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  القسم األول

 في شأن المرور وتعديالته 6767لسنة  67مرسوم بقانون رقم  -
 

 نحن صباح السالم الصباح                                           

 أمير الكويت                                                                   
 

من  93هـ الموافق  6931من رمضان سنة  4بعد اإلطالع على األمر األميري الصادر في  -

 م بتنقيح الدستور.6391أغسطس سنة 

 بقانون السير.  6393لسنة  69وعلى المرسوم األميري رقم   -

في شأن اإلجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين  6311لسنة  69رقم وعلى القانون  -

 المعدلة له.

بتنظيم محكمة المرور المعدل بالقانون رقم  6311لسنة  99وعلى  المرسوم األميري رقم  -

 .6314لسنة  46

 .وبناء على عرض وزير الداخلية -

 ه:وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بالقانون اآلتي نص -

 

 :  الباب األول

 أحكام عامة

 (6)مادة 

تسري أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة على المركبات بجميع أنواعها، كما يسري على مرور المشاة 

 والحيوان في الطرق العامة.

 (9)مادة 

 :تعار يف

المصطلحات اآلتية المعاني الموضحة أمام كل في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له تعني 

 منها:

المركبة: هي كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر ذات عجالت أو جنزير تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية  -6

 )إنسان أو حيوان(.

المركبة اآللية: هي كل مركبة تسير بواسطة محرك آلي، وتشمل المركبات اآللية المخصصة للزراعة أو  -9 

 لألعمال اإلنشائية أو آالت الرفع.

السيارة: هي كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل األشخاص أو األشياء أو كليهما أو في جر المركبات المعدة  -9

 لنقل األشخاص أو األشياء أو كليهما.

 المقطورة: هي كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة أخرى آلية. -4

شبة المقطورة: هي كل مقطورة يراعي في تصميمها وصنعها أنها ستركب خلف سيارة قاطرة، ويرتكز جزء  -9

 منها على جزء من تلك السيارة القاطرة وتكون هي والقاطرة وحدة واحدة.

 مركبة ذات مفصل: هي كل سيارة موصول بها شبه مقطورة ويكونان معا وحدة واحدة.  -1
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ل مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي، وقد يلحق بها عربة )سلة أو الدراجة اآللية: هي ك -9

 صندوق( وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل األشخاص أو األشياء.

الدراجة العادية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها، ومعدة   -8 

 ياء. لنقل األشخاص أو األش

 الوزن األقصى: هو أقصى وزن مسموح لحمولة المركبة.  -3

الوزن الفارغ: هو وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود الالزم لها وبها األدوات التي تحملها عادة و  -61

 تستلزمها عمليات اإلصالح، بدون سائقها أو أي راكب أو حمولة. 

 كبة بما فيها السائق والركاب والبضائع وأية حمولة أخرى. الوزن القائم: هو الوزن الكامل للمر -66

السائق: هو كل شخص يتولى سياقة أحدى المركبات أو قطعان الماشية أو األغنام أو حيوانات الجر أو الحمل  -69

 أو الركوب. 

 الراكب: هو كل شخص يوجد بالسيارة أو يكون نازال منها أو صاعدا إليها خالف السائق.  -69

المشاة: هم األشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة األشخاص الذين يدفعون أو  -64

 يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة. 

 الطريق: هو المسطح الكلي المعد للمرور العام. -69

طريق المرور السريع: هو الطريق المعد خصيصا لمرور السيارات وال يخدم مباشرة الملكيات المجاورة  -61

 للطريق وله الصفات اآلتية:

يتألف سطح الطريق من قسمين معبدين، قسم لكل اتجاه ومفصولين عن بعضهما بجزيرة غير معدة للمرور أو  -أ
ن به بعض مسافات معينة بصفة مؤقتة ال تشتمل على بأي وسيلة أخرى وال يغير من صفته هذه أن تكو

 مسارات متصلة أو فاصل التجاهي المرور. 

 ال يتقاطع في نفس المستوى مع أي طريق أو مسار لعبور المشاة.  -ب

 ال يمكن للسيارات الدخول إلى هذا الطريق أو الخروج منه إال من األماكن المخصصة لذلك.  -ج

 من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات.  نهر الطريق: هو القسم -69

يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف األجزاء الطولية التي مسار الطريق: هو أي جزء من  -68

 الطريق. ات طولية على سطح حددته أو لم تحدده عالمالمركبات المتتابعة سواء واحد من 

جانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الرصيف: هو جزء الطريق المحاذي له من ال -63

 الطريق في حكم الرصيف. 

 كتف الطريق: هو جزء من الطريق ومحاذي له من الجانبين ومعد للتوقف االضطراري للسيارات.  -91

كونت التقاطع: هو كل تالقي أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد شامال الساحة المكشوفة التي ت -96

 نتيجة لذلك. 

 اتجاه المرور: يعني الجانب األيمن من الطريق.  -99

الوقوف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير أو نزول أو ركوب األشخاص أو تحميل أو  -99

 تفريغ البضائع. 

االنتظار: هو وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير األسباب المذكورة في البند  -94

 السابق. 

 نور السياقة: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.  -99

ريق أمام المركبة على مسافة محدودة دون التسبب نور التالقي: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الط -91

 في بهر أو مضايقة السائقين القادمين في االتجاه المقابل. 

 عرضها من األمام والخلف. وتبين وجودها تنبه عن األمامية والخلفية للمركبة التي : هي األنوار أنوار الموضع -99
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 (9)مادة 

 أنواع المركبات:

 ما يلي: لسيارة وأنواعها أواًل:

 سيارة خاصة: وهي المعدة لالستعمال الشخصي لنقل الركاب فقط.  -6

سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ويجوز طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من  -9

 وزير الداخلية التصريح لها بنقل الركاب بأجر عن الراكب. 

 لنقل عدد من الركاب ال يقل عن ثمانية، وأنواعها:سيارة نقل الركاب: وهي المعدة  -9

سيارة نقل عام للركاب )باص عام( وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب، وتعمل بطريقة منتظمة  -أ
 في حدود معينة. 

وتشمل سيارة نقل عام متوسط لألشياء والحيوانات )هاف لورى( وهى المعدة لنقل الحيوانات واألشياء بأجر،  -ب
 تلك المجهزة بصندوق تبريد.  

سيارة نقل عام خفيف لألشياء والحيوانات )ونيت( وهى المعدة لنقل الحيوانات واألشياء بأجر، وتشمل تلك  -ج
 المجهزة بصندوق تبريد.

سيارة نقل خاص للركاب )باص خاص( وهي المعدة لنقل طلبة المدارس أو نقل الموظفين والعاملين وعائالتهم  -د 
 في حدود دائرة معينة. 

 سيارة سياحية )باص سياحة( وهي المعدة للسياحة والرحالت.  -هـ

 سيارة نقل مشترك )خاصة(: وهي المعدة لنقل األشخاص واألشياء معا.  -4

نقل عام لألشياء والحيوانات )شاحنة(: وهي المعدة لنقل الحيوانات واألشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة سيارة  -9

 بصندوق تبريد. 

 سيارة نقل خاص: وهي المعدة لنقل الحيوانات واألشياء، ويقتصر استعمالها على االستعمال الشخصي.  -1

ت خاصة وال تستعمل في غير األغراض المصممة سيارة ذات استعمال خاص: وهي المعدة بصفة دائمة لمعدا -9

لها كسيارات اإلطفاء واإلسعاف ونقل الموتى والتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش التصليح وسيارات 

 التحقيق الجنائي وغيرها. 

ة سيارة نقل عام خارجي: وهي المعدة لمزاولة مهنة النقل خارج البالد على أن يسجل بإجازة تسيير السيار -8

 عبارة )نقل عام خارجي(.

حصان  9المركبات الصغيرة )الباجيات( وهي مركبة آلية ذات ثالث أو أربع عجالت، يزيد قوة محركها على ) -3

 ميكانيكي( غير مصممة على شكل سيارة ويقتصر استعمالها على االستعمال الشخصي فقط.  

الجرار:وهو مركبة آلية ال يسمح تصميمها بنقل األشخاص أو الحيوانات ويقتصر استعمالها على جر  ًا:ثاني

 المقطورات واآلالت وغيرها. 

 المركبة الصناعية واإلنشائية والزراعية: هي المعدة لألشغال اإلنشائية واألعمال الزراعية واآلالت الرافعة. ثالثا: 

الدراجة اآللية: هي ذات عجلتين أو ثالثة، وغير مصممة على شكل السيارة ومعدة لنقل األشخاص أو رابعًا: 

األشياء، وقد يلحق بها صندوق وتشمل العربة الخاصة بأصحاب العاهات، ويقتصر استعمالها على 

 االستعمال الشخصي. 

 لدراجة العادية: هي معرفة بالمادة السابقة. اخامسًا: 

 قطورة وشبه المقطورة:  هما معرفتان بالمادة السابقة. المسادسًا: 

 

 ولوزير الداخلية أن يلحق باألنواع المذكورة أو يضيف إليها أنواعا جديدة من المركبات يحدد مواصفاتها وشروط تسجيلها.
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 : الباب الثاني

 ترخيص تسيير المركبات اآللية

 (4)مادة 

ال يجوز تسيير أية مركبة من أي نوع على الطريق إال بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من اإلدارة 

 العامة للمرور ويستثنى من ذلك: 

 المركبات اآللية المسجلة لدى السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها.  -6

 لواردة في الالئحة التنفيذية. المركبات اآللية للعابرين األجانب والسائحين وذلك بالشروط ا -9

 المركبات اآللية التي تحمل أرقاما تجارية، وذلك بالشروط الواردة في الالئحة التنفيذية.  -9

 (9)مادة 

يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو من ينوب عنه إلى القسم المختص باإلدارة العامة للمرور على النموذج 

 المثبتة لشخصيته وصفته ومحل إقامته وملكيته. المعد لذلك مرفقا به المستندات

ويصدر الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط باسم المالك الحقيقي للمركبة، ويصرف له دفتر الترخيص الذي ال 

 يصلح إال للمركبة التي صرف عنها.

راعاة أحكام هذا وإذا تعدد مالك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من بينهم من يكون مسئوال عن إدارتها وعن م

القانون، ويؤشر بذلك في الترخيص ويكونون جميعا مسئولين بالتضامن عن الرسوم التي تستحق على المركبة 

 طبقا لهذا القانون.

ويجب أن يكون دفتر الترخيص موجودا بالمركبة بصفة دائمة ولرجال الشرطة طلب تقديمه في أي وقت، ويسري 

 نويا.* الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجدد س

 ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل مدة سريان الترخيص.

وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون األجزاء الجوهرية للمركبة وكافة البيانات الواجب ذكرها في دفتر الترخيص 

رخيص وتنظيم واألوضاع والشروط واإلجراءات والرسوم المتعلقة بترخيص أنواع المركبات المختلفة وتجديد الت

خدمتها وكذلك القواعد والشروط واإلجراءات الخاصة بترخيص المركبات الخاصة بالديوان األميري والمركبات 

 المملوكة للحكومة. 

 مكرر( 9)مادة 

( من هذا القانون يقضي باحتفاظ البائع 9( من المادة )9يقع باطال كل شرط يرد في بيع السيارة المبينة في البند )

 بملكية السيارة المباعة لحين استيفاء الثمن كله أو بعضه ويصدر الترخيص بتسيير السيارة باسم المشتري. 

 (1)مادة 

يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة 

 تأمينا ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قرارا بقواعد وشروط هذا التأمين. 

 (9)مادة 

تي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون أو يشترط لترخيص أية مركبة أن تكون مستوفاة لشروط األمن والمتانة ال

يحددها وزير الداخلية بقرار منه.ويقوم القسم المختص باإلدارة العامة بفحص المركبة فنيا في الزمان والمكان 

اللذين يعينهما، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أو غير مستوفاة لشروط األمن والمتانة أعلن الطالب كتابة برفض 

 بيان األسباب. طلبه مع

واستثناء مما تقدم يجوز بقرار وزاري أن يوكل إلى بعض ورش السيارات بإجراء الفحص الفني المذكور وذلك 

 (.9( فقرة )أوال( من المادة )6بالنسبة للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند )

 وتبين الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص. 
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 (8)مادة 

مل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما القسم المختص باإلدارة العامة للمرور حال يجب أن تح

 إتمام إجراءات الترخيص. 

وتوضع أحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة وشبة المقطورة فيكتفى بوضع لوحة 

 واحدة في مؤخرتها.

هرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، وال يجوز تغيير مكان ويجب أن تكون اللوحات ظا

وضعها، كما ال يجوز استعمال اللوحات إال للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو 

 شكلها.

 ـاتها وقيمة الرســوم المستحقة عليها. ويصـدر وزير الداخـلية قــرارا ببيان أنواع اللوحــات المعـدنية ومواصفـ

 (3)مادة 

يجب علي مالك المركبة رد اللوحات المعدنية إلى اإلدارة العامة للمرور في حالة االستغناء عنها أو انتهاء 

الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البالد وعليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد أحداهما أن يبلغ اإلدارة 

 امة للمرور فورا. الع

 (61)مادة

يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة باإلدارة العامة للمرور كتابة خالل عشرة أيام من تاريخ تغيير 

محل إقامته المدون بسجالتها، أو فقد إجازة تسيير المركبة اآللية أو تلفها مع إبداء رغبته في الحصول على بدل، 

 لمختصة باإلدارة العامة للمرور. فإذا وجدت اإلجازة األصلية وجب إعادتها إلى الجهة ا

وعلى مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو استبدال أي 

جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات اإلجازة أن يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة 

 باإلدارة العامة للمرور. 

 مكررا( 61دة )ما

يحظر على ورش إصالح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط قبول إجراء أية إصالحات 

 بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إال بعد تقديم إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

 اعها في هذا الشأن. ويحدد بقرار من وزير الداخلية اإلجراءات الواجب إتب

 (66)مادة 

على مالك المركبة، في حالة نقل ملكيتها، إخطار اإلدارة العامة للمرور بذلك مرفقا بإخطاره صورة من السند 

 المثبت لنقل الملكية. 

وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل الترخيص باسمه، ويجب أن يتم اإلخطار وطلب نقل الترخيص وجميع إجراءاته 

 شرة أيام من تاريخ التصرف بنقل الملكية.خالل ع

 وإال اعتبر الترخيص ملغى من اليوم التالي النتهاء هذه المدة.  

وال يجوز نقل الترخيص إال بعد أداء الرسوم المستحقة على المركبة وكذلك سداد الغرامات المحكوم بها حتى 

 تاريخ نقل الترخيص. 

المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الترخيص أو ويظل مالك المركبة مسئوال بالتضامن مع 

 إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى القسم المختص باإلدارة العامة للمرور.

 وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات نقل الترخيص وشروط قبول مستند إثبات الملكية الالزم لذلك. 

 

 (69)مادة 

المركبة شخصا معنويا وجب أن يصدر الترخيص مشتمال على بيان الشخص الذي ينتدبه المالك إذا كان مالك 

 ليكون ممثال له ومسئوال عن مخالفة أحكام هذا القانون.
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وإذا كان مالك المركبة ناقص األهلية وجب أن يذكر في دفتر الترخيص اسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون 

 القانون مع عدم اإلخالل بمسئولية ناقص األهلية إذا توفرت أحكامها.  مسئوال عن مخالفة أحكام هذا

 (69 مادة)

إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار اإلدارة العامة للمرور بذلك 

بة، فإذا آلت المركبة إلى أحد خالل ستين يوما من تاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم وباسم من يكون مسئوال عن المرك

 الورثة وجب عليه خالل أسبوع اتخاذ إجراءات نقل ترخيصها باسمه. 

 (64)مادة 

يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات اآللية التي ترخص باإلدارة العامة للمرور من جميع 

 السيارات الخاصة.( وهي 9( فقرة )أوال( من المادة )6األنواع فيما عدا النوع )

 وال يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد.

 وله أيضا تحديد تعرفه أجور سيارات األجرة والنقل بأنواعها. 
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 : الباب الثالث

 رخص السوق 

 (69)مادة 

لى رخصة قيادة من اإلدارة العامة للمرور تخول حاملها ال يجوز قيادة أية مركبة آلية على الطريق دون الحصول ع

 قيادة مثل تلك المركبة. 

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون أنواع رخص السوق والتصاريح وشروط صرفها ومدة سريانها وقواعد 

عن منحها وأحكام  تجديدها، وقيمة الرسوم المستحقة عليها، وتنظيم إجراءات ذلك وتبين حاالت إلغائها واالمتناع

 اإلعفاء من الحصول عليها. 

 ويستثنى من أحكام الفقرة األولى:

حاملو رخص القيادة العسكرية التي تصدر لهم بعد االختبار الفني في قيادة السيارات بمعرفة الجهات العسكرية  -6

 رية فقط.الفنية المختصة وتخول هذه الرخص العسكرية لحامليها الحق في قيادة المركبات العسك

 الزائرون والسائحون األجانب الذي يحملون رخص قيادة أجنبية سارية المفعول.  -9

 وذلك طبقا لألوضاع والشروط التي تنظمها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

 (61)مادة 

تجريه اإلدارة ال تصرف رخص القيادة المشار إليها في المادة السابقة إال إذا اجتاز الطالب اختبار القيادة الذي 

 العامة للمرور وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد االختبار وشروطه والرسوم المطلوبة لذلك.

ويجوز اإلعفاء من اختبار القيادة لمن يحمل رخصة قيادة قانونية من دولة أخرى أو لمن يحمل رخصة قيادة 

  عسكرية وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية.

 (69)مادة 

يجب على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار اإلدارة العامة للمرور خالل عشرة أيام من تاريخ التغيير 

 بكتاب موصى عليه. 

 (68)مادة 

يصدر وزير الداخلية قرارا بتنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصا دولية يبين فيه الشروط الالزم توافرها فيها 

 ويحدد عددها والرسوم المستحقة عليها، كما ينظم شروط صرف الرخص. 

 (63مادة )

  يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا ذلك.

 (91)مادة 

ال يجوز إنشاء أو إدارة مدارس أو مكاتب لتعليم قيادة السيارات إال بعد الحصول على ترخيص من اإلدارة العامة 

 للمرور. 

وال يجوز ألحد ممارسة تعليم الغير قيادة السيارات إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من اإلدارة العامة للمرور ، 

يفوضه االستثناء من هذا الحكم في حاالت التعليم التي تقوم بها السلطات العسكرية ويجوز لوزير الداخلية أو من 

 والهيئات الحكومية. 

وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وإجراءات كل من الترخيصين المذكورين في الفقرتين السابقتين ومدتهما 

واالمتحان بالمدارس أو المكاتب وتجديدهما ورسومهما ، كما تقرر نظم التعليم وتضع برامجه ونظم العمل 

 المذكورة.

وتبين كذلك قواعد األشراف على المدارس والمكاتب والمعلمين المشار إليهم والحاالت التي يجوز فيها سحب  

 الترخيص سحبا مؤقتا أو إلغاؤه نهائيا. 
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العمل بهذا القانون ويسمح للمدارس والمكاتب واألشخاص القائمين بالتعليم والذين يحملون ترخيصا بذلك وقت 

االستمرار في مزاولة عملهم مدة أقصاها ثالثة شهور على أن يتقدموا خاللها للحصول على تراخيص جديدة وفقا 

 ألحكامه، و إال اعتبرت تراخيصهم ملغاة. 

 (96)مادة 

ألحكام هذا  يعتبر المعلم في حكم سائق السيارة ويكون مسئوال وحده أو مع المتعلم جزائيا عما يقع من مخالفة

القانون إثناء التعليم ما لم يثبت أنه لم يكن مقصرا أو أن المتعلم ارتكب المخالفة مخالفا لتعليماته ورغم تنبيهه 

 وتحذيره. 

 (99)مادة 

 ال يجوز ألحد أن يتعلم قيادة السيارات إال بعد الحصول على تصريح تعليم من اإلدارة العامة للمرور.

 ة نظام صرف تصاريح التعليم وشروطها ومدتها ورسومها. وتبين الالئحة التنفيذي

 (99)مادة 

  -يشترط الحصول على تصريح من اإلدارة العامة للمرور في الحاالت اآلتية:

 نقل األشخاص في سيارات الشحن.  -6 

 سائق العربة التي يجرها حيوان.  -9

 ويجوز بقرار من وزير الداخلية اشتراط الحصول على تصريح في أحوال أخرى. 

 وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إصدار التصاريح وشروطها ورسومها ومدة سريانها. 

 (94)مادة 
الفتين من يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح ألول مرة إذا ارتكب صاحبها في خالل السنة األولى من منحها مخ

( وال يمنح رخصة جديدة إال بعد مدة ال 98مكررا،  99، 4عدا البند  99المخالفات المنصوص عليها في المواد )

 تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب. ويجوز إعادة اختبار المخالف إذا رأت الجهة المختصة ذلك. 
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  : الباب الرابع

 قواعد المرور وآدابه
 

 (99)مادة 
ال يجوز قيادة المركبات بحالة تعرض حياة األشخاص واألموال للخطر وعلى كل من يستعمل الطريق من المشاة 

وقائدي جميع أنواع المركبات وقائدي الحيوانات التزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعالماته 

 وتعليمات رجال الشرطة. 

ر الداخلية قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعالماته والحدين األقصى واألدنى وتبين الالئحة التنفيذية وقرارات وزي

 لسرعة المركبات عند الحاجة. 

 (91)مادة 
تضع األجهزة المختصة بوزارة الداخلية القواعد والنظم الالزمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سالمتها وسالمة 

ولهذه األجهزة تنظيم وتحديد أماكن الفتات وإشارات المرور  الركاب والمشاة والمركبات واألشراف على تنفيذها،

 الضوئية وعالمات المرور الدولية وغير ذلك.

كما تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات األجرة والباص العام وأماكن سير 

مات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين وعبور المشاة، ولها بصفه عامة اتخاذ كافة اإلجراءات وإصدار التعلي

 السالمة للجميع. 

 

 (99)مادة 
يجوز لوزير الداخلية أن يحدد أماكن ال يجوز الوقوف فيها إال لمدة محدودة ومقابل رسم يحدده، ويصدر قرار 

 بتنظيم الوقوف في هذه األماكن وبيان طريقة تحصيل الرسم. 

 (98)مادة 
ال يجوز عمل حفريات بالطريق أو أشغال أو عمل تعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور إال 

 بتصريح خاص من اإلدارة العامة للمرور وباالتفاق مع الجهات المختصة. 

 ولرجال الشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون الزمة ولهم إزالة المخالفة بالطريق اإلداري على نفقة المتسبب. 

 (93)مادة 
على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات لألشخاص الوقوف وترك السيارة في مكان الحادث وإبالغ 

 أقرب رجل شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه. 

 (91)مادة 
يعتبر كل من مالك المركبة اآللية أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها مسئوال مسئولية كاملة عن أية 

مخالفة ألحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له، ما لم يقدم دليال مقنعا على أن الذي كان 

 ا آخر مع تقديم كافة البيانات لإلرشاد عنه. يقود المركبة وقت وقوع المخالفة شخص

 (96)مادة 
 ال يجوز لقائد أية مركبة أن يرتكب فعال مخالفا لآلداب العامة في المركبة أو أن يسمح بذلك. 

 (99)مادة 
 ال يجوز إجراء سباق سيارات أو دراجات آلية بالطريق العام بدون ترخيص من اإلدارة العامة للمرور.
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  : لباب الخامسا

 العقوبات
 

 ( 99)مادة 

مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 

 على ثالثة أشهر، وبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعال من األفعال اآلتية:

قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة ال تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف  -6

 سريانها. 

 قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.  -9

 ( من قانون المرور.96،  93مخالفة أحكام المادتين ) -9

 ( من قانون المرور. 98مكررا ،  61مخالفة أحكام المادتين ) -4

قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من اإلدارة العامة  -9

 للمرور مع تغيير بعض أو كل األرقام أو بلوحاٍت غير مصروفة من اإلدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام

 اللوحات األصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة. 

تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة  -1

 أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو استخراج صورة أو بدل فاقد ألي منها. 

 مكررا( 99)مادة 
المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال  مع عدم اإلخالل بالتدابير

تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على ثالثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز إشارة المرور 

 الضوئية الحمراء. 

 ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 

 تجاوز الحد األقصى للسرعة المقررة. -6

 إجراء سباق للمركبات اآللية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح. -9

 سريعة والدائرية. قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق ال - 9

 (94مادة )
مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 

على شهر، وبغرامة ال تزيد على خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعال من األفعال 

 التالية:

تيجة مخالفة أحكام قانون المرور والئحته التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات األفراد أو المرافق التسبب ن -6

 العامة. 

 استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب باألجرة.  -9

 تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.  -9

و كانت مكابحها )فراملها( أو إحداها بها خلل أو غير صالحة قيادة مركبة آلية خالية من المكابح )الفرامل( أ -4

 لالستعمال. 

تسليم مالك المركبة اآللية أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة  -9

 مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون. 

 (99مادة )
مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 

على خمسة عشر يوما وبغرامة ال تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعال 

 من األفعال التالية: 

 و موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها. قيادة مركبة آلية دون علم أ -6

قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة األرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو  -9

 لون أو شكل اللوحات المصروفة من اإلدارة العامة للمرور. 

سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحاالت التي  قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة -9

 يوجب القانون الحصول على تصريح فيها. 

االمتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون لرجال الشرطة  -4

 عند طلبها. 

 أطوالها أو وزنها. مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو -9
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قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو  -1

يسيل منها مواد قابلة لالشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صالحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما 

يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة يشكل خطرا على مستعملي الطريق،أو بها حادث 

 لالستعمال. 

استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آالت تنبيه أو أية أجهزة أخرى خالف المصرح به قانونا ويجب ضبطها  -9

 والحكم بمصادرتها. 

إلحاق أضرار أو تلفيات بالعالمات المرورية واإلشارات الضوئية وأجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير  -8

 معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها. 

 السير أو الوقوف بالمركبة على األرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.  -3

لسريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن بدون إضاءة األنوار الصغيرة الوقوف بالمركبة ليال في الطرق ا -61

 بها أو عاكس األنوار المقرر بدون عذر مقبول.

 استعمال األنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.  -66 

 مات المرورية أو السير على كتف الطريق. عدم التقيد بمدلول الخطوط األرضية أو العال -96

 االنعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.  -69

 قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين إجباري سارية المفعول، مع مراعاة أحوال اإلعفاء المقررة قانونا.  -64

 . ( من هذا القانون61مخالفة أي حكم من أحكام المادة ) -69

 (91مادة )
مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة ال تزيد على 

 خمسة عشر دينارا كل من ارتكب فعال من األفعال التالية:

مخالفة سيارات األجرة وسيارات نقل الركاب العامة )الباص( للحد األقصى لعدد الركاب أو االمتناع دون مبرر  -6

 عن نقل الركاب أو تقاضي أجر أكثر من المقرر. 

ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حارس أو مخالفة حارسها لقواعد المرور أو إهماله في رقابتها أو  -9

 قيادتها. 

 مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية )الهوائية( لقواعد المرور.  -9

قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو  -4

 الئحته التنفيذية. 

 لك إعاقة حركة المرور بالطرق. قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد األدنى للسرعة المقررة إذا ترتب على ذ -9

 قيادة مركبة آلية دون إضاءة األنوار الالزمة.  -1

 ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها.  -9

 عدم ربط حزام األمان.  -8

 الوقوف في األماكن المخصصة للمعاقين.  -3

 سماح قائد المركبة اآللية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها.  -61

قيادة مركبة آلية فاقدة ألي شرط من شروط األمن والمتانة التي تبينها الالئحة التنفيذية لقانون المرور  -66

 والقرارات المنفذة لها. 

 المرور. مخالفة تعليمات أو أوامر أو إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة -69

 تظليل زجاج المركبة خالفا للتعليمات واللوائح الصادرة بذلك.  -69

 (99مادة )
مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة ال تزيد على 

 ته التنفيذية أو القرارات المنفذة له. خمسة عشر دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو الئح

 (98مادة )
مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 

 على سنة وبغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية  كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو

 مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية. 

و تأمر المحكمة بسحب رخصة السوق مدة ال تجاوز سنة وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة السوق 

 مدة ال تزيد على ثالث سنوات.

  



 171من  15صفحة 

 (93مادة )
للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير 

المركبة أو لوحاتها المعدنية أو جميعها، مدة ال تجاوز سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو 

 رونا بوقف التنفيذ. التنفيذ باإلكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مق

 (41مادة )
 تضاعف العقوبة في جميع األحوال في حالة العود وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المرور. 

 (46مادة )

، 94مكررا،  99، 99يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعال من األفعال المنصوص عليها في المواد ) 

 ( من هذا القانون أو الئحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على األسس التالية:   99، 91، 99

 (.  99أن يدفع مبلغ ثالثين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة ) -6

 (. 94أن يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة ) -9

 (. 99أحكام المادة ) أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة مخالفة -9

 (.  91أن يدفع مبلغ عشرة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة ) -4

 (. 99أن يدفع مبلغ خمسة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة ) -9

 مكررا( يتبع ما يلي: 99في حالة مخالفة أحكام المادة ) -1

ضوئية الحمراء أو إجراء سباق للمركبات اآللية على أن يدفع مبلغ خمسين دينارا في حالة تجاوز اإلشارة ال -أ
 الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية. 

أن يدفع مبلغ ال يقل عن عشرين دينارا وال يزيد على خمسين دينارا في حالة تجاوز الحد األقصى للسرعة  -ب
 المقررة، وتحدد الالئحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد األقصى للسرعة المقررة. 

رين من تاريخ ارتكاب الفعل أو إعالن المتهم إذا ويكون السداد بالجهة التي تحددها اإلدارة العامة للمرور خالل شه

 كان تحرير المحضر قد تم في غيبته، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها. 

 ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة أو تعدد مخالفاته. 

 (49مادة )
حب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو االثنين معا يجوز لمدير عام اإلدارة العامة للمرور س

 سحبا إداريا لمدة أقصاها أربعة أشهر في األحوال اآلتية:

( من هذا 94مكررا،  99، 4/ عدا البند 99إذا ارتكب فعل من األفعال المنصوص عليها في أي )المواد  -6

 القانون. 

 داب العامة. استخدام المركبة في أي مخالفة لآل -9

 في حوادث القتل أو اإلصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتج عن حوادث المركبات اآللية.  -9

وفي هذه األحوال يحق لرجل الشرطة الذي ضبط الحادث وللمحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير 

 ماع أقوال صاحب الشأن. ساعة( للتصرف بشأنها وذلك بعد س 94المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خالل )

وفي جميع األحوال تنتهي مدة السحب اإلداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب 

رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب اإلداري ال تحسب ضمن المدة التي يحددها 

 الحكم. 

 مكررا( 49مادة )
( من هذا القانون يصدر بقرار من وزير الداخلية نظام العمل بنقاط 49، 94اإلخالل بأحكام المادتين )مع عدم 

المخالفات المرورية يبين فيه أنواع تلك المخالفات وكيفية سحب رخصة السوق لمدة ال تزيد على سنة أو سحبها 

( من قانون المرور، وال يحول دون 61) نهائيًا وإعادة منحها بعد اجتياز االختبار المنصوص عليه في المادة

 العمل بهذا النظام صدور حكم قضائي باإلدانة أو الصلح مع المتهم. 
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  : الباب السادس

 أحكام عامة
 

 (49مادة )
تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختالف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف 

 عها في حالة عدم استالمها أو عدم سداد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف. الحجز، وكذلك شروط بي

ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها أو نقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات 

تها كل ذلك خارج الوزارة، كما يجوز له االتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراس

مقابل رسم يسدده مالك المركبة. وتحدد الالئحة التنفيذية طريقة وشروط اإلسناد لهذه الجهات واإلجراءات 

المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار الرسم المقرر لقاء أداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد 

 تحصيله وسداده لها. 

 (44مادة )
 أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعال من األفعال اآلتية:يجوز ألي فرد من 

 قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.  -6

 ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أي إنسان أو وفاته.  -9

 السباق بالمركبات اآللية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح. -9

محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسالمة أحد األفراد أو في حالة األمر بالوقوف الصادر من رجال  -4

 الشرطة. 

 خطر. قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس لل -9

 (49مادة )
تتولى األجهزة المختصة بوزارة الداخلية اإلشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح  

 والقرارات المنفذة له.

ويحدد وزير الداخلية صالحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور في ضبط المخالفات والتحقيق والتصرف 

 م محكمة المرور. فيها واإلدعاء أما

 مكررا( 49مادة )
 ينشأ بقرار من وزير الداخلية مجلس أعلى للمرور يختص باألمور اآلتية:

 وضع السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته.  -أ
 دراسة مشكالت المرور واقتراح أساليب عالجها تمهيدا التخاذ اإلجراءات الالزمة لوضعها موضع التنفيذ.  -ب
 التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور.  -ج
 أبداء الرأي في المسائل األخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس.  -د

 وال تكون توصيات المجلس نافذة إال بعد اعتمادها من وزير الداخلية. 

 وتحدد الالئحة التنفيذية تشكيله وإجراءات العمل فيه، وإصدار قراراته ومكافأة أعضائه. 

 (41مادة )
ارات تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة في الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح والقر

 المنفذة له حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس. 

 (49مادة )
تسري تراخيص تسيير المركبات ورخص قيادتها والتصاريح الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، 

 ثم يجوز تجديدها طبقا ألحكامه.   

 (48مادة )
بقانون السير وأي حكم آخر يخالف هذا القانون، ويستمر  6393لسنة  69يلغى العمل بالمرسوم األميري رقم 

 العمل بالنظم والقرارات المعمول بها حاليا لحين صدور الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

 

 

 

 

 (43مادة )
 يصدر وزير الداخلية الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه.
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 (91مادة )
 وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد ثالثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية.   على 

     

                                                                          

 أمير الكويت                                                                                          

 صباح السالم الصباح  

 رئيس مجلس الوزراء                                                 

 جابر األحمد الجابر الصباح                                                                

 وزير الداخلية         

 السالم الصباحسعد العبد اهلل 

 

 هــ6931رمضان  93صدر بقصر السيف في : 

 م6391سبتمبر  99الموافـق : 
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  5006لسنة  25قانون رقم 

 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 

 م في شأن المرور6767لسنة  76رقم  
 

 بعد اإلطالع على الدستور. -

 قانون الجزاء والقوانين المعدلة له. م بإصدار6311لسنة  61وعلى القانون رقم  -

م بإصدار قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية 6311لسنة  69وعلى القانون رقم  -

 والقوانين المعدلة له.

 بتنظيم محكمة المرور والقوانين المعدلة له.م 6311لسنة  99وعلى المرسوم األميري رقم  -

تراخيص المحالت التجارية والقوانين  م في شأن تنظيم6313لسنة  99وعلى القانون رقم  -

 المعدلة له.

 م في شأن المرور والقوانين المعدلة له.6391لسنة  19وعلى المرسوم بالقانون رقم  -

 وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه و أصدرناه. -

 )مادة أولى( 

، 41، 93، 98، 99، 91، 99، 94، 99، 91، 94، 61، 3فقتترة أخيتترة،   8يستتتبدل بنصتتوص المتتواد  

 م المشار إليه النصوص التالية:6391لسنة  19من المرسوم بالقانون رقم  49، 44، 49، 49، 46

 فقرة أخيرة (8مادة )

 ويصدر وزير الداخلية قرارا ببيان أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها، وقيمة الرسوم المستحقة عليها. 

 (3مادة )

المركبة رد اللوحات المعدنية إلى اإلدارة العامة للمرور في حالة االستغناء عنها أو انتهاء يجب على مالك 

الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البالد وعليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد إحداهما أن يبلغ اإلدارة 

 العامة للمرور فورا.

 (61مادة )

ة المختصة باإلدارة العامة للمرور كتابة خالل عشرة أيام من تاريخ تغيير يجب على مالك المركبة أن يخطر الجه

محل إقامته المدون بسجالتها، أو فقد إجازة تسيير المركبة اآللية أو تلفها مع إبداء رغبته في الحصول على بدل، 

 فإذا وجدت اإلجازة األصلية وجب إعادتها إلى الجهة المختصة باإلدارة العامة للمرور.

لى مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو استبدال أي وع

جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات اإلجازة أن يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة 

 باإلدارة العامة للمرور.

 (94مادة )
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ح ألول مرة إذا ارتكب صاحبها في خالل السنة األولى من منحها مخالفتين من يجوز سحب رخصة السوق التي تمن

( وال يمنح رخصة جديدة إال بعد مدة 98مكررا،  99، 4عدا البند  99المخالفات المنصوص عليها في المواد )

 .ال تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب. ويجوز إعادة اختبار المخالف إذا رأت الجهة المختصة ذلك

 (91مادة )

تضع األجهزة المختصة بوزارة الداخلية القواعد والنظم الالزمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سالمتها وسالمة 

الركاب والمشاة والمركبات واإلشراف على تنفيذها، ولهذه األجهزة تنظيم وتحديد أماكن الفتات وإشارات المرور 

ا تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف الضوئية وعالمات المرور الدولية وغير ذلك.كم

سيارات األجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة، ولها بصفة عامة اتخاذ كافة اإلجراءات وإصدار 

 التعليمات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين السالمة للجميع.

 (99مادة )

هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة في 

 على ثالثة أشهر، وبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعال من األفعال اآلتية: 

أو تقرر سحبها أو وقف قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة ال تجيز له قيادة مثل هذه المركبة  -6

 سريانها.

 قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر. -9

 ( من قانون المرور.96، 93مخالفة أحكام المادتين ) -9

 ( من قانون المرور.98مكررا،  61مخالفة أحكام المادتين ) -4

غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من اإلدارة العامة قيادة مركبة آلية  -9

للمرور مع تغيير بعض أو كل األرقام أو بلوحاتها غير المصروفة من اإلدارة العامة للمرور مدون عليها 

 أرقام اللوحات األصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.

حقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير تعمد إثبات بيانات مخالفة لل -1

 مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو استخراج صورة أو بدل فاقد ألي منها.

 (49مادة )

مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 

على شهر، وبغرامة ال تزيد على خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعال من األفعال 

 التالية:

التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور والئحته التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات األفراد أو المرافق  -6

 العامة.

 الركاب باألجرة.استعمال السيارة الخاصة في نقل  -9

 تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة. -9
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قيادة مركبة آلية خالية من المكابح )الفرامل( أو كانت مكابحها )فراملها( أو إحداها بها خلل أو غير صالحة  -4

 لالستعمال.

لديه رخصة سوق صالحة لقيادة  تسليم مالك المركبة اآللية أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن ليس -9

 مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون.

 (99مادة )

مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 

عشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعال على خمسة عشر يوما وبغرامة ال تزيد على خمسة و

 من األفعال التالية:

 قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.  -6

قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة األرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان  -9

 لون أو شكل اللوحات المصروفة من اإلدارة العامة للمرور.أو 

قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحاالت التي  -9

 يوجب القانون الحصول على تصريح فيها.

آخر يستلزمه القانون لرجال الشرطة االمتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح  -4

 عند طلبها.

 مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو أطوالها أو وزنها. -9

قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو  -1

مضرة بالصحة أو مؤثرة على صالحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يسيل منها مواد قابلة لالشتعال أو 

يشكل خطرا على مستعملي الطريق، أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة 

 لالستعمال.

ضبطها استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آالت تنبيه أو أية أجهزة أخرى خالف المصرح به قانونا ويجب  -9

 والحكم بمصادرتها.

إلحاق أضرار أو تلفيات بالعالمات المرورية واإلشارات الضوئية وأجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير  -8

 معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها.

 السير أو الوقوف بالمركبة على األرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة. -3

بالمركبة ليال في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن بدون إضاءة األنوار الوقوف  -61

 الصغيرة بها أو عاكس األنوار المقرر بدون عذر مقبول.

 استعمال األنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها. -66

 الخطوط األرضية أو العالمات المرورية أو السير على كتف الطريق.عدم التقيد بمدلول  -69

 االنعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير. -69
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 قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين إجباري سارية المفعول، مع مراعاة أحوال اإلعفاء المقررة قانونا. -64

 ( من هذا القانون.61)مخالفة أي حكم من أحكام المادة  -69

 (91مادة )

مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة ال تزيد على 

 خمسة عشر دينارا كل من ارتكب فعال من األفعال التالية:

قصى لعدد الركاب أو االمتناع دون مبرر مخالفة سيارات األجرة وسيارات نقل الركاب العامة )الباص( للحد األ -6

 عن نقل الركاب أو تقاضي أجر أكثر من المقرر.

ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حارس أو مخالفة حارسها لقواعد المرور أو إهماله في رقابتها أو  -9

 قيادتها.

 مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية )الهوائية( لقواعد المرور. -9

قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو  -4

 الئحته التنفيذية.

 قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد األدنى للسرعة المقررة إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطرق. -9

 الالزمة. قيادة مركبة آلية دون إضاءة األنوار -1

 ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها. -9

 عدم ربط حزام األمان. -8

 الوقوف في األماكن المخصصة للمعاقين. -3

 سماح قائد المركبة اآللية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها. -61

والمتانة التي تبينها الالئحة التنفيذية لقانون المرور قيادة مركبة آلية فاقدة ألي شرط من شروط األمن  -66

 والقرارات المنفذة لها.

 مخالفة تعليمات أو أوامر أو إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور. -69

 تظليل زجاج المركبة خالفا للتعليمات واللوائح الصادرة بذلك. -69

 (99مادة )

رة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة ال تزيد على مع عدم اإلخالل بالتدابير المقر

 خمسة عشر دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
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 (98مادة )

شد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تزيد مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أ

على سنة وبغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو 

تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص 

 الطبيعية.  

ر المحكمة بسحب رخصة السوق مدة ال تجاوز سنة وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة السوق وتأم

 مدة ال تزيد على ثالث سنوات.

 (93مادة )

للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير 

ميعها، مدة ال تجاوز سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو المركبة أو لوحاتها المعدنية أو ج

 التنفيذ باإلكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

 (41مادة )

 تضاعف العقوبة في جميع األحوال في حالة العود وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المرور.

 (46)مادة 

، 94مكررا،  99، 99يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعال من األفعال المنصوص عليها في المواد )

 ( من هذا القانون أو الئحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على األسس التالية:99، 91، 99

 (.99أن يدفع مبلغ ثالثين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة ) -6

 (.94ن يدفع مبلغ عشرين دينارا في مخالفة أحكام المادة )أ -9

 (.99أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة ) -9

 (.91أن يدفع مبلغ عشرة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة ) -4

 (.99أن يدفع مبلغ خمسة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة ) -9

 مكررا( يتبع ما يلي: 99مخالفة أحكام المادة )في حالة  -1

أن يدفع مبلغ خمسين دينارا في حالة تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء أو إجراء سباق للمركبات اآللية على  -أ
 الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.

ال يقل عن عشرين دينارا وال يزيد على خمسين دينارا في حالة تجاوز الحد األقصى للسرعة أن يدفع مبلغ  -ب
 المقررة، وتحدد الالئحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد األقصى للسرعة المقررة.

