيذية  الالئحة  وتنظم 

العامــــة باململكة ورخ�س قيادتها ال�شادرة من الدول الأجنبية التي ت�شمح لقائدي تلك املركبات 

با�شتعمالها اأثناء قيادتها يف اململكة، والتي ل تنظمها التفاقيات الدولية.

الف�سل الثاين

املركبات واأنواعها

مادة )4(

ت�سنف املركبات على النحو الآتي:

1- ال�سيارة:

كل مركبة اآلية ت�شتخدم عادة يف نقل الأ�شخا�س اأو الأ�شياء اأو كليهما، اأو يف جر املركبات املعدة 

لنقل الأ�شخا�س والأ�شياء اأو كليهما.

2- املركبة الإن�سائية والزراعية:

كل مركبة اآلية ت�شتخدم يف العمل الإن�شائي اأو الزراعي وما يت�شل بهما.

3- املقطورة:

مركبة بدون حمرك جترها �شيارة اأو اأية اآلة اأخرى.

4- ن�سف املقطورة:

مركبة بدون حمرك يرتكز جزء منها اأثناء ال�شري على �شيارة اأو على الآلة التي جترها.

5- الدراجة الآلية:

مركبة ذات عجلتني اأو اأكرث جمهزة مبحرك اآيل، وقد يلحق بها عربة )�شلة اأو �شندوق(، ولي�شت 

م�شممة على �شكل �شيارة ومعدة لنقل الأ�شخا�س اأو الأ�شياء.
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6- الدراجة العادية )الهوائية(:

مركبة ذات عجلتني اأو اأكرث غري جمهزة مبحرك اآيل وت�شري بقوة راكبها ومعدة لنقل الأ�شخا�س 

اأو الأ�شياء.

7- العربة:

مركبة ت�شري بقوة احليوان اأو الإن�شان ومعدة لنقل الأ�شخا�س اأو الأ�شياء.

ويجوز للوزير بقرار منه اأن ي�شيف اأنواعًا اأخرى للمركبات، اأو ما يندرج حتت النوع الواحد منها، 

اأو يلغي اأنواعًا من املركبات امل�شار اإليها بالفقرة ال�شابقة اأو بع�س ما يندرج حتت اأي نوع منها.

مادة )5(

)الهوائية(،  العادية  اأو  الآلية  الدراجات  على  القانون  املادة )3( من هذا  اأحكام  ت�شري  ل 

والعربات.

ويجـوز بقــرار من الوزير اإخ�شاع الدراجات الآلية والعادية )الهوائية( والعربات حلكم املادة 

)3( من هذا القانون ويحدد القرار ال�شروط والإجراءات الالزمة يف هذا ال�شاأن.

الباب الثاين 

ت�سجيل وترخي�ض املركبات

الف�سل الأول

ت�سجيل املركبات

مادة )6(

يقدم اإىل الإدارة طلب ت�شجيل املركبة من مالكها اأو من يوكله يف ذلك بتوكيل موثق لدى كاتب 

املثبتة  امل�شتندات  به  لذلك، مرفقًا  املعدة  ال�شتمارة  الإدارة على  تقبله  بتوكيل عريف  اأو  العدل 

ل�شخ�شيته و�شفته وملكية املركبة، وحتدد الالئحة التنفيذية هذه امل�شتندات و�شروط واإجراءات 

قبولها.

مادة )7(

ي�شرتط لت�شجيل املركبة:

1- ت�شديد الر�شم املقرر للت�شجيل.

اإحدى  لدى  الت�شجيل  املركبة طوال مدة  النا�شئة عن حوادث  املدنية  امل�شئولية  التاأمني من   -2

�شركات اأو هيئات التاأمني التي تبا�شر ن�شاطها يف اململكة طبقًا للقانون. 

3- ا�شتيفاء املركبة ل�شروط الأمن واملتانة و�شالمة البيئة التي حتددها الالئحة التنفيذية.
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مادة )8(

املقرر  الر�شم  �شداد  بعد  الإدارة  حتددهما  اللذين  واملكان  الزمان  يف  فنيًا  املركبة  تفح�س 

للفح�س اأو مقابل اخلدمة بح�شب الأحوال، واإذا ثبت عدم �شالحية املركبة اأعلن مقدم الطلب 

كتابة برف�س طلبه مع بيان الأ�شباب.

وعلى مالك املركبة رفعها من مكان فح�شها عقب انتهاء الفح�س واإل األزم بدفع ر�شم يومي 

حتدده الالئحة التنفيذية.

ولالإدارة نقل املركبة اإىل الأماكن التي حتددها بالتن�شيق مع الوزارة املخت�شة ب�شئون البلديات 

على نفقة مالكها، طبقًا للفئات التي حتددها الالئحة التنفيذية.

وت�شري ال�شوابط املتقدمة على كل فح�س جتريه الإدارة وحتدد الالئحة التنفيذية الر�شوم 

امل�شتحقة يف كل حالة وحالت الإعفاء منها.

مادة )9(

مع عدم الإخالل بحق الإدارة يف فح�س اأية مركبة فنيًا، تعفى املركبات اجلديدة التي يقدم 

طلب ت�شجيلها لأول مرة من الفح�س الفني للمدد التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير ويحدد 

القرار اإجراءات فح�شها بعد انتهاء تلك املدد وتعفى هذه املركبات من ر�شوم الفح�س.

ولالإدارة احلق يف فح�س اأية مركبة يف اأي وقت ومكان متى كان ذلك �شروريًا ل�شالمة املرور 

وال�شري بالطريق العام، ولي�س ملالك املركبة اأو قائدها رف�س اإجراء هذا الفح�س.

مادة )10(

تكون �شهادة الت�شجيل التي ت�شدرها الإدارة �شاحلة ملدة �شنة من تاريخ اإ�شدارها، ويجوز 

على  الإدارة  اإىل  ال�شاأن  �شاحب  من  يقدم  طلب  على  بناًء  مدتها  ملثل  مرة  من  اأكرث  جتديدها 

النموذج املعد لذلك قبل انتهاء مدة �شالحيتها وبعد �شداد الر�شم املقرر، واإذا مل يقدم طلب 

م�شتوفاة،  الإجراءات غري  وكانت  قدم  اأو  مدة �شالحيتها  انتهاء  قبل  الت�شجيل  �شهادة  جتديد 

تاأخري جتديد  املقررة عن  الر�شوم  وت�شتحق  ال�شنة،  املتبقية من  للمدة  ال�شهادة  ي�شري جتديد 

ال�شهادة.

بال�شري  موؤقتًا  املركبة ترخي�شًا  الت�شجيل يجوز منح  �شهادة  الإدارة جتديد  ويف حالة رف�س 

اإىل اأن يتم النتهاء من اإعادة فح�شها، وحتدد الالئحة التنفيذية مدة هذا الرتخي�س و�شروط 

واإجراءات منحه.

مادة )11(

يخ�ش�س لكل مركبة عند الت�شجيل للمرة الأوىل رقم ت�شجيل طبقًا لنوعها، وت�شدر الإدارة 

لوحتني اأمامية وخلفية ت�شجل عليهما هذا الرقم بعد اأداء الر�شم املقرر ويثبتان باملركبة، ويجوز 
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بت�شريح من الإدارة القت�شار على اللوحة اخللفية بالن�شبة للمركبة املقطورة ون�شف املقطورة، 

اأو اإذا اأثبت الفح�س الفني اأن ت�شميم املركبة غري جمهز لرتكيب لوحة اأمامية.

الت�شجيل من  اأو على حتويل رقم  املوافقة على احتفاظ مالك املركبة برقم ت�شجيلها  ولالإدارة 

مركبة اإىل اأخرى بعد اأداء الر�شم املقرر.

التي  والبيانات  الفح�س  ولوحات  الت�شجيل  اأرقام  لوحات  �شكل  التنفيذية  الالئحة  وحتدد 

تت�شمنها، و�شروط و�شوابط ا�شتخدام كل منها، والر�شوم املقررة لها.

مادة )12(

لوحات اأرقام الت�شجيل ملك للدولة، ول يجوز الت�شرف فيها اإل وفقًا لل�شوابط وال�شروط التي 

يحددها الوزير بقرار منه.

مادة )13(

ل يجوز ت�شيري املركبة امل�شجلة بغري لوحات اأرقام ت�شجيلها، اأو ا�شتعمال هذه اللوحات لغري 

املركبة التي �شرفت لها، اأو اإبدالها اأو تغيري بياناتها، واإل �شحبت اللوحات الأ�شلية وامل�شتعملة.

ويف جميع الأحوال تلغى كل من �شهادة الت�شجيل ورخ�شة قائد املركبة اإن كان هو املالك وذلك 

علمه  التحقيق  اأثبت  اإذا  مالكها  املركبة غري  قائد  تلغى رخ�شة  كما  املركبة،  تاريخ �شبط  من 

باملخالفة التي وقعت، ول يجوز اإعادة ت�شجيل املركبة اأو اإ�شدار رخ�شة قيادة جديدة قبل م�شي 

ثالثة اأ�شهر من تاريخ الإلغاء.

وحتدد الالئحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها يف حالة فقد لوحتي اأرقام الت�شجيل اأو 

اإحداهما، اأو انتهاء مدة �شالحية �شهادة الت�شجيل اأو اإلغائها اأو �شحبها، وكيفية ت�شيري املركبة 

يف هذه احلالة.

مادة )14(

التنفيذية �شروط  ت�شدر الإدارة ملالك املركبة بعد ت�شجيلها �شهادة ملكية، وحتدد الالئحة 

منها،  تالف  اأو  فاقد  بدل  ا�شتخراج  واإجراءات  تت�شمنها  التي  والبيانات  اإ�شدارها،  واإجراءات 

والر�شوم املقررة لذلك، وكيفية الحتفاظ بها.

