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 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان
 بةناوى طةلةوة

 ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
 5  :دةرضوونذمارةى 
 31/1/2018: دةرضوونميَذووى 

 
)ة1992()ةستتىل  ة1()ةيىستتى)ةادتتى  ة 56(ةلتتكةدتتى   )ة 1 رِطتتك)ة ثشتتبة تتكةىتت    ةة

ئتكوةيىستى ى يشككة تكةةةةةلكسك وةو،ةلكسك ة اوا)ةادى  )ةيىسىي ةئكندادىن ةثك لكدىن،ةةهكد ا  راو
 تتكثش  ةئتتكوةو،ةئكجنىدشتتداو ةة31/1/2018()ة ؤا)ة6لتتكة انششتتا ةئىستتىي ةادتتى  ة ةثك لتتكدىنة

ة2017()ةستىل  ةة2  سكال تككة كةلكة رِطك)ة ستش شك(()ة دتى   )ةيك تك((ةلتكةيىستى)ةادتى  ة ةةةةةة
ة ا:ة رِيى )ة   ض واندن ةئك(ةيىسىي،ة ك  سكال ت ةسك ؤ ىيكت ةثك لكدىنة  او 

ة
 2018(ى سالَى 2اى ذمارة )ياس

 هةموارى يةكةمى هةموارى جيَبةجيَكردنىياساى 
 لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق 2004(ى سالَى 86ياساى هاتووضؤى ذمارة )

 :(1)ماددةي 
ة  ةادى   ة كشي ةخ ا  و ة21  قي ةشش   يكي ة ك( ةو ة   ري ب ةهكد ا  ةهىت وضؤ ةيىسىي (ي

ة  خ ي ند ي اكو :
ةيك ك( ة كسش ك ةهك  ة : ةليةمركبةس ا ؤيكك ةلش خ  يين ةدؤل كتش كي ة ك ةيىن ةلش خ  ين ةدؤل كتي ة ك ي  )

ةهكل   شش ند ايكو ة، ا ش شراو  ة كةة،يىن ةئكوا ةلش بخ  ي ب ةس ا ؤيك ك ةجؤ ي ةنىتىيبكتة ك يىن
ة  ة 250000ثش بذا  نش كةلك ةلك ةنك ش بةو ة كدرت ة ينى  ةهكزا  ة ووسك وثكجنى (ة1000000(

ة ةزيىتر ة ينى  ةدلشؤن ة    ي بيكك ةسزا ةلك ك   ساكةةو،ةنك ش ب ةس ا ؤيك كي ة كسكي ئكو
ة داتة كسش كية ة ي طك ة    ي بةئكطك  ةسزا ةهكدىن ة ش ب( ة  سيت ةاي ر ةلك ة ش بةيىن  خىو ني

ةنىدؤل كتد اوة كةلش خ  ينةئك(ةس ا ؤيكةلش بخ  ي ب.
وةدى   يكة  قيةلكسك ةيةئكك((يك  :ةلكةىىل كتية وو ى  ةئكجنىددانكو يةئكوةتىوانكيةلكة رِطكية وو (

(ة3 يككةدىنطة كدرتةنك ش بةوةلكة(ة1  راو ةئكواةسزا كة   ش اكة كندة ر نة ؤةدىو يككةلكة
ةنك ش بةو ةدىنطةزيىتر ة ة،سي  ة ينى ة كدرتة250000ثش بذا  نش كةلك ةهكزا  ةثكجنى ة ووسك و )

ةنك ش بةوةلكةيككةدلشؤنة ينى ةزيىترةنك ش ب.
ة
ة
ة
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 2004لسنة  86قانون المرور رقم 
االداري لسلطة االئتالف المؤقتة واستنادا الى القوانين واستخداماتها بناء على الصالحيات المخولة لي بصفتي المدير   

عاملين سوية مع ,  2003لسنة  1511والقرار رقم  1483اثناء الحرب ووفقا لقرارات االمم المتحدة ومن ضمنها 
لعراق وخاصة في مديرية المرور العامة في بغداد لضمان ان قانون المرور الحديث يضع امامنا المشاكل المرورية في ا

  . بغداد 
مع غياب تطبيق قانون المرور منذ , وتجدر المالحظة بالزيادة الحاصلة لحركة السير منذ نهاية الحرب وخاصة في بغداد 