اب الفعل أو إعالن المتهم إذا ويكون السداد بالجهة التي تحددها اإلدارة العامة للمرور خالل شهرين من تاريخ ارتك

كان تحرير المحضر قد تم في غيبته، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.ويجوز رفض 

 الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة أو تعددت مخالفاته.
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 (49مادة )

إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو االثنين معا يجوز لمدير عام اإلدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو 

 سحبا إداريا لمدة أقصاها أربعة أشهر في األحوال اآلتية:

( من هذا 94مكررا، 99، 4/ عدا البند 99إذا ارتكب فعل من األفعال المنصوص عليها في أي )المواد  -6

 القانون.

 استخدام المركبة في أي مخالفة لآلداب العامة. -9

 وادث القتل أو اإلصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتج عن حوادث المركبات اآللية.في ح -9

وفي هذه األحوال يحق لرجل الشرطة الذي ضبط الحادث وللمحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير 

 ساعة( للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن. 94المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خالل )

وفي جميع األحوال تنتهي مدة السحب اإلداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب 

رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب اإلداري ال تحسب ضمن المدة التي يحددها 

 الحكم.

 (49مادة )

ز المركبات على اختالف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حج

 عدم سداد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف. الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استالمها أو

ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها أو نقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات 

رة، كما يجوز له االتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك خارج الوزا

 مقابل رسم يسدده مالك المركبة.

وتحدد الالئحة التنفيذية طريقة وشروط اإلسناد لهذه الجهات واإلجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين 

 مل الذي يسند إليها وقواعد تحصيله وسداده لها.مقدار الرسم المقرر لقاء أداء هذه الجهات الع

 (44مادة )

 يجوز ألي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعال من األفعال اآلتية:

 قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. -6

 إنسان أو وفاته.ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أي  -9

 السباق بالمركبات اآللية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح. -9

محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسالمة أحد األفراد أو في حالة األمر بالوقوف الصادر من رجال  -4

 الشرطة.

 عرض حياة الناس للخطر.قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه ت -9
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 (49مادة )

تتولى األجهزة المختصة بوزارة الداخلية اإلشراف على انتظام حركة المرور و تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح 

 والقرارات المنفذة له.

ويحدد وزير الداخلية صالحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور في ضبط المخالفات والتحقيق والتصرف 

 فيها واإلدعاء أمام محكمة المرور. 

 )مادة ثانية(

مكررا، 99مكررا،  61م المشار إليه مواد جديدة بأرقام ) 6391لسنة  91تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 

 ا( نصوصها كالتالي:مكرر 49مكررا،  49

 مكررا( 61مادة ) 

يحظر على ورش إصالح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط قبول إجراء أية إصالحات 

  بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إال بعد تقديم إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

 الداخلية اإلجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.ويحدد بقرار من وزير 

 مكررا( 99مادة )

مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال 

ز إشارة المرور تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على ثالثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاو

 الضوئية الحمراء.

 ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

 تجاوز الحد األقصى للسرعة المقررة. -6

 إجراء سباق للمركبات اآللية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح. -9

 ركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.قيادة م -9

 

 مكررا( 49مادة )

( من هذا القانون يصدر بقرار من وزير الداخلية نظام العمل بنقاط 94،49مع عدم اإلخالل بأحكام المادتين )

سحبها  المخالفات المرورية يبين فيه أنواع تلك المخالفات وكيفية سحب رخصة السوق لمدة ال تزيد على سنة أو

( من قانون المرور، وال يحول دون 61نهائيا وإعادة منحها بعد اجتياز االختبار المنصوص عليه في المادة )

 العمل بهذا النظام صدور حكم قضائي باإلدانة أو الصلح مع المتهم.

 مكررا( 49مادة )

 ينشأ بقرار من وزير الداخلية مجلس أعلى للمرور يختص باألمور اآلتية:
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 السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته.وضع  -أ

 دراسة مشكالت المرور واقتراح أساليب عالجها تمهيدا التخاذ اإلجراءات الالزمة لوضعها موضع التنفيذ. -ب

 التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور. -ج

المسائل األخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس.و ال تكون توصيات المجلس إبداء الرأي في  -د
نافذة إال بعد اعتمادها من وزير الداخلية.وتحدد الالئحة التنفيذية تشكيله وإجراءات العمل فيه، وإصدار قراراته 

 ومكافأة أعضائه.

 )مادة ثالثة(

( وعبارة )إجازة تسيير مركبة( بعبارتي )ترخيص مركبة أو تستبدل عبارة )رخصة سوق( بعبارة )رخصة قيادة

ترخيص تسيير مركبه( كما تستبدل عبارة )رجال الشرطة( بعبارة )رجال الشرطة والمرور( أين ما وردت في 

 م المشار إليه والئحته التنفيذية.19/6391المرسوم بالقانون رقم 

 )مادة رابعة(

المشار  19/91جال الشرطة في تنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم لوزير الداخلية أن يفوض من يراه من ر

 إليه.

 )مادة خامسة(

 م.        9116على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر سنة 

 أمير الكويت                                                                                                          

 جابر األحمد الصباح 

 هـ 6499جمادي األولى  9صدر بقصر بيان في: 

 م 9116يوليو  99الموافق: 
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 المخالفات والعقوبات 

    وأمر الصلح وعدد النقاط

 
من األمور الحيوية لمستخدمي  إن وصف المخالفات مع العقوبات و أمر الصلح وتحديد عدد النقاط تمهيد: 

الطريق من سائقي مركبات آلية ودراجات آلية وهوائية ومشاة ورجل شرطة  وتكون معرفة هذه 

القواعد القانونية أهم بالنسبة لألخير السيما أنه يقوم بتنفيذ القانون بتحرير المخالفات وبإحالتها 

 لح مع المخالف.للمحكمة، فتكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو قبول الص
 76( بتعديل أحكام المرسوم بقانون )5002لسنة  25ولقد تم االستناد بشكل أساسي على القانون )

 .  2/22/5002( والذي تم العمل به من تاريخ 2767لسنة 

 
 وتعديالته في شأن المرور م(1976لسنة  67)المرسوم بالقانون رقم وصف التهم حسب 

 وصف التهمة الرمز الرقم

 المحكمة المرور

 الحبس ال يزيد النقاط الصلح
الغرامة 

 ال تزيد

( من قـانون المـرور 33مــادة )   

 30 قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق 33011 1
ال 

 توجد
 100 ثالثة أشهر

 30 قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق 33012 2
ال 

 توجد
 100 ثالثة أشهر

 100 ثالثة أشهر 3 30 قيادة مركبة آلية برخصة ال تجيز قيادتها 33013 3

 100 ثالثة أشهر 3 30 مركبة آلية برخصة تقرر سحبهاقيادة  33014 4

 100 ثالثة أشهر 3 30 قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها 33015 5

 100 ثالثة أشهر 4 30 الرعونة بالقيادة وتعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر 33021 6

 100 ثالثة أشهر 4 30 الغير للخطرالتفريط بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو  33022 7

 100 ثالثة أشهر 4 30 أو الغير للخطر اإلهمال بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب 33023 8

 100 ثالثة أشهر 4 30 للخطرعدم االنتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير  33024 9

 30 عدم الوقوف و إبالغ الشرطة إذا تسبب بحادث 33031 10
ال 

 توجد
 100 ثالثة أشهر

 100 ثالثة أشهر 3 30 مخالفة اآلداب العامة 33032 11

 30 إصالح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة 33041 12
ال 

 توجد
 100 ثالثة أشهر

 30 الطرق دون تصريح من المرورالعمل في  33042 13
ال 

 توجد
 100 ثالثة أشهر

 100 ثالثة أشهر 3 30 قيادة مركبة آلية غير مرخص بها 33051 14

 100 ثالثة أشهر 3 30 مخالفة شروط اللوحات التجارية 33052 15

 100 ثالثة أشهر 3 30 قيادة مركبة آلية بدون لوحاتها المعدنية 33053 16

 100 ثالثة أشهر 3 30 مركبة بلوحات غير مصروفه من المرورقيادة  33054 17

 100 ثالثة أشهر 3 30 تغيير بعض أو كل أرقام اللوحة األصلية 33055 18

 100 ثالثة أشهر 3 30 قيادة مركبة بلوحات مزورة 33056 19

 100 ثالثة أشهر 3 30 إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير 33061 20
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 100 ثالثة أشهر 3 30 إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق 33062 21

 100 ثالثة أشهر 3 30 إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم 33063 22

 100 ثالثة أشهر 3 30 إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورة الترخيص 33064 23

 100 ثالثة أشهر 3 30 حقيقية للحصول على بدل فاقدإثبات بيانات غير  33065 24

مكرر ( من قـانون المـرور 33مــادة )   

 300 ثالثة أشهر 4 50 تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء 33071 287

 100 ثالثة أشهر 4 20 كيلو متر 50تجاوز الحد األقصى للسرعة المقررة بما ال يزيد على  33081 288

 100 ثالثة أشهر 4 30 كيلو متر 30الحد األقصى للسرعة المقررة بما ال يزيد على تجاوز  33082 289

 100 ثالثة أشهر 4 40 كيلو متر 40تجاوز الحد األقصى للسرعة المقررة بما ال يزيد على  33083 290

 100 ثالثة أشهر 4 50 كيلو متر 40تجاوز الحد األقصى للسرعة المقررة فوق  33084 291

 100 ثالثة أشهر 3 50 السباق دون تصريح على الطرق 33091 292

 100 ثالثة أشهر 3 50 مخالفة شروط تصريح السباق 33092 293

 100 ثالثة أشهر 4 50 قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة 33101 294

 100 ثالثة أشهر 4 50 قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية 33102 295

( من قـانون المـرور 34مــادة )   

 20 التسبب بحادث يضر بممتلكات األفراد 34011 25
ال 

 توجد
 75 شهر

 20 التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة 34012 26
ال 

 توجد
 75 شهر

 75 شهر 2 20 استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب باألجرة 34021 27

 75 شهر 2 20 تعطيل حركة المرور في الطرقات العامةتعمد  34031 28

 75 شهر 2 20 تعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة 34032 29

 75 شهر 2 20 قيادة مركبة آلية خالية من المكابح 34041 30

 75 شهر 2 20 قيادة مركبة آلية يوجد خلل في مكابحها 34042 31

 75 شهر 2 20 بمكابح غير صالحة لالستعمالقيادة مركبة آلية  34043 32

 75 شهر 2 20 تسليم المركبة لمن ليس لديه رخص سوق صالحة 34051 33

 75 شهر 2 20 تسليم المركبة لشخص بدون رخصة سوق 34052 34

 75 شهر 2 20 تسليم المركبة لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون 34053 35

قـانون المـرور( من  32مــادة )   

 15 قيادة مركبة آلية دون علم مالكها أو حائزها 35011 36
ال 

 توجد
 25 خمسة عشر يومًا

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 قيادة مركبة آلية بلوحات غير واضحة 35021 37

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة األرقام 35022 38

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 مركبة آلية بلوحة واحدةقيادة  35023 39

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 قيادة مركبة آلية مع تغيير مكان اللوحات 35024 40

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات 35025 41

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 قيادة مركبة آلية مع تغيير شكل اللوحات 35026 42

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستوجبه القانون 35031 43

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه 35032 44

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 مخالفًا لشروط التصريحقيادة مركبة آلية  35033 45

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 مخالفة شروط اإلدخال الجمركي المؤقت 35034 46

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 عمل موكب بدون تصريح 35035 47
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 25 خمسة عشر يومًا 1 15 تصريح الموكبمخالفة شروط  35036 48

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 عمل تجمعات بدون تصريح 35037 49

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 مخالفة شروط تصريح التجمعات 35038 50

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 االمتناع عن تقديم رخصة سوق 35041 51

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 المركبةاالمتناع عن تقديم إجازة تسير  35042 52

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 االمتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون 35043 53

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة 35051 54

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 مخالفة مركبات النقل لشروط االرتفاع 35052 55

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 مركبات النقل لشروط عرض الحمولةمخالفة  35053 56

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة 35054 57

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة 35055 58

 25 عشر يومًاخمسة  1 15 قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة 35061 59

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 قيادة مركبة آلية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة 35062 60

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 قيادة مركبة آلية تتطاير حمولتها 35063 61

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد قابلة لالشتعال 35064 62

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة 35065 63

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 قيادة مركبة آلية  يسيل منها ما يؤثر على صالحية الطريق 35066 64

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطرًا على مستعملي الطريق 35067 65

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازنها 35068 66

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 قيادة مركبة آلية إطاراتها غير صالحة 35069 67

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 استعمال مصابيح خالف المصرح به قانونًا 35071 68

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 المصرح قانونًااستعمال مكبرات الصوت خالف  35072 69

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 استعمال آالت تنبيه أو أجهزة أخرى خالف المصرح به قانونًا 35073 70

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 إلحاق أضرار بعالمات المرور 35081 71

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 إلحاق أضرار باإلشارات الضوئية 35082 72

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 المراقبة المروريةالضبط و  إلحاق أضرار بأجهزة 35083 73

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 تغيير معالم عالمات المرور 35084 74

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 تغيير أماكن عالمات المرور 35085 75

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 تغيير اتجاهات عالمات المرور 35086 76

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 وضع ملصقات على عالمات المرور 35087 77

 15 السير على األرصفة المخصصة للمشاة 35091 78
ال 

 توجد
 25 خمسة عشر يومًا

 15 الوقوف على األرصفة المخصصة للمشاة 35092 79
ال 

 توجد
 25 خمسة عشر يومًا

 15 السير على طرق المشاة 35093 80
ال 

 توجد
 25 خمسة عشر يومًا

 15 الوقوف على طرق المشاة 35094 81
ال 

 توجد
 25 خمسة عشر يومًا

 15 الوقوف لياًل بالطرق السريعة دون إضاءة األنوار الصغيرة 35101 82
ال 

 توجد
 25 خمسة عشر يومًا

 15 على الطرق السريعة دون عاكس األنوارالوقوف لياًل  35102 83
ال 

 توجد
 25 خمسة عشر يومًا

 25 خمسة عشر يومًاال  15 استعمال األنوار المبهرة للبصر 35111 84
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 توجد

 15 استعمال المصابيح الكاشفة 35112 85
ال 

 توجد
 25 خمسة عشر يومًا

 25 يومًاخمسة عشر  1 15 عدم التقيد بمدلول الخطوط األرضية 35121 86

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 عدم التقيد بمدلول العالمات المرورية 35122 87

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 السير على كتف الطريق 35123 88

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 االنعطاف عكس السير 35131 89

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 الدوران عكس السير 35132 90

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 السيرالدخول عكس  35133 91

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 الرجوع عكس السير 35134 92

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين سارية 35141 93

 15 عدم إبالغ المرور عن تغيير محل اإلقامة 35151 94
ال 

 توجد
 25 خمسة عشر يومًا

 15 عن فقدان إجازة تسيير مركبة آليةعدم إبالغ المرور  35152 95
ال 

 توجد
 25 خمسة عشر يومًا

 15 عدم إبالغ المرور عن تلف إجازة تسيير مركبة آلية 35153 96
ال 

 توجد
 25 خمسة عشر يومًا

 15 تغيير غرض استعمال المركبة دون موافقة المرور 35154 97
ال 

 توجد
 25 خمسة عشر يومًا

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 المركبة دون موافقة المرورتغيير لون  35155 98

 25 خمسة عشر يومًا 1 15 استبدال جزء جوهري دون موافقة المرور 35156 99

( من قـانون المـرور 37مــادة )   

 10 تجاوز الحد األقصى للركاب ] أجرة ، باص [ 36011 100
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 نقل الركاب ] أجرة ، باص [االمتناع دون مبرر عن  36012 101
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 تقاضي أجر أكثر من المقرر ] أجرة ، باص [ 36013 102
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 ترك الحيوانات دون حارس 36021 103
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 مخالفة حارس الحيوانات لقواعد المرور 36022 104
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 إهمال حارس الحيوانات في قيادتها ورقابتها 36023 105
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 مخالفة المشاة لقواعد المرور 36031 106
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 مخالفة قائدي الدراجات الهوائية لقواعد المرور 36032 107
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم حمل إجازة تسيير المركبة أثناء القيادة 36041 108
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم حمل رخصة السوق أثناء القيادة 36042 109
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 15 ال يوجدال  10 عدم حمل تصريح يستلزمه القانون أو الالئحة أثناء القيادة 36043 110
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 توجد

 10 السرعة أقل من الحد األدنى وإعاقة حركة المرور 36051 111
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 قيادة مركبة آلية دون إضاءة األنوار الالزمة 36061 112
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 ترك المركبة مهملة على الطرق 36071 113
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 ترك المركبة مهملة على جوانب الطرق 36072 114
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 ترك أنقاض المركبة على الطرق 36073 115
ال 

 توجد
 15 يوجدال 

 10 ترك أنقاض المركبة على جوانب الطرق 36074 116
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 15 ال يوجد 1 10 عدم ربط حزام األمان 36081 117

 10 الوقوف في األماكن المخصصة للمعاقين 36091 118
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 وجود ركاب على األجزاء الخارجية للمركبة 36101 119
ال 

 توجد
 15 يوجدال 

 10 قيادة مركبة آلية فاقدة لشروط األمن والمتانة 36111 120
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عمل إضافات في أجزاء المركبة 39011 121
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 وصل شاصي المركبة 39012 122
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 إجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة 41011 123
ال 

 توجد
 15 يوجد ال

 10 بروز اإلطارات خارج جسم المركبة 43011 124
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 وجود كسر في زجاج المركبة 46011 125
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 تركيب ستائر داخل المركبة 46012 126
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود مرآة عاكسة 47011 127
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 وجود مساحة مطر للزجاج األمامي عدم 47021 128
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود حواجز للشمس للزجاج األمامي 47031 129
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم صالحية لون المركبة 47041 130
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم صالحية األنوار الكاشفة في المركبة 48011 131
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 15 ال يوجدال  10 عدم وجود األنوار الكاشفة في المركبة 48012 132
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 توجد

 10 عدم صالحية نور التالقي في المركبة 48021 133
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود نور التالقي في المركبة 48022 134
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم صالحية أنوار الموضع في المركبة 48031 135
ال 

 توجد
 15 يوجدال 

 10 عدم وجود أنوار الموضع في المركبة 48032 136
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم صالحية نور المكابح في المركبة 48041 137
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود نور المكابح في المركبة 48042 138
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 المركبةعدم صالحية أنوار اللوحة الخلفية في  48051 139
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود أنوار اللوحة الخلفية في المركبة 48052 140
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم صالحية إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة 48061 141
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة 48062 142
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم صالحية األنوار الدالة على االنعطاف في المركبة 48071 143
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود األنوار الدالة على االنعطاف في المركبة 48072 144
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم صالحية األنوار في الدراجة 48081 145
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 في الدراجةعدم وجود أنوار  48082 146
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم صالحية المصباح األحمر في العربة التي تجرها حيوانات 48083 147
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود المصباح األحمر في العربة التي تجرها حيوانات 48084 148
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم صالحية جهاز التنبيه 49011 149
ال 

 توجد
 15 يوجدال 

 10 عدم وجود حاجر التصادم ] الدعامية [ 50011 150
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود إطار احتياطي 51011 151
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود أدوات تصليح 51012 152
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 تركيب إضافات 52011 153
ال 

 توجد
 15 ال يوجد
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 10 وضع كتابات 52012 154
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 وضع ملصقات 52013 155
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم كتابة األرقام على األبواب ) األجرة ( 53071 156
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وضع لوحة أجرة تضاء لياًل داخل المركبة 53081 157
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 إطفاءعدم تزويد سيارة األجرة بجهاز  53101 158
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم لبس الخوذة أثناء قيادة الدراجة اآللية 54041 159
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود إنارة كافية داخل مركبات نقل الركاب 55051 160
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود جهاز إطفاء داخل مركبات نقل الركاب 55061 161
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود صندوق إسعاف في مركبات نقل الركاب 55071 162
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على األبواب ) نقل الركاب ( 55081 163
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم كتابة عدد الركاب على األبواب ) نقل الركاب ( 55082 164
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وضوح كتابة األرقام وعدد الركاب على األبواب )نقل الركاب ( 55083 165
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود رباط أساسي للمقطورة 56041 166
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود رباط إضافي مساعد للمقطورة 56042 167
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود عمود االرتفاع 57031 168
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وضع شريط عاكس على مؤخرة الشاحنة 57061 169
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود جهاز إطفاء في الشاحنة 57071 170
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود أقفال لحاملة الحاويات 57081 171
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود سالسل ربط للحاويات 57082 172
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود قضبان مساندة على جانبي حاملة الحاويات 57083 173
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على األبواب ) الشاحنات بأنواعها ( 57091 174
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 15 ال يوجدال  10 بأنواعها (عدم كتابة الحمولة على األبواب ) الشاحنات  57092 175
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 توجد

 10 عدم وضوح كتابة األرقام والحمولة على األبواب ) الشاحنات بأنواعها ( 57093 176
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود منبهات ضوئية بلون أصفر على الشاحنات 57101 177
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم تغطية الحمولة لحفظها من السقوط 59011 178
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم ربط الحمولة 59012 179
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 استخدام أنوار حمراء في مقدمة المركبة 17511 180
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 استخدام أجهزة عاكسة حمراء في مقدمة المركبة 17512 181
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 المركبةاستخدام مواد عاكسة في مقدمة  17513 182
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 استخدام أنوار بيضاء في مؤخرة المركبة 17514 183
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 استخدام مواد عاكسة غير حمراء في مؤخرة المركبة 17515 184
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 مخالفة تعليمات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور 36121 185
ال 

 توجد
 15 يوجد ال

 10 مخالفة أوامر رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور 36122 186
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 مخالفة إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور 36123 187
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 انتهاء العمر االفتراضي لمركبة األجرة تحت الطلب 36124 188
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وجود عداد تعرفه ركاب في سيارات األجرة تحت الطلب 36125 189
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم تثبيت صورة الترخيص خلف المقعد األمامي ) أجرة تحت الطلب( 36126 190
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

191 36127 
)أجرة تحت  عدم تثبيت صورة فوتوغرافية للسائق خلف المقعد األمامي

 الطلب(
10 

ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم تثبيت صورة رقم المركبة خلف المقعد األمامي ) أجرة تحت الطلب( 36128 192
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 مخالفة أوقات مرور الشاحنات 36129 193
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم وضع ملصق التأمين 59001 194
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 إفساح الطريق لمركبات الطوارئ المعتمدةعدم  12511 195
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم إفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية 12611 196
ال 

 توجد
 15 ال يوجد
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 10 استعمال المركبة في اإلعالن دون تصريح 12811 197
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 الهروب من  الدورية 13611 198
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 السرعة أقل من الحد األقصى وعدم التزام الجانب األيمن للطريق 14011 199
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم التزام الجانب األيمن للطريق والرؤية غير كافيه 14021 200
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم التزام الجانب األيمن للطريق مع مقابلة مركبة باالتجاه المضاد 14031 201
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم إفساح المجال لمركبة أخرى للتخطي 14041 202
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم التزام الجانب األيمن عند الرغبة باالنعطاف يمينًا 14051 203
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم استعمال إشارة التنبيه لالنعطاف 14231 204
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 التحوط للمرور القادم خلفه و أمامه عند االنعطافعدم  14251 205
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم التزام مركبات النقل بالجانب األيمن للطريق 14611 206
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم ترك مسافة كافية مع المركبة التي أمامه 14711 207
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 دون مبرراستعمال الفرامل فجأة  14712 208
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم التزام الدراجات الجانب األيمن للطريق 14811 209
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 التخطي والرؤية غير واضحة 15111 210
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 التخطي مع وجود عائق أو خطورة 15121 211
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 المركبة التي تتبعه بالتخطيالتخطي مع شروع  15131 212
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 التخطي مع إبداء المركبة التي أمامه الرغبة بتخطيه 15141 213
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم ترك مسافة جانبية كافية مع المركبة المراد تخطيها 15181 214
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 إتمام التخطيعدم العودة للجانب األيمن عند  15191 215
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 التخطي في التقاطعات والدوارات والميادين 15314 216
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 التخطي مع توقف رتل مركبات بسبب عرقلة المرور 15351 217
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 15 ال يوجدال  10 التخطي مع توقف رتل مركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها 15352 218
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 توجد

 10 التخطي في المنحنيات 15361 219
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 التخطي في المرتفعات 15362 220
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 التخطي في الطرق الزلقة 15363 221
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 التخطي بالقرب من خطوط عبور المشاة 15364 222
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 التخطي في األماكن المحظورة طبقًا لتعليمات المرور 15371 223
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

224 15411 
عدم إفساح المجال للمركبات المقابلة بالمرور مع وجود عائق يمين 

 المركبة
10 

ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 تخطي مركبات نقل الركاب لبعضها في المدن 15511 225
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 تخطي مركبات النقل لبعضها في المدن 15512 226
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 تسبب مركبات نقل الركاب بعرقلة السير نتيجة تخطيها لبعضها 15513 227
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 تسبب مركبات النقل بعرقلة السير نتيجة تخطيها لبعضها 15514 228
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 المرور عدم إعطاء أولوية 16111 229
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة 19611 230
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 10 تضليل الزجاج خالفًا للقانون والتعليمات 36131 231
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

( من قـانون المـرور 36مــادة )   

 5 عدم تجديد إجازة تسيير المركبة 37012 232
ال 

 توجد
 15 يوجدال 

 5 عدم رد اللوحة المعدنية عند االستغناء عنها 37091 233
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 عدم رد اللوحة المعدنية عند انتهاء الترخيص 37092 234
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 عدم رد اللوحة المعدنية عند سحب الترخيص 37093 235
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 المعدنية عند تصديرها نهائيًاعدم رد اللوحة  37094 236
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 عدم إبالغ المرور عن تلف اللوحة المعدنية 37095 237
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 عدم إبالغ المرور عن فقد اللوحة المعدنية 37096 238
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 15 ال يوجد 1 5 جلوس طفل في المقعد األمامي 10301 239
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 5 عدم تجديد رخصة السوق 37103 240
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 عدم نقل الملكية للمالك الجديد 37104 241
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 استعمال المركبة في غير غرض ترخيصها 37108 242
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 ارتداء البرقع أو النقاب أثناء القيادة 37140 243
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 ترك ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة 12311 244
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 ترك ما يتسبب في قذارة الطرق العامة 12312 245
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 إلقاء ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة 12313 246
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 العامةإلقاء ما يتسبب في قذارة الطرق  12314 247
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 وضع ما يعوق حركة المرور في الطرق العامة 12315 248
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 وضع ما يتسبب في قذارة الطرق العامة 12316 249
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 ترك المركبة و بها مفتاح تشغيلها 12411 250
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 المركبة دون انتباهالنزول من  13011 251
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 الصعود للمركبة دون انتباه 13012 252
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 ترك باب المركبة مفتوحًا معرضًا مستعملي الطريق للخطر 13013 253
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 التطويل على المذياع بصوت مزعج 13111 254
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 استعمال آلة التنبيه دون مبرر 13211 255
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 دون مبررالتجول داخل المدن ذهابًا و جيئة  13901 256
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 التسبب بإزعاج اآلخرين 13902 257
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 ممنوع الوقوف 16611 258
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 ممنوع االنتظار 16612 259
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 الوقوف فوق الجسور 16921 260
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 العلويةالوقوف في الممرات  16922 261
ال 

 توجد
 15 ال يوجد
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 5 الوقوف في اإلنفاق 16923 262
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 الوقوف في نهر الطريق بالقرب من المرتفعات 16931 263
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 الوقوف في نهر الطريق بالقرب من المنحنيات 16932 264
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 بجوار العالمات األرضية الطولية المتصلة الوقوف في نهر الطريق 16941 265
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 الوقوف في األماكن التي تحجب الرؤية عن مستعملي الطريق 16951 266
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 الوقوف أمام مداخل ومخارج حظائر المركبات 16961 267
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 محطات البنزينالوقوف أمام مداخل ومخارج  16962 268
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 الوقوف أمام مداخل ومخارج المستشفيات 16963 269
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز اإلسعاف 16964 270
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز اإلطفاء 16965 271
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الشرطة 16966 272
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 الوقوف أمام مداخل ومخارج المناطق العسكرية 16967 273
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 الوقوف أمام مداخل ومخارج المدارس 16968 274
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 حركة مركبة واقفة مرور عاقة إ 16971 275
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 الوقوف صف ثاني 16981 276
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 وقوف مركبات النقل العام بعيدًا عن رصيف محطة الركاب 17011 277
 ال

 توجد
 15 ال يوجد

 5 الوقوف في محطات الركاب 17012 278
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 وقوف سيارات األجرة في غير األماكن المخصصة لها 17211 279
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 عداد االنتظار 18311 280
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 عدم لبس النظارة الطبية 18901 281
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 قيادة الباجيات على الطريق 24501 282
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 تلف رخصة السوق 10411 296
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 5 عدم استعمال عداد التعرفة  297
ال 

 توجد
 15 ال يوجد

 15 ال يوجد 2 5 أثناء قيادة المركبة باليداستعمال الهاتف النقال      12211 298

( من قـانون المـرور 38مــادة )   

 500 سنةال  ال يجوز قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات المسكرة 38011 283
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 توجد

 ال يجوز قيادة مركبة آلية تحت تأثير المخدرات 38012 284
ال 

 توجد
 500 سنة

 ال يجوز قيادة مركبة آلية تحت تأثير المؤثرات العقلية 38013 285
ال 

 توجد
 500 سنة

 ال يجوز قيادة مركبة آلية تحت تأثير مواد تأثر في قوى الشخص الطبيعية 38014 286
ال 

 توجد
 500 سنة
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 القسم الثاني

م بالالئحة التنفيذية 6767( لسنة 16قرار وزير الداخلية رقم) - 

 لقانون المرور

 
 وزير الداخلية:

 في شأن المرور. 6391لسنة  19بعد اإلطالع على المرسوم بقانون رقم  -

 وبناء على عرض وكيل وزارة الداخلية.  -

 قرر

  : الباب األول

 ترخيص تسيير المركبات

 :  

 (6مادة )

يقدم طلب الحصول على ترخيص تسيير المركبة اآللية من مالك المركبة أو من ينوب عنه، محررا 

 على النموذج المعد لذلك، إلى القسم المختص باإلدارة العامة للمرور، بعد دفع الرسوم المقررة.

 لسالفج( المستوردة.وال يجوز في كل األحوال منح إجازة تسيير للمركبات السكراب )ا

 (9مادة )

 يرفق بطلب الترخيص المستندات اآلتية:

متتا يثبتتت شخصتتية المالتتك ومحتتل إقامتتته وصتتفته وجنستتيته ومهنتتته، ويقبتتل فتتي ذلتتك شتتهادة        -6

 الجنسية أو جواز السفر أو بطاقة هوية صادرة من جهة حكومية بالكويت. 

 ما يثبت ملكية المركبة المطلوب ترخيص تسييرها.  -9

وصتفته وجنستيته ومهنتته،    ، متع بيتان محتل إقامتته     الممثل القانوني للمالكالمستند الخاص بتعيين  -9

 للمالك.وذلك في األحوال التي ينص قانون المرور أو أي قانون آخر على تعيين ممثل 

 النموذج الخاص بطلب الفحص الفني.  -4

إجتتراء الفحتتص الفنتتي وثبتتوت    وثيقتتة تتتأمين متتن حتتوادث المركبتتة، وهتتذه يمكتتن تقتتديمها بعتتد     -9

 صالحية المركبة. 
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 (9مادة )

 يقبل في إثبات ملكية المركبة أحد المستندات اآلتية:

المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع أو من إحدى وكاالت بيع المركبتات المقيتدة    -6

 بهذه الصفة بالسجل التجاري بالكويت. 

المحتترر المتضتتمن عقتتد شتترائها فتتي غيتتر الحتتاالت المتتذكورة فتتي الفقتترة الستتابقة مصتتدقا علتتى    -9

توقيع البائع لدى كاتب العدل أو موقعا على العقتد متن المالتك أمتام الموظتف المختتص بتإدارة        

 المرور بعد التأكد من شخصيته ويؤشر الموظف المختص بذلك على المحرر. 

 عن المركبة، وذلك للمركبات الواردة من الخارج ألول مرة.  القرار الجمركي باإلفراج -9

المحرر المتضمن ألي عقد أو عمل قانوني آخر يثبت انتقال ملكية المركبتة )كالهبتة والوصتية،     -4

 وعقد إنشاء شركة أو تصفية شركة أو تركة... الخ(. 

ن سبب أيلولة ملكيتة المركبتة   المستندات القانونية بإثبات الوفاة والوراثة وحصر التركة، إذا كا -9

 مع إرفاق إقرار من جميع الورثة بمن يختارونه مسئوال عن المركبة.هو الميراث، 

 صورة رسمية للحكم القضائي الذي يفصل في ملكية المركبة.  -1 

 (4مادة )

في األحوال التي ينص قانون المرور أو أي قانون آخر على تعيين ممثل للمالك يقبل احد 

 ت اآلتية:المستندا

 إذا تعدد مالك المركبة وجب تقديم إقرار منهم بتعيين احدهم مسئوال عن إدارتها.  -6

إذا كان مالك المركبة شخصا معنويا وجب تقديم قرار من رئيس مجلس اإلدارة أو المدير العام  -9

لهذا الشخص المعنوي بتعيين اسم الشخص الطبيعي المسئول عن المركبة أو وظيفته أو 

 ه. صفت

المستند الرسمي بتعيين الولي أو الوصي أو القيم على مالك المركبة إذا كان ناقص األهلية أو  -9

 مفقودا. 

صورة رسمية للحكم القضائي الصادر بوضع المركبة تحت الحراسة، أو إقرار بوضعها تحت  -4

 الحراسة االتفاقية وباسم الحارس، وذلك إذا كان هناك نزاع على ملكية المركبة. 

 (9مادة )

تقدم المركبة عند طلب ترخيصها أو عند تجديد الترخيص إلى الفحص الفني بعد دفع الرسم  

 المقرر. 

يعفى من الفحص الفني السيارات الخاصة الجديدة والدراجات اآلليتة الخاصتة الجديتدة، وذلتك فتي      و

الثالث سنوات األولى، بشرط أن تكون وثيقة التأمين اإلجباري لصالح الغيتر ستارية المفعتول لمتدة     

 ثالث سنوات على األقل. 

 (1مادة )

 للمرور.  يتم الفحص الفني بمعرفة القسم المختص باإلدارة العامة
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 (9مادة )

 يتحقق الفاحص من صحة البيانات المبينة باألوراق ومطابقتها على المركبة. 

ويتناول الفحص تجربة المركبة وأجهزتها للتأكد من سالمتها والتحقق من استيفائها كافة الشروط 

التتتي تتطلبهتتا أحكتتام كتتل متتن قتتانون المتترور وهتتذه الالئحتتة والقتترارات المنفتتذة للقتتانون، وخاصتتة      

التحقق من استيفائها شروط األمن والمتانة والشتروط الصتحية وغيرهتا متن الشتروط التواردة فتي        

 ي تنظيم قانوني آخر. أ

ويتتتم تحديتتد وزن المركبتتة، وعتتدد الركتتاب أو مقتتدار حمولتهتتا، وتستتتوفي جميتتع البيانتتات التتواردة     

بالنموذج.ويجب إثبات تاريخ الفحص ونتيجته على طلب الترخيص وعلتى نمتوذج الفحتص الفنتي،     

 مع بيان اسم الفاحص بخط واضح. 

 (8مادة )

كبتة، يتدفع طالتب اإلجتازة الرستوم المقتررة ورستوم اللوحتات         إذا اثبت الفحص الفنتي صتالحية المر  

 المعدنية. 

 (3مادة )

إذا ثبت من الفحتص الفنتي عتدم استتيفاء المركبتة المطلتوب التترخيص لهتا ألي شترط متن شتروط             

األمن والمتانة أو أي شرط آخر يستلزمه أي تنظيم قتانوني آختر، ستجل ذلتك علتى نمتوذج الفحتص        

 ض طلبه مع بيان األسباب. الفني وأخطر الطالب برف

( ثمتان وأربعتين ستاعة متن تتاريخ علمته بقترار الفحتص بعتدم          48ويجوز لطالب الترخيص خالل )

صالحية المركبة التظلم من القرار إلى مدير اإلدارة العامة للمترور أو متن يفوضته بعتد دفتع الرستم       

 المقرر للتظلم. 

ر على نفس النموذج وفتي يتوم التظلم.فتإذا    ويتعين في هذه الحالة إعادة الفحص بمعرفة فاحص آخ

ثبتتت عنتتد إعتتادة الفحتتص بعتتد التتتظلم صتتالحية الستتيارة استتترد الطالتتب رستتم التظلم.ويجتتوز للطالتتب 

 التقدم إلعادة فحص المركبة بعد ذلك مرة أو مرات متعددة على أن يدفع الرسم المقرر في كل مرة.  

 (61مادة )

ذج المعتد لتذلك باستم المالتك الحقيقتي ، ويتذكر فيته        يصدر ترخيص تسيير المركبة على النمو

 البيانات اآلتية:

 اسم المالك الحقيقي وعنوانه وجنسيته ومهنته.  -6

 وعنوانه وجنسيته ومهنته.  -إن وجد  -اسم من يمثله قانونا  -9

 اسم الحائز للمركبة إن كان غير المالك.  -9

 نوع المركبة. -4

 سنة صنعها. -9

 لونها. -1

 وصفها وشكلها.  -9

 الغرض الذي تستعمل فيه.  -8
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 رقم القاعدة.  -3

 رقم المحرك.  -61

 وزن المركبة.  -66

عتتدد الركتتاب المتترخص نقلهتتم فتتي المركبتتة وذلتتك بالنستتبة لجميتتع المركبتتات عتتدا الستتيارات      -69

 الخاصة.  

 الحد األقصى لوزن الحمولة )بالنسبة لغير سيارات الركاب(.  -69

 ك من البيانات الجوهرية الخاصة بنوع المركبة. غير ذل -64

 (66مادة )

متتدة التتترخيص ستتنتان بالنستتبة لجميتتع المركبتتات اآلليتتة بشتترط أن تكتتون وثيقتتة التتتأمين اإلجبتتاري  

( 6سارية المفعول مدة الترخيص ويستثنى من ذلك السيارات الخاصة المنصوص عليها في البند )

القانون، وكذلك الدراجتة اآلليتة المنصتوص عليهتا فتي الفقترة        ( من9من الفقرة )أوال( من المادة )

( من القانون فيسري الترخيص بالنسبة لهذين النوعين إذا كانا جديدين لمدة 9)رابعا( من المادة )

 الثالث سنوات األولى.

 (69مادة )

 ائه. عند انتهاء مدة الترخيص، يجب تقديم طلب تجديده في خالل مدة عشرة أيام من تاريخ انته

وإذا لم يقدم مالك المركبة أو من يمثله طلب التجديد، أو قدم طلبا ووجد مانع قتانوني متن التجديتد،    

أنذرتتته اإلدارة العامتتة للمتترور بوجتتوب تقتتديم طلتتب التجديتتد والمستتتندات الالزمتتة أو إزالتتة المتتانع     

المركبتة متع   القانوني في مدة أقصاها عشرة أيام، وإال وجب على القسم المختتص ستحب تترخيص    

اللوحات المعدنية، ويعطي إيصاال عنها، وفي هذه الحالة ال يمتنح تترخيص إال بنتاء علتى إجتراءات      

 جديدة. 

 (69مادة )

يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النمتوذج المعتد لتذلك مرفقتا بته التترخيص وشتهادة بالوفتاء         

الئحتة والقترارات المنفتذة للقتانون،     بالغرامات المحكوم بهتا لمخالفتة أحكتام قتانون المترور وهتذه ال      

 ووثيقة التأمين اإلجباري من حوادث المركبة عن مدة التجديد. 

 (64مادة )

في حالة نقل ملكية المركبتة، يجتب علتى المالتك األصتلي ختالل عشترة أيتام إخطتار القستم المختتص            

 بإدارة المرور بذلك مرفقا بإخطاره صورة من المستند المثبت لنقل الملكية. 

يجب على المالك الجديد في خالل عشرة أيام أيضا أن يتقدم إلى قسم المرور المختص يطلتب نقتل   و

الترخيص باسمه، وذلك على النموذج المعد لتذلك مرفقتا بته تترخيص تستيير المركبتة والمستتندات        

المثبتة لشخصه، ومحل إقامته وصفته وجنسيته وسند نقل الملكية، ووثيقة بتعتديل وثيقتة التتأمين    

إلجباري من حوادث المركبة باسمه، وشهادة تفيد الوفاء بالغرامتات المحكتوم بهتا لمخالفتة أحكتام      ا

 القانون حتى تاريخ طلب نقل الترخيص. وعليه دفع الرسوم المقررة لنقل الترخيص باسمه. 
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وإذا لتتم يتتتم اإلخطتتار المتتذكور، أو تقتتديم طلتتب نقتتل التتترخيص باستتم المالتتك الجديتتد فتتي ختتالل المتتدة 

المذكورة، اعتبر الترخيص ملغيا بحكم القانون، ووجب على القسم المختص بإدارة المترور ستحبه   

 وسحب اللوحات المعدنية إداريا، وتعتبر السيارة مسيرة بغير ترخيص. 

 ذلك إال بإجراءات جديدة.وال يجوز إصداره بعد 

 (69مادة )

على مالك المركبة أو من يمثله قانونا أن يخطر القسم المختص باإلدارة العامة للمرور كتابة ختالل  

عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجالتها، مع تقديم سند مقبول إلثبات محل إقامته 

 الجديد.

 (61مادة )

يمثله قانونا قبل إجراء أي تغيير في الغترض التذي تستتعمل فيته المركبتة      على مالك المركبة أو من 

أو فتتي لتتون المركبتتة أو استتتبدال أي جتتزء جتتوهري ممتتا يترتتتب عليتته تغييتتر بيانتتات إجتتازة تستتيير    

المركبة أن يحصل على موافقتة كتابيتة بتذلك متن القستم المختتص بتاإلدارة العامتة للمترور، ويجتب           

 وال إلثبات ملكيته لهذا الجزء.عليه أن يقدم لها سندا مقب

وتقدم المركبة للفحص الفني في أية حالة من حاالت التغيير أو االستبدال المذكورة في هتذه المتادة   

للتحقتتق متتن عناصتتر التغييتتر أو االستتتبدال ومتتن استتتمرار تتتوافر الشتتروط المقتتررة للحصتتول علتتى    

 إجازة التسيير وخاصة شروط األمن والمتانة.

 (69مادة )

مالك المركبة أو من يمثله قانونا أن يخطر القسم المختص باإلدارة العامة للمرور كتابة ختالل   على

عشرة أيام في حالتة فقتده إجتازة تستيير المركبتة اآلليتة أو تلفهتا، وفتي حالتة فقتد أو تلتف اللوحتات             

ك متع  المعدنية أو واحدة منها، مع طلب الحصول على بتدل، ويقتدم الطلتب علتى النمتوذج المعتد لتذل       

 دفع الرسوم المقررة في كل حالة.

 فإذا وجدت اإلجازة أو اللوحات المعدنية أو إحداها وجب إعادتها فورا إلى اإلدارة العامة للمرور.

