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الباب الأول

نطاق �سريان النظام وتعريف امل�سطلحات

المادة األولى:
ت�سري اأحكام هذا النظام واجلداول امللحقة به ولئحته ، على املركبات بجميع اأنواعها و�سائقيها 

وركابها ، وعلى مرور امل�ساة واحليوانات.

المادة الثانية:
يقصد باأللفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام - 

المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك :

1-        الطريق:   كل �سبيل مفتوح لل�سري.

2-       نهر الطريق:   جزء من الطريق ي�سمح فيه ب�سري املركبات.

3-       المسار:   اأي جزء من الأجزاء الطولية التي يق�سم اإليها نهر الطريق وي�سمح عر�سه ملرور 
�سف واحد من املركبات املتتابعة ، �سواء حددته عالمات طولية على �سطح الطريق اأم مل حتدده.

4-       الرصيف:   جزء من الطريق معد ل�سري امل�ساة.

5-      الجزيرة:   احليز الفا�سل بني نهري الطريق.

6-        كتف الطريق:   جزء من الطريق حماٍذ ومال�سق لنهره من جانب اأو جانبني معد للتوقف 
ال�سطراري للمركبات

7-     حرم الطريق:   احليز املخ�س�س للطريق.

8-       التقاطع:   كل تالق اأو تقابل اأو تفرع للطرق على م�ستوى واحد اأو عدة م�ستويات ، وي�سمل 
امل�ساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة.

9-       طريق حر الحركة:   نهر الطريق الذي يتم الدخول اإليه اأو اخلروج منه عرب مداخل 
وخمارج حمكمة خم�س�سة لذلك ، ول يخدم مبا�سرة امللكيات املجاورة للطريق.

10-      طريق الخدمة:   نهر الطريق املحاذي للطريق )حر احلركة( ويخدم امللكيات املجاورة 
مبا�سرة.

11-      التوقف:   وقوف املركبة لفرتة زمنية ت�ستلزمها �سرورة ال�سري ، اأو نزول الأ�سخا�س ، اأو 
ركوبهم ، اأو حتميل الب�سائع ، اأو تفريغها.

12-     الوقوف أو االنتظار:   وجود املركبة يف مكان ما لفرتة حمددة اأو غري حمددة يف غري 
حالت التوقف.

13-    الموقف:   املكان املخ�س�س لوقوف املركبات.

14-     عالمات الطريق:   خطوط اأو عالمات على الطريق اأو على جانبيه لتنظيم ا�ستخدام 
الطريق.

15-     العاكسات:   اأي مادة عاك�سة تو�سع على الطريق كاإحدى عالماته اأو تو�سع يف اأطراف 
املركبة اأو جانبيها بحيث ميكن روؤيتها من م�سافة منا�سبة.

16-    المنعطف:   املنحنى الذي يتغري به اجتاه الطريق.

17-   الشاخصات:   كل ما يقام على الطريق من لوحات واإ�سارات وغريها.

18-    المركبة:   كل معدة اأو و�سيلة من و�سائل النقل الربي اأعدت لل�سري على عجالت اأو جنزير 
وت�سري اأو ت�سحب بقوة اآلية اأو ج�سدية ول ت�سمل و�سائل النقل املعدة لل�سري على خطوط ال�سكك 

احلديدية.

19-     السيارة:   كل مركبة اآلية ت�ستخدم يف نقل الأ�سخا�س اأو الأ�سياء اأو كليهما ، اأو جر املركبات 
املعدة لنقل الأ�سخا�س اأو الأ�سياء اأو كليهما.

20-      السيارة الخاصة:   ال�سيارة املعدة لال�ستعمال اخلا�س بنقل الركاب وم�ستلزماتهم دون 
اأجر ويجوز ا�ستخدام ال�سيارة اخلا�سة امل�سرح لقائدها من هيئة النقل العام مبزاولة النقل باأجر 

برخ�سة القيادة اخلا�سة.

21-     سيارة أجرة:   ال�سيارة املعدة لنقل الركاب وم�ستلزماتهم باأجر ول تزيد �سعتها على ثمانية اأ�سخا�س

22-    الحافلة:   �سيارة معدة لنقل عدد من الركاب وم�ستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتنق�سم 
اإىل نوعني:

أ    -  حافلة عامة:  لنقل الركاب وم�ستلزماتهم باأجر.

ب-  حافلة خاصة:  لنقل الركاب وم�ستلزماتهم دون اأجر.

23-   سيارة النقل:   �سيارة معدة لنقل احليوانات والأ�سياء، وتنق�سم اإىل نوعني:

أ    -  نقل عام:  لنقل احليوانات والأ�سياء والب�سائع باأجر.

ب-  نقل خاص:  لنقل احليوانات والأ�سياء والب�سائع دون اأجر.

نان معاً وحدة واحدة. 24-   السيارة القاطرة:   �سيارة مو�سول بها مقطورة ، ويكِوّ

25-   المقطورة:   كل مركبة لي�س لها حمرك جترها مركبة اآلية اأخرى.

26-   نصف المقطورة:   مقطورة ي�ستند جزء كبري من وزنها على ال�سيارة القاطرة.

27-   مركبات الطوارئ:   �سيارات اخلدمات الأمنية العامة ، والإ�سعافية املجهزة باإ�سارات 
�سوئية ومنبهات خا�سة ، التي يتطلب عملها عند ال�سرورة جتاوز ال�سرعة النظامية املحددة 

وعدم التوقف عند اإ�سارات املرور.

28-    الدراجة اآللية:   كل مركبة ذات عجلتني اأو اأكرث جمهزة مبحرك اآيل ، ومعدة لنقل 
الأ�سخا�س اأو الأ�سياء ، وقد يلحق بها عربة ، ولي�ست م�سممة على �سكل �سيارة.

29-    الدراجة العادية:   كل و�سيلة نقل ذات عجلتني اأو اأكرث غري جمهزة مبحرك اآيل ، وت�سري 
بقوة راكبها.

30-     مركبات األشغال العامة:   املعدات والآلت التي ت�سري بالدفع الذاتي مبا فيها 
املعدات الزراعية.

31-    أ  -   نور القيادة:  )النور العايل( نور املركبة الذي ي�ستخدم يف اإنارة الطريق على م�سافة 
طويلة يف حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها.

 ب-   نور التالقي:  )النور املنخف�س( نور املركبة الذي ي�ستخدم يف اإنارة الطريق على 
م�سافة ق�سرية يف حالة وجود مركبة مقابلة لها.

 ج -   أنوار الموضع:  )ال�سغري( الأنوار الأمامية واخللفية واجلانبية للمركبة ، التي ت�سري 
اإىل وجودها يف ال�سري وحتدد مو�سعها ، وتبني عر�سها من الأمام واخللف.

32-   الفحص الفني:   الك�سف على املركبة يف اأحد مراكز الفح�س الدوري املعتمدة.

33-   السائق:   كل �سخ�س يقود مركبة.

34-    رخصة القيادة:   وثيقة ر�سمية �سادرة من الإدارة املخت�سة ، اأو من جهة اأجنبية معرتف 
مبا ي�سدر عنها من وثائق مماثلة ، تثبت اأن حاملها موؤهل لقيادة نوع اأو اأنواع من املركبات.

35-    رخصة السير:   وثيقة ر�سمية �سادرة من الإدارة املخت�سة ، اأو من جهة اأجنبية معرتف مبا 
ي�سدر عنها من وثائق مماثلة ، جتيز للمركبة ال�سري على الطرق.

36-   اإلدارة المختصة:   اأي جهة تخول �سالحية تطبيق هذا النظام والالئحة ، وفقاً ملا يرد 
فيهما من اأحكام.

37-  الراكب:   كل من يوجد يف املركبة اأو يكون �ساعدًا اإليها اأو نازًل منها بخالف ال�سائق.

38-    المشاة:   الأ�سخا�س الذين ي�سريون على اأقدامهم ، ومن يف حكمهم ، مثل الأ�سخا�س الذين 
يدفعون اأو يجرون عربة اأطفال ، اأو عربة مري�س ، اأو ذوي الحتياجات اخلا�سة.

39-   المحكمة المختصة:   املحكمة املخولة �سالحية النظر والبت يف الق�سايا واحلوادث املرورية.

40-     الحادث المروري:   كل واقعة يكون اأحد اأطرافها مركبة متحركة واحدة - على الأقل ـ اأو 
حمولتها ، وينتج منها اأ�سرار ب�سرية اأو مادية اأو كليهما دون ق�سد  وينق�سم اإىل ق�سمني : 

 أ    -   حادث مروي بسيط:  ما ينتج منه تلفيات يف املمتلكات - خا�سة اأو عامة - ول 
تنتج منه اإ�سابة تتطلب عالجاً اإ�سعافيا.

ب -   حادث مروري جسيم:  ما ينتج منه اإزهاق لالأرواح ، اأو اإ�سابات تتطلب عالجاً 
اإ�سعافياً ، اأو كالهما ، اأو تلفيات ج�سيمة. 

41-     التفحيط:   قيادة املركبة بتهور يف الطرق اأو الأماكن العامة ب�سكل غري منتظم عمدًا ودون 
�سبب م�سروع ؛ بحيث حتدث الإطارات غالباً �سوتاً عالياً مع جعل املركبة تقوم بالزحف مييناً اأو 

ي�سارًا اأو اللتفاف حول نف�سها اأثناء ال�سري لالأمام اأو اخللف با�ستخدام قوة حمركها اأو مكابحها اأو 

ناقل احلركة فيها لأجل ال�ستعرا�س.  

نظـام املرور ولئحته التنفيذية
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نظـام املرور ولئحته التنفيذية .. تتمة

وُيعد يف حكم التفحيط اإمالة املركبة وجعلها ت�سري على الإطارين الأمينني اأو الأي�سرين ، اأو 

جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين ت�سري على اإطار واحد ، اأو خروج ال�سائق اأو الراكب من 

املركبة اأثناء �سريها ، اأو القيام بفك بع�س اأجزائها اأثناء �سريها ؛ لأجل ال�ستعرا�س.

42-   األوزان:

أ     -   وزن السيارة الفارغ:  وزن ال�سيارة وهي جمهزة مبحروقاتها واآلت ال�سيانة 
والإ�سالح واأدواتها الحتياطية.

ب -   وزن السيارة اإلجمالي:  وزن ال�سيارة الفارغ م�سافاً اإليه احلمولة وال�سائق 
والركاب.

ج  -  الوزن الصافي )الحمولة(:  الفرق بني الوزنني الإجمايل والفارغ.

د   -  الوزن المحوري:  الوزن اجلزئي من احلمولة على املحور الواحد.

43-   الالئحة:   الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

44-   هيكل المركبة:   ج�سم املركبة با�ستثناء املحرك واملحاور وقاعدة املركبة )ال�سا�سي(.

الباب الثاين

ت�سجيل املركبات ورخ�ص ال�سري

المادة الثالثة:

اأ   -    يكون لكل مركبة رقم خا�س حتمله م�سجل لدى الإدارة املخت�سة ، وفق ما حتدده الالئحة.

ب -    يكون رقم رخ�سة ال�سري هو رقم لوحة املركبة نف�سه ، واإذا اأجري اأي تغيري يف رقم اللوحة فاإنه 

يجب اإجراء التغيري نف�سه على رخ�سة ال�سري.

1/3 -    الرقم اخلا�س هو رقم اللوحة امل�سروفة للمركبة بح�سب نوع ت�سجيلها من قبل اإدارة املرور 

املعنية وفق ما جاء يف املادة ال�سابعة من هذه الالئحة.

2/3 -   حتتوي رخ�سة ال�سري على رقم لوحة املركبة وترتبط بهوية املالك.

المادة الرابعة:

يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة اآللية والمقطورة 
ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين توضحان رقم 

تسجيلهما ، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، واألخرى في 
مؤخرتها ، وال يجوز سير المركبة دونهما. 

1/4-   ل يتم ت�سيري اأي مركبة ما مل حتمل اللوحات اخلا�سة بها ال�سادرة من الإدارة العامة للمرور.

2/4 -    ُتثّبت اإحدى اللوحات يف مقدمة املركبة، والأخرى يف موؤخرتها يف مكانها املخ�س�س بحيث تكون 

ظاهرة للعيان ومقروءة.

المادة الخامسة:

اأ   -   يجب اأن حتمل كل دراجة اآلية اأو مقطورة اأو ن�سف مقطورة لوحة واحدة ، وا�سحة  ومقروءة 

، تثبت على موؤخرتها ، ول يجوز ال�سري دونها ، على اأن حتمل املقطورة اأو ن�سف املقطورة رقم 

لوحة القاطرة نف�سه.

ب -  تعفى املقطورة من حمل اللوحة اإذا كان حجمها ل يحجب روؤية لوحة املركبة القاطرة.

1/5-    ت�سرف لكل دراجة اآلية م�سموح با�ستخدامها على الطريق لوحة واحدة تثبت يف مكان وا�سح 

يف موؤخرتها .

2/5-    ت�سرف لوحة اإ�سافية للمقطورة ون�سف املقطورة حتمل نف�س رقم لوحة القاطرة اإذا كان 

حجمها يحجب روؤية لوحة املركبة القاطرة.

المادة السادسة:

ال يجوز ألي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من اإلدارة المختصة.
1/6-    ل يجوز و�سع غري اللوحتني ال�سادرتني من الإدارة العامة للمرور ول تغيري لونيهما ول 

اإعارتهما.

2/6-    يجوز للمركبات اخلا�سة بالعابرين والزائرين ومركبات نقل الركاب والب�سائع التي حتمل 

لوحات غري �سعودية ال�سري على الطرق يف اململكة مع مراعاة ما يلي:

1/2/6-    اأن تكون هذه املركبات مرخ�سة يف بلدها الأ�سلي برتخي�س �ساري املفعول مدة وجودها يف 

اململكة وحتمل اللوحات النظامية لذلك البلد.

2/2/6-   اأن حتمل وثيقة تاأمني �سد الغري على الأقل معتمدة و�سارية املفعول.

المادة السابعة:

تنقسم لوحات المركبات إلى األنواع اآلتية:

1 -  اللوحات الخاصة ، وتشمل اآلتي:

أ    -  لوحات المركبات الخاصة.

ب-  لوحات مركبات النقل الخاصة.

ج  -  لوحات الحافالت الخاصة.

2 -  اللوحات العامة ، وتشمل اآلتي:

أ    -  لوحات مركبات نقل عام.

ب-  لوحات الحافالت العامة.

ج  -  لوحات مركبات األجرة.

3-   اللوحات الدبلوماسية والقنصلية.

4-    اللوحات المؤقتة.

5-    لوحات مركبات األشغال العامة.

6-    لوحات التصدير.

7-   لوحات الدراجات اآللية.

8-   لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة.
وحتدد الالئحة فئات هذه اللوحات وموا�سفاتها ، و�سروط اإ�سدارها ، وكيفية املحافظة عليها .

1/7-   اأنواع اللوحات )فئاتها( و�سروط اإ�سدارها:

اللوحات اخلا�سة باأنواعها:  -1/1/7

1/1/1/7-  لوحة املركبة اخلا�سة:

ت�سرف للمركبة التي ل تزيد �سعتها عن ثمانية اأ�سخا�س ، واململوكة للمواطنني 

ال�سعوديني وغري ال�سعوديني ، وامل�سالح احلكومية ، وال�سركات واملوؤ�س�سات لال�ستخدام 

بدون اأجر با�ستثناء املركبة التي لديها ترخي�ساً من هيئة النقل العام ل�ستخدامها باأجر.

2/1/1/7-   لوحات مركبات النقل اخلا�س، وتنق�سم اإىل الفئات الآتية:

1/2/1/1/7-   لوحة مركبة النقل اخلا�س اخلفيف:

ت�سرف للمركبة التي ل يزيد وزنها الإجمايل عن )3500 كجم( ، واملعدة لنقل احليوانات  

والأ�سياء ، وميكن اأن تنقل الأ�سخا�س يف الأماكن املخ�س�سة لهم ، واململوكة للمواطنني 

ال�سعوديني وامل�سالح احلكومية وال�سركات واملوؤ�س�سات لال�ستخدام بدون اأجر.

2/2/1/1/7-   لوحة مركبة النقل اخلا�س الثقيل:

ت�سرف للمركبة التي يزيد وزنها الإجمايل عن )3500 كجم( ، واملعدة لنقل احليوانات 

والأ�سياء ، وميكن اأن تنقل الأ�سخا�س يف الأماكن املخ�س�سة لهم واململوكة للمواطنني 

ال�سعوديني وامل�سالح احلكومية وال�سركات واملوؤ�س�سات لال�ستخدام بدون اأجر.

3/1/1/7-  لوحة مركبة احلافلة اخلا�سة، وتنق�سم اإىل الفئات الآتية: 

1/3/1/1/7-    لوحة مركبة احلافلة اخلا�سة ال�سغرية:

ت�سرف للحافلة التي ل تزيد �سعتها عن )15( راكب واململوكة للمواطنني ال�سعوديني 

وامل�سالح احلكومية وال�سركات واملوؤ�س�سات لنقل الأ�سخا�س وم�ستلزماتهم بدون اأجر.

2/3/1/1/7-   لوحة مركبة احلافلة اخلا�سة الكبرية:

ت�سرف للحافلة التي تزيد �سعتها عن )15( راكب واململوكة للمواطنني ال�سعوديني 

امل�سالح احلكومية وال�سركات واملوؤ�س�سات لنقل الأ�سخا�س وم�ستلزماتهم بدون اأجر.

اللوحات العامة باأنواعها:   -2/1/7

1/2/1/7-   لوحات مركبات النقل العام وتنق�سم اإىل الفئات الآتية:

1/1/2/1/7-   لوحة مركبة النقل العام اخلفيف:

ت�سرف للمركبة التي ل يزيد وزنها الإجمايل عن )3500 كجم( ، واملعدة لنقل 

احليوانات والأ�سياء وميكن اأن تنقل الأ�سخا�س يف الأماكن املخ�س�سة لهم ، 

واململوكة للمواطنني ال�سعوديني وامل�سالح احلكومية وال�سركات واملوؤ�س�سات 

لال�ستخدام باأجر.

2/1/2/1/7-   لوحة مركبة النقل العام الثقيل:

ت�سرف للمركبة التي يزيد وزنها الإجمايل عن )3500 كجم( ، واملعدة لنقل 
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نظـام املرور ولئحته التنفيذية .. تتمة

احليوانات والأ�سياء ، وميكن اأن تنقل الأ�سخا�س يف الأماكن املخ�س�سة لهم ، 

واململوكة للمواطنني ال�سعوديني وامل�سالح احلكومية وال�سركات واملوؤ�س�سات 

لال�ستخدام باأجر.

2/2/1/7-  لوحات مركبات احلافالت العامة وتنق�سم اإىل الفئات الآتية:

7 /1/2/2/1-   لوحة احلافلة العامة ال�سغرية:

ت�سرف للحافلة التي ل تزيد �سعتها عن )15( راكب واململوكة للمواطنني ال�سعوديني 

وامل�سالح احلكومية وال�سركات واملوؤ�س�سات لنقل الأ�سخا�س وم�ستلزماتهم باأجر.

7 /2/2/2/1-  لوحة احلافلة العامة الكبرية:

ت�سرف للحافلة التي تزيد �سعتها عن )15( راكب واململوكة للمواطنني ال�سعوديني 

وامل�سالح احلكومية وال�سركات واملوؤ�س�سات لنقل الأ�سخا�س وم�ستلزماتهم باأجر.

3/2/1/7 -   لوحات مركبات الأجرة:

ت�سرف لل�سيارات املعدة لنقل الركاب وم�ستلزماتهم باأجر ، ول تزيد �سعتها على 

ثمانية اأ�سخا�س واململوكة لالأ�سخا�س الطبيعيني والعتباريني ممن لديهم ترخي�ساً 

من هيئة النقل العام.

3/1/7 - اللوحات الدبلوما�سية والقن�سلية:

1/3/1/7-      ت�سرف للبعثات الدبلوما�سية والقن�سلية والهيئات الإقليمية والدولية مبوجب موافقة 

خطية من وزارة اخلارجية مو�سحاً بها ما اإذا كانت البعثة معفاة من الر�سوم من عدمه 

للمعاملة باملثل.

2/3/1/7-      ي�سرتط ل�سرف اللوحات للبعثات الدبلوما�سية اأو القن�سلية ومن يف حكمهم اأن تكون 

املركبة مملوكة لتلك البعثات اأو لأحد موظفيها ممن يحملون ال�سفة الدبلوما�سية 

مبوجب خطاب من وزارة اخلارجية.

3/3/1/7-      ل يجوز و�سع اللوحات الدبلوما�سية اأو القن�سلية على اأي مركبة غري امل�سروفة لها.

4/1/7-    اللوحات املوؤقتة:

ت�سرف للمركبة لل�سري بها داخل اململكة يف احلالت التي تقرها الإدارة العامة للمرور بعد 

دفع الر�سوم املقررة، وت�سجل بالنظام الآيل معلوماتها ومن �سلمت له واجلهة امل�ستفيدة 

بحيث تكون م�سوؤولية عنها وعما ينتج عن اإ�ساءة ا�ستخدامها م�سوؤولية كاملة ، وعلى 

اإدارة املرور التي ت�سرف هذه اللوحات اإعطاء امل�ستفيد وثيقة تثبت مدة ا�ستخدامها 

والغر�س من ذلك.

5/1/7 -   لوحات مركبات الأ�سغال العامة:

ت�سرف جلميع الآليات الثقيلة ومعدات الأ�سغال العامة املتحركة �سواء كانت ذات 

عجالت مطاطية اأو جمنزرة وكذلك املعدات الزراعية اململوكة للمواطنني ال�سعوديني 

وال�سخ�سيات العتبارية.

6/1/7-  لوحات الت�سدير:

1/6/1/7 -    ت�سرف للمركبة املراد ت�سديرها خارج اململكة بعد دفع الر�سوم املقررة وميكن ال�سري 

بها على الطرق باجتاه املنافذ وملدة حمدودة تتنا�سب مع امل�سافة بني موقع �سرف 

اللوحات ومنفذ العبور وفق ال�سوابط التي ت�سعها الإدارة العامة للمرور.

2/6/1/7 -    ل ي�سمح للمركبة التي حتمل لوحات الت�سدير بال�سري يف اأي خط مغاير لجتاه منفذ 

العبور املحدد لتلك املركبة.

3/6/1/7-     ي�سمح لغري ال�سعوديني بتملك مركبات النقل واحلافالت ومعدات الأ�سغال العامة )الغري 

معانة من الدولة( لغر�س ت�سديرها فور ت�سجيلها با�سمه.

7/1/7 -  لوحات الدراجات الآلية: ت�سرف للدراجة الآلية امل�سموح با�ستخدامها على الطرق 

واململوكة لالأ�سخا�س الطبيعيني والعتباريني.

8/1/7-   لوحات اقتناء املركبات التاريخية القدمية: ت�سرف للمركبة التاريخية القدمية التي يرغب 

مالكها يف اقتناوؤها وفق ال�سوابط التي تقرها الإدارة العامة للمرور.

2/7-   موا�سفات اللوحات:

1/2/7-   يجب اأن تكون اللوحات م�سنوعة من مادة ذات موا�سفات عالية اجلودة وت�سكل من مادة 

عاك�سة وب�سم حراري.

2/2/7 -   يكون مقا�سها )16 �سم × 32 �سم( للوحات العادية و )11 �سم × 52 �سم( للوحات الطويلة 

و )9 �سم × 18 �سم( للوحات الدراجة الآلية ، ولالإدارة العامة للمرور حق تعديل هذه 

املقا�سات.

اأن تكون ذات دللة على نوعية ت�سجيل املركبة وفق ما حتدده الإدارة العامة للمرور.   - 3/2/7

كيفية املحافظة على اللوحة:   - 3/7

1/3/7-  اأن  تثبت اللوحات يف املكان املخ�س�س لها وفق الطريقة التي تقرها الإدارة العامة للمرور 

بحيث تكون ظاهرة ومقروءة.

اأن تكون اللوحة وا�سحة املعامل وغري تالفة وعلى مالك املركبة و�سائقها تفقدها با�ستمرار.  - 2/3/7

عدم و�سع اأي اإ�سافة اأو مل�سق على اللوحات اأو تغيري لونها.  - 3/3/7

يف حالة تعر�س املركبة للتلف اأو اإلغاء ت�سجيلها، فيجب ت�سليم اللوحات لإدارة املرور.   -4/3/ 7

4/7 -    يجوز لالإدارة العامة للمرور طرح بع�س اأرقام لوحات املركبات يف مزاد علني اأمام من يرغب 

يف �سراءها ، وذلك بناء على التعليمات وال�سوابط التي حتددها الإدارة العامة للمرور.

المادة الثامنة:

أ   -    ال يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة 
- وفقًا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة 

السير الخاصة بها ، ووضع لوحات عليها وفقًا ألحكام هذا النظام 
والئحته. ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة 

ألغراض عسكرية التي ال تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.

ب-   يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة 
قبل البدء في إجراءات رخصة السير.

ج -    يلزم كل مالك مركبة بالتأمين على مركبته. وتحدد الالئحة 
األحكام المنظمة لذلك.  

1/8 -    يتم ت�سجيل املركبة واإ�سدار رخ�سة ال�سري اخلا�سة بها وو�سع اللوحات عليها وفقا 

لالأحكام التية :

1/1/8-   وجود ما يثبت ملكية املركبة �سواء من اجلهات امل�سنعة حملياً اأو من الهيئة العامة 

للجمارك اأو اأي جهة معتمدة من اجلهات الر�سمية.

اأن تكون اللوحة مطابقة لنوعية ت�سجيل املركبة.  -2/1/8

ت�سديد الر�سوم املقررة والغرامات املرتتبة على املخالفات ـ اإن وجدت ـ .  -3/1/8

اأن تكون املركبة موؤمناً عليها �سد الغري ـ على الأقل ـ من �سركة تاأمني معتمدة.   -4/1/8

توثيق بيانات املركبة ومالكها.   -5/1/8

6/1/8-   عدم �سرف لوحات خا�سة للمركبة من نوع )بك اآب( التي لها حو�س )�سندوق( املعدة 

للنقل ، بحيث ي�سرف لها لوحات نقل.

7/1/8-   فيما عدا ال�سخ�س العتباري ل ت�سجل املركبة ملن ل ي�سمح له بالقيادة اإل بعد حتديد 

مفو�س لقيادتها يحمل رخ�سة قيادة �سارية املفعول توؤهله لقيادة املركبة ول يجوز اإلغاء 

التفوي�س اإل بعد زوال �سبب التفوي�س وميكن ا�ستبدال املفو�س باآخر.

8/1/8-    عدم ت�سجيل املركبة التي يتطلب متلكها موافقة جهات اأخرى اإل مبوافقة تلك اجلهات .

2/8 -  ميكن و�سع قيد على �سجل املركبة مبوجب ما تقره الأنظمة.

3/8-   ت�سجل لدى اإدارة املرور املركبات الع�سكرية التي ت�ستخدم الطرق العامة.

4/8-    يكون التاأمني على املركبة وفقاً لأحكام الوثيقة املوحدة للتاأمني الإلزامي على املركبات 

ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

5/8-    عدم ت�سجيل املركبة امل�سفحة اأو التي حتمل اأجهزة م�سابهة لأجهزة اجلهات الأمنية اإل بعد 

موافقة جهة الخت�سا�س.

6/8-    يجوز لالإدارة العامة للمرور منح �سالحية اإجراء ت�سجيل املركبات اأو نقل ملكيتها ملن تراه 

وفقاً لل�سوابط التي حتددها، ولها �سحب هذه ال�سالحية عند القت�ساء.

7/8-    ت�سجل املركبة املراد اقتناوؤها بعد دفع الر�سوم املقررة وت�ستثنى من الفح�س الفني والتاأمني 

ول ي�سمح بتعديل جمال ا�ستعمالها اإذا كانت م�ستوردة لهذا الغر�س .

8/8-    ميكن نقل اللوحة من مركبة اإىل مركبة اأخرى ب�سرط توافق نوع الت�سجيل بعد دفع الر�سوم 

املقررة وا�ستكمال الإجراءات الالزمة.

المادة التاسعة:

يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة ، وتستمر 
مسؤولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل 

ما يترتب على المركبة من التزامات ، ويمكنه العودة بما دفع على 
المالك الجديد. وتحدد الالئحة اإلجراءات والشروط التي تنظم ذلك. 

1/9-   يتم اإجراء نقل ملكية املركبات وفقاً لل�سروط التالية :

1/1/9-   وجود عقد بيع مربم عن طريق حمالت بيع املركبات املرخ�سة ول يعتد بغري ذلك ما مل تقر 

الإدارة العامة للمرور و�سائل اأخرى.

عدم نقل ملكية اأي مركبة عليها قيود متنع ذلك .   -2/1/9

موافقة اأي جهة خمت�سة اإذا تطلب الو�سع ذلك.   -3/1/9

ت�سديد الر�سوم املقررة والغرامات ـ اإن وجدت ـ.   - 4/1/9
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اأن تكون املركبة موؤمناً عليها �سد الغري ـ على الأقل ـ من �سركة تاأمني معتمدة.   - 5/1/9

وجود فح�س فني دوري للمركبة �ساري املفعول .   - 6/1/9

2/9-   ت�سع الإدارة العامة للمرور ال�سرتاطات التي تنظم نقل ملكية املركبة التي تويف مالكها.

3/9-   لغري ال�سعوديني امتالك مركبات خا�سة مبا ل يزيد عن اثنتني ، اإل ما ا�ستثني بن�س.