ولضمان تطبيق , وتجدر االشارة الى التزام سلطة االئتالف المؤقتة ببقاء القانون والنظام . سقوط نظام صدام حسين 
عازمين على توفير رجال مرور مجهزين بمعدات ضرورية للتعامل مع المشاكل . ارة فعالة في العراق القوانين من قبل اد

وعازمين على انهاء الفساد المغروس في قانون , تسجيل المركبات مع منح اجازات سوق لهذه المركبات , المرورية 
 -: استنادا الى هنا اعلن ما يلي, ومشغليها ولحماية حقوق مالكي السيارات , المرور المطبق في عهد النظام السابق 

  االتعاريف: 1القسم 

  
كل وسطة ذات عجالت بمحرك الي او بقوة جسدية و تسحب باي وسيلة عدا التي تسير منها على السكة  –المركبة  – 1

   -: الحديدة وتشمل ما يلي
  . مركبة معدة للنقل ذات محرك الي لالندفاع / السيارة  –ا 

  . هي المعدة لنقل االشخاص بدون جر / الخاصة  السيارة –ب 
  . هي المعدة لنقل االشخاص لقاء اجر / السيارة العامة  –ج 
  . هي المعدة لنقل المواد على اختالف انواعها وبضمنها سيارة البيك اب / سيارة حمل  –د 

محركها االلي كالساحبة والحاصدة هي مركبة الية تستعمل لالغراض الزراعية وتسير بقوة / المركبة الزراعية  -هـ 
  . وغيرها 

  . مركبة تستعمل لالغراض االنشائية وتسير بقوة محركها االلي كالحادلة والرافعة وغيرها / المركبة االنشائية  –و 
مركبة معدة للنقل ذات عجلتين او ثالث مجهزة بمحرك الي لالندفاع وال يكون / الدراجة النارية موتر سكل  –س 

  . سي سي  125على شكل سيارة على ان ال تقل قوة المحرك عن  تصميمها
مركبة ذات عجلتين او ثالث تسير بجهد راكبها وغير مجهزة بمحرك الي وال تشمل / الدراجة الهوائية البايسكل  –ح 

وحجم وتصميم سي سي وبشكل  125الدراجة المعدة لركوب االطفال وان اي مركبة تسير بمحرك الي بحجم اقل من 
  . الدراجة يعتبر دراجة هوائية 

  . مركبة معدة لنقل االشخاص او المواد تسير بجهد انسان او حيوان / العربة  –ط 
مركبة بدون محرك معدة للحمل او غيره تسحب بواسطة الية وتكون منفصلة عنها عادة وتدعى / المركبة المقطورة  -ي

  . قسما من وزنها نصف مقطورة اذا حملت السيارة القاطرة 
  كل شخص يقود مركبة باجازة / السائق  – 2
  . وثيقة قيادة المركبة التي يصدرها ضابط االجازات / اجازة السوق  – 3
  . هي المعدة لتسجيل جميع المعامالت المتعلقة باجازة السوق / حاسبة اجازة السوق  – 4

  . اصدار اجازة التسجيل او السوق مدير المرور العام او من يخوله صالحية / ضابط التسجيل 
  . هو المدير العام للمرور او وكيله او من يحددهم / ضابط التسجيل  – 5
  . نظام يستعمل لتسجيل جميع التصرفات القانونية التي تخص تسجيل المركبة ومالكها / حاسبة التسجيل  – 6
   - : ك المركبة وتتضمن المعلومات االتيةالوثيقة التي يصدرها ضابط التسجيل الى مال/ اجازة التسجيل  – 7
 –و  –اللون  -هـ / رقم المحرك  –د / رقم الشاصي  –ج / اسم مالك المركبة وعنوانه  –ب / رقم المركبة ونوعها  –ا 

  . الطراز  –ط / عدد الركاب او الحمولة  –ح / تاريخ النفاذ  –ز / تاريخ االصدار 
  . ل ما يميز المركبة عن غيرها من المركبات لوحة معدنية تحم/ لوحة التسجيل  – 8
رجل قوى االمن الداخلي الذي يحمل رتبة مالزم فاعلى والمخول من قبل وزير الداخلية او من / ضابط المرور  – 9

  . يخوله تطبيق احكام هذا القانون 
المشاة كما هو مبين في هو كل حيز معبد او غير معبد مصمم او تستخدم بشكل طبيعي للمركبات او / الطريق  – 10