 (68مادة )

إذا كانت السيارة الخاصة موجودة ختارج الكويتت وقتت حلتول موعتد تجديتد تترخيص تستييرها فتال          

لك السيارة مبررا مقنعا لعتدم إحضتارها، ويؤشتر بتذلك فتي      يجوز تجديد هذا الترخيص إال إذا قدم ما

 دفتر الترخيص مع التنبيه كتابة إلى وجوب مراجعة اإلدارة 

 العامة للمرور فور وصول السيارة إلى الكويت لفحصها فنيا وتقديم وثيقة التأمين طبقا للقانون.
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 :  

 (63مادة )

يشترط إلعفاء المركبات اآللية للعتابرين األجانتب والستائحين ومتن فتي حكمهتم متن الحصتول علتى          

 ( من القانون ما يأتي:4ترخيص لها طبقا للمادة )

أن تكون هذه المركبات مرخصة في بلدها األصلي بتترخيص ستاري المفعتول متدة وجودهتا فتي        -6

 الكويت، وتحمل اللوحات القانونية لهذا البلد. 

 يجب على أصحابها مراجعة اإلدارة العامة للمرور خالل أسبوع من دخول البالد.  -9

 تنفيذ شروط التأمين المقررة على هذه المركبات.   -9

 إخطار إدارة المرور فورا عن تغيير عنوان أصحابها أو أي تغيير في ظروف إقامتهم بالبالد.  -4

 عدم اإلخالل بصفة السياحة أو العبور.  -9

أال تزيد مدة البقاء في الكويت عن ثالثة أشهر، فإذا اقتضت ظروفهم البقاء أكثر من هتذه المتدة    -1

 وجب عليهم مراجعة إدارة المرور قبل انتهاء هذه المدة. 

 ( مكرر63مادة )

 يجوز منح لوحات معدنية )جمركي مؤقت( مع اإلعفاء من الترخيص مؤقتا في الحالتين اآلتيتين: 

لتي تعبر البالد )ترانزيت( والغير مرخصة من البلد القادم منهتا علتى أن يكتون متنح     المركبات ا -6

 ( ساعة.  48هذه اللوحات لمدة أقصاها )

المركبتتات التتواردة إلتتى التتبالد عتتن طريتتق االستتتيراد الفتتردي، والتتتي ال تحمتتل لوحتتات متتن البلتتد   -9

 رخيص. الواردة منها، وذلك لمدة أسبوع واحد لحين إتمام إجراءات الت

 ( مكرر ثانيا63مادة )

الستتيارات األجنبيتتة التتتي تتترد بصتتحبة المتتواطن الكتتويتي تستتتبدل لوحاتهتتا األجنبيتتة بمنافتتذ التتبالد      

 بلوحات إدخال جمركي مؤقت.

وتحدد فترة بقاء هذه السيارات بالبالد بمدة ثالثين يوما، يجوز تمديدها لمدة ثالثين يوما أخرى إذا 

ن إخراجها من البالد بعد هتذه المتدة متا لتم يتقتدم مالكهتا فتي ختالل هتذه          اقتضت الظروف ذلك ويتعي

المدة إلى اإلدارة العامة للمرور بطلب ترخيص تسييرها بعد تقديمه شهادة اإلفراج الجمركي عنهتا  

 وما يثبت ملكيته لها.

 (91مادة )

كبتتات أو يجتتوز متتنح لوحتتات معدنيتتة تجاريتتة متتع اإلعفتتاء متتن التتترخيص لمتتن يتتزاول صتتناعة المر   

 االتجار فيها أو استيرادها أو إصالحها متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة في السجل التجاري.

 ويكون استعمال هذه اللوحات التجارية في األغراض اآلتية: 

 انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري.  -6

 تجربة المركبة أمام المشتري أو بمعرفته.  -9
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 تجربة المركبة بعد إصالحها.  -9

 انتقال المركبة إلى قسم المرور لترخيصها.  -4

 انتقال المركبة من قسم المرور إلى مكان محدد في حالة عدم أتمام إجراءات الترخيص.  -9

 األغراض األخرى المماثلة التي تقرها اإلدارة العامة للمرور.  -1

ال المركبتتة فتتي غيتتر األغتتراض المتتذكورة، تستتحب   وعنتتد مخالفتتة شتتروط متتنح اللوحتتات أو استتتعم  

 اللوحات إداريا وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص. 

 (96مادة )

يكون منح اللوحات المعدنية التجارية، بعد تقتديم طلتب علتى النمتوذج المعتد لتذلك، وستداد الرستوم         

 المقررة واستيفاء الشروط واإلجراءات القانونية ويرفق بالطلب المستندات اآلتية:  

 مستندات مقبولة إلثبات شخصية وجنسية وصفة ومحل إقامة طالب اللوحات.    -6

 لقيد بالسجل التجاري.  مستند رسمي يثبت ا -9

 رخصة المحل التجاري أو المصنع.  -9

 وثيقة التأمين من حوادث هذه المركبات طبقا للقانون.        -4

 :  
 

 (99مادة )

 يشترط لترخيص سيارات النقل العام للركاب )باص عام( باإلضافة إلى الشروط العامة ما يأتي: 

تقديم موافقة رسمية من البلديتة علتى إصتدار التترخيص وتتضتمن هتذه الموافقتة اعتمتاد بتاقي           -6

 الشروط الواردة في هذه المادة. 

 تقديم إقرار ببيان خط سير السيارة ومواعيد خدمتها.  -9

 تقديم بيان باألجور، وذلك في حالة عدم وجود قرار بتحديد تلك األجور.  -9

( متتن هتتذه 9، 9ويحتتق لتتإلدارة العامتتة للمتترور إدختتال تعتتديل علتتى البيانتتات التتواردة فتتي البنتتدين ) 

 المادة، فإذا لم يقبل طالب الترخيص التعديل جاز لإلدارة المذكورة رفض إصدار الترخيص.

 (99مادة )

 تسيير سيارات نقل خاص للركاب )باص خاص( للفئات التالية: تصرف تراخيص

 راكب.   63المواطنون الكويتيون، بحد أقصى باص خاص واحد فقط سعة  -6

 الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات التي تساهم فيها الحكومة.  -9

ثبتت ممارستتها   المؤسسات والمكاتب التي تعمل فتي مجتال تتأجير الستيارات علتى أن تقتدم متا ي        -9

متتن القتترار التتوزاري رقتتم   4، 9، 9لهتتذا العمتتل وبشتترط تطبيتتق األحكتتام التتواردة فتتي المتتواد    

 بشأن سيارات أجرة تحت الطلب والقرارات المعدلة له. 496/88
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حمالت الحج الكويتية، بعد تقديم ما يثبت مزاولتها لهذه المهنة من الجهة الحكومية المختصتة   -4

 ج والمعتمرين.وذلك فقط لنقل الحجا

الشتتركات والمؤسستتات األهليتتة، ويشتتترط أن يقتتدم صتتاحب العمتتل مستتتندا معتمتتدا متتن الجهتتة      -9

الحكومية المختصة تثبت أن لدية عددا من العمال والموظفين يتناسب وعدد ركتاب الستيارة أو   

السيارات التي يطلب ترخيصها وتخصص هذه الباصات لنقل الموظفين والعتاملين بالشتركة أو   

نهم أو مكتان تجمعهتم إلتى مقتر العمتل والعتودة منته، ويجتوز التصتريح          المؤسسة من محل ستك 

بنقتتل العتتاملين وعتتائالتهم فتتي التترحالت أو فتتي األغتتراض الترفيهيتتة األختترى، وال يستتمح بنقتتل  

 غيرهم ولو بغير أجر.  

 ( ملغاة94مادة )

 مكررا( ملغاة 94مادة )

 (99مادة )

ال يجوز الترخيص بستيارات ستياحية إال للهيئتات الستياحية المعتمتدة وشتركات الطيتران والبتواخر         

 ووكاالت السفر والفنادق السياحية ولمن يباشر نشاطا سياحيا. 

 ويشترط للترخيص الحصول على موافقة وزارة اإلعالم.

ي الحاالت المذكورة في ويجوز للمرخص له بتسيير سيارة سياحية، أن ينقل عماله بهذه السيارة ف

المادة الستابقة، أو إذا كتان هتؤالء العمتال ممتن تقتضتي طبيعتة عملهتم مرافقتة الستائحين أو تقتديم            

 خدمات الزمة للرحالت. 

  مكررًا( 99مادة )

 يشترط لترخيص تسيير سيارة األجرة الشروط التالية:

 أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية.  -6

ى تصتتريح قيتتادة ستتيارة أجتترة أو ترخيصتتا لمزاولتتة النشتتاط متتن وزارة       أن يكتتون حاصتتال علتت   -9

بالنستتبة للشتركات والمؤسستات والمكاتتتب    -بعتتد موافقتة وزارة الداخليتة    -التجتارة والصتناعة   

 التي تمارس هذا النشاط. 

 أن ال يرخص للشخص الطبيعي بأكثر من سيارة واحدة.   -9

 (91مادة ) 

عتتتام )شتتتاحنة( تزيتتتد حمولتهتتتا علتتتى طنتتتين لنقتتتل األشتتتياء  يشتتتترط لتتتترخيص تستتتيير ستتتيارة نقتتتل

والحيوانات أن يكون المالك ممن يزاولون هذا النشاط وأن يقدم موافقة الجهة الحكوميتة المشترفة   

 على هذا النشاط ويعفي من هذا الشرط من يملك سيارة واحدة إذا كان كويتيا. 

 (99مادة )

 قة الجهة الحكومية المشرفة على هذا الغرض.يشترط لترخيص سيارة ذات استعمال خاص مواف

 ( مكرر99مادة )

 يشترط لترخيص السيارات ذات االستعمال الخاص )السيارات المصفحة( ما يلي:
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أوال: أن يكون المالك من الجهات الحكومية أو هيئات الستلك الدبلوماستي أو شتركات والمؤسستات     

 الخاصة بالخدمات األمنية.

 الموافقة على ترخيص هذا النوع من السيارات لغير الجهات المذكورة آنفا.ويجوز لوزير الداخلية 

ثانيا: تقديم موافقة رسمية وإبداء السبب متن تترخيص مالتك هتذا النتوع متن الستيارات وذلتك علتى          

 النحو التالي:

 للمرور . كتاب من الجهة الحكومية بالموافقة وابدأ السبب موجه إلى اإلدارة العامة (6

الستلك الدبلوماستي بالموافقتة وإبتداء الستبب موجته لتوزارة الخارجيتة ومنهتا إلتى            كتاب من هيئتة  (9

 وزارة الداخلية )اإلدارة العامة للمرور(.

بالنسبة للشركات والمؤسستات الخاصتة بالختدمات األمنيتة كتتاب بالموافقتة وإبتداء الستبب موجته           (9

بتته الغتترض متتن تأستتيس   إلتتى اإلدارة العامتتة للمتترور متتن قبتتل وزارة التجتتارة والصتتناعة موضتتحا  

 الشركة أو المؤسسة وعلى أن تقتصر الموافقة على سيارات نقل األموال.

وال يجوز إعادة ترخيص تلك السيارات أو نقل ترخيصها إال للجهات المذكورة بالبند أوال من المتادة  

 أو الجهات التي يحددها وزير الداخلية.  

 (98مادة )

 ناعية أو اإلنشائية أو الزراعية ما يأتي: يشترط لترخيص الجرار والمركبة الص

 أن يكون المالك ممن يزاول نشاطا يحتاج تسيير هذه المركبة.  -6

 أن يقدم موافقة الجهة الحكومية المشرفة على هذا النشاط.  -9

وال يجتتوز نقتتل ركتتاب فتتي أي نتتوع متتن هتتذه المركبتتات ختتالف العتتاملين عليهتتا والمحتتدد عتتددهم فتتي  

شغيل هذه المركبات على أماكن العمل، وال تستير فتي الطترق العامتة إال بقصتد      الترخيص.ويقتصر ت

 انتقالها من وإلى أماكن العمل أو في حاالت الضرورة القصوى. 

 ( مكررًا98مادة )

يمنع صرف تتراخيص تستيير جديتدة لمركبتات النقتل التتي ال تزيتد حمولتهتا علتى طنتين )الوانيتتات            

 الفئات التالية: الصغيرة( ويستثنى من هذا المنع

 الوزارات واإلدارات الحكومية والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة.   -أ

 الشركات والمؤسسات والجمعيات األهلية.   -ب

 المواطنون الكويتيون. -ج

الذين يزاولون مهنة التجارة، بشرط تقديم المستندات التتي تثبتت ذلتك،     -بمختلف جنسياتهم  -المقيمون  -د
 وتدل على أن رخصة المحل باسم المقيم مرتبطة باإلقامة الممنوحة له. 
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 :  

 ( 93مادة )

لمركبتتتات الخاصتتتة بالتتتديوان األميتتتري متتتن الموظتتتف المختتتتص بالتتتديوان  تقتتتدم طلبتتتات تتتترخيص ا

األميري.وتعفي هذه المركبات من الفحص الفني، على أن تقدم شهادة من الورشة التابعة لهتا هتذه   

المركبتتات تثبتتت صتتالحيتها الفنيتتة واستتتيفائها لجميتتع الشتتروط، وذلتتك بالنستتبة للمركبتتات الجديتتدة    

لتتى، وبعتتدها يجتتب تقتتديم المركبتتة للفحتتص الفنتتي فتتي اإلدارة العامتتة     ولمتتدة الستتنوات األربعتتة األو 

للمرور.وتعفى هذه المركبات من رسوم اإلجتازة ورستوم اللوحتات المعدنيتة وتستري اإلجتازة لمتدة        

 سنة وتجدد لمدة أخرى. 

 (91مادة )

هتذه  تقدم طلبات إجازة تسيير المركبات الخاصة بالجهات الحكومية من الموظتف المختتص وتعفتى    

المركبتتات متتن الفحتتص الفنتتي علتتى أن تقتتدم شتتهادة متتن الورشتتة التابعتتة لهتتا هتتذه المركبتتات تثبتتت    

صتتالحيتها الفنيتتة واستتتيفائها لجميتتع الشتتروط وذلتتك بالنستتبة للمركبتتات الجديتتدة ولمتتدة الستتنوات      

 األربعة األولى وبعتدها يجتب تقتديم المركبتة للفحتص الفنتي فتي اإلدارة العامتة للمترور وتعفتى هتذه           

المركبتتات متتن رستتوم اإلجتتازة ورستتوم اللوحتتات المعدنية.وتستتري اإلجتتازة لمتتدة ستتنة وتجتتدد لمتتدة  

 أخرى.

 :  

 (96مادة )

 اللوحات المعدنية ملك الدولة ويسدد عنها رسم مقابل االنتفاع بها حسب نوع كل لوحة.

 (99مادة )

 ة كاآلتي:تكون أنواع اللوحات المعدني

 الديوان األميري: وتصرف لمركبات الديوان األميري.  -6

 الحكومة: وتصرف للمركبات المملوكة للجهات الحكومية.  -9

 خصوصي: وتصرف للمركبات اآلتية: -9

 السيارات الخاصة.   -6

 سيارات نقل خاص للركاب )باص خاص(.     -9

 سيارة سياحية.   -9

 سيارة نقل مشترك خاصة.  -4

 سيارة نقل خاص )شاحنة(.   -9
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 سيارة ذات استعمال خاص.  -1

 الدراجة اآللية الخاصة.   -9

 مقطورة. -8

 .)في حالة تعدد أشباه المقطورات( شبه مقطورة -3

هيئة سياسية: وتصرف لمركبات الموظفين األجانب في الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية ومتن  -4

 في حكمهم.

 ت اآلتية: عمومي: وتصرف للمركبا -9

 سيارة األجرة.   -6

 سيارة نقل عام للركاب )باص عام(.   -9

 سيارة نقل عام لألشياء والحيوانات )شاحنة(.   -9

 الجرار المخصص لجر المقطورات التي تستعمل في النقل العام. -4

 مقطورة. -9

   .)في حالة تعدد أشباه المقطورات(شبه مقطورة  -1

 تجاري: تصرف في الحاالت المنصوص عليها في هذه الالئحة.  -1

 دراجة: تصرف للدراجة اآللية.  -9

 إنشاءات: تصرف للمركبات اإلنشائية والصناعية والزراعية.   -8

تصدير: تصرف لمالك السيارة عنتد تصتديرها إلتى ختارج التبالد نهائيتا، وتكتون صتالحة للعمتل           -3

نزع هذه اللوحات عند مغتادرة الستيارة التبالد، وتستلم     ( ساعة، وت48لمدة أقصاها )

 في مراكز الحدود إلعادتها إلى اإلدارة العامة للمرور. 

 (99مادة )

 تقــوم اإلدارة العــامة للمــرور بتحــديد مواصفات كل نــوع من أنــواع اللوحات المقررة قانونا. 

 (94مادة )

تصتترف لكتتل مركبتتة لوحتتتان، توضتتع إحتتداها فتتي مقدمتتة المركبتتة فتتي مكتتان ظتتاهر، واألختترى فتتي    

 المؤخرة في مكان ظاهر.وتعامل شبه المقطورة مع الجرار كوحدة واحدة. 
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 (99مادة )

تحمل المقطورة لوحة معدنية واحدة مستقلة عن لوحة المركبة القاطرة ، توضتع فتي  مكتان ظتاهر     

ويجتدد ترخيصتها    -وفقتا لألحكتام القانونيتة المقتررة      -لهتا إجتازة تستيير     خلف المقطورة ، وتصدر

 سنويا.

وتعتتد شتتبه المقطتتورة والقتتاطرة وحتتدة واحتتدة فتتي حالتتة عتتدم فصتتلهما ، أمتتا فتتي حتتال تعتتدد أشتتباه      

المقطورات فيجتب أن تحمتل شتبه المقطتورة لوحتة معدنيتة واحتدة مستتقلة بهتا ويصتدر لهتا إجتازة             

 نويا. تسيير ويجدد ترخيصها س

 (91مادة )

ال يجوز صنع لوحات معدنية بأرقام لوحات مفقودة، أو لتم تترد قبتل مضتي ستتة شتهور متن تتاريخ         

 النشر عنها. 

 (99مادة )

على مالك المركبة رد اللوحات المعدنيتة إلتى القستم المختتص بتاإلدارة العامتة للمترور فتي الحتاالت          

 اآلتية:

 عند االستغناء عن تسيير المركبة. -6

 انتهاء مدة اإلجازة وعدم رغبته في تجديدها أو وجود مانع من التجديد. -9

 عند سحب إجازة تسيير المركبة أو األمر بسحب اللوحات المعدنية أو مصادرتها. -9

تصتتدير المركبتتة نهائيتتا ختتارج التتبالد وتكتتون إعتتادة اللوحتتات بتستتليمها إلتتى القستتم المختتتص        -4

ا إليته عتن طريتق البريتد كمتا يجتوز تستليمها إلتى الستفارات          باإلدارة العامة للمرور أو بإرساله

 والقنصليات الكويتية في الخارج.
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  : الباب الثاني

 شروط األمن والمتانة

 :  

 (98مادة )

يجتتب أن تكتتون المركبتتة مصتتممة ومصتتنعة حستتب متتا تقتضتتيه أصتتول الفتتن والصتتناعة وأن تكتتون  

 وسليمة ومثبتة تثبيتا تاما.جميع أجزائها متينة 

كما يجب أن تكون المركبة دائما في حالة صالحة لالستتعمال والستير وتتتوافر فيهتا شتروط األمتن       

والمتانة المقررة في هذه الالئحة أو في أي تنظيم قانوني آخر بحيتث ال تعترض للخطتر ستائقها أو     

 عامة أو الخاصة.ركابها أو مستعملي الطريق أو تسبب ضررا للطرق أو لألمالك ال

 (93مادة )

يجتتب أن تكتتون قاعتتدة المركبتتة متتن المتانتتة والقتتوة بحيتتث تتحمتتل الضتتغط التتذي يقتتع عليهتتا متتن  

 األحمال واالجتهادات المصممة لتحملها.

وال يجوز عمل وصالت أو لحامات في أجزاء القاعدة بقصد الحصتول علتى استتطالة إال إذا كتان     

ركبتة يستمح بتذلك، وأال تتؤثر هتذه الزيتادة علتى توازنهتا،         تصميمها بمعرفة المصتنع المنتتج للم  

 وبشرط موافقة قسم المرور المختص باإلدارة العامة للمرور على ذلك.

 ويجب أن يكون رقم القاعدة المميز لها مدموغا أو مثبتا عليها في مكان ظاهر.

 (41مادة )

المركبتتة والغتترض متتن  يجتب أن يكتتون تصتتميم المحتترك متتن القتتوة والمتانتتة بمتا يتفتتق متتع تصتتميم  

 استعمالها وهي بالوزن األقصى لها.

ويجب أن يثبت المحرك تثبيتتا متينتا علتى الحمتاالت الخاصتة بته، وأن يكتون غطتاؤه ستليما محكتم           

 اإلغالق.

ويجب أن يكون المحرك بحالة جيدة وال يخرج منه دخان بصفة مستمرة مما يتؤدي إلتى األضترار    

 ويزعج المنتفعين بالطريق.بالصحة العامة أو بسالمة السير 

 يجب أن يكون رقم المحرك مدموغا أو مثبتا عليه. 

 (46مادة )

جهاز القيادة:يجب أن يكون جهاز القيتادة متن جهتة الشتمال متن المركبتة وجميتع وصتالته ستليمة          

 وبحالة جيدة يمكن القائد من تغيير اتجاه المركبة بسهولة وبسرعة ودقة.

 مواصفات جهاز القيادة.وال يجوز إجراء تعديل في 

 ويستثني من حكم الفقرة األولى ما يلي :

 المركبات الصناعية واإلنشائية والزراعية. -6

 السيارات ذات االستعمال الخاص. -9

 الجرار. -9

 السيارات التاريخية والتراثية المعدة للعرض فقط. -4

 قبل اللجنة الطبية المختصة. السيارات الخاصة بالمعاقين جسديًا المسموح لهم بالقيادة من -9

 مركبات العبور )الترانزيت( بحيث ال تزيد فترة بقائها على ثالثة شهور. -1

 سيارات توزيع البريد. -9

 المركبات المرخص لها حاليًا حتى تستهلك. -8
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 (49مادة )

استطة إحتداها التتحكم فتي ستير      يجب أن تكون بكل مركبة وستيلتان مستتقلتان علتى األقتل يمكتن بو     

 المركبة وإيقافها بطريقة كاملة وسريعة ومأمونة وهي فرامل الخدمة.

فرامتتل الخدمتتة: ويكتتون تشتتغيلها أمتتا آليتتا أو بتتالهواء المضتتغوط أو بضتتغط الستتوائل أو بأيتتة     -6

 وسيلة أخرى مأمونة، ويجب أن يكون تأثيرها متماثال وعلى جميع العجالت.

مل بضغط الهواء أو بضتغط الستوائل فيجتب أن تكتون جميتع أجهزتهتا متن        وإذا كان تشغيل الفرا

 مواسير وخراطيم أو خزان الهواء جميعها سليمة فنيا.

فرامتتل تتتأمين اإليقتتاف:ويكون تشتتغيلها باليتتد أو بالقتتدم، ويجتتب أن تكتتون مستتتقلة فتتي عملهتتا   -9

 تماما، وأن يكون تأثيرها على عجالت محور واحد على األقل.

 (49مادة )

يجب أن تكون المحاور متزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة في مكانهتا حستب تصتميم المركبتة وأن     

 تتحمل األحمال التي تقع عليها وال يجوز أن يكون بالمحاور أي لحام.

ويجتتب أن يكتتون الجتتنط )التترنج( متتن المعتتدن ويتفتتق مقاستته وقتتوة تحملتته متتع تصتتميم المركبتتة         

 جود أي لحام به.ومحاورها وال يجوز و

ويجب أن تكون اإلطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالتة ال تستمح بتانزالق المركبتة، ويجتب      

أن يتفتتق مقاستتها متتع تصتتميم المركبتتة ومحاورهتتا وجنوطهتتا )رنجاتهتتا( وأن تكتتون مثبتتتة تثبيتتتا     

 محكما، كما يجب أن تتحمل الوزن األقصى للمركبة.

 (44مادة )

تكتون خزانتتات الوقتود واألنابيتب الموصتتلة بتين أجهتزة التتدورة ستليمة ال تستمح بتستترب        يجتب أن  

الوقود منها، وأن تكون فتحة خزان الوقود بعيتدة عتن ماستورة العتادم ومغطتاة بغطتاء محكتم وأن        

تكتتون ماستتورة العتتادم مثبتتتة تثبيتتتا محكمتتا وأن تكتتون ستتليمة تفتتي بتتالغرض المطلتتوب وال تحتتدث   

 ودة بكاتم الصوت.صوتا غير عادي ومز

 (49مادة )

يجب أن تكون باقي أجهزة المركبة بصفة عامة كالتعليقات )السبرنجات( ودورة التبريد وأجهتزة   

نقل الحركتة والشتبكة الكهربائيتة جميعهتا ستليمة وفتي حالتة جيتدة صتالحة ألداء وظيفتهتا وتحمتل            

 أقصى طاقتها المعدة لها.

 (41مادة )

الة جيدة ومثبتا بالقاعدة تثبيتا متينا وأن تكتون المركبتة مصتنوعة بشتكل يتؤمن      يجب أن يكون بح

لسائقها مجاال كافيا للرؤية إلى األمام وإلى اليمين وإلى اليسار بحيث يتتمكن متن القيتادة بكتل أمتن      

وسالمة، ويجب أن تكون األبواب والنوافتذ ستليمة وستهلة االستتعمال ومحكمتة عنتد إغالقهتا وان        

اعد سليمة ومريحة وتتفق مقاساتها مع المستوى المعتاد ويجتب أن يكتون الزجتاج متن     تكون المق

 النوع المأمون، وأن يكون من مادة شفافة ال تحجب الرؤية من الداخل والخارج.

 وال يجوز وضع ستائر على الزجاج وبصفة خاصة الزجاج الخلفي. 

 

 ( مكرر 41مادة )
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 -% متن شتفافية الزجتاج    91 تتعتدى درجتة التضتليل    علي أن ال -يسمح بتركيب الزجاج المضلل 

في سيارات )البوكس، الفان( للنوافذ خلف القائد مباشرة من جهة اليمين والشمال وكتذلك للنوافتذ   

 الجانبية الطولية، أما النافذة الجانبية للقائد والنافذة 

لمتتأمون حستتب المواجهتتة لهتتا والزجتتاج األمتتامي والخلفتتي فيجتتب أن يكتتون متتن النتتوع الشتتفاف وا  

 المواصفات القياسية الخليجية.

ويستتمح بتركيتتب الزجتتاج المضتتلل متتن الخلتتف فقتتط لجميتتع أنتتواع الستتيارات المعتتدة لنقتتل الركتتاب     

 واألشياء.

 ويحظر تركيب الزجاج العاكس.

 (49مادة )

 يجب أن تكون المركبة مزودة باآلتي:

 واألشياء القادمة من الخلف. مرآة عاكسة، يتمكن السائق بواسطتها من رؤية المركبات -6  

 مساحة مطر على الزجاج األمامي. -9

 حواجز الشمس المتحركة الداخلية. -9

 حزام أمان في كل مقعد من المقاعد األمامية وكذلك المقاعد الخلفية. -4

 ويجب أن يكون جسم السيارة مطليا بدهان مصقول )الدوكو( أو ما يماثله.

 (48مادة )

تكون جميع مصابيح المركبة سليمة وصالحة لالستعمال وأن يتوافر في المركبتة األنتوار   يجب أن 

 اآلتية:

نور القيادة أو السياقة )األنوار الكاشفة(، وهو الذي يضئ في اتجاه ستيرها لمستافة ال تقتل     -6

 عن مائة وخمسين مترا.

في مضايقة السائقين  نور التالقي، وهو الذي يضئ أمامها لمسافة محدودة دون أن يتسبب -9

 القادمين في االتجاه المقابل.

أنوار الموضع، وهو نور صغير أبيض أو أصفر في كتل متن جتانبي مقدمتة المركبتة، وآختر        -9

أحمر في كل من الجانبين في المتؤخرة، ويجتب أن تتدل هتذه األنتوار علتى عترض المركبتة،         

 و الصحو ليال.مترا في الج 911كما يجب أن تكون رؤيتها جميعا من مسافة 

نتتور المكتتابح )الفرامتتل(، يجتتب تزويتتد المركبتتة بمؤخرتهتتا بنتتور أحمتتر متتن الجتتانبين يعمتتل     -4

 بمجرد استعمال فرامل الخدمة، ويجب أن تكون رؤيته ليال ونهارا واضحة.

 نور أبيض إلنارة اللوحة المعدنية الخلفية بطريقة غير مباشرة. -9

 ئيا بمجرد نقل عصا الحركة للسير إلى الوراء.نور مزدوج أبيض مشع لإلضاءة تلقا -1

أنوار اإلشارة وينبعث منها نور متقطع لإليضاح عنتد االتجتاه لليمتين أو اليستار، ويجتب أن       -9

 تكون هذه األنوار على كل من الجانبين ومن األمام والخلف ويسهل رؤيتها لياًل ونهارًا.

بالنسبة للتدراجات، أمتا فتي حالتة العربتات      يكتفي بنور واحد في المقدمة وآخر في المؤخرة  -8

 التي تجرها حيوانات فيكتفى بوضع مصباح أحمر من الخلف.

 (43مادة )

يجتب أن تتزود المركبتة بجهتاز تنبيته واضتح الصتوت، وال يجتوز أن يكتون متعتدد            جهتاز التنبيته:  

اء النغمتتتات أو متتتن أى نتتتوع متتتن أجهتتتزة التنبيتتته الخاصتتتة بستتتيارات الطتتتوارئ )الشتتترطة واإلطفتتت

  واإلسعاف وغيرها( أو من أي نوع ال تعتمده إدارة المرور.

 (91)مادة 
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يجب أن يكون بالمركبة حاجز تصادم أمامي وآخر خلفي ويكونتا مثبتتين بالقاعتدة     حاجز التصادم:

 تثبيتًا قويًا وأن يكونا من القوة والمتانة بحيث يفيا بالغرض منهما.

 (96)مادة  

بإطتار احتيتاطي علتى األقتل وجهتاز رافتع للمركبتة )جتاك( وأدوات         يجب أن تكتون المركبتة متزودة    

 إلجراء التصليح الطارئ الضروري.

 

 ( 99مادة )

ال يجوز وضع إضتافات علتى المركبتة مثتل الزجتاج الملتون العتاكس أو أنتوار عاكستة أو مصتابيح           

 إضافية أو لوحات أرقام تختلف عن تلك التي تصدرها إدارة المرور.

أجنحة على المركبتات أو تركيتب هوائيتات ألجهتزة الالستلكي غيتر المصترح بهتا         وال يجوز تركيب 

 من قبل الجهات المختصة أو وضع أية كتابات أو ملصقات غير رسمية على جسم السيارة.

 :  

 ( مكرر99مادة )

صتالحة لالستتعمال   يجب أن تزود الستيارات الحكوميتة والستيارات الخاصتة بمطفتأة حريتق يدويتة        

 ومطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة تكون في متناول السائق .

 (99مادة )

 :سيارات األجرة

يجب أن يتوافر في سيارات األجرة بجميع أنواعها الشتروط اآلتيتة، وذلتك باإلضتافة إلتى الشتروط       

 العامة:

علتى جتانبي الستيارة بمتا      أن ال يقل عدد األبواب الجانبيتة عتن ثالثتة ، علتى أن تكتون موزعتة       -6

 يحقق األمن للسائق والركاب.

 سم. 49أن تكون المقاعد مريحة ونظيفة وأال يقل عرض كل مقعد عن  -9

 سم. 89أال يقل االرتفاع بين سطح أي مقعد وسقف السيارة عن  -9

 99وأال تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدمه مسند المقعد األمتامي عتن    

 سم.

 أن تكون المقاعد مكسوة بالجلد أو المشمع أو ما يماثلها بشرط ثبات الصباغة. -4

ستم بتين أقترب     911إذا كانت المقاعد في أكثر متن صتفين فيجتب أال يقتل أبعتاد الستيارة عتن         -9

نقطة من عجلتة القيتادة وظهتر المستند الخلفتي وال يجتوز أحتداث أي تغييتر أو تعتديل فتي جستم            

 هاز القيادة بقصد الحصول على هذه المقاسات.السيارة أو ج
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 أن تجهز السيارة من الداخل بإنارة كهربائية. -1

أن تكتب أرقام وبيانات اللوحات المعدنية على جانبيها متن الختارج بختط واضتح. وكتذلك علتى        -9

لوحتين صغيرتين توضع أحداهما بظهر مسند المقعد األمامي في وسطه والثانية أمام الجتالس  

 ى المقعد األمامي بجوار القائد.عل

أن توضع لوحة على السيارة مكتوب عليها كلمة )أجرة( تضاء لتيال عنتد خلوهتا متن الركتاب،       -8

 ويعفى من وضع هذه اللوحة سيارات األجرة تحت الطلب.

ستم لكتل راكتب     41ستم للقائتد،    91يحدد عدد الركاب للسيارة األجرة على أساس تخصتيص   -3

 أن يكون قياس المقعد من منتصف العرض.على األقل، على 

 يجب أن تزود كل سيارة أجرة بجهاز إطفاء صالح دائما لالستعمال في متناول القائد. -61

 تحدد ألوان سيارات األجرة وفقا للنموذج الذي تعده اإلدارة العامة للمرور. -66

 ( 94مادة )

:

 برافعة لحفظ توازنها، أثناء الوقوف.يجب أن تزود الدراجة ذات العجلتين  -6

ال يسمح بركوب شخص خلتف قائتدها إال إذا كانتت الدراجتة متزودة بحستب تصتميمها األصتلي          -9

 بمقعد خاص محكم اإلثبات وبدواسة من كل ناحية مخصصة للراكب.

إذا كانت الدراجة مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط فيه أن يكتون محكتم التثبيتت ومتزودا      -9

بموانع اهتزاز مناسبة وكافية وأن يكون محمتوال علتى عجلتة ثالثتة وأال تتجتاوز أبعتاده المستافات        

 اآلتية:

ستم، وأال يزيتد    691ستم وال يزيتد عرضته عتن    6 91الصندوق الخلفي أو األمامي:ال يزيتد طولته عتن    -أ

 م.  س691طول الصندوق مع الدراجة عن ثالثة أمتار، وال يزيد ارتفاعه عن سطح األرض عن 

 ويشترط أال يحجب الرؤية عن القائد.

ستم، وال يزيتد ارتفاعته     11الصندوق الجانبي:ال يزيد طوله عن طول الدراجتة وال يزيتد عرضته عتن      -ب

 سم. 691عن سطح األرض عن 

 يجب على قائد الدراجة اآللية والراكب وضع الخوذة الخاصة لالمان. -4

التي تتوافر فيها شروط األمتن والمتانتة بحيتث تكتون     ويستثنى من ذلك قائد وراكب الدراجة اآللية 

 مصممة بطريقة تقي من الصدمات وتحمي قائد وراكب الدراجة اآللية من الخطر.
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 سيارات نقل الركاب )الباص( بأنواعها

 ( 99مادة )

الشروط الواجب توافرها في سيارات نقل الركاب )الباص( بأنواعهتا، وذلتك باإلضتافة إلتى الشتروط      

 هي:العامة 

يجب أن يكون لكل سيارة بابان على األقل وعدد كاف متن النوافتذ والستاللم ستهلة االستتعمال       -6

وغير بارزة عن جسم السيارة، ويجوز أن تزود النوافذ بستائر ويجب أن يكون زجاجهتا متن   

 النوع المأمون.

المقعتتد يجتتب أن تكتتون المقاعتتد مثبتتتة بأرضتتية الستتيارة بقتتوائم وبطريقتتة محكمتتة وأن يكتتون   -9

 متصال بمسند الظهر دون فراغ بينهما.

 سم. 41سم على األقل من طول المقعد لكل راكب وال يجوز أن يقل عرضه عن  41ويخصص 

 سم. 91أما سيارات نقل تالميذ المدارس، فال يقل طول المقعد أو عرضه عن 

المقعتتد  ستتم وبتتين مقدمتتة 89ويجتتب أال تقتتل المستتافة بتتين ستتطح أي مقعتتد وستتقف الستتيارة عتتن  

 سم. 91وظهر المقعد الذي أمامه عن 

ستم، ويجتب أال تقتل المستافة بتين       41وال يجوز أن يقل عترض الممتر بتين صتفوف المقاعتد عتن       

 سم. 631أرضية السيارة وسقفها عن 

ستتم وارتفاعهتا عتتن ستتطح   911متتترا وعرضتتها عتن   96يجتب أال يزيتتد طتول الستتيارة عتن     -9

 سم. 991األرض عن 

 مكان السائق منفصال عن مكان الركاب بحاجز مناسب.يجب أن يكون  -4

 يجب أن تزود السيارة بإنارة كافية من الداخل. -9

يجتتب أن تتتزود كتتل ستتيارة بتتأجهزة إطفتتاء كافيتتة ال تقتتل عتتن جهتتازين، وتكتتون صتتالحة دائمتتا      -1

 لالستعمال على أن تكون أحداها في متناول السائق.

 يحتوي على المواد الالزمة لإلسعافات األولية. يجب أن يكون بكل سيارة صندوق إسعاف -9

يجتتب كتابتتة بيانتتات اللوحتتات المعدنيتتة وعتتدد الركتتاب علتتى جتتانبي الستتيارة متتن الختتارج بختتط     -8

 واضح.

 ( 91مادة )

يجب أن تكون المقطورة أو شبه المقطورة المعدة لنقل الركاب مستتوفية لجميتع الشتروط العامتة،     

 نقل الركاب، ويشترط فيها باإلضافة إلى ذلك ما يأتي:وكذلك الشروط الخاصة بسيارات 
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 يجب أن تكون ذات محورين على األقل. -6

يجب أن تكون مزودة بوسيلة مكابح )فرملة( تعمتل بتشتغيل فرملتة الخدمتة بالمركبتة القتاطرة        -9

 وأن يكون عملها على جميع العجالت.

 يجب أن تزود أيضا بفرملة تأمين إيقاف. -9

ها برباط أساسي يؤمن جرها وتوجيهها ورباط آخر إضافي مساعد من سالسل أو يجب تجهيز -4

 حبال معدنية.

 مترا.  91ال يجوز أن يزيد طول المقطورة مع المركبة عن  -9

 

 ( 99مادة )

 باإلضافة إلى الشروط العامة:يشترط في سيارات نقل األشياء والحيوانات توافر ما يأتي، وذلك 

 يجب أن يكون لكابينة القائد باب من كل جانب. -6

 ال يجوز أن تزيد أبعاد سيارة النقل عما يأتي -9

 

 ( متًرا ونصف المتر.69بالنسبة للسيارة ذات محورين أو أكثر عن ) -أ 

 متًرا.( 68بالنسبة للسيارة مع شبه المقطورة عن ) -ب

 ( متًرا.91بالنسبة للسيارة مع المقطورة عن ) -ج 

 ( متًرا.99بالنسبة للسيارة مع شبه المقطورة حاملة سيارات صغيرة عن ) -د 

سم( بما في ذلك الحمولة. 911ال يجوز أن يتجاوز العرض )

من حمولة، عن أربعة أمتار ونصف متر عن سطح  ال يجوز أن يتجاوز ارتفاع السيارة، بما فيها

الطريق, ويوضع على مقدمة صندوق السيارة من الجتانبين مقيتاس حديتدي ثابتت يتدهن بتاللونين       

األبتتتيض واألحمتتتر، ال يقتتتل عتتتن متتتتر واحتتتد، يحتتتدد متتتدى االرتفتتتاع المستتتموح بتتته قانوني تتتا وفقتتتا    

لالشتراطات التي تحددها اإلدارة المختصة.
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ستتم( فتتي كتتل االتجاهتتات، وأن يتحتتدد طتتول    91ال يجتتوز أن يتجتتاوز البتتروز عتتن جستتم المركبتتة )  

 الطرف الحر األمامي والخلفي بناء على تصميم كل مركبة, بحيث ال يؤثر على توازنها.

3

( طن ا.49اإلجمالي الكلي )القائم( عن )ال يجوز أن يتعدى الوزن 

( أطنان.8: ال يجوز أن يتعدى الوزن األقصى للمحور الموجه الفردي العادي عن )

( أطنان.61ال يجوز أن يتعدى الوزن األقصى للمحور الموجه الفردي مزدوج عن )

( طن ا.69غير موجه عن )ال يجوز أن يتجاوز الوزن األقصى للمحور الفردي أحادي 

ال يجوز أن يتعدى الوزن اإلجمالي المفروض على الطريق من قبل عجالت أي محور 

( طن ا.69ترادفي ألية مركبة عن )

يكون الوزن اإلجمالي لمحور العجل المزدوج المتجاورين )مترادفين( كالتالي:

 سم(. 611سم( إلى أقل من ) 31يبدأ من )طن ا، إذا كأن البعد البينى للمحور  6449 -

 سم(.661سم( إلى أقل من ) 611طن ا، إذا كأن البعد البينى للمحور يبدأ من )6146 -

 سم(. 691سم( إلى أقل من ) 661طن ا، إذا كأن البعد البينى للمحور يبدأ من ) 6949 -

 سم(. 691من )سم( إلى أقل  691طن ا، إذا كأن البعد البينى للمحور يبدأ من ) 6843 -

 سم(. 699سم ( إلى أقل من ) 691طن ا، إذا كأن البعد البينى للمحور يبدأ من ) 9149 -

 سم(. 991سم ( إلى أقل من ) 699طن ا، إذا كأن البعد البينى للمحور يبدأ من ) 96 -

 ا.سم( يعتبر كل منهما فى هذه الحالة محوًرا منفرًد 991وإذا كأن البعد البينى للمحور أكثر من )

ال يجوز أن يتعدى الوزن اإلجمالي المفروض على الطريق لثالثة محاور مزدوجة متجاورة 

 )مترادفة( على ما يأتي:

 سم( فأقل. 911طن ا، إذا كأن البعد البينى للمحورين األول والثالث ) 91 -

 سم(. 911طن ا، إذا كأن البعد البينى للمحورين األول والثالث أكبر من ) 99 -

أطنان(. 149ال يجوز أن يتعدى الوزن اإلجمالي على طرف أى محور غير موجه عن )

 مكرًرا/أ( 99مادة )

يشترط في سيارات النقل المتوسط لألشياء والحيوانات )الهاف لورى( توافر ما يأتي وذلك 

 باإلضافة إلى الشروط العامة:

باب من كل جانب.يجب أن يكون لكابينة القائد -2

يجوز أن يتعدى ارتفاع السيارة بما فيها من حمولة عن ثالثة أمتار ونصف متتر عتن ستطح    ال  -9

 الطريق.

 طن(. 8طن( إلى ) 9يجب أن ال تتراوح الحمولة من ) -9

ال يجوز عمل إضافات على صندوق الشحن بقصتد الحصتول علتى زيتادة فتي األبعتاد ستواء فتي          -4

 الطول أو العرض أو االرتفاع.
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 ء على مؤخرة الشاحنة يحدد عرضها.يوضع شريط عاكس للضو -9

 يجب أن تزود كل سيارة بمطفأة حريق مناسبة ومطابقة للمواصفات وفى متناول قائد المركبة. -1

 يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية والحمولة على جانبي السيارة من الخارج بخط واضح. -9

 مكرًرا/ب(  99مادة )

والحيوانات )الونيت( توافر ما يأتي، وذلك باإلضافة إلى يشترط في سيارات النقل الخفيف لألشياء 

 الشروط العامة:

 يجب أن يكون لكابينة القائد باب من كل جانب. -6

 ال يجوز أن يتعدى ارتفاع السيارة، بما فيها الحمولة، عن مترين ونصف عن سطح الطريق. -9

 طن(. 9يجب أن ال تتجاوز الحمولة عن )  -9

دوق الشحن بقصد الحصتول علتى زيتادة فتي األبعتاد، ستواء       ال يجوز عمل أي إضافات على صن -4

 في الطول أو العرض أو االرتفاع.