وعلى من �شجلت املركبة با�شمه اإخطار الإدارة بكل تغيري يف اأجزائها اجلوهرية مبا يجعلها 

غري مطابقة للبيانات املدونة ب�شهادة ملكيتها، وباأي تغيري ملحل اإقامته الثابت ب�شهادتي الفح�س 

وامللكية اأو يف حالة نقل ملكية املركبة.

اإخطار  ميثلهم  من  اأو  الورثة  على  وجب  مفقودًا  باعتباره  حكم  اأو  املركبة  مالك   َ ُتويِفيّ واإذا 

الإدارة بذلك.

وحتدد الالئحة التنفيذية اأجزاء املركبة اجلوهرية وكيفية الإخطار يف حالة تغريها واإجراءات 

حتديد امل�شئول عن املركبة يف حالت تعدد املالك اأو وفاة املالك اأو فقده.
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ويف حالة عدم الإخطار عن تغيري اأجزاء املركبة اجلوهرية اأو خمالفة اإجراءات الإخطار تلغى 

�شهادة ت�شجيل املركبة، ول يجوز اإعادة ت�شجيلها قبل م�شي ثالثة اأ�شهر على اإلغاء ال�شهادة وبعد 

اإجراء فح�س فني يثبت �شالحية املركبة.

ويف حالة عدم الإخطار عن تغيري حمل الإقامة اأو نقل ملكية املركبة اأو حتديد امل�شئول عنها يف 

احلالت امل�شار اإليها بالفقرتني الثانية والثالثة من هذه املادة ت�شحب �شهادتا الت�شجيل وامللكية 

ول ت�شرتد اإل بزوال ال�شبب املوجب لل�شحب.

مادة )15(

والهيئات  للدولة،  اململوكة  املركبـات  ت�شجيل  و�شـروط  اإجراءات  التنفيذية  الالئحة  حتـدد 

ال�شيا�شية والقن�شلية، ومدتها، وكيفية جتديدها، واإجراءات الفح�س الفني و�شكل لوحات اأرقام 

الت�شجيل التي حتملها تلك املركبات، والر�شوم املقررة يف جميع احلالت.

مادة )16(

يجوز �شحب �شهادة ت�شجيل املركبة اإداريًا ملدة ل تزيد على ثالثني يومًا اإذا �شبطت يقودها 

�شخ�س غري مرخ�س له، اأو كان مرخ�شًا له واألغيت رخ�شته اأو �شحبت اأو اأوقفت اأو كانت ل جتيز 

قيادة املركبة التي �شبط يقودها.

ول يجوز منح من �شبط يقود املركبة يف احلالت امل�شار اإليها بالفقرة ال�شابقة رخ�شة قيادة 

قبل انق�شاء �شتة اأ�شهر على تاريخ ال�شبط.

وعلى الإدارة املوافقة على ا�شرتداد مالك املركبة ل�شهادة الت�شجيل دون التقيد باملدة امل�شار 

اإليها يف الفقرة الأوىل اإذا ثبت عدم علمه بالواقعة.

الف�سل الثاين

النقل العام

مادة )17(

تكون الوزارة املعنية ب�شئون املوا�شالت اجلهة املخت�شة بتنظيم وتطوير واإدارة قطاع النقل 

العام، ولها على الأخ�س ما يلي:

1- و�شع وتنفيذ ال�شيا�شة العامة وال�شرتاتيجية ب�شاأن قطاع النقل العام وذلك مبراعاة توجه 

الدولة وخطط التنمية القت�شادية والجتماعية.

2- حتديد اأن�شطة النقل العام والتي ت�شمل دون ح�شر نقل اجلمهور بكافة اأنواع املركبات وتاأجري 

املركبات املعدة لنقل الركاب واإن�شاء وتطوير واإدارة مرافق النقل العام وغريها.

3- اإن�شاء وتطوير واإدارة كافة املرافق الالزمة لقطاع النقل العام من حمطات رئي�شية ملركبات 

النقل العام واأماكن وقوفها وانتظارها يف الطريق العام ومظالت انتظار الركاب والأر�شفة 
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وغريها من املرافق، اأو اإ�شنادها مل�شغل مرخ�س له اأو اأكرث وذلك مبراعاة متطلبات الكفاءة 

والفاعلية وال�شفافية وحاجات قطاع النقل العام.

الإدارية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  العام  النقل  ملركبات  العامة  الطرق  من  امل�شارات  حتديد   -4

املخت�شة.

5- تاأ�شي�س اأو امل�شاهمة يف تاأ�شي�س �شركات تعمل يف قطاع النقل العام لت�شغيل وتطوير واإدارة 

وتقدمي اأي من خدمات قطاع النقل العام، اأو الرتخي�س ل�شركة اأو اأكرث للقيام بتلك اخلدمات 

وذلك مبراعاة متطلبات الكفاءة والفاعلية وال�شفافية وحاجات قطاع النقل العام.

جتديدها.  ور�شوم  العام  النقل  اأن�شطة  مزاولة  تراخي�س  على  املفرو�شة  الر�شوم  حت�شيل   -6

وي�شدر بتحديد فئات هذه الر�شوم قرار من الوزير املعني ب�شئون املوا�شالت بعد موافقة 

جمل�س الوزراء. ويجوز فر�س غرامة تاأخري ل جتاوز �شعف قيمة الر�شم امل�شتحق يف حالة 

التاأخري يف �شداده.

القانون  باأحكام هذا  التزام املرخ�س لهم  العام ومراقبة مدى  النقل  7- الإ�شراف على قطاع 

التي تكفل  التدابري  واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه، واتخاذ كافة  والأنظمة 

اللتزام بها و�شروط الرتخي�س.

8- امل�شاهمة يف اإزالة املعوقات التي حتد من النهو�س بقطاع النقل العام وتطوير خدماته.

ويجوز ملجل�س الوزراء اإ�شناد بع�س املهام املن�شو�س عليها يف البندين )1( و)2( من هذه 

املادة اإىل اأي من اجلهات احلكومية اأو غري احلكومية بناًء على عر�س من الوزير املعني ب�شئون 

املوا�شالت اأو وزير الداخلية بح�شب الأحوال.

مادة )18(

تبا�شر الوزارة املعنية ب�شئون املوا�شالت و�شع الأنظمة واللوائح والقرارات الالزمة لتنظيم 

قطاع النقل العام، مبا يف ذلك الأنظمة واللوائح التي حتدد ما يلي:

1- حتديد اأنواع وفئات وموا�شفات مركبات النقل العام وقواعد و�شروط ت�شجيلها، واأنواع رخ�س 

القيادة التي جتيز قيادتها، و�شروط احل�شول عليها بالتن�شيق مع الوزارة من خالل الإدارة 

العامة للمرور.

وت�شري ب�شاأن اإجراءات الت�شجيل وا�شتخراج رخ�س القيادة والر�شوم املقررة لذلك القواعد التي 

ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير.

العام لالأفراد وال�شركات  النقل  اأن�شطة  2- قواعد واإجراءات منح وجتديد الرتاخي�س ملزاولة 

وحتديد فئاتها واأنواعها وال�شروط التي ت�شري ب�شاأن كل منها ومدة �شريان هذه الرتاخي�س 

وكافة الأمور املتعلقة بها، وقواعد واإجراءات تقدمي طلبات احل�شول على تلك الرتاخي�س، 
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والبيانات واملعلومات وامل�شتندات التي يجب اإرفاقها بهذه الطلبات، واإجراءات البت فيها، 

بالتن�شيق مع الوزارة.

الإدارية  بالتن�شيق مع اجلهة  ال�شياحي وذلك  النقل  الرتاخي�س ملركبات  واإجراءات  3- قواعد 

املعنية بال�شياحة.

4- قواعد واإجراءات منح وجتديد تراخي�س تاأجري املركبات املعدة لنقل الركاب بكافة اأنواعها 

وحتديد الر�شوم املقررة لذلك.

5- قواعد واإجراءات اإلغاء اأو �شحب اأو وقف تراخي�س مزاولة اأن�شطة النقل العام ورخ�س القيادة 

لها اأو رف�س جتديدهما.

6- قواعد واإجراءات التنازل عن الرتخي�س اأو الت�شرف فيه.

7- التزامات املرخ�س لهم مبزاولة اأن�شطة النقل العام واجلزاءات التي ترتتب على خمالفتها.

موا�شفاته  وحتديد  املركبة،  يف  اد  عديّ با�شتعمال  العام  النقل  مركبات  اأنواع  بع�س  اإلزام   -8

والتعريفة التي ت�شتخدم فيه والإجراءات التي تتبع يف مراقبة ت�شغيله واجلهات التي ي�شمح 

لها برتكيبه و�شبطه واإ�شالحه.

9- قواعد واإجراءات دخول مركبات النقل العام غري امل�شجلة يف مملكة البحرين اإىل اأرا�شي 

اململكة اأو عبور اأرا�شيها اأو مزاولة اأن�شطة النقل العام وذلك بالتن�شيق مع اجلهات الإدارية 

املخت�شة.

ومراكز  عملها  واأوقات  ومناطق  وم�شاراتها  العام  النقل  مركبات  وقوف  اأماكن  حتديد   -10

انطالقها وو�شولها وذلك بالتن�شيق مع اجلهات الإدارية املخت�شة.

النقل  مركبات  توافرها يف  الواجب  وال�شالمة  الأمن  وو�شائل  الفنية  ال�شرتاطات  11- حتديد 

العام دون الإخالل ب�شروط الأمن وال�شالمة املقررة لت�شجيل املركبات.

12- قواعد و�شروط الدعاية والإعالن على مرافق ومركبات النقل العام.

والتحقق  التفتي�س  باأعمال  القيام  املوا�شالت  ب�شوؤون  املعنية  الوزارة  وللمفت�شني من موظفي 

من تنفيذ اأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له واملتعلقة بقطاع 

النقل العام، بالتن�شيق مع الإدارة.