4/9-    لالإدارة العامة للمرور و�سع التنظيمات الكفيلة مبعاجلة اأو�ساع املركبات التي مل ت�ستكمل 

اإجراءات نقل ملكيتها من حمالت بيع املركبات املرخ�سة.

5/9-   تنقل ملكية املركبات املراد اقتناءها بعد دفع الر�سوم املقررة وت�ستثنى من الفح�س والتاأمني.

6/9-    تنقل ملكية املركبة املباعة اإىل اأي ع�سو من اأع�ساء البعثات الدبلوما�سية ممن يحمل ال�سفة 

الدبلوما�سية با�سمه اأو با�سم البعثة قبل اإعطائها ال�سفة الدبلوما�سية لتاليف بقائها با�سم مالكها 

ال�سابق وي�سار اإىل �سرف لوحات دبلوما�سية اأو قن�سلية لها.   

المادة العاشرة: 

يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها 
أو من يفوضه ، بعد تعديل تسجيلها . وتحدد الالئحة إجراءات 

وشروط ذلك.

1/10-   يتم تعديل جمال ا�ستعمال املركبة وفقا لل�سروط التالية :

1/1/10-    اأن يكـون التـعديل بعد مـوافقـة اجلهـات املعنيـة بنـوع الن�ساط الذي �سيتم ممار�سته 

بعد التعديل.

2/1/10-    احل�سول على موافقة اجلهات املخت�سة عند تعديل جمال ا�ستعمال املركبة اإذا تطلب 

الو�سع ذلك.

3/1/10-   اأن ين�سجم التعديل مع ما جاء يف نظام املرور ولئحته التنفيذية.

4/1/10-    اإذا ترتب على تعديل جمال ا�ستعمال املركبة اأي اإ�سافة اأو تغيري يف مكونات املركبة فيتم 

ذلك وفقا ملا ورد يف املادة )اخلام�سة والع�سرون( من نظام املرور ولئحته التنفيذية.

5/1/10-   األ يكــون هناك قيود متنع من تعديل جمال ا�ستعمال املركبة.

6/1/10-   األ يرتتب على اإجراء التعديل خطرًا على ال�سالمة العامة.

7/1/10-   دفع الر�سوم املقررة والغرامات ـ اإن وجدت ـ وفق النظام.

8/1/10-   اإجراء التعديل الالزم يف �سجل املركبة ورخ�سة �سريها.

المادة الحادية عشرة: 

يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها ، ولرجل 
األمن حق طلب إبرازها لالطالع عليها ، وليس له حجزها.

1/11-    يجوز لرجل الأمن طلب رخ�سة ال�سري والطالع عليها والتحقق من �سحتها وتدوين 

معلوماتها ول يعد ذلك حجزا لها.

2/11 -   اإذا مل يتم ت�سليم رخ�سة �سري املركبة فور اأمتام اأي اإجراء عليها، فيمكن �سريها بوثائق 

معتمدة مدة زمنية ل تتجاوز )7( اأيام من تاريخ اإمتام الإجراء.

المادة الثانية عشرة: 

يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها ، أو ارتهانها .
1/12 -   ل يجوز ل�ساحب رخ�سة ال�سري اأن يقدمها للغري لرهنها لقاء اأي التزام مهما كان نوعه.

2/12 -     ل يجوز لأي �سخ�س طبيعي اأو اعتباري ت�سليم رخ�سة ال�سري العائدة ملركبته لأي �سخ�س 

لرتهانها لقاء اأي التزام مهما كان نوعه.

3/12-    ل يجوز لأي �سخ�س طبيعي اأو اعتباري حجز رخ�سة ال�سري لأي �سبب مهما كان نوعه.

4/12-     يجوز لرجل الأمن طلب رخ�سة ال�سري والإطالع عليها والتحقق من �سحتها وتدوين 

معلوماتها ول يعد ذلك حجزًا لها .

المادة الثالثة عشرة:

أ     -     تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة .  
وتحدد الالئحة شروط ذلك.

ب -    في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات 
الدبلوماسية ، تستوفى الرسوم المقررة ، وتحدد الالئحة 

شروط ذلك .
ت�سرف رخ�سة �سري املركبة واللوحات بعد توثيق بياناتها اآليا.   - 1/13

ت�سرف رخ�سة �سري املركبة واللوحات من قبل اإدارة املرور.    - 2/13

3/13 -   ميكن ال�ستفادة من اللوحات امل�سقطة اأو امل�ستبدلة بعد اإلغاء ت�سجيلها، وذلك باإعادة 

�سرفها مرة اأخرى بعد ا�ستح�سال الر�سوم املقررة وفقاً لل�سوابط التي ت�سعها الإدارة 

العامة للمرور.

�سروط بيع املركبات العائدة للبعثات الدبلوما�سية :   - 4/13

1/4/13 -    عدم نقل ملكية اأي مركبة حتمل لوحات دبلوما�سية اأو قن�سلية اإل بطلب من وزارة 

اخلارجية.

2/4/13 -    يراعى عند بيع املركبة التي حتمل لوحات دبلوما�سية اأو قن�سلية ت�سليم اللوحات لإدارة 

املرور اإل اإذا كان امل�سرتي دبلوما�سياً اأو قن�سلياً.

المادة الرابعة عشرة:

أ     -    تكون مدة صالحية رخص سير المركبات بأنواعها وفق ما 
تحدده الالئحة.  

ب -   تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.
1/14 -    ت�سدر اأو جتدد رخ�س �سري املركبات باأنواعها ملدة �سنة اأو اأكرث وي�ستثنى من التجديد 

مركبات القتناء .

2/14 -   يتم جتديد رخ�سة �سري املركبة وفقا لالآتي :

1/2/14 -   اجتياز املركبة للفح�س الفني الدوري.

2/2/14 -   ا�ستيفاء الر�سوم املقررة نظاماً ، وغرامات التاأخري عن التجديد ـ اإن وجدت ـ .

3/2/14 -   اأن تكون املركبة موؤمناً عليها �سد الغري ـ على الأقل ـ من �سركة تاأمني معتمدة .

4/2/14 -   موافقة اجلهات املخت�سة اإذا تطلب الإجراء ذلك.

5/2/14-   خلو �سجل املركبة ومالكها من اأي قيود متنع ذلك.

المادة الخامسة عشرة: 

يتم إصـدار بدل لما يفقـد أو يتلف من رخص السيـر ، أو 
اللوحات ، بعد دفع الرسوم المقررة وتحدد الالئحة اإلجراءات 

الالزمة لذلك.

1/15- يف حالة فقد اأو تلف رخ�سة ال�سري يتم اتخاذ ما يلي :

1/1/15 -    الإبالغ عن فقدان رخ�سة ال�سري عرب الو�سائل التي حتددها الإدارة العامة للمرور.

2/1/15 -    دفع الر�سوم املقررة.

يف حالة فقد اأو تلف لوحات املركبة يتم اتخاذ ما يلي :   - 2 /15

1/2/15 -     يف حالة فقد لوحتي املركبة يتم اإبالغ اجلهة الأمنية املخت�سة ، ومن ثم ت�ستكمل اإجراءات 

�سرف لوحات )بدل فاقد( ، ول ي�سمح بقيادتها اإل بعد احل�سول على لوحات بدل فاقد.

2/2/15 -     يف حالة فقد اإحدى لوحتي املركبة يتم اإبالغ اجلهة الأمنية املخت�سة ، ومن ثم ت�ستكمل 

اإجراءات �سرف لوحات )بدل فاقد( ، وي�سمح بقيادتها ملدة ل تتجاوز )10( اأيام من 

تاريخ البالغ ، مع و�سع اللوحة املوجودة خلف املركبة يف املكان املخ�س�س لها.

3/2/15 -     يف حالة تلف لوحتي املركبة بحيث ل ميكن قراءتها يتم ا�ستكمال اإجراءات بدل تالف ول 

ي�سمح بقيادتها اإل بعد احل�سول على بدل تالف.

4/2/15 -     يف حال تلف اإحدى لوحتي املركبة في�سمح بقيادتها ملدة ل تتجاوز )10( اأيام من تاريخ 

طلب اللوحة مع و�سع اللوحة الغري تالفة خلف املركبة يف املكان املخ�س�س لها.

5/2/15 -     يف حالة فقد اإحدى اللوحتني اأو كليهما فيعاد �سرف لوحات بدل فاقد بنف�س الرقم مع 

و�سع عالمة على اللوحة تبني رقم الن�سخة ح�سب ت�سل�سل ال�سرف والتاأ�سري بذلك يف 

�سجل املركبة.

6/2/15 -     يف حالة فقد اإحدى اللوحتني اأو كليهما خارج اململكة فيعاد �سرف لوحات )بدل فاقد( 

بنف�س الرقم مع و�سع عالمة على اللوحة تبني رقم الن�سخة والتاأ�سري بذلك يف �سجل 

املركبة بعد اإح�سار مالك املركبة ما يثبت ذلك من اجلهات املخت�سة يف الدولة التي 

فقدت فيها م�سدق من وزارة اخلارجية وعلى اإدارة املرور اتخاذ الالزم حيال خماطبة 

ال�سرطة الدولية عن اللوحات املفقودة خارج اململكة ل�سمان عدم ا�ستخدامها مبا 

)ي�سيء( ل�سمعة اململكة.

7/2/15 -    دفع الر�سوم املقررة.

8/2/15 -     يف حالة فقد اإحدى اللوحات الدبلوما�سية اأو كليهما فيتم اإ�سعار اإدارة املرور من قبل 

وزارة اخلارجية ليتم تعليق الرقم يف احلا�سب الآيل و�سرف اللوحات البديلة.

المادة السادسة عشرة: 

ال تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد 
تفكيكها واالنتفاع بأجزائها ، وتحدد الالئحة إجراءات ذلك.
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1/16-  تنقل ملكية املركبة التي تباع بق�سد تفكيكها والنتفاع باأجزائها وفق الإجراءات التالية :

1/1/16-     ت�سليمها لأحد املحالت املرخ�س لها ببيع املركبات امللغى ت�سجيلها اأو حمالت مكاب�س 

احلديد وت�سجيلها با�سم �ساحب املحل مع اإ�سقاط �سجلها.

2/1/16 -    ت�سليم لوحاتها ورخ�سة �سريها لإدارة املرور، ويف حال تعذر ذلك لأي �سبب فعلى مالكها 

اإثبات م�سريها. 

3/1/16-     اأن تكون رخ�سة �سري املركبة املراد اإ�سقاط �سجلها �سارية املفعول ول ي�سرتط وجود 

الفح�س الفني الدوري والتاأمني.

4/1/16 -    ل يجوز اإعادة ت�سجيل مركبة اأ�سقطت بق�سد تفكيكها والنتفاع باأجزائها.

المادة السابعة عشرة: 
ال يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها إال بموجب تفويض، 

وفقًا لإلجراءات التي تحددها الالئحة.
1/17 -    اإذا �سمح مالك املركبة للغري بقيادتها دون تفوي�س فيتحمل ما يرتتب على ذلك.

ملالك املركبة تفوي�س الغري بقيادتها داخل اململكة وخارجها وفقا لالإجراءات التالية :   - 2/17

1/2/17 -       ي�سدر التفوي�س من مالك املركبة اأو وكيله مبا ل يتعار�س مع الأنظمة الأخرى بعد 

موافقة املفو�س له.

2/2/17 -       يكون املفو�س له م�سوؤوًل عن املركبة املفو�س عليها حتى ي�سلمها للمفو�س ما مل يثبت 

عك�س ذلك.

3/2/17 -      اأن تكون رخ�سة �سري املركبة �سارية املفعول وموؤمناً عليها.

4/2/17 -       خلو �سجل املركبة ومالكها واملفو�س له من اأي قيود متنع اإجراء التفوي�س ، وحتدد 

الإدارة العامة للمرور تلك القيود بالتن�سيق مع اجلهات الأخرى.

5/2/17 -       اأن يحمل املفو�س له رخ�سة قيادة معرتف بها و�سارية املفعول ، وتتنا�سب مع حجم 

املركبة ونوع ا�ستخدامها.

6/2/17 -      األ تتجاوز مدة التفوي�س �سالحية رخ�سة �سري املركبة، ورخ�سة قيادة املفو�س له.

7/2/17 -      ل يجوز التفوي�س للوافدين على اأكرث من مركبة خا�سة كم�ستاأجر.

8/2/17 -       ل ي�سمح باإ�سدار تفوي�س بالقيادة لوافد داخل اململكة بعد ح�سوله على تاأ�سرية )ذهاب 

وعودة( ول مينح تاأ�سرية خروج نهائي وهو مفو�س على اأي مركبة.

9/2/17 -       ل ي�سمح باإ�سدار تفوي�س بالقيادة داخل اأو خارج اململكة لوافد ح�سل على تاأ�سرية   

)خروج نهائي(.

10/2/17 -   ل ي�سمح التفوي�س بقيادة مركبة لأكرث من �سخ�س يف اآن واحد.

11/2/17-     على اجلهات املالكة للمركبة اأو احلائزة لها مبوجب عقود معتمدة ت�سجيل مفو�س له 

بقيادة املركبة اأو منح ال�سالحية للغري بالتفوي�س بقيادة املركبة .

12/2/17-     ل يلغى التفوي�س اخلارجي على املركبة اإل بعد عودتها لأر�س اململكة ول ي�سمح 

بتفوي�س املفو�س له مبركبة اأخرى خارج اململكة يف حال عدم عودتها ، ما مل يقدم عذر 

تقبله الإدارة املخت�سة.

المادة الثامنة عشرة: 

تُلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إال بعد التنسيق مع اإلدارة 
المختصة. 

1/18 -      تبقى اجلهة احلكومية م�سوؤولة عن مركباتها حتى يتم نقل ملكيتها ملالك اآخر اأو اإ�سقاط �سجلها.

2/18 -      على اجلهة احلكومية التي ترغب بيع مركباتها اإ�سعار اإدارة املرور قبل البيع بوقت كاف 

لتتوىل اإدارة املرور تدقيق بيانات هذه املركبات ، والتاأكد من عدم وجود قيود عليها.

3/18 -      تقوم اجلهة احلكومية باإزالة كافة ال�سعارات والأرقام واللون اخلا�س بها من مركباتها قبل 

عر�سها للبيع.

4/18-       مع مراعاة الأنظمة واللوائح التي تنظم بيع املركبات العائدة للجهات احلكومية تخ�سع 

املركبات عند نقل ملكيتها لالإجراءات املن�سو�س عليها يف نظام املرور ولئحته التنفيذية. 

5/18 -     ل يتم ت�سليم املركبة احلكومية املباعة للم�سرتي اإل بعد اإمتام نقل ملكيتها با�سمه.

6/18 -      ت�ستثنى املركبات احلكومية املباعة من اإجراء الفح�س الفني الدوري عند نقل ملكيتها با�سم 

امل�سرتي ويلزم امل�سرتي باإجراء الفح�س الفني الدوري بعد ذلك.

7/18-      يف حال كان بيع املركبة احلكومية بق�سد تفكيكها والنتفاع باأجزائها فتباع على حمالت بيع 

املركبات امللغى ت�سجيلها اأو مكاب�س احلديد مع التقيد مبا جاء يف نظام املركبات امللغى ت�سجيلها.

المادة التاسعة عشرة:

تسجل مركبات األشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن 
معرفة مالكها ، ووضع لوحات عليها وتحديد إجراءات نقل ملكيتها ، 

والشروط الالزمة الستخدامها وقيادتها ، وفق ما تحدده الالئحة.

1/19-       ت�سجل مركبة الأ�سغال العامة التي ي�سمح لها با�ستخدام الطرق وتنقل ملكيتها وفق 

الإجراءات املتبعة يف ت�سجيل ونقل ملكية املركبات الأخرى.

2/19-       يتم ت�سجيل مركبة الأ�سغال العامة التي ل ي�سمح لها با�ستخدام الطرق ونقل ملكيتها وفق 

الإجراءات املتبعة يف ت�سجيل ونقل ملكية املركبات الأخرى ، مع عدم املطالبة بالفح�س 

الفني الدوري والتاأمني.

3/19-       ي�سرتط لقيادة مركبة الأ�سغال العامة ح�سول ال�سائق على رخ�سة قيادة توؤهله لقيادة 

نف�س نوع املعدة اأو الآلة.

4/19-       يلزم مالك مركبة الأ�سغال العامة التي ل ي�سمح با�ستخدامها على الطرق بنقلها عرب و�سائل 

النقل املخ�س�سة لهذا الغر�س مبا يتوافق مع متطلبات ال�سالمة العامة. 

المادة العشرون: 

لوزير الداخلية إسناد المعاينة وإجراءات االستدالل في الحوادث 
المرورية وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات المرورية األخرى 

للقطاع الخاص، وفقًا للضوابط واألحكام التي تحددها الالئحة.

1/20 -      يكون اإ�سناد املعاينة واإجراءات ال�ستدلل يف احلوادث املرورية و�سحب املركبات وحجزها 

وغريها من اخلدمات املرورية ، اإىل القطاع اخلا�س ، وفق ال�سوابط والأحكام الآتية:

1/1/20-      تقدم الإدارة املخت�سة درا�سة مف�سلة تبني جدوى اإ�سناد اأي من تلك اخلدمات اإىل 

القطاع اخلا�س.

2/1/20-      يتوىل الأمن العام / الإدارة العامة للمرور اإعداد كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات الالزمة 

للخدمة املراد اإ�سنادها اإىل القطاع اخلا�س ، والرفع بها اإىل وزير الداخلية للموافقة عليها.

3/1/20-      بعد موافقة وزير الداخلية على كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات تطرح الإدارة العامة 

للمرور اخلدمة املراد اإ�سنادها اإىل القطاع اخلا�س يف مناف�سة عامة . ويكون طرح املناف�سة 

وتر�سيتها وجميع ما يتعلق بها وفقاً لالأحكام والإجراءات املن�سو�س عليها يف نظام 

املناف�سات وامل�سرتيات احلكومية .

4/1/20-      بعد تر�سية املناف�سة ، يوقع وزير الداخلية اأو من ينيبه مع من ر�ست عليه املناف�سة عقدًا 

يبني جميع ال�سروط والأحكام املتعلقة باخلدمة امل�سند تقدميها اإليه ، وكيفية تقدميها 

واآليات الرقابة عليها وعلى امل�سند تقدميها اإليه وما ميكن اتخاذه من اإجراءات يف حال 

الإخالل ببنود العقد.

المادة الحادية والعشرون:  

أ     -    ال يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إال بترخيص من اإلدارة 
المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري.

ب -   يحظر على معارض بيع المركبات ما يأتي:

1-     السماح بخروج المركبة المباعة قبل إنهاء إجراءات نقل 
ملكيتها. 

2-     إعطاء نماذج عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير ، 
أو إجراء عقود البيع خارج حدود المعرض.

3-     إجراء عقد بيع لمركبة بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل 
إصالحها دون موافقة اإلدارة المختصة وفقًا لما تحدده الالئحة.

4-    مخالفة أي من الشروط والضوابط التي تحددها الالئحة.

5-     التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجالت البيع، 
ويُثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم المعرض على 

التعديل.

6-      بيع المعرض أو تأجيره دون موافقة اإلدارة المختصة.

7-      عرض أي مركبة في المعرض عليها قيود أمنية تحول دون 
إتمام البيع.

1/21 -  ل يجوز افتتاح معار�س اأو �سالت اأو وكالت اأو مزادات لبيع املركبات اإل بعد احل�سول على 

ترخي�س من اإدارة املرور بحيث يجدد كل ثالث �سنوات وفق ال�سروط التي ت�سعها الإدارة 

العامة للمرور مع مراعاة ما يلي :

1/1/21-     التقدم بطلب احل�سول على ترخي�س لفتتاح حمل بيع املركبات.  
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2/1/21 -     وجود �سجل جتاري �ساري املفعول ي�سمح مبزاولة الن�ساط.

3/1/21 -     وجود الرخ�س الالزمة من اجلهات ذات العالقة �سارية املفعول.

4/1/21 -     وجود �سمان بنكي مببلغ )مائتي( األف ريال.

2/21-      ل ي�سمح ملعر�س بيع املركبات باإجراء عقد بيع ملركبة بها تلفيات يف اجل�سم اخلارجي قبل 

اإ�سالحها اإل بعد التقدم لإدارة املرور لطلب املوافقة على ذلك مت�سمناً الآتي :

1/2/21-      اإي�ساح التلف ومكانه على املركبة واأن يكون التلف ب�سيطاً ول ي�سل اإىل درجة التلف الكلي 

اأو اجل�سيم الذي ل تكون معه املركبة �ساحلة لل�سري.

2/2/21-      يتم نقل ملكية املركبات التي بها تلفيات باجل�سم اخلارجي وفق نظام املرور ولئحته 

التنفيذية.

3/21-     على معار�س و�سالت ووكالت ومزادات بيع املركبات التقيد بال�سروط وال�سوابط الآتية:

1/3/21 -     التقيد مبا ورد يف نظام املرور ولئحته التنفيذية.

2/3/21 -      و�سع حرا�سات اأمنية ا�ستنادًا لنظام احلرا�سة الأمنية املدنية اخلا�سة ال�سادر باملر�سوم 

امللكي رقم )م/24( وتاريخ 1426/7/8هـ .

3/3/21 -     تاأمني موقع املن�ساأة وجتهيزه بكامريات مراقبة واإ�ساءة كافية.

4/3/21 -      توفري امل�ساحة الكافية واملظللة لوقوف املركبات املعرو�سة للبيع ، و�سالة جلو�س 

مكيفه للعمالء وم�سلى ودورات مياه ومكاتب للموظفني.

5/3/21 -     اأر�سفة عقود املبايعة والحتفاظ بها للرجوع اإليها عند احلاجة.

6/3/21 -      عدم ا�ستخدام النقد على اأن يكون الدفع عرب و�سائل الدفع الإلكرتونية )حتويل م�سريف 

من خالل نظام �سريع اأو نظام �سداد ، نظام مدى ، البطاقات الئتمانية( اأو اأي من و�سائل 

الدفع الإلكرتونية املعتمدة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .

7/3/21 -      و�سع لوحات م�ساءة على مدخل حمالت بيع املركبات )وكالت ، �سالت معار�س 

مزادات( م�ستملة على )ال�سم ورقم الرتخي�س( ال�سادر من اجلهات احلكومية 

املخت�سة.

8/3/21 -      عدم مزاولة اأي ن�ساط يف املعر�س اأو الوكالة اأو ال�سالة اأو املزاد خالفاً لطبيعة الن�ساط 

املرخ�س به. 

9/3/21-     عدم و�سع املركبات املخ�س�سة للبيع خارج املعار�س والوكالت وال�سالت.

10/3/21-    على الوكالت وال�سالت التي ترغب مزاولة بيع و�سراء املركبات اأن تكون طرفاً يف العقد 

بيعاً اأو �سراًء واأن يكون هذا الن�ساط م�سافاً يف ال�سجل التجاري للمن�ساأة.

11/3/21-    عدم اإجراء احلراج على املركبات داخل حمل بيع املركبات وي�ستثنى من ذلك حمالت 

البيع باملزاد.

12/3/21-      اإجراء عقود بيع املركبات وفق الآلية التي تعتمدها الإدارة العامة للمرور ويكون 

�ساحب املعر�س م�سوؤوًل عن البيانات اخلا�سة باملركبة ومطابقتها على الواقع والتاأكد 

من هوية البائع وامل�سرتي وتعبئة البيانات ب�سكل �سحيح.

13/3/21-        عدم اإجراء عقد البيع دون موافقة البائع وامل�سرتي اأو الوكيل عنهما ، واأن تكون 

رخ�سة �سري املركبة �سارية املفعول واأن تكون املركبة جمتازة للفح�س الفني الدوري 

وموؤمنا عليها.

14/3/21-      عدم بيع اأو �سراء املركبات التي حتمل لوحات اأجنبية .

15/3/21-       اأن يكون بيع مركبات النقل العام والنقل اخلا�س التي يزيد وزنها الإجمايل عن )3500 

كجم( واحلافالت العامة واخلا�سة ومركبات الأ�سغال العامة و�سيارات الأجرة العامة 

وفق التعليمات املنظمة لذلك.

16/3/21-      جتديد الرتخي�س خالل مدة ل تتجاوز ثالثون يوما من انتهائه.

17/3/21-      تزويد اإدارة املرور مب�ستندات البيع يف حال طلبها.

18/3/21-      عدم ممار�سة البيع وال�سراء اأثناء فرتة تطبيق عقوبة الإغالق بحقه.

19/3/21-       يف حال بيع املركبات عن طريق املعار�س وال�سالت والوكالت اأو املزادات الكرتونياً 

فال بد من موافقة الإدارة العامة للمرور وفق ال�سوابط التي ت�سعها لذلك.

20/3/21-       عدم ال�ستمرار يف مزاولة ن�ساط حمل بيع املركبات بعد وفاة مالكه اإل يف حال نقل 

ملكيته لآخر اأو وجود وكيل عليه من الورثة.

4/21-      يتم اإلغاء ترخي�س حمالت بيع املركبات وفقاً لالآتي:

1/4/21-     وجود ما يثبت اإلغاء الن�ساط من اجلهات املخت�سة.

2/4/21-     ت�سديد الغرامات املرتتبة على خمالفته لأحكام نظام املرور ولئحته.

3/4/21-     اإلغاء ال�سالحية املمنوحة له من اإدارة املرور. 

4/4/21-      اإخالء املعر�س من املركبات املوجودة ، وت�سليمها ملالكيها اأو وكيله وحتت م�سوؤولية 

�ساحب املعر�س ومن ثم اإغالقه ب�سفة نهائية.

5/4/21-     ت�سليم كافة الأختام واملبايعات لإدارة املرور.

الباب الثالث

اأوزان املركبات واأبعادها وفح�سها

المادة الثانية والعشرون: 

يجب التقيد باألوزان واألبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
1/22 -     تطبق الأوزان والأبعاد وفقاً للموا�سفات القيا�سية ال�سعودية املعتمدة.

المادة الثالثة والعشرون: 

تُعد - باالتفاق بين وزير الداخليـة ووزير النقـل - قواعد وإجراءات 
ضبط مخالفات األوزان واألبعاد المقررة وتعديل هذه القواعد 

واإلجراءات، وتحديد فئات هذه المخالفات ، والغرامة المالية لكل 
مخالفة وفق جسامتها ، وذلك بحد أعلى قدره مائة ألف ريال ولو 

تعددت المخالفات.

المادة الرابعة والعشرون: 

تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من 
الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

1/24 -      تعترب املوا�سفات واملقايي�س ال�سعودية مرجعية معتمدة يوؤخذ بتقريرها حيال املركبات 

التي ترى الإدارة املخت�سة باأن ا�ستخدامها على الطرق ي�سكل خطرًا على ال�سالمة العامة.

2/24 -      تعترب املركبة احلا�سلة على البطاقة اجلمركية جمتازة للموا�سفة القيا�سية ال�سعودية 

للمركبات.

3/24 -      ي�سرتط لت�سجيل املركبة امل�سنعة حملياً ح�سولها على �سهادة تثبت مطابقتها للموا�سفة 

القيا�سية ال�سعودية.

المادة الخامسة والعشرون: 

يحضر - دون تصريح سابق من الجهة المختصة - إجراء أي تعديل في 
المركبة يغير لونها، أو معالمها أو تجهيزاتها األساسية، أو يؤدي إلى 

زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
ي�سدر الت�سريح لإجراء التعديل يف املركبة وفق الآتي :   -1/25

1/1/25-      يتم تقييم طلب التعديل من قبل اإدارة املرور مبا يتوافق مع نظام املرور ولئحته 

التنفيذية.

2/1/25-      مينح الت�سريح على تعديل املركبة من اجلهة املحددة يف اللوائح الفنية ال�سادرة من 

الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة.

3/1/25-      يتم اإجراء التعديل على املركبة وفقاً للوائح الفنية ال�سادرة من الهيئة ال�سعودية 

للموا�سفات واملقايي�س واجلودة ، ويزود مالك املركبة مبا يثبت التعديل.

4/1/25-     اجتياز املركبة للفح�س الفني الدوري بعد اإجراء التعديل على املركبة .

5/1/25-     يتم التاأ�سري يف �سجل املركبة باأنها معدلة.

المادة السادسة والعشرون: 

تخضع جميع المركبات - على اختالف أنواعها - لفحص فني دوري 

للتأكد من صالحيتها لالستعمال وتحدد الالئحة الشروط الخاصة  لذلك.
1/26-     يتم اإجراء الفح�س الفني الدوري طبقاً للتنظيم املعتمد من اجلهات املخت�سة بذلك .

2/26-      يجرى الفح�س الفني الدوري للمركبات اخلا�سة اجلديدة بعد مرور ثالث �سنوات من 

الرتخي�س لها بال�سري لأول مرة ، ما مل حتدد الإدارة العامة للمرور مدة اأقل من ذلك لإجراء 

الفح�س الفني الدوري لالأ�سباب التي تراها ومن ثم يجب فح�سها �سنويا.

3/26 -     تخ�سع مركبات الأجرة العامة واحلافالت العامة والنقل العام للفح�س الفني الدوري بعد 

�سنتني من الرتخي�س لها بال�سري لأول مرة ، ومن ثم يجب فح�سها �سنوياً ما مل حتدد الإدارة 

العامة للمرور خالف ذلك.

4/26-      على جهة الفح�س الفني الدوري اإبالغ اجلهة املعنية عن وجود اأي مالحظة اأمنية اأو 

مرورية على املركبة عند اإجراء فح�سها.