 يوضع شريط عاكس للضوء على مؤخرة الشاحنة يحدد عرضها. -9

 يجب أن تزود كل سيارة بمطفأة حريق مناسبة ومطابقة للمواصفات وفى متناول قائد المركبة. -1

 على جانبي السيارة من الخارج بخط واضح. يجب كتابة بيانات اللوحات المعدنية والحمولة -9
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 (98مادة )

يجب أن يتوافر في المقطورة أو شبه المقطورة المعدة لنقل األشياء أو الحيوانتات جميتع الشتروط    

العامتتة، وكتتتذلك الشتتتروط الخاصتتتة المتتذكورة فتتتي المتتتادة الستتتابقة فضتتال عتتتن الشتتتروط الخاصتتتة    

 ب فيما عدا شرط الطول.بالمقطورة وشبه المقطورة المعدة لنقل الركا

 (93مادة )

يجب تغطية الحمولة بغطاء خاص مناسب يحفظهتا متن الستقوط أو يمنتع تستربها أو تطايرهتا كمتا        

 يجب ربطها وتثبيتها بشكل آمن.

 الجرار

 (11مادة )

 يشترط في الجرار أن يكون له محوران أو أكثر.

 (16مادة )

لترخيص هذه المركبتات أن تكتون صتالحة بحستب تصتميمها للستير علتى الطريتق دون أن          يشترط

 تسبب أي أضرار للطريق أو لمستعمليه.

 فإن لم تكن صالحة لذلك فال يجوز تسييرها. 

ويجتتوز للقستتم المختتتص بتتاإلدارة العامتتة للمتترور إعفتتاء هتتذه المركبتتات متتن بعتتض شتتروط األمتتن    

 فق وتصميمها وتجهيزها والغرض المصممة من أجله.الواردة في هذه الالئحة بما يت

 وال يجوز السماح بوجود أي راكب عليها.

 (19مادة )

يضع مدير اإلدارة العامة للمرور شروط األمن والمتانة الخاصة بالعربات غير اآللية أي التي تجر 

 بواسطة اإلنسان أو الحيوان.
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  : الباب الثالث

 التأمين

 (19مادة )

 المركبات اآللية إجباري لصالح الغير. التأمين على

ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشتئة عتن األضترار الماديتة والجستمانية متن حتوادث        

 المركبة إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها اإلقليمية.

 ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهمتا بلغتت هتذه القيمتة وتشتمل األضترار      

 الجسمانية الوفاة أو أي إصابة  بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبة.

 (14مادة )

يكتتون التتتأمين متتن حتتوادث المركبتتات اآلليتتة إجباريتتا أيضتتا لصتتالح الركتتاب متتن حتتوادث الستتيارات   

 اآلتية:

 السيارات الخاصة. -6

 السيارات األجرة. -9

 سيارات النقل العام للركاب. -9

 ص للركاب بأنواعها.سيارة النقل الخا -4

 سيارات اإلسعاف والمستشفيات. -9

 سيارات النقل المشترك. -1

 سيارات نقل األشياء فيما يختص بالركاب المسموح بركوبهم كعمال. -9

وال يلتزم المؤمن بتغطيتة المستئولية المدنيتة الناشتئة عتن الوفتاة أو أيتة إصتابة بدنيتة تلحتق قائتد            

 أبنائه بسبب الحادث الواقع من مركبته.المركبة اآللية وزوجه وأبويه و

 (19مادة )

يشترط في وثيقة التأمين أن تكون صادرة من إحدى هيئات التأمين المسجلة في الكويتت لمزاولتة   

 عمليات التأمين على المركبات اآللية وفقا ألحكام القانون.

تركة فتتي اتفاقيتتة ويعتمتتد قبتتول بطاقتتة التتتأمين الموحتتدة الصتتادرة فتتي إحتتدى التتدول العربيتتة المشتت   

التتتأمين الموحتتد عتتن ستتير الستتيارات عبتتر التتبالد العربيتتة وذلتتك بالنستتبة لستتيارات رعايتتا التتدول        

 المذكورة.
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 (11مادة )

يجتتب أن تكتتون البيانتتات التتواردة فتتي الوثيقتتة مطابقتتة للبيانتتات المتتذكورة فتتي كتتتاب المصتتنع التتذي  

 المركبة الصادر من إدارة المرور. استوردت منه المركبة أو البيانات الثابتة بإجازة تسيير

 (19مادة )

 يسري مفعول الوثيقة عن مدة ترخيص المركبة على األقل.

 (18مادة )

إذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضترور دون الحصتول علتى موافقتة     

 هيئة التأمين المؤمن لديها، فال تكون هذه التسوية ملزمة لها.

 (13مادة )

ظ وثيقة التأمين بإدارة المرور بالملف الخاص بالمركبة، وال يجوز للمؤمن له أن يلغي وثيقتة  تحف

التأمين أثناء سريانها ألي سبب من األستباب متادام التترخيص قائمتا، وفتي حالتة إلغتاء التترخيص         

 تقوم إدارة المرور برد وثيقة التأمين إلى المؤمن له بعد التأشير عليها بما يفيد ذلك.

في حالة الوثائق الشاملة لجميتع األخطتار فللمتؤمن حتق إلغتاء شتروط تغطيتة جميتع األخطتار،           أما

ولكن يلتزم بشرط استمرار تغطية المسئولية المدنية والجستمانية واإلصتابات البدنيتة التتي تلحتق      

 الغير حتى نهاية سريان مفعول الوثيقة.

 (91مادة )

خيص المركبتة المبينتة بوثيقتة التتأمين يجتب قبتل       في إجراء أي تعتديل متن شتأنه تغييتر بيانتات تتر      

اعتماده أن يقدم مالكها ملحقا للوثيقة طبقا للنموذج المعتمد أو وثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها مع 

 مدة الترخيص وعلى اإلدارة العامة للمرور في هذه الحالة أن ترد للمؤمن له الوثيقة األصلية.

 (96مادة )

مركبة يجب على المشتري تقديم وثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها متع متدة   عند طلب نقل قيد ملكية 

 الترخيص مع إعادة الوثيقة األولى للمؤمن له.
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 (99مادة )

عند تقديم وثيقة تأمين جديدة في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين أو عند إلغاء 

اة متن تتاريخ تأشتيرة اإلدارة العامتة للمترور      الترخيص قبل انتهاء مدته تصبح الوثيقة األولتى ملغت  

عليها بإعادتها للمتؤمن لته، فتإذا لتم تكتن الوثيقتة قتد انتهتت متدتها متن تتاريخ اإللغتاء وجتب علتى               

المتتؤمن أن يتترد للمتتؤمن لتته جتتزءا متتن القستتط يتناستتب والمتتدة المتبقيتتة متتن فتتترة التتتأمين بشتترط   

% 61صروفات إصدار الوثيقة بما ال يجاوز تقديمه وثيقة التأمين الملغاة، وللمؤمن أن يخصم م

 من القسط.

 (99مادة )

تجدد وثيقة التتأمين بوثيقتة جديتدة، ويجتب أن تبتدأ الوثيقتة عنتد التجديتد متن اليتوم التتالي لتتاريخ             

 انتهاء مدة التأمين السابقة.

 (94مادة )

أو إصتابة  يجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادث من حوادث المركبات نشأت عنته وفتاة   

بدنية، رقم وثيقة التأمين واسم كل من المؤمن له متن واقتع البيانتات التواردة فتي دفتتر التترخيص        

وعلى المحقق إخطار المتؤمن بالحتادث ختالل متدة ستبعة أيتام متن تتاريخ وقوعته، كمتا يجتب علتى             

 ساعة متن علمته أو علتم متن ينتوب عنته بالحتادث،وال        48المؤمن له إخطار شركة التأمين خالل 

يترتب على التأخير في اإلخطار أية مسئولية قبل المتأخر تبرر للمؤمن التحلل متن أداء التعتويض   

 إلى المضرور.       

 (99مادة )

يجوز أن تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة الستعمال المركبة وقيادتها بشرط 

ل المتؤمن لته بتلتك الواجبتات أو القيتود      أال تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته، فتإذا أخت  

 كان للمؤمن حق الرجوع عليه السترداد ما يكون قد دفعه من تعويض.      

 (91مادة )

 يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحاالت اآلتية:

ات كاذبتة أو إخفائته وقتائع جوهريتة تتؤثر      إذا ثبت أن التتأمين قتد عقتد بنتاء علتى إدالء المتؤمن لته ببيانت         -أ

 على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.

استعمال المركبة في غير الغترض المبتين بتدفتر ترخيصتها أو قبتول ركتاب أو وضتع حمولتة أكثتر متن            -ب

 المقرر أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.

المركبة سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح لته بقيادتهتا، ارتكتب الحتادث وهتو      إذا ثبت أن قائد  -ج

 في حالة غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور.
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إذا كان قائد المركبة سواء المؤمن له أو شخص آختر يقودهتا بموافقتته غيتر حتائز علتى رخصتة قيتادة          -د

 لنوع المركبة.

 اإلصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار.إذا ثبت أن الوفاة أو  -هـ

 (99مادة )

ال يترتب على حق الرجوع المقترر للمتؤمن طبقتا للمتادتين الستابقتين أي مستاس بحتق المضترور         

 قبله، ويجب على هيئة التأمين أداء التعويض المطلوب كامال له.

 (98مادة )

ن المرور وأحكام هذه الالئحة ال يعتبر الشتخص متن الركتاب إال إذا    ( من قانو1في تطبيق المادة )

كتتان راكبتتا فتتي مركبتتة متتن المركبتتات اآلليتتة المعتتدة لتتذلك وفقتتا ألحكتتام القتتانون المتتذكور.ويعتبر         

 الشخص راكبا سواء كان في داخل المركبة اآللية أو صاعدا إليها أو نازال منها.

 (93مادة )

لهيئة التأمين تعهد وثائقها السارية فتي هتذا النتوع إلتى هيئتة أو أكثتر       في حالة التصفية اإلجبارية 

من هيئات التأمين المصرح لها بإصدار هذا النوع من الوثائق، أمتا فتي حالتة التصتفية االختياريتة      

فعلى الهيئة تحويل تلك الوثائق السارية إلتى هيئتة التتأمين التتي يحتددها المتؤمن لته، وفتي جميتع          

على الهيئة أو الهيئات التي حولت إليها الوثائق إخطار كتل متؤمن لته بالتحويتل     هذه الحاالت يجب 

 بموجب إخطار كتابي وإرسال صورة منه إلى اإلدارة العامة للمرور.

 (81مادة )

يجتتب علتتى المتتؤمن ستتداد قيمتتة التعتتويض ختتالل عشتترة أيتتام متتن تتتاريخ إبالغتته بتتالحكم دون أدنتتى  

 الصادر فعليه إتباع اإلجراءات القانونية المقررة.تأخير وإذا كان للمؤمن اعتراض على الحكم 

 (86مادة )

ين يقتتوم التتديوان األميتتري وكتتل جهتتة حكوميتتة بكفالتتة مركباتهتتا بمتتا يتمشتتى متتع أحكتتام التتتأم      -6

 المقررة في هذه الالئحة. 

إذا كانتتت الجهتتات المتتذكورة فتتي الفقتترة الستتابقة تستتمح باستتتعمال ستتيارات نقتتل البضتتائع فتتي     -9

غرض نقتل العمتال متن مكتان آلختر تكتون مستئولة مستئولية تامتة عتن كافتة التعويضتات التتي              

 تترتب على وقوع حادث لهم.

فتي عتدم تحمتل هتذه المستئولية بمتا يتفتق متع         إذا رغب الديوان األميتري أو الجهتة الحكوميتة     -9

الفقرتين السابقتين من هذه المادة تحتم التأمين لتدى إحتدى هيئتات التتأمين اإلجبتاري المقتررة       

 في هذه الالئحة.
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 (89مادة )

تلتزم هيئات التأمين بتعريفة األسعار الموضحة وال يجوز لها أن تتجاوزها أو النتزول عنهتا وهتي    

 كاآلتي:

 لــــمـــواصـــفاتا ةنوع المركب
قسط التأمين 

 السنوي

( الستتتتتتتتتتيارات 6

الخصوصتتتتتتتتتتتتتية 

 واألجرة

 دينار991،4 حــــــــصــــــــــــان61

 دينار891،9 69الى 61أكثر من 

 دينار991،1 91الى 69أكثر من 

 دينار811،9 91الى 91أكثر من 

 دينار991،8 91أكثر من   

   6، 911راكتب متن ركتاب الستيارات الخصوصتية       (فلس عن كتل  911يضاف إلى ذلك )

 د.ك  عن كل راكب من ركاب سيارات األجرة.

( ستتتتتتتتتتتتتيارات 9

النقتتتتتتتتتل العتتتتتتتتتام 

 للركاب

 111،9 .ركبا األول91عن كل راكب من ال

 دينار

 عن كل راكب زاد عن ذلك

 ويراعى أن يحتسب القسط على أساس عدد الركاب المصرح لهم

 فلس 911

(سيارات النقتل  9

 الخاص للركاب

 111،9 .األول91عن كل راكب من الركاب ال

 دينار

 عن كل راكب زاد على ذلك

 ويراعى أن يحتسب القسط على أساس عدد الركاب المصرح لهم

 فلس 911

( ستتتيارات نقتتتتل  4

البضائع والمهمات 

ويتتتدخل فتتتي هتتتذه    

المجموعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

اللوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  

والستتتتتتتتتتتتتتتتيارات 

المصتتتتممة علتتتتى 

شكل مستودعات 

أو جتتترارات بمتتتا  

فتتتي ذلتتتك تتتتأمين   

عتتتتاملين ختتتتالف  

 911،66 حـــــصـــــان 61

 دينار

 911،69 حصانا91إلى  61أكثر من

 دينار

 911،69 حصانا91أكثر من

 دينار
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 السائق

 

 المواصــــفـــات نوع المركبة
قستتتتتتتتتط التتتتتتتتتتتأمين  

 السنوي

العمتال  ( تأمين نقتل  9

 بسيارات نقل البضائع

يحتسب القسط على أساس المدة المصرح بها لنقل العمال وفقا لما يتضمنه ويحتسب 

 كاآلتي:

 فلس 811 سبعة أيام متتالية أو أقل عن كل راكب

 فلس 311 أكثر من سبعة أيام و ال يجاوز عشرين يوم متتالية

 911،6 أكثر من عشرين يوم واليجاوز شهرا

 دينار

 فإذا زادت المدة المصرح بها لنقل العمال عن شهر تطبق تعريفة الشهر

( المركبتتتتتات التتتتتتي  1

 تحمل رافعة )ونش(

 دينار911،3 (كيلو غرام أوأقل6111يدفع عن كل طن)

فلس عن كل طن زاد على ذلك وتعتبر أجزاء الطن في تحديد الزيادة طنتا   911يدفع 

 كامال

 دينار811،9 ( الجرار تركتور9

 دينار991،1 (سيارات اإلسعاف والمستشفيات ويدخل في هذا القسط تغطية الركاب.8

 دينار991،1 ( سيارات اإلطفاء الخاصة بالمصانع والمنشآت3

 دينار811،9 (الدراجات النارية المنفردة أو ذات العربة الجانبية)سايدكار(61

 دينار991،4 البضائع والمهمات (الدراجات النارية ذات الصندوق المعد لنقل66

( فيما يختص بالمركبات الخاصتة بالستائحين والتزوار تطبتق األستعار الموضتحة بالجتدول بمتا يتناستب متع           69

 مدة اإلقامة بحد أدنى قدره ربع القيمة المبينة أمام كل نوع
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 (89مادة )

 المركبات.تسري األسعار المبينة بالجدول على تأمين أي نوع جديد من  -6

% في حالة تأمين مجموعة ال تقتل عتن   9يخصم من األسعار الموضحة بالجدول نسبة بواقع  -9

 عشر مركبات إذا كانت مسجلة باسم مالك واحد. 

الحصتتان الميكتتانيكي الموضتتح بالجتتدول يقصتتد بتته الحصتتان الميكتتانيكي اإلنجليتتزي وذلتتك عنتتد     -9

 التقدير لقوة الماكينة.

 (84مادة )

 لتأمين المنصوص عليها بهذا القرار وفقا للنموذج اآلتي:تكون وثيقة ا

 اسم هيئة التأمين:

 العنـوان:

 السجل:

 التليفـون:

وثيقة تأمين عن المسئولية المدنية عتن حتوادث المركبتات صتادرة وفقتًا ألحكتام المرستوم بقتانون         

 (في شأن المرور والئحته التنفيذية .6391لسنة  19رقم )

 رقـم الوثيقة:

 ونوعها:

 تاريخ صـدورها:                                                     

 مدة سريانها: تسري عن المدة من:                                     إلى: 

 قيمة القسط السنوي طبقا للتعريفة المقررة:

 اسم المؤمن له:

 مهنته:

 جنسيته:

 عنوانه:

 رقم تليفونه:

 مدة الترخيص وينتهي مفعولها بانتهاء هذه المدة. يسري مفعول الوثيقة عن



 171من  68صفحة 

 بيانات المركبة:

 رقم اللوحة المعدنية:

 نوعهـا:

 صنع المركبة:

 طرازها:

 شكلها:

 جديدة أم مستعملة:

 رقم الهيـــكل:

 رقم المحـرك:

 رقم القاعدة:

 وزن المـــركبة:

 قوة المحرك بالحصان اآللي:

 نوع الوقود:

 الغرض من الترخيص:

 لركاب:     عدد ا

                                     :توقيع المؤمن له  

         :توقيع المؤمن له
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 الباب الرابع

 :  
  

 (89مادة )

 أنواع رخص السوق التي تصدرها اإلدارة العامة للمرور وهي:

لقيادة سيارات الركاب التي ال يزيد عدد ركابها عن عشرة ركاب رخصة سوق خاصة: تصرف  -6

 وسيارات النقل التي ال تزيد حمولتها عن طنين.

 وتسرى بالنسبة للكويتيين لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدورها قابلة للتجديد. -أ

 وتسرى بالنسبة لغير الكويتيين لمدة عشر سنوات من تاريخ صدورها قابلة للتجديد. -ب

وتنتهي مدة سريانها بانتهاء المدة المحددة، إن لتم تجتدد، متع عتدم اإلختالل بمتا جتاء بتنص الفقترة          

 ( من الالئحة.93( من المادة )4)

رخصة قيادة عامة: وتستري لمتدة عشتر ستنوات متن تتاريخ صتدورها قابلتة للتجديتد وتصترف            -9

 لقيادة جميع أنواع السيارات.

خمس سنوات من تتاريخ صتدورها قابلتة للتجديتد وتصترف      رخصة قيادة دراجة: وتسري لمدة  -9

 لقيادة جميع أنواع الدراجات اآللية.

رخصة قيتادة مركبتة إنشتائية أو صتناعية أو زراعيتة: وتستري لمتدة ثتالث ستنوات متن تتاريخ             -4

صتدورها قابلتتة للتجديتد وتصتترف لقيتتادة   

جميتتتتتتع أنتتتتتتواع المركبتتتتتتات اإلنشتتتتتتائية  

 والصناعية والزراعية والجرار.

 رخصة قيادة مؤقتة: -9

تصتترف لمتتن يستتتقدم للعمتتل كستتائق ختتاص وللعمالتتة المستتتقدمة بعقتتود عمتتل مؤقتتتة متتن قبتتل الشتتركات    -أ
 والمؤسسات والهيئات وترتبط مدة صالحيتها بفترة التعاقد.  

 أنواعها: -ب 

 رخصة قيادة خاصة مؤقتة. -6

 رخصة قيادة عامة مؤقتة. -9

 رخصة قيادة دراجة مؤقتة. -9

 رخصة قيادة مركبة إنشائية أو صناعية أو زراعية مؤقتة. -4
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  : الفصل الثاني

 إجراءات وشروط منح رخص السوق

 (81مادة )

 يقدم طلب الحصول على رخصة قيادة على النموذج المعد لذلك مرفقا به اآلتي:

 ( صور شمسية للطالب.4عدد ) -6

 ومهنته وسنه.ما يثبت شخصيته ومحل إقامته وصفته وجنسيته  -9

 اإليصال الخاص بسداد الرسم المقرر. -9

 إقرار يتضمن حالته الصحية محررا على النموذج المعد لذلك. -4

 (89مادة )

( متتن هتتذه الالئحتتة تتتوافر الشتتروط  89يشتتترط لمتتنح رختتص القيتتادة المنصتتوص عليهتتا بالمتتادة )  

 التالية:

 السن. -أ

 اللياقة الصحية. -ب

القيادة الذي تجريه اإلدارة العامة للمرور وفقا للقواعد واإلجتراءات المبينتة فتي    اجتياز اختبار  -ج

 هذه الالئحة.

يشترط بالنسبة لغير الكويتي أن يكون حاصال على إقامة قانونية بتالبالد مضتى عليهتا ستنتان ،      -د

 ية.وأن ال يقل راتبه الشهري عن أربعمائة دينار كويتي ، وأن يكون حاصال على شهادة جامع

 ويستثنى من شروط الراتب والشهادة الجامعية واإلقامة ، كل من:

من استقدم للعمل قائدا لمركبة آلية لدى الشركات والمؤسستات والهيئتات وأربتاب المنتازل،      -6

ويشترط في هذه الحالتة أن يكتون حاصتال علتى رخصتة ستوق ستارية المفعتول صتادرة متن           

 سلطة قانونية مختصة.

 .زوجة الكويتي األجنبية -9

 مطلقة الكويتي وأرملته. -9

 أزواج الكويتيات وأبناؤهن األجانب. -4

 أئمة المساجد. -9

 أمناء المكتبات العاملون بوزارة التربية. -1

 الهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات في الجهات الحكومية والخاصة. -9

 فنيو المختبرات واألشعة في الجهات الحكومية. -8

االتحتتادات الرياضتتتية واألنديتتتة والجهتتتات الحكوميتتتة  المتتدربون الرياضتتتيون العتتتاملون فتتتي   -3

 والالعبون المحترفون.

ربات البيوت ممتن لتديهن أوالد بشترط أن يكتون أزواجهتن متن ضتمن الفئتات المصترح لهتا            -61

 بحمل رخصة سوق.

 الطلبة )بشرط أن يكونوا مقيدين في أحد الجامعات أو المعاهد التطبيقية داخل الكويت(. -66

 المندوبون. -69

 فنيون العاملون بشركات النفط.العمال ال -69

 الهيئات الدبلوماسية. -64

 غير محددي الجنسية الذين يحملون البطاقات األمنية. -69

 والخاصة .الحكومية العالج الطبيعي وفنية األطراف الصناعية لدى الجهات اختصاصيو  -61
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 فنيو األطراف الطبية والمسعفون العاملون في الجهات الحكومية والخاصة . -69

 شرطي اإلقامة والراتب ، كل من:ويستثنى من 

 المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والمحامون. -6

 األطباء والصيادلة. -9

 أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا والمدرسون. -9

 المهندسون ومساعدو المهندسين. -4

 الصحفيون واإلعالميون. -9

 المدراء والمحاسبون الجامعيون. -1

 طيارين.الطيارون ومساعدي ال  -9

فنتتتي(  -غتتتذائي -متتتالي  -كمبيتتتوتر -قتتتانوني -زراعتتتي  -اقتصتتتادي -المستشتتتارون )إداري -8

 شريطة الحصول على مؤهل جامعي مصدق من الجهات الرسمية.

 الباحثون الحاصلون على مؤهل جامعي العاملون لدى جهات حكومية. -3

 المترجمون الحاصلون على مؤهل جامعي العاملون لدي جهات حكومية. -61

 (88مادة )

 شروط السن:

 سنة. 68يشترط لمنح رخصة سوق خاصة أال يقل عمر طالبها عن  -6

 سنة. 96يشترط لمنح رخصة سوق عامة أال يقل عمر طالبها عن  -9

 سنة. 69يشترط لمنح رخصة سوق دراجة أال يقل عمر طالبها عن  -9

 سنة.96 يشترط لمنح رخصة قيادة مركبة إنشائية أال يقل عمر طالبها عن -4

 ويحسب السن على أساس السنة الشمسية )الميالدية(.

ويكون إثبات السن بشهادة الميالد أو مستخرج رستمي منهتا، كمتا يجتوز قبتول أي مستتند رستمي        

 يعتد به قانونا في تحديد السن.

 (83مادة )

 شروط اللياقة الصحية:

ذلتتك بستتالمة الجستتم  يشتتترط لمتتنح رخصتتة الستتوق متتن أي نتتوع أن تثبتتت لياقتتة الطالتتب صتتحيا و     

 والبصر.

وتقتدر ستتالمة الجستم علتتى أستاس خلتتوه متن األمتتراض أو العاهتات التتتي تتؤثر تتتأثيرا مباشترا فتتي        

 قدرته على قيادة المركبة قيادة آمنه.

 وتقدر سالمة البصر على أساس سالمة باطن العين وقوة اإلبصار وتمييز األلوان.

ة متتع الجهتتات المختصتتة بتتوزارة الصتتحة األمتتراض  وتحتتدد إدارة الختتدمات الطبيتتة بتتوزارة الداخليتت 

والعاهات التي تمنع متن متنح رخصتة القيتادة، كمتا تحتدد قتوة اإلبصتار التالزم توافرهتا فتيمن يمتنح             

 الرخصة.

ويسمح لطالب الرخصة باستعمال نظــارة طبيتة للحصتول علتى قتوة اإلبصتار بشترط ستالمة بتاطن         

ثناء القيادة شرطا أساستيا ويثبتت ذلتك فتي الرخصتة      العين، وفي هذه الحالة يكون وضع النظارات أ

 وتكــون الصــورة الملصقة بالــرخصة لصاحبها واضعــا النظــارة الطبية على عينيه.

 (31مادة )

يكون توقيع الكشف الطبي بناء على طلب من إدارة المرور على النموذج المعد لذلك ملصتقا عليته   

ويتم الفحتص بمعرفتة القستم الطبتي بتوزارة الداخليتة       صورة طالب الرخصة المطلوب فحصه طبيا، 

 أو بمعرفة إدارة طبية حكومية ويجب إثبات فصيلة الدم على نموذج الفحص وعلى الرخصة.
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 (36مادة )
يسمح لطالب الحصول على رخصة سوق طلب إعادة الكشف الطبي عليه إذا لتم تثبتت لياقتته طبيتا     

شف إال بعد مدة ال تقل عن ثالثة أشهر، على أن ال يزيتد  في الكشف األول بشرط أن ال تتم إعادة الك

 عدد مرات الكشف عن ثالث مرات خالل سنة من تاريخ توقيع أول كشف.

فإذا لم تثبت لياقته بعد الكشف ثالث مرات فإنه ال يحق له طلب إعتادة توقيتع الكشتف الطبتي عليته      

 إال بعد مدة ال تقل عن ستة أشهر.

 (39مادة )

 شف الطبي في الحاالت اآلتية:يتم إجراء الك

 عند طلب رخصة سوق من أي نوع ألول مرة. -6

 كل ثالث سنوات لمن يحمل تصريح قيادة سيارات األجرة أو سيارات النقل العام للركاب. -9

عندما يبلغ عمر حامل رخصة السوق الخاصة السبعين عاما وجب إجراء الكشف الطبي عليته   -9

 كل خمس سنوات.

يبلتتغ عمتتر حامتتل رخصتتة الستتوق العامتتة أو حامتتل رخصتتة ستتوق المركبتتة اإلنشتتائية أو عنتتدما  -4

الصناعية أو الزراعيتة أو الدراجتة اآلليتة الستتين عامتا وجتب إجتراء الكشتف الطبتي عليته كتل            

 خمس سنوات فإذا بلغ عمره السبعين يجرى الكشف الطبي عليه كل ثالث سنوات.

 الوزارة أن حامل رخصة القيادة فقد أحد الشروط الصحية.إذا نما إلى علم األجهزة المختصة ب -9

 االختبار

 (39مادة )

يشترط أن تثبت قدرة طالب الرخصة على قيادة المركبة التي يطلب رخصتة لقيادتهتا ويتتم ذلتك      -6

باجتياز االختبار الذي يجريه القسم المختتص بتاإلدارة العامتة للمترور وفقتا للشتروط والقواعتد        

 بهذه الالئحة. واإلجراءات المبينة

إذا كان طالب رخصة سوق لديه رخصة سوق صتادرة متن ستلطة قانونيتة أجنبيتة، جتاز لمتدير         -9

اإلدارة العامة للمرور أن يعفيه من االختبار، كما يجوز إعفاء حاملي رخص القيتادة العستكرية   

 من االختبار.

 (34مادة )

لرسم المقرر على مرحلتين األولى نظريتة  يكون االختبار على النموذج المعد لذلك، ويتم بعد سداد ا

 والثانية عملية. 

 (39مادة )

يكتتون االختبتتار النظتتري تحريتترا باللغتتة العربيتتة فتتي قواعتتد وآداب المتترور وعالماتتته وإشتتاراته          

 والمبادئ األولية في ميكانيكا المركبة وطريقة استعمالها.

 إجراء االمتحان المذكور شفويا.ويجوز بالنسبة لمن ال يعرف اللغة العربية أو قراءتها 

 ويجوز إعادة هذا االختبار النظري لمن ال ينجح دون سداد رسوم جديدة.

 (31مادة )

إذا نجح الطالب في االمتحان المذكور في المادة السابقة يجري اختباره عمليا ويضع قسم االختبتار  

 المختص خطة االختبار.

 تية: ويجب أن يتضمن االختبار العملي الخطوات اآل

 تشغيل المحرك. -6

 انطالق المركبة إلى األمام وإلى الخلف في الحاالت العادية والطارئة وفي المنحدرات. -9

 استعمال عصا تغيير السرعة )الجير( عند بدء االنطالق وأثناء السير. -9
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 التوقف العادي والمفاجئ وعلى المنحدرات. -4

أختترى وعلتتى المنحتتدرات وبتتين إشتتارات أو    صتتف المركبتتة بمحتتاذاة الرصتتيف وبتتين ستتيارات    -9

 خطوط محددة.

 الخروج من مسار الطريق إلى مسار آخر واالنعطاف يمينا ويسارا. -1

 أجراء واستعمال اإلشارات الالزمة في الوقت المالئم عند تعديل أوضاع السير. -9

يقتوم بهتا قائتد    االلتزام بما توجبته إشتارات وعالمتات وخطتوط تنظتيم المترور واإلشتارات التتي          -8

 مركبة أخرى، ومدى االنتباه واالستجابة إلى تعليمات وأوامر المرور.

 اجتياز تقاطعات الطرق والميادين والدوارات. -3

 دوران المركبة في حيز محدود من الطريق. -61

 تخطي مركبة ومقابلة أخرى على الطريق. -66

 ترك المركبة. -69

 (39مادة )  

 المراحل بمعرفة القسم المختص باإلدارة العامة للمرور. يجرى االختبار في جميع 

 (38مادة )

يجب أن يتم االختبار على مركبة من النوع المطلوب الحصول على رخصة لقيادته وبعد التأكتد متن   

 سالمة المركبة وصالحيتها.

 (33مادة )

ة الطالتب فتي   يعطي لكل بند متن بنتود االختبتار وكتل حركتة أو إشتارة، درجتة معينتة تتفتق متع كفتاء           

 % من مجموع الدرجات. 99أدائها، ويعتبر راسبا كل من ال يحصل على 

 -ويعتبر الطالب راسبا حتما إذا ارتكب أحد األخطاء اآلتية:

 إذا لمست أطراف جسم المركبة أو عجالتها الحدود أو الحواجز الموضوعة. -6

 ليها.إذا تحركت المركبة عند بدء االنطالق نتيجة عدم السيطرة ع -9

 إذا توقف محرك المركبة عن الدوران أثناء االختبار نتيجة خطأ الطالب. -9

 إذا اخطأ في عملية تغيير عصا السرعة )الجير(. -4

إذا عجز الطالب عن تشغيل محترك المركبتة فتي متدة تزيتد علتى نصتف دقيقتة إال إذا كتان ستبب            -9

 ذلك عطال فنيا.

 صفها في المكان الذي يحدد له.إذا لم يتمكن من إيقاف المركبة أو  -1

 إذا خالف إشارات وعالمات المرور أو أخطأ في تنفيذ التعليمات المعطاة له من قبل الممتحن. -9

 إذا لمست األرض قدم طالب الحصول على رخصة قيادة دراجة آلية أثناء السير. -8

 (611مادة )

بعد شهر على األقل علتى أال يتجتاوز    يحدد من أجرى االختبار لمن رسب فيه ميعادا إلعادة اختباره

 ثالثة أشهر، وتتم إعادة االختبار بعد سداد الرسم المقرر لذلك.

 (616مادة )

بعد إتمام جميع اإلجراءات واستيفاء الشروط المقررة فتي هتذه الالئحتة أو أي تنظتيم قتانوني آختر،       

عتدم وجتود أي متانع     يمنح الطالب الرخصتة المطلوبتة علتى النمتوذج الختاص بهتا بعتد التحقتق متن         

 قانوني آخر.

 وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها.
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 ( مكرر616مادة )

يجوز منح السائقين العاملين بوزارة الداخلية رخص قيادة عستكرية تختول لحاملهتا قيتادة ستيارات      

 الشرطة الثقيلة فقط، وتجدد كل سنتين بشرط أن يكون حاملها مستمرا بالعمل بالوزارة.

 (619مادة )

عند إخطار صاحب رخصتة القيتادة بتغييتر محتل إقامتته يستجل عنوانته الجديتد علتى الرخصتة وفتي            

 ملفات وسجالت اإلدارة العامة للمرور.

 (619مادة )

يقدم طلب تجديد رخص القيادة على النموذج المعد لذلك فتي ختالل متدة ثالثتين يومتا قبتل انتهائهتا،        

وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام  ويرفق به سند إثبات شخصيته ومحل إقامته

 قانون المرور والئحته وقراراته التنفيذية ويقدم غير الكويتيين سند إثبات إقامتهم.

 ويتم التجديد بعد سداد الرسوم المقررة لذلك.

 (614مادة )

إلتتى اإلدارة إذا فقتتدت رخصتتة القيتتادة أو تلفتتت يجتتب علتتى صتتاحبها أن يتقتتدم فتتي ختتالل عشتترة أيتتام  

العامة للمترور بطلتب بتدل منهتا، وتصترف لته رخصتة بتدال متن المفقتودة أو التالفتة بعتد التأكتد متن               

صتتحة ذلتتك وبعتتد دفتتع الرستتوم المقتتررة لتتذلك، وتستتلم الرخصتتة التالفتتة إلتتى إدارة المتترور وكتتذلك      

 المفقودة إذا عثر عليها بعد ذلك.  

 (619مادة )

ابرين حتتاملي رختتص القيتتادة األجنبيتتة الصتتادرة متتن ستتلطات  يستتمح للزائتترين والستتائحين والعتت     

حكومية مختصة أو حاملي رخص القيادة الدولية الصادرة خارج الكويت من هيئتة مختصتة بقيتادة    

 -مركبة تكون رخصته صالحة لقيادتها، وذلك بالشروط اآلتية:

 عدم تغيير صفة الزيارة أو السياحة أو العبور أو تجاوز مدتها. -6

 تكون الرخصة صالحة للعمل بها قانونا.أن  -9

 تنفيذ قواعد وشروط التأمين أو الكفالة المقررة قانونا. -9

 ( مكرر619)

يستتمح لمتتواطني دول مجلتتس التعتتاون لتتدول الخلتتيج العربيتتة بقيتتادة   المركبتتات بتتالرخص التتتي           

ز لتتإلدارة يحملونهتتا متتن دولهتتم ختتالل متتدة ستتريان مفعولهتتا، وفتتي حالتتة انتهتتاء متتدة ستتريانها يجتتو 

 العامة للمرور منحهم رخص قيادة كويتية.
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  : الفصل الثالث

 أنواع التصاريح وإجراءات وشروط منحها
 

 (611مادة )

 يجب الحصول على تصريح من اإلدارة العامة للمرور في الحاالت اآلتية:

 لقيادة سيارة أجرة. -6

 لقيادة سيارة نقل عام للركاب. -9

 قيادة سيارات.معلم  -للتعليم  -9

 لطالب التعليم. -للتعليم  -4

 لنقل األشخاص في كابينة سيارة الشحن. -9

 لسائقي العربة التي يجرها حيوان. -1

لسائقي مركبات النقل الخاص الخفيفة )الوانيتات( العاملين لدى المؤسسات الحكومية واألهلية  -9

ل الرخصتة لتدى هتذه المؤسستات أو     شريطة أن يرتبط هذا التصريح باإلقامة الممنوحتة لحامت   -

 الشركات.

ويستتتتثنى متتتن هتتتذا الحكتتتم العتتتاملون بالجهتتتات الحكوميتتتة التتتذين يقتتتودون المركبتتتات الخفيفتتتة  

)الوانيتات( المستأجرة لخدمة هذه الجهات على أن تميز هذه المركبات بملصقين على جانبيهتا  

 معتمدين من اإلدارة العامة للمرور.

العتتام والختتاص )عمومتتا( علتتى أن تكتتون إقامتتة الستتائق مرتبطتتة بمالتتك   لستتائقي وانيتتتات النقتتل -8

 المركبة، يستثنى من ذلك:
 المواطنون الكويتيون. -أ

 مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي. -ب

لستائقي ستيارات بيتع     684/89المقيمون مالك المركبات المرخصة قبل صدور القرار التوزاري رقتم    -ج

 والمأكوالت الخفيفة.السلع والمشروبات 

 (619مادة )

 يشترط في طالب الحصول على تصريح قيادة سيارة أجرة ما يأتي:

متنح   -بالنسبة لسيارات األجرة تحت الطلب واألجترة بالعتداد    -أن يكون كويتيا ويجوز استثناء  -6

 تصريح قيادتها لغير الكويتي، بعد موافقة مدير عام اإلدارة العامة للمرور على ذلك.

 أن يكون حاصال على رخصة قيادة عامة. -9

أن يكون حسن الستمعة لتم يستبق الحكتم عليته بعقوبتة جنايتة أو فتي جريمتة مخلتة بالشترف أو             -9

األمانتتة أو أرتكتتب حتتوادث متترور خطتترة أو ضتتبط يقتتود ستتيارة وهتتو تحتتت تتتأثير المستتكرات أو 

 المخدرات.

 اإللمام بجغرافية البالد.-4

 القيادة وتعليمات المرور وقواعده وآدابه. اجتياز اختبار خاص في -9

 إجراء الفحص الطبي كل ثالث سنوات للتثبت من توافر اللياقة الصحية. -1

 التفرغ لمهنة القيادة.  -9

 (618مادة )

 يشترط في طالب الحصول على تصريح قيادة سيارة نقل عام للركاب )باص عام( ما يأتي:
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عند الضرورة إصدار تصتريح   -لمدير اإلدارة العامة للمرور  -أن يكون كويتيا ويجوز استثناء  -6

بقيادة الباص العام لغير الكويتي الذي يعمل في مؤسسة أو شركة كويتية لقيادة سياراتها فقط، 

 وتنتهي صالحية التصريح إذا ترك العمل بهذه المؤسسة أو الشركة.

 أن يكون حاصال على رخصة قيادة عامة. -9

ستمعة لتم يستبق الحكتم عليته بعقوبتة جنايتة أو فتي جريمتة مخلتة بالشترف أو            أن يكون حسن ال -9

األمانتتة أو ارتكتتب حتتوادث متترور خطتترة أو ضتتبط يقتتود ستتيارة وهتتو تحتتت تتتأثير المستتكرات أو 

 المخدرات.

 اإللمام بجغرافية البالد. -4

 اجتياز اختبار خاص في القيادة وتعليمات المرور وقواعده وآدابه. -9

 الفحص الطبي كل ثالث سنوات للتأكد من توافر اللياقة الصحية.إجراء  -1

 (613مادة )

 يشترط في طالب الحصول على تصريح تعليم قيادة السيارات )المدرس أو المدرب الفني( ما يأتي:

 أن يكون حاصال على رخصة سوق عامة. -6

 ى بإجادته لهما محادثة فقط .أن يجيد اللغتين العربية كتابة ومحادثة ، أما المدرب الفني فيكتف -9

أن يكون حسن الستمعة لتم يستبق الحكتم عليته بعقوبتة جنايتة أو فتي جريمتة مخلتة بالشترف أو             -9

األمانتتة، وأال يكتتون قتتد ارتكتتب حتتوادث متترور خطتترة أو ضتتبط وهتتو يقتتود ستتيارة تحتتت تتتأثير      

 المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

بالقيتتادة وتعليمتتات وقواعتتد وآداب المتترور وفتتي مبتتادئ ميكانيكتتتا       اجتيتتاز االختبتتار الختتاص     -4

 السيارات ومدى كفاءته على القيام بالتعليم.

وينتهي العمل بالتصريح إذا ترك المدرس أو المدرب الفني الشركة أو المؤسسة التي استخرج له 

 هذا التصريح من أجل العمل بها .

ب في تدريب أحد من أصوله أو فروعه أو أقاربه من الراغ -واستثناء من ذلك يجوز منح الكويتي 

تصريح تعليم قيادة إذا كتان يحمتل رخصتة ستوق خاصتة مضتى علتى إصتدارها          -ذوي المحارم منه 

 مدة خمس سنوات على األقل.

 مكرر( 613مادة )

 الخفيفة ما يأتي:والمأكوالت السلع والمشروبات لقيادة سيارة بيع يشترط للحصول على تصريح 

 يكون طالب التصريح كويتيا وحاصال على رخصة قيادة عامة. أن -6

 أن يكون مالك السيارة كويتيا. -9

 استيفاء الشروط التي تطلبها بلدية الكويت. -9

 (661مادة )

يجب على طالب أي نوع من التصاريح المذكورة في المواد الثالثة السابقة أن يقدم صحيفة الحالتة  

 يضا عند كل تجديد.  الجنائية، كما يجب تقديمها أ

 (666مادة )

تسرى صالحية هذه التصاريح لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها سنويا بعد التأكد متن تتوافر جميتع    

الشتروط، ويستتثنى متن ذلتك تصتاريح قيتادة ستيارات األجترة وتصتاريح قيتادة ستيارات النقتل العتتام             

 للركاب )باص عام( فتسري صالحيتها لمدة ثالث سنوات.

لمدير اإلدارة العامة للمرور سحب أي ترخيص من هذه التراخيص إذا ثبت فقدان أي شرط ويجوز 

من الشروط المقررة، كما يجتوز لته ستحب التترخيص لمتدة محتددة إذا ثبتت عتدم كفتاءة حاملته فتي            

 القيام بعمله ، ويجوز منحه بعدها بعد إجراء اختبار للتأكد من كفاءته.
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 (669مادة )

تعليم قيادة أي مركبتة آليتة أن تتتوافر فيته الشتروط المقتررة لنتوع رخصتة         يشترط فيمن يرغب في 

 القيادة التي يرغب في الحصول عليها والواردة في الفصلين السابقين من هذا الباب.

 وتسري صالحية هذا التصريح لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده سنة أخرى.

 (669مادة )

 الحاالت اآلتية: يكون نقل الركاب في كابينة سيارة الشحن في

 إذا كان الركاب من العاملين لدى الشخص أو  الجهة  التابعة لها سيارة الشحن. -6 

 أن تستدعي طبيعة العمل نقل الركاب في كابينة سيارة الشحن. -9

 وتحدد اإلدارة العامة للمرور عدد الركاب المسموح به في كابينة سيارة الشحن.     