ويكون للمفت�شني الذين يخولهم وزير العدل بالتفاق مع الوزير املعني ب�شوؤون املوا�شالت �شفة 

ال�شبطية الق�شائية وذلك بالن�شبة للجرائم املن�شو�س عليها يف هذا القانون والتي تقع يف دوائر 

اخت�شا�شهم وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم.

كما يجوز بقرار م�شبب من الوزير املعني ب�شوؤون التجارة وقف ن�شاط اأية من�شاأة اأو غلق حملها 

اإداريًا مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر بناًء على تو�شية م�شببة من الوزير املعني ب�شوؤون املوا�شالت اإذا 

ثبت قيامها مبمار�شة اأي من اأن�شطة النقل العام دون ترخي�س اأو باملخالفة ل�شروط الرتخي�س.
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وي�شدر الوزير املعني ب�شوؤون التجارة، بالتن�شيق مع الوزير املعني ب�شوؤون املوا�شالت، قرارًا 

ب�شاأن �شوابط واإجراءات وقف الن�شاط وغلق املحل اإداريًا.

الباب الثالث

رخ�ض القيادة

مادة )19(

ل يجوز لأي �شخ�س اأن يقود اأية مركبة، عدا ما ن�س عليه يف املادة رقم )5( من هذا القانون، 

با�شتثناء الدراجات الآلية التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير، اإل بعد احل�شول على رخ�شة 

قيادة جتيز له قيادة تلك املركبة.

ويجب اأن يتوافر فيمن يطلب احل�شول على رخ�شة قيادة ال�شروط الآتية:

1- األ تقل �شنه عن )18( �شنة ميالدية.

2- اأن ينجح يف اختبار النظر، واأن يثبت خلوه من العاهات التي تعجزه عن القيادة.

قواعد  ويف  بقيادتها  له  الرتخي�س  يطلب  التي  املركبة  لقيادة  الفني  الختبار  ينجح يف  اأن   -3

املرور واآدابه.

4- اأن يوؤدي الر�شوم املقررة.

التي يجب توافرها فيمن يطلب احل�شول على  ال�شروط الأخرى  التنفيذية  وحتدد الالئحة 

رخ�شة قيادة، واأنواع رخ�س القيادة، و�شروط واإجراءات ا�شتخراجها، ومدتها، وكيفية جتديدها، 

واإ�شدار بدل فاقد اأو تالف منها، والر�شوم امل�شتحقة عليها.

ويجوز بقرار من الوزير بالتفاق مع القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئي�س احلر�س الوطني 

التي متنح  الع�شكرية  املركبات  قيادة  با�شتخراج رخ�س  والإجراءات اخلا�شة  ال�شروط  حتديد 

والر�شوم  تالف منها  اأو  فاقد  بدل  واإ�شدار  وكيفية جتديدها،  ومدتها،  لأفراد هاتني اجلهتني، 

امل�شتحقة عليها.

مادة )20(  ملغاة )1 (

مادة )21(

الإعاقة  لذوي  ترخ�س  اأن  لالإدارة  يجوز  القانون  هذا  من  املادة )19(  اأحكام  من  ا�شتثناًء 

بقيادة املركبات التي حتدد الالئحة التنفيذية اأنواعها وال�شروط التي يجب اأن تتوافر فيها من 

حيث الت�شميم الفني، و�شروط واإجراءات الرتخي�س و�شكله والبيانات التي ت�شجل به.

)1( األغيت تنفيذًا لقرار المحكمة الد�شتورية ال�شادر في 2 يوليو 2014 المن�شور بالجريدة الر�شمية العدد رقم )3164( بتاريخ 2014/7/10.
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مادة )22( 

ومنح  اململكة،  يف  الدولية  الرخ�س  ا�شتعمال  واإجراءات  �شروط  التنفيذية  الالئحة  حتدد 

حامليها رخ�س قيادة طبقًا لأحكام هذا القانون، وال�شروط والإجراءات اخلا�شة مبنح رخ�س 

القيادة الدولية واجلهات املخت�شة باإ�شدارها، والر�شوم املقررة لذلك.

مادة )23( 

يجوز لالإدارة المتناع عن اإ�شدار رخ�شة قيادة ملن �شبق احلكم عليه يف جرمية قتل اأو اإ�شابة 

خطاأ ب�شبب قيادة مركبة وذلك ملدة ل تزيد على ثالث �شنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، اأو من 

تاريخ احلكم اإذا اقرتن بوقف التنفيذ.

ويجوز لالإدارة المتناع عن اإ�شدار رخ�س قيادة و�شائل النقل العامة ورخ�س التعليم ملن �شبق 

احلكم عليه يف جرمية من اجلرائم الواردة يف الفقرة ال�شابقة، اأو يف جرمية خملة بال�شرف اأو 

الأمانة، اأو يف جرمية من جرائم ال�شكر اأو حيازة اأو اإحراز املواد املخدرة وذلك ملدة �شنة من 

تاريخ تنفيذ العقوبة اأو من تاريخ احلكم اإذا اقرتن بوقف التنفيذ.

ويحدد الوزير بالتفاق مع وزير العدل اإجراءات اإخطار الإدارة بالأحكام النهائية ال�شادرة 

يف هذه اجلرائم، وطريقة الك�شف عن �شوابق طالب الرتخي�س.

مادة )24( 

ل يجوز تعلم قيادة املركبات اإل يف مركبات مرخ�س لها بذلك من الإدارة، اأو ممار�شة مهنة 

معلم قيادة املركبات اإل بعد احل�شول على رخ�شة بذلك من الإدارة، وطبقًا لأجور التعليم التي 

ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير.

واإجراءاتها  ال�شابقة  بالفقرة  اإليها  امل�شار  الرخ�س  منح  �شروط  التنفيذية  الالئحة  وحتدد 

ال�شروط الالزم  ومناذجها ومدتها وكيفية جتديدها والر�شوم املقررة لها، كما حتدد الالئحة 

توافرها يف مركبات التعليم.

ويجوز بقرار من الوزير الرتخي�س باإن�شاء مدار�س لتعليم القيادة، وينظم قرار �شادر عن 

التدريب ومناهجها  املدر�شة وهيئة  الرتخي�س ويف  توافرها يف طالب  الواجب  ال�شروط  الوزير 

وعدد املركبات واأنواعها، و�شروط منح الرتخي�س واإجراءاته ومناذجه ومدته وكيفية جتديده، 

والر�شوم املقررة لذلك واأجور التعليم التي تتقا�شاها املدر�شة من كل متعلم.

ويجوز لالإدارة، يف جميع الأحوال، وقف ن�شاط املدر�شة املخالفة ملدة ل تتجاوز ثالثني يومًا 

من تاريخ �شبط املخالفة، ويف حالة تكرارها تغلق املدر�شة ملدة ل تتجاوز �شتني يومًا من تاريخ 

�شبط املخالفة.
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مادة )25( 

يعترب معلم القيادة يف حكم قائد املركبة، ويكون م�شئوًل جنائيًا عن كافة احلوادث التي تقع اأثناء 

التعليم، وعن كل ما يقع من حوادث باملخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا 

له، ما مل يثبت اأن املتعلم ارتكب احلادثة باملخالفة لتعليمات املعلم رغم تنبيهه وحتذيره.

مادة )26( 

على املرخ�س له حمل الرخ�شة اأثناء القيادة، وتقدميها لأفراد الإدارة اأو الأمن العام كلما 

ال�شماح  عدم  اأو  عنوانه  اأو  با�شمه  الإدلء  رف�س  اأو  باملركبة  الهروب  عليه  وميتنع  ذلك،  طلبوا 

بالطالع على كافة امل�شتندات املتعلقة باملركبة والتي يجب عليه الحتفاظ بها طبقًا لأحكام هذا 

القانون ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

وت�شري الأحكام املن�شو�س عليها بالفقرة ال�شابقة اإذا كانت املرخ�س لها ممن ي�شعن غطاًء 

للوجه، وعليها الك�شف عن وجهها من ِقَبل اأنثى ما مل تطلب خالف ذلك. 

الباب الرابع

الر�سوم

مادة )27( 

اأو  التي تقدمها الإدارة  التنفيذية اخلدمات وال�شهادات والتقارير والبيانات  حتدد الالئحة 

ت�شدرها، واإجراءاتها.

بح�شب  اخلدمة  مقابل  اأو  الر�شوم  الوزراء،  جمل�س  موافقة  بعد  منه،  بقرار  الوزير  ويحدد 

الأحوال التي تفر�س على هذه اخلدمات وال�شهادات والتقارير والبيانات وعلى الأخ�س �شهادات 

الت�شجيل و�شهادات امللكية ولوحات اأرقام الت�شجيل وتراخي�س املركبات ورخ�س القيادة وجتديدها 

وغري ذلك من احلالت التي يوجب هذا القانون اأداء ر�شم اأو مقابل خدمة عنها بح�شب الأحوال، 

وحالت الإعفاء منها كليًا اأو جزئيًا، وتوؤدى هذه الر�شوم اأو مقابل اخلدمة مقدمًا.

الباب اخلام�ض

قواعد املرور واآدابه والتدابري الإدارية 

الف�سل الأول

قواعد املرور واآدابه

 مادة )28( 

يجب على امل�شاة، وركاب وقائدي جميع املركبات الواجب ت�شجيلها، اأو غريها مما ن�س عليه 

يف هذا القانون اأو يرد ب�شاأنه ن�س يف الالئحة التنفيذية والقرارات املنفذة له، اللتزام بقواعد 

املرور واآدابه، واتباع اإ�شارات املرور وعالماته، وتعليمات الإدارة.
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وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد املرور واآدابه واإ�شاراته وعالماته، واحلدين الأق�شى والأدنى 

ل�شرعة املركبات على اختالف اأنواعها.