5/26-      يتم الربط اآليا مع اجلهات املخت�سة باإجراءات احلوادث املرورية لإخ�ساع املركبات التي 

تعر�ست لتلفيات ج�سيمة نتيجة تلك احلوادث للفح�س الفني الدوري ويف حال ثبت عدم 

�سالحيتها لل�سري فيتم اإ�سقاطها اأو ت�سديرها.
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نظـام املرور ولئحته التنفيذية .. تتمة

6/26-      تتوىل اجلهة املخت�سة مببا�سرة حوادث الغرق بالدفاع املدين اإبالغ اإدارة املرور عن املركبات 

التي تعر�ست للغرق لإخ�ساعها للفح�س الفني الدوري ، ويف حال ثبت عدم �سالحيتها لل�سري 

فيتم اإ�سقاطها اأو ت�سديرها.

7/26-      مع مراعاة ما ورد باملادة رقم )2/26( و )3/26( تخ�سع للفح�س الفني الدوري املركبات 

امل�ستعملة التي كانت م�سجلة بدولة اأخرى قبل دخولها للمملكة والتي يرغب مالكها 

بت�سجيلها.

8/26 -     تخ�سع جميع احلافالت املخ�س�سة لنقل احلجاج للفح�س الفني الدوري بح�سب الفرتات 

التي حتددها الإدارة العامة للمرور.

9/26 -     تقبل �سهادات الفح�س الفني الدوري التي يتم اإجراوؤها لدى حمطات الفح�س الفني بدول 

جمل�س التعاون اخلليجي، اأما بالن�سبة للدول الأخرى فيتم ذلك مبوجب اتفاقية ثنائية بهذا 

اخل�سو�س.

المادة السابعة والعشرون:

يجوز التصريح بنقل الحموالت غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو 
أبعادها عن تلك المقررة نظامًا. ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط 

ذلك وإجراءاته. 

المادة الثامنة والعشرون: 

يُعد السائق مسئوال عن جميع األضرار التي تصيب األرواح أو 
الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجًة لنقل أحمال مخالفة لألوزان 

واألبعاد المقررة نظامًا ، أو لعدم مراعاة قواعد السالمة في التحميل 
، ما لم تثبت مسؤولية غيره . 

1/28-      �سائق مركبة النقل م�سوؤول عن و�سع احلمولة وتن�سيقها وتنظيمها فوق املركبة وعن اأدوات 

الربط و�سائر اأدوات التحميل وما يتعلق بها بطريقة منتظمة وماأمونة ما مل تثبت م�سوؤولية 

غريه ويجب مراعاة ما يلي:

1/1/28 -      األ ينتج منها اأي خطر على الأ�سخا�س اأو ت�سبب �سررًا لالأموال العامة اأو اخلا�سة.

2/1/28 -      األ ت�سبب �سو�ساء ول يتطاير منها ما يعر�س الغري للخطر ، اأو ينبعث منها ما ي�سر 

بال�سحة العامة.

3/1/28 -     األ حتجب روؤية قائد املركبة ول تعر�س اتزان املركبة اأو قيادتها للخطر.

4/1/28 -     األ حتجب اإ�سارات الجتاه اأو اأنوار املركبة اأو العاك�سات اأو اأرقام اللوحات.

2/28-      ل يجوز نقل املفرقعات واملواد اخلطرة باملركبات قبل احل�سول على موافقة من اجلهة 

الأمنية املخت�سة وفقاً لنظام املتفجرات واملفرقعات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/38( 

وتاريخ 1428/4/28هـ ولئحته التنفيذية .

3/28-     ل يجوز اأن تتجاوز حمولة املركبة الوزن امل�سموح به يف ترخي�س �سريها.

المادة التاسعة والعشرون: 

يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها 
في المركبات.

1/29-   يحظر تركيب اأجهزة تنبيه �سوتية اأو �سوئية م�سابهة لأجهزة مركبات الطوارئ يف 

املركبات العادية اإل باإذن من اإدارة املرور.

2/29-  يحظر على ال�سركات واملوؤ�س�سات واملحالت بيع وتركيب اأجهزة التنبيه ال�سوتية 

وال�سوئية امل�سابهة لأجهزة مركبات الطوارئ اإل باإذن من اإدارة املرور.

3/29-  تقدم طلبات احل�سول على ت�ساريح تركيب اأجهزة التنبيه ال�سوتية وال�سوئية امل�سابهة 

لأجهزة الطوارئ لإدارات املرور لرفعها لالإدارة العامة للمرور لتقييمها والتاأكد من حاجة 

اجلهة الطالبة لها .

4/29-  تتوىل الإدارة العامة للمرور و�سع املوا�سفات الالزمة لأجهزة التنبيه ال�سوتية وال�سوئية 

التي ميكن الت�سريح برتكيبها على املركبات العادية بحيث يراعي عدم توافق موا�سفاتها 

مع موا�سفات اأجهزة التنبيه ال�سوتية وال�سوئية ملركبات الطوارئ.

المادة الثالثون: 

يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو 
عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.

1/30 -   عند تعطل املركبة اأو املقطورة على الطريق يجب على ال�سائق تزويدها عند �سحبها باأنوار 

اأو عاك�سات خلفية جانبية ت�سمح بروؤيتها.

2/30 -   للمركبات اأن جتر خلفها مركبة اأخرى معطلة يف حالة عدم توفر و�سيلة �سحب اأو نقل 

با�ستخدام و�سيلة ربط اآمنة خم�س�سة لذلك وعلى م�سوؤولية �سائقها مع مراعاة ما ياأتي :

1/2/30-     عدم ا�ستخدم احلبال اأو ال�سال�سل الغري خم�س�سه لعملية ال�سحب على الطرق.

2/2/30-     اأن يكون �سحب املركبة املعطلة لأقرب موقع ميكن اإ�سالح اخللل فيه.

3/2/30-     يكون ال�سحب ملركبة واحدة فقط.

4/2/30 -    اأن تكون املركبة القاطرة ذات قوة ل تقل عن قوة حمرك املركبة املقطورة.

5/2/30 -    اأن تكون القاطرة واملقطورة خاليتني من الركاب ومن الأحمال ما عدا ال�سائق.

6/2/30-      اأن ي�سري ال�سائق عند �سحب مركبة اأخرى ب�سرعة منا�سبة ل ت�سكل خطرًا على ال�سالمة 

العامة.

المادة الحادية والثالثون: 

يجب تزويد المركبات الكبيرة،  كالشاحنات والحافالت ومركبات 
األشغال العامة ، وتلك التي تجرها الحيوانات، بأنوار إضاءة أو 

شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات 
والمعدات.

1/31-      تزود املركبات الكبرية كال�ساحنات واحلافالت ومركبات الأ�سغال العامة باأنوار اإ�ساءة اأو 

�سرائح عاك�سة وذلك وفق ال�سروط وال�سوابط ال�سادرة من الهيئة ال�سعودية للموا�سفات 

واملقايي�س واجلودة.

الباب الرابع

رخ�ص القيادة

المادة الثانية والثالثون: 

يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة 

القيادة الالزمة وفقًا ألحكام هذا النظام والئحته.
1/32-      يجوز ملن ي�ستقدم مبهنة �سائق قيادة املركبات برخ�سة القيادة ال�سادرة من بالده )املعرتف 

بها( ملدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر ، ب�سرط ترجمة الرخ�سة من جهة معتمدة وتنا�سب نوعها 

مع املركبة التي يقودها.

2/32-      يجوز لغري ال�سعوديني احل�سول على رخ�سة قيادة عامة اأو رخ�سة قيادة مركبات اأ�سغال 

عامة على اأن تتالءم الرخ�سة مع م�سمى مهنته.

3/32-      اأن يتنا�سب نوع رخ�سة القيادة مع حجم ونوع وقوة املركبة ويجوز ملن يحمل رخ�سة 

قيادة اأعلى بقيادة مركبة اأدنى يف احلجم والقوة، وي�ستثنى من ذلك رخ�سة قيادة مركبات 

الأ�سغال العامة ورخ�سة قيادة الدراجة الآلية .

المادة الثالثة والثالثون: 

يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته 
للمركبة، ولرجل األمن حق طلب إبرازها لالطالع عليها، وليس له 

حجزها. 
1/33-     ل يعد طلب رجل الأمن الطالع على رخ�سة القيادة حجزًا لها.

2/33-      يف حالة مغادرة �سائق املركبة املوقع وترك وثائقه لدى رجل الأمن فيعد حم�سرًا بذلك 

وت�سلم لالإدارة املخت�سة.

المادة الرابعة والثالثون: 

ال يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات 
المدنية إال بعد الحصول على رخصة قيادة من اإلدارة المختصة.

1/34-     يتم اإ�سدار رخ�س القيادة للع�سكريني من قبل اجلهات الع�سكرية وفق ما لديهم من تنظيمات.

2/34-      يجوز ا�ستبدال الرخ�سة الع�سكرية برخ�سة قيادة عامة بح�سب فئة رخ�سة القيادة 

الع�سكرية وي�سرتط انتهاء عالقة حاملها بعمله .

3/34-      يجوز حلامل رخ�سة القيادة الع�سكرية قيادة الآليات الع�سكرية على الطرق على اأن تكون 

الرخ�سة التي يحملها توؤهله لقيادتها.

4/34-      يجوز للموظف احلكومي احل�سول على رخ�سة قيادة عامة لقيادة املركبات يف احلالت 

التالية :
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1/4/34-      املوظف الذي تتطلب طبيعة عمله احل�سول على تلك الرخ�سة مبوجب طلب ر�سمي من 

جهة عمله وي�سار اإىل ذلك يف قيود الرخ�سة.

2/4/34-      املوظف امل�سموح له )وفق اأنظمة اخلدمة املدنية( بقيادة �سيارات الأجرة واحلافالت 

وال�ساحنات.

3/4/34-      املوظف الذي ميتلك حافلة خا�سة اأو مركبة نقل خا�س وي�سار اإىل ذلك يف قيود 

الرخ�سة.

المادة الخامسة والثالثون: 

تنقسم رخص القيادة إلى:

1-   رخصة قيادة خاصة. 

2-  رخصة قيادة عامة.

3-  رخصة قيادة مركبات أشغال عامة.

4-   رخصة قيادة دراجة آلية. 

وتحدد الالئحة فئات هذه الرخص ومواصفاتها.

رخ�سة قيادة خا�سة متنح ملن يقود املركبات التالية :   -1/35

1/1/35-     مركبة خا�سة ل تزيد �سعتها على )8( اأ�سخا�س. 

2/1/35-   مركبة نقل خا�س )بك اآب( ل يزيد وزنها الإجمايل عن )3500 كجم( .

2/35-  رخ�سة قيادة عامة وتنق�سم اإىل ثالث فئات:

1/2/35-     الفئة األولى: رخ�سة قيادة اأجرة عامة جتيز حلاملها قيادة �سيارة الأجرة 
العامة التي ل تزيد �سعتها على )8( اأ�سخا�س.

2/2/35-    الفئة الثانية:  رخ�سة قيادة النقل وتنق�سم اإىل :

1/2/2/35-     رخصة النقل الخفيف:  جتيز حلاملها قيادة مركبات النقل العام اخلفيف 
التي ل يزيد وزنها الإجمايل عن )3500 كجم( .

2/2/2/35-     رخصة النقل الثقيل:  جتيز حلاملها قيادة مركبات النقل العام واخلا�س 
الثقيل التي يزيد وزنها الإجمايل عن  )3500 كجم( .

3/2/35-          الفئة الثالثة:  رخ�سة قيادة احلافالت وتنق�سم اإىل:

1/3/2/35-     رخصة قيادة الحافلة الصغيرة:  جتيز حلاملها قيادة احلافالت 
العامة واخلا�سة التي ل يزيد عدد ركابها عن )15( راكباً.

2/3/2/35-     رخصة قيادة الحافلة الكبيرة:  جتيز حلاملها قيادة احلافالت العامة 
واخلا�سة التي يزيد عدد ركابها عن )15( راكباً.

3/35-     رخصة قيادة مركبات أشغال عامة:  جتيز حلاملها قيادة مركبات الأ�سغال 
العامة ويحدد نوع املعدة اأو الآلة يف رخ�سة القيادة.

4/35-    رخصة قيادة الدراجة اآللية:  جتيز حلاملها قيادة الدراجات الآلية باأنواعها.

5/35 -     يجوز اجلمع بني اأكرث من نوع من اأنواع الرخ�س ويحدد ذلك يف رخ�سة القيادة.

6/35-      تكون موا�سفات رخ�س القيادة ذات موا�سفات اأمنية عالية وحتدد الإدارة العامة للمرور 

البيانات التي ت�ستمل عليها.

المادة السادسة والثالثون: 

يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي :

1-     إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة 
الدراجات اآللية.

2-    إتمام سن العشرين لرخص القيادة العامة وقيادة مركبات 
األشغال العامة.

3-    أال يكون طالب رخصة القيادة العامة، ورخصة قيادة مركبات 
األشغال العامة، قد سبق الحكم عليه قضائيًا في جريمة اعتداء 
على النفس ، أو العرض ، أو المال ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4-     أال يكون طالب الرخصة - مهما كان نوعها - قد أُدين بحكم 
قضائـي بتعاطـي المخدرات أو صنعها   أو تهريبها ، أو ترويجها ، 

أو حيازتها ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5-    اإلقامة النظامية لغير السعوديين. 

6-     السالمة من األمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة 
المرخص بقيادتها.

7-    إتمام ساعات تدريبية في مدارس تعليم قيادة المركبات، واجتياز 
اختبار القيادة. وتحدد الالئحة عدد الساعات التدريبية الالزمة ، 

واالختبار الخاص بكل رخصة ، وشروط أدائه.

8-   دفع الرسوم المقررة.

9-     تسديد الغـرامات المرورية المترتبـة على مخالفات سابقة، 
إن وجدت.

1/36-     املعترب يف حتديد ال�سن النظامي لطالب الرخ�سة هو التاريخ الهجري.

2/36-      ي�سرتط فيمن يرغب احل�سول على رخ�سة قيادة مهما كان نوعها اأن يحمل هوية وطنية 

لل�سعوديني، اأو هوية مقيم لغري ال�سعوديني، اأو وثيقة نظامية لإقامته يف اململكة.

3/36-      ميكن ملواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي احل�سول على رخ�سة قيادة ب�سرط الإقامة 

الفعلية اأو العمل.

4/36-      يكون �سرط رد العتبار الوارد يف املادة ال�ساد�سة والثالثون من النظام يف الق�سايا التي 

تتوفر فيها �سروط ت�سجيل ال�سابقة.

5/36-      ي�سرتط للح�سول على اأي رخ�سة من رخ�س القيادة اأو جتديدها اأن تثبت لياقة طالب 

الرخ�سة طبياً مبوجب تقرير طبي معتمد من جهة الخت�سا�س تثبت �سالمة اجل�سم والعقل 

والب�سر من ناحية قوة الإب�سار ومتييز الألوان ، وميكن للمواطن املقيم خارج اململكة جتديد 

رخ�سته بعد اإثبات لياقته الطبية من اجلهة املعتمدة من ممثليات اململكة يف تلك البالد.

6/36-      ي�سرتط للح�سول على رخ�سة قيادة النقل الثقيل واحلافالت اأن يكون م�ستوى النظر 

بالتقومي اأو بدونه )6/6( يف كلتا العينني، ويق�سد بالتقومي ا�ستعمال النظارات اأو العد�سات 

الال�سقة اأو غريها من و�سائل تقومي الإب�سار املعتد بها طبياً.

7/36-      يتم تقييم م�ستوى قيادة طالب الرخ�سة وفق اآلية تعتمدها الإدارة العامة للمرور لت�سنيف 

م�ستوى القيادة ح�سب الآتي: )يجيد القيادة، متو�سط الإجادة، ل يجيد القيادة(.

 8/36-      حتدد ال�ساعات التدريبية لطالب الرخ�سة ح�سب نوع الرخ�سة وم�ستوى اإجادته للقيادة 

ح�سب الآتي :

1/8/36-      ال�ساعات التدريبية لرخ�سة القيادة اخلا�سة ورخ�سة الدارجة الآلية وترخي�س القيادة 

املوؤقت كالتايل:

1/1/8/36-     يجيد القيادة )6( �ساعات تدريبية مق�سمة على )4( �ساعات تدريب نظري ، و�ساعتني 

تدريب عملي.

2/1/8/36-      متـو�ســط الإجــادة )15( �ســاعة تدريبيـة مق�سمــة على )5( �ســاعات تدريب نظري ، 

و )10( �ساعات تدريب عملي.

3/1/8/36-      ل يجيد القيادة )30( �ساعة تدريبية مق�سمة على )6( �ساعات تدريب نظري ، و )24( 

�ساعة تدريب عملي.

2/8/36-     ال�ساعات التدريبية للرخ�سة العامة كالتايل :

1/2/8/36-     يجيد القيادة )12( �ساعة تدريبية مق�سمة على )6( �ساعات تدريب نظري ، و )6( 

�ساعات تدريب عملي.

2/2/8/36-     متو�سط الإجادة )30( �ساعة تدريبية مق�سمة على )7( �ساعات تدريب نظري ، و )23( 

�ساعة تدريب عملي.

3/2/8/36-     ل يجيد القيادة )40( �ساعة تدريبية تدريب مق�سمة على )8( �ساعات تدريب نظري و 

)32( �ساعة تدريب عملي.

3/8/36-     ال�ساعات التدريبية لرخ�سة قيادة مركبات الأ�سغال العامة كالتايل :

1/3/8/36-     يجيد القيادة )20( �ساعة تدريبية مق�سمة على )5( �ساعات تدريب نظري ، و )15( 

�ساعة تدريب عملي.

2/3/8/36-     متو�سط الإجادة )60( �ساعة تدريبية مق�سمة على )7( �ساعات تدريب نظري ، و )53( 

�ساعة تدريب عملي.

3/3/8/36-     ل يجيد القيادة )90( �ساعة تدريبية مق�سمة على )9( �ساعات تدريب نظري ، و )81( 

�ساعة تدريب علمي.
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9/36-      يتم تقييم وتدريب واختبار طالب الرخ�سة على نوع املركبة التي يرغب يف احل�سول على 

رخ�سة لقيادتها.

10/36-    يف حالة عدم اجتياز املتدرب لختبار القيادة النظري اأو العملي يف املرة الأوىل فعلى مدر�سة 

تعليم القيادة التي تدرب فيها حتمل تكاليف اإعادة التدريب بواقع )3( �ساعات تدريب 

نظري ملن مل يجتاز الختبار النظري اأو )6( �ساعات تدريب عملي ملن مل يجتاز الختبار 

العملي على اأن يكون للمتدرب املعاد تدريبه الأولوية يف التدريب.

11/36-    يف حالة عدم اجتياز املتدرب لختبار القيادة للمرة الثانية فيتحمل ن�سف تكاليف اإعادة التدريب 

بواقع )6( �ساعات تدريب نظري ملن مل يجتاز الختبار النظري اأو )10( �ساعات تدريب عملي 

ملن مل يجتاز الختبار العملي على اأن يكون للمتدرب املعاد تدريبه الأولوية يف التدريب.

12/36-    يف حالة عدم اجتياز املتدرب لختبار القيادة للمرة الثالثة فيتحمل تكاليف الدرا�سة بواقع 

)10( �ساعات تدريب نظري ملن اأخفق يف الختبار النظري ، اأو )20( �ساعة تدريب عملي ملن 

يجتاز الختبار العملي على اأن يقت�سر تدريبه على اجلوانب التي اأخفق فيها وعلى اأن يكون 

للمتدرب املعاد تدريبه الأولوية يف التدريب.

13/36-    يف حال عدم اجتياز املتدرب لختبار القيادة للمرة الرابعة �سواء يف الختبار النظري اأو 

العملي فيعامل معاملة طالب الرخ�سة اجلديد.

14/36-    يعطى املتدرب ال�ساعات التدريبية النظرية والعملية املقررة له على اأن يخ�س�س له مدرب 

لتدريبه عملياً.

15/36-   تعد الإدارة العامة للمرور برامج التدريب النظري والعملي واآلية الختبار النظري والعملي.

16/36-    من يحمل رخ�سة قيادة اأجنبية معرتف بها �سارية املفعول ويرغب يف احل�سول على رخ�سة قيادة 

�سعودية فيخ�سع ل�ساعات تدريبية بواقع )�ساعتني( مق�سمة على )�ساعة( للتدريب النظري و )�ساعة( 

للتدريب العملي واإذا ات�سح عدم اإجادته للقيادة فيتم معاملته معاملة طالب الرخ�سة اجلديد.

17/36-   يتم اأداء الختبار وفق ال�سروط التالية:

1/17/36-   اإمتام �ساعات التدريب النظري والعملي املقررة.

2/17/36-   يتم الختبار العملي على مهارات القيادة التي مُتّكن ال�سائق من القيادة ب�سورة اآمنة.

3/17/36-    يتم الختبار النظري على معرفة املتدرب ملا ورد يف نظام املرور ولئحته التنفيذية من اأحكام 

وتنظيمات لل�سري على الطرق والعالمات والإ�سارات املرورية وقواعد ال�سالمة العامة.

4/17/36-    يكون الختبار النظري والعملي كاًل على حده ، ول مينع عدم اجتياز اأحدهما من اأداء 

الختبار الآخر.

المادة السابعة والثالثون:

يعفى من شرط االختبار الوارد في الفقرة )7( من المادة )السادسة 
والثالثين( من هذا النظام ، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية 

معترف بها من اإلدارة المختصة في المملكة وتكون سارية 
المفعول.

1/37-     حتدد الإدارة العامة للمرور الرخ�س الأجنبية التي يعفى من �سرط الختبار الوارد يف 

الفقرة )7( من املادة )ال�ساد�سة والثالثني( من نظام املرور.

2/37-     على من يحمل رخ�سة القيادة الأجنبية ويرغب يف احل�سول على رخ�سة قيادة �سعودية 

اإمتام ال�ساعات التدريبية الواردة يف املادة )16/36( من هذه الالئحة.

3/37-     اأن تتالءم رخ�سة القيادة التي يرغب املتقدم يف احل�سول عليها مع نوع الرخ�سة الأجنبية 

التي يحملها.

4/37-     ت�ستبدل رخ�س القيادة ال�سارية املفعول ال�سادرة من اإدارات املرور املخت�سة بدول جمل�س 

التعاون اخلليجي برخ�س �سعودية مماثلة.

المادة الثامنة والثالثون: 

1 -    تتولى اإلدارة المختصة تنظيم إصدار الرخص الدولية ، ودفاتر 
المرور والمكث المؤقت )التربيتك( وفقًا لما تحدده الالئحة. 

2-    يعاقب كل من يخالف الضوابط التي تضعها اإلدارة المختصة ، 
وفقًا للفقرة )1( من هذه المادة  بغرامة مالية ال تتجاوز )مائة ألف( 

ريال . وتضع الالئحة تصنيفًا لتلك المخالفات وما يقابلها من 
عقوبات  مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.

3-   في حال تكرار المخالفة خالل سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة 
األولى ، يعاقب المخالف بغرامة مالية ال تقل عن نصف مقدار 

الغرامة المنصوص عليها في الفقرة )2( من هذه المادة ، وفي 
حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خالل سنة من تاريخ ارتكاب 

المخالفة السابقة ، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية 
المقررة في المرة الثانية أو إلغاء الترخيص ، أو بهما معًا.

1/38-    تتوىل الإدارة العامة للمرور الرتخي�س للجهات التي تراها باإ�سدار الرخ�س الدولية.

2/38 -   على اجلهات التي ترغب يف اإ�سدار رخ�س القيادة الدولية التقيد بال�سوابط التالية:

1/2/38-    احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات ذات العالقة.

2/2/38-    احل�سول على �سجل جتاري مبزاولة الن�ساط.

3/2/38 -   الربط اآلياً مع اأنظمة املرور التقنية وتوثيق الرخ�سة عرب ذلك.

4/2/38 -    الرجوع اإىل الإدارة العامة للمرور لأخذ املوافقة املطلوبة يف حال رغبتها التعاقد مع وكالء 

اآخرين.

5/2/38 -    اأن يكون اإ�سدار الرخ�سة الدولية وفقاً ملا ورد يف اتفاقية فيينا )1968م(  التي تنظم 

حركة املرور على الطرق وما يجري عليها من تعديالت.

3/38 -   ي�سرتط للح�سول على رخ�سة قيادة دولية ما يلي :

1/3/38-     اأن يكون طالب الرخ�سة لدية رخ�سة قيادة �سارية املفعول �سادرة من اإدارة املرور ول 

تقل مدة �سالحيتها املتبقية عن �سنة.

2/3/38 -   التاأكد من خلو �سجل طالب الرخ�سة من اأي قيود متنع ذلك.

3/3/38 -   تكون مدة �سالحية رخ�سة القيادة الدولية �سنة واحدة من تاريخ اإ�سدارها.

4/3/38 -   ت�سرف الرخ�سة الدولية ح�سب نوع وفئة الرخ�سة ال�سادرة من اإدارة املرور.

5/3/38 -    اإذا كان طالب الرخ�سة الدولية غري �سعودي ي�سرتط اأن يكون مقيم اإقامة نظامية يف اململكة.

6/3/38-     ل يجوز ا�ستخدام رخ�سة القيادة الدولية ال�سادرة من اململكة لقيادة املركبات باململكة اأو 

باأي دولة من دول جمل�س التعاون اخلليجي.

4/38-    يعاقب من يخالف �سوابط و�سروط اإ�سدار الرخ�س الدولية وفق اجلدول التايل :

العقوبةالمخالفة

)30.000( ثالثون األف ريالاإ�سدار رخ�سة قيادة دولية قبل احل�سول على ترخي�س

)5.000( خم�سة اآلف ريالاإ�سدار رخ�سة قيادة دولية دون توثيقها اآلياً

التعاقد مع وكالء لإ�سدار رخ�سة قيادة دولية دون 

موافقة الإدارة العامة للمرور
)30.000( ثالثون األف ريال

)20.000( ع�سرون األف ريالاإ�سدار رخ�سة قيادة دولية خمالفة لتفاقية فيينا

منح رخ�سة قيادة دولية ملن لي�س لديه رخ�سة قيادة 

�سارية املفعول �سادرة من اإدارة املرور
)5.000( خم�سة الآف ريال

)3000( ثالثة الآلف ريالمنح رخ�سة قيادة دولية ملن لديه رخ�سة قيادة منتهية

منح رخ�سة قيادة دولية ملن لديه رخ�سة قيادة مدة 

�سريانها تقل عن �سنة
)1000( األف ريال

)10.000( ع�سرة الآلف ريالمنح رخ�سة قيادة دولية ملن عليه قيود متنع ذلك

)5000(خم�سة الآلف ريالمنح رخ�سة قيادة دولية تزيد �سالحيتها عن �سنة

منح رخ�سة قيادة دولية ل تتوافق مع نوع وفئة 

الرخ�سة ال�سادرة من اإدارة املرور
)5000( خم�سة الآلف ريال

منح رخ�سة قيادة دولية لغري ال�سعودي الذي ل يقيم 

اإقامة نظامية باململكة
)20.000( ع�سرون األف ريال

5/38-     تتوىل الإدارة العامة للمرور تنظيم ومتابعة اأندية ال�سيارات فيما يخ�س اإ�سدار دفاتر العبور 

واملكث املوؤقت )الرتيبتك(.

6/38-     يتم اإ�سدار دفاتر العبور واملكث املوؤقت من قبل اأندية ال�سيارات الأع�ساء يف الحتاد الدويل 

لل�سيارات )FIA( والأندية املرخ�س لها بذلك.

7/38-    ت�سدر دفاتر العبور واملكث املوؤقت من قبل اجلهات املخولة بذلك وفقاً لل�سوابط التالية:

1/7/38-    ح�سول نادي ال�سيارات الغري ع�سو يف الإحتاد الدويل لل�سيارات )FIA( على موافقة 

الإدارة العامة للمرور باإ�سدار دفاتر العبور املعتمدة.

2/7/38-   الرتباط اآلياً مع اأنظمة املرور التقنية.

3/7/38-    احل�سول على موافقة الإدارة العامة للمرور عند تفوي�س جهات اأخرى باإ�سدار تلك الدفاتر.

4/7/38-    متابعة عودة املركبة بعد انتهاء �سالحية الدفرت واإبالغ اجلهة املخت�سة بالإدارة العامة 

للمرور يف حال عدم عودتها.

5/7/38-    عدم اإ�سدار دفاتر العبور للمركبات امل�سدرة واملركبات التي حتمل لوحات غري �سعودية 

واملركبات التابعة للهيئات واملنظمات الدولية والبعثات.
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6/7/38-   عدم اإلزام امل�ستفيد باإح�سار اأي �سمان كالكفالة ونحوها.

8/38-    ي�سرتط للح�سول على دفرت العبور واملكث املوؤقت )الرتيبتك( ما يلي:

1/8/38-    اأن تكون رخ�سة �سري املركبة �سارية املفعول ول تقل مدة �سريانها عن مدة تاأ�سرية 

اخلروج والعودة .

2/8/38-   وجود اإثبات ال�سخ�سية وجواز ال�سفر بحيث تكون �سارية املفعول.

3/8/38 -   وجود تفوي�س بالقيادة للمركبة خارج اململكة لغري مالكها.

4/8/38-    اأن يحمل �سائق املركبة رخ�سة قيادة �سارية املفعول تتنا�سب مع حجمها ونوعها.