 (664مادة )

جربتة المركبتات اآلليتة إال لألشتخاص المنتوط بهتم تجربتة هتذه المركبتات طبقتا           ال يصرف تصتريح ت 

 للشروط اآلتية:

 أن يكون حاصال على رخصة قيادة عامة صالحة طيلة مدة التصريح. -6

 إثبات أن عمله هو تجربة المركبات اآللية أو أن تجربتها الزم لعمله. -9

 يجدد التصريح سنويا. -9

التصريح استعماله في غيتر غرضته، كمتا ال يجتوز لته أثنتاء التجربتة قبتول         ال يجوز لحامل هذا  -4

 ركاب داخل المركبة باستثناء مساعد له أو مالك المركبة، كما ال يجوز له نقل بضائع.

 (669مادة )

 يحــدد مدير اإلدارة العامة للمــرور شـروط منح تصريح لقيــادة العــربة التي يجــرها الحيوان.

 (661مادة )

 يقدم طلب أي تصريح من التصاريح المذكورة على النموذج المعد لذلك وكذلك طلب التجديد.

ويصدر التصريح على النموذج الخاص به ملصقًا عليه صورة حامله، بعد التأكتد متن تتوافر جميتع     

 الشروط القانونية.

 ويجب حمل التصريح أثناء القيادة أو التعليم.
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  : الفصل الرابع

 ومكاتب تعليم قيادة المركبات اآلليةمدارس 

 (669مادة )

المشتتار إليتته ، يشتتترط إلنشتتاء أو إدارة   6313لستتنة  99متتع عتتدم اإلختتالل بأحكتتام القتتانون رقتتم 

شركة أو مؤسسة لتعليم قيادة السيارات الحصول على تصريح من الجهة المختصة باإلدارة العامة 

علتى هتذه المؤسستة متن جميتع النتواحي المتعلقتة        للمرور، التي يكون لها حق اإلشراف والتفتتيش  

 بهذا النشاط.

ويجب أن يكون صاحب الشركة أو المؤسسة ومدير كل منهما حسني السيرة والستمعة ولتم يستبق    

 الحكم على أي منهما بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة.

 (668مادة )

م قيادة السيارات على النموذج المعد لتذلك إلتى   يقدم طلب الترخيص بإنشاء شركة أو مؤسسة لتعلي

 الجهة المختصة باإلدارة العامة للمرور مرفقا به ما يلي:

سند مقبول إلثبات شخصية الطالتب ومحتل إقامتته وصتحيفة الحالتة الجنائيتة، وبالمتدير إذا لتم          -6

 يكن هو المالك.

 نات مبانيها .رسم هندسي مبسط  بمواقع شركة أو مؤسسة تعليم القيادة ومكو -9

 بيان بالسيارات واألجهزة والمعدات الالزمة للتعليم. -9

 مناهج التعليم والتدريب. -4

كشف باسم المدير المسئول وأسماء المدرسين والمدربين النيين ، واإلخطار بأستماء متن يجتد     -9

 منهم أو يترك العمل وأسباب تركه . 

 بالمتدرب .االحتفاظ بسجالت تدون بها البيانات الخاصة  -4

 (663مادة )

 يشترط إلنشاء أو إدارة شركة أو مؤسسة لتعليم قيادة السيارات ما يلي:

 الحصول على ترخيص تجاري صادر من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة هذا النشاط . -6

إعداد منهج تعليمي مفصل ، تعتمده الجهة المختصة باإلدارة العامة للمرور ، تلتزم به الشتركة   -9

 المؤسسة في تعليم قيادة السيارات مع توفير الوسائل المساعدة للتعليم.أو 

 أال يقل الحد األدنى لسيارات التعليم عن عدد عشر سيارات ، لمزاولة هذا النشاط . -9

أال يزيتتد عمتتر ستتيارة التعلتتيم عتتن ثتتالث ستتنوات متتن تتتاريخ الصتتنع عنتتد بدايتتة التتترخيص ، وأال   -4

النشاط عن سبع سنوات من تاريخ الصنع بالنسبة لستيارات  تتجاوز مدة ترخيصها لمزاولة هذا 

 الصالون ، وعشر سنوات بالنسبة للسيارات األخرى.

تجهيز سيارات التعليم بمقو قيادة وأجهزة تشغيل وفرامتل إضتافية متن قلبيتل الجهتات المختصتة        -9

 في هذا المجال ، على أن تعتمد من اإلدارة العامة للمرور.

جسم سيارة التعليم من الجتانبين والخلتف يبتين أن الستيارة معتدة       أن يوضع ملصق واضح على -1

 للتعليم ، وذلك حسب الشروط التي تضعها الجهة المختصة باإلدارة العامة للمرور.

أن توضتتع عالمتتة ستتقفية تبتتين أن الستتيارة معتتدة للتعلتتيم وفقتتا للشتتروط التتتي تضتتعها الجهتتة           -9

 المختصة باإلدارة العامة للمرور. 

رب فني أو أثنتين علتى األكثتر لكتل مركبتة ، يكتون حاصتال علتى شتهادة الثانويتة أو متا            تعيين مد -8

يعادلها ويكون حاصال علتى رخصتة ستوق عامتة مضتى عليهتا خمتس ستنوات ، وتصتريح تعلتيم           

 قيادة سيارات من الجهة المختصة باإلدارة العامة للمرور.



 171من  79صفحة 

يستتلزم الحصتول عليته دراستة       –ل على األق –تعيين مدرس أو أكثر حاصال على شهادة دبلوم  -3

مدتها سنتين بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها ، لديه القدرة على شرح المرسوم بقانون المترور  

 وقواعده وآدابه والئحته التنفيذية وكافة القرارات المنفذة له.

ة نشتاط تعلتيم   وال يجوز للمدرب أو المدرس العمل في أكثتر متن شتركة أو مؤسستة تقتوم بمزاولت              

 قيادة السيارات.

وعلتتى الشتتركة أو المؤسستتة أن تتتزود المتتتدرب لتتديها بعتتد انتهتتاء تدريبتته بشتتهادة تفيتتد انتهتتاء          

 التدريب واستعداد المتدرب ألداء االختبار الذي تجريه الجهة المختصة باإلدارة العامة للمرور.

 هي عند الغروب.تبدأ فترة تعليم قيادة السيارات من شروق الشمس وتنت -61

التقيد باألمتاكن والمنتاطق والطترق والشتوارع التتي تحتددها الجهتة المختصتة بتاإلدارة العامتة           -66

 للمرور .

 وال يجوز استخدام سيارات التعليم في غير الغرض المخصص لها.    

 

 (691مادة )

المتتدارس أو يصتتدر التتترخيص متتن الجهتتة المختصتتة بتتاإلدارة العامتتة للمتترور بعتتد معاينتتة أمتتاكن       

المكاتب التابعة للشركة أو المؤسسة وسيارات تعليم القيادة واألجهزة والمعدات ومراجعة المناهج 

 واعتمادها والتأكد من توافر جميع الشروط األخرى.

وعلى المدارس أو المكاتب أو الشركات أو المؤسسات التعليم القائمة أن تقوم باستيفاء جميع هتذه  

 ا ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.الشروط في مدة أقصاه

 (696مادة )

يجتتوز لمتتدير عتتام اإلدارة العامتتة للمتترور أن يطلتتب متتن وزارة التجتتارة والصتتناعة إلغتتاء تتترخيص    

الشتتركة أو المؤسستتة فتتي حالتتة مخالفتتة أي حكتتم متتن رأحكتتام هتتذا القتترار أو مخالفتتة أحكتتام قتتانون     

 رات المنفذة له.  المرور أو اللوائح والقرا
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 الباب الخامس: 

 قواعد وآداب المرور.

 :  

 

 ( 699مادة )

علي كل مستعمل للطريق العام ستواء كتان يقتود مركبتة أو يقتود حيوانتات أو يمشتى أن يراعتي فتي          

بتالغير  مسلكه بذل أقصى عناية والتزام الحذر واالحتياط الالزمين، وإال يؤدي مستلكه إلتى اإلضترار    

أو تعريضه للخطر، أو أن تترتب عليته إعاقتة الغيتر أو مضتايقته بتأكثر ممتا تستتوجبه الظتروف وال         

تسمح بتجنبه، وعليه أيضا التزام قواعد وآداب المرور وإتباع إشتاراته وعالماتته وتعليمتات رجتال     

 الشرطة.

 مكرر(699مادة )

 النقال باليد أثناء القيادة . يحظر على قائدي المركبات بكافة أنواعها استخدام الهاتف

 ( 699مادة )

يحظتر تترك أو إلقتاء أو وضتع أي شتيء متن شتأنه أن يعتوق حركتة المترور علتى الطترق العامتتة أو             

يتسبب في قذارتها، أو يسبب خطرا لمستعمليها، وعلى رجال الشرطة إزالة المخالفة فورا بالطريق 

 اإلداري على نفقة المتسبب، وعليهم حتى تتم اإلزالة وضع عالمات التنبيه والتحذير الالزمة. 

وإذا كان شغل الطريق العتام أو أي جتزء منته قتد تتم بنتاء علتى تصتريح متن اإلدارة العامتة للمترور             

فعلى القسم المختص بها بالتعاون مع األجهزة والجهات المختصة اتخاذ اإلجراءات الالزمتة لتالفتي   

 إعاقة المرور.

 (694مادة )

ختاذ اإلجتراءات الالزمتة لمنتع الحتوادث      ال يجوز ترك مركبة في الطريق العام بغيتر قائتدها إال بعتد ات   

التي تنشأ من تركها، وللحيلولة من أن يؤدي تركها إلى عرقلة المرور وبعد التيقن من اتخاذ كل ما 

 يلزم لجعل االستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذرا.

 وال يجوز ترك المركبة و بها مفتاح تشغيلها.

 

 

 (699مادة )

ت وغيترهم متن مستتعملي الطريتق إفستاحه لمترور مركبتات الطتوارئ المعتمتدة          على قائدي المركبتا 

 )كاإلطفاء واإلسعاف والشرطة والدفاع المدني( أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة.

وتستعمل هذه المركبات أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة، ويكون إفستاح الطريتق بتالتزام    

تهدئة السرعة إلى أقصى درجة ممكنة أو التوقف على جانب الطريق إذا اقتضتى  الجانب األيمن مع 

 األمر.

ولقائتتدي هتتذه المركبتتات أثنتتاء اتجاههتتا لمكتتان القيتتام بالخدمتتة عتتدم التقيتتد عنتتد الضتترورة بقواعتتد      

المتترور وإشتتاراته وعالماتتته، بشتترط بتتذل أقصتتى العنايتتة والحتترص الالزمتتين وعتتدم تعتتريض حيتتاة   

 موال للخطر. األشخاص أو األ

 مع استعمال أجهزة التنبيه المشار إليها. 

 وال تسري هذه األحكام االستثنائية أثناء عودة هذه المركبات بعد االنتهاء من أداء مهمتها.

 (691مادة )
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علتتى مستتتعملي الطريتتق إفستتاحه لمتترور المواكتتب الرستتمية ومتتا فتتي حكمهتتا بمجتترد اإلعتتالن عتتن      

 الصوتية أو الضوئية ولو استدعى األمر التوقف في أقصى يمين الطــريق.بواسطة المنبهــات اقترابها 

 ( 699مادة )

ال يجتوز اشتتتراك المركبتتات فتتي مواكتتب خاصتتة أو فتي تجمعتتات إال وفقتتا لألحكتتام القانونيتتة المقتتررة   

 أدت إلى إقالق الراحة العامة وخاصة ليال.وبإذن من اإلدارة العامة للمرور، وال يسمح بذلك إذا 

 ( 698دة )ما

ال يجتوز استتتعمال المركبتتات فتتي اإلعتتالن أو وضتتع الفتتات أو نمتتاذج مجستتمة علتتى المركبتتة إال بعتتد   

الحصتتول علتتى تتترخيص بتتذلك متتن الجهتتات المختصتتة ووفقتتًا للضتتوابط التتتي تحتتددها اإلدارة العامتتة   

 للمرور وبتصريح منها، ويكون التصريح في هذه الحالة محدد المدة.

 ( 693مادة )

جتتراء ستتباق للمركبتتات اآلليتتة متتن أي نتتوع بتتالطرق العامتتة إال بتتترخيص متتن اإلدارة العامتتة  يحظتتر إ

للمتترور وبنتتاء علتتى طلتتب متتن الجهتتات المعنيتتة بالدولتتة يحتتدد بتته مكتتان وزمتتان الستتباق، ويصتتدر       

التتترخيص فتتي هتتذه الحالتتة بعتتد موافقتتة اإلدارة العامتتة للتتدوريات وبعتتد تقتتديم الضتتمانات الكافيتتة           

ينشتأ عتن الستباق متن أضترار أيتًا كانتت، ويجتوز إلغتاء التترخيص ومنتع الستباق أو              لتعويض ما قد

وقفه ألي سبب يتعلتق بتاألمن والستالمة. ويتعتين علتى الجهتات المعنيتة المشتار إليهتا اإلعتالن عتن            

 المكان والزمان المحددين إلجراء السباق قبل الموعد المحدد له بوقت كاف.

 (691مادة )

مركبة أو ينزل منها بمراعتاة أال يتؤدي ذلتك إلتى تعتريض غيتره متن مستتعملي         يلتزم كل من يدخل ال

الطريتتق للخطتتر وخاصتتة مراعتتاة عتتدم فتتتح أحتتد أبتتواب المركبتتة أو إغالقتته أو تركتته مفتوحتتا إال بعتتد 

 التأكد من أن ذلك ال يعرض مستعملي الطريق للخطر.

 (696مادة )

 أصوات مزعجة غير ضرورية.يجب عند استعمال المركبة تجنب إحداث أي ضجة أو 

 ( 699مادة ) 

ال يجوز استعمال أجهزة التنبيه إال في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق إلى اقتتراب المركبتة   

 أو إلى خطر ناشئ عنها أو خطر يهددها.

ويحظتتر وضتتع أو استتتعمال أجهتتزة تنبيتته صتتوتية أو ضتتوئية مشتتابهة ألجهتتزة مركبتتات الطتتوارئ        

عامتتة ال يجتتوز وضتتع أو استتتعمال أجهتتزة تنبيتته غيتتر المصتترح بهتتا متتن اإلدارة  والشتترطة، وبصتتفة 

العامتتة للمتترور وال يجتتوز أن تكتتون أجهتتزة التنبيتته ممتتا يصتتدر أنغامتتا أو أصتتواتا ال تتفتتق والغتترض  

منها.كما يحظر استعمال أجهزة التنبيه الصتوتية بصتفة مستتمرة أو بطريقتة تتزعج المتارة أو تقلتق        

 ير الغرض من التنبيه أو إذا لم يكن الستعمالها مبرر من أمن المرور بالطريق.راحة الجمهور أو لغ

 ويحظر بصفة خاصة استعمالها في الحاالت اآلتية:

 بالقرب من المستشفيات والمدارس. -6

 في المناطق السكنية من منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا. -9

 أثناء وقوف المركبة. -9

 هات التي تحددها اإلدارة العامة للمرور.في األوقات والج -4

ولإلدارة العامة للمرور أن تمنع استعمال أنواع أخرى من أجهزة التنبيه التي متن شتأنها إزعتاج أو    

 إقالق راحة السكان. 

 ( مكرر699مادة )

استتتثناء متتن حكتتم المتتادة الستتابقة يجتتوز للتتوزارات والهيئتتات والمؤسستتات الحكوميتتة والشتتركات       

املتتة بقطتتاع الختتدمات العامتتة، وضتتع واستتتعمال أجهتتزة تنبيتته صتتوتية أو ضتتوئية بعتتد      الخاصتتة الع
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الحصول على تصريح بتذلك متن اإلدارة العامتة للمترور، ويصتدر التصتريح لمتدة ستنة واحتدة قابلتة           

للتجديد مبينًا به نوع ورقتم المركبتة ونتوع الجهتاز المستتخدم وألتوان أجهتزة التنبيته الضتوئية لكتل           

 جهة على حده.

 ( 699مادة )

السلوك الواجب في حالتة وقتوع حتادث يجتب علتى مستتعملي الطريتق، ستواء قائتدي المركبتات أو           

 المشاة، وبقدر اإلمكان تقديم كل مساعدة إلي ضحايا الحوادث وخاصة الجرحى.

ويجب على من يكون طرفا في حادث مرور الوقوف فورا بقدر المستطاع دون أن ينشأ عتن وقوفته   

ركتتة المتترور، ويعمتتل بقتتدر اإلمكتتان علتتى تتتأمين الستتير ومنتتع أي تغييتتر لآلثتتار      خطتتر آختتر علتتى ح 

 الموجودة بمكان الحادث، واالهتمام بأمر المصابين.

ويجتتب إبتتالغ أقتترب جهتتة متترور أو شتترطة أو إستتعاف بالحتتادث فتتور وقوعتته، متتع البقتتاء فتتي مكتتان  

 اجة إلى العناية الطبية.الحادث إلى أن تسمح له الشرطة بترك المكان ما لم يكن هو نفسه بح

 وال يجوز لقائدي المركبات التوقف أو التزاحم حول الحادث دون مقتضى لذلك.
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 (694مادة )

يجب أن يكون لكل مركبة تسير على الطترق العامتة قائتد يتتولى قيادتهتا ولتو كانتت تستحبها مركبتة          

 أخرى، وذلك فيما عدا المقطورة وشبه المقطورة. 

 (699مادة )

يجب أن يكون لحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب أو المواشي أو األغنام، فرادى أو قطعانا، قائتدا  

م قيادتهتتا بحيتتث ال تتتؤدي إلتتى عرقلتتة المتترور.وال يجتتوز تتترك هتتذه        أو أكثتتر ، ويجتتب عليتته تنظتتي   

الحيوانتتات فتتي الطريتتق، ويجتتب أن تبتعتتد مراعتتي الحيوانتتات عتتن الطريتتق بمستتافة ال تقتتل عتتن            

 خمسمائة متر.

 (691مادة )

 على قائدي المركبات الوقوف فورا كلما طلب منهم رجال الشرطة ذلك.

 (699مادة )

ن متأكدا بصفة دائمة وخاصتة قبتل بتدء الستير بهتا متن ستالمة المركبتة         على كل قائد مركبة أن يكو

وصتتالحيتها بجميتتع أجزائهتتا، ومتتن عتتدم وجتتود خطتتر عليهتتا أو علتتى الغيتتر، و يستتتوثق دائمتتا متتن   

 استيفاء كافة الشروط المقررة في القانون وهذه الالئحة والقرارات التنفيذية للقانون.

 (698مادة )

بة، أي سبب من شأنه أن يؤثر على أمنها أو سالمة الغيتر أو أمتن المترور    إذا طرأ أثناء سير المرك

 وسيولته، فعلى قائدها أن يسحبها من الطريق بأسرع وقت ممكن.

 (693مادة )

ال يجتتوز قيتتادة المركبتتة داختتل المتتدن والمنتتاطق الستتكنية فتتي جتتزء متتن الطريتتق ذهابتتا وجيئتتة بغيتتر  

 رين.مبرر، خاصة إذا ترتب على ذلك إزعاج اآلخ
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 (641مادة )

على قائد المركبة االلتزام دائما باتجاه السير، وال يجوز السير بالمركبة عكسه، كما ال يجوز الستير  

 بالمركبة على األرصفة إطالقا.

 وعليه أن يلزم أقصى الجانب األيمن للطريق أثناء السير، وعلى األخص في الحاالت اآلتية:

 السرعة الفعلية لمركبته تقل عن الحد األقصى المقرر للسرعة في هذا الطريق.إذا كانت  -6

 إذا كانت الرؤية في الطريق أمامه غير كافية. -9

 في حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من االتجاه المضاد. -9

 عندما يريد قائد مركبة الحقة له أن يتخطى مركبته. -4

 على يمينه. إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع -9

 (646مادة )

إذا كان نهر الطريق ذا اتجاهين تفصلهما خطوط طويلة متصلة، يحظر السير على هذه الخطوط  -6

 أو اجتيازها.

إذا كان نهر الطريق أو أحد أجزائه المخصص لحركة المترور فتي اتجتاه واحتد مقستما إلتى عتدة         -9

بتتبطء التتتزام المستتار الواقتتع فتتي مستتارات بخطتتوط طويلتتة متقطعتتة، فعلتتى المركبتتات التتتي تستتير  

 أقصى اليمين. 

وعلى قائد كل مركبتة الستير فتي المستار التذي يشتغله، وال يجتوز لته أن يغيتر مستاره إال بعتد أن            

يتأكتتد متتن أن ذلتتك ال يشتتكل خطتترا علتتى اآلختترين أو علتتى حركتتة المتترور، وبعتتد تنبيتته الغيتتر متتن  

 مال إشارة التنبيه.مستعملي الطريق إلى ذلك، وفي الوقت المناسب وباستع

 (649مادة )

على قائد المركبة إذا رغب أثناء سيرها فتي إجتراء أي تغييتر فتي ختط ستيره مثتل الختروج متن ختط           

سير المركبات التي يتبعها أو الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه نحو يمين الطريق أو يستاره أو  

راغبا الدخول إلتى مكتان مجتاور للطريتق      الدوران إلى اليمين أو اليسار متجها نحو طريق جانبي أو

أو الخروج منه، أو يرغب الدوران إلى الخلف أو الرجوع إلى الوراء، مراعاة أال ينشأ عتن مركبتته   

تعريض الغير للخطر وأن يعلن رغبته فتي ذلتك بوضتوح وفتي وقتت مناستب، وأن يستتعمل اإلشتارة         

 وعليه بصفة خاصة:

 ن يعرض نفسه أو غيره للخطر.التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أ -6

 أن يضع في اعتباره أوضاع باقي مستعملي الطريق واتجاهاتهم وسرعتهم. -9

أن يعلن عن نيته وقبل إجراء تغيير خط سيره بمدة وبمسافة كافية بواسطة اإلشارة اليدويتة أو   -9

طتتوال متتدة إشتتارات االتجتتاه الموجتتودة بمركبتتته، وأن يظتتل التحتتذير الصتتادر متتن اإلشتتارة قائمتتا    

 الحركة.

أن يقترب ما أمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق إذا كان ستينعطف إلتى طريتق آختر يقتع علتى        -4

يمينه، وان يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق ذي االتجاهين إذا كان سينتقل إلى طريق آخر 

 ى اليسار.يقع على يساره، أما في الطريق ذي االتجاه الواحد، فعليه أن ينتظم في أقص

أن يتحوط للمرور الالحتق القتادم خلفته، وكتذلك بالنستبة للمركبتات القادمتة متن االتجتاه المقابتل            -9

 فيتركها تمر أوال.

 (649مادة )

على من يتأهب للخروج من بناية أو عقار إلى الطريق أو متن جتزء آختر متن الطريتق إلتى نهتره أو        

 بدء السير.من مكان التوقف أو االنتظار على جانب الطريق ل
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 أال يدخل الطريق أو نهره إال بعد أن يتأكد من إمكانية ذلك دون تعريض الغير للخطر. 

وعليتته دائمتتا أن يعلتتن عتتن رغبتتته فتتي ذلتتك بوضتتوح وفتتي الوقتتت المناستتب، وباستتتعمال إشتتارات      

 المركبة أو اإلشارة اليدوية.

 وعليه أيضا مراعاة ذلك عند دخوله إلى العقار. 

 األحوال أن يتم ذلك بسرعة بطيئة.ويجب في جميع 

 (644مادة )

ال يجتتوز لقائتتد المركبتتة الرجتتوع إلتتى الخلتتف إال عنتتد الضتترورة وبشتترط عتتدم إعاقتتة المتترور وبعتتد      

إعطائه اإلشارة المناستبة والتأكتد متن خلتو الطريتق وعتدم تعتريض الغيتر للخطتر، وعلتى أال يجتاوز            

 م يجب أن يستعين بمن يرشده.الرجوع إلى الخلف المسافة الضرورية، وعند اللزو

 (649مادة )

 يجب على قائد المركبة عند استخدامه لطرق المرور السريعة 

 عدم التوقف بمركبته خارج األماكن المعدة لذلك أو عدم الرجوع بها للخلف.

كذلك عدم الدوران يسارا أو للخلتف أو الستير بهتا فتي الجزيترة الوستطى التتي تفصتل بتين اتجتاهي            

 نهري الطريق. السير على

 

 

 (641مادة )

على قائدي المركبات النقل بأنواعهتا والمركبتات الصتناعية واإلنشتائية والجترارات والمركبتات ذات       

 المقطورة أو شبه المقطورة التزام الجانب األيمن لنهر الطريق 

 وعدم الخروج منه إال عند الضرورة مثل حالة التخطي.

 (649مادة )

رك بينه وبين المركبة التتي أمامته مستافة تكتون كافيتة لتمكينته متن التوقتف         على قائد المركبة أن يت

 عندما تخفض المركبة األمامية سرعتها فجأة.

 وعليه أن يتنبه إلشارات قائدها. 

 وال يجوز استعمال المكابح )الفرامل( فجأة بغير موجب قوى.

ويجتتب علتتى قائتتدي كتتل المركبتتات التتتي تستتير فتتي مجموعتتة واحتتدة أن يتركتتوا بتتين كتتل مركبتتة متتن   

مركبتاتهم واألختترى مستافة كافيتتة حتتى يمكتتن للمركبتات األستترع منهتا عنتتد قيامهتا بعمليتتة التخطتتي       

 اللجوء إلى هذه المسافات لتفادي الحوادث واألخطار. 

 (648مادة )

 ب األيمن لنهر الطريق.على قائد الدراجة أن يلتزم الجان

 ويحظر عليه السير فوق الرصيف.  

 وعند وجود مسار مخصص لسير الدراجات فيجب التزامها وال يجوز الخروج منها.

 وعلى قائدي الدراجات أن يسيروا فرادى الواحد خلف اآلخر.

 ويحظر عليهم أن يستعينوا بأية مركبة في سبيل جر أو سير دراجاتهم. 

 أشخاص إال إذا كانت الدراجة مجهزة لذلك. ويحظر عليهم نقل

 ويجب على قائد الدراجة وراكبها أن يضع على رأسه الخوذة الواقية.

و يستثنى من ذلك قائد وراكب الدراجة اآللية التي تتوافر فيهتا شتروط األمتن والمتانتة بحيتث تكتون       

 خطر.مصممة بطريقة تقي من الصدمات وتحمي قائد وراكب الدراجة اآللية من ال
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 (643مادة )

يجب على كل قائد مركبة عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من االتجاه المضاد أن يقترب بقدر 

اإلمكان متن الحافتة اليمنتى فتي اتجتاه المترور التذي يستلكه بحيتث يتترك مستافة كافيتة شتاغرة علتى               

 يساره.

بسبب وجود عقبة أو وجود مستعملين آخرين للطريتق، وجتب    و إذا لم يتيسر له ترك هذه المسافة 

 عليه تهدئة السرعة والتوقف عند اللزوم لحين مرور مستعملي الطريق من الجهة المقابلة.

 (691مادة )

 في الطرق التي يصاحب التقابل فيها صعوبة أو خطورة كما في الطرق الجبلية أو المنحدرة.

يجب على قائد المركبتة فتي االتجتاه النتازل أن يلتتزم أقصتى يمتين مستاره أو يتوقتف تمامتا ليستمح             

 للمركبة الصاعدة أن تمر بدون صعوبة.

فإذا كانت المركبة الصاعدة موجودة بالقرب من قسم عريض من الطريتق يستتعمل كموقتف مؤقتت      

 ة النازلة.وجب على قائدها التوقف في هذا المكان ليسمح بمرور المركب

 (696مادة )

 يجب على قائد المركبة قبل إجراء تخطي )تجاوز( المركبة التي أمامه مراعاة ما يأتي:

 التأكد من الرؤية الواضحة الكاملة في مسار الطريق الذي يوشك أن يسلكه. -6

 التأكد من عدم وجود أي عائق أو خطورة من المرور المضاد. -9

 ي قائد مركبة يتبعه قد شرع في تخطيه.التأكد من أنه ليس هناك أ -9

 في التخطي أيضا.لم يعط تحذيرا يفيد رغبته أن قائد المركبة الذي يتقدمه في مسار المرور  -4

 أن يأخذ في تقديره الفرق بين سرعة مركبته وسرعة مستعملي الطريق الذين يحاول تخطيهم. -9

 أنهم قد استجابوا لهذا التنبيه.تنبيه مستعملي الطريق المراد تخطيهم والتأكد من  -1

 ترك مسافة أمامية كافية بينه وبين المركبة المراد تخطيها. -9

االبتعاد أثناء التخطي عن مستعملي الطريق الجتاري تخطتيهم بحيتث يتترك بينته وبيتنهم مستافة         -8

 جانبية كافية.

 .بعد إتمام التخطي يجب عليه أن يعود إلى اليمين دون مضايقة من تخطاه -3

و له أن يبقى في المسار الذي شغله أثناء التخطي إذا كان سيتخطى مركبة أخرى بشترط أال يستبب    

 مضايقة أو إزعاجا لقائدي المركبات القادمة من خلفه.

 (699مادة )

على قائد المركبة الذي تتخطاه مركبة أخرى مراعاة تهدئتة السترعة متع التزامته متا أمكتن بالجانتب        

 سمح للمركبة التي تتخطاه إتمام  التخطي بأمان.األيمن للمسار حتى ي

 (699مادة )

 يجب على قائد المركبة أال يقوم بعملية التخطي في األحوال واألماكن اآلتية:

 إذا كان مدى الرؤية أمامه أو حوله غير كاف أو غير واضح. -6

و كانتت تقتوم هتي    إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسترعة يتعتذر معهتا إتمتام عمليتة التخطتي أ       -9

 بتخطي مركبة أخرى أمامها أو كانت المركبة التي تتبعه تريد أن تتخطاه.

 إذا كان اتجاه حركة المرور المضاد ال يسمح بإتمام عملية التخطي بأمان. -9

 في التقاطعات والدوارات والميادين. -4

 إشارة بتوقفها.في حالة توقف رتل من المركبات بسبب عرقلة في المرور أو بسبب وجود  -9
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في المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وبالقرب من ممرات عبور المشاة وفتي   -1

 مسارات الطرق التي تكون محددة بخطوط طولية متصلة.

 في األماكن المحظورة فيها التخطي طبقا لتعليمات المرور وإشاراته وعالماته. -9

 (694)مادة 

عند مروره من يسار مركبة أخرى متوقفة على جانب الطريق أو متن يستار   يجب على قائد المركبة 

 عائق قائم بجانب الطريق أن يدع المركبات المقابلة تمر أوال.

 (699مادة )

ال يجتوز لمركبتات النقتتل للركتاب )الباصتات( ومركبتتات النقتل )الشتاحنات( أن تتخطتتى بعضتها بعضتتًا        

بعضًا خارج المدن إال إذا كان ذلتك ال يتؤدي إلتى عرقلتة     داخل المدن، كما ال يجوز لها تخطى بعضها 

 للمرور بالطريق.

 (691مادة )

تقوم اإلدارة العامة للمرور بتحديد الحد األدنى واألقصتى للسترعة فتي الطترق العامتة بالتنستيق متع        

دحامته،  الجهات المختصة داخل وخارج الوزارة مراعية في ذلك ظروف كل طريق وحالته ومدى از

 وظروف المناطق واألحياء المأهولة، ويتم اإلعالن عن ذلك بمقتضى الفتات واضحة ومتعددة.

 (699مادة )

 يجب على قائد المركبة أن ال يجاوز الحد األقصى للسرعة المقررة طبقا لألنظمة المعمول بها.

 ويستثنى من ذلك مركبات الطوارئ أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة. 

قائتتد مركبتتة ينقتتل جريحتتا أو مريضتتا فتتي حالتتة خطتترة، وعليتته أن يلتتتزم فتتي ستترعته متتا    وكتتذلك كتتل

تقتضتتيه حالتتة المتترور بتتالطريق أو إمكتتان الرؤيتتة بتته والظتتروف الجويتتة القائمتتة وحالتتة المركبتتة        

 وحمولتها وحالة الطريق وسائر الظروف المحيطة.

يمكنته متن وقفهتا بأمتان فتي حتدود       وعليه مراعاة أن تكون سترعة المركبتة ال تتجتاوز القتدر التذي       

 مجال الرؤية.

 وعليه أن يقلل من سرعته أو يتوقف إذا لزم األمر عندما تكون الرؤية غير واضحة.

 (698مادة )

يجب على كل قائد مركبتة أن يقلتل متن سترعة مركبتته عنتد اجتيتازه المنتاطق المأهولتة أو إذا كانتت           

ت أو المنحنيتات أو المنحتدرات أو التقاطعتتات أو   الرؤيتة غيتر واضتحة أو عنتد التدخول فتي المنعطفتا       

 عند أماكن عبور المشاة أو أمام المدارس أو عند مالقاة حيوانات أو تخطيها.

 (693مادة )

ال يجوز لقائد المركبة أن يسير بسرعة أقل من الحتد األدنتى للسترعة المقتررة أو بتبطء غيتر عتادي        

 باقي المركبات.بدون مبرر حتى ال يعرقل حركة السير الطبيعي ل

 (611مادة )

ال يجوز استعمال الفرامل )المكابح( بصورة مفاجأة بغير ضرورة ، و يجب على قائد المركبتة التذي   

 ينوي اإلبطاء أن يتأكد قبل ذلك أنه ليس هناك أي خطر أو عرقلة للمركبات التي تتبعه.

بصتورة واضتحة وقبلهتا     ويجب على القائد قبتل تهدئتة سترعة مركبتته أن ينبته إلتى رغبتته فتي ذلتك         

 بوقت كاف بإشارة يدوية أو ضوئية.
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 (616مادة )

يجب على قائتد المركبتة أن يتتوخى الدقتة والحتذر التتام عنتد اقترابته متن تقتاطع الطترق ، وأن يقتود             

التتي لهتا أولويتة     مركبته بالسرعة المناسبة التي يتمكن معها متن إيقافهتا ليستمح بمترور المركبتات     

 مرور.

 (619مادة )

يجب على قائد المركبة القادم من طريق خاص ويتأهب للتدخول فتي طريتق عتام أو متن طريتق غيتر        

مرصوف للدخول في طريق معبد أن يقف حتى يستمح بمترور المركبتات القادمتة علتى هتذا الطريتق        

 مرور ألي خطر.وال يشرع في الدخول إال بعد التأكد من خلو الطريق وعدم تعريض ال

 (619مادة )

فتتي الميتتادين والتتدورات والتقاطعتتات حيتتث الستتير غيتتر متتنظم بواستتطة رجتتل الشتترطة أو بواستتطة      

 اإلشارات، تكون أولوية المرور كاآلتي:

 أي القادمة من اليسار.دخلت فعال فيها والدوارات للمركبات التي األولوية في الميادين تكون  -6 

 فعاًل التقاطع.للمركبات التي دخلت  -9

 للمركبات القادمة من طريق رئيسي يتقاطع بطريق فرعي. -9

للمركبات القادمتة متن اليمتين وذلتك عنتد تقتاطع طترق متستاوية فتي األهميتة أو فتي حالتة تعتذر               -4

 التعرف على الطريق الرئيسي.

 (614مادة )

بترغم األولويتة أو النتور     -عند توقف المرور أو تباطئه بما يهدد بارتباكه، يجب على قائتد المركبتة   

 عدم دخوله إذا كان عند الوصول إليه سوف يتوقف فيه. -األخضر 

 (619مادة )

على كل من له طبقا لقواعد المرور حق استمرار السير أو أيتة أولويتة أن يتنتازل عنهتا إذا اقتضتت      

 ذلك حالة المرور. 

واضح مع المتنازل ، ويكون ذلك لتجنب وال يجوز آلخر أن يعتمد على هذا التنازل إال بعد تفاهمه ال

  ارتباك المرور أو توقفه أو اإلضرار بمستعملي الطريق أو تعريضهم للخطر أو إزعاجهم.

 (611مادة )

ال يجوز وقوف مركبة في غير أماكن أو أوقات االنتظار إال عند ركوب المركبتة أو النتزول منهتا أو    

 لتحميلها أو تفريغها. 

 (619مادة )  

يجب أن تتم عملية التوقف للمركبة بصورة تدريجية ال ينتج عنها أي مضايقة لحركة المرور ، بعد 

 أو يدوية. إعطاء اإلشارة الدالة على ذلك سواء كانت ضوئية

وعلى كل قائد أن يضع مركبته أو حيواناته أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق وموازيًا 

 لها ما لم تسمح المنطقة المسموح باالنتظار فيها بغير ذلك.
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ويجتتوز الوقتتوف أو االنتظتتار بتتالقرب متتن الحافتتة اليستترى عنتتدما يكتتون الجانتتب األيمتتن ممنوعتتا         

 ور أو إذا كان الوقوف في طريق ذي اتجاه واحد.بواسطة عالمات المر

 (618مادة )

يجب أن يكون وقوف أو انتظار المركبات أو الحيوانات في الطرق السريعة أو في ختارج المتدن أو   

في المناطق غير المأهولة خارج نهر الطريق كلما أمكن ذلك مع تجنتب أقستام الطريتق المخصصتة     

 لسير الدراجات أو المشاة.

قائد إذا اضطر للوقوف بمركبته علتى نهتر الطريتق استتخدام إشتارة التحتذير خاصتة عنتدما         وعلى ال

 يكون الوقوف ليال أو في مكان ممنوع التوقف فيه.

 (613مادة )

 ال يجوز الوقوف أو االنتظار في األماكن اآلتية:

الستكنية أن  األماكن المخصصة لعبور المشتاة وعلتى األرصتفة ، ويجتوز استتثناء فتي المنتاطق         -6

 يوقف السكان سياراتهم أو دراجاتهم الخاصة أمام منازلهم.

على الجسور أو الممرات العلوية أو في األنفاق ما لتم يكتن هنتاك أمتاكن مخصصتة للوقتوف أو        -9

 االنتظار.

 على نهر الطريق بالقرب من المرتفعات أو المنحنيات. -9

 لية المتصلة التي ال يسمح بعبورها.على نهر الطريق بجوار العالمات األرضية الطو -4

في األماكن التي قد تحجب المركبة بوقوفها أو انتظارها اإلشارات الضوئية أو عالمات الطترق   -9

 عن نظر بقية مستعملي الطريق.

أمتتام متتداخل ومختتارج حظتتائر المركبتتات )الجراجتتات( أو محطتتات البنتتزين أو المستشتتفيات أو      -1

 أو الشرطة أو المناطق العسكرية أو المدارس.مراكز اإلسعاف أو اإلطفاء 

 في األماكن التي يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى واقفة. -9

 على نهر الطريق بجوار مركبة أخرى واقفة. -8

 في األماكن غير المصرح باالنتظار فيها. -3

أو أمتتام علتتى بعتتد يقتتل عتتن عشتترة أمتتتار متتن مفتتارق الطتترق ومتتداخل الميتتادين والتتدوارات      -61

 محطات مركبات النقل العام للركاب.

 (691مادة )

على مركبات النقل العام عند وقوفهتا بمحطتات الركتوب أو النتزول أن تقتف محاذيتة للرصتيف أمتام         

المحطة، وال يجوز للمركبات األخرى المرور بين المركبتة والرصتيف، وال يجتوز تعطيتل ركتوب أو      

 نزول الركاب.
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 (696مادة )

ركبة تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم األمر للسماح للسيارات المخصصتة لنقتل طلبتة    على قائد الم

 المدارس إلجراء التحركات الالزمة لصعودهم أو نزولهم، وال يجوز تعطيل هؤالء أو إزعاجهم.

 (699مادة )

يحظتر علتى ستتيارات األجترة الوقتتوف فتي غيتتر األمتاكن المخصصتتة لهتا )المواقتتف( والتتي تحتتددها        

المرور ويعلن عنها وتحدد أماكنها وعدد الستيارات بالفتتات وخطتوط أرضتية ، ويجتوز لقائتد        إدارة

السيارة التوقف بصفة عارضة في أقصى يمين الطريق لقبول ركاب أو إنزالهم علتى أن يراعتي أال   

 يكون انعطافه إلى يمين الطريق فجأة أو بطريقة تعرض المشاة أو المركبات األخرى للخطر.

 (699مادة )

يجب على كتل قائتد مركبتة أن يضتئ أنتوار الموضتع فتي مركبتته أثنتاء الليتل )بتين غتروب الشتمس              

وشروقها( ، كما يجب عليه ذلك أثناء النهار عندما تكون الرؤية غير كافية ألي ستبب يجعتل رؤيتة    

 المركبة متعذرة إذا لم يعلن عن وجودها باألنوار.

 ند مقدمة المركبة وعند مؤخرتها.ويجب أن تستخدم األنوار ع

 (694مادة )

يجب على كل قائد مركبة متوقفة أثناء الليل على طريق غير مجهتزة بإنتارة عامتة أو عنتدما تكتون      

 الرؤية غير كافية أن يعلن عن وجود مركبته بواسطة إضاءة أنوار الموضع. 

 (699مادة )

أجهتتزة عاكستتة حمتتراء أو أي متتواد    يجتتب علتتى قائتتدي المركبتتات عتتدم استتتخدام أنتتوار حمتتراء أو    

 عاكسة في مقدمة المركبة.

وكتتذلك عتتدم استتتخدام أنتتوار بيضتتاء أو أي متتواد عاكستتة غيتتر حمتتراء فتتي متتؤخرة المركبتتة. وذلتتك  

 باستثناء النور الخاص بلوحة األرقام.

 (691مادة )

علتى نهتر    يجب على جماعات أو مواكب المشاة استخدام أنوار أو أجهزة عاكستة عنتد ستيرهم لتيال    

 الطريق.

ويجتتب علتتى قائتتدي العربتتات التتتي تجتتر بواستتطة الحيوانتتات وقائتتدي حيوانتتات الركتتوب والحمتتل أو   

 الماشية استخدام أنوار أو أجهزة عاكسة عند سيرهم ليال على نهر الطريق.
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 (699مادة )

الطتترق يجتتب علتتى قائتتدي المركبتتات عتتدم استتتعمال أنتتوار القيتتادة فتتي المنتتاطق المأهولتتة أو فتتي         

 المضاءة بأنوار عامة كافية خارج المناطق المأهولة ، وكذلك في حالة توقف المركبة أو انتظارها.

ويسمح باستعمال هذه األنوار بصفة متقطعة عند تقابل مركبة بأخرى أو إلعتالن المركبتة األماميتة    

يتة غيتر كافيتة    عن عزم المركبة على التخطي ، كما يجتوز استتخدام هتذه األنتوار عنتدما تكتون الرؤ      

 للسير بأمان بشرط مراعاة عدم إبهار نظر بقية مستعملي الطريق.

 ويحظر وضع المصابيح الكاشفة واستعمالها، وتصادر عند ضبطها.

 (698مادة )

 يجب على قائدي المركبات إضاءة أنوار التالقي )أنوار الطريق( في الحاالت اآلتية:

 على الطرق الرئيسية العريضة. -6

 لطرق غير المجهزة بإنارة عامة.على ا -9

في الحاالت الممنوع فيها استعمال أنوار القيادة، وتكون أنوار الموضع غير كافية للرؤية على  -9

 المسافة المناسبة لالمان.

 في حالة تعذر الرؤية ألي سبب يتعلق بحالة الجو. -4

 (693مادة )

أكثر من العدد المقرر للسيارة، وذلك بالنسبة لسيارات األجرة  ال يجوز السماح بركوب أي راكب

 وسيارات نقل الركاب )الباص(.

 (681مادة )

يحظر نقل الركاب في أيتة مركبتة لتيس بهتا أمتاكن معتده للجلتوس، ويجتوز نقتل الركتاب فتي كابينتة             

 سيارة الشحن بعد الحصول على تصريح من اإلدارة العامة للمرور.