مادة )29(

اأو و�شع  اأو م�شابيح  اأو ما مياثلها من اأجهزة  اأبواق هوائية  اأو  ل يجوز تركيب اأجهزة تنبيه 

�شتائر معدنية اأو غريها من الأ�شياء التي حتجب الروؤية، اأو اأي مل�شقات اأو اإعالنات اأو �شعارات 

اأو عبارات على اأي من اأجزاء املركبة الداخلية اأو اخلارجية اإل طبقًا لل�شروط والإجراءات التي 

القانون، ويف حالة املخالفة جاز  لهذا  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  التنفيذية  الالئحة  حتددها 

�شبطها اأو اإزالتها على نفقة املخالف واحلكم مب�شادرتها.

مادة )30( 

الالزمة  القرارات  املرور،  جمل�س  راأي  اأخذ  وبعد  الإدارة،  اقرتاح  على  بناًء  الوزير  ي�شدر 

لتحديد ما يلي:

1- الأماكن والأوقات التي مينع فيها �شري امل�شاة واملركبات اأو وقوفها اأو اأنواع معينة منها.

2- حتديد نطاق املواقف اخلا�شة بجميع الأماكن ال�شكنية التي يحظر فيها وقوف اأنواع معينة 

من املركبات.

3- تخ�شي�س مواقف خا�شة لذوي الإعاقة.

4- اأماكن لفتات واإ�شارات وعالمات املرور والعالمات الدولية.

5- اأماكن وقوف املركبات، ويحدد الوزير بقرار منه الر�شوم امل�شتحقة على ذلك.

ولالإدارة بالتن�شيق مع اجلهات املعنية، اتخاذ كل ما تراه لزمًا لتحقيق �شالح املرور والأمن 

العام وال�شحة العامة بالن�شبة جلميع م�شتعملي الطرق العامة، ولها على الأخ�س ما يلي:

1- اإ�شدار التعليمات الالزمة لنتظام حركة املرور وتاأمني �شالمتها، و�شالمة الركاب وامل�شاة 

واملركبات.

2- اتخاذ الإجراءات الالزمة لنتظام حركة املرور وتـاأمني �شالمتها و�شالمة الركاب وامل�شاة 

اجلهات  حتديد  ذلك  يف  مبا  الطارئة،  الظروف  وملواجهة  ال�شرورة  عند  واملركبات 

والأوقات التي مينع فيها �شري املركبات اأو اأنواع معينة منها اأو مينع فيها وقوف اأي من 

هذه املركبات وتعديل خطوط ومواعيد �شري مركبات النقل العام للركاب.

ويجوز لالإدارة يف حالة خمالفة اأي من الأحكام امل�شار اإليها يف الفقرتني ال�شابقتني �شحب 

املركبات  ونقل  يومًا  ثالثني  ملدة  اإداريًا  قائدها  ورخ�شة  ترخي�شها  اأو  املركبة  ت�شجيل  �شهادة 

اإخطار مالك املركبة مبكان وجودها.  اأن يتم  اإىل مكان يخ�ش�س لهذا الغر�س، على  املخالفة 

ويتحمل مالك املركبة املخالفة نفقات النقل ور�شوم الإيواء التي يحددها الوزير بقرار منه.
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وعلى الإدارة املوافقة على ا�شرتداد مالك املركبة ل�شهادة ت�شجيلها وترخي�شها دون التقيد 

مبدة الثالثني يومًا املذكورة اإذا ثبت عدم علمه باملخالفة.

مادة )31( 

اأو الأ�شياء يف الطريق العام بحالة ينجم عنها تعطيل  اأو احليوانات  ل يجوز ترك املركبات 

على  باإزالتها  الإدارة  قامت  واإل  فورًا  املخالفة  اإزالة  املت�شبب  وعلى  اإعاقتها،  اأو  املرور  حركة 

نفقته.

ويحظر ترك املركبات غري ال�شاحلة لال�شتعمال بالطريق العام اأو باأي جزء من اأجزائه اأو 

اأر�شفته واإل األغيت �شهادة الت�شجيل.

ويحدد الوزير بالتفاق مع اجلهات املعنية ال�شوابط وال�شروط املقررة للت�شرف يف املركبات 

املرتوكة غري القابلة لال�شتعمال.

ومينع وقوف املركبات يف الأماكن اخلا�شة دون موافقة مالكها واإل �شحبت �شهادة ت�شجيل 

املركبة وترخي�شها ورخ�شة القائد اإداريًا ملدة �شبعة اأيام، ويجوز لالإدارة بناًء على طلب مالك 

املكان اخلا�س نقل املركبة على نفقة مالكها، طبقًا للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه، اإىل 

اأماكن انتظار ال�شيارات واإخطاره مبكانها.

مادة )32( 

توفريها  التحقق من  ن�شاط  اأي  ملزاولة  �شركة خا�شة  اأو  موؤ�ش�شة  لأية  الرتخي�س  قبل  يتعني 

مواقف خا�شة وكافية للمركبات التابعة لها يف مواقع العمل - بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة – 

بعيدًا عن املناطق ال�شكنية. وحتدد الالئحة التنفيذية نوعية الأن�شطة واملواقف وم�شاحتها. 

مادة )33( 

ل يجوز لأية جهة اإدارية منح ترخي�س ب�شغل الطريق العام اإل بعد موافقة الإدارة، وعلى جميع 

اأية  اإجراء  يف  ال�شروع  قبل  الإدارة  اإخطار  وغريهم  واملقاولني  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  الهيئات 

عمليات اأو اإن�شاءات حفر اأو تعبيد بالطرق العامة، كما يلتزمون بو�شع لوحات للتحذير وعالمات 

اأماكن  يقل عن مائة مرت من  بعد ل  لياًل يظهر عن  اأحمر  ت�شع �شوًءا  نهارًا وم�شابيح  حمراء 

الالزمة  الوقائية  الإجراءات  اتخاذ  الإدارة  التعبيد، وعلى  اأو  اأو احلفر  الإن�شاءات  اأو  العمليات 

لتاأمني �شالمة املرور للم�شاة واملركبات.

مادة )34( 

يحدد الوزير بقرار منه حالت، و�شروط، ومدة، ور�شوم اأو مقابل اخلدمة بح�شب الأحوال، 

وم�شاريف حجز املركبات مبختلف اأنواعها اأو �شحبها اأو رفعها اأو نقلها اأو مرافقتها اإىل الأماكن 

املعدة للحجز، وعملية اإغالق عجالت املركبات، و�شروط بيعها يف حالة عدم ا�شتالمها اأو عدم 

�شداد امل�شتحق عليها من ر�شوم اأو مقابل اخلدمة اأو م�شاريف.
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الف�سل الثاين 

التدابري الإدارية 

مادة )35( 

يحظر قيادة اأية مركبة على من كان واقعًا حتت تاأثري م�شكر اأو خمدر لدرجة تفقده ال�شيطرة 

على املركبة اأو ت�شعف من قدرته على القيادة، ويحظر على القائد اأن يتعاطى م�شكًرا اأو خمدرًا 

اأثناء القيادة، وت�شحب رخ�شته اإداريًا ملدة �شتة اأ�شهر يف حالة خمالفة ذلك.

ولأفراد قوات الأمن العام والإدارة عند ال�شتباه، فح�س حالة قائد املركبة بالو�شائل الفنية 

وبالكيفية التي يحددها الوزير بالتفاق مع وزير ال�شحة، فاإذا امتنع قائد املركبة عن الفح�س 

اأو حاول الهرب ت�شحب رخ�شة قيادته للمدة املن�شو�س عليها يف الفقرة ال�شابقة. 

وعند ارتكابه ذات الفعل خالل �شنة من تاريخ ارتكاب الفعل ال�شابق ت�شحب الرخ�شة اإداريًا 

ملدة �شنة، فاإذا تكرر ذلك منه ت�شحب الرخ�شة ملدة �شنتني.

مادة )36( 

اأفراد  اأن يعطي بياناته ال�شخ�شية وبيانات املركبة ملن وجد من  يجب على كل قائد مركبة 

قوات الأمن العام اأو الإدارة، اأو يبلغ اأقرب مركز لل�شرطة يف حالة عدم وجود اأٍي منهم عند وقوع 

حادث مروري من املركبة نتج عنه تلف اأو اأذى لأي �شخ�س اأو حيوان اأو ممتلكات اأو اأية مركبة 

اأخرى، واأن يقدم كل م�شاعدة لزمة وممكنة لتوفري الإ�شعاف للم�شاب.

وتطبق اأحكام الفقرة ال�شابقة يف حالة ا�شرتاك اأكرث من مركبة يف احلادث.

وعلى املالك الذي �شجلت املركبة با�شمه اأو احلائز لها اأو امل�شئول عنها اأو املعني قائدًا عليها 

اأن يقدم لأفراد قوات الأمن العام والإدارة كافة املعلومات التي متكن من معرفة من كان يقود 

املركبة وقت وقوع احلادث اإذا كان جمهوًل وارتكب جرمية اأو فعاًل باملخالفة لأحكام هذا القانون 

ولئحته التنفيذية والقرارات املنفذة له.

مادة )37( 

ل يجوز لقائد اأية مركبة ارتكاب فعٍل خمالٍف لالآداب العامة فيها اأو ال�شماح للغري بارتكابه 

اأ�شهر من  القيادة ملدة ثالثة  املركبة ورخ�شة  اأو ترخي�س  الت�شجيل  اإداريًا �شهادة  واإل �شحبت 

تاريخ ال�شبط، ويف حالة ارتكاب ذات الفعل خالل �شنة من تاريخ ارتكابه الفعل ال�شابق ت�شحب 

�شهادة الت�شجيل اأو الرتخي�س ورخ�شة القيادة ملدة �شتة اأ�شهر من تاريخ ال�شبط.