5/8/38-    خلو �سجل املركبة ومالكها اأو املفو�س له بالقيادة من اأي قيود متنع ذلك.

6/8/38-     تعهد امل�ستفيد باإرجاع املركبة للمملكة مبا�سرًة قبل انتهاء �سالحية دفرت )الرتيبتك( واملحافظة 

على املركبة اأثناء تواجدها خارج اململكة وعدم ا�ستخدامها مبا ي�سيء ل�سمعة اململكة.

9/38-        يلزم كل من خرج مبركبة �سعودية خارج اململكة باإعادتها خالل املدة امل�سموح بها وتتوىل 

اجلهة املخت�سة بالإدارة العامة للمرور عند عدم جتاوب مالكها مع اجلهات مانحة الدفرت 

اتخاذ التدابري الالزمة حيال ذلك.

10/38-   يعاقب من يخالف �سوابط و�سروط اإ�سدار دفاتر املرور واملكث املوؤقت )الرتيبتك( وفق 

اجلدول التايل :

العقوبةالمخالفة
)30.000( ثالثون األف ريالاإ�سدار دفرت املرور )الرتيبتك( قبل احل�سول على الرتخي�س

)20.000( ع�سرون األف ريالاإ�سدار دفرت مرور غري معتمد من الحتاد الدويل لل�سيارات

)5.000( خم�سة الآلف ريالاإ�سدار دفرت مرور دون توثيقه اآلياً

التعاقد مع جهات اأخرى لإ�سدار دفاتر مرور دون موافقة 

الإدارة العامة للمرور
)30.000( ثالثون األف ريال

)20.000( ع�سرون األف ريالعدم متابعة عودة املركبات بعد انتهاء �سالحية الدفرت

عدم اإ�سعار الإدارة العامة للمرور بعدم عودة املركبات بعد 

انتهاء �سالحية الدفرت
)10.000( ع�سرة الآلف ريال

)20.000( ع�سرون الآلف ريالاإ�سدار دفرت مرور ملركبة مينع اإ�سدار دفرت لها

)5.000( خم�سة الآلف ريالاإلزام امل�ستفيد بتقدمي اأي �سمان عند اإ�سدار الدفرت

)3000( ثالثة الآلف ريالاإ�سدار دفرت مرور ملركبة رخ�سة �سريها منتهية

اإ�سدار دفرت مرور ملركبة مدة �سريان رخ�سة �سريها اأقل من 

مدة تاأ�سرية اخلروج والعودة لغري ال�سعوديني
)3000( ثالثة الآلف ريال

)10.000( ع�سرة الآلف ريالاإ�سدار دفرت مرور ملن لي�س لديه اإثبات �سخ�سية اأو جواز �سفر

اإ�سدار دفرت مرور ملن لديه اإثبات �سخ�سية اأو جواز �سفر 

منتهي ال�سالحية
)3000( ثالثة الآلف ريال

)10.000( ع�سرة الآلف ريالاإ�سدار دفرت مرور ملن لي�س لديه تفوي�س بقيادة املركبة

)5000( خم�سة الآلف ريالاإ�سدار دفرت مرور ملن لي�س لديه رخ�سة قيادة

اإ�سدار دفرت مرور ملن لديه رخ�سة قيادة ل تتنا�سب مع حجم 

ونوع املركبة
)3000( ثالثة الآلف ريال

)3000( ثالثة الآلف ريالاإ�سدار دفرت مرور ملن لديه رخ�سة قيادة منتهية

اإ�سدار دفرت مرور ملركبة عليها اأو على مالكها اأو على 

املفو�س له بقيادتها قيود متنع ذلك
)20.000( ع�سرون األف ريال

اإ�سدار دفرت مرور دون اأخذ التعهد الالزم باإرجاع املركبة 

للمملكة قبل انتهاء �سالحية الدفرت
)3000( ثالثة الآلف ريال

المادة التاسعة والثالثون: 

استثناء من الفقرة )1( من المادة )السادسة والثالثين( من هذا 
النظام ،  يجوز -  وفق ضوابط تحددها الالئحة - منح ترخيص مؤقت ال 

تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة من العمر.
1/39-    يقت�سر ا�ستخدام ترخي�س القيادة املوؤقت على قيادة املركبات اخلا�سة داخل اململكة.

2/39-     اأن يكون طالب الرتخي�س قد اأمت �سن ال�سابعة ع�سر ويحمل هوية وطنية م�ستقلة لل�سعوديني 

اأو هوية مقيم م�ستقلة لغري ال�سعوديني ، اأومن يحمل وثيقة نظامية لإقامته يف اململكة.

3/39-    اأن يطبق بحقه ال�سروط املطلوبة للح�سول على رخ�سة القيادة.

4/39-     يف حال اإمتام �ساحب الرتخي�س ل�سن الثامنة ع�سر في�ستبدل الرتخي�س برخ�سة قيادة 

خا�سة دون اإخ�ساعه للتدريب و الختبار.

المادة األربعون: 

تعد باالتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط الالزمة للحصول 
على رخصة القيادة ألعضاء البعثات الدبلوماسية ، والقنصلية ، 

والهيئات اإلقليمية ، والدولية ، المعتمدين في المملكة.
 1/40-     حل�سول اأع�ساء البعثات الدبلوما�سية والقن�سلية والهيئات الإقليمية والدولية املعتمدين 

باململكة على رخ�س قيادة يجب مراعاة ما يلي :

1/1/40-    طلب من وزارة اخلارجية لإ�سدار رخ�سة القيادة مو�سح به اإذا كان ع�سو البعثة 

معفى من الر�سوم من عدمه.

2/1/40-   يتم ا�ستبدال رخ�س القيادة ح�سب نوع الرخ�سة التي يحملها ع�سو البعثة الدبلوما�سية .

3/1/40-    يجوز ملن يحمل رخ�سة قيادة �سارية املفعول القيادة مبوجب رخ�سته ملدة �سنة من 

تاريخ دخوله للمملكة اأو انتهاء �سالحية رخ�سته اأيهما اأقرب.

4/1/40-    ميكن لع�سو البعثة الذي ل يحمل رخ�سة قيادة احل�سول على رخ�سة القيادة املطلوبة 

وفق اإجراءات اإ�سدار الرخ�س الواردة يف )املادة ال�ساد�سة والثالثون( من هذا النظام 

ولئحته التنفيذية.

المادة الحادية واألربعون: 

تكون مدة صالحية رخص القيادة بأنواعها وفق ما تحدده الالئحة.

1/41 -    تكون مدة �سالحية رخ�سة القيادة اخلا�سة ورخ�سة قيادة الدراجة الآلية �سنتني اأو خم�س 

�سنوات اأو ع�سر �سنوات.

2/41 -    تكون مدة �سالحية رخ�سة القيادة العامة ورخ�سة قيادة الأ�سغال العامة �سنتني اأو 

خم�س �سنوات.

المادة الثانية واألربعون: 

تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية واألجنبية المعترف بها 
بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة 

صالحيتها، أيهما أقرب.
1/42-   ي�ستــرط اأن تكون الرخ�سة التي يحملها تتنا�سب مع نوع املركبة التي يقودها.

2/42-   يجوز لإدارة املرور طلب ترجمة معتمدة للرخ�س.

3/42-    يجوز قيادة املركبة برخ�سة قيادة دولية اأو اأجنبية �سارية املفعول اإذا كان ال�سائق زائرًا 

وملدة �سنة من تاريخ دخوله اأو انتهاء فرتة �سالحية رخ�سة قيادته اأيهما اأقرب.

4/42-    ي�سمح ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية قيادة املركبة برخ�س القيادة 

ال�سادرة من دولهم خالل مدة �سريان مفعولها.

5/42-   ل يعتد برخ�سة القيادة الدولية ال�سادرة من دول جمل�س التعاون اخلليجي.

المادة الثالثة واألربعون: 

يحق لذي االحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم 
تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة. وتحدد الالئحة و 

الضوابط الالزمة لذلك.
1/43-    ميكن لذي الحتياجات اخلا�سة اأن يح�سل على رخ�سة قيادة �سريطة اأن يتم �ساعات التدريب 

املقررة ويجتاز اختبار القيادة بنجاح بعد جتهيزه وجتهيز مركبته بو�سائل خا�سة مالئمة، 

وبعد ح�سوله على تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على قيادة املركبة التي يرغب احل�سول 

على رخ�سة لقيادتها.

2/43-    يجب اأن تدون يف رخ�سة القيادة املعطاة لذي الحتياجات اخلا�سة الو�سائل الواجب 

جتهيز ال�سائق و �سيارته بها واأن ين�س فيها على اأنه ل يجوز له قيادة ال�سيارة اإل اإذا 

توفرت تلك الو�سائل.

المادة الرابعة واألربعون: 

تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن 
وجدت. وتحدد الالئحة شروط ذلك.

يتم جتديد رخ�سة القيادة وفق ال�سروط التالية:   -1/44

1/1/44-   اأن يكون لئق طبياً.

2/1/44-   ت�سديد ر�سوم التجديد والغرامات املرتتبة ـ اإن وجدت ـ .

3/1/44-   خلو �سجله من القيود التي متنع ذلك.
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2/44-    ميكن جتديد رخ�سة القيادة قبل انتهاء �سالحيتها ب�سنة على اأن تبداأ فرتة التجديد مع تاريخ 

التجديد ال�سابق.

المادة الخامسة واألربعون: 

يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم 
المقررة ، والغرامات المترتبة إن وجدت .  وتحدد الالئحة اإلجراءات 

الالزمة لذلك.

1/45-    اإذا كانت رخ�سة القيادة التالفة اأو املفقودة �سارية املفعول فيتم �سرف بدًل عنها بعد دفع 

الر�سوم املقررة والغرامات املرتتبة ـ اإن وجدت ـ ما مل يوجد اأي قيد مينع ذلك.

2/45-    اإذا كانت رخ�سة القيادة التالفة اأو املفقودة منتهية ال�سالحية فيطبق عليها اإجراءات جتديد 

الرخ�سة بعد دفع الر�سوم املقررة والغرامات املرتتبة ـ اإن وجدت ـ.

المادة السادسة واألربعون:

يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير ، أو رهنها ، أو ارتهانها. 

1/46-    ل يجوز ل�ساحب رخ�سة القيادة حجزها لدى الغري.

2/46-    ل يجوز ل�ساحب رخ�سة القيادة رهنها لدى الغري لقاء اأي التزام مهما كان نوعه.

3/46-    ل يجوز لأي �سخ�س طبيعي اأو اعتباري ارتهان رخ�سة القيادة لأي �سبب كان.

4/46-     يجوز لرجل الأمن طلب رخ�سة القيادة والإطالع عليها والتحقق من �سحتها وتدوين 

معلوماتها ول يعد ذلك حجزًا لها.

المادة السابعة واألربعون: 

1 -    ال يجوز إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات إال 
بموجب ترخيص من اإلدارة المختصة  كما ال تجوز  مزاولة مهنة 

تعليم القيادة إال بموجب رخصة .  وتحدد الئحة خاصة يصدرها وزير 
الداخلية األحكام المنظمة لذلك.

2-    يعاقب كل من يخالف األحكام المتعلقة بالفقرة )1( من هذه 
المادة بواحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية:  

أ      -   اإلنذار. 

ب  -   غرامة مالية ال تتجاوز مائتي ألف ريال. 

ج   -   تعليق الترخيص أو الرخصة لمدة ال تزيد على ستة أشهر.

وتضع الالئحة تصنيفًا للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، مع 
مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.

3-    في حال تكرار  المخالفة خالل سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة 
األولى، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في 

حقه في المرة األولى، أو إيقاع أي عقوبة أخرى أشد وفقًا للفقرة 
)2( من هذه المادة.  وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية 

خالل سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، يعاقب المخالف 
بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية أو إلغاء 

الترخيص ، أو بهما معًا.
 1/47-     يتوىل الأمن العام / الإدارة العامة للمرور اإعداد الالئحة اخلا�سة باإن�ساء وت�سغيل مدار�س 

تعليم قيادة املركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة و الأحكام املنظمة لذلك وفقاً ملا جاء يف 

ن�س املادة )ال�سابعة والأربعون( من نظام املرور وت�سدر بقرار من وزير الداخلية .

المادة الثامنة واألربعون: 

لإلدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة، أو عدم تجديدها؛ إذا ثبت أن 
حاملها فاقد األهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له 

بقيادتها.
1/48 -     لإدارة املرور املعنية اإلغاء رخ�سة القيادة ، اأو عدم جتديدها ، اإذا ثبت اأن حاملها فاقد 

الأهلية اأو اللياقة الطبية مبوجب �سهادة طبية معتمدة.

2/48 -     يجوز اإعادة الرخ�سة امللغاة وجتديدها ل�ساحبها اإذا ثبت اأنه لئق طبياً مبوجب �سهادة 

طبية معتمدة.

المادة التاسعة واألربعون: 

لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية 
المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد الالئحة واجبات هذه 

الجمعيات واختصاصاتها.
1/49-    مع مراعاة ما ورد يف نظام اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 

)م/8( وتاريخ 19-2-1437هـ، يجوز اإن�ساء جمعيات اأهلية غري حكومية تكون دوافعها 

اإن�سانية وت�سم اأع�ساء متطوعني وتكون واجباتها واخت�سا�ساتها ما يلي :

1/1/49-    التوعية باأهمية املحافظة على ال�سالمة املرورية بالتن�سيق مع اإدارة املرور.

2/1/49-    اإعداد احلمالت الوطنية املرورية للتوعية باملخاطر املرتتبة على احلوادث املرورية.

3/1/49-     الت�سجيع على العمل التطوعي يف جمال التوعية املرورية وتنمية ال�سعور بامل�سوؤولية من 

كافة اأفراد املجتمع.

4/1/49-     العتناء باجلوانب الإن�سانية للمت�سررين من احلوادث املرورية وتقدمي امل�ساعدات 

الالزمة لهم.

5/1/49-     عقد الندوات واملوؤمترات وور�س العمل واإقامة الفعاليات والأن�سطة يف جمالت ال�سالمة 

املرورية.

6/1/49-     اإعداد برامج اإر�سادية وتوعوية تهدف اإىل تنمية القيم املرورية لدى الفئات امل�ستهدفة من 

احلمالت املرورية.

7/1/49-    امل�ساركة يف فعاليات واأ�سابيع املرور اخلليجي والعربي والعاملي.

الباب اخلام�ص

تنظيمات ال�سري على الطرق

المادة الخمسون:

يجب االلتزام بتنظيمات السير على الطريق، وفقًا لما يحدده 
النظام والالئحة.

1/50-  اإلدارة المختصة مخولة بتطبيق هذا النظام والئحته التنفيذية 
وتقوم بتنظيم السير على الطرق وفقًا لآلتي:

1/1/50-     حتديد الأوقات امل�سموح بها لدخول ال�ساحنات واملعدات الثقيلة، وما يف حكمها اإىل املدن 

اأو اخلروج منها ، مع و�سع اللوحات الدالة على ذلك.

2/1/50-     تقييد ا�ستعمال املنبهات ال�سوتية داخل املناطق املاأهولة ، اأو منعها كلياً اأو جزئياً يف 

بع�س املناطق ال�سكنية يف اأوقات الراحة وال�سكون ، با�ستثناء حالت الطوارئ.

3/1/50-     منع اأي كتابة اأو ر�سم اأو مل�سق اأو اأي بيان اآخر على ج�سم املركبة ، اأو اأي �سكل من 

اأ�سكال الدعاية والإعالن دون موافقة اجلهات املخت�سة.

4/1/50-     منع اإجراء �سباق للمركبات على الطرق ، اأو ال�سري يف مواكب اأو م�سريات دون احل�سول 

على ت�سريح من اجلهات املخت�سة.

5/1/50-    منع تظليل زجاج املركبة خالف ال�سوابط وال�سروط التي ت�سعها الإدارة العامة للمرور.

6/1/50-    منع القيام باأعمال على الطرق قبل التن�سيق مع الإدارة املخت�سة.

7/1/50-    و�سع ال�سوابط املنظمة للقيام بالأعمال على الطرق بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.

8/1/50-     و�سع ال�سوابط املنظمة للمطبات ال�سطناعية على الطرق بالتن�سيق مع اجلهات 

املخت�سة.

9/1/50-     اأن يكون لكل قطيع اأو جمموعة من احليوانات حار�س ويجب يف احلالت التي يكون فيها 

القطيع كبريًا تق�سيمه اإىل اأجزاء تف�سل بينها م�سافة كافية حتى ميكن للمركبات اجتيازها 

ب�سهوله ، كما يحظر ترك هذه احليوانات قرب الطريق بدون حرا�سة اإل اإذا كانت مقيدة 

باإحكام وبعيدة عن حرم الطريق.

2/50 -   يلتزم سائق المركبة بتنظيمات السير على الطرق وفقًا لآلتي:
1/2/50-     التقيد بنظام املرور ولئحته التنفيذية ، وتنفيذ تعليمات املخولني بتطبيقهما واإن 

تعار�ست مع القواعد املنظمة لل�سري، ويف جميع الأحوال ل تعفي تعليماتهم ول قواعد 

املرور وعالماته ال�سائق من واجبه يف اأخذ احليطة واحلذر.

2/2/50-    الك�سف على مركبته قبل حتريكها وعلى جميع اأجزائها والتاأكد من �سالمتها و�سالحيتها لل�سري.

3/2/50-     اإخراج املركبة من الطريق فورًا اإذا طراأ اأثناء �سريها عيوب من �ساأنها اأن توؤثر على 
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نظـام املرور ولئحته التنفيذية .. تتمة

ال�سالمة العامة ، وب�سكل اآمن لأقرب مكان خارج الطريق ، ويف حال تعطلها فعليه و�سع 

عالمات التحذير الالزمة جتنباً ل�سطدام املركبات بها ، مع اإبالغ اجلهات ذات العالقة.

4/2/50 -     ال�سيطرة على �سري مركبته ، واأن يقودها وفق ال�سرعة النظامية ، وعليه اأن يكيف �سريه 

مع كافة الظروف الطبيعية واأحوال الطريق الذي ي�سري عليه مبا يحقق ال�سالمة العامة 

لبقية م�ستخدمي الطريق.

5/2/50-     عدم ا�ستعمال املكابح )الفرامل( فجاأة اإل لل�سرورة اأو بداعي ال�سالمة واأل يحول دون 

�سري املركبات الأخرى اأو يعاك�س املنتفعني بالطريق.

6/2/50-     الوقوف عند وجود توجيه اأو عالمة توجب الوقوف اأمام مراكز ال�سبط الأمني اأو نقاط 

التفتي�س.

7/2/50-     عدم قطع �سفوف امل�ساة الع�سكرية والطالب والفرق الك�سفية والريا�سية واجلنائز وما 

يف حكمها وهي يف حالة �سري.

8/2/50 -    عدم اإيقاف حمرك املركبة بق�سد ت�سيريها بقوة اندفاعها.

9/2/50-      عدم ا�ستعمال اأجهزة التنبيه ال�سوتية اإل يف حالة ال�سرورة ، ول يجوز اإجراء اأي تعديل 

عليها مبا ل يتفق مع الغر�س منها.

10/2/50-    عدم تركيب اأو اإ�سافة اأ�سياء على املركبة تخالف املوا�سفة القيا�سية ال�سعودية.

11/2/50-    التزام مقعده اأثناء القيادة وعدم ترك املقود لأي �سبب.

12/2/50-     اإذا كان نهر الطريق الواحد مق�سماً اإىل عدة م�سارات جاز ال�سري مواكبة يف اجتاه واحد 

على م�سارات نهر الطريق ، على اأن تلتزم ال�سيارات البطيئة امل�سار الواقع اأق�سى اليمني 

اإل عند التاأهب لرتك الطريق من اأجل �سلوك طريق اآخر واقع اإىل الي�سار بعد التاأكد من 

اأن ذلك ل ي�سكل خطرًا على الآخرين وبعد اأن ينبه الغري من �سالكي الطريق. 

13/2/50-     يف حال التاأهب لتغيري اجتاه ال�سري ، عليه اأن يتاأكد م�سبقاً من اإمكانية اإجراء ذلك باأمان 

واأن ينبه غريه من �سالكي الطريق.

14/2/50-     توخي احلذر عند القرتاب من تقاطع الطرق واأن يقود مركبته ب�سرعة منا�سبة يتمكن 

معها من اإيقافها لي�سمح مبرور املركبات التي لها اأولوية املرور.

15/2/50-     يتقيد �سائق مركبة النقل باأجر باملواقف املعينة له ، اإ�سافة اإىل التقيد بدوره يف نقل الركاب.

16/2/50-     عدم �سري �سائق مركبة الأجرة ببطء اأو التوقف فجاأة وذلك ب�سكل يعرقل حركة ال�سري.

17/2/50-      على �سائق احلافلة املدر�سية اأو معاونيه اتخاذ ما ي�سمن �سالمة الطالب اأثناء ال�سري 

على الطريق.

18/2/50-       عدم القيام باإ�سافة ما يرفع اأو يزيد من �سوت حمرك املركبة ، وجتنب اإحداث اأي 

�سجة اأو اإزعاج عند ا�ستعمالها.

19/2/50-      على �سائقي املركبات التي ت�سري يف اجتاه واحد اأن يرتكوا فيما بينهم م�سافة كافية 

تتنا�سب مع �سرعة تلك املركبات بحيث تت�سع امل�سافة كلما زادت ال�سرعة منعاً 

للحوادث.

20/2/50-      على كل �سائق مركبة عند التالقي اأن يقرتب بقدر الإمكان من حافة م�سار املركبات 

املخ�س�س لجتاه حركة املرور بحيث يرتك م�سافة جانبية كافية اإذا مل يتي�سر له ترك 

هذه امل�سافة ب�سبب وجود عائق اأو م�ستعملني اآخرين للطريق، ويجب عليه تهدئة 

�سرعته اأو التوقف عند ال�سرورة حلني مرور م�ستعملي الطريق القادمني من اجلهة 

املقابلة لجتاهه.

21/2/50-      يجرى التالقي على اليمني والتجاوز من الي�سار وعلى ال�سائق يف حالة التالقي اأن يلتزم 

اجلهة اليمنى من الطريق بقدر الإمكان.

22/2/50-      يف حال تعطل اأي مركبة دبلوما�سية اأو قن�سلية فعلى �سائقها اأو اجلهة التابعة لها 

�سرعة اتخاذ الإجراءات ل�سحبها اأو اإ�سالحها.

23/2/50 -    على �سائق املركبة التزام اأق�سى اجلانب الأمين من الطريق يف احلالت التالية :

1/23/2/50-    اإذا كان �سينعطف اإىل طريق اآخر على ميينه.

2/23/2/50-    اإذا كان هناك منتفع اآخر �سيتجاوزه.

3/23/2/50 -    اإذا كانت �سرعة �سيارته اأقل من ال�سرعة الق�سوى امل�سرح بها.

4/23/2/50-    عندما تكون الروؤية غري وا�سحة على الطريق.

5/23/2/50-    اإذا تقابل مع مركبة اأخرى قادمة من الجتاه املعاك�س.

24/2/50-     على كل �سائق قبل القيام باأي حركة خا�سة بالنحراف ب�سيارته مييناً اأو �سماًل اأو 

الدوران اإىل اخللف يف الجتاه املعاك�س خلط �سريه مراعاة ما يلي :

1/24/2/50-    التاأكد من اإمكان اإجراء ذلك دون اأن يعر�س نف�سه اأو غريه من م�ستعملي الطريق للخطر.

2/24/2/50-    اإعطاء الإ�سارات الالزمة قبل بداية اإجراء احلركة بوقت كاف.

3/24/2/50-     اأن يقرتب يف وقت مبكر وقبلها مب�سافة كبرية من حافة الطريق الذي يرغب 

النحراف اإليه.

4/24/2/50-      األ ينعطف اإىل الجتاه الذي يرغب الدخول فيه اإل بعد التاأكد من خلوه من املركبات 

وامل�ساة واأن يتم ذلك ببطء.

يلتزم راكب المركبة بتنظيمات السير على الطرق وفقًا لآلتي:   - 3/50
1/3/50-     يكون الركوب والنزول من اجلانب الأمين للمركبة ، وعليه عدم اإخراج جزء من ج�سمه 

من النوافذ اأو غريها.

2/3/50-    عدم التعلق باأجزاء املركبة اخلارجية اأو ال�سعود اإليها اأو النزول منها وهي يف حالة �سري.

3/3/50 -     اتخاذ احليطة واحلذر عند فتح اأبواب املركبة �سواء عند ال�سعود اأو النزول حتى ل 

يعر�س م�ستعملي الطريق للخطر ، ويتم ذلك من اجلانب املال�سق للر�سيف.

4/50 -   يلتزم سائق الشاحنة والمعدة الثقيلة وما في حكمها بتنظيمات 
السير على الطرق وفقًا لآلتي :

1/4/50-    ال�سري يف امل�سار الأمين يف الطريق املتعدد امل�سارات.

2/4/50-     التقيد بالأوقات امل�سموح بها لدخول املدن اأو اخلروج منها وفق ما حتدده الإدارة املخت�سة.

3/4/50-     اإحكام غلق �سنابري ال�سهريج )الوايت( ، بالإ�سافة اإىل اإحكام اأغطية احلمولة املنقولة 

لل�ساحنة وما يف حكمها.

4/4/50-    عدم نقل الركاب على ال�ساحنات ومركبات الأ�سغال العامة .

5/4/50-    عدم ال�سري مبركبة الأ�سغال العامة على الطرق امل�سفلتة اإذا كانت عجالتها غري مطاطية.

6/4/50-     تغليف جنازير مركبة الأ�سغال العامة باملطاط يف حال العمل ، اأو غريه حلماية الإ�سفلت 

من ال�سرر، اأما يف حالة التنقل فيجب نقلها على مركبة اأخرى خم�س�سة لذلك.

7/4/50-     يف حالة الوقوف اأثناء الليل على الطريق خارج املدن يجب عليه اأن ي�سع خلف مركبته 

وبامتداد جانبها الأي�سر على م�سافة كافية منها اإ�سارة اأو اأكرث عاك�سة للنور مثلثة ال�سكل.

5/50-   يلتزم سائق الدراجة العادية وما في حكمها بتنظيمات السير 
وفقًا لآلتي:

1/5/50-     عدم التعلق اأثناء ال�سري باأي مركبة اأخرى اأو �سحب اأو حمل اأ�سياء تعر�سه اأو تعر�س 

م�ستخدمي الطريق للخطر.

2/5/50-     عدم �سري الدراجات يف جمموعات متوازية بل فرادى وخلف بع�سهم البع�س حماذين 

للجانب الأمين لنهر الطريق واإذا ُحدد م�سار خا�س ب�سري الدراجة فيلتزم به. 

3/5/50-    قيادتها بكلتا اليدين وعدم الن�سغال بغري الطريق.

4/5/50-     ال�سري يف اجلهة اليمنى من امل�سار الأمين لنهر الطريق ، وعدم النعطاف تارة اإىل اليمني 

واأخرى اإىل الي�سار اأو الندفاع ب�سرعة عالية.

5/5/50-    عدم ال�سري يف الطريق حر احلركة.

6/5/50-    عدم ال�سري على الأر�سفة اإل اإذا ترجل منها �سريطة اأن ي�سمح عر�س الر�سيف بذلك.

7/5/50-    ارتداء اخلوذة اأثناء �سري الدراجة.

8/5/50-    اأن تكون الدراجة جمهزة باإ�ساءة اأمامية وخلفية وعاك�سات خلفية.

9/5/50-    عدم اإركاب اأي مرافق اإل يف املكان املخ�س�س ـ اإن وجد ـ .

6/50-     قواعد وتنظيمات السير على الطرق:
1/6/50-     قواعد الأف�سلية:

1/1/6/50-     قواعد الأف�سلية على الطرق والتقاطعات الغري منظمة بوا�سطة الإ�سارات املرورية 

ح�سب الأولوية الآتية:

1/1/1/6/50 -     الأف�سلية ل�سائق املركبة املتقدم على غريه ، وعليه مراقبة حركة املرور من حيث 

تاأثرها باأي تغيري يف امل�سافة اأو الجتاه عند تخفيف �سرعته اأو تبديل اجتاهه 

وعليه األ يقف اأو يبدل اجتاه مركبته فجاأة على نحو يت�سبب يف وقوع حادث ما.

2/1/1/6/50-      الأف�سلية ل�سائق املركبة التي ت�سري باجتاه م�ستقيم يف حال �سري املركبتني 

حماذيتني ب�سكل متواٍز وعلى من يرغب تغيري اجتاهه اأن يعطي حق الأف�سلية يف 

املرور للمركبة التي ت�سري باجتاه م�ستقيم.

3/1/1/6/50-      الأف�سلية للمركبة التي ت�سري باجتاه م�ستقيم يف حال الدخول اأو اخلروج من طريق 

حر احلركة اإىل طريق اخلدمة اأو العك�س.

4/1/1/6/50-      الأف�سلية يف التقاطعات الغري منظمة بوا�سطة الإ�سارات املرورية للمركبة التي 

دخلت التقاطع اأوًل.

5/1/1/6/50-      الأف�سلية للمركبة القادمة من جهة اليمني عند ملتقى اأو تقاطع اأكرث من طريق 

مت�ساوي الأف�سلية ل يوجد به اإ�سارات �سوئية اأو رجل مرور.

6/1/1/6/50-     الأف�سلية للمركبة التي ت�سري داخل الدوار.

7/1/1/6/50-      الأف�سلية ملن كان طريقه مفتوحاً اإذا التقى �سائقان يف طريق ذي اجتاهني مت اإغالق 

جزء منه.