ب الركوب في األماكن المخصصتة للحمولتة بمركبتات نقتل األشتياء أو الحيوانتات       وال يجوز ألي راك

وال يجوز الركوب على أي جزء خارجي ألي مركبة. ويعتبر مخالفتا فتي هتذه الحتاالت كتل متن قائتد        

 المركبة والركاب.

 (686مادة )

الحمولتتة أو ال يجتتوز أن تتعتتدى حمولتتة المركبتتة التتوزن المستتموح بتته، وال يجتتوز أن يتعتتدى طتتول    

 عرضها أو ارتفاعها الحدود المقررة.
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وإذا كانت طبيعة الحمولة تتجاوز هذه األبعاد، وجب الحصول علتى تصتريح متن إدارة المترور قبتل      

نقلهتا. كمتتا يجتتب تمييتتز الحمولتتة البتتارزة بعالمتتات واضتتحة يستتهل مالحظتهتتا متتن قائتتدي المركبتتات  

 و عاكسة.األخرى، وتكون هذه العالمات في الليل ضوئية أ

 (689مادة )

يجب وضع الحمولة فوق المركبة وتنظيمها وترتيبها وتثبيتها أو ربطهتا بطريقتة مأمونتة بحيتث ال     

 يجعلها معرضة للتحرك أو السقوط.

 ويجب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي: 

 أال ينتج منها أي خطر على األشخاص أو تسبب ضررا للممتلكات العامة أو الخاصة. -6 

 ـبب ضــوضــاء وال يتطــاير أو ينبعث منهــا ما يضــر بالصحــة أو يضــايق المــارة.أال تس -9

أال تعوق رؤية القائد، وأال تحجتب اإلشتارات اليدويتة أو الضتوئية أو إشتارات االتجتاه أو أنتوار         -9

 المركبة أو العدسات العاكسة أو لوحات األرقام.

 ر.أال تعرض اتزان المركبة وقيادتها للخط -4

 (689مادة ) 

إذا كان صندوق المركبة مخصصا لنقل اللحتوم أو األستماك أو الطيتور المذبوحتة أو األلبتان، وجتب       

 أن يكون مبطنا من الداخـل بالصـاج غير القابل للصـدأ أو باأللمنيوم أو القصـدير الجيـد.

 كما يجب أن يكون مستوفيا لالشتراطات الصحية األخرى. 

 (684مادة )

ت المركبتتة مجهتتزة بصتتهريج لنقتتل المتتاء أو غيتتره متتن المتتواد الستتائلة وجتتب أن يتتتوافر فتتي إذا كانتت

 الصهريج الشروط الالزمة ألصول الصناعة.

وإذا كتتان صتتندوق المركبتتة أو صتتهريجها معتتدا لنقتتل متتواد يمكتتن أن ينبعتتث منهتتا غبتتارا أو روائتتح   

فيجتب أن يكتون الصتندوق أو     كريهة أو متن شتأنها إيتذاء الغيتر أو إزعتاجهم أو تعرضتهم للخطتر ،       

الصهريج محكم اإلغالق أو على األقتل مغطتى بغطتاء يمنتع إثتارة أي غبتار أو رائحتة أو تستاقط أي         

 شيء من الحمولة أثناء سيرها.
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 (689مادة )

ال يجوز نقل المــواد الخطــرة أو المفـرقعات في إحـدى المـركبات إال بتصتريح خـتـاص متن اإلدارة    

 رور وبعد موافقة السلطـات المختصـة وبعـد اتخــــاذ إجراءات أمــن خاصة.العــامة للمــ

 (681مادة )

يجتتب أن تكتتون ستتيارات األجتترة وستتيارات نقتتل الركتتاب بأنواعهتتا دائمتتا فتتي حالتتة صتتالحة للستتير،     

 وبحالة نظيفة باستمرار.

 (689مادة )

االمتنتاع بغيتر مبترر عتن تأجيرهتا أو قبتول الركتاب عنتد الطلتب، وال           يحظر على قائد سيارة األجرة

 يجوز له طلب أجرة تزيد عن األجرة المقررة.

 (688مادة )

يحظر على قائد سيارة نقل الركاب )الباص( االنشغال بالحديث مع أحد الركاب أو العمال أو السماح 

 ألحد بالجلوس أو الوقوف بجواره أثناء سير المركبة.

يجتتوز قبتتول ركتتاب علتتى الستتلم أو علتتى الرفتتارف أو أي جتتزء متتن أجتتزاء المركبتتة الخارجيتتة،     وال 

مسئولين عن ذلك ، كما يتحمل الراكب في هذه الحالة  -إن وجد  -ويكون قائد المركبة ومحصلهـــا 

 المسئولية.

 (683مادة )

 األيمن للطريق. يكون ركوب الدراجة أو النزول منها على حافة الرصيف

ويحظر على قائد الدراجة قيادتها بدون اإلمساك بمقودها أو اإلمستاك بيتد واحتدة فقتط إال فتي حالتة       

 إصدار إشارة يدوية.

 ويحظر عليه اإلمساك بمركبة أخرى أثناء السير.

وال يجوز له السير معوجا أو االنتدفاع بسترعة خطترة أو الستير بهتا بأيتة حالتة أخترى يتنجم عنهتا            

 ر على الجمهور.خط
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 (631مادة )

يجب على المشاة السير على األرصفة، وفي حالة عدم وجود أرصفة يجب على المشتاة الستير فتي    

أقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد التجاه سيرهم ، ومع ذلك يجوز أن يكون سيرهم في أقصى 

 التأكد من عدم تعرضهم لخطر المركبات الالحقة لهم. يمين نهر الطريق في اتجاه مسيرهم بعد

 (636مادة )

ويجوز للمشاة استعمال نهر الطريق إذا كانوا في مجموعات أو مواكتب بشترط التتزام أقصتى حافتة      

نهر الطريق في اتجاه حركة المرور ، ويجب فتي هتذه الحالتة استتعمال اإلشتارات المناستبة للتنبيته        

 كب. على وجود المجموعة أو المو

 (639مادة )

يجوز تسيير كراسي أو مركبات المرضى أو العجزة أو ذوي العاهتات التتي تستير بتالقوة الذاتيتة أو      

 بالدفع أو الجر فوق األرصفة وعلى جوانب نهر الطريق.

 (639مادة )

يجب على المشاة الذين يرغبون عبور نهر الطريق أن يتوختوا الحترص والحتذر التتام وأن يتثبتتوا      

بإمكانهم القيام بذلك دون أي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات ، وأن يستتخدموا أقترب   من أن 

 ممر عبور للمشاة في حالة وجوده ، وال يجوز للمشاة الوقوف في نهر الطريق لغير ضرورة.

 (634مادة )

 تي:يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعالمات ، إتباع اآل

 إذا كان الممر مجهزا بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة فعليهم االلتزام بها. -6 

إذا لم يكتن الممتر مجهتزا بإشتارات ضتوئية خاصتة بالمشتاة، وكتان مترور المركبتات عنتد هتذا              -9

الممر منظما بإشارات ضوئية أو منظما بواسطة أحد أفراد الشترطة فتال يجتوز للمشتاة عبتور      

 تسمح للمركبات بالسير.نت اإلشارة الضوئية أو إشارة الشرطي كانهر الطريق طالما 

 (639مادة )

ال يجتتوز للمشتتاة اختتتراق الصتتفوف العستتكرية والمجموعتتات المنتظمتتة وستتائر المواكتتب األختترى       

 المصرح بها.
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 (631مادة )

المشتتاة التتذين يستتيرون علتتى األرصتتفة أو علتتى    يجتتب علتتى قائتتدي المركبتتات أال يعرضتتوا للخطتتر   

جوانب الطريق ، بل وكذلك الذين يسيرون في نهتر الطريتق ، وعلتيهم عنتد اللتزوم التوقتف لتجنتب        

 إزعاج أي مستعمل للطريق.

 (639مادة )

يجب على قائد المركبة أن يهدئ من سرعتها عتن اقترابته متن ممتر ختاص للمشتاة محتدد بعالمتات         

ينظم المرور عنده بواسطة إشارات ضوئية أو رجل شرطة. فإذا كتان المترور   على سطح الطريق و

مغلقا أمامه فعليه أن يتوقف قبل الممر وبعد فتح المرور له فتال يبتدأ الستير حتتى يتتم إختالء الممتر        

من المشاة الذين بدأوا العبور ، أما إذا كان المرور مفتوحا لمرور مركبة فعلتى قائتدها عتدم عرقلتة     

لذين بدأوا في العبور أو إزعاجهم ، أما إذا كان الممر الخاص للمشاة ال ينظم عنده المرور المشاة ا

بإشتتارة ضتتوئية أو بواستتطة رجتتل شتترطة فيجتتب علتتى قائتتد المركبتتة أن يكتتون اقترابتته متتن الممتتر      

بسرعة هادئة للغاية وعدم إزعاج للمشاة الذين بدأوا في عبور الممر ، وعليه التوقتف تمامتا حتتى    

 هؤالء المشاة العبور.يتم 

 (638مادة )

يجب علتى قائتد المركبتة عنتد تغييتر اتجتاه مركبتته للتدخول فتي طريتق آختر أن يستير بتبطء ليفستح               

 وعليه التوقف تماما حتى يتم عبورهم.، الذين شرعوا في عبور هذا الطريق اآلخر المجال للمشاة 

 (633مادة )

وإشتتارات وخطتتوط تنظتتيم المتترور طبقتتا للمتبتتع أو المقتترر باالتفاقيتتات الدوليتتة، وال   تكتتون عالمتتات

تعفى عالمات وإشارات المرور وخطوط تنظيمه أو تعليمات رجتال الشترطة مستتعمل الطريتق بأيتة      

 حال من واجبه في العناية والتزام الحرص والحذر.

 ( 911مادة )

 الشتتتترطة األولويتتتتة علتتتتى قواعتتتتد المتتتترور  تكتتتتون للتعليمتتتتات والعالمتتتتات الصتتتتادرة متتتتن رجتتتتال   

وعلتتى التعليمتتات التتتي تتتدل عليهتتا إشتتارات المتترور الضتتوئية وعالمتتات الطتترق وخطتتوط تنظتتيم         

 المرور. 

 (916مادة )

يحظر إتالف عالمات المرور وأجهزتها أو نقلها أو تغيير مدلولها ومعالمها واتجاهها أو إلحاق أي 

 ضرر بها. 

وال يجتتوز تركيتتب لوحتتات أو إعالنتتات أو أجهتتزة تشتتابه عالمتتات وأجهتتزة المتترور ، أو يكتتون متتن     

شتتأنها أن تجعتتل هتتذه العالمتتات أو األجهتتزة أقتتل وضتتوحا أو فاعليتتة أو تتتؤدي إلتتى حتتدوث ارتبتتاك      

 لمستعملي الطريق. 
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:  الباب السادس  

 الرسوم
 

 (919مادة )

 لتالية:تفرض على تراخيص تسيير المركبات الرسوم ا 

 د.ك 9ترخيص  تسيير سيارة خاصة                                              -6

 د.ك 9ترخيص تسيير سيارة أجــــرة                                             -9

 د.ك61ترخيص تسيير سيارة أجرة تحت الطلب                                  -9

 د.ك 91سيارة نقل عام للركاب )باص عام(                     ترخيص تسيير  -4

 د.ك69ترخيص تسيير سيارة نقل خاص للركاب )باص خاص(                -9

 د.ك  69ترخيص  تسيير سيارة نقل عام مشترك )وانيت(                        -1

 د.ك61      ترخيص  تسيير سيارة نقل خاص مشترك )وانيت (               -9

 د.ك99ترخيص تسيير سيارة نقل عام لألشياء والحيوانات )شاحنة(         -8 

 د.ك69ترخيص تسيير سيارة نقل خاص لألشياء والحيوانات )شاحنة(        -3

 د.ك99ترخيص تسيير سيارة ذات استعمال خاص                             -61

 د.ك61                                      ترخيص تسيير جرار                -66

 د.ك91ترخيص تسيير المركبة الصناعية واإلنشائية والزراعية               -69

 د.ك91ترخيص المقطورة وشبه المقطورة للركاب                              -69

 د.ك91 ترخيص المقطورة وشبه المقطورة لألشياء والحيوانات               -64

 د.ك61ترخيص القاطرة                                                             -69

 د.ك 19ترخيص  تسيير سيارة نقل عام خارجي                                    -61

 د.ك 9تجديد ترخيص  تسيير سيارة خاصة                                        -69

 د.ك 9ترخيص  تسيير سيارة أجرة                                        تجديد  -68
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 د.ك 9تجديد ترخيص  سيارة أجرة تحت الطلب                                   -63

 د.ك69تجديد ترخيص  تسيير سيارة نقل عام للركاب )باص عام(               -91

 د.ك61للركاب )باص  خاص(        تجديد ترخيص  تسيير سيارة نقل خاص  -96

 د.ك61تجديد ترخيص  تسيير سيارة نقل عام مشترك )وانيت(                   -99

 د.ك  9تجديد ترخيص  تسيير سيارة نقل خاص مشترك )وانيت(                 -99

 د.ك 91تجديد ترخيص  تسيير سيارة نقل عام لألشياء والحيوانات )شاحنة(    -94

 د.ك61جديد ترخيص  تسيير سيارة نقل خاص لألشياء والحيوانات )شاحنة( ت -99

 د.ك 91تجديد ترخيص  تسيير سيارة ذات استعمال خاص                         -91

 د.ك  9تجديد ترخيص  تسيير جرار                                                 -99

 والزراعية ناعية واإلنشائيةتجديد ترخيص  تسيير المركبة الص -98

 د.ك  91والنقل العام الخارجي                                                              

 د.ك  61تجديد ترخيص  تسيير المقطورة وشبه المقطورة للركاب               -93

 د.ك 61تجديد ترخيص المقطورة وشبه المقطورة لألشياء والحيوانات         -91

 د.ك  9تجديد ترخيص القاطرة                                                      -96

 د.ك 61بدل فاقد أو تالف ألي ترخيص من التراخيص السابقة                 -99  

 د.ك  9ترخيص الدراجة اآللية                                                      -99

 د.ك 9يد ترخيص الدراجة اآللية أو بدل فاقد أو تالف عنها                تجد -94

 د.ك  9نقل ترخيص باسم المالك الجديد                                            -99

 د.ك  9طلب شهادة                                                                 -91

 د.ك 9إلغاء ترخيص كافة أنواع المركبات                                       -99

 د.ك 9تظلم إلعادة الفحص الفني لجميع أنواع المركبات                       -98

 وتفرض على اللوحات المعدنية الرسوم التالية:
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 د.ك عن اللوحة الواحدة 9اللوحات المعدنية )تجاري أو تصدير(                               -6

 د.ك عن اللوحة الواحدة 949اللوحات المعدنية )جمرك مؤقت(                                  -9

 عن اللوحة الواحدة فلس 14991لوحات الدراجة اآللية                                             -9

 د.ك عن اللوحة الواحدة 949باقي اللوحات المعدنية                                            -4

 

 ( 919مادة )

 تفرض على رخص قيادة المركبات وإجراءاتها الرسوم اآلتية: 

 رسم اختبار قيادة للمرة األولى -6

 د.ك 61            )خاصة، عامة، إنشائية، صناعية، زراعية(      

 د.ك  9رسم اختبار قيادة للمرة األولى )دراجة آلية(              -9

 رسم إعادة إخبار قيادة  - 9

 د.ك  9)خاصة، عامة، إنشائية، صناعية، زراعية(                  

 د.ك    9رسم إعادة اختبار قيادة )دراجة آلية(                      -4

 صة قيادة خاصةرسم إصدار رخ -9

 د.ك 91)بواقع دينارين لكل سنة(                                      

 رسم إصدار رخصة قيادة  -1

 د.ك 91)عامة، إنشائية، زراعية، صناعية(                       

 د.ك 91رسم إصدار رخصة قيادة مؤقتة خاصة                -9

 رسم إصدار رخصة قيادة مؤقتة -8

 د.ك 91عامة، إنشائية، صناعية، زراعية(                       ) 

 رسم تجديد رخصة قيادة خاصة  -3

 د.ك 61)بواقع دينار لكل سنة(                                      
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 رسم تجديد رخصة قيادة  -61

 د.ك 91)عامة، إنشائية، زراعية، صناعية(                       

 د.ك  9وتجديد رخصة قيادة دراجة آلية       رسم إصدار -66

 رسم إصدار بدل فاقد لرخص القيادة  -69

 د.ك 61)خاصة، عامة، إنشائية، زراعية، صناعية(                     

 رسم إصدار بدل تالف لرخص القيادة  -69

 د.ك 9)خاصة، عامة، إنشائية، صناعية، زراعية(                     

 د.ك 61رسم إعفاء من االختبار لرخص القيادة األجنبية           -64

 

 (914مادة )

 تفرض على التصاريح الرسوم التالية: 

 د.ك 91رسم إصدار تصريح مدرب سياقة                                               -6

 د.ك 61            رسم إصدار تصريح تدريب األقارب للكويتيين                      -9

 د.ك99رسم تجديد تصريح مدرب سياقة                                                -9 

 د.ك 61رسم تجديد تصريح تدريب األقارب للكويتيين                                   -4

 رسم إصدار تصريح تعليم قيادة  -9

 د.ك61                                      )خاصة،عامة، إنشائية، صناعية، زراعية(   

 د.ك  9رسم تصريح محصل باص                                                        -1

 رسم تجديد تصريح تعليم قيادة -9

 د.ك  9)خاصة، عامة، إنشائية، صناعية، زراعية(                                         

 د.ك  9تصريح محصل باص                                                 رسم تجديد  -8

 د.ك 69رسم تصريح قيادة سيارة أجرة وقيادة باص عام وخاص                       -3
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 د.ك  91رسم تصريح قيادة سيارة أجرة تحت الطلب                                   -61 

 د.ك   61نقل خفيف )وانيت(                                  رسم تصريح قيادة سيارة -66

 د.ك  9رسم تصريح قيادة لتجربة مركبة آلية                                           -69

 د.ك 61رسم تصريح نقل أشخاص في سيارات الشحن                                 -69

 د.ك 9يجرها حيوان                                رسم تصريح لسائق العربة التي  -64

 د.ك61رسم تجديد تصريح قيادة سيارة أجرة، قيادة باص عام أو خاص            -69 

 د.ك  69رسم تجديد تصريح قيادة سيارة أجرة تحت الطلب                             -61

 د.ك 9                         رسم تجديد تصريح قيادة سيارة نقل خفيف )وانيت(  -69

 د.ك  9رسم تجديد تصريح قيادة التجربة لمركبة آلية                                  -68

 د.ك  9رسم تجديد تصريح نقل أشخاص في سيارات الشحن                          -63

 د.ك  9رسم تجديد تصريح لسائق العربة التي يجرها حيوان                         -91

 د.ك  99رسم إصدار بدل فاقد لجميع أنواع التصاريح السابقة                         -96

 د.ك 61رسم إصدار بدل تالف لجميع أنواع التصاريح السابقة                         -99
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 (919مادة )

 يعفى من الرسوم المقررة على تراخيص المركبات اآلتي ذكرهم: 

 مركبات الديوان األميري.  -6

 مركبات الحكومة.  -9

 مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وعائالتهم بشرط المعاملة بالمثل.  -9

 مركبات الهيئات الدولية والوكاالت التابعة لها.  -4

 واإلسعاف(.  مركبات الطوارئ )اإلطفاء -9

 (911مادة )

يعفى من الرسوم المقررة على رخص قيادة المركبات أعضاء وموظفي الهيئات والبعثات 

 الدبلوماسية والقنصلية وعائالتهم بشرط المعاملة بالمثل.
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:  الباب السابع  

  أحكام عامة

 

 (919مادة )

 األحوال اآلتية:يجوز حجز المركبة اآللية أو السيارة من أي نوع في 

إذا ضبطت تسير في الطريق بغير لوحات أو تحمل لوحتات غيتر المصتروفة متن اإلدارة العامتة       -6

 للمرور.

 إذا ضبطت تسير في الطريق بعد سحب ترخيص تسييرها أو سحب لوحاتها. -9

 إذا ضبطت تسير في الطريق بغير ترخيص تسيير أو من غير تأمين ساري المفعول.  -9

ضبطت وكان قائدها غير حاصل على رخصة قيادة، أو إذا كانت رخصة القيادة غير صالحة إذا  -4

 لقيادتها.

 إذا ضبطت أثناء قيادتها برعونة  أو تفريط أو إهمال يعرض قائدها أو الركاب أو الغير للخطر. -9

الحة إذا ضبطت تسير في الطريق وهي خالية من المكابح )الفرامتل( أو كانتت فراملهتا غيتر صت      -1

 أو بها خلل.

 إذا ضبطت أثناء إجراء سباق على الطريق العام بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح. -9

 إذا ارتكب فيها فعال مخالفا لآلداب.  -8

 إذا تعمد قائدها تعطيل حركة المرور في الطريق العام أو عرقلتها. -3

 للطــريق بثالثين كيلـو متر.  إذا ضبطت متجــاوزة حدود السرعة عن الحد األعلى المقرر -61

 إذا تجاوز قائدها اإلشارة الضوئية.  -66

 إذا ضبط قائد المركبة وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.  -69

 إذا استعملت في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها. -69

ار أو الوقتوف فيهتا أو فتي األمتاكن     إذا وجدت منتظره في مكتان متن األمتاكن الممنتوع االنتظت      -64

التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المترور أو تعريضتها للخطتر أو كانتت منتظتره فتوق       

 األرصفة، أو إذا تركت أو أجزاء منها مهملة في أي مكان بالطرق العامة.

الستريعة  قيادة المركبة عكس اتجاه السير واالنعطاف والدوران عكتس اتجتاه الستير بتالطرق      -69

 أو الرئيسية.

 قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو يصدر منها أصوات مزعجة. -61

( بالمخالفتة لألحكتام  القانونيتة المنظمتة     ATV –قيادة المركبات اآللية الصتغيرة )الباجيتات    -69

 الستخدامها.

 السير أثناء وقت المنع أو وهي محملة بحمولة زائدة. -68

رمتوز التبالد وعلتم دولتة الكويتت يمنتع وضتع أيتة كتابتات أو ملصتقات غيتر            باستتثناء صتور    -63

رسمية وأية أعالم أو صتور أو شتعارات تتدل علتى فئتة أو طائفتة أو جماعتة أو أيتة تنظيمتات          

 غير مرخصة على جسم المركبة.

 تظليل زجاج المركبة خالفا للتعليمات واللوائح الصادرة بذلك. -91
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 (918مادة )

المركبتتة اآلليتتة بتستتييرها أو ستتحبها أو رفعهتتا إلتتى المكتتان المعتتد لتتذلك دون تحمتتل أيتتة      يتتتم حجتتز 

 مسئولية عن اإلضرار التي تصيب السيارة أثناء نقلها إلى مكان الحجز.

 (913مادة )

ال تسلم السيارة أو المركبة المحجوزة إلى مالكها إال إذا زال سبب الحجز وبعد سداد جميع الرستوم  

ذلك النفقات الخاصة بالحجز على أن ال تتجاوز مدة الحجز شهرين، ما لتم تتر اإلدارة   والغرامات وك

العامة للمرور غير ذلك.وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة الستتالمها وستداد المستتحقات ختالل     

بعتد التأكتد متن عتدم      -ثالثة أشهر متن تتاريخ انتهتاء حجزهتا فلتإلدارة العامتة للمترور تقريتر بيعهتا          

ويتتتم البيتتع بتالمزاد العلنتتي وبعتتد اإلعتالن عنتته فتتي الجريتتدة    -ود متتانع قتتانوني يحتول دون ذلتتك  وجت 

الرسمية وفي صتحيفتين يتوميتين بمتدة ال تقتل عتن عشترة أيتام متن تتاريخ آختر إعالن.ويستدد متن             

حصتتيلة البيتتع المستتتحقات ويحفتتظ البتتاقي أمانتتة للمالتتك، أمتتا إذا لتتم يتتف ثمتتن البيتتع لتغطيتته جميتتع     

 قات فيحصل الباقي من المالك بالطرق القانونية.المستح

 ولصاحب المركبة المحجــوزة حق استالمها قبل البيع بالشروط المبينة في صــدر هذه المــادة. 

 (961مادة )

 تحسب نفقات الحجز على األساس اآلتي:

 د.ك  61عشرة دنانير قيمة نقل المركبة إلى مكان الحجز               -6

 د.ك   6واحد عن كل يوم من أيام الحجز                        دينار  -9

 (966مادة )

تقتتوم اإلدارة العامتتة للمتترور بالتعتتاون متتع الجهتتات المختصتتة بوضتتع الالفتتتات الخاصتتة بإشتتارات     

الطرق الدولية وكافة العالمات الخاصة بتنظيم حركة المرور، وبصفة خاصة المعلومات التي تبتين  

لحتتتد األقصتتتى للستتترعة فتتتي كتتتل الطتتترق، وكتتتذلك رستتتم الخطتتتوط علتتتى أستتتطح         الحتتتد األدنتتتى وا 

الطرق.وعليهتتا تحديتتد أمتتاكن انتظتتار الستتيارات، وتحديتتد أمتتاكن خاصتتة النتظتتار ستتيارات األجتترة و  

 الباص العام وكذلك األماكن التي يمتنع فيها االنتظار وأماكن سير وعبور المشاة.

 ة واألشراف على تنفيذ وضعها.وعليها تحديد أماكن إشارات المرور الضوئي

كما يتعين عليها وعلى اإلدارة العامة للتدوريات اتختاذ كافتة اإلجتراءات وإصتدار التعليمتات الكفيلتة        

 بتنفيذ االختصاصات المناطة بكل منها وتأمين السالمة للجميع.

 مكررا( 966مادة )

قتررة أعمتاال لحكتم البنتد     يكون مبلغ الصتلح متع المتتهم فتي حالتة تجتاوز الحتد األقصتى للسترعة الم         

بتعتديل بعتض أحكتام المرستوم بالقتانون       99/9116( متن القتانون رقتم    46/ب( من المتادة ) 1)

 في شأن المرور وفقا لألسس التالية: 19/91رقم 

أن يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة تجاوز الحتد األقصتى للسترعة المقتررة بمتا ال يزيتد علتى         -6

 عشرين كيلو متر. 

أن يتتدفع مبلتتغ ثالثتتين دينتتارا فتتي حالتتة تجتتاوز الحتتد األقصتتى للستترعة المقتتررة بمتتا يزيتتد علتتى     -9

 عشرين كيلو متر وحتى ثالثين كيلو متر. 

أن يتتدفع مبلتتغ أربعتتين دينتتارا فتتي حالتتة تجتتاوز الحتتد األقصتتى للستترعة المقتتررة بمتتا يزيتتد علتتى   -9

 ثالثين كيلو متر وحتى أربعين كيلو متر. 

غ خمستين دينتارا فتي حالتة تجتاوز الحتد األقصتى للسترعة المقتررة بمتا يزيتد علتى             أن يدفع مبلت  -4

 أربعين كيلو متر. 
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 (969مادة )

تسرى تراخيص تسيير المركبات ورخص قيادتها والتصاريح الصتادرة قبتل العمتل بقتانون المترور      

 نهاية مدتها، ثم يجرى تجديدها طبقا ألحكامه وأحكام هذه الالئحة.وبهذه الالئحة حتى 

 وتعتبر إجــازة القيادة الخاصة بمثابة رخصة سوق خاصة المنصــوص عنها في هذه الالئحــة.

وتصلح إجازة القيادة العامة لقيتادة مركبتة إنشتائية أو صتناعية أو زراعيتة المنصتوص عنهمتا فتي         

 هذه الالئحة.

 (969مادة )

تلغى جميع القرارات والنظم المخالفة ألحكام هذه الالئحة ويستمر العمل بالقرارات والنظم التتي لتم   

 يرد نص يقابلها في هذه الالئحة.

 (964مادة )

 على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذه الالئحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 

 

 

 

 

 وزير الداخلية 
 م 6391نوفمبر  9صدر في: 

 هـ 6931ذو القعدة  61المـوافـق: 
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 القسم الثالث

 قرارات وزارية مكملة - 

 لالئحة التنفيذية لقانون المرور 
 

 م6766لسنة  71قرار وزاري رقم 

 وزير الداخلية:

 في شأن المرور. 6391لسنة  19بعد اإلطالع على المرسوم بقانون رقم  -

 وبناء على ما عرضه مدير اإلدارة العامة للمرور.  -

 قرر

 (6مادة)

( خمستة وأربعتين كيلتو متترا فتي      49يكون الحد األقصى لسرعة المركبات اآللية بجميع أنواعهتا ) 

الساعة وذلك في المدن والمناطق التجاريتة والمنتاطق اآلهلتة بالستكان واألحيتاء الستكنية ومتا فتي         

 حكمها.

 (9مادة )

( ثمتانين كيلتو متترا فتي الستاعة      81د األقصى لسرعة المركبات اآلليتة بجميتع أنواعهتا )   يكون الح

 وذلك في الطرق الرئيسية والطرق السريعة وما في حكمها.

على أنه يجوز تحديد سرعة أقتل أو سترعة أكثتر فتي بعتض أجتزاء هتذه الطترق حستب متا تقتضتيه            

 حالة المرور.

 (9مادة )

 بوضع الفتات مبين بها الحد األقصى للسرعة إلرشاد الجمهور.تقوم اإلدارة العامة للمرور 

 (4مادة )

 ( من قانون المرور المشار إليه.94يطبق على كل من يخالف أحكام هذا القرار حكم المادة )

 (9مادة )

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 وزير الداخلية                                                                                    

 هـ  6939شوال   99صدر في : 

 م  6399أكتوبر  61 الموافق :
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 :  م6767لسنة  76قرار وزاري رقم 

 بشأن: تنظيم تسيير سيارات لنقل الركاب إلى خارج البالد وبالعكس

 وزير الداخلية:

 في شأن المرور. 6391لسنة  19رقم بعد اإلطالع على المرسوم بقانون  -

بشأن تنظيم تسيير النقل العام للركتاب إلتى ختارج     6391لسنة  63وعلى القرار الوزاري رقم  -

 البالد وبالعكس. 

 بالالئحة التنفيذية لقانون المرور.  6391لسنة  86وعلى القرار الوزاري رقم  -

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 (6مادة)

لنقتتل الركتتاب إلتتى  ،يشتتترط للحصتتول علتتى تتترخيص تستتيير ستتيارات النقتتل العتتام وستتيارات األجتترة 

 خارج البالد وبالعكس، الشروط اآلتية:

 أوال: الحصول على ترخيص من وزارة التجارة لمزاولة هذا النشاط.

أو ( ركتاب  61ثانيا: امتالك خمتس ستيارات بتاص علتى األقتل ستعة الستيارة الواحتدة ال تقتل عتن )          

امتالك عشر سيارات أجرة سعة السيارة الواحتدة ال تقتل عتن خمستة ركتاب باستم الشتركة أو        

وال يجوز االستتمرار فتي العمتل إذا نقتص هتذا       -المؤسسة للموافقة على مزاولة هذا النشاط  

على أن يتم ترخيص هذه السيارات باستم الشتركة أو المؤسستة لتدى      –العدد عن الحد األدنى 

 ة للمرور ، قبل مزاولة هذا النشاط.اإلدارة العام

 ثالثا: ال يجوز استخدام سيارات النقل الخارجي للركاب في النقل داخل البالد.

رابعا: يجب االلتزام بخط سير تحدده اإلدارة العامة للمرور عند بداية قيام هذه السيارات إلى حتدود  

 البالد وبالعكس. 

 ها.خامسا: تحديد مواعيد الرحالت وااللتزام ب

 سادسا: مسك سجل ترصد فيه كافة البيانات عن كل رحلة.

ستتابعا: تطلتتى المركبتتات بلتتون مميتتز تحتتدده اإلدارة العامتتة للمتترور، متتع كتابتتة االستتم التجتتتاري            

 للمؤسسة على الجانبين والمؤخرة.

 ثامنا: إعداد مكان مناسب في المركبات للعفش.

 ( سائق.9تاسعا: أن يكون لكل سيارة )باص( عدد )

عاشرا: أن ال يزيتد العمتر االفتراضتي للستيارة البتاص عتن عشترين ستنة وللستيارات األخترى عتن            

 عشر سنوات وذلك من تاريخ الصنع.

 حادي عشر: توافر جميع الشــروط األخــرى التي نص عليها قانون المـرور والئحته التنفيذية.
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 (9مادة )

إضافية لسيارات نقل الركاب إلتى ختارج التبالد     يجوز لمدير اإلدارة العامة للمرور تحديد مواصفات

 لتوفير وسائل الراحة والسالمة للركاب في السفر.

 (9مادة )

يجتتوز استتتثناء لمتتدير اإلدارة العامتتة للمتترور عنتتد الضتترورة، إصتتدار تصتتريح بقيتتادة ستتيارات نقتتل  

إلتتى الختتارج الركتاب إلتتى ختتارج التتبالد، لغيتتر الكتتويتي التتذي يعمتل بمؤسستتة أو شتتركة نقتتل الركتتاب   

 لقيادة سياراتها فقط، وتنتهي صالحية التصريح إذا ترك العمل بهذه المؤسسة أو الشركة.

 (4مادة )

يجوز لمتدير اإلدارة العامتة للمترور إعفتاء )باصتات( النقتل العتام الختارجي متن تعيتين محصتل لكتل             

 سيارة.

 (9مادة )

ستتيفاء جميتع الشتروط التواردة فتي      على أصحاب سيارات النقل الخارجي للركاب الموجودة حاليتا ا 

 هذا القرار في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 (1مادة )

يجوز لمدير اإلدارة العامتة للمترور ستحب التترخيص بتستيير ستيارات النقتل الختارجي للركتاب فتي           

 التنفيذية.حالة مخالفة الشروط الواردة في هذا القرار أو أي حكم من أحكام قانون المرور والئحته 

 ويتم إخطار وزارة التجارة والصناعة التخاذ شئونها حيال المخالفة.

 (9مادة )

 م.6391لسنة  63يلغى القرار الوزاري رقم 

 (8مادة )

 على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

 وزير الداخلية                                                                              

 هـ  6933رمضان   93صدر في : 

 م 6 393أغسطس 9 الموافق :
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 م6710لسنة  611قرار وزاري رقم 

 :وزير الداخلية

 بشأن المرور. 6391لسنة  91من المرسوم بالقانون رقم  99، 99بعد اإلطالع على المواد  -

 بالالئحة التنفيذية لقانون المرور. 6391لسنة  86وعلى القرار الوزاري رقم  -

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 ( 6مادة )

 تركب عدادات انتظار لوقوف السيارات في الشوارع التالية:

 شارع فهد السالم. -6

 شارع محمد ثنيان الغانم. -9

 مبارك.شارع سالم ال -9

 موقف سيارات المباركية بشارع سعود بن عبد العزيز. -4

 موقف سيارات سوق اللحم. -9

موقف سيارات شارع عبتد اهلل الستالم، والتذي يقتع بتين المنطقتة التجاريتة السادستة والمنطقتة           -1

 التجارية السابعة.

 موقف سيارات شارع البشوت المتفرع من شارع الغربللي بالمباركية. -9

 رع حبيب مناور بمنطقة الفروانية.شا -8

 شارع تونس بمنطقة حولي. -3

 (9مادة )

 ( فلس لكل نصف ساعة.91يكون انتظار السيارات في هذه الشوارع مقابل )
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 (9مادة )

يحظر وقوف السيارات في هذه األماكن لمدة تزيتد عتن ستاعتين ختالل الفتترة متن الستاعة الستابعة         

 صباحا وحتى التاسعة مساء.

 (4مادة )

 تقوم اإلدارة العامة للمرور باإلشراف على هذه العدادات وتحصل الرسوم المقررة.

 (9مادة )

 على قائدي السيارات التي تقف في هذه األماكن مراعاة ما يلي:

 التقيد بالوقت المحدد لالنتظار والمسدد عنه الرسوم. -6

 الوقوف بانتظار في المربع المخصص لالنتظار. -9

 (1مادة )

( 99كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبتات المنصتوص عليهتا فتي المتادة )     

 من قانون المرور.

 (9مادة )

 على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

                                                                                            

 وزير الداخلية                                                    

 هـ 6411ذو القعدة 69صدر في : 

 م 6 381سبتمبر 99  الموافق :
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 :  6715لسنة   661قرار وزاري رقم 

 بتحديد تعرفه أجور سيارات األجرة

 وزير الداخلية:

 في شأن المرور. 6391لسنة  91من المرسوم بقانون رقم  46علي المادة بعد اإلطالع  -

 م.3/9/6389بتاريخ  6389لسنة  91وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم  -

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 (6مادة )

 تحدد تعريفة أجور النقل الخصوصي للركاب على النحو التالي:

 )مدينة الكويت(:أوال: محافظة العاصمة  

 فلس            دينار                                                                        

 111           991التنقالت بداخل السور                                             -

 من مدينة الكويت إلى الضواحي السكنية -

 6             991ئري الثالث أو بالعكس                    والصناعية بحدود الدا     

 من مدينة الكويت الضواحي السكنية -

 6            911والصناعية بحدود الدائري الرابع أو بالعكس                     

 من مدينة الكويت إلى الضواحي السكنية -

 6           991           والصناعية بحدود الدائري الخامس أو بالعكس        

 من مدينة الكويت إلى الضواحي السكنية -

 9         111والصناعية بحدود الدائري السادس أو بالعكس                   

 من مدينة الكويت إلى الضواحي السكنية -

 4         111بحدود األحمدي و الفحيحيل أو بالعكس                        

 9         111نة الكويت إلى الشعيبة وميناء عبداهلل أو بالعكس  من مدي -
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 9         111من مدينة الكويت إلى الفنطاس أو بالعكس                   -

 9        991من مدينة الكويت إلى منطقة أم الهيمان أو بالعكس         -

 8        111   من مدينة الكويت إلى ميناء الزور أو بالعكس            -

 69       111من مدينة الكويت إلى الوفرة أو بالعكس                     -

 4         111من مدينة الكويت إلى الجهراء أو بالعكس                   -

 4        111جولة حرة )للساعة الواحدة(                                  -

 9        111الواحدة(                                    االنتظار )للساعة  -

 ثانيا: محافظة حولي:

 111      991التنقالت بداخل منطقة حولي                                   -

 النزهة                       -من منطقة حولي إلى الروضة -

 6           111       شرقي حولي أو بالعكس         -الشعب  -القادسية  -

 الفيحاء                      –من منطقة حولي إلى العديلية 

 المنصورية-ضاحية عبداهلل السالم  -الدعية 

 6            991قرطبة أو بالعكس                    -السرة  -الجابرية  -الدسمة 

 كيفان –الخالدية  -من منطقة حولي إلى اليرموك  -

 مشرف -بيان  -سلوى -الرميثية  -السالمية  -الشامية 

 6           411الشويخ الصناعية أو بالعكس                   -الشويخ السكنية 

 من منطقة حولي إلى -

 الرابية -العمرية -الفروانية  -خيطان 

 العارضية-الفردوس -منطقة الري  -

 6        911     غرناطة أو بالعكس               -االندلس  -الرقعي  -

 6  911داخل السور أو بالعكس  -من منطقة حولي إلى مدينة الكويت  -

 –من منطقة حولي إلى الصليبخات  -
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 6    991الدوحة أو بالعكس                                                 

 9    111والمطالع أو بالعكس        -من منطقة حولي إلى الجهراء  -

 منطقة حولي إلى السالمي من  -

 69    111الصبية أو بالعكس                                   -العبدلي  -

 الفنيطيس-من منطقة حولي إلى ضاحية صباح السالم  -

 6    911والفنطاس أو بالعكس                                           -

 من منطقة حولي إلى أبو حليفة  -

 9     111المنقف أو بالعكس           -الصباحية –المهبولة  -الرقة  -

 من منطقة حولي إلى األحمدي -

 9        111الفحيحيل أو بالعكس                                            -

 من منطقة حولي إلى الشعيبة -

 9       911أم الهيمان أو بالعكس                          -ميناء عبداهلل  -

 9        111من منطقة حولي إلى ميناء الزور أو بالعكس                 -

 69       111الوفرة أو بالعكس          -من منطقة حولي إلى النويصيب -

 ثالثا: محافظة األحمدي:

 111       991التنقالت بداخل مدينة األح                                     -

 الشعيبة -الرقة -الصباحية -األحمدي إلى الفحيحيل من  -

 6           111برقان أو بالعكس          -المقوع  -المنقف -ميناء عبداهلل  

 4           911من األحمدي إلى ميناء الزور أو بالعكس                    -

 1          111 الوفرة أو بالعك                   -من األحمدي إلى النويصيب  -

 6         911من األحمدي حتى الطريق الدائري السادس أو بالعكس          -

 6         991من األحمدي حتى الطريق الدائري الخامس أو بالعكس          -

 من األحمدي حتى الطريق الدائري الرابع -
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 9          111           أو بالعكس                                                  

 9        991من األحمدي حتى الطريق الدائري الثالث أو بالعكس             -

 9         991من األحمدي حتى الطريق الدائري األول أو بالعكس              -

 4         111من األحمدي حتى داخل السور أو بالعكس                        -

 4         111مدي حتى الدوحة و الصليبخات أو بالعكس             من األح -

 1         111من األحمدي حتى الجهراء والمطالع أو بالعكس                 -

 من األحمدي حتى العبدلي والسالمي -

 61       111والصبية أو بالعكس                                                

 محافظة الجهراء:رابعا: 

 111      991التنقالت بداخل منطقة الجهراء                                  -

 من منطقة الجهراء إلى العبدلي -

 1         111الصبية أو بالعكس                                   -السالمي  -

 من منطقة الجهراء إلى الدوحة -

 6         991                                   الصليبخات أو بالعكس       -

 من منطقة الجهراء بحدود طريق المطار الدولي -

 9          111أو بالعكس                                                        

 من منطقة الجهراء إلى المناطق المحصورة بحدود -

 9        911                    شارع المغرب أو بالعكس                  

 من منطقة الجهراء إلى المنطقة المحصورة -

 9           111بحدود أول السالمية أو بالعكس                                

 من منطقة الجهراء إلى السالمية والمناطق -

 9         911المحصورة بحدود الطريق الدائري السادس أو بالعك        

 من منطقة الجهراء إلى جليب الشيوخ -
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 9          911خيطان أو بالعكس                     -الفروانية  -العمرية -

 من منطقة الجهراء إلى ضاحية صباح السالم -

 9          111الفنطاس أو بالعكس                               -الفنيطيس 

 الصباحية-ليفة أبو ح -من منطقة الجهراء إلى الرقة  -

 4          111األحمدي أو بالعكس                   –المنقف -الفحيحيل  -

 من منطقة الجهراء إلى ميناء الشعيبة -

 1          111ميناء عبداهلل وأم الهيمان أو بالعكس                       -

 8           111من منطقة الجهراء إلى ميناء الزور أو بالعكس          -

 69         111النويصيب أو بالعكس  –من منطقة الجهراء إلى الوفرة  -

 خامسا: مطار الكويت الدولي:

تكون تعرفه سيارات األجرة الخاصة ) ليموزين ( من والى مطار الكويت الدولي على  -6

 ( المرفق بهذا القرار.6بالجدول رقم )النحو المبين 

  

النوع  المنطقة                  

 األول

النوع 

 الثاني

النوع 

 الثالث

النوع 

 الرابع

 –جليب الشيوخ  -الفروانية  –المقوع  –( صبحان 6

 –الري  –الرابية  –العارضية –أشبيلية  –الرحاب 

 –حطين  –السالم  –الصديق  –خيطان  –العمرية 

 -ضاحية مبارك عبداهلل الجابر –الزهراء  –الشهداء 

 اليرموك –قرطبة  –السرة 

 

 د.ك 9

 

 د.ك 9

 

 

 د.ك 8

 

 

69 

 د.ك
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 أجرة ليموزين )مطار الكويت الدولي(

 م 9119لسنة  6689تابع القرار الوزاري رقم 

 

 

 

 

النوع  المنطقة

 األول

النوع 

 الثاني

النوع 

 الثالث

النوع 

 الرابع

الشامية  –كيفان -الفيحاء  –العديلية  –(  الخالدية 9

الشويخ – الشويخ السكنية  -مدينة الكويت  –

 -غرناطة –األندلس  –الرقعي  –الصناعية 

 الصليبخات.