مادة )38( 

اأ- يف حالة خمالفة اأحكام الفقرة الأوىل من املادة )24( واملادة )26( من هذا القانون، اأو يف 

حالة امتناع معلم قيادة املركبات املرخ�س له بغري �شبب م�شروع عن تعليم من يحمل رخ�شة 

للتعلم اأو تقا�شى اأجٍر اأكرث من املقرر لذلك، ت�شري الأحكام الآتية:
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�شحب رخ�شة القيادة اإداريًا ملدة ثالثني يومًا ويجوز لالإدارة �شحب �شهادة ترخي�س املركبة 

للمدة ذاتها.

ويف حالة ارتكاب املخالفة ذاتها خالل �شنة ت�شحب رخ�شة القيادة اإداريًا ملدة �شتني يومًا 

ويكون �شحب ترخي�س املركبة املن�شو�س عليه يف الفقرة ال�شابقة وجوبيًا.

اأنذرت  لها  الأق�شى املحدد  الركاب يزيد على احلد  واإذا �شبطت مركبة تنقل عدًدا من  ب - 

الإدارة املالك والقائد، فاإذا تكرر ذلك خالل �شنة من تاريخ الإنذار ي�شحب ترخي�س املركبة 

ورخ�شة القائد اإداريًا ملدة ع�شرة اأيام، فاإذا عاد القائد اإىل تكرار املخالفة �شحبتهما اإداريًا 

ملدة ثالثني يومًا. 

مادة )39( 

يجوز لالإدارة �شحب رخ�شة القيادة اإداريًا ملدة ل تقل عن ثالثني يومًا ول تزيد على �شتني 

يومًا اإذا ارتكب قائد املركبة فعاًل من الأفعال الآتية:

1- اإجراء �شباق باملركبة على الطريق العام بدون ت�شريح من رئي�س الأمن العام اأو من ينوب 

عنه، اأو باملخالفة لل�شروط التي ت�شمنها الت�شريح.

2- قيادة مركبة لياًل بدون ا�شتعمال الأنوار الأمامية والأنوار اخللفية احلمراء اأو عاك�س الأنوار 

حتى لو كان عدم ا�شتعمال الأنوار يرجع اإىل عدم �شالحيتها، اأو عدم وجودها باملركبة.

�شاأن  يف  للمقرر  خمالف  وجه  على  الكا�شفة  امل�شابيح  اأو  للب�شر  املبهرة  الأنوار  ا�شتعمال   -3

ا�شتعمالها.

4- وقوف املركبة لياًل يف الطريق العام يف الأماكن غري امل�شاءة بدون اإ�شاءة الأنوار ال�شغرية 

الأمامية والأنوار احلمراء اخللفية اأو عاك�س الأنوار.

5- ا�شتعمال املركبة يف غري الغر�س املبني برخ�شتها.

6- ترك مركبة بالطريق العام بحالة تعر�س حياة الغري اأو اأمواله للخطر اأو تعطيل حركة املرور 

اأو اإعاقتها.

7- عدم اتباع اإ�شارات املرور وعالماته وتعليمات رجال املرور اخلا�شة بتنظيم ال�شري.

اأو  اإ�شابات لالأ�شخا�س  اأثناء �شري املركبة ون�شاأت عنه  8- عدم الإبالغ عن احلادث الذي وقع 

اإحداث تلفيات مبمتلكات الغري، وعدم الهتمام باأمر امل�شابني.

اأو  الأرواح  تعر�س  بطريقة  اأو  املقررة  لل�شرعة  الأق�شى  احلد  ب�شرعة جتاوز  املركبة  قيادة   -9

املمتلكات للخطر.

10- قيادة مركبة غري مرخ�س لها اأو كانت رخ�شتها قد انتهت مدتها اأو �شحبت رخ�شتها اأو 

لوحات اأرقام الت�شجيل اخلا�شة بها.
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11- تعمد تعطيل اأو اإعاقة حركة املرور يف الطريق العام.

12- ا�شتعمال اأجهزة التنبيه على وجه خمالف للمقرر يف �شاأن ا�شتعمالها.

13- العتداء على اأفراد الإدارة اأو قوات الأمن العام بالقول اأو بالفعل اأثناء اأو ب�شبب تاأديتهم 

للوظيفة.

14- ا�شتعمال املركبة يف مواكب خا�شة اأو جتمعات دون اإذن من رئي�س الأمن العام اأو من ينوب عنه.

15- خمالفة مركبات النقل ل�شروط وزن احلمولة اأو ارتفاعها اأو عر�شها اأو طولها التي حتددها 

الالئحة التنفيذية.

16- ال�شري يف عك�س اجتاه املرور.

17- ت�شيري مركبة يف الطريق العام ت�شدر منها اأ�شوات مزعجة، اأو ينبعث منها دخان كثيف، اأو 

رائحة كريهة، اأو يتطاير من حمولتها اأو ت�شيل منها مواد قابلة لال�شتعال اأو م�شرة بال�شحة 

اأو موؤثرة على �شالحية الطريق للمرور، اأو يت�شاقط من حمولتها اأ�شياء ت�شكل خطرًا على 

م�شتعملي الطريق العام اأو توؤذيهم.

اأو  اأو مركبة النقل  18- عدم التزام اجلانب الأمين من قبل قائد املركبة املعدة لنقل الركاب 

املركبة ذات ال�شتعمال اخلا�س التي يزيد وزنها على )3000( كيلوجرام، اأو تخطيه ملركبة 

اأخرى بدون مربر.

19- عدم ا�شتخدام قائد املركبة وركاب املقاعد الأمامية حلزام ال�شالمة.

20- �شماح قائد املركبة لالأطفال دون �شن العا�شرة بالركوب يف املقاعد الأمامية بها. 

21- قيام قائد املركبة – اأثناء قيادتها – باإجراء اأو تلقي اأي ات�شال بالهاتف النقال م�شتخدمًا 

يده يف حمله.

واإذا ارتكب قائد املركبة الفعل ذاته خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ ارتكابه الفعل ال�شابق ت�شحب 

رخ�شته ملدة ت�شعني يومًا، فاإذا تكرر منه ذلك �شحبت رخ�شته ملدة �شنة.

مادة )40( 

يف جميع الأحوال التي ين�س القانون فيها على �شحب �شهادة الت�شجيل اأو الرخ�س اأو اإيقافها 

اأو اإلغائها اإداريًا ي�شدر القرار بذلك من مدير اإدارة الرتاخي�س اأو من ينوب عنه فور عر�س 

�شدور  فور  وقائدها  عنها  امل�شئول  اأو  املركبة  مالك  ويخطر  املخالفة،  �شبط  عقب  عليه  الأمر 

القرار.

هذا  لأحكام  ا�شتنادًا  ي�شدر  قرار  اأي  من  الإدارة  عام  مدير  اإىل  يتظلم  اأن  �شاأن  ذي  ولكل 

تاريخ علمه  اأيام عمل من  له وذلك خالل ثالثة  املنفذة  والقرارات  التنفيذية  القانون ولئحته 

بالقرار ويبت يف التظلم خالل ع�شرة اأيام من تاريخ تقدميه. وُيخطر ذو ال�شاأن كتابة بالقرار 

ال�شادر ب�شاأن تظلمه خالل �شبعة اأيام من تاريخ البت فيه.
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وملن رف�س تظلمه اأن يطعن يف قرار الرف�س اأمام املحكمة املخت�شة خالل ثالثني يومًا من 

تاريخ اإخطاره برف�س تظلمه.

ول يجوز الطعن اأمام املحكمة املخت�شة اإل بعد التظلم من القرار و�شدور قرار برف�س التظلم 

اأو فوات ميعاد البت فيه دون اإخطار.

مادة )41( 

اإذا اأدين قائد املركبة بارتكاب جرمية قتل اأو اإ�شابة خطاأ مبركبته جاز لالإدارة �شحب �شهادة 

الت�شجيل اأو الرتخي�س ورخ�شة القيادة ملدة ل جتاوز ثالثة اأ�شهر.

ارتكابه اجلرمية  القيادة ثالث �شنوات وقت  املتهم لرخ�شة  ا�شتخراج  فاإذا مل ينق�س على 

امتحانًا  ويجتاز  اإ�شافية  تن�شيطية  دورة  ينهي  اأن  اإىل  اإليه،  اإعادتها  عن  متتنع  اأن  فلالإدارة 

مروريًا.

وي�شدر بتنظيم هذه الدورة وحتديد مدتها واإجراءات المتحان قرار من الوزير.

الباب ال�ساد�ض

جمل�ض املرور

مادة )42( 

من  وعدد  الوزير  برئا�شة  وي�شكل  الوزراء  جمل�س  يتبع  املرور«  »جمل�س  ي�شمى  جمل�س  ين�شاأ 

الأع�شاء ي�شدر بتعيينهم وت�شميتهم قرار من رئي�س جمل�س الوزراء.

ويجوز للمجل�س اأن ي�شتعني بذوي اخلربة والخت�شا�س يف جمال املرور والطرق دون اأن يكون لهم 

�شوت معدود.

وللمجل�س اأن ي�شكل من بني اأع�شائه اأو من غريهم جلانًا دائمة اأو موؤقتة لدرا�شة ما ُيعهد اإليها 

من مو�شوعات.

مادة )43( 

مع مراعاة ما ورد يف املادتني )17( و)18( من هذا القانون، يخت�س جمل�س املرور مبا ياأتي:

1- و�شع ال�شيا�شة العامة لإن�شاء وتو�شعة وتنظيم الطرق يف اأنحاء اململكة.

2- القيام بالتخطيط العام للطرق يف اأنحاء اململكة مبا يف ذلك اإن�شاء الطرق وتو�شعتها.

3- و�شع �شيا�شة عامة حلركة املرور من كافة النواحي.

4- اقرتاح �شيا�شة عامة تت�شل بعدد املركبات التي ت�شري على الطرق من كافة الأنواع، واقرتاح 

التنظيمات ب�شاأن �شبل ال�شالمة واملوا�شفات والأمن واملتانة.