8/1/1/6/50-      الأف�سلية للمركبات القادمة من الجتاهات الأخرى على املركبة التي يرغب قائدها 

بالدوران اإىل اخللف.

9/1/1/6/50-      الأف�سلية للمركبة التي ت�سري على الطريق الرئي�سي يف حال التقائه مع الطريق الفرعي.
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10/1/1/6/50-   الأف�سلية للمركبة القادمة من الطريق الفرعي يف حالة التقائه مع الطريق الرتابي 

اأو طريق ذو ملكية خا�سة.

11/1/1/6/50-   الأف�سلية للمركبة القادمة من الطريق الرتابي يف حالة التقائه مع طريق ذو 

ملكية خا�سة.

12/1/1/6/50-   الأف�سلية للمركبة ال�ساعدة يف الطرق اجلبلية والطرق املائلة ذات النحدار 

ال�سديد على املركبة النازلة يف حال عدم متكنها من ال�سري يف اآن واحد عند تالقيها، 

اإل يف احلالة التي يكون فيها مكان لوقوف الطوارئ اأقرب للمركبة ال�ساعدة فعليها 

النتظار بالوقوف حلني مرور املركبة النازلة.

13/1/1/6/50-  الأف�سلية لعربات ودراجات الركوب على غريها من مركبات النقل البطيئة.

14/1/1/6/50-   على كل من يحق له طبقاً لقواعد املرور ا�ستمرار ال�سري ، اأو اأية اأولوية اأخرى 

اأن يتنازل عنها اإذا اقت�ست ذلك حالة املرور ، ول يجوز لآخر اأن يعتمد على هذا 

التنازل اإل بعد تفاهمه الوا�سح مع املتنازل ، وذلك لتجنب تعري�س م�ستعملي 

الطريق للخطر اأو الإ�سرار بهم اأو عرقلتهم اأو اإزعاجهم على غري وجه لزم ، 

لتجنب اإرباك حركة ال�سري اأو توقفه والعمل على حتقيق ان�سيابية حركة ال�سري.

2/1/6/50-   قواعد اأف�سلية مرور املركبات على ال�سكك احلديدية وفقا ملا يلي :

1/2/1/6/50-     الأولوية يف ال�سري على ال�سكك احلديدية للقطارات .

2/2/1/6/50-      اإذا كان ممر اخلط جمهز بحواجز اأو حمرو�س فعلى ال�سائق اأن يتقيد باحلاجز اأو 

بتعليمات حار�س املمر.

3/2/1/6/50-      اإذا كان ممر اخلط احلديدي على الطريق غري جمهز بحاجز اأو غري حمرو�س وجب 

على �سالك الطريق لدى روؤيته الإ�سارة النظامية الدالة على وجود ممر األ يدخل اإل 

بعد التاأكد من اإمكانية املرور باأمان وعدم وجود ما ي�سري اإىل اقرتاب قطار اإليه.

2/6/50-   القواعد املتعلقة بالتجاوز على الطرق على النحو التايل:

1/2/6/50-    التجاوز يكون من الي�سار دائماً يف الطريق املق�سم مل�سارين.

2/2/6/50-     التاأكد من اإمكانية التجاوز اإجراءه بدون خطر ، ومن وجود مت�سع كاف لذلك ، ومن 

كون الطريق مك�سوفاً وخالياً من مركبات اأخرى.

3/2/6/50-     عدم التجاوز يف املرتفعات غري املك�سوفة ، واملنحنيات احلادة واجل�سور املحدبة 

ومنعطفات الطرق ، وعند ممرات امل�ساة وعندما تكون هناك اإ�سارة اأو خطوط ذات 

الدللة متنع ذلك.

4/2/6/50-     عدم قيام �سائق املركبة املراد جتاوزها بزيادة �سرعة مركبته واأن يلتزم اأق�سى اليمني 

واأن يعطي اإ�سارة ال�سماح ل�سائق املركبة التي تريد اجتيازه.

5/2/6/50-     ي�سمح بالتجاوز من ميني املركبة اإذا اأعطى �سائقها الإ�سارة اأنه ينوي النعطاف اإىل 

الي�سار ، اأو اإذا كان الطريق مق�سماً لأكرث من م�سارين يف اجتاه واحد.

6/2/6/50-   يراعي �سائق املركبة قبل اإجراء التجاوز ما يلي:

1/6/2/6/50-    األ تكون املركبة املراد جتاوزها قد �سرعت يف جتاوز مركبة اأمامها اأو اأعطته اإ�سارة 

حتذير بذلك.

2/6/2/6/50-   األ تكون املركبة التي خلفه قد بداأت فعاًل يف جتاوزه.

3/6/2/6/50-    اأن يكون الطريق اأمامه خالياً من العوائق ووا�سح الروؤية واأن ياأخذ يف العتبار 

�سرعة املركبة التي يقودها واملركبة التي يتجاوزها.

4/6/2/6/50-    اإعالن رغبته يف جتاوز املركبة التي اأمامه بو�سوح ويف الوقت املنا�سب م�ستعماًل 

اإ�سارات التنبيه ال�سوئية.

5/6/2/6/50-   اأن يرتك م�سافة جانبية كافية بينه وبني املركبة التي يريد جتاوزها.

6/6/2/6/50-    مبجرد اإمتام عملية التجاوز يعود باملركبة اإىل ميني الطريق ، اإل اإذا اأراد تخطي 

مركبة اأخرى فاإنه يبقى يف م�ساره اإىل اأن يتم له ذلك وبعدها يعود اإىل ميني الطريق.

7/6/2/6/50-  يحظر على �سائق املركبة اإجراء التجاوز يف احلالت التالية:

1/7/6/2/6/50-    اإذا كانت الروؤية يف الطريق غري وا�سحة.

2/7/6/2/6/50-    اإذا كان اجتاه املرور يف الجتاه املقابل ل ي�سمح بهذا التجاوز باأمان.

3/7/6/2/6/50-     يف التقاطعات وعلى خطوط ال�سكة احلديدية وعلى اجل�سور واأماكن عبور امل�ساة.

4/7/6/2/6/50-    يف املنحنيات واملرتفعات واملنحدرات وامليادين والطرق الزلقه.

5/7/6/2/6/50-     اإذا كانت املركبة التي يراد جتاوزها ت�سري ب�سرعة اأكرب من املركبة التي تريد 

اإجراء التجاوز.

6/7/6/2/6/50-    اإذ كانت املركبة التي يراد جتاوزها قد بداأت بالفعل يف جتاوز مركبة اأمامها. 

7/7/6/2/6/50-    اإذا كانت املركبة التي خلفه قد �سرعت فعاًل يف جتاوز مركبته.

8/7/6/2/6/50 -    يف الأماكن املحظور فيها طبقاً لتعليمات الإدارة املخت�سة اإجراء هذا التجاوز.

9/7/6/2/6/50-      يف م�سارات املرور املحددة بخطوط طولية مت�سلة تف�سل بينها ول يجوز ال�سري 

على هذه اخلطوط اأو تخطيها.

7/50-    يلتزم سائق المركبة بقواعد السير الخاصة باالنعطاف وتبديل 
الطريق على النحو التالي:

1/7/50-     اإعطاء الإ�سارة ال�سوئية الالزمة عند رغبته تبديل وجهة �سريه نحو اليمني اأو الي�سار 

وذلك من م�سافة معقولة قبل تغيري الجتاه وعليه اإطفاء الإ�سارة بعد تغيري الجتاه.

2/7/50-     ينبه غريه من ال�سائقني باإ�سارة �سوئية من م�سافة معقولة يف حال اإيقاف مركبته واأن 

ي�ستمر يف اإعطاء الإ�سارة اإىل اأن تتوقف املركبة متاماً.

3/7/50-     يجري اللتفاف اإىل اليمني من الطرف الأمين للطريق ، ما مل تكن هناك اإ�سارات حمددة على 

الطريق ذات اأ�سهم موجهة اإىل اليمني اأو مدهونة يف مكان اآخر يف الطريق فيجب التقيد بها.

4/7/50-     القرتاب بقدر الإمكان من حافة الطريق املحاذية جلهة �سريه اإذا كان مق�سده ترك 

الطريق و�سلوك طريق اآخر ، اأما اإذا وجدت عالمات املرور على الطريق ت�سري اإىل الجتاه 

فعليه التقيد بالجتاه املحدد.

5/7/50-    عدم اللتفاف اإىل اخللف عندما تكون الإ�سارة حمراء اأو عندما توجد اإ�سارة متنع ذلك.

6/7/50-    يلتزم ال�سائق يف حالة اللتفاف اإىل الي�سار بالآتي:

1/6/7/50-    ال�سري على ميني اخلط املن�سف للطريق يف الطرق ذات الجتاهني.

2/6/7/50-    ال�سري على امل�سار الأي�سر يف الطرق ذات الجتاه الواحد.

3/6/7/50-    التقيد باإ�سارات املرور املنظمة حلركة ال�سري يف حال وجودها.

قواعد الوقوف والتوقف:   - 8/50
1/8/50-     يلتزم �سائق املركبة بعدم الوقوف يف الأماكن التالية:

1/1/8/50-     املوا�سع امل�سار اإليها باإ�سارات )ممنوع الوقوف( وال�سوارع العامة املدهونة اأر�سفتها 

باللون الأ�سفر.

2/1/8/50-    ال�سوارع العامة يف الأوقات التي حتددها الإدارة املخت�سة.

3/1/8/50-    عند اأي منعطف اأو على قمة طريق اأو يف ملتقى طرق.

4/1/8/50-    على اجل�سور وممرات امل�ساة. 

5/1/8/50-    على الأر�سفة املعدة ل�سري امل�ساة.

6/1/8/50-    الأماكن املخ�س�سة لفئة معينة من املركبات.

7/1/8/50-    عك�س اجتاه ال�سري اأو بعر�س الطريق اأو يف منت�سفه.

8/1/8/50-    على بعد اأو اأقل من )15( مرت من اإ�سارة �سوئية اأو منعطف.

9/1/8/50-    على بعد اأقل )20( مرت من ج�سر اأو نفق.

10/1/8/50-  على بعد اأقل من )7( اأمتار من �سنابري الإطفاء.

11/1/8/50-  على بعد اأقل )1.5( مرت ون�سف من ممرات طالب املدار�س.

2/8/50-     اأجزاء الطرق املعينة باإ�سارات )م�سموح الوقوف( اأو )ممنوع الوقوف( هي الأجزاء التي 

تبداأ عند اإ�سارة ال�سماح اأو املنع وتنتهي باأول منعطف بعد الإ�سارة اأو هي امل�سافة مابني 

الإ�ســارة والتي تليها اأو امل�ساحة املدهونة اأر�سفتها باللون الأ�سفر.

3/8/50-     يف الأماكن امل�سموح بالوقوف فيها يكون وقوف املركبات اإما على حدود الطريق اأو على 

جانب الر�سيف ب�سكل موازي له ما مل تكن هناك اإ�سارة تدل على الوقوف ب�سكل اآخر.

9/50-    القواعد المتعلقة بتنظيم حدود السرعة:
1/9/50-     يلتزم �سائق املركبة بقيادتها بكل انتباه واأن يكون م�سيطرًا على �سرعتها واأن يحدد هذه 

ال�سرعة وفقاً ل�سعوبات ال�سري اأو العوائق املحتملة وحتى يتمكن من اإيقافها على م�سافة 

كافية يف اأي حالة طارئة.

2/9/50-     على ال�سائق األ يتجاوز ال�سرعة الق�سوى املحددة ، وعند وجود حد اأدنى لل�سرعة فيجب 

التقيد به وعدم ال�سري ب�سرعة اأقل من ذلك.

3/9/50-     ل يعفي حتديد ال�سرعة الق�سوى ال�سائق من واجب تخفيف ال�سرعة واإيقاف املركبة يف 

كل حالة ميكن اأن ت�سبب حادثاً من جراء الظروف املختلفة ، وعليه اأن يخفف �سرعته 

بالأخ�س يف احلالت الآتية:

1/3/9/50-    اإذا ظهر له اأن الطريق مزدحم.

2/3/9/50-    اإذا كانت الروؤية غري وا�سحة لوجود �سباب اأو هطول اأمطار اأو هبوب عوا�سف رملية.

3/3/9/50-    يف املنعطفات واملنحدرات والطرق املزدحمة، وعند القرتاب من املرتفعات ومفارق الطرق.

4/3/9/50-    لدى مالقاة اأو جتاوز جمموعة من امل�ساة يف حالة ال�سري اأو التوقف.

5/3/9/50-    اإذا ظهر له عالمات رعب لدى احليوانات حني الإقرتاب منها.

4/9/50-    يجب على الإدارة املخت�سة الإعالن عن ال�سرعة امل�سموح بها وعن تعديالتها بالو�سيلة 

املنا�سبة وتو�سع يف اأماكن معينة وبارزة من الطريق.

5/9/50-     اإذا مل توجد اإ�سارة حتدد ال�سرعة الق�سوى التي يجب التقيد بها فال يجوز ل�سائق املركبة 

اأن ي�سري ب�سرعة تزيد عما ياأتي :

1/5/9/50-    )50( كيلو مرت داخل الأحياء ال�سكنية للمركبات ال�سغرية.

2/5/9/50-    )30( كيلو مرت داخل الأحياء ال�سكنية للمركبات الكبرية.

3/5/9/50-    )80( كيلو مرت على الطرق الرئي�سية داخل املدن للمركبات ال�سغرية.
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4/5/9/50-    )50( كيلو مرت على الطرق الرئي�سية داخل املدن للمركبات الكبرية.

5/5/9/50-    )120( كيلو مرت خارج حدود املدن للمركبات ال�سغرية.

6/5/9/50-    )100( كيلو مرت خارج حدود املدن للمركبات الكبرية.

6/9/50-     لالإدارة املخت�سة اأن تعني حدًا اآخر لل�سرعة الق�سوى والدنيا للمركبات على بع�س الطرق 

اأو بع�س اأق�سامها.

القواعد المنظمة لإلشارات الضوئية:  - 10 /50
1/10/50-     يلتزم ال�سائق عند و�سوله لالإ�سارة ال�سوئية بالآتي:

1/1/10/50-     عدم جتاوز منطقة عبور امل�ساة املدهونة اأو خط الوقوف املدهون بالقرب من 

الإ�سارة عندما يكون النور اأ�سفر اأو اأحمر ماعدا حالة اللتفاف اإىل اليمني يف الأماكن 

التي ي�سمح فيها بذلك.

2/1/10/50-     الوقوف يف مكان ميكنه من روؤية الإ�سارة يف حال كانت م�ساءة بالنور الأحمر عندما 

ل يوجد منطقة لعبور امل�ساة اأو خط للوقوف.

3/1/10/50-     التحرك مبا�سرة عند حتول الإ�سارة ال�سوئية اإىل النور الأخ�سر.

2/10/50-    يلتزم ال�سائق بقواعد اللتفاف لليمني عند الإ�سارة ال�سوئية وفقاً لالآتي:

1/2/10/50-      عدم الإلتفاف اإىل اليمني عند الإ�سارة ال�سوئية اإذا كانت م�ساءة باللون الأحمر يف 

حال وجود م�سار قبلها ي�سمح باللتفاف اإىل اليمني.

2/2/10/50-      يف حال عدم وجود م�سار قبل الإ�سارة ال�سوئية في�سمح بالإلتفاف اإىل اليمني اإذا كانت 

الإ�سارة م�ساءة باللون الأحمر بعد التوقف التام والتاأكد من �سالمة الإجراء ما مل 

يكن هناك عالمة متنع ذلك.

3/2/10/50-      يف حال كانت الإ�سارة م�ساءة باللون الأحمر ول يوجد م�سار قبلها ي�سمح بالإلتفاف 

اإىل اليمني مينع اللتفاف لليمني من غري امل�سار الأمين .

3/10/50-    تكون الإ�سارة ال�سوئية لتنظيم �سري املركبات على النحو التايل:

1/3/10/50-    اإلضاءة المستمرة:

1/1/3/10/50-    النور األخضر :  يعني ا�ستمرار �سري املركبة.

2/1/3/10/50-     النور األحمر :  يعني وجوب وقوف املركبة وعدم جتاوزها خلط الوقوف 

اأو اخلط الذي يكون يف م�ستوى عمود الإ�سارة ال�سوئية اأو عدم تخطيها ملنطقة 

عبور امل�ساة.

3/1/3/10/50-     النور البرتقالي :  يعني التحذير واأنه على املركبة التوقف وعدم جتاوز 

خط الوقوف ومنطقة عبور امل�ساة.

2/3/10/50-    اإلضاءة المتقطعة:

1/2/3/10/50-     النور األحمر:  وجوب التوقف عند خط الوقوف اأو يف م�ستوى عمود الإ�سارة 

ال�سوئية اأو عدم تخطي منطقة عبور امل�ساة اأو عدم جتاوز التقاطعات التي على 

م�ستوى واحد مع اخلطوط احلديدية اأو مداخل الكباري املتحركة اأو لإيقاف 

حركة املرور لإف�ساح الطريق اأمام �سيارات الطوارئ وعدم ال�سري حتى التاأكد من 

خلو الطريق من املركبات.

2/2/3/10/50-     النور البرتقالي : يعني ال�سماح لقائدي املركبات بال�ستمرار يف حركتهم مع 

توخي احلر�س واحلذر ال�سديدين.

3/3/10/50-     يكون تركيب اأنوار الإ�سارات ال�سوئية اإذا كان و�سع راأ�سي بالرتتيب التايل )اأحمر 

برتقايل ـ اأخ�سر( ويجوز تزويد الإ�سارات بعد�سات ذات اأ�سهم ت�سري اإىل اجتاهات 

املرور التي تدل عليها الإ�سارة.

قواعد استعمال مصابيح المركبة:  - 11/50
1/11/50-     يجب على ال�سائق اإ�ساءة اأنوار التالقي يف احلالت التالية:

1/1/11/50-     اإذا كان ي�سري لياًل على طريق جمهزة اأو غري جمهزة باإنارة عامة.

2/1/11/50-    اإذا كان ي�سري نهارًا عند وجود �سباب كثيف اأو عوا�سف رملية حتجب الروؤية.

3/1/11/50-     يف احلالت املمنوع فيها ا�ستعمال اأنوار القيادة.

2/11/50-    يجب على ال�سائق عدم اإ�ساءة اأنوار القيادة يف احلالت التالية:

1/2/11/50-     عند التقابل مع مركبة اأخرى وذلك لل�سماح لها مبتابعة �سريها ب�سهولة وبدون خطر.

2/2/11/50-    عند ال�سري خلف مركبة اأخرى مب�سافة ق�سرية.

3/2/11/50-     يف جميع الأحوال التي يجب فيها عدم التاأثري على اأنظار ال�سائقني الآخرين اإ�سافة اإىل 

عدم اإبهار بقية م�ستعملي الطريق.

4/2/11/50-    يف الطرق املجهزة باإنارة عامة داخل املدن.

5/2/11/50-     يراعـى عنـد ا�ستخـدام اأنوار القيـادة وجود ال�سـرورة مع اإطفائها عند زوال 

احلاجة لذلك.

3/11/50-    مينع ا�ستخدام اأنوار اإ�سافية يف املركبة دون موافقة اجلهات املخت�سة.

4/11/50-     يقت�سر ا�ستخدام املركبة املزودة باأنوار خا�سة لل�سباب يف حالة وجود ال�سباب اأو 

�سقوط الثلوج اأو الأمطار الغزيرة.

5/11/50-     يقوم ال�سائق يف حال وقوفه باملركبة على طريق غري جمهزة باإنارة عامة يف الليل اأو 

يف النهار يف حال وجود �سباب اأو ما يف حكمه بو�سع نور اأحمر يف موؤخرتها من اجلهة 

املعاك�سة للر�سيف اأو جلانب الطريق.

6/11/50-    ت�ستخدم اأنوار املو�سع يف احلالت التي ي�ستخدم فيها اأنوار التالقي.

المادة الخمسون مكرر:

يُشترط إلنشاء مراكز تجارية - أو ما في حكمها - الحصول على 
موافقة اإلدارة المختصة، وتحدد الالئحة اإلجراءات المنظمة لذلك، 

على أن يتم التنسيق في شأنها مع الجهات ذات العالقة.

50 مكرر/1 -      ت�سدر الإدارة العامة للمرور لئحة فنية حتدد املعايري وال�سرتاطات الالزمة 

للرتخي�س للمراكز التجارية وما يف حكمها فيما يتعلق باجلانب املروري.

50 مكرر/2 -      تعد الدرا�سة املرورية الالزمة للرتخي�س للمراكز التجارية وما يف حكمها من قبل 

مكاتب هند�سية ا�ست�سارية معتمدة من الإدارة العامة للمرور وفق الالئحة الفنية 

الواردة يف املادة رقم )50 مكرر/1( من هذه الالئحة.

50 مكرر/3-         تقوم اإدارة املرور بعد ا�ستكمال املتطلبات الالزمة باإ�سدار املوافقة على طلب الإن�ساء 

اأو رف�سه مع اإي�ساح �سبب الرف�س.

المادة الحادية والخمسون: 

تُعد عالمات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بهذا النظام 
جزءًا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من 

الجهات المختصة، وفقًا ألحكام هذا النظام والئحته.
1/51-     على ال�سائق التقيد بعالمات الطريق والعاك�سات وال�ساخ�سات امللحقة بنظام املرور ولئحته 

ما مل تعطى له تعليمات اأخرى من قبل رجال اجلهة املخولة بتطبيق اأحكام نظام املرور وهم 

بزيهم الر�سمي اأو بال�سارات الدالة عليهم.

2/51-     يف جميع الأحوال ل تعفي تعليمات من�سوبي اجلهة املخولة بتطبيق اأحكام نظام املرور 

ولئحته ول قواعد املرور ول العالمات الإر�سادية �سائقي املركبات من واجبهم يف العناية 

واللتزام باحليطة واحلذر اأثناء �سريهم.

3/51-     تكون عالمات الطريق والعاك�سات وال�ساخ�سات التي تو�سع على الطريق متفقة ما اأمكن 

مع العالمات والعاك�سات وال�ساخ�سات الدولية املعتمدة يف اتفاقية فيينا الدولية لعام 

1968م وتكون هذه العالمات طبقاً لالأ�سكال واملوا�سفات امللحقة بهذا النظام مع مراعاة 

ما يدخل على التفاقية من تعديالت يف امل�ستقبل، وتكون عاك�سة لياًل مبواد ف�سفورية كلما 

كان ذلك ممكناً.

4/51-     و�سـع العـالمـات والعـاك�سـات وال�ساخ�سـات علـى م�سافة كافية من املواقع اخلطرة 

للتنبيه عليها.

5/51-     تو�سع على مداخل اجل�سور والأنفاق وخارجها �ساخ�سات تبني التعليمات الواجب اإتباعها 

للمحافظة على اجل�سور والأنفاق و�سالمة املرور فيها.

6/51-    تكون عالمات املرور وفقاً ملا يلي:

1/6/51-     عالمات التحذير من اخلطر: تنبه م�ستعملي الطريق اإىل مواقع اخلطر على الطريق.

2/6/51-     عالمات الأولوية: تبني مل�ستعملي الطريق القواعد اخلا�سة ببع�س الأولويات يف 

التقاطعات والأجزاء ال�سيقة من الطريق اأو تفيد قائد املركبة ب�سرورة التوقف عند 

العالمات وعدم التحرك مرة اأخرى اإل بعد التاأكد من ا�ستطاعته ذلك بدون خطر.

3/6/51-     عالمات املنع والتقيد: وت�ستعمل ملنع م�ستعملي الطريق من القيام باأعمال معينة اأو 

اإلزامهم بالقيام باأعمال اأخرى وتو�سع هذه العالمات يف املكان املجاور مبا�سرة للنقطة 

التي �سيبداأ عندها املنع اأو التقيد اأو على م�سافة كافية لكي ينتبه اإليها م�ستخدمي الطريق.

4/6/51-     عالمات الإر�ساد والإعالم والتوجيه: وتعطي م�ستخدمي الطريق بع�س الإر�سادات اأو 

التوجيهات اأو تزودهم ببيانات ذات نفع لهم اأثناء ا�ستخدامهم الطريق.

المادة الثانية والخمسون:

يحظر إتالف عالمات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها 
أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي 

إلى اإلخالل بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًا.
1/52-    ل يجوز تركيب اأي لوحات اأو اإعالنات اأو اأجهزة من �ساأنها اأن توؤدي اإىل حدوث اإرباكا مع 



قـرارات و أنظـمـة UM AL-QURA97 ير 2020 م20 الجمعة 8 جمادى األولى  1441 هـ       3 ينا

السـنة 97 العدد 4812            

ية
خل

دا
ال

ة 
زار

 و
ت

ارا
قر

 

نظـام املرور ولئحته التنفيذية .. تتمة

مدلول عالمات املرور ، اأو اأجهزة املرور الأخرى ، اأو يكون من �ساأنها اأن جتعل هذه العالمات اأو 

الأجهزة اأقل و�سوحاً وفعالية اأو اأن توؤدي اإىل التاأثري على نظر ال�سائق اأو �سرف انتباهه بطريقة تهدد 

�سالمة املرور.

2/52-    يحظر و�سع اأي مل�سق على عالمات الطريق والعاك�سات وال�ساخ�سات واأجهزة مراقبة 

املرور اأو اإزاحتها من مكانها اأو تغيري اجتاهها.

المادة الثالثة والخمسون:

جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.

المادة الرابعة والخمسون: 

أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها، والمواكب 
الرسمية، وال يُعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سالمة الغير. 

1/54-    ت�ستخدم اأجهزة التنبيه اأثناء اأداء اخلدمة الطارئة.

2/54-    يحظر ا�ستخدام اأجهزة التنبيه ال�سوتية اإل يف حالت ال�سرورة وب�سفة متقطعة.

3/54-     يحظر على مركبات الطوارئ ا�ستعمال املنبهات اخلا�سة بها اإل يف حالة انطالقها للقيام 

بواجباتها.

4/54-     يحظر على اأي �سائق مالحقة مركبات الطوارئ وال�سري خلفها وهي �سائرة لأداء مهامها 

ويجب عليه اأن يرتك بينه وبني اأية مركبة من مركبات الطوارئ م�سافة كافية.

5/54-     على م�ستخدمي الطريق اأن يف�سحوا الطريق ملركبات الطوارئ اأثناء قيامها بخدمة طارئة وعدم 

جتاوزها اأثناء اأداء هذه اخلدمة وذلك مبجرد الإعالن عن اقرتابها بوا�سطة اأجهزة التنبيه 

ال�سوتية اأو ال�سوئية واأن يبادروا على الفور باتخاذ ما ميكنها من ال�سري دون اأدنى اإعاقة.

6/54-     على �سائقي املركبات اإف�ساح ممر ملركبات الطوارئ اأثناء قيامها بخدمة طارئة، بحيث يكون 

املمر يف و�سط الطريق ذو الجتاه الواحد املكون من م�سارين، ويكون املمر بجانب امل�سار 

الأي�سر من جهة اليمني يف الطريق املتعدد امل�سارات.

7/54-     على م�ستخدمي الطريق اإف�ساح املرور للمواكب الر�سمية مبجرد الإعالن عن اقرتابها بوا�سطة 

اأجهزة التنبيه ال�سوتية وال�سوئية ، على اأن يقفوا على اجلانب الأمين من الطريق يف حال 

وجود تعليمات من الإدارة املخت�سة بذلك واأل يغادروا اإل بعد مرورها اأو وفقاً للتعليمات 

ال�سادرة لهم.

8/54-     مع عدم الإخالل مبا يرتتب على �سائق املركبة من م�سوؤولية حيال الأ�سرار التي ت�سيب 

الأرواح اأو املمتلكات العامة اأو اخلا�سة، يجوز ل�سائقي مركبات الطوارئ واملواكب الر�سمية 

واملركبات املدنية التابعة للجهات الأمنية احلكومية عند ال�سرورة اأثناء انطالقها لتاأدية 

مهامها جتاوز احلد الأق�سى املقرر لل�سرعة وعدم التقيد باإ�سارات املرور ال�سوئية وقواعد 

ال�سري على الطرق بقدر ما يلزم ل�سمان ال�سالمة العامة    على اأن ي�ستعملوا اأثناء ذلك 

املنبهات ال�سوئية وال�سوتية ما اأمكن ذلك، ول ت�سرى هذه الأحكام ال�ستثنائية اأثناء عودة 

هذه املركبات بعد انتهاء مهمتها.

المادة الخامسة والخمسون:

على المشـاة السيـر في األمـاكن المخصصة لهم، وفـق ما 
تحدده الالئحة.

1/55-     تخ�س�س الأر�سفة ل�سري امل�ساة وعربات الأطفال واملر�سى واملقعدين املدفوعة بالأيدي ، 

ويحظر و�سع اأي �سيء عليها يعيق �سري املنتفعني بها.

2/55-     على جماعات امل�ساة الذين يقودهم �سخ�س م�سوؤول ، وامل�ساة الذين ي�سريون يف مواكب 

ا�ستخدام اأحزمة اأو �سرتة عاك�سة عند تنقلهم لياًل على الطرق املعبدة ل�سري املركبات.

3/55-     على حار�س املا�سية �سواء كانت متفرقة اأو يف �سكل قطعان و�سائقي حيوانات اجلر واحلمل 

والركوب ا�ستخدام اأحزمة اأو �سرت عاك�سة عند اقرتابهم لياًل من الطريق املعبد ل�سري 

املركبات.