 

 د.ك1

 

 د.ك 8

 

69 

 د.ك

 

 

68 

 د.ك

النوع  المنطقة

 األول

النوع 

 الثاني

النوع 

 الثالث

النوع 

 الرابع

               –بيان –المسيلة  –سلوى  –( الرميثية 9

 ضاحية عبد اهلل السالم –مشرف 

 

 

 د.ك1

 

 د.ك 8

 

69 

 د.ك

 

 

68 

 د.ك

النوع  المنطقة

 األول

النوع 

 الثاني

النوع 

 الثالث

النوع 

 الرابع

 الشعب –ميدان حولي  –النقرة  –( حولي 4

 النزهة –القادسية  –الروضة  –السالمية  -

–المنصورية  –بنيد القار  –الدعية  –الدسمة  -

 الجابرية.

 

 د.ك1

 

 د.ك 8

 

69 

 د.ك

 

 

68 

 د.ك
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النوع  المنطقة

 األول

النوع 

 الثاني

النوع 

 الثالث

النوع 

 الرابع

  ضاحية صباح الناصر. –الصليبية  –( الفردوس 9

 د.ك9

 

61 

 د.ك

 

69 

 د.ك

 

 

68 

 د.ك

النوع  المنطقة

 األول

النوع 

 الثاني

النوع 

 الثالث

النوع 

 الرابع

ضاحية  –القصور  –العدان  –القرين  –( الظهر 1

 الرقة. –هدية  –الفنطاس  –الفنيطيس  –جابر العلي 

 

 د.ك9

 

61 

 د.ك

 

68 

 د.ك

 

 

99 

 د.ك

النوع  المنطقة

 األول

النوع 

 الثاني

النوع 

 الثالث

النوع 

 الرابع

الشعيبة  –األحمدي  –الصباحية  –( المنقف 9

 الصناعية.

 

 د.ك9

 

69 

 د.ك

 

68 

 د.ك

 

 

99 

 د.ك
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 ( ركاب4النوع األول: صالون )

 ( ركاب9النوع الثاني: صالون )

 ( ركاب9النوع الثالث: فان )

النوع  المنطقة

 األول

النوع 

 الثاني

النوع 

 الثالث

النوع 

 الرابع

المدينة  –ميناء الدوحة  –المطالع  –الجهراء ( 8

 الترفيهية.

 

 د.ك69

 

68 

 د.ك

 

99 

 د.ك

 

 

99 

 د.ك

النوع  المنطقة

 األول

النوع 

 الثاني

النوع 

 الثالث

النوع 

 الرابع

  الخيران. -( ميناء الزور3

 د.ك 69

 

99 

 د.ك

 

99 

 د.ك

 

 

99 

 د.ك

النوع  المنطقة

 األول

النوع 

 الثاني

النوع 

 الثالث

النوع 

 الرابع

 –النويصيب الوفرة  –السالمي  –( العبدلي 61

 الصبية.

 

 

 د.ك96

 

99 

 د.ك

 

99 

 د.ك

 

99 

 د.ك
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 stert ched limousin   النوع الرابع: ليموزين طويلة

 (9جدول)

 العادية ) تاكسي مطار الكويت الدولي(أجرة السيارة 

 م9119لسنة 6689تابع القرار الوزاري رقم 

 التعرفة المنطقة

 دنانير 9 الشحن الجوي –( منطقة الضجيج 6

العارضية  -أشبيلية –خيطان  –جليب الشيوخ  –الفروانية  –المقوع  –( صبحان 9

 الرحاب. –الرابية  –العمرية  –الصناعية 

 دنانير 4

 –الخالدية  –الشامية  –الشويخ الصناعية  –عبد اهلل السالم  -مدينة الكويت( 9

 –الصلبيخات  –غرناطة  –األندلس  –الرقعي  –الري  –العديلية  –كيفان  –الفيحاء 

القادسية  –الروضة  –النزهة  –الصليبية  –الفردوس  –العارضية  –صباح الناصر 

 –قرطبة  –اليرموك  –الشعب  –القار  بنيد –الدسمة  –المنصورية  –الدعية  –

المسيلة  –سلوى  –الرميثية  –النقرة  –حولي  –ميدان حولي  –الجابرية  –السرة 

 –السالمية  –صباح السالم  –ضاحية مبارك عبداهلل الجابر  –مشرف  –بيان  –

 –العدان  –القصور  –القرين  –الشهداء  –حطين  –السالم  –الصديق  –الزهراء 

 الفنيطيس. –أبو فطيرة  –الظهر  –جابر العلي  –الكبير  مبارك

 دنانير 9

 –المهبولة  –الصباحية  –أبوحليفة  –العقيلة  –الفنطاس  –الرقة  –( هدية 4

 –العيون  –تيماء  –النعيم  –النسيم  –القصر  –الفحيحيل  –المنقف  –األحمدي 

 أمغرة. –الشدادية  –الواحة 

 دينار 1

 دنانير 9 الشعيبة الصناعية. –ميناء عبداهلل  –كبد  –( المطالع 9

 دنانير 8 (  أم الهيمان.1

 دينار 61 ( شاليهات بنيدر الضباعية.9

 دينار 69 الخيران. –الوفرة  –( ميناء الزور 8

 دينار 91 الصبية. –النويصيب  –السالمي  –( العبدلي 3
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 (9مادة )

 )للراكب الواحد( على النحو التالي:تحدد تعريفة أجور النقل العمومي 

 111          611التنقالت داخل السور                                            -

 من مدينة الكويت إلى الضواحي السكنية -

 111           691بحدود الدائري الثالث أو بالعكس                                

 واحي السكنية من مدينة الكويت إلى الض -

 111        911والصناعية بحدود الدائري الرابع أو بالعكس                    

 من مدينة الكويت إلى الضواحي السكنية -

 111        991والصناعية بحدود الدائري الخامس أو بالعكس                 

 من مدينة الكويت إلى الضواحي السكنية. -

 111         911الدائري السادس أو بالعكس             والصناعية بحدود  -

 111       911من مدينة الكويت إلى األحمدي والفحيحيل أو بالعكس         -

 111       411من مدينة الكويت إلى الفنطاس أو بالعكس                     -

 111        911من مدينة الكويت إلى الجهراء أو بالعكس                     -

 (9مادة )

 تحدد تعريفة النقل للركاب إلى مراكز الحدود على النحو التالي:

 من مدينة الكويت إلى مراكز العبدلي -

 فلس        دينارالنويصيب أو بالعكس                        -السالمي  -

111           9 

 (4مادة )

 به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل 

 وزير الداخلية                                                               

 هـ6419شعبان  49صدر في : 

 م6389يونيــو  61الموافق : 
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 م6711لسنة  542قرار وزاري رقم 

 وزير الداخلية:

 في شأن المرور والقوانين المعدلة له. 6391لسنة  19بعد اإلطالع المرسوم بقانون رقم  -

بالالئحتتة التنفيذيتتة لقتتانون المتترور والقتترارات    6391لستتنة  86وعلتتى القتترار التتوزاري رقتتم    -

 المعدلة والمكملة لها.

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 (6مادة )

األحيتاء الستكنية   يمنع منعا باتا تسيير مركبات )الباجيات( في الطرق الرئيستية والطترق الستريعة و   

 والمناطق الساحلية.

 (9مادة )

كل مخالفة لحكم المادة األولتى متن هتذا القترار تقتع تحتت طائلتة العقوبتة المنصتوص عليهتا بالمتادة            

 من قانون المرور. 99

 (9مادة )

 على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

 

 وزير الداخلية 

 هـ  6419رمضان   68صدر في : 

 م 6389يونـيــو 93الموافق: 

 

 

 

 

  



 171من  121صفحة 

م6711لسنة   270قرار وزاري رقم   

 وزير الداخلية:

 في شأن المرور والقوانين المعدلة له. 6391لسنة  19بعد اإلطالع على المرسوم بقانون رقم  -

 لقانون المرور.بالالئحة التنفيذية  6391لسنة  86وعلى القرار الوزاري رقم  -

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 (6مادة )

تصدر اإلدارة العامة للمرور ملصقات ورقية ملونة يبتين فيهتا تتاريخ إنتهتاء متدة ستريان تتراخيص        

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون المرور. 96( من المادة )9، 9المركبات المبينة في البندين )

 رور بيان كيفية وضع هذه الملصقات.وتتولى اإلدارة العامة للم

 (9مادة )

تصرف هذه الملصقات بالمجتان عنتد تترخيص المركبتات الجديتدة، وكتذلك عنتد التجديتد، وفتي حالتة           

 فقدها أو تلفها تسدد رسوم بمقدار دينار واحد كبدل فاقد أو تالف.

 (9مادة )

لصتقه علتى ستيارة أخترى      على صاحب السيارة المحافظة على الملصق بسيارته وعدم العبث به أو

 99غير مصروفة لها من الجهات المختصة بالمرور، ويعاقب متن يختالف ذلتك طبقتا ألحكتام المتادة      

 من قانون المرور.

 (4مادة )

 على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                                                  

 وزير الداخلية

 هـ 6414ربيع األول  61صدر في :  

 م 6389ديسمبر  69الموافق : 

  



 171من  122صفحة 

 م6714لسنة  617قرار وزاري رقم 

 وزير الداخلية:  

 في شأن المرور والقوانين المعدلة له. 6391لسنة  19رسوم بقانون رقم بعد اإلطالع على الم -

بالالئحتتة التنفيذيتتة لقتتانون المتترور والقتترارات    6391لستتنة  86وعلتتى القتترار التتوزاري رقتتم    -

 الوزارية المعدلة له و المكملة له.

خ وعلتتتى توصتتتية المجلتتتس األعلتتتى للمتتترور باجتماعتتته الرابتتتع عشتتتر بجلستتتته المنعقتتتدة بتتتتاري       -

 م.64/9/6384

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 ( 6مادة )

 يوقف صرف تراخيص جديدة لسيارات النقل العام )باص عام( ويستثنى من هذا الوقف:

 المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة. -أ

 .6393لسنة  39مؤسسات النقل الخارجي التي ينظمها القرار الوزاري رقم  -ب

المستتاهمة العامتتة التتتي يكتتون متتن بتتين أغتتراض تأسيستتها القيتتام بجميتتع عمليتتات النقتتل  شتتركات  -ج

 البري في كافة أنحاء دولة الكويت وخارجها.

 (9مادة )

 يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للباصات العامة العاملة قبل صدور هذا القرار إلى أن تستهلك.

 (9مادة )

 .لعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسميةعلى وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وا

                                           

   

 وزير الداخلية                                             

  هـ6414جمادي اآلخر  66صدر في : 

 م 6384مارس  64الموافق :  

 

 

 

 

 

  



 171من  123صفحة 

 م6714لسنة  640قرار وزاري رقم 

 الداخلية:وزير 

 في شأن المرور والقوانين المعدلة له. 6391لسنة  19بعد اإلطالع على المرسوم بقانون رقم  -

بالالئحتتة التنفيذيتتة لقتتانون المتترور والقتترارات      6391لستتنة  86وعلتتى القتترار التتوزاري رقتتم     -

 الوزارية المعدلة له.

 م.64/9/6384نعقد في وعلى توصية المجلس األعلى للمرور باجتماعه الرابع عشر الم -

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 (6مادة )

 يحظر على النساء ارتداء البرقع أو النقاب عند قيادة السيارات على الطريق العام.

 (9مادة )

 ينشر هذا القرار ومذكرته اإليضاحية في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

                                                                                                                                     

 وزير الداخلية

 هــ6414جمادي اآلخر  66صدر في : 

 م 6384مارس  64الموافق :  

 

 

 

 :  مذكرة إيضاحية

 6714لسنة  640للقرار الوزاري رقم 
 

بعض النساء ممن يقدن سياراتهن على الطريق العام يرتدين البرقع أو لوحظ في اآلونة األخيرة أن 

يضعن النقاب على الوجه، ومما لهذه الظاهرة من مساوئ وصعوبة في تمييز مالمتح قائتد الستيارة    

عند ضبطها مخالفة متن قبتل رجتال الشترطة، كمتا أن رجتال الشترطة يجتدون حرجتا عنتدما يطلبتون            

ن شخصيتها والبعض منهن يمتتنعن ويختتلقن األعتذار علمتا بتأن      منها الكشف عن وجهها للتحقق م

 صورة الوجه برخصة القيادة مكشوفة.

هذا فضال على ما لهذه الظاهرة من خطورة على األمن العام وفتح الباب أمام اتخاذها وسيلة ستهلة  

 لالستغالل باإلضافة إلى أنها ظاهرة قد تؤثر على سالمة القيادة والتحكم فيها.

قتتد انتهتتى المجلتتس األعلتتى للمتترور بتتالترخيص علتتى إصتتدار قتترار يحظتتر علتتى      لتتذلك ف

 النساء ارتداء البرقع أو وضع النقاب على الوجه عند قيادة السيارات.

 

 

  



 171من  124صفحة 

 م6712لسنة  101قرار وزاري رقم 

 وزير الداخلية:

 المعدلة له.في شأن المرور والقوانين  6391لسنة  19بعد اإلطالع على المرسوم بقانون رقم  -

بالالئحتتة التنفيذيتتة لقتتانون المتترور والقتترارات    6391لستتنة  86وعلتتى القتترار التتوزاري رقتتم    -

 الوزارية المعدلة له.

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 (6مادة )

يجتتب علتتى شتتركات ومؤسستتات ومكاتتتب بيتتع الستتيارات ستتواء الجديتتدة أو المستتتعملة عتتدم تستتليم     

المشتري إال بعد ترخيصها متن اإلدارة العامتة للمترور وصترف دفتتر تترخيص       السيارة المباعة إلى 

 باسم المشتري.

ويتعين علتى هتذه الشتركات والمؤسستات والمكاتتب تصتحيح أوضتاعها بالنستبة للستيارات المباعتة           

والتي سلمت للمشتري وال زال يحتفظ بملكيتها وذلك خالل شهر على األكثر متن تتاريخ العمتل بهتذا     

 القرار.

 (9ادة )م

 على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                                
 وزير الداخلية

 هـ  6419شوال  61صدر في :  

 م 6389يوليو  9المـوافــق :  

  



 171من  125صفحة 

 م6712لسنة  107قرار وزاري رقم 

 وزير الداخلية:

 في شأن المرور والقوانين المعدلة له. 6391لسنة  19بعد اإلطالع على المرسوم بقانون رقم  -

بالالئحتتة التنفيذيتتة لقتتانون المتترور والقتترارات    6391لستتنة  86وعلتتى القتترار التتوزاري رقتتم    -

 المعدلة له .

 و بناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 (6مادة )

بالنسبة للمركبات التي تخصصها بعض الهيئات والشركات والمؤسسات الستتعمال موظفيهتا يتعتين    

أن يكون قائد المركبة موظفا في تلك الجهة وإقامته عليها وعلى تلك الجهات إخطتار اإلدارة العامتة   

اسمها ومخصصتة الستتعمال أحتد موظفيهتا مبينتا فيته       للمرور بكتاب رسمي عن كل سيارة مسجلة ب

 اسم الموظف ورقم إجازة القيادة وتاريخ ورقم اإلقامة ومحل إقامته.

 (9مادة )

 على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 وزير الداخلية

 هــ 6419شوال  61صدر في: 

 م 6389يوليو  9الموافق: 

  



 171من  126صفحة 

 م6712لسنة  127قرار وزاري رقم 

 وزير الداخلية:

 في شأن المرور والقوانين المعدلة له. 6391لسنة  19بعد اإلطالع على المرسوم بقانون رقم  -

بالالئحتتة التنفيذيتتة لقتتانون المتترور والقتترارات    6391لستتنة  86وعلتتى القتترار التتوزاري رقتتم    -

 المعدلة له .

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 (6مادة )

على مالك المركبة التي يتم التصرف فيها بالبيع، عدم تسليمها إلتى المشتتري إال بعتد نقتل تترخيص      

 تسييرها باإلدارة العامة للمرور باسم المشتري.

 (9مادة )

 على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 

                                                                                                                           

 وزير الداخلية

 هـ 6419ذو القعدة  9صدر في : 

 6389يوليو  94لموافق : ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 171من  127صفحة 

 :  م6711لسنة  456قرار وزاري رقم 

 بشأن: سيارات األجرة تحت الطلب

 وزير الداخلية: 

في شأن المرور والقتوانين  المكملتة    6391لسنة  19بعد اإلطالع على المرسوم بقانون رقم    -

 والمعدلة له.

 التراخيص لسيارات أجرة تحت الطلب.بشأن  6394لسنة  9رقم  وعلى القرار الوزاري -

بوقتف صترف تتراخيص جديتدة لستيارات أجترة        6393لستنة   64وعلى القرار التوزاري رقتم    -

 تحت الطلب.  

 وبعد أخذ رأي المجلس األعلى للمرور. -

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 (6مادة )

 19( من القانون رقتم  9دة )( من البند )أوال( من الما9تلحق سيارات األجرة تحت الطلب بالنوع )

في شأن المرور وتسري عليها األحكام الخاصة بسيارات األجترة المنصتوص عليهتا     6391لسنة 

 في الالئحة التنفيذية لقانون المرور باإلضافة إلى ما نص عليه في هذا القرار.

متة أو أيتة   وال يجوز لهذه السيارات ممارسة نشاطها في نقل الركاب متن ختالل التجتول بتالطرق العا    

 مناطق أخرى في البالد. 

 (9مادة )

 شروط فتح مكتب لمزاولة مهنة سيارات أجرة تحت الطلب:

 الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة هذا النشاط. -6

امتالك عشر سيارات على األقل وثالثين سيارة على األكثر باسم الشركة أو المؤسسة للموافقتة   -9

  –وال يجوز االستمرار في العمتل إذا نقتص العتدد عتن الحتد األدنتى          –هذا النشاط   على مزاولة

على أن يتم ترخيص هذه السيارات باسم الشركة أو المؤسسة لدى اإلدارة العامة للمترور ، قبتل   

مزاولة النشاط . ويجوز زيتادة الحتد األقصتى بنتاء علتى طلتب الشتركة أو المؤسستة بعتد موافقتة           

 مة للمرور ، بما ال يتجاوز خمسون سيارة .اإلدارة العا

أن يكتون المكتتب بموقتع مناستب بالمنطقتة وال يعيتق حركتة المترور متع وجتود مستاحة كافيتة              -     3

 لوقوف وانتظار سيارات األجرة.

 تركيب هاتف بالمكتب. -4

 .......... ملغاة  -9

 ا.وضع خريطة بالمكتب مبينا عليها مناطق دولة الكويت وشوارعه -1

 تعيين موظف استقبال يجيد اللغتين العربية واإلنجليزية. -9



 171من  128صفحة 

ستاعة يوميتا وااللتتزام بالعمتل      61العمل بنظام الثالث ورديات على أن ال يقل فتح المكتب عتن   -8

 أثناء األعياد والعطل الرسمية.

 إعداد سجل خاص لحركة تسيير السيارات واالتصاالت المتعلقة بالعمل. -3

 مساحة المكتب داخليا كافية النتظار سائقي سيارات األجرة.أن تكون  -61

إعداد سجل خاص يبين فيه عدد السيارات وعدد السائقين وأن تتدون فيته تحركتات الستيارات      -66

 في المناطق المختلفة أثناء نقل الركاب ويخضع لتفتيش ومراقبة اإلدارة العامة للمرور.

للمكتب أو للمؤسسة بها عن الحد األدنتى ولتم تبتادر     في حالة تناقص عدد السيارات المصرح -69

بتوفير تلك السيارات خالل شهر من إنذارها بتذلك، يجتوز لمتدير اإلدارة العامتة للمترور ستحب       

 تراخيص تسيير سيــارات األجــرة تحت الطلب من هذا المكتب أو المؤسسة.

 ( 9مادة )

 شروط ترخيص تسيير سيارة أجرة تحت الطلب:

يزيد عمر السيارة عند بدايتة التترخيص عتن ثتالث ستنوات متن ستنة الصتنع و أال تتجتاوز          أن ال  -6

 مدة ترخيصها في هذا النشاط ثماني سنوات من سنة الصنع.

 أن تكون السيارة معدة لنقل عدد من الركاب ال يقل عن ثالثة خالف السائق. -9

 أن تتوافر في السيارة شروط األمن والمتانة. -9

 لسيارة مكيفة ونظيفة من الداخل والخارج.أن تكون ا -4

 طفاية حريق في السيارة وأن يكون بها حزام أمان للسائق والراكب الذي على يمينه. وجود -9

تركيب عداد تعرفه ركتوب يكتون مطابقتا للمواصتفات التتي تعتدها اإلدارة العامتة للمترور وتحتت           -1

 إشرافها.

 وجود مرايا جانبية على الجانبين. -9

ن تثبتت خلتف المقعتد األمتتامي للستيارة صتورة تترخيص تستتيير المركبتة وصتورة فوتوغرافيتتة         أ -8

 للسائق مع رقم المركبة.

تصترف لستيارة األجتترة تحتت الطلتب لوحتتات معدنيتة خاصتتة بهتا علتى أن يثبتتت بتدفتر تتترخيص          -3

 تسيير السيارة أنها مستعملة أجرة تحت الطلب.

النشاط أن تميز سياراتها بلتون ختاص علتى أن يعتمتد      يجوز لكل مكتب أو مؤسسة تزاول هذا -61

 هذا اللون من اإلدارة العامة للمرور مسبقا.

أن يوضتتتع ملصتتتق علتتتي جتتتانبي الستتتيارة مبينتتتا فيتتته شتتتعار الشتتتركة أو المكتتتتب واستتتمه                                                                  -66

المكتتتب علتتى أن يعتمتتد متتن اإلدارة العامتتة   ويتتترك تحتتدد مواصتتفات هتتذا الملصتتق للشتتركة أو    

للمرور ويشترط أن يكتتب تحتت الشتعار كلمتة )أجترة تحتت الطلتب( علتى جتانبي الستيارة ومتن            

 الخلف بلون واضح.

 يجوز إحالل لوحة جديدة بدال من اللوحة المصروفة للسيارة المستهلكة. -69

 عنها للغير. ال يجوز إحالل لوحة جديدة بدال من اللوحة التي يتنازل -69



 171من  129صفحة 

 توافر جميع الشروط األخرى التي ينص عليها قانون المرور والئحته التنفيذية. -64

(4مادة )  

  -يشترط في طالب الحصول على تصريح قيادة سيارة أجرة تحت الطلب ما يأتي:

أن يكون كويتيا، ويجوز استثناء لمدير اإلدارة العامة للمترور عنتد الضترورة إصتدار تصتريح       -6  

لقيادة سيارة أجرة تحت الطلب لغير الكويتي الذي يعمل بمكتب أو مؤسستة تباشتر هتذا النشتاط     

وتنتهتي صتتالحية هتتذا التصتتريح إذا تترك الستتائق العمتتل لتتدى المكتتب أو المؤسستتة التتتي صتتدر    

 له أثناء العمل بها.التصريح 

 أن يكون حاصال على رخصة قيــادة عامة ومضى على حصوله عليها مدة سنة على األقــل. -9

أن يكون حستن الستمعة لتم يستبق الحكتم عليته بعقوبتة جنايتة أو فتي جريمتة مخلتة بالشترف أو              -9

األمانتتتة أو ارتكتتتب حتتتوادث متتترور خطتتترة أو ضتتتبط يقتتتود ستتتيارة تحتتتت تتتتأثير المستتتكرات أو    

 لمخدرات.ا

 اجتياز اختبار بجغرافية البلد وشبكة الطرق من قبل اإلدارة العامة للمرور. -4

 أن يكون حاصال على الشهادة المتوسطة على األقل أو ما يعادلها. -9

 أن يكون متفرغا لهذه المهنة. -1

 اإللمام باللغة العربية واإلنجليزية محادثة. -9

 يجدد التصريح سنويا. -8

 (9مادة )

جوز لمدير اإلدارة العامة للمرور سحب ترخيص تسيير سيارة األجرة تحت الطلب وتصتريح قيتادة   ي

سيارة أجرة تحت الطلب أو كليهما في حالة مخالفة أحكام هتذا القترار أو أي حكتم متن أحكتام قتانون       

 المرور والئحته التنفيذية.

 لفة .ويتم إخطار وزارة التجارة والصناعة التخاذ شئونها حيال المخا

 (1مادة )

علتتى المكاتتتب والمؤسستتـات التتتي تباشتتر نشتتاط أجـتتـرة تحتتت الطتتـلب الموجـتتـودة حاليـتتـا استيفـتتـاء    

 جميــع الشــروط الواردة في هـذا القــرار وفي مــدة أقصــاها ستة أشــهر من تاريخ العمــل به.

 (9مادة )

وكتتل متتا  6393لستتنة  64م والقتترار التتوزاري رقتت 6394لستتنة  9يلغتتى القتترار التتوزاري رقتتم  

 يخالف ذلك من أحكام.

 (8مادة )

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

 وزير الداخلية

 هـ6413ربيع األول   96صدر في: 

 م6388نوفمبر  6الموافق :  
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  م6717لسنة  475قرار وزاري رقم 

 بشأن: تنظيم أندية السيارات

 الداخلية:وزير 

 في شأن المرور والقوانين المعدلة له. 6391لسنة  19بعد اإلطالع المرسوم بقانون رقم  -

بالموافقة على االتفاقيتين الخاصتين بحركة المرور  6393لسنة  99وعلى القرار الوزاري رقم  -

 وإشارات الطرق واألنظمة المحلقة بها.

 الجمارك والقرارات المنفذة له.في شأن  69/81وعلى المرسوم بقانون رقم  -

بالالئحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة  6391لسنة  86وعلى القرار الوزاري رقم  -

 له.

 وعلى توصية المجلس األعلى للمرور في اجتماعه السادس عشر. -

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 (6مادة )

لية اإلشراف والتفتيش على أندية السيارات والسياحة من جميع تتولى اإلدارة العامة للمرور مسؤو

النواحي المتعلقة بنشاط صرف رخص قيتادة دوليتة ووثتائق مترور دوليتة ومراقبتة تنفيتذها لقتانون         

والئحتتته التنفيذيتتة، ، ولهتتا فتتي ستتبيل ذلتتك حتتق اإلطتتالع علتتى جميتتع دفتتاتر ومستتتندات ومطبوعتتات   

 وأوراق النادي.

 (9مادة )

ألندية السيارات والسياحة القيتام بصترف رختص قيتادة دوليتة ودفتاتر مترور جمركيتة دوليتة          يسمح 

 ألعضائها بعد استيفاء المستندات التالية وتقديم صور عنها إلى اإلدارة العامة للمرور وهي:

 صورة ترخيص مزاولة النشاط. -6

 نسخة من النظام األساسي للنادي مبينا به شروط العضوية. -9

 ج عن رخصة القيادة الدولية مبينا على غالفها الدول المشتركة باالتفاقية الدولية.نموذ -9

شتتهادة تفيتتد انضتتمام النتتادي إلتتى عضتتوية أحتتد االتحتتادات أو المنظمتتات الدوليتتة لنتتوادي الستتيارات    -4

 المنتسبة أو المتعاونة مع هيئة األمم المتحدة مع تقديم ما يفيد تستديده لالشتتراك الستنوي فتي هتذه     

 االتحادات للوقوف على استمرارية عضويته فيها.
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االحتفتاظ بستجالت ودفتاتر مستجلة ومرقمتة الصتتفحات بمعرفتة الجهتات المختصتة يستجل بهتا استتم            -9

وعنتتوان وجنستتية األعضتتاء المشتتتركين فتتي النتتادي ورقتتم رخصتتة الستتوق الكويتيتتة ورقتتم رخصتتة    

ر الدولي، وجميع المواصفات المتعلقة السوق الدولية المصروفة لكل عضو، وكذلك رقم دفتر المرو

 بالوسيلة الناقلة التي يصرف لها دفتر المرور الجمركي الدولي.

يلتزم النادي بتزويتد اإلدارة العامتة للمترور كتل ثالثتة أشتهر بكشتوف تشتمل أعضتاء النتادي الجتدد             -1

 والرخص الدولية المصروفة لهم.

لدول التي تسمح بتدخول الستيارات التتي تحمتل دفتاتر      أن يقدم النادي ما يفيد حصوله على موافقة ا -9

 المرور الدولية الصادرة عن النادي.

تقديم نموذج عن دفتر المرور الجمركي الدولي الصادر عتن االتحتاد أو المنظمتة الدوليتة المنتستب       -8

 إليها مبينا على غالفه أسماء الدول المعترفة بالنادي.

 التوقيع عن النادي مصدق عليه حسب األصول.اعتماد توقيع األشخاص المخولين ب -3

 (9مادة )

يشترط لصرف رخصة قيادة دوليتة أن يقتدم العضتو إلتى النتادي طلتب الحصتول علتى هتذه الرخصتة           

 على النموذج المعد لذلك مرفقا به اآلتي:

 صورة شمسية للطالب. 9عدد  -6

 صورة البطاقة المدنية. -9

 صورة جواز السفر. -9

 الكويتية سارية المفعول.رخصة القيادة  -4

بالنسبة لغير الكويتيين أن يكون لديه إقامة قانونيتة بتالبالد ستارية المفعتول عنتد تتاريخ صتدور         -9

 اإلجازة.

 (4مادة )

يشترط لصرف دفتر المرور الجمركي الدولي أن يقدم العضو طلبتا إلتى النتادي علتى النمتوذج المعتد       

 لذلك مرفقا به اآلتي:

 ية للعضو.صورة شمس 9عدد  -6

 ما يثبت شخصيته ومحل إقامته وصفته وجنسيته ومهنته وسنه. -9

 دفتر ترخيص تسيير المركبة ساري المفعول صادر عن اإلدارة العامة للمرور. -9
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 بالنسبة لغير الكويتي أن يكون لديه إقامة قانونية بالبالد سارية المفعول. -4

 (9مادة )

ودفتتتر المتترور الجمركتتي التتدولي )التربتتتك( علتتى النحتتو تحتتدد رستتم صتترف رخصتتة القيتتادة الدوليتتة 

 التالي:

 د.ك 8إجازة القيادة الدولية                                               -6

 د.ك 69دفتر المرور الدولي الجمركي )التربتك(                         -9

 (1مادة )

 عضاء عند صرف دفتر المرور الدولي الجمركي.يحدد كل نادي الضمانات الالزم استيفائها من األ

 (9مادة )

على أندية السيارات والسياحة الموجودة حاليا استيفاء جميع الشتروط التواردة فتي هتذا القترار فتي       

 مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

 (8مادة )

أو أي حكتم متن أحكتام قتانون      في حالة مخالفة النادي ألي شرط من الشروط الواردة في هذا القترار 

المتتترور والئحتتتته التنفيذيتتتة، يجتتتوز لمتتتدير اإلدارة العامتتتة للمتتترور أن يطلتتتب متتتن وزارة التجتتتارة     

 والصناعة إلغاء ترخيص النادي أو تجميد نشاطه.

 (3مادة )

 على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية                                                                                                                                                                   

 سالم الصباح

 م 6383سبتمبر 6 9صدر في : 

 هـ 6461صفر  69الموافق :  
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  م 6776لسنة  617قرار وزاري رقم 

 بشأن: قانون المرور

 وزير الداخلية:

 في شأن المرور والقوانين المعدلة له. 6391لسنة  19بعد اإلطالع على المرسوم بقانون رقم  -

بالالئحتتة التنفيذيتتة لقتتانون المتترور والقتترارات    6391لستتنة  86وعلتتى القتترار التتوزاري رقتتم    -

 الوزارية المعدلة له.

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 (6مادة )

متن القترار التوزاري رقتم      914، 919يعفى من كافتة الرستوم المقتررة فتي المتادتين      

 بالالئحة التنفيذية لقانون المرور 86/91

أسر الشهداء واألسرى والمفقودين متن الدرجتة األولتى والثانيتة )الوالتدين و الزوجتة(       

 لمرة واحدة فقط.

 (9مادة )

 ار وينشر بالجريدة الرسمية.على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القر

 

 وزير الداخلية                                                                                   

 أحمد حمود جابر الصباح  

 م  6336يوليو  69صدر في: 

 هـ 6469محرم 63الموافق:  
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  م6771لسنة  771قرار وزاري رقم 

 استخدام حزام األمان :بشأن

 :وزير الداخلية

فتتي شتتأن  6391لستتنة  19متتن المرستتوم بالقتتانون رقتتم   46، 99بعتتد اإلطتتالع علتتى المتتادتين   -

 المرور والقوانين المعدلة له.

 بالالئحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة له. 86/6391وعلى القرار الوزاري رقم  - 

 األعلى للمرور.وعلى توصية المجلس  -

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 (6مادة )

 على قائدي السيارات والركاب في المقاعد األمامية استخدام حزام األمان أثناء سير السيارة.

 ويحظر جلوس األطفال دون سن العاشرة في المقاعد األمامية للسيارة.

 (9مادة )

 به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل

 

 وزير الداخلية                                                        

 أحمد حمود الجابر الصباح

 م99/69/6339صدر في :  

 هـ6464رجب  64الموافق :  
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 م6777لسنة  260قرار وزاري رقم 

 :وزير الداخلية

 بشأن المرور والقوانين المعدلة له. 6391لسنة 19المرسوم بقانون رقم بعد اإلطالع على  -

بالالئحتتة التنفيذيتتة لقتتانون المتترور والقتترارات  6391لستتنة  86وعلتتى القتترار التتوزاري رقتتم   -

 المعدلة له.

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 (6مادة )

م بالالئحتتة 6391ستتنة ل 86( متتن القتترار التتوزاري رقتتم   919متتع عتتدم اإلختتالل بحكتتم المتتادة )  

التنفيذية لقانون المرور، يجوز لرجال الشرطة استخدام مانع الحركة )الكابح( عنتد وقتوف المركبتة    

فتتي األمتتاكن غيتتر المصتترح بتتالوقوف أو االنتظتتار، وال يجتتوز رفتتع متتانع الحركتتة وتستتليم المركبتتة      

 داد الغرامة المستحقة.لمالكها أو من ينوب عنه إال بمعرفة أحد رجال الشرطة المختصين وبعد س

 (9مادة)

كل من يخالف حكم المادة السابقة من هذا القرار توقتع عليته العقوبتة المنصتوص عليهتا فتي المتادة        

 ( من قانون المرور المشار إليه.99)

 (9مادة)

 على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                                   
وزير الداخلية                                                                                                   علي 

 الصباح

 هـ 6469ربيع اآلخر91صدر في 

 م4/6/6331الموافق 
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  م6776لسنة  505وزاري رقم قرار 

 بشأن: تأجير السيارات

 وزير الداخلية:

 في شأن المرور والقوانين المعدلة له. 91/1936بعد اإلطالع على المرسوم بالقانون رقم  -

 بالالئحة التنفيذية لقانون المرور. 68/19وعلى القرار الوزاري رقم  -

 م.19/4936وعلى القرار الوزاري رقم  -

 على عرض وكيل الوزارة.وبناء  -

 قرر

 (6مادة )

 يشترط لمنح تصريح لمزاولة نشاط تأجير السيارات ما يأتي:

 الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من وزارة التجارة والصناعة. -6

أن يكتتون المكتتتب بموقتتع مناستتب وال يعيتتق حركتتة المتترور متتع وجتتود مستتاحة كافيتتة لوقتتوف         -9

 قل.( سيارات على األ4وانتظار عدد )

إبرام عقد بتين المتؤجر والمستتأجر يوضتح فيته التزامتات كتل طترف، يحتتفظ كتل منهمتا بنستخة              -9

 وثالثة مع السائق إن وجد.

تعيتين موظتتف استتتقبال يجيتتد اللغتتتين العربيتتة واإلنجليزيتتة، متتع تتتوفير خريطتتة بالمكتتتب لجميتتع   -4

 مناطق الكويت وشوارعها ومعالمها.

تمدة من اإلدارة العامة للمرور تدون فيها بيانات مستتأجر الستيارة   االحتفاظ بسجالت ودفاتر مع -9

)االسم، العنوان، الجنسية، ورقم رخصة السوق ، تاريخها، بداية ونهاية فترة التأجير( وبيانتات  

سائق السيارة إذا كانت مؤجرة بسائق، ويجب ذكر اسم الممثل القانوني إذا كان التأجير للهيئات 

 رية.أو األشخاص االعتبا

 ساعة يوميا. 69أال تقل عدد ساعات العمل عن  -1

ستيارات علتى األقتل باستم الشتركة أو المؤسستة للموافقتة علتى مزاولتة هتذا            (61عدد )امتالك  -9

علتتى أن يتتتم   –وال يجتتوز االستتتمرار فتتي العمتتل إذا نقتتص العتتدد عتتن الحتتد األدنتتى       –النشتتاط  

ة لتتدى اإلدارة العامتتة للمتترور ، قبتتل مزاولتتة تتترخيص هتتذه الستتيارات باستتم الشتتركة أو المؤسستت

 النشاط . وال يجوز للشركة أو المؤسسة تأجير سيارات للغير ليست مرخصة باسمها .
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( دينار كويتي في صورة خطتاب ضتمان صتادر متن أحتد      9111على طالب التصريح أن يقدم ) -8

ستاريًا طتوال متدة التترخيص     البنوك لصالح وزارة الداخلية أو نقديًا وذلك كتأمين على أن يظتل  

 بغرض تغطية المخالفات المرورية غير المباشرة.

 (9مادة )

يخضتتتع المكتتتتب لإلشتتتراف والرقابتتتة الدائمتتتة متتتن قبتتتل وزارة التجتتتارة والصتتتناعة واإلدارة العامتتتة 

للمرور، ولكل منهما حق اإلطالع في أي وقت على ستجل حركتة المكتتب ونمتاذج العقتود والتفتتيش       

 سيارات.على صالحية ال

 ( 9مادة )

متع عتدم اإلختالل بالشتروط التتي يتنص عليهتا قتانون المترور والئحتته التنفيذيتة، يشتترط لتتترخيص             

 سيارات التأجير ما يلي:

أن ال يزيد عمر السيارة عند بدايتة التترخيص علتى ثتالث ستنوات متن ستنة الصتنع وأال تتجتاوز           -6

 الصنع.مدة ترخيصها في هذا النشاط ثماني سنوات من سنة 

 أن تتوافر في السيارة شروط األمن والمتانة. -9

 أن تكون السيارة مؤمن عليها تأمينا شامال. -9

 أن يدون بدفتر ملكية السيارة أنها معدة للتأجير. -4

 أن يوضع ملصق بارز على جسم السيارة يوضح أن السيارة معدة للتأجير. -9

 (4مادة )

الستيارات حاليتا مهلتة أقصتاها ستتة شتهور لتنفيتذ الشتروط          تمنح المكاتب التي تباشتر نشتاط تتأجير   

 الواردة بهذا القرار تبدأ من تاريخ العمل به.

 (9مادة )

يجوز لمدير عام اإلدارة العامة للمرور، ستحب تترخيص ستيارات التتأجير ومخاطبتة وزارة التجتارة       

ه التنفيذية أو أحكام والصناعة لسحب ترخيص المكتب في حالة مخالفة أحكام قانون المرور والئحت

 هذا القرار.

 (1مادة )

( متن المرستوم بقتانون    99كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق عليه العقوبتات التواردة بالمتادة )   

 في شأن المرور. 19/91رقم 
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 (9مادة )

 وأية أحكام تخالف ما جاء بهذا القرار.  91/94يلغى القرار الوزاري رقم 

 (8مادة )

 تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. على وكيل الوزارة

 

 

 وزير الداخلية                                                                      

 محمد الخالد الصباح

 هـ   9646ذو القعدة  61صدر في : 

 م99/9/6339الموافق : 
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  م5000لسنة  710قرار وزاري رقم 

 بشأن: المركبات الصغيرة )الباجيات(

 وزير الداخلية: 

 في شأن المرور والقوانين المعدلة له. 19/91بعد اإلطالع على المرسوم بقانون رقم  -

بالالئحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة  86/91وعلى القرار الوزاري رقم  -

 والمكملة له.

 ض وكيل الوزارة.و بناء على عر -

 قرر

 (6مادة )

المشار  19/91( من القانون رقم 9يضاف إلى أنواع المركبات الواردة بالبند أوال من المادة )

 إليه بند جديد على النحو التالي:

 المركبات الصغيرة )الباجيات(. -

غير حصان ميكانيكي(  9وهي مركبة آلية ذات ثالث أو أربع عجالت، يزيد قوة محركها على )

 مصممة على شكل سيارة ويقتصر استعمالها على االستعمال الشخصي فقط.

 (9مادة )

 شروط ترخيص تسيير المركبات الصغيرة )الباجيات( :

المشار إليه يشترط لترخيص تسيير المركبات  86/91مع مراعاة أحكام القرار الوزاري رقم  -

 الصغيرة )الباجيات( ما يلي:

 كم في الساعة. 11حيث ال تزيد سرعتها على أن تكون مصممة فنيا ب -6

 تقديم شهادة ميكانيكية من الجمارك برقم الشاصي لهذه الفئة من المركبات. -9

 تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول. -9

 -أن تتوافر فيها شروط األمن والمتانة التالية: -4

 اإلنارة األمامية والخلفية. -أ

 حزام األمان. -ب

 الخلفية واألمامية للمركبة مخصص للوحات المعدنية. مكان بالجهة -ج
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 خزان وقود تتوافر فيه شروط األمن والسالمة. -د

ويصرف لهذه المركبات لوحتان معدنيتان )خصوصي( بالمواصفات التي تحددها اإلدارة العامة 

 للمرور.

قة التأمين ويسري على هذه المركبات ما يسري على الدراجات اآللية من رسوم مقررة على وثي

 وترخيص التسيير والتأمين على اللوحات المعدنية.

 (9مادة )

 ضوابط استخدام هذه المركبات:

يحظر استعمال هذه الفئة من المركبات بالطرق الرئيسية والسريعة واألحياء السكنية  -

 والمناطق الداخلية والساحلية.

 -ويصرح باستعمالها في األماكن التالية:

 ية.المناطق الصحراو -أ

 الطرق غير المعبدة. -ب

 مضامير وحلقات السباق الخاصة بمثل هذه المركبات. -ج

 وذلك وفقا للشروط التي تحددها اإلدارة العامة للمرور.

 (4مادة )

يجب على قائدي هذه الفئة من المركبات الحصول على رخصة قيادة دراجة آلية ويتعين عليهم 

 القيادة. لبس الخوذة واستخدام حزام األمان أثناء

 (9مادة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 

 م.9/6/9116

                                                     وزير الداخلية                                                                                                                                        

 محمد الخالد الصباح

 هـ 6496محرم  68صدر في:  

 م99/4/9111الموافق:   
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  م5006لسنة  6627قرار وزاري رقم 

 بشأن: العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية

  رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: نائب

 في شأن المرور والقوانين المعدلة له. 19/91بعد اإلطالع على المرسوم بالقانون رقم  -

 بالالئحة التنفيذية لقانون المرور وتعديالته.   86/91وعلى القرار الوزاري رقم  - 

 و بناء على عرض وكيل الوزارة.  -

 قرر

 (6مادة )

تحريرها في حضور المخالف )المخالفات يعمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية التي يتم 

 المباشرة( وذلك وفقا ألحكام المواد التالية:

 (9مادة )

يقصد بنظام النقاط في تطبيق أحكام هذا القرار تحديد عدد من النقاط مقابل كل مخالفة مرورية ــ 

قم يتم تحريرها في حضور المخالف ــ وذلك على النحو الوارد بالجداول المرفقة بالقرار ر

، المشار إليه، وعند تجمع عدد معين من النقاط تتخذ اإلجراءات المنصوص 6991/9116

 عليها في هذا القرار ضد المخالف.   