اأو  املرور  بحركة  ن�شاطها  يت�شل  والتي  اململكة  يف  املختلفة  الأجهزة  اأعمال  بني  التن�شيق   -5

بالطرق.
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6- اأية اخت�شا�شات اأخرى يرى جمل�س الوزراء اأخذ راأيه فيها.

7- ما يعهد اإليه من اخت�شا�شات مبوجب هذا القانون وغريها من القوانني الأخرى املعمول بها 

يف اململكة.

 )3( البندين  يف  عليها  املن�شو�س  بالخت�شا�شات  املتعلقة  املرور  جمل�س  قرارات  وتخ�شع 

و)5( من الفقرة ال�شابقة ملوافقة جمل�س الوزراء، كما تخ�شع ممار�شة الخت�شا�س املن�شو�س 

عليه يف البند )6( لالإجراءات املن�شو�س عليها يف القوانني التي تنظمها.

مادة )44( 

يكون ملجل�س املرور لئحة داخلية تنظم �شري العمل به وتت�شمن على الأخ�س اجتماعاته وكيفية 

اإ�شدار قراراته وطريقة الت�شويت عليها والأغلبية الالزمة ل�شحتها واأ�شلوب العمل باللجان.

وي�شدر بالالئحة الداخلية قرار من جمل�س الوزراء.

الباب ال�سابع

العقوبات

مادة )45( 

اأو باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س  مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفقًا لأحكام هذا القانون 

عليها يف اأي قانون اآخر، يعاقب بغرامة ل تقل عن ع�شرين دينارًا ول جتاوز مائة دينار كل من 

ارتكب فعاًل من الأفعال الآتية:

1- قيادة مركبة بطريقة يرتتب عليها اإعاقة حركة املرور بالطريق العام.

2- �شماح قائد املركبة بوجود ركاب على اأي جزء خارجي من املركبة.

3- قيادة املركبة لياًل بدون ا�شتعمال الأنوار الأمامية والأنوار اخللفية احلمراء اأو عاك�س الأنوار، 

وذلك �شواء كانت الأنوار غري م�شتعملة فعاًل اأو غري �شاحلة لال�شتعمال اأو غري موجودة.

4- ا�شتعمال الأنوار املبهرة للب�شر اأو امل�شابيح الكا�شفة على نحو خمالف ل�شروط ا�شتعمالها 

التي حتددها الالئحة التنفيذية.

5- وقوف املركبة لياًل يف الطريق العام يف الأماكن غري امل�شاءة بدون اإ�شاءة الأنوار ال�شغرية 

والأمامية والأنوار احلمراء اخللفية اأو عاك�س الأنوار املقرر.

6- عدم التزام اجلانب الأمين من نهر الطريق املعد لل�شري يف الجتاهني.

7- ت�شيري مركبة يف الطريق العام ت�شدر منها اأ�شوات مزعجة، اأو ينبعث منها دخان كثيف اأو 

رائحة كريهة، اأو يتطاير من حمولتها اأو ت�شيل منها مواد قابلة لال�شتعال اأو م�شرة بال�شحة 

ت�شكل خطرًا على  اأ�شياء  يت�شاقط من حمولتها  اأو  للمرور  الطريق  اأو موؤثرة على �شالحية 

م�شتعملي الطريق العام اأو توؤذيهم.
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8- الت�شبب يف اإحلاق اأ�شرار اأو تلفيات لعالمات اأو اإ�شارات املرور، اأو تغيري معاملها اأو اأماكنها 

اأو اجتاهاتها.

9- الت�شبب يف اإحلاق اأ�شرار اأو تلفيات مبمتلكات الأفراد اأو باملرافق العامة.

والحتياط  التزام احلذر  بدون  اأو  للخطر  والأموال  الأرواح  تعر�س  بطريقة  قيادة مركبة   -10

الواجبني.

اأو ملركبات الطوارئ )كالإطفاء  اإف�شاح قائد املركبة الطريق ملرور املواكب الر�شمية  11- عدم 

والإ�شعاف والأمن العام( اأثناء حتركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة.

12- قيادة مركبة انتهت مدة �شالحية �شهادة ت�شجيلها.

13- ا�شتعمال املركبة يف مواكب خا�شة، اأو يف جتمعات بدون اإذن من رئي�س الأمن العام اأو من 

ينوبه.

14- عدم تهدئة ال�شرعة باملناطق املاأهولة بال�شكان اأو عند الدخول يف منعطفات اأو تقاطعات، اأو 

عند القرتاب من امل�شت�شفيات واملدار�س ودور العبادة، اأو من اأماكن عبور امل�شاة.

15- حتميل املركبات اأو تفريغ حمولتها يف الطريق العام ويف غري الأماكن والأوقات املحددة من 

قبل الإدارة.

16- عدم قيام من �شجلت املركبة با�شمه باإخطار الإدارة يف حالة نقل امللكية لآخر خالل املدة 

التي حتددها الالئحة التنفيذية.

17- عدم ا�شتخدام قائد املركبة وركاب املقاعد الأمامية حلزام ال�شالمة.

18- عدم ارتداء قائد الدراجة الآلية ومن ب�شحبته خوذة ال�شالمة اأثناء �شريها.

19- و�شع مل�شقات اأو اإعالنات اأو اإ�شعارات اأو عبارات على اأي من اأجزاء املركبة الداخلية اأو 

اخلارجية مبا يخالف النظام العام اأو الآداب العامة اأو العادات املرعية بالبلد.

20- خمالفة اأحكام املواد )14 الفقرة الثانية( و)28( و)29( من هذا القانون.

21- �شماح قائد املركبة لالأطفال دون �شن العا�شرة بالركوب يف املقاعد الأمامية بها.

22- اإيقاف ال�شاحنات واملركبات الثقيلة وو�شائل النقل العام واملقطورات يف املناطق ال�شكنية.

23- �شغل املواقف املخ�ش�شة لذوي الإعاقة من ِقَبل غريهم.

24- �شماح قائد املركبة بوجود طفل يف املركبة دون اأن يكون مثبتًا يف مقعد ال�شيارة املخ�ش�س 

للطفل وذلك وفقًا للمعايري التي يحددها الوزير املخت�س بالتفاق مع وزير ال�شحة.

وت�شاعف العقوبة اإذا عاد اجلاين اإىل ارتكاب اأي من الأفعال امل�شار اإليها يف هذه املادة خالل 

�شنة من تاريخ احلكم عليه.
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مادة )46( 

اأو باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س  مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفقا لأحكام هذا القانون 

عليها يف اأي قانون اآخر، يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر وبغرامة ل تقل عن مائة 

دينار ول جتاوز األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فعاًل من الأفعال الآتية:

اإليها يف البند )2( من الفقرة الأوىل من املادة  اأن�شطة النقل العام امل�شار  اأٍييّ من  1- مزاولة 

)17( من هذا القانون دون احل�شول على ترخي�س اأو باملخالفة ل�شروط الرتخي�س.

2- خمالفة قواعد ا�شتعمال العداد يف املركبات املعدة للنقل العام.

النقل  مركبات  يف  توافرها  الواجب  وال�شالمة  الأمن  وو�شائل  الفنية  ال�شرتاطات  خمالفة   -3

العام.

اأو باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س  مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفقًا لأحكام هذا القانون 

من  كل  دينار  األف  جتاوز  ول  دينار  مائة  عن  تقل  ل  بغرامة  يعاقب  اآخر،  قانون  اأي  يف  عليها 

يخالف:

1- قواعد �شحب اأو وقف اأو رف�س جتديد ترخي�س مزاولة اأن�شطة النقل العام.

2- قواعد واإجراءات التنازل عن الرتخي�س اأو الت�شرف فيه.

3- التزامات املرخ�س لهم مبزاولة اأن�شطة النقل العام.

4- قواعد واإجراءات دخول مركبات النقل العام غري امل�شجلة يف مملكة البحرين اإىل اأرا�شي 

اململكة اأو عبور اأرا�شيها.

5- القواعد املنظمة لأماكن وقوف مركبات النقل العام وم�شاراتها ومناطق واأوقات عملها.

6- قواعد و�شروط الدعاية والإعالن على مرافق ومركبات النقل العام.

اإذا ارتكبت اأي من اجلرائم امل�شار اإليها با�شم ال�شخ�س العتباري اأو حل�شابه اأو با�شتعمال 

اإحدى و�شائله، يعاقب امل�شئول عن اإدارته الفعلية اإذا ثبت علمه بذلك باحلب�س و�شعف الغرامة 

مبا  للوفاء  الأحوال  جميع  يف  �شامنة  العتباري  ال�شخ�س  اأموال  وتكون  باإحداهما،  اأو  بحديها 

يحكم به من غرامات مالية.

مادة )47( 

اأو باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س  مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفقًا لأحكام هذا القانون 

عليها يف اأي قانون اآخر، يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر وبغرامة ل تقل عن خم�شني 

الأفعال  فعاًل من  ارتكب  كل من  العقوبتني  باإحدى هاتني  اأو  دينار  ول جتاوز خم�شمائة  دينارًا 

الآتية:

1- ا�شتعمال املركبة يف غري الغر�س املبني برخ�شتها.
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2- قيادة مركبة ل حتمل �شهادة ت�شجيل، اأو كانت �شهادة ت�شجيلها �شحبت اأو األغيت.

3- قيادة مركبة غري مرخ�س بها يف احلالت التي يوجب القانون فيها ذلك اأو كان ترخي�شها 

قد �شحب اأو األغي.

4- قيادة مركبة اآلية خالية من الفرامل بنوعيها، اأو كانت جميع فراملها اأو اإحداها غري �شاحلة 

لال�شتعمال.

5- خمالفة مركبات النقل ل�شروط وزن احلمولة اأو ارتفاعها اأو عر�شها اأو طولها التي حتددها 

الالئحة التنفيذية.

مدة  انتهت  اأو  قيادتها  جتيز  ل  قيادة  برخ�شة  اأو  قيادة،  رخ�شة  بدون  اآلية  مركبة  قيادة   -6

�شالحيتها اأو تقرر �شحبها اأو اإيقاف �شريانها اأو اإلغاوؤها.