4/55 -     على �سائق املركبة يف حالة وجود ممر خا�س للم�ساة حمدد بعالمات على �سطح الطريق ول 

يوجد اأحد من�سوبي اجلهة املخولة بتطبيق النظام اأو اإ�سارة �سوئية تنظم عملية العبور 

مراعاة القرتاب من املمر ب�سرعة معتدلة جدًا لكيال يتعر�س امل�ساة الذين با�سروا العبور يف 

املمر للخطر، وعند ال�سرورة يجب عليه التوقف التام لإف�ساح الطريق للم�ساة.

 5/55-    تكون الإ�سارة ال�سوئية لتنظيم عبور امل�ساة على النحو التايل:

1/5/55-  اإلضاءة المستمرة:

1/1/5/55-    النور األخضر:  يعني ال�سماح للم�ساة بعبور الطريق.

2/1/5/55-    النور األحمر:  يعني وجوب وقوف امل�ساة ويوجد خطر على عبورهم الطريق.

2/5/55-    اإلضاءة المتقطعة:

1/2/5/55-     النور األخضر:  يظهر عند قرب انتهاء النور الأخ�سر اخلا�س بعبور امل�ساة حلث 

العابرين على �سرعة العبور.

2/2/5/55-     النور البرتقالي:  وتزود به اأماكن عبور امل�ساة يف غري التقاطعات وتكون 

اأولوية املرور يف هذه املناطق للم�ساة.

3/2/5/55-    الإ�سارة ال�سوئية املخ�س�سة ملزلقانات ال�سكك احلديدية: ي�ستخدم النور الأحمر 

املتقطع للدللة على قرب و�سول القطارات ، واأمر قائدي املركبات الأخرى بعدم املرور 

على مزلقانات ال�سكك احلديدية املفتوحة وقد تزود هذه الإ�سارات باأجرا�س عند قدوم 

القطارات.

6/55-     على امل�ساة ال�سري على الأر�سفة املعدة لهم والتقيد بالإ�سارات الدالة على الأماكن 

املخ�س�سة لجتيازهم الطريق ، واأن يتاأكدوا من عدم وجود خطر ما عند اجتيازهم الطريق 

وي�ستثنى من ذلك الطوابري الع�سكرية وما يف حكمهم على اجلانب الأمين من الطريق.

7/55-   على امل�ساة يف حالة عبور الطريق مراعاة ما ياأتي:

1/7/55-    اإذا كان ممر العبور جمهز باإ�سارة �سوئية للم�ساة فعليهم مراعاة هذه الإ�سارة.

2/7/55-     اإذا كان ممر العبور غري جمهزًا باإ�سارة �سوئية للم�ساة، ولكن حركة ال�سري تنظمها اإ�سارة 

�سوئية اأو اأحد من�سوبي اجلهة املخولة بتطبيق النظام ولئحته وكانت الإ�سارة ال�سوئية 

اأو املخول قد فتح الطريق للمركبات فعلى امل�ساة المتناع عن العبور اإذا كان ذلك يوؤدي 

بال�سائقني اإىل تغيري اجتاههم اأو تعديل �سرعة مركباتهم عند عبور امل�ساة لغري ذلك من املمرات 

، وعليهم اأن ياأخذوا يف اعتبارهم �سرعة املركبات القادمة قبل اأن يبدوؤوا بالنزول يف الطريق.

3/7/55-     عند عبور امل�ساة للطريق من املمرات الغري خم�س�سة لهم بوا�سطة لوحة اأو عالمات على 

الأر�س فيجب األ يبا�سروا العبور اإل بعد التاأكد اأوًل من اأنهم ل يعيقون حركة املرور.

4/7/55-     اإذا اأقدم امل�ساة على عبور الطريق فيجب األ يتخذوا م�سارًا مطوًل ب�سورة ل داعي لها 

كما اأن عليهم عدم التباطوؤ يف العبور اأو التوقف يف اخلط دون مربر.

8/55-     يجوز للم�ساة اأن ي�سريوا بالقرب من حافة نهر الطريق يف الجتاه املعاك�س ل�سري املركبات اأو 

جزء من الطريق املعبد ل�سري الدراجات يف حالة وجوده ب�سرط األ يوؤدي ذلك اإىل اإعاقة حركة 

املرور اأو تعر�س �سالمتهم للخطر وذلك يف حالة عدم اإمكانية ا�ستخدام جوانب الطريق اأو 

الأر�سفة اأو يف حالة عدم وجود اأي منها، وي�ستثنى من ذلك الذين ي�سريون يف جمموعات اأو 

مواكب اأو الذي يدفع اأمامه دراجة فيكون �سريهم بالقرب من احلافة اليمنى لنهر الطريق ويف 

اجتاه حركة املرور.

9/55-     على امل�ساة الذين ي�سريون على نهر الطريق خالل الليل اأو عندما تكون الروؤية غري وا�سحة 

ويف النهار عندما تتطلب ذلك كثافة حركة املرور ، اأن ي�سريوا بالقرب من حافة نهر الطريق يف 

�سف واحد الواحد وراء الآخر يف اجتاه واحد.

10/55-     على �سائق املركبة األ يعر�س امل�ساة الذين ي�سريون على الأر�سفة وعلى جوانب الطريق 

وكذلك الذين ي�سريون يف نهر الطريق للخطر.

11/55-     على �سائق املركبة يف حالة وجود ممر خا�س للم�ساة حمدد بعالمات على �سطح الطريق 

ول ينظم بوا�سطة اإ�سارة �سوئية اأو اأحد من�سوبي اجلهة املخولة بتطبيق النظام ولئحته 

وعندما يكون الطريق مغلقاً اأمامه اأن يتوقف قبل ممر امل�ساة اأما عندما يكون الطريق 

مفتوحاً اأمامه فعليه عدم عرقلة امل�ساة الذين بدوؤوا يف عبور املمر.

12/55-     على �سائق املركبة الذي يغري اجتاه مركبته بالدخول يف طريق اآخر يوجد عند مدخله ممر 

للم�ساة اأن ي�سري ببطء لف�سح املجال للم�ساة الذين �سرعوا يف دخول املمر وعند ال�سرورة 

التوقف حتى يتم عبورهم.

13/55-     على �سائق املركبة الذي يرغب يف تخطي اإحدى مركبات نقل الركاب على اجلانب املخ�س�س 

لجتاه املرور وعند املكان املحدد لتوقف هذه املركبات اأن يبطئ من �سرعته والتوقف التام 

اإذا لزم الأمر ليف�سح املجال ل�سعود ونزول الركاب.

14/55-     للم�ساة الذين يتجاوزون مفارق الطرق اأو التقاطعات حني ظهور النور الأخ�سر يف اجتاه 

�سريهم اأف�سلية املرور.

15/55-     اإذا كانت مفارق الطرق اأو التقاطعات غري جمهزة باإ�سارات �سوئية اأو غري مراقبة من قبل 

املرور فللم�ساة حق اأف�سلية املرور ، وعلى ال�سائق اأن يلتزم جانب احلذر عندما يرى اأحد 

امل�ساة يجتاز طريقه.

16/55-     حتدد ممرات عبور امل�ساة اأما بخطوط طوليه باجتاه ال�سري تف�سل بينهما فراغات تظهر 

�سطح الطريق اأو بو�سع لوحة )ممر م�ساة(.

17/55-     حتدد ممرات عبور طالب املدار�س بخطني طوليني باجتاه ال�سري عرب ال�سارع مع لوحة تدل 

على ذلك تو�سع بالقرب من املمر.

18/55-  يخ�سع امل�ساة يف موا�سم احلج والعمرة واملنا�سبات وما يف حكمها للتنظيمات املقررة من 

اجلهات املخت�سة.
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19/55-  تقرتح الإدارة املخت�سة على اجلهات املعنية اإن�ساء اأو تطوير ممرات اأو طرق للم�ساة 

ح�سب املوا�سفات واملعايري التي يتم التفاق عليها.

المادة السادسة والخمسون:

يحظر تجاوز حافالت النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل. 
وتحدد الالئحة الشروط الالزمة لذلك.

1/56-   ي�سرتط عند توقف حافالت النقل املدر�سي للتحميل اأو التنزيل ما يلي:

1/1/56-     وقوف احلافلة املدر�سية عند التحميل اأو التنزيل يف املواقف املخ�س�سة لذلك مع ا�ستخدام 

اإ�سارة )قف(.

2/1/56-    اأن يكون التحميل والتنزيل من اجلهة اليمنى للحافلة باإ�سراف �سائق احلافلة اأو معاونيه.

3/1/56-     اأن يكون فتح وقفل بوابة اخلروج من احلافلة من قبل ال�سائق اأو معاونيه واأل يفتح الباب 

اإل بعد التوقف التام.

4/1/56-     عدم حتريك احلافلة اإل بعد تاأكد ال�سائق اأو معاونيه من �سعود اأو نزول جميع الطالب 

و�سمان �سالمتهم.

5/1/56-     اأن حتمل احلافلة املعدة للنقل املدر�سي العالمات والإ�سارات التي تفيد باأنها خم�س�سة 

للنقل املدر�سي.

2/56 -     على �سائقي املركبات الأخرى التوقف التام عندما تكون احلافالت املخ�س�سة لنقل الطالب 

يف حالة التحميل والتنزيل، وعليهم عدم الوقوف يف املواقف املخ�س�سة لها.

المادة السابعة والخمسون: 

يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة األمان ، 
والمقاعد المخصصة لألطفال ، أثناء السير على الطرق. 

على قائد املركبة تنبيه الركاب ب�سرورة ربط حزام الأمان.   -1/57

على قائد املركبة توفري مقاعد الأمان املخ�س�سة لالأطفال عند اإركابهم.   -2/57

3/57-   عدم اإركاب الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن ع�سر �سنوات يف املقعد الأمامي لل�سيارة اإل 

يف حالة عدم وجود مقعد خلفي بال�سيارة.

ي�ستثنى من ربط حزام الأمان بعد التاأ�سري بذلك يف �سجالتهم احلالت التالية:   -4/57

1/4/57-   الأ�سخا�س ذوي الأحجام غري املتوافقة مع ا�ستخدام حزام الأمان.

2/4/57-  امل�سمولني باأنظمة حماية وفقاً لو�سائل تثبيت اأخرى.

3/4/57-   الأ�سخا�س الذين يوجد لديهم عائق �سحي مينعهم من ربط حزام الأمان على اأن يتم اإثبات 

ذلك مبوجب �سهادة طبية معتمدة.

المادة الثامنة والخمسون:

يجب على قائدي الدراجات اآللية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس 
بإحكام أثناء القيادة . وتحدد الالئحة شروط ذلك.

1/58-   يتم ارتداء خوذة الراأ�س وفق ال�سروط الآتية:

1/1/58-    اأن يتم ارتداء اخلوذة بالطريقة ال�سحيحة .

2/1/58-    اإل حتجب روؤية �سائق الدراجة الآلية.

3/1/58-    اأن تتوافق مع متطلبات ال�سالمة بحيث حتمي �سائق الدراجة ومرافقه يف حال ال�سقوط.

الباب ال�ساد�ص

احلـوادث

المادة التاسعة والخمسون:

تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:

أ   -  الحادث المروري البسيط.

ب-  الحادث المروري الجسيم.

وتحدد الالئحة تفاصيل ذلك. 

1/59-     الحادث المروري: ما نتج من جراء ا�ستخدام املركبة اأو نتج عن حمولتها دون ق�سد وهي يف 

حالة حركة اأما ما يحدث على املركبة اأو منها وهي واقفة و كذلك حوادث العمد فيخت�س بالتحقيق 

يف ذلك اأق�سام ال�سرطة واإذا حدث حريق ملركبة وهي واقفة فيخت�س بالتحقيق يف ذلك الدفاع املدين .

2/59-     الحادث المروري البسيط: ما ينتج عنه اأ�سرار وتلفيات باملمتلكات خا�سة اأو 

عامة ونتج عنه اإ�سابة قد توؤدي اإىل اأمل بامل�ساب دون احلاجة اإىل نقله للم�ست�سفى .

3/59-    الحادث المروري الجسيم وهو ما ينتج عنه :
1/3/59-    حالة وفاة اأو اأكرث .

2/3/59-     إصابة بليغة: ما نتج عن احلادث من اإ�سابات اأو ك�سور ت�ستوجب نقل امل�ساب 

للم�ست�سفى اأو تنوميه .

3/3/59-    تلفيات جسمية :  ما نتج عن احلادث من خ�سائر بليغة يف الأموال اخلا�سة اأو العامة .

4/59-     يقيد احلادث اإح�سائياً حالة وفاة اإذا اأدى اإىل وفاة امل�ساب خالل �سهر من تاريخ وقوع 

احلادث وما زاد عن ال�سهر ي�سجل �سمن اإح�سائيات امل�سابني .

المادة الستون:

يعد الحادث المروري موجبًا للمسؤولية إذا نتج من اإلهمال ، أو قلة 
االحتراز ، أو عدم مراعاة األنظمة.

1/60-     تقع امل�سئولية يف احلادث املروري عند وجود عالقة �سببية بني الفعل والنتيجة ب�سورة 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

2/60-    حتدد ن�سبة اخلطاأ وفق املعيار الن�سبي )100% ، 75% ، 50% ، 25% ( وفق الأ�سباب التالية:

1/2/60-     اإلهمال: ترك عمل كان يجب فعله، اأو المتناع عن اتخاذ فعل يوجبه احلذر والحتياط  

ولو اتخذ ذلك الفعل ملا وقع احلادث املروري.

2/2/60-     قلة االحتراز: ارتكاب فعل خاطئ يدل على قلة التب�سر وعدم تقدير النتائج.

3/2/60-    عدم مراعاة األنظمة: ارتكاب فعل يخالف الأنظمة الواجب اإتباعها.

3/60-     يتم ت�سبيب م�سوؤولية احلادث املروري بو�سف الفعل الذي مت ارتكابه اأو مت المتناع عنه 

والذي ت�سبب يف وقوع احلادث املروري ، وت�سنيف ذلك وفقاً لأ�سباب امل�سئولية الواردة يف 

املادة رقم )2/60( من هذه الالئحة.

4/60-    يعفى �سائق املركبة من احلق العام اإذا وقع احلادث ب�سبب قوة قاهرة خارجة عن اإرادته.

5/60-     اإذا وقع حادث مروري كان اأحد اأطرافه حيوان فيتحمل امل�سئولية يف حال ثبوتها مالكه اأو 

امل�سوؤول عنه.

6/60-     يف حال تعذر حتديد امل�سوؤولية يف احلادث املروري لأ�سباب مقنعه، وبعد ا�ستكمال كافة 

اإجراءات ال�ستدلل واملعاينة فيتم اإحالة اأطراف احلادث اإىل املحكمة املخت�سة للنظر يف 

حتديد امل�سوؤولية بالوجه ال�سرعي.

7/60-     يتم حتديد ن�سبة امل�سوؤولية يف احلادث املروري من قبل حمقق احلادث وباإ�سراف ال�سابط 

املخت�س اأو مدير ال�سعبة اأو الق�سم املعني.

8/60-     يقدم العرتا�س على ن�سبة امل�سوؤولية يف احلادث املروري خالل ع�سرة اأيام من تاريخ وقوع 

احلادث ما مل يكن هناك عذر تقتنع به اجلهة املخت�سة .

9/60-     عند العرتا�س على ن�سبة امل�سوؤولية يف احلوادث املرورية فيتم النظر فيها عن طريق جلنة 

مكونة من ثالثة اأع�ساء من ذوي اخلربة والكفاءة تعتمد من مدير الإدارة املخت�سة.

10/60-    ملدير الإدارة العامة للمرور ت�سكيل جلان للنظر يف م�سوؤولية بع�س احلوادث املرورية اإذا 

تطلب الأمر ذلك.

المادة الحادية والستون:

1 -   في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام ، تباشر اإلدارة 
المختصة إجراءات االستدالل في الحادث فور وقوعه ، على أن 
تشعر النيابة العامة به وترفع إليها ملف القضية وفقًا لنظام 

اإلجراءات الجزائية.

2-   في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق خاص فقط ، فعلى 
اإلدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحادث مدة ال تتجاوز )24( 
ساعة، ما لم يقدم كفالة غرميه أو حضورية أو  ما يضمن الوفاء 

بالحق الخاص ، فإن لم يقدم أيّا من ذلك ، يُحال إلى المحكمة 
المختصة - وفقًا لإلجراءات النظامية - بعد انقضاء المدة المشار 

إليها في هذه الفقرة.
1/61-     عند تلقي البالغ عن احلادث املروري يتم ا�ستيفاء كافة املعلومات املتعلقة باحلادث ما اأمكن 

ومترير البالغ للجهات املعنية ل�سرعة النتقال ومبا�سرة احلادث كل ح�سب اخت�سا�سه.

2/61-     يبا�سر اإجراءات الإ�ستدلل يف احلوادث املرورية املخت�سني املخولني بذلك من قبل الإدارة 

املخت�سة من ذوي الكفاءة واخلربة.

3/61-     تبا�سر ال�سرطة اإجراءات الإ�ستدلل يف احلوادث املرورية يف الأماكن التي تقع خارج 

الخت�سا�س املكاين لالإدارة املخت�سة.
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4/61-    تتم اإجراءات الإ�ستدلل يف احلوادث املرورية وفق النموذج املعتمد لذلك.

5/61-    يتم مبا�سرة احلادث املروري من قبل الإدارة املخت�سة وفق الإجراءات التالية:

1/5/61-     القيام باإجراءات ال�سالمة الالزمة التي تكفل حماية م�ستخدمي الطريق جراء وقوع 

احلادث املروري.

2/5/61-     جمع املعلومات الأولية من موقع احلادث وحتديد درجة خطورته واإبالغ اجلهات املعنية 

اأو التاأكد من تواجدها يف حال مت طلبها م�سبقاً.

3/5/61-     اإبعاد الف�سوليني من موقع احلادث مع مراعاة البحث عن ال�سهود و�سبط اإفادتهم يف 

املوقع اإن اأمكن ذلك.

4/5/61-    ت�سجيل كل ما يحيط باحلادث مما له عالقة بوقوعه.

 5/5/61-    معاينة وت�سوير موقع احلادث وحتديد الآثار املرتتبة عليه وو�سفها و�سفاً دقيقاً.

6/5/61-     بيان موقع احلادث ووقت وقوعه وحالة الطق�س والطريق وعدد اأطرافه وحالتهم ال�سحية 

وحتديد ال�سائقني ومعلومات املركبات امل�سرتكة يف احلادث واأماكن ا�ستقرارها بعد 

احلادث ومواقع التلفيات بها وحتديد اأ�سباب احلادث وكيفية وقوعه.

7/5/61-     �سماع اأقوال الأطراف مبوقع احلادث، واإذا تعذر ذلك فيتم �سماع اأقوالهم يف املكان الذي 

يتم نقلهم اإليه .

8/5/61-    اإعداد ر�سم كروكي للحادث بالأجهزة والأدوات امل�ساعدة وتوثيقه تقنياً.

9/5/61-     التاأكد من خلو موقع احلادث من جميع الآثار املرتتبة عليه �سواًء اأ�سخا�س ، اأو اأ�سياء 

اأو ما يف حكمهما ، مبا ي�سمن �سالمة م�ستخدمي الطريق بالتعاون مع اجلهات ذات 

العالقة.

10/5/61-    ت�سجيل امل�سبوطات التي مت العثور عليها يف موقع احلادث داخل اأو خارج املركبة.

11/5/61-     اإذا مت حتريك املركبات من موقع احلادث قبل مبا�سرته في�سار اإىل ذلك ويعد ر�سم كروكي 

للحادث وفقاً لالآثار باملوقع واأقوال الأطراف وال�سهود.

12/5/61-     عند انتهاء الإجراءات املتعلقة مببا�سرة موقع احلادث ي�سمح ل�سائقي املركبات امل�سرتكة 

يف احلادث اأو من ينوب عنهم بت�سلم املركبات مبا ي�سمن اإبعادها عن الطريق ، ويف حال 

تعذر ذلك فيتم التحفظ عليها وحجزها مع �سرعة اإتخاذ التدابري الالزمة لت�سليمها.

13/5/61-     اإذا ات�سح اأن موقع احلادث من املواقع التي يكرث بها احلوادث اأو كان هناك خلل يف 

الطريق فيتم الرفع بذلك للجهة املخت�سة لإتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

6/61-     يقوم املحقق بال�ستعانة بالأجهزة امل�ساعدة يف التحقيق يف احلوادث املرورية واإ�ستخدام 

اأدوات القيا�س والت�سوير واأن يكون ر�سم احلادث مميزًا بالدقة والو�سوح.

7/61-     تقوم الإدارة املخت�سة فور وقوع احلادث املروري الذي ترتب عليه حق عام باإ�سعار النيابة 

العامة وترفع اإليها ملف الق�سية وفقاً لنظام الإجراءات اجلزائية ولئحته التنفيذية.

8/61-    يطلق املت�سبب يف احلادث املروري اإذا ترتب عليه حق خا�س فقط يف احلالت التالية:

1/8/61-    تقدمي كفالة غرميه اأو ح�سورية.

2/8/61-    تقدمي ما ي�سمن الوفاء باحلق اخلا�س.

3/8/61-    تنازل �ساحب احلق.

4/8/61-    تقدمي ما يثبت اإنهاء احلق اخلا�س.

5/8/61-    تقدمي وثيقة تاأمني معتمدة �سارية املفعول.

9/61-    يطلق ال�سائق الذي مل يثبت اإدانته يف وقوع احلادث املروري.

10/61-     يحال من تعذر عليه تقدمي ما ي�سمن الوفاء باحلق اخلا�س يف احلادث املروري بعد انق�ساء 

مدة )24( �ساعة اإىل املحكمة املخت�سة و رفق اأوراق احلادث على اأن تت�سمن الآتي:

1/10/61-     تقرير احلادث املروري مبيناً فيه بيانات اأطراف احلادث ، ومكانه ، وزمانه ، واأ�سبابه 

ون�سبة الإدانة.

2/10/61-     اإ�سعار املدعي )�ساحب احلق اخلا�س( مبوا�سلة دعواه اأمام املحكمة املخت�سة وفقاً 

لنظام املرافعات ال�سرعية ولئحته التنفيذية.

3/10/61-    اإقرار املدعى عليه بالعجز عن تقدمي ما ي�سمن الوفاء باحلق اخلا�س.

11/61-    حتدد الإدارة العامة للمرور ال�سوابط الالزمة لتنظيم الكفالت يف احلوادث املرورية.

12/61-     فيما عدا املناطق التي با�سرت فيها هيئة املقيمني اأعمالها، يتم تقدير التلفيات الناجتة عن 

احلوادث املرورية وفق تنظيم ت�سعه الإدارة العامة للمرور.

13/61-     تبا�سر هيئة املقيمني املعتمدين تطبيق نظام هيئة املقيمني املعتمدين ال�سادر باملر�سوم 

امللكي رقم )م/43( وتاريخ 1433/7/9هـ بالتن�سيق مع الإدارة العامة للمرور.

14/61-     يتم اإعادة تقدير التلفيات الناجتة عن احلوادث املرورية بطلب من اإدارة املرور.

15/61-     يف حالة وقوع حادث مروري على من يحمل ال�سفة الدبلوما�سية فتوؤخذ املعلومات املطلوبة 

ويخلى �سبيله وتبلغ وزارة اخلارجية فيما يتعلق باحلادث ومالب�ساته.

16/61-     يراعى يف التعامل مع اأطراف احلادث الأ�سخا�س ذوي احل�سانة وفقاً لالأنظمة التي تنظم ذلك.

17/61-     ميكن توثيق احلادث املروري الب�سيط وفق اإجراءات اجلهة املخولة باإجراءات ال�ستدلل 

واملعاينة دون النتقال ملبا�سرته وذلك حلوادث املركبات املوؤمن عليها.

المادة الثانية والستون: 

1 -    كل من ارتكب حادثًا مروريًا متعديًا أو مفرطًا ونتجت عنه وفاة أو 
زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما ؛ يعاقب بالسجن مدة ال 

تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية ال تزيد على مائتي ألف ريال ، أو 
بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون إخالل بما يتقرر للحق الخاص.

2-    كل من ارتكب حادثًا مروريًا متعديًا أو مفرطًا ونتجت عنه إصابة تزيد 
مدة الشفاء منها على خمسة عشر يومًا؛ يعاقب بالسجن مدة ال 

تزيد على سنتين وبغرامة مالية ال تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى 
هاتين العقوبتين ، وذلك دون إخالل بما يتقرر للحق الخاص.

3-    فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان )1(  و )2( من هذه المادة ، يحال 
كل من ارتكب حادثًا مروريًا متعديًا أو مفرطًا إلى المحكمة 

المختصة - وفقًا لإلجراءات النظامية - للنظر في تقرير العقوبة 
المناسبة بحقه ، وذلك دون إخالل بما يتقرر للحق الخاص . وتحدد 

الالئحة حاالت التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة. 
1/62-    يف احلادث املروري الذي ينتج عنه اإ�سابة مدة ال�سفاء منها خم�سة ع�سر يوماً فاأقل يعد 

املت�سبب يف وقوع احلادث املروري متعدياً يف احلالت التالية:

1/1/62-     قيامه مبمار�سة التفحيط .

2/1/62-      قيادته للمركبة وهو حتت تاأثري م�سكر اأو خمدر اأو عقاقري حمذر من القيادة حتت تاأثريها.

3/1/62-     جتاوزه لإ�سارة املرور ال�سوئية اأثناء ال�سوء الأحمر.

4/1/62-    قيادته للمركبة بالجتاه املعاك�س حلركة ال�سري.

5/1/62-     جتاوزه لل�سرعة املحددة باأكرث من )50( كلم / �ساعة اإذا كانت ال�سرعة املحددة على 

الطريق من )120( كلم / �ساعة فاأقل .

6/1/62-     جتاوزه لل�سرعة املحددة باأكرث من )30( كلم / �ساعة اإذا كانت ال�سرعة املحددة على 

الطريق )140( كلم / �ساعة .

2/62-    يف احلادث املروري الذي ينتج عنه اإ�سابة مدة ال�سفاء منها خم�سة ع�سر يوماً فاأقل يعد 

املت�سبب يف وقوع احلادث املروري مفرطاً يف احلالت التالية :

1/2/62-    عدم اتخاذه لالحتياطات الالزمة عند اإيقاف املركبة يف حالت الطوارئ على الطرق العامة.

2/2/62-    عدم تغطيته وتثبيته للحمولة املنقولة .

3/2/62-     عدم قيامه باإبعاد احليوانات امل�سوؤول عنها عن حرم الطريق اأو �سماحه بعبورها من غري 

الأماكن املخ�س�سة لها .

4/2/62-    اإن�سغاله عن الطريق اأثناء القيادة .

المادة الثالثة والستون: 

1 -    مع مراعاة ما ورد في المادتين )الحادية والستين( و )الثانية 
والستين( من هذا النظام  على كل سائق يكون طرفًا في حادث 

مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ، ويبادر بإبالغ اإلدارة 
المختصة ، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن 
لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية ال تزيد على عشرة آالف ريال ، 

أو بالسجن مدة ال تزيد على ثالثة أشهر  أو بهما معًا. 

ويجوز تحريك المركبة من موقع الحادث في الحاالت التي تحددها الالئحة.

2-    يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة )1( من هذه 
المادة كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية: 

أ    -    استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة 
في ذلك.

ب -  افتعال وقوع حادث مروري. 
1/63-     يجوز حتريك املركبة من موقع احلادث قبل و�سول اجلهة املخت�سة عند �سدور توجيه من 

الإدارة املخت�سة يف احلالت التالية:

1/1/63-     اإذا كان احلادث ب�سيطاً، وقام الأطراف اأو اأحدهم بت�سوير املركبات يف موقع احلادث.

2/1/63-     عندما يكون موقع املركبات امل�سرتكة يف احلادث ي�سكل خطرًا على ال�سالمة العامة اأو 

يعرقل حركة ال�سري.
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نظـام املرور ولئحته التنفيذية .. تتمة

المادة الرابعة والستون: 

يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم ، القيام بأي 
إجراء من اإلجراءات اآلتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك - 

ساري المفعول - من اإلدارة المختصة:

1-   إصالح في الجسم الخارجي للمركبة.

2-  تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها ، أو قوة محركها.

3-  تغيير في شكل المركبة أو لونها.

4-  إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة.

ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية ال تقل عن عشرة آالف ريال 
وال تزيد على خمسين ألف ريال للمرة األولى مع إغالق الورشة 

لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة 
الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة األولى مع إغالق الورشة 

لمدة ال تزيد على ستة أشهر ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة 
الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغالق 

الورشة بصفة نهائية. 

1/64 -     على اإدارة املرور مراقبة ور�س اإ�سالح املركبات والعاملني فيها للتاأكد من التزامهم بتطبيق 

الإجراءات النظامية املتعلقة باإ�سالح املركبات و�سبط املخالفات التي تقع منهم والرفع بها 

للمحكمة املخت�سة لإيقاع العقوبة املنا�سبة.

المادة الخامسة والستون: 

ال يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها - أو جزء منها - إال وفق الضوابط 
التي تضعها اإلدارة المختصة  ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة 

مالية قدرها ألفا ريال في المرة األولى، وفي حالة تكرار المخالفة 
تضاعف الغرامة المقررة في المرة األولى ، وفي حالة تكرارها للمرة 

الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آالف ريال ، وفي حالة 
تكرارها بأكثر من ذلك يحال المخالف إلى المحكمة المختصة - وفقًا 

لإلجراءات النظامية - لتقرير ما تراه.
1/65-     مع مراعاة ما ورد يف نظام حمالت بيع املركبات امللغى ت�سجيلها ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم 

)م/1( وتاريخ 10-1-1422هـ، حتدد الإدارة العامة للمرور ال�سوابط الالزمة لتنظيم بيع 

و�سراء املركبة التالفة اأو جزء منها.