 (9مادة )

تتخذ اإلجراءات التالية في المخالفات التي يرتكبها السائق وتثبت في حقه إذا وصل مجموع النقاط 

  -الحد المبين قرين كل منها:

 ( نقطة للمرة األولى. 64( شهور إذا وصل مجموع النقاط إلى )9وق لمدة )سحب رخصة الس -6

 ( نقطة للمرة الثانية. 69( شهور إذا وصل مجموع النقاط إلى )1سحب رخصة السوق لمدة ) -9

 ( نقاط للمرة الثالثة.61( شهور إذا وصل مجموع النقاط إلى )3سحب رخصة السوق لمدة ) -9

 ( نقاط للمرة الرابعة. 8نة إذا وصل مجموع النقاط إلى )سحب رخصة السوق لمدة س -4

( نقاط للمرة الخامسة، وفي هذه 1سحب رخصة السوق نهائيا إذا وصل مجموع النقاط إلى ) -9

الحالة ال يتم منحه رخصة سوق جديدة إال بعد اجتيازه االختبار المنصوص عليه في المادة 

 ( من قانون المرور.61)

 (4مادة )
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دارة العامة للمرور بتسجيل النقاط عن المخالفات المرورية التي صدر فيها حكمًا نهائيًا تقوم اإل

باإلدانة أو تم التصالح فيها مع المخالف، وتسجيل مرات السحب، وذلك بسجالت تعد لذلك 

 وبالحاسب اآللي. 

 (9مادة )

 يتم محو النقاط تلقائيا في الحالتين اآلتيتين: 

 ( من هذا القرار. 9إذا سحبت رخصة السوق وفقا لحكم المادة ) -6

 إذا لم يرتكب السائق أية مخالفة أخرى خالل سنة من تاريخ آخر مخالفة.  -9

 وفي جميع األحوال تظل مرات السحب مسجلة للرجوع إليها عند االقتضاء. 

 (1مادة )

ال يحول دون العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية، صدور حكم قضائي باإلدانة أو الصلح 

 مع المخالف. 

 (9مادة )

ال يخل تطبيق هذا النظام بسلطة اإلدارة العامة للمرور في مباشرة السحب اإلداري لرخصة  

وذلك وفقا لألحكام القانونية  السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها المعدنية أو حجز المركبة،

 المقررة. 

 (8مادة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 

 م.6/66/9116

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ليةووزير الداخ                                                                                  

 محمد الخالد الصباح                                                                         

 هـ 6499رجب  69صدر في :  

 م 9116سبتمبر  91المــوافــــق :  
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  م5006لسنة  5057قرار وزاري رقم 

 تعرفه عدادات سيارات األجرة تحت الطلببشأن: تحديد 

 : نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

 في شأن المرور وتعديالته.  6391رقم لسنة  19بعد اإلطالع على المرسوم بقانون رقم  -

 بالالئحة التنفيذية لقانون المرور وتعديالته.  6391لسنة  86وعلى القرار الوزاري رقم  -

 بتحديد تعرفه أجور سيارات األجرة.  6389لسنة  699وعلى القرار الوزاري رقم  -

بشأن سيارات األجرة تحت الطلب وتعديالته. وبناء  6388لسنة  496وعلى القرار الوزاري رقم  -

 على عرض وكيل الوزارة.

 قـرر

 (6مادة )

   تحدد تعرفه عدادات سيارات األجرة تحت الطلب على النحو التالي: 

 أواًل: بداية الخدمة )عند ركوب السيارة( 

 ( مساء. 69( صباحًا حتى الساعة )1فلس( خالل الفترة من الساعة ) 991تحسب بواقع ) -6

 ( صباحًا.1( مساءًا وحتى الساعة )69فلس( خالل الفترة من بعد الساعة ) 911تحسب بواقع ) - 9

 ثانيًا: أثناء الخدمة: 

 ( لكل واحد كيلو متر. فلس 611تحسب بواقع ) -6 

 د.ك( لكل ساعة انتظار.  9تحسب بواقع ) -9

في حالة حدوث عطل مفاجئ للسيارة أثناء الخدمة يترتب عليه وقوفها، ال تحتسب فترة انتظار وتتم  -9

 المحاسبة وفقًا للمسافة المقطوعة.  

 (9مادة )

 .9/9/9119ويعمل به اعتبارا من  على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير الداخلية                                                                                 

 محمد الخالد الصباح                                                                                  

 هـ  6499رمضان  69في: صدر  

 م98/66/6119الموافق :  
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  م5005لسنة  6611قرار وزاري رقم 

  بشأن: الترخيص للشركات  أو المؤسسات

 بإجراء الفحص الفني للسيارات الخاصة

 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

التجاريتتة بشتتأن تنظتتيم تتتراخيص المحتتالت  6313لستتنة 99بعتتد اإلطتتالع علتتى القتتانون رقتتم   -

 وتعديالته.

 في شأن المرور وتعديالته. 6391لسنة  19وعلى المرسوم بقانون رقم  -

 بالالئحة التنفيذية لقانون المرور و تعديالته. 6391لسنة  86وعلى القرار الوزاري رقم  -

 بشأن الفحص الفني للسيارات الخاصة. 6383لسنة  919وعلى القرار الوزاري رقم  -

 الوزارةو بناء على عرض وكيل  -

 قرر

 (6مادة)

لتديها   -يجوز الترخيص لشتركات أو مؤسستات ذات شخصتية اعتباريتة متخصصتة بتالفحص الفنتي        

( فقرة/ 6بإجراء الفحص الفني للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند ) -ورش فنية مؤهلة 

رخيصتتها المشتتار إليتته وذلتتك عنتتد تجديتتد ت19/91( متتن المرستتوم بقتتانون رقتتم 9أوال متتن المتتادة )

للتحقق من توافر كافة الشروط المبينتة المبينتة بقتانون المترور والئحتته التنفيذيتة وخاصتة شتروط         

 األمن والمتانة لهذا النوع من السيارات ، وإصدار شهادات بفحصها فنيا.

وذلتتك متتع عتتدم اإلختتالل باختصتتاص اإلدارة العامتتة للمتترور بتتإجراء الفحتتص الفنتتي لجميتتع أنتتواع       

 المركبات.

 (9)مادة

 يشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات نشاط الفحص الفني للسيارات الخاصة ما يلي:

 وجود ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة هذا النشاط. (6

 -الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وفقا للشروط التالية: (9

يتتة الفحتتص مؤهلتتة للقيتتام لعمل –طالبتتة التتترخيص  –أن تكتتون الشتتركات أو المؤسستتات  - أ

الفني التي تحدد مواصفاتها اإلدارة العامة للمرور ومتابعة تطويرهتا وكتذلك تتوفير عتدد     

 كاف من العاملين المؤهلين في هذا المجال.

 أن تكون الورشة بموقع مناسب ال يعيق حركة المرور بالمنطقة. - ب
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 ل بها.توفير مكتب خاص داخل الورشة لموظفي اإلدارة العامة للمرور المكلفين بالعم - ت

 توفير مكان مناسب الستراحة المراجعين تتوافر فيه الخدمات األساسية. - ث

إعداد سجل ختاص يبتين بته الستيارات التتي تتم فحصتها واثبتات حالتهتا ونتيجتة فحصتها             - ج

 ومدى صالحيتها.

أن تزود الورشة بوسائل وأنظمة األمن والسالمة وفقا لما تقضي بته القتوانين المعمتول     - ح

 بها في هذا الشأن. 

 (9مادة)

 تختص اإلدارة العامة للمرور بما يلي:

 معاينة موقع الورشة واعتماد صالحيته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. (6

اعتماد مطابقة المعدات واألجهزة الالزمة إلجراء الفحص الفني وأجهزة ونظام الحاسب اآللتي   (9

 المستخدمة بالورشة للمواصفات المطلوبة.

واإلجراءات الالزمة للفحص الفني واألجتزاء التتي يجتب فحصتها فتي الستيارة       تحديد الخطوات  (9

 على النحو الوارد بقانون المرور والئحته التنفيذية وطريقة ذلك.

 تحديد بيانات ومواصفات شهادة الفحص الفني التي تصدرها الورش. (4

 اعتماد شهادة الفحص الفني الصادرة من الورشة. (9

ن الناحيتة الفنيتة ومتابعتة قيامهتا بعمليتة الفحتص الفنتي علتى         التفتيش الدوري على التورش مت   (1

 النحو المطلوب ، ولها حق مراجعة السجالت الخاصة بالفحص الفني للسيارات.

 (4مادة )

يجب على الورش إبتالغ اإلدارة العامتة للمترور فتورا عنتد وجتود أي تغييتر أو تبتديل أو تالعتب فتي           

ألجزاء الجوهرية لهتا وذلتك التختاذ اإلجتراءات الالزمتة، كمتا       بيانات السيارة المراد فحصها فنيا أو ا

 يتعين في هذه الحالة وقف إجراءات الفحص الفني.

 (9مادة )

يجتتوز ستتحب التتترخيص الصتتادر متتن وزارة الداخليتتة بتتإجراء الفحتتص الفنتتي فتتي حالتتة مخالفتتة           

ة متع النشتر فتي    المرخص له ألحكام هذا القرار ويتم اإلعالن عتن ذلتك كتابتة بمكتان ظتاهر بالورشت      

 الجريدة الرسمية.
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 (1مادة)

( من هتذا القترار بتإجراء    6ال يترتب على الترخيص للشركات أو المؤسسات المشار إليها بالمادة )

 الفحص الفني أية التزامات تجاه الوزارة.

 (9مادة )

 المشار إليه. 6383لسنة  919يلغى القرار الوزاري رقم 

 (8مادة )

 يذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.على وكيل الوزارة تنف

 

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير الداخلية 

 محمد الخالد الصباح                                                                      

 هـ 6499جمادي األول  9صدر في: 

  69/9/9119الموافق: 
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  م5004لسنة  22قرار وزاري رقم 

 بشأن: حظر تسيير بعض المركبات في بعض الطرق

 النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

 في شأن المرور وتعديالته.6391لسنة  19بعد اإلطالع على المرسوم بالقانون  رقم  -

 المرور وتعديالته. بالالئحة التنفيذية لقانون 6391لسنة 86وعلى القرار الوزاري رقم  -

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 (6مادة )

 يحظر تسيير المركبات اإلنشائية والصناعية التالية في الطرق الدائرية والسريعة:

 الجريدارات. (6

 المداحل. (9

 الجرافات. (9

 الرافعات الشوكية. (4

 مركبات رصف الطرق باإلسفلت. (9

 المركبات األخرى التي تسير بواسطة جنزير. (1

ويتعين عند نقل هذه المركبات من جهتة إلتى أخترى أن تكتون محمولتة علتى المركبتات المخصصتة         

لنقلها. ويستثنى من ذلك الحظر المركبات العسكرية ومركبات اإلطفاء والمركبات التي لديها أعمال 

 في ذات الطرق وفي حدود مكان هذه األعمال.

 (9مادة )

 مل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويع

 

 نواف األحمد الصباح                                                           

 النائب األول لرئيس مجلس الوزراء     

 ووزير الداخلية                                                                   

  هـ6494ذو القعدة  93صدر في: 

 م69/6/9114الموافق:   
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  م5004لسنة  615قرار وزاري رقم 

 بشأن : سيارات األجرة الجوالة

 النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

 في شأن المرور وتعديالته.6391لسنة  19بعد اإلطالع على المرسوم بالقانون  رقم  -

 بالالئحة التنفيذية لقانون المرور وتعديالته. 6391لسنة 86وعلى القرار الوزاري رقم  -

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 (6مادة )

( متن المرستوم بالقتانون    9( متن البنتد )أوال( متن المتادة )    9تلحق سيارات األجرة الجوالة بتالنوع ) 

نصتوص  المشار إليه وتستري عليهتا األحكتام الخاصتة بستيارات األجترة الم       6319لسنة  19رقم 

 عليها في الالئحة التنفيذية لقانون المرور باإلضافة إلى ما نص عليه في هذا القرار.

وتمارس تلك السيارات نشاطها في مجال نقل الركاب فتي المنتاطق المختلفتة داختل التبالد متن ختالل        

التجول في تلك المناطق، وال يسمح لها بالتوقف في المواقف المخصصة لستيارات األجترة األخترى    

 التي تقوم بنقل الركاب، كما ال يسمح لها بالعمل تحت الطلب.

 (9مادة )

 يشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات نشاط سيارات أجرة جوالة ما يلي:

 أوال: الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة هذا النشاط.

 لتالية:ثانيا: الحصول على  ترخيص من وزارة الداخلية وفقا للشروط ا

امتالك عشر سيارات على األقل باسم الشركة أو المؤسسة للموافقة علتى مزاولتة هتذا النشتاط       (6

على أن يتم تترخيص    –وال يجوز االستمرار في العمل إذا نقص هذا العدد عن الحد األدنى    –

 اط.هذه السيارات اسم الشركة أو المؤسسة لدى اإلدارة العامة للمرور قبل مزاولة هذا النش

أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة مكتتب لمزاولتة هتذا النشتاط بموقتع مناستب ال يعيتق حركتة          (9

 المرور.

 تركيب هاتف بالمكتب. (9

تركيتب أجهتتزة اتصتال ليكتتون المستتئول عتن الحركتتة بالمكتتب علتتى اتصتتال مستتمر متتع ستتائقي       (4

 السيارات التابعين له.

 بالعمل أثناء األعياد والعطل الرسمية.االلتزام بالعمل على مدار الساعة يوميا وااللتزام  (9

 وضع خريطة بالمكتب مبينا عليها مناطق دولة الكويت وشوارعها. (1

إعداد سجل خاص يبين فيه عتدد الستيارات وعتدد الستائقين ويخضتع لتفتتيش ومراقبتة اإلدارة         (9

 العامة للمرور.

 (9مادة)

 يشترط لترخيص تسيير سيارة األجرة الجوالة ما يلي:
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عمر السيارة عن ثالث سنوات من تاريخ الصنع ، على أن ينتهي سريان الترخيص أن ال يزيد  (6

 عند بلوغ عمر السيارة سبع سنوات من تاريخ الصنع.

أربعة سلندر( معتدة لنقتل عتدد متن الركتاب ال يزيتد        –أن تكون السيارة صغيرة الحجم )صالون  (9

 عن أربعة ركاب.

 أن تتوافر في السيارة شروط األمن والمتانة. (9

 أن تكون السيارة مكيفة ونظيفة من الداخل والخارج. (4

 وجود طفاية حريق في السيارة. (9

تركيب عداد تعرفه ركوب يكون مطابقتا للمواصتفات التتي تعتدها اإلدارة العامتة للمترور وتحتت         (1

 إشرافها.

 وجود مرايا جانبية على الجانبين. (9

بتتة وصتتورة فوتوغرافيتتة  أن تثبتتت خلتتف المعقتتد األمتتامي للستتيارة صتتورة إجتتازة تستتيير المرك    (8

 للسائق مع رقم المركبة.

تصرف لسيارة األجرة الجوالة لوحات معدنية خاصة بها على أن يثبت بإجتازة تستيير الستيارة     (3

 أنها تستعمل أجرة جوالة.

أن يوضتتع ملصتتق علتتى جتتانبي الستتيارة مبينتتا فيتته شتتعار الشتتركة أو المؤسستتة          (61

ة أو المؤسستة علتى ان يعتمتد متن اإلدارة     وأسمها ويترك تحديد مواصفات هذا الملصق للشرك

العامة للمرور ويشتترط أن يكتتب تحتت الشتعار كلمتة)أجرة جوالتة( علتى جتانبي الستيارة ومتن           

 الخلف بلون واضح.

 توافر جميع الشروط األخرى التي ينص عليها قانون المرور والئحته التنفيذية. (66

 (4مادة)

 والة ما يأتي:يشترط في طالب الحصول على تصريح سيارة أجرة ج

لمتتدير عتام المتترور عنتتد الضترورة إصتتدار تصتتريح لقيتتادة    أن يكتون كويتيتتا، ويجتتوز استتثناء   (6

سيارة أجترة جوالتة لغيتر الكتويتي التذي يعمتل بشتركة أو مؤسستة تباشتر هتذا النشتاط وتنتهتي             

صالحية هذا التصريح إذا ترك السائق العمل لدى الشركة أو المؤسسة التي صدر له التصتريح  

، ويجتتب أن ال يقتتل عتتدد الستتائقين الكتتويتيين بالشتتركة أو المؤسستتة عتتن       اء العمتتل بهتتا أثنتت

 %( من مجموع السائقين بها.91)

 أن يكون حاصال على رخصة سوق عامة. (9

جريمتة مخلتة بالشترف واألمانتة     عليه بعقوبة جناية أو فتي  لم يسبق الحكم أن يكون حسن السمعة  (9

المستتكرة أو حتتوادث متترور خطيتترة أو ضتتبط يقتتود ستتيارة تحتتت تتتأثير المشتتروبات        أو ارتكتتب 

 في قوى الشخص الطبيعية.تؤثر المؤثرات العقلية أو أية مواد أخرى أو المخدرات 

 اجتياز اختبار بجغرافية البلد وشبكة الطرق من اإلدارة العامة للمرور. (4

 ا يعادلها.أن يكون حاصال على الشهادة المتوسطة على األقل أو م (9

 أن يكون ملما باللغة العربية واالنجليزية محادثة. (1

 أن يكون متفرغا لهذه المهنة. (9
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 يجدد التصريح سنويا. (8

 (9مادة )

 تحدد تعرفه عدادات سيارة األجرة الجوالة على النحو التالي:

 أوال: بداية الخدمة )عند ركوب السيارة(

 فلس. (691تحسب بواقع )

 ثانيا: أثناء الخدمة:

 ( فلس لكل واحد كيلومتر.91تحسب بواقع ) (6

 ( دينار لكل ساعة انتظار.6تحسب بواقع ) (9

في حالة حدوث عطل مفاجئ للسيارة أثناء الخدمة يترتب عليه وقوفها ال تحتسب فترة انتظتار   (9

 وتتم المحاسبة وفقا للمسافة المقطوعة.

 (1مادة )

يم الخدمة للركاب دون عذر مقبول أو نقل يحظر على سائقي سيارة األجرة الجوالة االمتناع عن تقد

( متن  9ركاب دون تشغيل عداد التعرفته أو طلتب األجترة بنظتام الرحلتة أو المخالفتة ألحكتام المتادة )        

 هذا القرار.

 (9مادة )

يجوز لمدير عام اإلدارة العامة للمرور سحب إجتازة تستيير ستيارة األجترة الجوالتة وتصتريح قيتادة        

يهما في حالة مخالفة أحكام هذا القرار أو أي حكم من أحكام قانون المترور  سيارة أجرة جوالة أو كل

 والئحته التنفيذية ويتم اإلعالن عن ذلك كتابة بمكان ظاهر بالمكتب مع النشر في الجريدة الرسمية.

 كما يتم أخطار وزارة التجارة والصناعة التخاذ شئونها حيال المخالفة.

 (8مادة)

 تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.على وكيل الوزارة 

 نواف األحمد الصباح                                                              

 النائب األول لرئيس مجلس الوزراء           

 ووزير الداخلية                                                             

 هـ 6499محرم  63صدر في : 

 م61/9/9114الموافق 

 

  



 171من  154صفحة 

  م5004لسنة  751قرار وزاري رقم 

 بشأن: إذن إصالح المركبات من الحوادث

 النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

 بشأن تنظيم تراخيص المحالت التجارية وتعديالته. 6313لسنة  99بعد اإلطالع على القانون رقم  -

 في شأن المرور وتعديالته. 6391لسنة  19وعلى المرسوم بالقانون رقم  -

 في شأن اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية . 9116لسنة  99وعلى القانون رقم  -

 بالالئحة التنفيذية لقانون المرور وتعديالته.6391لسنة 86ري رقم وعلى القرار الوزا -

 بشأن إذن إصالح المركبات من الحوادث.9116لسنة 6699وعلى القرار الوزاري رقم  -

 وبناء على عرض وكيل الوزارة. -

 قرر

 (6مادة )

قبول إجراء أية يحظر على ورش إصالح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط 

إصالحات بأية مركبة تكون ناجمة عن حادث إال بعد تقديم إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة 

 بذلك.

 (9مادة )

 -يكون إصدار اإلذن الكتابي بتصليح المركبة على النحو التالي:

فقا للنموذج أوال: يتولى محقق المخفر الذي يقع الحادث في دائرة اختصاصه المكاني إصدار اإلذن و

المرفق بهذا القرار بهذا القرار في حالة كون األضرار المادية التي بالمركبات ناجمة عن ناجمة عن 

 حادث مقيد عنه قضية بسجالت التحقيق.

ثانيا: في غير حالة الحادث المقيد عنه قضية بسجالت التحقيق يتولى ضابط المخفر في دائرة اختصاصه 

للنموذج المرفق بهذا القرار بناء على طلب ذوي الشأن مع مراعاة ما المكاني إصدار اإلذن وفقا 

 يلي:

 معاينة المركبات واالنتقال إلى موقع الحادث للوقوف على حقيقة البالغ المقدم. -6

أخذ إقرار في هذا الشأن من مالكي تلك المركبات أو من يمثلهم قانونا مثبتا فيه مكان وزمان  -9

واألضرار الناجمة عنه ومصدر األضرار التي لحقت وقوع الحادث أو اكتشاف وقوعه 

 بالمركبات.

إثبات المعاينة واإلقرار المشار إليهما في البندين السابقين واإلذن الكتابي الصادر بتصليح  -9

 المركبة في سجالت معدة لذلك.
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 (9مادة )

الكتابي وفقا للنموذج يتولى ضابط المخفر الذي يقيم في دائرة اختصاصه تلتزم مالك المركبة إصدار اإلذن 

المرفق  بهذا القرار في حالة ما إذا كانت التلفيات التي لحقت بمركبته قد وقعت خارج دولة الكويت 

بمراعاة أن يقدم ورقة معتمدة من الجهات الرسمية التي وقع بها الحادث مصدقا عليه من وزارة 

رافه واألجزاء المتضررة من المركبة الخارجية الكويتية على أن تتضمن مكان وزمان وقوع الحادث وأط

 وعما إذا كان قد سجل في شأنه قضية من عدمه والظروف والمالبسات الخاصة بالوقعة.

 (4مادة )

تلتزم ورش إصالح  السيارات وسائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط يتسجيل رقم اإلذن الكتابي 

رود المركبة لإلصالح وحفظ نماذج األذن الكتابي بملف بتصليح المركبة بسجل معد لذلك مع بيان تاريخ و

 خاص داخل الورشة.

 (9مادة )

تتولى اإلدارة العامة للمرور مسئولية متابعة تنفيذ ورش إصالح السيارات وسائر الحرفيين ألحكام هذا 

 القرار.

 (1مادة )

النشاط أحكام هذا القرار في حالة مخالفة ورش إصالح السيارات وسائر الحرفيين الذين يعملون في هذا 

تتخذ حيالهم اإلجراءات القانونية المقررة، كما يتم إخطار وزارة التجارة والصناعة إلجراء شئونها حيال 

 المخالفة.

 (9مادة )

 المشار إليه. 9116لسنة 6969يلغى القرار الوزاري رقم 

 (8مادة)

 م6/61/9114الرسمية ويعمل به اعتبارا من على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة 

 نواف األحمد الصباح            

 النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

 ووزير الداخلية                                                                                             

 هـ 6499رجب  98صدر في : 

 م69/3/9114الموافق: 
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 وزارة الداخلية

 التاريخ ....................................                                      رقم القيد .......................

 رقم المركبة .........................            قيادة منطقة  ...................... المخفر   

 نوعها:

 رقم القاعدة:

اسم    المالك: 

.......................................................................................................... 

 :................................................... صفته: .....................اسم الممثل القانوني

 ال مانع من إصالح األضرار المبينة أدناه للمركبة المشار إليها أعاله:

6.......................................................................................................) 

9.......................................................................................................) 

9.......................................................................................................) 

4..........................................)............................................................. 

وذلك بورشة: 

.......................................................................................................... 

                                            الختم                                                                      

 ضابط المخفر

 الرتبة واالسم:                                                                       

 أنظر التعليمات خلفه                                                                التوقيع:   
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 وزارة الداخلية

 

 التاريخ:                            رقم القضية :                                        رقم: المركبـــة:                     

        المخفر:                                نوعهــا:                                           موديل:                             

 رقم القاعدة:             

 اسـم المالك:  

 ال مانع من إصالح  أضرار المركبة المشار إليها  أعاله التالية:

6) 

9) 

9) 

4 ) 

 وذلك بورشة :

 الختم                                                                                                محقق المخفر

 االسم:                                                                                                 

 التاريخ:                                                                                                 

 التوقيع:                                                                                                   

 تعليمات: 

يتعين على مالك المركبة الصادر له اإلذن بتصليح مركبته أن يبادر إلى إصالحها خالل أسبوع من  -6

 تاريخه وإال أعتبر اإلذن ملغيا ويتعين الرجوع إلى الجهة التي أصدرته.

يارات وسائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط تسجيل رقم اإلذن على أصحاب ورش تصليح الس -9

الكتابي بتصليح المركبة بسجل معد لذلك مع بيان تاريخ ورود المركبة لإلصالح وحفظ نماذج اإلذن 

 الكتابي بملف خاص داخل الورشة.

لنشاط أحكام قرار في حالة مخالفة ورش إصالح السيارات وسائر الحرفيين الذين يعملون في هذا ا -9

وزير الداخلية الصادر في شأن إصالح المركبات من الحوادث فستتخذ حيالهم اإلجراءات المقررة.
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  م5060لسنة  501قرار وزاري رقم 

 بشأن: سيارات أجرة المطار الدولي
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  القسم الرابع

  م5000( لسنة 55قرار وزاري رقم ) - 

 بشأن كفالة الحكومة لوسائل النقل الخاصة بها
 

 :وزير المالية ووزير المواصالت

م في شأن المترور المعتدل بالقتانونين    2767لسنة  76بعد اإلطالع على المرسوم بالقانون رقم  -

 م.2785لسنة  42م ، 2780لسنة  26رقمي 

 م بإصدار القانون المدني.2780لسنة  76وعلى المرسوم بالقانون رقم  -

م بالالئحة التنفيذية لقتانون المترور والقترارات    2767لسنة  82وعلى قرار وزير الداخلية رقم  -

 المعدلة له.

 م.22/22/2767م بتاريخ 75/2767وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم  -

م بشتتأن كفالتتة الحكومتتة 2788لستتنة  58م، 2780لستتنة  5وعلتتى القتترارين التتوزاريين رقمتتي  -

 لوسائل النقل الخاصة بها.

 قرر

 

 المادة األولى:  يستغنى عن تأمين إجازات سائقي وسائل النقل التابعة للجهات الحكومية.

المادة الثانية: تضمن وزارة المالية المسئولية المترتبة على تسيير وسائل النقل المملوكتة للجهتات   

والئحتتته التنفيذيتتة ،  2767لستتنة  76الحكوميتتة وفقتتا ألحكتتام قتتانون المتترور رقتتم   

ويقتصر ضتمان التوزارة علتى تغطيتة المستئولية المدنيتة الناشتئة عتن حتوادث تلتك           

 التي تقع من تلك المركبات. المروريةالمخالفات المركبات فقط ، وال تشمل 

يلتزم المسئول عن المخالفة بسداد قيمة الغرامات المستحقة عليه نتيجة خطئه من  المادة الثالثة:

 ماله الخاص.

على الجهات الحكومية إحالتة طلبتات التعتويض المقدمتة متن المتضترر والمترتبتة        المادة الرابعة: 

محكمة المرور بمسئولية السائق ألية وسيلة نقتل   بناء على أحكام قضائية من

مملوكة لها إلى إدارة الفتوى والتشريع مشفوعة بمالحظاتها إلبداء الرأي بها 

 في الحدود التالية:
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 ( دينار كويتي ) خمسمائة دينار كويتي ( لتعويض حالة اإلصابة بالممتلكات.055في حدود ) (1

 في حدود الدية الشرعية لتعويض حالة اإلصابة لألفراد.   (2

تقوم وزارة المالية بدفع التعويضات المستحقة للغير والسابق اإلشارة إليها فتي  المادة الخامسة: 

المادة الرابعة إذا ثبت أن الحتادث نتيجتة لخطتأ مرفقتي وتحمتل المبتالغ علتى بنتد         

 لحسابات العامة. ا –تعويضات الحوادث بميزانية وزارة المالية 

تبلغ وزارة المالية الجهات الحكومية بدفع التعويض الناتج عن الخطأ الشخصي  المادة السادسة:

وقيد المبلغ عليها بحساب العهد وتحصيله وفقا لإلجراءات والقواعد المعمتول  

 بها. 

ويعمتل بته متن    علتى كافتة الجهتات الحكوميتة االلتتزام بتنفيتذ متا ورد بهتذا القترار           المادة السابعة:

لستتنة  58، 2780لستتنة  5تتتاريخ صتتدوره ويلغتتى القتترارين التتوزاريين رقمتتي     

 م.2788

 

 

 أحمد عبد اهلل األحمد الصباح                                                                  

 وزير المالية ووزير المواصالت
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  القسم الخامس

 محكمة المرور  بتنظيم  1960لسنة  55قانون رقم  - 

 
 أمير دولة الكويت                 نحن عبدا هلل السالم الصباح              

 م الخاص بالمرور. 6393لسنة  69بعد اإلطالع علي المرسوم بقانون رقم  - 

 وبناء على عرض رئيس العدل ورئيس دوائر الشرطة واألمن العام. - 

 قررنا القانون اآلتي:

 (6مادة )

تنشأ محكمة تتبع الدائرة الجزائيتة بالمحكمتة الكليتة، وتختتص بتالنظر فتي جتنح ومخالفتات المترور          

الختتاص بتتالمرور،  6393لستتنة  69متتن القتتانون رقتتم  99 - 14المنصتوص عليهتتا فتتي المتتواد  

متن قتانون الجتزاء إذا نشتأت هتذه الجتنح        614، 694وفي الجنح المنصوص عليها في المادتين 

 م قانون المرور السالف الذكر. عن مخالفة ألحكا

 (9مادة )

تشكل محكمة المرور من قاض واحد يندبه رئيس العتدل متن بتين قضتاة المحكمتة الكليتة ومتن متدع         

 عام يعين بقرار من رئيس العدل باالتفاق مع رئيس دوائر الشرطة واألمن العام. 

 ( 9مادة )

ي بالعقوبة على المتهم متع تقتديم جميتع    يجوز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار أمر جزائ

المحاضر واألوراق المؤيدة لالتهام، وتفصل المحكمة في هذا الطلب بطريقة موجزة دون حاجة إلى 

علتى األوراق ومحاضتر التحريتات ولكتن ال يجتوز لهتا أن تقضتي         تحقيق بالجلسة، اكتفتاء بتاإلطالع  

 مسين دينار.  بعقوبة أصلية غير عقوبة الغرامة التي ال تزيد على خ

 (4مادة )

وللمدعي  إذا رأت المحكمة ألي سبب أال تجيب المدعي العام إلى طلباته، أصدرت أمرا بالرفض،

 في هذه الحالة أن يلجأ إلى الطريق العادي. 

 ( 9مادة )

إذا فصلت المحكمة في الدعوى بالطريقة الموجزة، أصدرت األمر دون حضور المتهم بالعقوبة. 

ويجوز للمحكوم عليه المعارضة في األمر الصادر بالعقوبة خالل أسبوع واحد يبدأ من تاريخ 

 إعالنه به. 
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ا رفضت وال تقبل المعارضة إال بعد دفع كفالة قدرها خمسة دنانير تؤول إلى خزانة الدولة إذ

 المعارضة. 

ويجوز للمدعي العام استئناف األمر الصادر بالعقوبة إذا كان سبب الطعن خطأ في تطبيق القانون، 

 ويكون ميعاد الطعن عشرين يوما من تاريخ صدوره. 

 ويجوز في جميع األحوال للمدعي العام استئناف الحكم الصادر في المعارضة في األمر الجزائي. 

 (1مادة )

 يجوز للمحكوم عليه المعارضة في الحكم الصادر عليه غيابيا بالطريق العادي.  

وال يجوز للمحكوم عليه استئناف الحكم الصادر بالطريق العادي إذا قضى بعقوبة الغرامة التي ال 

تجاوز أربعين دينارا، ويجوز له استئناف ما عدا ذلك من األحكام. وللمدعي العام استئناف الحكم 

 بالطريق العادي في جميع األحوال.  الصادر

 (9مادة )

تسري على إجراءات المعارضة واالستئناف ومواعيدها األحكام المماثلة في قانون اإلجراءات     

 والمحاكمات الجزائية. 

 (8مادة )

يرفع االستئناف أمام دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية، بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة 

 صدرت الحكم، ويوقع عليها المتهم أو من ينوب عنه. التي أ

وعلى قلم الكتاب أن يحيل عريضة االستئناف مع ملف القضية إلى دائرة الجنح المستأنفة خالل 

مدة ال تزيد على ثالثة أيام، وعلى رئيس هذه الدائرة، عند ورود عريضة االستئناف وملف 

 وبإعالن المتهم بميعاد هذه الجلسة.  القضية، أن يأمر بتحديد جلسة لنظر االستئناف

 (3مادة )

 69 من القانون رقم 99يجوز الصلح على المخالفة في األحوال المنصوص عليها في المادة 

الخاص بالمرور، ويتم الصلح بأن يدفع المتهم مبلغ ثالثين روبية، فإذا دفع هذا  6393 لسنة

 المبلغ سقطت الدعوي الجزائية.  
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 ( مكرر3مادة )

يجوز إعالن األمر الجزائي أو الحكم الغيتابي عتن طريتق اإلدارة العامتة للمترور عنتد مراجعتة مالتك         

السيارة أو السائق عند تجديد دفتر الستيارة أو رخصتة القيتادة أو إلجتراء أيتة معاملتة أخترى، ويتتم         

 اإلعالن للمحكوم عليه شخصيا.

 (61مادة )

لشتترطة واألمتتن العتتام الئحتتة بتتإجراءات التحقيتتق  يصتتدر رئتتيس العتتدل، باالتفتتاق متتع رئتتيس دوائتتر ا 

 والمحاكمة أمام محكمة المرور. 

 وعليهما كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية. 

 

 

 أمير الكويت                                                                                                               

 عبد اهلل السالم الصباح                                                                                                 

 

 

 هـ   6993صدر بقصر السيف في الخامس والعشرين من ذي الحجة 

 م 6311الموافق التاسع عشر من يونيو )حزيران( 
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  مذكرة إيضاحية

بتعديل المادة األولى من قانون تنظيم محكمة  74لسنة  46للقانون رقم   -

 المرور

 ة المرور على أن  بتنظيم محكم 6311لسنة  99تنص المادة األولى من القانون رقم 

" تنشأ محكمة تتبع الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية وتختص بالنظر في جنح ومخالفات المرور 

الخاص بالمرور وفي  6393لسنة  69من القانون رقم   99-14المنصوص عليها في المواد 

ح عن من قانون الجزاء إذا نشأت هذه الجن 614، 694الجنح المنصوص عليها في المادتين 

مخالفة ألحكام قانون المرور السالف الذكر.أما دعاوي المسؤولية المدنية والتعويض فتبقى في 

 اختصاص الدائرة المدنية " . 

ومفاد نص الفقرة الثانية لهذه المادة عدم تخويل محكمة المرور سلطة النظر في دعاوي 

 عليها في صدر تلك المادة.والتعويض المترتبة على الجرائم المنصوص  -المسؤولية المدنية 

ولما كان من المقرر أن القضاء الجنائي أقدر على الفصل في المنازعات الناشئة عن الجرائم بما 

أباح له القانون من حرية البحث واالقتناع وهو بصدد الفصل في الجرائم المطروحة عليه فضال 

عباء القضاء بصفة عامة فال عما في ذلك من تبسيط في اإلجراءات مما يؤدي إلى التخفيف من أ

 ينظر النزاع إال مرة واحدة بشقيه الجزائي والمدني.

 69من القانون رقم  664إلى  666ولما كان التشريع الكويتي قد أخذ بهذا المبدأ في المواد 

منه "  669بإصدار قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية بل أجاز في المادة 6311لسنة 

المتهم أن تلزمه من تلقاء نفسها بدفع تعويض عن األضرار التي ترتبت على للمحكمة حين تدين 

 الجريمة... " .

ولما كان قد تبين من استقراء اإلحصاءات القضائية أن دعاوي التعويض المرتبة على الجرائم  

سالف الذكر قد كثرت بعد  6311لسنة  99المنصوص عليها في المادة األولى من القانون رقم 

أن تطور العمران في الدولة وزاد النشاط فيها فإنه من األوفق أن تختص محكمة المرور بنظر تلك 

وما بعدها من قانون اإلجراءات والمحاكمات  666لدعاوي طبقا للقواعد الواردة في المادة ا

 الجزائية وذلك ضمانا لسرعة الفصل فيها وتيسير السبل للتقاضي. 
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  مذكرة إيضاحية

 بتعديل بعض أحكام القانون  77/67للمرسوم بقانون رقم  -

 بتنظيم محكمة المرور 6770لسنة  55رقم 
 

حرم القانون الحالي الطعن بالمعارضة في األمر الجزائي الصادر في جرائم المرور رغم أنته يصتدر   

في غيبة المتهم، كما حرم الطعن بالمعارضة أو االستئناف في الحكم الصتادر بتالطريق العتادي ولتو     

بوع عتدا  دينارا أو الحبس مدة ال تزيد عن أست  994911كان غيابيا إذا كانت الغرامة ال تزيد على 

 العقوبات التبعية. كما أنه حرم المدعي العام من حق االستئناف. 

وهتتذا التتذي قتترره القتتانون الختتاص بمحكمتتة المتترور يختتالف أحكتتام قتتانون اإلجتتراءات والمحاكمتتات    

 الجزائية. 

وال شتتك فتتي أن حرمتتان المحكتتوم عليتته متتن حتتق المعارضتتة فتتي األمتتر الجزائتتي أو الحكتتم الغيتتابي       

 يه تفويت لحقه في الدفاع عن نفسه.     الصادر عليه ف

خصوصا إذا لوحظ أن الكثير من هذه األحكام تترتب عليها تعويضات مدنيتة، وال يستتطيع المحكتوم    

 عليه المجادلة في مسئوليته عنها، وقد ثبتت الواقعة بحكم جزائي له حجة فيما قضى به. 

مر جزائي أو حكم غيتابي كتذلك فتتح بتاب     لذلك كان من الواجب فتح باب المعارضة للمحكوم عليه بأ

االستئناف لكل من المحكتوم عليته والمتدعي العتام التذي قتد يترى ضترورة استتئناف األمتر أو الحكتم            

حفاظتتا علتتى الصتتالح العتتام، وقتتد روعتتي أن يكتتون نصتتاب االستتتئناف موافقتتا المقتترر فتتي قتتانون            

 اإلجراءات الجزائية.ولما كانت األحكام الصادرة بالبراءة 

طلبات األمتر الجزائتي طبقتا لهتذا الوضتع غيتر قابلتة لالستتئناف متن المتدعي العتام األمتر يفتوت               في

 المصلحة العامة في بعض الحاالت. 

( متتن القتتانون الحتتالي، ويكتتون للمحكمتتة 9لتتذلك فقتتد رؤى إلغتتاء حالتتة الحكتتم بتتالبراءة متتن المتتادة ) 

( ليصتبح التنص بإصتدار األمتر     4لمتادة ) إصدار األمر الجنائي بالعقوبة فقط وقد اقتضى ذلك تعديل ا

 بالرفض شامال جميع الحاالت التي ال ترى المحكمة إجابة المدعي لطلباته. 

ولما كان طريق األمر الجزائي هو إجراء مبسط فقد روعتي الحتد متن استتعمال حتق المعارضتة فيته        

ا رفتض التتظلم حتتى ال    استعماال سيئا، فاشترط المشروع دفع كفالة مالية تؤول إلى خزانة الدولة إذ

 يتقدم بالمعارضة إال من يعتقد فعال أنه برئ.وعلى ذلك فإن التشريع أجاز: 

المعارضة من المحكتوم عليته فتي األمتر الجزائتي الصتادر بالعقوبتة فتي ميعتاد أستبوع متن تتاريخ              -أ

 إعالنه به. 

لحالة خطتأ فتي تطبيتق    االستئناف من المدعي العام لألمر الجزائي إذا كان سبب الطعن في هذه ا -ب

 القانون في ميعاد عشرين يوما من تاريخ صدوره. 

 المعارضة من المحكوم عليه في الحكم الصادر عليه غيابيا بالطريق العادي.  -ج



 171من  169صفحة 

 االستئناف من المدعي العام للحكم الصادر في المعارضة في األمر الجزائي.  -د

 حكم الصادر بالطريق العادي.  االستئناف من المحكوم عليه والمدعي العام لل -هـ

وقد نسقت المواعيد بحيث تتفق مع المواعيد المنصوص عليها في قتانون اإلجتراءات والمحاكمتات    

 الجزائية ما أمكن ذلك. 

( مكررا أجتاز إعتالن األمتر الجزائتي أو     3وتيسيرا لإلعالنات استحدث نص جديد وهو نص المادة )

للمرور عند مراجعة مالك السيارة أو السائق لها إلجراء أية  الحكم الغيابي عن طريق اإلدارة العامة

 معاملة على أن يتم اإلعالن للمحكوم عليه شخصيا.

 

  مذكرة إيضاحية

من  1بتعديل المادة  6716لسنة  41لمشروع المرسوم بالقانون رقم  -

 بتنظيم محكمة المرور 6770لسنة   55القانون رقم 
 

لمحكمتتة المتترور إصتتدار أمتتر جزائتتي   6311لستتنة  99القتتانون رقتتم متتن  9أجتتازت المتتادة رقتتم  

 بالعقوبة على المتهم بشرط أال يقضى في األمر بغرامة تزيد على خمسة عشر دينارا.

ولما كانت الحكمة متن وراء نظتام األوامتر الجزائيتة هتي تحقيتق السترعة فتي الفصتل فتي التدعاوي            

لتخفيف متن أعبتاء المحتاكم حتتى تتفترغ لنظتر القضتايا        الجزائية قليله األهمية وتبسيط إجراءاتها وا

الهامة، ولما كانت عقوبة الغرامة التي ال تزيد على خمسة عشر دينارا هي عقوبتة ضتئيلة ال تكفتي    

لردع الجناة في الجرائم التي تختص بنظرها محكمتة المترور ممتا يتؤدي فتي كثيتر متن األحتوال إلتى          

ة فتفتتوت بتتذلك الحكمتتة والغايتتة التتتي قصتتد المشتتروع   عتتدم الفصتتل فتتي التتدعاوي بالطريقتتة المتتوجز  

تحقيقها متن ابتتداع هتذه الطريقتة، ومتن ثتم رؤى رفتع الحتد األقصتى للغرامتة التتي يجتوز للمحكمتة              

 إصدار أمر جزائي بها إلى خمسين دينارا.

  لذلك أعد المرسوم بالقانون المرافق.
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: إشراف

 

: نسيقوت عديلت

 