7- تعمد تعطيل اأو اإعاقة حركة املرور يف الطرق العامة، اأو اإعاقتها.

8- تعمد اإثبات بيانات غري �شحيحة يف النماذج اأو الطلبات املن�شو�س عليها يف هذا القانون اأو 

لئحته التنفيذية والقرارات املنفذة له.

قيادته  اأثناء  اأحلق،  اأنه  ثبت  اإذا  خمدر  اأو  مل�شكر  متعاٍط  وهو  بقيادتها  املركبة  قائد  قيام   -9

للمركبة وهو على هذه احلال، �شررًا اأو تلفيات باملمتلكات العامة واخلا�شة.

امل�شئول عنها املركبة ملن ل يحمل  اأو  لها  اأو احلائز  با�شمه املركبة  امل�شجلة  املالك  ت�شليم   -10

رخ�شة قيادة �شاحلة لقيادتها.

11- اإجراء �شباق للمركبات املختلفة على الطريق العام بغري ت�شريح من رئي�س الأمن العام اأو 

من ينيبه، اأو باملخالفة لل�شروط التي ت�شمنها هذا الت�شريح.

12- عدم اتباع قائد املركبة لإ�شارات املرور وعالماته وتعليمات الإدارة اخلا�شة بتنظيم ال�شري 

اأو قراراتها اخلا�شة بالوقوف يف اأماكن معينة اأو بالمتناع عن الوقوف يف اأماكن معينة اأو 

مبنع ال�شري يف بع�س الطرق العامة.

13- نقل املفرقعات اأو غريها من املواد اخلطرة يف املركبة باملخالفة للقواعد والأحكام املنظمة 

ل�شترياد املفرقعات وما يف حكمها.

14- قيام قائد املركبة – اأثناء قيادتها – باإجراء اأو تلقي اأي ات�شال بالهاتف النقال م�شتخدمًا 

يده يف حمله.

15- خمالفة اأحكام املواد )9 الفقرة الثانية( و)14 الفقرتني الثانية والثالثة( و)24( و)26( 

و)30( و)36( و)37( و)38( من هذا القانون. ويحكم بغلق املدر�شة ملدة ل تقل عن �شهر 

ول جتاوز �شتة اأ�شهر يف حالة خمالفة املادة )24 الفقرة الثالثة( من هذا القانون.

16- كل من حاز يف املركبة، اأو ا�شتعمل بها اأجهزة تك�شف اأو تنذر مبواقع اأجهزة قيا�س �شرعة 

املركبات اأو توؤثر على عملها، ويتم �شبط تلك الأجهزة ويحكم مب�شادرتها.
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17- تخطي قائد املركبة املعدة لنقل الركاب، اأو مركبة النقل، اأو املركبة ذات ال�شتعمال اخلا�س 

ملركبة اأخرى اإذا ترتب على ذلك اإعاقة حركة املرور بالطريق، اأو تعري�س الأرواح والأموال 

للخطر اأو بدون اللتزام باحلذر والحتياط الواجبني.

اإليها خالل �شنة من  امل�شار  الأفعال  اأي من  ارتكاب  اإىل  اإذا عاد اجلاين  العقوبة  وت�شاعف 

تاريخ احلكم عليه.

مادة )48( 

اأو باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س  مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفقًا لأحكام هذا القانون 

عليها يف اأي قانون اآخر، يعاقب قائد املركبة باحلب�س مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر وبغرامة ل تقل 

عن مائة دينار ول جتاوز خم�شمائة دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني اإذا جتاوز الإ�شارة ال�شوئية 

باللون الأحمر.

وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن ثالثة اأ�شهر ول جتاوز �شنة وبغرامة ل تقل عن األف 

دينار ول تزيد على ثالثة اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني اإذا نتج عن التجاوز لالإ�شارة 

ال�شوئية باللون الأحمر حادث، اأدى اإىل اإحداث اإ�شابة بالأ�شخا�س اأو تلفيات باملمتلكات العامة 

اأو اخلا�شة، وت�شاعف العقوبة يف حالة الوفاة. 

مادة )49( 

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف اأي قانون اآخر، يعاقب باحلب�س مدة ل 

تقل عن �شهر ول جتاوز �شتة اأ�شهر وبغرامة ل تقل عن مائتي دينار ول جتاوز خم�شمائة دينار اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب عمدًا فعاًل من الأفعال التالية:

اأو غريها من  الفح�س  لوحات  اأو  الت�شجيل  اأرقام  لوحات  بيانات  تغيري  اأو  اأو طم�س  ت�شويه   -1

ال�شادرة  والقرارات  التنفيذية  ولئحته  القانون  هذا  اأحكام  مبقت�شى  ال�شادرة  اللوحات 

تنفيذًا له مع ا�شتعمالها فيما اأعدت من اأجله.

اأو لوحات الفح�س اأو غريها من اللوحات  2- ال�شماح للغري با�شتعمال لوحات اأرقام الت�شجيل 

له  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  التنفيذية  ولئحته  القانون  اأحكام هذا  ال�شادرة مبقت�شى 

وهو يعلم بطم�شها اأو ت�شويهها.

اأو غريها من اللوحات ال�شادرة مبقت�شى اأحكام هذا القانون  3- نقل لوحات اأرقام الت�شجيل 

موافقة  دون  اأخرى  اإىل  مركبة  من  له  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  التنفيذية  ولئحته 

الإدارة.

4- قيادة مركبة بدون لوحات اأرقام الت�شجيل اأو بلوحات اأرقام ت�شجيل األغت الإدارة ا�شتعمالها 

اأو لوحات مت ت�شويه اأو طم�س اأو تغيري بياناتها.
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اإليها خالل �شنة من  امل�شار  الأفعال  اأي من  ارتكاب  اإىل  اإذا عاد اجلاين  العقوبة  وت�شاعف 

تاريخ احلكم عليه.

مادة )50( 

اأو باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س  مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفقًا لأحكام هذا القانون 

عليها يف اأي قانون اآخر، يعاقب قائد املركبة باحلب�س مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر، وبغرامة ل تقل 

عن خم�شني دينارًا ول جتاوز مائتني وخم�شني دينارًا اأو باإحدى هاتني العقوبتني اإذا قام بقيادة 

مركبة مبا يجاوز احلد الأق�شى لل�شرعة املقررة مبقدار )%30(.

اأ�شهر وبغرامة ل تقل عن مائة  وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن �شهر ول جتاوز �شتة 

دينار ول جتاوز خم�شمائة دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني اإذا جتاوزت ال�شرعة الن�شبة املقررة 

يف الفقرة ال�شابقة.

وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن ثالثة اأ�شهر وبغرامة ل تقل عن األف دينار اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني اإذا نتج عن جتاوز احلد الأق�شى لل�شرعة املقررة على النحو الوارد بالفقرتني 

اأو  العامة  باملمتلكات  تلفيات  اأو  الأ�شخا�س،  اأحد  اإ�شابة  اإحداث  اإىل  اأدى  حادث  ال�شابقتني 

اخلا�شة، وت�شاعف العقوبة يف حالة الوفاة اأو عند ارتكاب فعل من ذات نوع اجلرمية خالل �شنة 

من ارتكابها.

مادة )51( 

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفقًا لأحكام هذا القانون اأو اأية عقوبة ا�شد يف اأي قانون 

اآخر يعاقب قائد املركبة باحلب�س مدة ل تقل عن �شهر ول جتاوز �شنة وبغرامة ل تقل عن خم�شمائة 

دينار ول جتاوز األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني اإذا تعاطى م�شكرًا اأو خمدرًا اأثناء القيادة 

اأو كان اأثناءها حتت تاأثري م�شكٍر اأو خمدٍر لدرجة تفقده ال�شيطرة على املركبة اأو ت�شعف من 

قدرته على القيادة.

األف  عن  تقل  ل  وبغرامة  �شنتني  جتاوز  ول  �شهرين  عن  تقل  ل  مدة  احلب�س  العقوبة  وتكون 

دينار ول جتاوز األفي دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني اإذا نتج عن قيادته للمركبة على النحو 

املن�شو�س عليه يف الفقرة ال�شابقة ارتكاب اأية جرمية اأو خمالفة لقواعد املرور.

وت�شاعف العقوبة يف جميع احلالت اإذا عاد اجلاين اإىل ارتكاب ذات الفعل خالل �شنة من تاريخ 

احلكم عليه.

مادة )52( 

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة وفقًا لأحكام هذا القانون اأو باأية عقوبة اأ�شد يف اأي قانون 

والقرارات  التنفيذية  القانون ولئحته  بهذا  الواردة  الأخرى  الأحكام  يعاقب على خمالفة  اآخر 

املنفذة له بغرامة ل تقل عن ع�شرين دينارًا ول جتاوز خم�شني دينارًا.
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مادة )53( 

اإذا �شبط قائد  اأو العقوبات املقررة وفقًا لأحكام هذا القانون،  مع عدم الإخالل بالتدابري 

املحكمة  تاأمر  ل�شتخراجها  املقررة  القانونية  ال�شن  بلوغه  لعدم  قيادة  رخ�شة  بدون  مركبة 

بتاأجيل اإ�شدار رخ�شة القيادة له ملدة ل جتاوز �شتة اأ�شهر تبداأ من تاريخ بلوغه ال�شن املقررة 

ل�شتخراجها، ويف حالة تكرار املخالفة ت�شاعف املدة مبا ل يجاوز ثالث �شنوات.