الباب ال�سابع

�سبط املخالفات وحتديد اجلزاءات

المادة السادسة والستون: 

يحدد وزير الداخلية - أو من ينيبه - الجهات المخولة صالحية ضبط 
مخالفات أحكام هذا النظام.

تخول �سالحية �سبط خمالفات اأحكام نظام املرور ولئحته التنفيذية لكل من:   - 1/66

1/1/66-    ال�سباط و�سباط ال�سف واجلنود العاملني يف املرور.

2/1/66-     املخولني من اجلهات الأمنية بحكم طبيعة اأعمالهم تطبيق اأحكام نظام املرور ولئحته 

التنفيذية.

3/1/66-     من يخولهم مدير الأمن العام من اجلهات الأمنية والع�سكرية ، واأي �سخ�س طبيعي اأو 

اعتباري، وتعد الإدارة العامة للمرور ال�سروط املنظمة لذلك.

المادة السابعة والستون:

تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات ، وقضايا الحوادث 
المرورية.

1/67-     اإىل حني مبا�سرة املحاكم املخت�سة مهامها تتوىل الهيئات املرورية الف�سل يف املنازعات 

والق�سايا واملخالفات املرورية.

المادة الثامنة والستون: 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر ،  يعاقب 
كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات 

الملحقة بهذا النظام بما يأتي:

1-     غرامة مالية ال تقل عن مائة ريال وال تزيد على مائة وخمسين 
ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم 
)1( الملحق بهذا النظام ، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر 
الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يتعلق بالمخالفة رقم 

)6( من الجدول نفسه.

2-    غرامة مالية ال تقل عن مائة وخمسين ريااًل وال تزيد على ثالثمائة 
ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم 

)2( الملحق بهذا النظام ، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة 
المخالفة فيما يتعلق بالمخالفة رقم )15( من الجدول نفسه.

3-    غرامة مالية ال تقل عن ثالثمائة ريال وال تزيد على خمسمائة ريال 
فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم )3( 

الملحق بهذا النظام.

4-     غرامة مالية ال تقل عن خمسمائة ريال وال تزيد على تسعمائة 
ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم 

)4( الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز المركبة في حالة تعذر 
الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يتعلق بالمخالفة رقم 

)20(، وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات 
من رقم )21( إلى رقم )25( من الجدول نفسه.

5-       غرامة مالية ال تقل عن ألف ريال وال تزيد على ألفي ريال فيما 
يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم )5( 
الملحق بهذا النظام ، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة 

المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم )23( إلى رقم )25( 
من الجدول نفسه.

6-      غرامة مالية ال تقل عن ثالثة آالف ريال وال تزيد على ستة آالف 
ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم 

)6( الملحق بهذا النظام ، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة 
المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم )11( إلى رقم )14( من 

الجدول نفسه.

7-     غرامة مالية ال تقل عن خمسة آالف ريال وال تزيد على عشرة آالف 
ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم 

)7( الملحق بهذا النظام ، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة 
المخالفة فيما يتعلق بالمخالفتين رقم )4( ورقم )5( من الجدول 

نفسه.

8-     غرامة مالية لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق، وفقًا 
للجدول رقم )8( الملحق بهذا النظام.

1/68-     يتم حجز املركبة مبا�سرة من قبل جهة ال�سبط يف حالة ارتكاب اأي خمالفة من املخالفات التي 

ت�ستوجب حجز املركبة حتى اإزالة املخالفة واملن�سو�س عليها يف املادة الثامنة وال�ستون من 

النظام ، وميكن ت�سليم املركبة يف موقع �سبطها اإذا مت اإزالة املخالفة.

2/68-     يراعى يف احلالتني املن�سو�س عليها يف املخالفة رقم )6( من جدول املخالفات رقم )1( 

واملخالفة رقم )20( من جدول املخالفات رقم )4( اإبالغ مالك املركبة عرب الو�سائل التي 

تقرها الإدارة املخت�سة ب�سرورة حتريك املركبة، ويف حال تعذر الو�سول اإليه اأو عدم 

جتاوبه يتم حجز املركبة.

3/68-     حتدد الإدارة العامة للمرور الآلية املنا�سبة التي يتم من خاللها اإزالة املخالفة التي مت على 

اإثرها حجز املركبة.
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المادة التاسعة والستون: 

يُعد التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات اآلتية:

أ   -    في المرة األولى حجز المركبة )خمسة عشر( يومًا ، وغرامة 
مالية مقدارها )عشرون ألف( ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة 

المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ب -    في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 
)أربعون ألف( ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة 

للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ج -    في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها )ستون 
ألف( ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر 

في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة 
المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة، الواردتين في هذه المادة. 
المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.

المادة السبعون: 
مع مراعاة ما ورد يف املادتني )الثانية ع�سرة(  و )ال�ساد�سة والأربعني( من هذا النظام ، يعاقب كل من 

حجز رخ�سة �سري املركبة اأو رخ�سة القيادة لدى الغري ، اأو رهنها ، اأو ارتهنها ، بغرامة مالية ل تقل 

عن )األف( ريال ول تزيد على )األفي( ريال.

المادة الحادية والسبعون:

تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مائة 
ريال عن كل سنة أو جزء منها وبحد أعلى ثالثمائة ريال فقط ، وتطبق 

الغرامة بعد انقضاء مدة ستين يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة.
1/71-     بعد مرور ال�سنة الثانية والثالثة لنتهاء رخ�سة ال�سري والقيادة حتت�سب الغرامة مبا�سرة 

ول تعطى مهلة ال�ستون يوماً.

2/71-    يحت�سب جتديد رخ�سة القيادة وال�سري من تاريخ انتهائها.

المادة الثانية والسبعون: 

أ    -    يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة )أ( من المادة )الحادية 
والعشرين( من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها )مائة ألف( 

ريال مع إغالق المعرض محل المخالف إلى حين الحصول على 
ترخيص.

ب  -    يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرات الفرعية )1(  و 
)2( و )3(  و )4( من الفقرة )ب( من المادة )الحادية والعشرين( 

من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال 
للمرة األولى ، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة 

للمرة الثانية ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب 
المخالف بغرامة مالية مقدراها ثمانية آالف ريال مع إغالق 

معرض بيع المركبات لمدة شهر ، وفي حال ارتكاب المخالفة 
للمرة الرابعة يلغى ترخيص المعرض.

ج   -     يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرات الفرعية )5( و )6( 
و )7( من الفقرة )ب( من المـادة )الحادية والعشرين( من هذا 

النظام ، بغرامة مالية ال تقل عن عشرة آالف ريال وال تزيد على 
خمسين ألف ريال للمرة األولى ، وفي حال ارتكاب المخالفة 

للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة األولى ، وفي 
حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المقررة 
في المرة الثانية مع إغالق معرض بيع المركبات لمدة شهر، 

وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص 
المعرض.

1/72-    يتم اإغالق حمالت بيع املركبات من خالل الإجراءات التالية:

1/1/72-     ح�سر املركبات املوجودة وت�سليم املركبات التي يرغب مالكيها با�ستالمها واإغالق املعر�س.

2/1/72-    منع املعر�س من مزاولة ن�ساط البيع وال�سراء.

3/1/72-    تعليق ال�سالحية التقنية املمنوحة له خالل مدة العقوبة.

2/72-     يف حال اإلغاء الرتخي�س يتم اتخاذ الإجراءات املن�سو�س عليها يف املادة )4/21( من هذه الالئحة.

المادة الثالثة والسبعون:

1 -    تضبط مخالفات السير من الجهات التي يحددها وزير الداخلية 
بموجب المادة )السادسة والستين( من هذا النظام ، وتحدد 

الالئحة آلية ضبط المخالفات مشتملة على البيانات األساسية 
للمخالفة ، وحدي الغرامة األدنى واألعلى لها.

2-    مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة والسبعين( والمادة 
)الخامسة والسبعين( والمادة )السابعة والسبعين( من هذا 

النظام ، تسجل المخالفات بحدها األدنى ، ويجوز أن تسجل 
بحدها األعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قبل لجنة أو لجان 

تشكل من قبل الوزير وتحدد الالئحة الظروف المشددة وإجراءات 
عمل اللجنة.

 1/73-    حتدد الإدارة العامة للمرور و�سائل �سبط املخالفات و�سوابط ا�ستخدام هذه الو�سائل.

2/73-    اأن تكون و�سيلة �سبط املخالفة مثبته لها ب�سورة وا�سحة.

3/73 -    ت�سبط املخالفات املرورية ح�سب الآلية التالية:

1/3/73-     عند ر�سد خمالفة مرورية ينبه املخالف بالو�سائل املنا�سبة للوقوف يف مكان اآمن مع بقاءه 

يف مركبته ويرتجل املخول بتطبيق هذا النظام اإليه لإنهاء اإجراءات �سبط املخالفة باأ�سرع 

وقت ممكن.

2/3/73-     ت�ستمل و�سيلة �سبط املخالفة اأياً كان نوعها على البيانات الأ�سا�سية للمخالفة املتمثلة يف 

رقم لوحة املركبة ونوع ت�سجيلها ولونها وو�سف املخالفة وتاريخ ووقت ومكان ارتكابها 

وا�سم املخالف ـ اإن وجد ـ وحدي الغرامة الأدنى والأعلى.

3/3/73-     يف حالة عدم وجود �سائق املركبة اأو هروبه يجب اإثبات رقم لوحة املركبة واأو�سافها قدر 

الإمكان مبح�سر م�ستقل. 

4/3/73-     تعترب املخالفة بني نقطة �سفر املركبة ونقطة و�سولها خمالفة واحدة اإذا مل يكن من 

امل�ستطاع تالفيها خالل ذلك.

5/3/73-    يعاقب املخالف على جميع املخالفات املرتكبة من قبله يف اآن واحد.

6/3/73-     ت�سجل املخالفات التي يرتكبها الزوار والعابرين ومن يف حكمهم على مرتكبيها مبوجب 

رقم الدخول وعلى جهات ال�سبط �سرعة ت�سجيلها والعمل على ا�ستح�سالها قبل مغادرة 

املخالف للمملكة.

7/3/73-     ت�سجل املخالفات التي ترتكب من املركبات التي حتمل لوحات دبلوما�سية اأو قن�سلية 

وت�سعر وزارة اخلارجية بذلك.

4/73-    تتوىل الإدارة املخت�سة التثبت من �سحة املخالفات املرورية قبل ت�سجيلها بالطريقة التي تراها.

5/73-    ترتبط املخالفة ب�سجل املخالف.

6/73-     مع مراعاة ما ورد يف املادة )1/74( من هذه الالئحة، يجوز ت�سجيل املخالفة بحدها الأعلى 

بقرار من اللجان امل�سكلة لهذا الغر�س يف الظروف امل�سددة التالية:

1/6/73-     عند ارتكاب اإحدى املخالفات الواردة بجدول املخالفات رقم )1( امللحق بالنظام للمرة 

الثانية ع�سر خالل �سنة من تاريخ ارتكاب املخالفة الأوىل.

2/6/73-     عند ارتكاب اإحدى املخالفات الواردة بجدول املخالفات رقم )2( امللحق بالنظام للمرة 

العا�سرة خالل �سنة من تاريخ ارتكاب املخالفة الأوىل.

3/6/73 -    عند ارتكاب اإحدى املخالفات الواردة بجدول املخالفات رقم )3( امللحق بالنظام للمرة 

الثامنة خالل �سنة من تاريخ ارتكاب املخالفة الأوىل.

4/6/73 -     عند ارتكاب اإحدى املخالفات الواردة بجدول املخالفات رقم )4( امللحق بالنظام للمرة 

ال�ساد�سة خالل �سنة من تاريخ ارتكاب املخالفة الأوىل.

5/6/73 -     عند ارتكاب اإحدى املخالفات الواردة بجدول املخالفات رقم )5( ورقم )6( ورقم )7( 

امللحق بالنظام للمرة اخلام�سة خالل �سنة من تاريخ ارتكاب املخالفة الأوىل.

6/6/73-      مع مراعاة ما ورد يف املادة )1/62( من هذه الالئحة عند ت�سبب ال�سائق يف حادث مروري 

لرتكابه خمالفة جتاوز اإ�سارة املرور ال�سوئية اأثناء ال�سوء الأحمر اأو قيادة املركبة بالجتاه 

املعاك�س حلركة ال�سري اأو خمالفة للمراوغة ب�سرعة بني املركبات على الطرق العامة اأو خمالفة 

قيادة املركبة حتت تاأثري م�سكر اأو خمدر اأو عقاقري حمذر من القيادة حتت تاأثريها .
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نظـام املرور ولئحته التنفيذية .. تتمة

7/6/73 -     عند اقرتان ارتكاب املخالفة ب�سلوك يدل على ال�ستهتار والالمبالة من قبل املخالف .

7/73-    ُت�سكل جلنة اأو جلان - ح�سب احلاجة - مكونة من ثالثة اأع�ساء على اأن يكون اأحد اأع�ساء 

اللجنة من ذوي الخت�سا�س ال�سرعي اأو النظامي - اإن وجد - تكون مهمتها رفع املخالفات 

للحد الأعلى وتقوم بعملها وفق الإجراءات التالية:

1/7/73-    يتم طلب رفع املخالفة للحد الأعلى خالل ثالثني يوماً من تاريخ الإبالغ باملخالفة .

2/7/73-     ي�ستمل طلب رفع املخالفة للحد الأعلى على نوع املخالفة ومكانها وزمن وتاريخ حدوثها 

ومعلومات عن ال�سائق وعنوانه مع اإرفاق ما يثبت اقرتانها بظرف من الظروف امل�سددة 

املحددة يف املادة رقم )6/73( من هذه الالئحة. 

3/7/73 -    تنظر اللجنة يف طلب الرفع وُت�سدر قرارها م�سبباً وفق ما يثبت لديها.

4/7/73-    يقت�سر الرفع للحد الأعلى على املخالفة املقرتنة بالظروف امل�سددة فقط.

5/7/73-    ت�سدر قرارات اللجنة براأي الأغلبية.

6/7/73-    ي�ُسعر املخالف يف حال رفع املخالفة للحد الأعلى.

المادة الرابعة والسبعون: 

على اإلدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السالمة 
العامة للخطر للمرة الثانية خالل سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة 

األولى ، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها األعلى ، وفي حال 
ارتكابها للمرة الثالثة خالل السنة نفسها فيحال المخالف إلى 

المحكمة المختصة - وفقًا لإلجراءات النظامية -  للنظر في 
تطبيق عقوبة السجن بحقه بما ال يتجاوز سنة ، ما لم ترَ المحكمة 

مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد الالئحة 
المخالفات التي تعرض السالمة العامة للخطر ، وإجراءات إحالة 

المخالف إلى المحكمة.

1/74-    املخالفات التي تعر�س ال�سالمة العامة للخطر على النحو التايل:

1/1/74-    جتاوز ال�سرعة باأكرث من 30 كم / �ساعة املحددة على الطريق140 كم / �ساعة.

2/1/74-     جتاوز ال�سرعة اأكرث من 50 كم / �ساعة اإذا كانت ال�سرعة املحددة على الطريق من 

120 كم / �ساعة فاأقل.

3/1/74-    قيادة املركبة حتت تاأثري م�سكر اأو خمدر، اأو عقاقري حمذر من القيادة حتت تاأثريها.

4/1/74-    القيام باأعمال الطرق قبل التن�سيق مع الإدارة املخت�سة.

5/1/74-    جتاوز اإ�سارة املرور ال�سوئية اأثناء ال�سوء الأحمر.

6/1/74-    قيادة املركبة بالجتاه املعاك�س حلركة ال�سري.

7/1/74-    زيادة اأبعاد احلمولة املنقولة ملركبات النقل الثقيل على احلد امل�سموح به.

8/1/74-    التجاوز يف املناطق التي مينع فيها التجاوز ، مثل املنعطفات واملرتفعات.

9/1/74-    نقل الركاب يف الأماكن غري املخ�س�سة لهم يف املركبة.

2/74-    يتم احت�ساب تكرار املخالفة يف املرة الثانية والثالثة من تاريخ ارتكاب املخالفة الأوىل.

3/74-    يعترب التكرار اإذا كانت املخالفة املتكررة نف�س املخالفات املرتكبة �سابقاً.

4/74-     يف حال تكرار املخالفة التي تعر�س ال�سالمة العامة للخطر للمرة الثانية خالل �سنة فرتفع 

اآلياً للحد الأعلى.

5/74-     يحال املخالف عند تكراره لرتكاب املخالفة للمرة الثالثة خالل ال�سنة نف�سها للمحكمة 

املخت�سة وفقاً لالإجراءات التالية:

1/5/74-     تتوىل الإدارة املخت�سة خالل ثالثني يوماً من ارتكاب املخالفة للمرة الثالثة الرفع للمحكمة 

املخت�سة بطلب ت�سديد العقوبة بحق املخالف.

2/5/74-     ي�ستمل الرفع للمحكمة املخت�سة على تفا�سيل املخالفات املوؤثرة على ال�سالمة العامة من 

حيث نوعها وتاريخها ومكان ارتكابها وما يثبت تكرار املخالفة ومعلومات عن ال�سائق 

وو�سيلة الت�سال اخلا�سة به وحتديد نوع العقوبة املراد تطبيقها.

3/5/74-     ت�سعر الإدارة املخت�سة املخالف بالو�سائل التي تراها باأنه مت الرفع للمحكمة املخت�سة 

بطلب ت�سديد العقوبة بحقه متهيدًا ملثوله اأمامها اإذا تطلب الأمر ذلك.

المادة الخامسة والسبعون: 

1 -    للمخالف حق االعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة ، 
وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ إبالغه بالمخالفة ، وتحدد الالئحة 

كيفية إبالغ المخالف بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في االعتراض 
بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذرًا تقتنع به.

2-    مع مراعاة الفقرة )2( من المادة )الثالثة والسبعين( من هذا 

النظام ، بعد مضي المدة المقررة لالعتراض على المخالفة وفق 
ما نصت عليه الفقرة )1( من هذه المادة دون اعتراض ، أو في 

حال رفض المحكمة المختصة العتراض المخالف أو صدور حكم 
بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، 

وجب على المخالف تسديد الغرامة.

3-    إذا تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد 
الغرامات المترتبة عليها ، فعلى اإلدارة المختصة تنبيه المخالف 

لذلك بالوسائل التي تراها ، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات 
عشرين ألف ريال فأكثر ، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبالغ 
المخالف بمخالفته ، دون سدادها ، فيبلغ المخالف بوجوب 

السداد خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يومًا ، فإذا لم يسدد بعد انقضاء 
تلك المدة ، يُحال إلى المحكمة المختصة - وفقًا لإلجراءات 

النظاميـة - للنظر  في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له - 
أو بعضها - حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.

 1/75-     يتم اإبالغ املخالف مبخالفته عرب الو�سائل الإلكرتونية من خالل بياناته املوثقة اآلياً على اأن 

يت�سمن حقه بالعرتا�س على املخالفة خالل ثالثني يوماً.

2/75-     اإبالغ املخالف مبخالفته خالل مدة ل تتجاوز ع�سرة اأيام من تاريخ ارتكاب املخالفة املرورية 

ما مل ترتبط اإجراءات ت�سجيل املخالفة بجهات اأخرى.

3/75-    يبداأ احت�ساب مدة العرتا�س واملحددة بثالثني يوماً من تاريخ اإبالغ املخالف مبخالفته.

4/75-    يتحمل املخالف ما يرتتب على عدم حتديث بياناته املوثقة اآلياً.

5/75-     يف حال تراكمت املخالفات امل�سجلة على املخالف اأو م�ست مدة �ستة اأ�سهر دون �سدادها فتقوم 

الإدارة املخت�سة باتخاذ الآتي:

1/5/75-     تنبيه املخالف بالو�سائل الإلكرتونية من خالل بياناته املوثقة اآلياً برتاكم املخالفات 

املرورية امل�سجلة عليه التي مل يقم ب�سدادها قبل اأن تبلغ قيمة الغرامات ع�سرين األف ريال 

اأو قبل م�سي �ستة اأ�سهر من تاريخ اإبالغه باملخالفة.

2/5/75-     يف حال بلغت قيمة الغرامات بحقه ع�سرين األف ريال فاأكرث اأو م�ست �ستة اأ�سهر من 

تاريخ اإبالغه باملخالفة دون �سدادها فيبلغ املخالف بوجوب ال�سداد خالل مدة ل 

تتجاوز ثالثني يوماً.

3/5/75-     اإذا مل يقم املخالف بال�سداد بعد انق�ساء املدة امل�سار اإليها يف املادة رقم )2/5/75( من 

هذه الالئحة فيحال للمحكمة املخت�سة للنظر يف اإيقاف اخلدمات العامة التي تقدم له ـ اأو 

بع�سها ـ حتى يتم �سداد الغرامات امل�ستحقة عليه.

المادة السادسة والسبعون: 
يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من 
النقاط - بحسب خطورة المخالفة على السالمة العامة - وتسجل 
هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز 

الحد األعلى المسموح به من النقاط . وتحدد الالئحة القواعد 
واإلجراءات الالزمة لذلك ، وُمدد سحب الرخصة.

1/76-    تطبق عقوبة �سحب الرخ�سة اإذا بلغ عدد النقاط امل�سجلة بحق مرتكب املخالفة )90( نقطة 

خالل ثالث �سنوات من تاريخ ارتكاب اأول خمالفة وتوزع النقاط لكل خمالفة بح�سب الآتي:

1/1/76-     املخالفات الواردة بجداول املخالفات رقم )1( ورقم )2( ورقم )3( ورقم )8( امللحقة 

بالنظام لكل خمالفة مرتكبة نقطتني .

2/1/76-     املخالفات الواردة بجدويل املخالفات رقم )4( ورقم )5( امللحقة بالنظام لكل خمالفة 

مرتكبة ثالث نقاط .

3/1/76-     املخالفات الواردة بجدويل املخالفات رقم )6( ورقم )7( امللحقة بالنظام لكل خمالفة 

مرتكبة خم�س نقاط .

2/76 -    تطبق عقوبة �سحب رخ�سة القيادة اإذا بلغ عدد النقاط امل�سجلة بحق مرتكب املخالفات 

)90( نقطة خالل ثالث �سنوات من تاريخ ارتكاب اأول خمالفة على النحو التايل:

1/2/76 -     عند ح�سول املخالف للمرة الأوىل على )90( نقطة خالل املدة املقررة ت�سحب رخ�سة 

القيادة ملدة �سهر.

2/2/76 -     عند ح�سول املخالف للمرة الثانية على )90( نقطة خالل املدة املقررة ت�سحب رخ�سة 

القيادة ملدة ثالثة اأ�سهر.

3/2/76 -     عند ح�سول املخالف للمرة الثالثة على )90( نقطة خالل املدة املقررة ت�سحب رخ�سة 

القيادة ملدة �ستة اأ�سهر.
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4/2/76 -     عند ح�سول املخالف للمرة الرابعة على )90( نقطة خالل املدة املقررة ت�سحب رخ�سة 

القيادة نهائياً.

3/76-     تلغى النقاط امل�سجلة بحق املخالف بعد م�سي ثالث �سنوات من تاريخ ارتكاب املخالفة 

الأوىل اإذا مل تبلغ )90( نقطة .

4/76-    ي�سعر املخالف بعدد النقاط امل�سجلة بحقه عرب الو�سائل اللكرتونية من خالل بياناته املوثقة اآلياً.

5/76-     عند قيام �سائق مركبة �سبق واأن مت �سحب رخ�سة قيادته بقيادة مركبة خالل مدة �سحب 

الرخ�سة يطبق بحقه املخالفة رقم )11( من جدول من جدول املخالفات رقم )5(.

 6/76-     ميكن ملن مت �سحب رخ�سته نهائياً اأن يح�سل على رخ�سة قيادة جديدة بعد م�سي مدة     ل 

تقل عن �سنة اعتبارًا من تاريخ �سحب رخ�سته بحيث يجتاز برنامج تاأهيلي للقيادة ملدة 

�سهر يف مدار�س تعليم القيادة واإجراء اختبار نظري وعملي له.

7/76-     يف حالة �سحب الرخ�سة �سواًء كان ال�سحب موؤقت اأو نهائي فاإن ذلك ي�سري على جميع فئات 

الرخ�س التي يحملها ال�سائق.

8/76-     اإذا اأرتكب املخالف الذي ل يحمل رخ�سة قيادة اإحدى املخالفات الواردة يف جدول املخالفات 

امللحقة بهذا النظام فال يتم احت�ساب النقاط عليه اإل بعد اإمتامه ل�سن ال�سابعة ع�سرة من 

العمر.

9/76-    عند تطبيق عقوبة �سحب رخ�سة القيادة تلغى النقاط التي ا�ستوجبت �سحب الرخ�سة مع 

بقاء النقاط الزائدة يف �سجل املخالف.

10/76-   اإذا م�ست �سنة من تاريخ ارتكاب اآخر خمالفة م�سجلة بحق املخالف دون ارتكاب اأي خمالفة 

فتلغى النقاط امل�سجلة بحقه.

المادة السابعة والسبعون: 

دون إخالل بالعقوبات المقررة في حق السائق، إذا سمح مالك 
المركبة، أو المسئول عن قيادتها ، أو حائزها لشخص آخر ليست لديه 

رخصة قيادة بقيادة المركبة ؛ فيعاقب بغرامة مالية ال تقل عن ألف 
ريال وال تزيد على ألفي ريال ، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون 
متضامنًا مع السائق في المسؤولية المادية وفقًا لتقدير المحكمة 

المختصة.

المادة الثامنة والسبعون: 

يجب إبالغ اإلدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة؛ 
إللغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات. ويعاقب من 

يخالف ذلك بغرامة مالية ال تزيد على )عشرة آالف( ريال.

يف حال بيع اأو تلف املركبة خارج اململكة فيلزم اتخاذ الآتي:  -1/78

1/1/78-     قيام مالك املركبة اأومن ينيبه ب�سرعة اإبالغ اإدارة املرور .

2/1/78-     اإح�سار ما يثبت م�سري املركبة من اجلهة املخت�سة يف الدولة التي مت بيعها اأو تلفها 

م�سادق عليها من اجلهة املخت�سة يف وزارة اخلارجية.

3/1/78-    اإلغاء �سجل املركبة مع التاأ�سري يف �سجلها باأنها مباعة اأو تالفة خارج اململكة.

4/1/78-    دفع الر�سوم املقررة.

5/1/78-     ت�سليم رخ�سة �سري ولوحات املركبة لإدارة املرور ويف حال فقدان اللوحات فيلزم اإبالغ 

اجلهة الأمنية املخت�سة بذلك.

2/78-     ت�سدر �سهادة براءة ذمة للمركبة بعد ا�ستكمال الإجراءات الواردة يف املادة رقم )1/78( من 

هذه الالئحة.

3/78-     يف حال عدم اإبالغ اإدارة املرور ببيع املركبة اأو تلفها خارج اململكة فيحال املخالف للمحكمة 

املخت�سة لتطبيق العقوبة الواردة يف املادة )78( من نظام املرور.

المادة التاسعة والسبعون: 

1-    تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى اإلدارة المختصة 
بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقًا 

ألحكام هذا النظام ، أو تلك المحجوزة بسبب حوادث مرورية  
إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد الورثة لتسملها خالل 

مدة تسعين يومًا من تاريخ حجزها ، ويسدد ما على المركبة من 
غرامات ورسوم وأجرة السحب والحجز من ثمن بيعها ويودع 

الباقي لدى الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في 
حكمهم أمانة للمالك أو للورثة ، وتحدد الالئحة إجراءات بيع تلك 

المركبة.

2-    تسقط المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة ولم 
يسددوها. 

 1/79-     ل يتم حجز اأي مركبة اإل يف احلالت املن�سو�س عليها وفق اأحكام نظام املرور اأو اإذا دعت 

احلاجة يف احلوادث املرورية مع عدم ربط ت�سليمها باحلقوق املرتتبة على احلادث.

2/79-    تقوم اجلهة التي تتوىل احلجز باتخاذ ما يلي:

1/2/79-    و�سع �سجل الكرتوين لكل مركبة حمجوزة يت�سمن جميع الإجراءات املتخذة حيالها.

2/2/79-    توثيق بيانات املركبة واحلالة التي كانت عليها عند حجزها وما حتتوي عليه.

3/2/79-    اأ�سباب وتاريخ حجزها.

4/2/79-    يف حالة كانت املركبة مطلوبة لأي جهة فت�سلم املركبة لها.

5/2/79-     اإذا تطلب الأمر ح�سور مالك املركبة اأو وكيله لأي �سبب كان فيتم طلبه ويف حال عدم 

جتاوبه يطلب من املحكمة املخت�سة اتخاذ ما يلزم لإح�ساره.

3/79-  يتم بيع املركبات املحجوزة مرورياً باملزاد العلني وفق الإجراءات التالية:

1/3/79-     تقوم الإدارة املخت�سة بت�سكيل جلنة لالإ�سراف على اإجراءات بيع املركبات على األ يقل 

عدد اأع�سائها عن ثالثة اأ�سخا�س ويكون اأحدهم م�سئول مايل.