مادة )54( 

اإذا حكم على قائد مركبة، مرخ�س له بالقيادة، لرتكابه فعاًل معاقبًا عليه مبقت�شى املواد 

)47( و)48( و)49( و)50( و)51( و)52( من هذا القانون واملواد )260( و)342( و)343( 

ل  ملدة  القيادة  رخ�شة  بوقف  تاأمر يف حكمها  اأن  للمحكمة  جاز  العقوبات  قانون  من  و)385( 

اإذا كان مقرونًا  تاريخ احلكم  اأو من  العقوبة  تنفيذ  انتهاء  لتاريخ  التايل  اليوم  جتاوز �شنة من 

بوقف التنفيذ.

وللمحكمة اأن تاأمر بتعليق �شرف رخ�شة القيادة على ق�شاء املحكوم عليه للمدة التي تراها 

باإحدى مدار�س تعليم القيادة امل�شار اإليها يف املادة )24( من هذا القانون.

مادة )55( 

يكون لأع�شاء قوات الأمن العام والإدارة �شفة ال�شبطية الق�شائية فيما يتعلق باجلرائم التي 

ترتكب باملخالفة لأحكام هذا القانون اأو لئحته التنفيذية والقرارات املنفذة له اأو التي ترتكب 

باملخالفة لأحكام القوانني الأخرى اإذا وقعت من مالك املركبة اأو امل�شئول عنها اأو من قائدها 

اأثناء قيادة املركبة، اأو كانت مرتبطة بت�شيري املركبة، ويكون لهم حق القب�س على كل من يخالف 

اأحكام املواد اأرقام )47( و)48( و)49( و)50( و)51( من هذا القانون، وكل من خالف اأحكام 

املواد )260( و)342( و)343( و)385( من قانون العقوبات.

وتكون املحا�شر التي يقومون فيها باإثبات ما عاينوه حجة بالن�شبة ملا ورد فيها من وقائع اإىل 

اأن يثبت العك�س.

مادة )56( 

من�شو�س  اأ�شد  عقوبة  وباأي  القانون  هذا  لأحكام  وفقًا  املقررة  بالتدابري  الإخالل  عدم  مع 

عليها يف اأي قانون اآخر، يجوز الت�شالح يف كل اأو بع�س اجلرائم املبينة يف املواد  )45(، )47( 

و)50 فقرتني اأوىل وثانية( و)52( من هذا القانون.

وعلى ماأمور ال�شبط الق�شائي املخت�س عند حترير املح�شر اأن يعر�س الت�شالح على املتهم 

يف هذه اجلرائم واأن يثبت ذلك يف املح�شر.

وعلى املتهم الذي يقبل الت�شالح اأن يدفع مبلغًا يعادل احلد الأدنى للغرامة املقررة للجرمية 
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يف ميعاد اأق�شاه ثالثون يومًا من تاريخ عر�س الت�شالح عليه، فاإذا بادر املتهم بال�شداد خالل 

ال�شبعة اأيام التالية لعر�س الت�شالح خف�س مبلغ الت�شالح املذكور اإىل الن�شف.

فاإذا رف�س املتهم الت�شالح اأو انق�شت املدة املحددة ل�شداد مبلغ الت�شالح كاماًل دون اأن ي�شدد 

اأو اجلهة املخت�شة ح�شب الأحوال  املتهم ذلك املبلغ، حتيل الإدارة املح�شر اإىل النيابة العامة 

عقب انتهاء املدة ويجوز للنيابة العامة يف هذه احلالة اأن تعيد عر�س الت�شالح على املتهم، فاإذا 

قبله كان عليه اأن ي�شدد مبلغًا ل يقل عن ربع احلد الأق�شى للغرامة املقررة للجرمية.

جميع  يف  دنانري  خم�شة  امل�شاة  من  تقع  التي  للمخالفات  بالن�شبة  الت�شالح  مبلغ  ويكون 

الأحوال. 

وتنق�شي الدعوى اجلنائية بدفع مبلغ الت�شالح، ول يكون لذلك تاأثري على الدعوى املدنية.

وتنظم بقرار من الوزير بالتفاق مع وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف حالت و�شروط 

واإجراءات الت�شالح واجلهة التي تتوله.

الباب الثامن

اأحكام عامة

مادة )57( 

تن�شاأ حمكمة تخت�س بالف�شل يف اجلنح واملخالفات املن�شو�س عليها يف هذا القانون ولئحته 

وفقًا  ال�شادرة  القرارات  ب�شاأن  املقامة  الطعون  ويف  له  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  التنفيذية 

لأحكامه.

لأحكام  طبقًا  اأحكامها  ا�شتئناف  وكيفية  اأمامها  تتبع  التي  والإجراءات  ت�شكيلها  ويكون 

القانون.

مادة )58( 

مع عدم الإخالل بالإجراءات الواردة يف املواد اأرقام )279-278-277-276-275-274-

يوجب  ل  التي  اجلنح  ويف  املخالفات  العامة يف  للنيابة  اجلنائية،  الإجراءات  قانون  من   )280

القانون فيها احلكم باحلب�س اأو الغرامة التي يزيد حدها الأق�شى على خم�شمائة دينار ف�شاًل 

اأن تطلب من قا�شي املحكمة  التكميلية والت�شمينات وما يجب رده وامل�شاريف،  العقوبات  عن 

على  ي�شدره  باأمر  املتهم  على  العقوبة  يوقع  اأن  الدعوى  نظر  اخت�شا�شها  من  التي  ال�شغرى 

الطلب بناًء على حما�شر جمع ال�شتدللت اأو اأدلة الإثبات الأخرى بغري اإجراء حتقيق اأو �شماع 

مرافعة.

مادة )59( 

يحظر على جميع الأ�شخا�س واأ�شحاب ور�س اإ�شالح املركبات اإجراء اأية اإ�شالحات بج�شم 
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املركبة التي بها اآثار حادث، اأو اأية تعديالت اأو اإ�شافات عليها اإل بعد اأن يقدم �شاحب املركبة 

اإذنًا كتابيًا بذلك من الإدارة اأو اجلهة التي تخولها اإ�شدار هذا الإذن.

ويف حالة خمالفة الأحكام الواردة بالفقرة ال�شابقة يجوز لالإدارة اأن تطلب من اجلهة القائمة 

على اإ�شدار تراخي�س مزاولة ن�شاط هوؤلء الأ�شخا�س والور�س اإيقافه ملدة ثالثني يومًا، ولها عند 

ارتكاب ذات الفعل خالل �شنة اأن تطلب اإيقاف ترخي�س مزاولة الن�شاط ملدة �شتة اأ�شهر.

مادة )60( 

باملوؤ�ش�شات وال�شركات وامل�شت�شفيات  اأفراد احلرا�شات اخلا�شة  اإىل  اأن تعهد  يجوز لالإدارة 

والفنادق واملجمعات التجارية وال�شكنية واملدار�س، كل فيما يخ�شه، باتخاذ الإجراءات التحفظية 

الالزمة ب�شاأن الوقائع التي تقع داخل حدود تلك اجلهات والتي من �شاأنها تعري�س حياة الغري اأو 

اأمواله للخطر، اأو اإعاقة اأو تعطيل حركة املرور بها، وذلك حلني اإبالغ اأٍييّ من اأفراد قوات الأمن 

العام اأو الإدارة.

مادة )61( 

ل�شترياد  الالزمة  وال�شروط  ال�شوابط  الوزير  مع  بالتفاق  قانونًا  املخت�شة  اجلهة  حتدد 

املركبات امل�شتعملة من اخلارج.

مادة )62( 

يجوز بقرار من الوزير يف وقائع التلفيات املت�شالح عليها اأن يعهد اإىل ممثلي �شركات التاأمني 

ال�شروط  القرار  ويحدد  الإدارة،  اإىل  الرجوع  دون  ب�شاأنها  التاأمني  عقد  بنود  تنفيذ  املخت�شة 

والإجراءات املنظمة لذلك.

مادة )63( 

ذات  والأنظمة  واللوائح  والقوانني  وامل�شرتيات احلكومية  املناق�شات  قانون  اأحكام  مبراعاة 

اأو اخلا�شة  العامة  الأ�شخا�س العتبارية  اأي من  اإىل  بقرار منه  يعهد  اأن  للوزير  العالقة يجوز 

بتويل تقدمي خدمة اأو اأكرث من اخلدمات التي توؤديها الإدارة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويحدد 

يوؤديه متلقي اخلدمة  الذي  واملبلغ  لتقدمي اخلدمة  وال�شوابط املنظمة  الإجراءات  القرار كافة 

للجهة التي تقدمها.

مادة )64( 

مع عدم الإخالل بالأحكام املن�شو�س عليها يف املواد )30( و)31 فقرة رابعًا( و)35( و)37( 

و)38( و)39( و)41 فقــرة اأوًل( من هذا القانون، يتم حتديد عدد معني من النقاط لكل خمالفة 

مرورية ترتكب من قبل قائد املركبة مبا يتنا�شب وخطورة املخالفة.
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وت�شحب رخ�شة القيادة ملدة ثالثة اأ�شهر اإذا و�شل جمموع النقاط التي ح�شل عليها املخالف 

اإىل ع�شرين نقطة خالل �شنة ميالدية، وملدة �شتة اأ�شهر عند ح�شوله على ع�شرين نقطة للمرة 

الثانية خالل �شنة، وملدة �شنة عند ح�شوله على ع�شرين نقطة للمرة الثالثة خالل �شنة، وت�شحب 

الرخ�شة نهائيًا عند ح�شوله على ع�شرين نقطة للمرة الرابعة خالل �شنة.

وميكن ملن مت �شحب رخ�شته نهائيًا اأن ي�شرتدها بعد م�شي مدة ل تقل عن �شنة من تاريخ 

�شحبها، واجتياز برنامج تاأهيلي للقيادة يف اإحدى مدار�س القيادة املرخ�س بها.

وي�شدر قرار من الوزير ينظم القواعد املتعلقة بهذه النقاط، واجلدول املحدد لأنواع املخالفات 

املرورية وعدد النقاط املخ�ش�س لكل خمالفة، والقواعد املنظمة للربنامج التاأهيلي.