2/3/79-     ل يتم بيع املركبات التي عليها قيود متنع من ا�ستكمال الإجراءات ما مل ميكن معاجلة تلك 

القيود.

3/3/79-     يتوىل البيع جهة متخ�س�سة يف املزادات العلنية اإن اأمكن ذلك ، اأو من اأ�سحاب اخلربة يف 

هذا املجال وميكن اإجراوؤه الكرتونياً وفق ال�سوابط التي ت�سعها الإدارة العامة للمرور.

4/3/79-     تقوم اجلهة التي تتوىل البيع باملزاد بالإعالن يف �سحيفة حملية ر�سمية قبل البيع مبدة ل 

تقل عن )15( يوماً على اأن يت�سمن الإعالن مكان وتاريخ ووقت املزاد وتتحمل تلك اجلهة 

اأي ر�سوم تتعلق باملزاد.

5/3/79-    تباع كل مركبة على حدة ويحدد ما عليها من التزامات مالية.

6/3/79-     عدم خروج املركبة من موقع املزاد اإل بعد نقل ملكيتها وي�ستثنى �سرط الفح�س الفني 

الدوري عند نقل امللكية ب�سرط اإلزام امل�سرتي باإجرائه فيما بعد ويف حال عدم اجتيازها 

للفح�س فيلزم باإ�سقاط �سجلها ويتحمل اأي تبعات لذلك.

7/3/79-     اإذا مل يتم ا�ستيفاء الر�سوم وغرامات التاأخري عن التجديد فيتم اإحالتها اإىل �سجل مالك 

املركبة.

8/3/79-    يلزم امل�سرتي با�ستالم املركبة املباعه باملزاد بعد نقل ملكيتها.

9/3/79-     اإذا كانت املركبات املراد بيعها تالفه اأو غري �ساحلة لل�سري فتباع على حمالت بيع 

املركبات امللغى ت�سجيلها باملزاد. 

10/3/79-     املركبات التي ل يتقدم اأحد ل�سرائها لأي �سبب كان تباع على حمالت مكاب�س احلديد مع 

حتديد قيمة بيعها وي�سقط �سجلها بعد �سداد ما عليها من ر�سوم وغرامات التاأخري عن 

التجديد من ثمن بيعها ويف حال عدم تغطية بيع املركبة لتلك الر�سوم والغرامات فتحال 

على �سجل مالك املركبة.

الباب الثامن

اأحكام عامة

المادة الثمانون *:

ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه أمر 
ملكي ، محددًا مهماته واختصاصاته بناء على اقتراح من وزير 

الداخلية ، ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون 
المرور من خالل رسم السياسة العامة للمرور .

المادة الحادية والثمانون: 

تنظر المحكمة المختصة فيما يلي:

1 -   الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو الئحته.

*  هذه املادة ملغاة، بناًء على قرار جمل�س الوزراء رقم ) 636 ( وتاريخ 23-10-1438هـ .
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2-    االعتراضات التي تقدم ضد قرارات اإلدارة المختصة أو أي جهة 
معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو الئحته.

المادة الثانية والثمانون: 

يجوز للمحكمة المختصة - العتبارات تقدرها - وقف تنفيذ العقوبة 
المحكوم بها.

المادة الثالثة والثمانون: 

يحل هذا النظام محل نظام المرور ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
)م/49( تاريخ 6-11-1391هـ  وتعديالته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام . 

المادة الرابعة والثمانون: 

يصدر وزير الداخلية الالئحة التنفيذية لهذا النظام خالل )مائة 
وثمانين( يومًا من تاريخ نشره .

المادة الخامسة والثمانون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين 
يومًا من تاريخ نشره .

واهلل املوفق

1-   قيادة املركبة يف الأ�سواق التي ل ي�سمح بالقيادة فيها. 

2-   ترك املركبة مفتوحة ويف و�سع الت�سغيل بعد مغادرتها. 

3-   عدم وجود تاأمني �ساٍر للمركبة. 

4-   عبور امل�ساة للطرق من غري الأماكن املخ�س�سة لهم. 

5-   عدم تقيد امل�ساة بالإ�سارات اخلا�سة بهم. 

6-   وقوف املركبة يف اأماكن غري خم�س�سة للوقوف.

7-    عدم اإعطاء اأف�سلية املرور للم�ساة اأثناء عبورهم يف امل�سارات 

املخ�س�سة لهم. 

1-       عدم ا�ستخدام اإ�سارة الإلتاف عند التحول لليمني اأو الي�سار 

اأو التجاوز اأو تغيري امل�سار. 

2-       الرجوع اإىل اخللف يف الطريق العام مل�سافة تزيد على 

ع�سرين مرتًا. 

3-       قيام �سائق الدراجة الآلية اأو العادية – اأو ما يف حكمهما – 

بالتعلق باأي مركبة اأخرى، اأو �سحب اأو حمل اأ�سياء تعر�س 

م�ستخدم الطريق للخطر. 

4-      خمالفة قواعد ا�ستعمال اأنوار التالقي. 

5-      عدم حمل رخ�سة القيادة اأو رخ�سة ال�سري اأثناء القيادة. 

6-      اإ�ساءة ا�ستعمال منبه املركبة.  

7-      عدم تقدمي املركبة للفح�س الفني الدوري. 

8-      خمالفة تنظيمات ال�سري على الطرق.

9-      عدم ربط حزام الأمان. 

10-    و�سع حواجز داخل املركبة اأو خارجها تعوق روؤية 

ال�سائق. 

11-   عدم ترك ال�سائق م�سافة كافية بني مركبته واملركبة التي 

اأمامه، ت�سمح له بتفادي وقوع حادث. 

12-   التحرك باملركبة ب�سرعة عالية، بحيث حتدث الإطارات 

�سوتاً عالياً. 

13-  التجمهر يف موقع احلادث. 

14-   قيام ال�سائق بتخطي اأرتال املركبات اأمام اإ�سارات املرور 

اأو نقاط ال�سبط الأمني با�ستخدام كتف الطريق اأو امل�سار 

املخ�س�س لاللتفاف. 

15-  عدم توافر املتطلبات النظامية للمقطورة. 

1-       عدم اتخاذ الحتياطات الالزمة عند اإيقاف املركبة يف 

حالت الطوارئ على الطرق العامة.  

2-      رمي اأج�سام خارج املركبة.  

3-      التباطوؤ يف ال�سري على نحو يعرقل احلركة. 

4-      الن�سغال بغري الطريق اأثناء قيادة املركبة.

5-      ا�ستعمال املكابح )الفرامل( ب�سكل مفاجئ لغري �سرورة. 

6-      عدم التقيد بتنظيمات ال�سري عند تقاطعات الطرق.  

7-      عدم اللتزام بحدود امل�سارات املحددة على الطريق. 

8-       اإحداث �سو�ساء با�ستعمال اأجهزة من داخل املركبة، اأو 

ارتكاب اأي �سلوك يتنافى مع الآداب العامة، اأثناء القيادة. 

9-      القيادة برخ�سة قيادة �سالحيتها منتهية. 

10-   عدم ا�ستخدام مقاعد الأمان املخ�س�سة لالأطفال. 

11-   ترك املركبة يف طريق منحدرة مع عدم اتخاذ الحتياطات 

الالزمة. 

12-  ترك الأطفال دون �سن )العا�سرة( يف املركبة دون مرافق را�سد.

1-      مالحقة مركبات الطوارئ اأثناء ا�ستعمال املنبهات اخلا�سة بها.

2-      القيادة على الطريق مبركبات خم�س�سة لالقتناء. 

3-      عدم الوقوف متاماً عند اإ�سارة قف. 

4-       عدم الوقوف وقوفاً تاماً عند اإ�سارة )اأمامك اأف�سلية( يف 

حالة مرور مركبات على الطريق املعطاة له الأف�سلية. 

5-       عدم اإعطاء الأف�سلية للمركبة القادمة من اليمني عند 

الو�سول اإىل تقاطع مت�ساوي الأف�سليات يف اآن واحد 

وعندما ل يكون هناك اإ�سارات اأولوية. 

6-       عدم اإعطاء الأف�سلية للمركبات التي على الطريق الرئي�سة 

يف حالة عدم وجود اإ�سارة اأف�سلية. 

7-       عدم التقيد باإ�سارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة 

وعدم اإعطاء اإ�سارته الأولية على الإ�سارات ال�سوئية.  

8-       عدم اإعطاء الأف�سلية للمركبات التي بداخل الدوار من قبل 

املركبات التي خارجه يف حالة عدم وجود اإ�سارات �سوئية 

اأو رجل اأمن يوجه ال�سري.  

9-      قيادة املركبة داخل الأنفاق من غري اإ�ساءة اأنوارها. 

10-    زيادة اأبعاد احلمولة املنقولة ملركبات النقل اخلفيف على 

احلد امل�سموح به. 

11-    قيام �سائق مركبة الطوارئ با�ستعمال املنبهات اخلا�سة بها 

من غري �سرورة. 

12-    عدم اإعطاء اأف�سلية املرور يف ملتقيات الطرق اأو تقاطعاتها ل�سائق 

املركبة املتقدم على غريه يف حال عدم وجود لوحات تنظم ذلك.

13-    عدم قيام ال�سائق يف حال تغيري اجتاهه بالدوران للخلف 

باإعطاء اأف�سلية املرور للمركبات القادمة من الجتاهات 

الأخرى.  

14-    عدم قيام ال�سائق يف حال اإغالق جزء من الطريق باإعطاء 

الأف�سلية ملن كان طريقه مفتوحاً.

15-    عدم قيام ال�سائق الذي يرغب يف تغيري م�ساره باإعطاء 

الأف�سلية ل�سائق املركبة التي ت�سري يف اجتاه م�ستقيم يف 

حال �سري املركبتني متحاذيتني ب�سكل متواٍز. 

الغرامة المالية ) 100 / 150 ( ريال

الغرامة المالية )150 / 300 ( ريال

الغرامة المالية )300 / 500( ريال.

الغرامة المالية )500 / 900( ريال

جدول املخالفات رقم )1(

جدول املخالفات رقم )2(

جدول الغرامات رقم )3(

جدول الغرامات رقم )4(
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16-    عدم اإعطاء اأف�سلية املرور للمركبات القادمة من طريق 

رئي�سه يف حالة تقاطعها مع طريق فرعية اأو طريق ترابية.  

17-    عدم اإعطاء اأف�سليه املرور لو�سائل النقل العام كالقطارات اأو 

احلافالت وما يف حكمها يف حال �سريها على امل�سارات املخ�س�سة لها.

18-  نقل الركاب يف الأماكن غري املخ�س�سة لهم يف املركبة. 

19-   ا�ستخدام ال�سائق بيده اأي جهاز حممول اأثناء �سري املركبة. 

20-    الوقوف يف اأماكن وقوف ذوي الحتياجات اخلا�سة من غري 

هذه الفئة امل�سموح لها. 

21-    و�سع كتابة اأو ر�سم اأو مل�سق اأو اأي بيان اآخر على ج�سم 

املركبة دون موافقة اجلهات املخت�سة. 

22-   ت�سيري مركبة حتدث تلويثاً للبيئة على الطرق العامة. 

23-    تظليل زجاج املركبة دون التقيد بال�سوابط التي ت�سعها 

الإدارة املخت�سة. 

24-   ا�ستعمال املركبة لغري الغر�س الذي رخ�ست من اأجله. 

25-  عدم تغطية احلمولة املنقولة وتثبيتها.

نظـام املرور ولئحته التنفيذية .. تتمة

1-       دخول ال�ساحنات واملعدات الثقيلة وما يف حكمهما اإىل املدن 

اأو اخلروج منها يف الأوقات غري امل�سموح بها.  

2-       قيادة املركبة برخ�سة قيادة ل تتنا�سب مع حجم املركبة 

ونوع ا�ستخدامها. 

3-      الوقوف على خطوط ال�سكة احلديدية. 

4-      نقل عدد من الركاب يزيد على العدد املحدد يف رخ�سة ال�سري. 

5-       رف�س اإبراز الوثائق اخلا�سة بال�سائق اأو املركبة للم�سرح 

لهم الطالع عليها. 

6-      قيادة املركبة بلوحات غري وا�سحة اأو بها تلف.  

7-      �سري املركبة بال لوحة اأمامية.  

8-      عدم اإنهاء اإجراءات تعديل جمال ا�ستعمال املركبة. 

9-      عدم اإخراج املركبة املعدة للت�سدير خالل املدة املحددة.

10-   عدم ارتداء اخلوذة اأثناء قيادة الدراجة الآلية.

11-    قيادة املركبة قبل احل�سول على رخ�سة قيادة اأو يف حال 

�سحب الرخ�سة.  

12-    ترك اأج�سام على الطرق العامة تعر�س ال�سالمة العامة للخطر.

13-    عدم اإعطاء اأف�سليه املرور ملركبات املواكب الر�سمية اأو 

الطوارئ. 

14-    القيادة على اأكتاف الطريق وعلى الأر�سفة اأو امل�سارات 

التي مُتنع القيادة فيها. 

15-   النزول اأو الركوب اأثناء �سري املركبات.  

16-   عبور امل�ساة للطرق ال�سريعة.  

17-    التجاوز يف املناطق التي مينع فيها التجاوز، مثل املنعطفات 

واملرتفعات. 

18-    عدم وجود اإنارة جانبية اأو عواك�س اأو �سواتر لل�ساحنات 

واملقطورات.

19-    عدم ا�ستخدام الأنوار الالزمة عند ال�سري لياًل اأو يف الأحوال 

اجلوية التي تكون فيها الروؤية غري وا�سحة. 

20-   عدم تثبيت اللوحة يف مكانها املخ�س�س.

21-   التجمهر يف مواقع التفحيط. 

22-    زيادة اأبعاد احلمولة املنقولة ملركبات النقل الثقيل على 

احلد امل�سموح به. 

23-    اإجراء اأي تعديل اأو اإ�سافة على ج�سم املركبة اأو هيكلها، 

يغرّي معاملها اأو جتهيزاتها الأ�سا�سية دون اتخاذ الإجراءات 

النظامية. 

24-    قيادة مركبة دون توافر التجهيزات الالزمة، مثل املكابح 

والأنوار وما يف حكمهما. 

25-   ا�ستخدام لوحات غري �سادرة من الإدارة املخت�سة.

1-      جتاوز اإ�سارة املرور ال�سوئية اأثناء ال�سوء الأحمر. 

2-       جتاوز حافالت النقل املدر�سي عند توقفها للتحميل اأو التنزيل.

3-       العبث بعالمات الطريق اأو العاك�سات اأو ال�ساحنات املنظمة 

حلركة ال�سري. 

4-       عدم الوقوف عند مراكز ال�سبط الأمني اأو نقاط التفتي�س اأو 

عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه اأو عالمة 

توجب الوقوف.  

5-       ا�ستخدام اأجهزة غري م�سرح بها يف املركبة اأو و�سع 

�سعارات اأو مل�سقات تتنافى مع الآداب العامة. 

6-      قيادة املركبة بالجتاه املعاك�س حلركة ال�سري.  

7-      املراوغة ب�سرعة بني املركبات على الطرق العامة.   

8-       اإجراء �سباق للمركبات على الطرق العامة، اأو ال�سري يف 

مواكب دون احل�سول على ت�سريح.  

9-       عدم التزام ال�ساحنات واملعدات الثقيلة بال�سري يف امل�سار 

الأمين يف الطريق املتعدد امل�سارات. 

10-    عدم قيام اأ�سحاب احليوانات باإبعادها عن حرم الطريق املعتمد.

11-    تركيب جتهيزات يف املركبة كتلك اخلا�سة باملركبات 

الر�سمية ومركبات الطوارئ.  

12-    ت�سيري مركبات الأ�سغال العامة على الطرق قبل اتخاذ 

الإجراءات الالزمة لتاليف اأ�سرارها، مبا يف ذلك عدم و�سوع 

ال�سرائح العاك�سة على جانبي موؤخرة املركبة. 

13-   �سري املركبة بال لوحة خلفية، اأو بال لوحات. 

14-   طم�س لوحات املركبة.

1-       قيادة املركبة حتت تاأثري م�سكر اأو خمدر، اأو عقاقري حمذر 

من القيادة حتت تاأثريها.  

2-      القيام باأعمال الطرق قبل التن�سيق مع الإدارة املخت�سة. 

3-       �سماح اأ�سحاب احليوانات بعبور حيواناتهم من غري 

الأماكن املخ�س�سة لها، اأو دون التن�سيق مع اجلهات 

املخت�سة. 

4-      ا�ستخدام لوحات غري عائدة للمركبة. 

5-      طم�س رقم هيكل املركبة اأو حماولة طم�سه.

مقدار تجاوز السرعة المحددةالسرعة المحددة على الطريق
قيمة الغرامة بالريال

الحد األعلىالحد األدنى

من 120كلم / �ساعة فاأقل

150300التجاوز باأكرث من 10 كلم/�ساعة اإىل 20 كلم/�ساعة

300500التجاوز باأكرث من 20 كلم/�ساعة اإىل 30 كلم/�ساعة

8001000التجاوز باأكرث من 30 كلم/�ساعة اإىل 40 كلم/�ساعة

12001500التجاوز باأكرث من 40 كلم/�ساعة اإىل 50 كلم/�ساعة

15002000التجاوز باأكرث من 50 كلم / �ساعة

الغرامة المالية )1000 / 2000( ريال

الغرامة المالية من )3000 / 6000( ريال

الغرامة المالية )5000 / 10000( ريال

1 -   السرعة من 120 كلم/ ساعة فأقل

جدول الغرامات رقم )5(

جدول الغرامات رقم )6(

جدول الغرامات رقم )7(

جدول الغرامات رقم )8(
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نظـام املرور ولئحته التنفيذية .. تتمة

مقدار تجاوز السرعة المحددةالسرعة المحددة على الطريق
قيمة الغرامة بالريال

الحد األعلىالحد األدنى

140كلم / �ساعة

300500التجاوز باأكرث من 5 كلم/�ساعة اإىل 10 كلم/�ساعة

8001000التجاوز باأكرث من 10 كلم/�ساعة اإىل 20 كلم/�ساعة

12001500التجاوز باأكرث من 20 كلم/�ساعة اإىل 30 كلم/�ساعة

15002000التجاوز باأكرث من 30 كلم/�ساعة

رسم نقل الملكيةرسم التالف والمفقودرسم التجديد السنويرسم الرخصة السنويالنوعالعدد

150 ريال100 ريال100 ريال100 ريال رخ�سة �سري خا�سة1

150 ريال100 ريال200 ريال200 ريالرخ�سة �سري نقل خا�سة2

150 ريال100 ريال200 ريال200 ريالرخ�سة �سري حافلة خا�سة 3

300 ريال100 ريال200 ريال200 ريال رخ�سة �سري �سيارة اأجرة4

300 ريال100 ريال400 ريال400 ريالرخ�سة �سري نقل عام 5

300 ريال100 ريال400 ريال400 ريالرخ�سة �سري حافلة عامة6

150 ريال100 ريال100 ريال100 ريالرخ�سة �سري دراجة اآلية7

300 ريال100 ريال300 ريال300 ريالرخ�سة �سري مركبة اأ�سغال العامة8

رسم بدل تالف أو مفقودرسم التجديد السنويالرسم السنويفئة الرخصةالعدد

100 ريال40 ريال40 ريالرخ�س قيادة خا�سة1

100 ريال40 ريال40 ريالرخ�سة قيادة عامة2

100 ريال100 ريال100 ريالرخ�سة قيادة مركبات اأ�سغال عامة3

100 ريال20 ريال20 ريالرخ�سة قيادة دراجة اآلية4

100 ريال--100 ريالت�سريح قيادة موؤقت5

رسم النوعالعدد
اللوحات

رسم التالف 
المفقود

100 ريال100 رياللوحة �سيارة خا�سة1

100 ريال100 رياللوحة �سيارة نقل خا�س2

100 ريال100 رياللوحة حافلة خا�سة 3

100 ريال100 رياللوحة �سيارة اأجرة 4

100 ريال100 رياللوحة �سيارة نقل عام 5

100 ريال100 رياللوحة حافلة عامة 6

100 ريال100 رياللوحة دراجة اآلية7

رسم النوعالعدد
اللوحات

رسم التالف 
المفقود

100 ريال100 ريال لوحة مركبة اأ�سغال عامة8

100 ريال300 رياللوحة موؤقتة 9

100 ريال100 ريال لوحة دبلوما�سية اأو قن�سلية 10

100 ريال100 ريال لوحة ت�سدير 11 

100 ريال100 ريال لوحة مقطورة اأو ن�سف مقطورة 12

100 ريال3000 ريال لوحة اقتناء املركبات التاريخية القدمية13

2 - السرعة 140 كلم / ساعة

جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها

جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها

جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها

*  مالحظة / اللوحات املوؤقتة )300( ريال ملدة ثالثني يوماً فقط .

*  مالحظة / ر�سم بدل التاألف اأو املفقود )100( ريال عند اإ�سدار لوحة اأو لوحتني .

*  مالحظة / ر�سم لوحة اقتناء املركبات التاريخية القدمية ي�ستح�سل مرة واحدة عند الإ�سدار .
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نظـام املرور ولئحته التنفيذية .. تتمة

الأحكام العامة اخلا�سة

بالعالمات والإ�سارات املرورية

1 -      تكون العالمات والإ�سارات التحذيرية والتنظيمية والإعالمية وفقاً لالأحجام القيا�سية املعتمدة .

2 -       يجب اأن تكون كافة العالمات والإ�سارات التحذيرية والتنظيمية والإعالمية للنوع الواحد 

ذات اأ�سكال موحدة، واأن تكون العالمات باأ�سنافها املختلفة متماثلة يف موا�سفاتها، 

واأن يغطي التجان�س يف الت�سميم كاًل من ال�سكل،واللون،والأبعاد، والرموز اأو الكتابة، 

والإ�ساءة،والنعكا�سية بحيث ت�سكل وحدة متجان�سة متكاملة.

3 -       يجب ا�ستخدام العالمات والإ�سارات يف الأماكن التي ت�ستدعي احلاجة لها دون الإفراط يف 

ا�ستخدامها حتى ل تفقد دورها.

4 -      يجب و�سع العالمات والإ�سارات على م�سافات كافية من املوقع املعني بها.

5 -       يجب عدم و�سع اأي مل�سق اأو اإعالن على العالمات اأو الكتابة عليها �سواء على اللوحات 

التف�سريية اأو الأعمدة احلاملة لها.

6 -       يجب اأن تكون العالمة م�سنعة من معدن �سلب، واأن تكون العالمات عاك�سة اأو م�ساءة بحيث 

تظهر بنف�س اللون لياًل ونهارًا.

7 -       يجب على م�ستخدمي الطريق مراعاة التعليمات التي حتتويها العالمات والتقيد التام 

بالتحذيرية والتنظيمية منها يف الظروف الطبيعية.

أواًل: الغرض من اإلشارات التنظيمية:
ت�ستخدم الإ�سارات التنظيمية لتعريف ال�سائق وكافة م�ستخدمي الطريق بالأنظمة املرورية والقيود 

واملحظورات املختلفة الواجب التقيد بها اأثناء القيادة اأو ا�ستخدام الطريق. وهذه الإ�سارات تو�سح 

اأنظمة املرور وقوانينه ويتعر�س من يخالفها للمخالفة والعقاب.

كما أن هناك عدة أنواع وأصناف اإلشارات التنظيمية حسب التالي:
-       جمموعة اإ�سارات حرم الطريق وتت�سمن الآتي:

-       عالمة )قف(.

-       عالمة )اأعط الأف�سلية(.

-       جمموعة اإ�سارات ال�سرعة.

-       جمموعة اإ�سارات ال�سري وممنوعات ال�سري.

-       جمموعة اإ�سارات النتظار.

-       جمموعة الإ�سارات الإجبارية.

ثانيًا: شكل وألوان اإلشارات التنظيمية:
بوجه عام تكون جميع الإ�سارات التنظيمية دائرية ال�سكل وتكون الأر�سية )خلفيةالإ�سارة( باللون 

الأبي�س والرموز اأو الر�سوم باللون الأ�سود على وجه الإ�سارة واإطار باللون الأحمر وهناك بع�س 

ال�ستثناءات مثل:

1 -       �سكل اإ�سارتي )قف( و )اأعط الأف�سلية( يختلف ، فاإ�سارة )قف( ذات ال�سكل ثماين الأ�سالع 

واأر�سية حمراء والكتابة والإطار بالأبي�س وذلك لتمييزها لأهميتها ، اأما اإ�سارة )اأعط الأف�سلية( 

ذات �سكل مثلث مت�ساوي الأ�سالع مقلوب )راأ�سه اإىل اأ�سفل( وتكون الأر�سية باللون الأبي�س 

والإطار باللون الأحمر.

2 -      الإ�سارات الإجبارية تكون اأر�سيتها باللون الأزرق والكتابة بالأبي�س.

اإلشارات التحذيرية

اإلشارات التنظيمية:

أواًل :  الغرض من اإلشارات التحذيرية: 
ت�ستخدم الإ�سارات التحذيرية لتنبيه وحتذير ال�سائق وكافة م�ستخدمي الطريق يف اأخطار اأو اأو�ساع 

خطرة قائمة اأو حمتملة على الطريق اأو ال�سارع اأو بجوارهما وذلك حتى ل يفاجاأ باخلطر ويوؤثر �سلباً 

على ت�سرفه. وتطالب الإ�سارات التحذيرية باأخذ احليطة واحلذر من قبل ال�سائق من اأجل �سالمته 

و�سالمة من معه وكافة م�ستخدمي الطريق.

ثانيًا:  شكل وألوان اإلشارات التحذيرية:
بوجه عام تكون جميع الإ�سارات التحذيرية ذات �سكل مثلث. وتكون الأر�سية )خلفية الإ�سارة( باللون 

الأبي�س والرموز اأو الر�سوم باللون الأ�سود على وجه الإ�سارة واإطار باللون الأحمر.
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أواًل: الغرض من اإلرشادات اإلرشادية:
ت�ستخدم الإ�سارات الإر�سادية ب�سفة اأ�سا�سية من اأجل اإر�ساد وتوجيه ال�سائقني وكافة م�ستخدمي 

الطرق على طول ال�سوارع والطرق اإىل املدن و القرى وال�سوارع وغريها من املقا�سد الهامة 

وال�سرورية. واإحاطتهم بالتقاطعات وحتديد امل�سافات والجتاهات والأماكن ذات الأهمية اجلغرافية 

واجليولوجية والتاريخية والدينية ومرافق اخلدمات على الطرق. وب�سكل عام فاإن هذه الإر�سادات 

توؤمن مثل هذه املعلومات، كما ت�ساعد ال�سائقني على طول الطريق ب�سلك اأق�سر الطرق للو�سول 

ملقا�سدهم.

ثانيًا: شكل وألوان اإلشارات اإلرشادية: 
بالن�سبة ملعظم الإ�سارات الإر�سادية فاإن الكتابة اأو الرموز تكون خمتلفة ومتنوعة لدرجة اأنه ل ميكن 

اأن يكون هناك حجم موحد جلميع الإ�سارات. ولذلك فاإن اأحجام الإ�سارات تتحدد اأ�سا�ساً بطول الر�سالة 

املراد تو�سيلها. 

بالن�سبة لالألوان الإر�سادية فهي اأي�ساً خمتلفة وقد مت حتديد الألوان ح�سب نوع الر�سالة فمثاًل:-

1-       الإ�سـارات على الطرق خـارج املـدن تكون الأر�سيـة باللـون الأزرق والكتـابة باللـون الأبيـ�س. 

اأما داخل املدن تكون الأر�سية بالأخ�سر والكتابة بالأبي�س.

2-      للتاأ�سري للمدن والقرى والهجر فتكون الأر�سية بالأزرق والكتابة بالأبي�س.

3-      للتاأ�سري لل�سوارع والأحياء داخل املدن فيكون لون الأر�سية بالأخ�سر والكتابة بالأبي�س.

4-      للتاأ�سري للمقا�سد املهمة كامل�ست�سفيات يكون لون اخللفية بالأبي�س والكتابة بالأ�سود.

5-        للتاأ�سري للمزارع واملجمعات الرتفيهية واملتاحف يكون لون اخللفية بالبني والكتابة بالأبي�س 

وكذلك بالن�سبة لالإ�سارات الدينية.

اإلشارات اإلرشادية:
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أواًل: الغرض من إشارات مناطق العمل المؤقتة: 
ت�ستخدم اإ�سارات وعالمات مناطق العمل واملوؤقتة لنف�س الغر�س التي 

ت�ستخدم فيه الإ�سارات ال�سابق ذكرها التحذيرية والتنظيمية والإر�سادية 

مع اختالف ب�سيط باأن اإ�سارات مناطق العمل حتذر وتنظم لو�سع طارئ 

وغري عادي وموؤقت على الطريق يجب مراعاته من قبل ال�سائقني وم�ستخدمي 

الطريق.

ثانيًا: شكل وألوان إشارات مناطق العمل المؤقتة:
اأ�سكال اإ�سارات مناطق العمل واملوؤقتة يف ال�سوارع والطرق هي نف�س اأ�سكال 

الفئات الرئي�سية الثالث التي تنق�سم اإليها اإ�سارات املرور وهي التحذيرية 

والتنظيمية والإر�سادية مع اختالف يف اللون بحيث تكون األوان اإ�سارات 

مناطق العمل الأر�سية �سفراء واإطار اأحمر والكتابة اأو الر�سم بالأ�سود.

إشارات وعالمات مناطق العمل والمؤقتة