  . ربما يقسم الى خطوط مرور متعددة للسير في نفس االتجاه او متعاكس . من هذا القانون  14القسم 
  , هو ذلك الجزء المجاور بصورة مباشرة الى جانب الطريق / كتف الطريق  – 11
نهر الطريق ويكون بمستوى اقل هو جزء الطريق الذي يكون على جانبي / طريق الطوارئ او الطريق المقطوع  – 12



متر ويستخدم لوقوف المركبات العاطلة او  5. 2بقليل من نهر الطريق ويكون اما مبلط او ترابي ال يزيد عرضه على 
للوقوف النزال او تصعيد الركاب او لالستراحة واذا كان الطريق مبلط فسيفصله عن نهر الطريق خط طولي يحدد حافة 

  . ة في الطرق الخارجية نهر الطريق ويكون عاد
يقسم عادة نهر الطريق الى مسلكين احدهما للذهاب واالخر لالياب وهو النصف الطولي لنهر الطريق / المسلك  – 13

  . حددته او لم تحدده عالمات طويلة على سطح الطريق 
ة ويكون عادة ثالث وهو جزء من المسلك والذي يسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابع/ الممر  – 14

   - : ممرات للمسلك وفي بعض الحاالت يزيد او يقل عدد المرات حسب نوع الطريق وهذه الممرات هي
واالستدارة او تمرير الى اليسار من , مخصص للتنقل فيه بالسرعة القصوى التي يسمح بها القانون  –الممر االيسر  –ا 

  . قبل سيارات الطوارئ 
  . صص لسير المرور بين السرعة القصوى والدنيا المسموحة قانونا مخ –الممر االوسط  –ب 
  . مخصص لسير المرور بالسرعة الدنيا المسموحة قانونا  –الممر االيمن  –ج 
الممرات في اقصى اليمين او اليسار من الطرق السريعة والمنفصلة عن حركة المرور ولها  –الممر االضطراري  –د 

  . 12الطارئ استنادا الى التعريف رقم  خطوط متصلة ومصممة للوقوف
هو الجزء الموجود في الطرق المفصولة بالجزرات الوسطية ويكون مخصص لالستدارة باالتجاه / فتحة االستدارة  – 15

  . االخر المعاكس 
  . هو كل التقاء او افتراق طريقين او اكثر / تقاطعات الطرق  – 16
زمنية محدودة تستلزمها ضرورات السير او النزال او ركوب االشخاص او هو وقوف المركبة لفترة / التوقف  – 17

  . التفريغ او التحميل للبضائع وتحدد وفق العالمة المرورية الخاصة بذلك 
  . هي الحركة المطلوبة لقيادة المركبة واختيار المسار المناسب / المناورة  – 18
في استخدام الطريق لمركبة قبل االخرى كما منصوص عليها في  وتعني االولوية او االفضلية/ اولوية المرور  – 19

  . 17القسم 

  أصدار وأصناف أجازات السوق: 2القسم 

  . ان اي شخص يقود مركبة عليه ان يحمل اجازة سوق صادرة باسمه ويقدمها عند الطلب من قبل ضابط المرور  – 1
ويحدد , يحدد وزير الداخلية تلك االصناف , ا السائق تكون انواع اجازات السوق حسب نوع المركبة التي يقوده – 2

  .نوع الصنف في االجازة التي تمنح الى السائق الذي يكون مخول لسياقة تلك المركبات 

    

  االلمؤهالت المطلوبة لمنح أجازات السوق:3القسم 

   -: تمنح اجازة السوق لمن تتوفر فيه الشروط التالية – 1
والعشرين من العمر لسائق سيارات الحمل او , س عشر من العمر لسائق الدراجة النارية ان يكون قد اكمل الساد –ا 

  . السيارات العامة والثامنة عشر لسواق المركبات االخرى 
  . ان ال يكون قد صدر حكم قضائي بمنعه من قيادة المركبات  –ب 
  . صحة ان تؤيد لياقته الصحية من قبل لجنة طبية متخصصة تعينها وزاة ال –ج 
  . ان يجتاز اختبارا فنيا في قيادة المركبة وقوانين المرور وفق نوع االجازة التي يروم الحصول عليها  –د 
ب وج عن هذا القسم  1على ضابط االجازات ابطال اجازة السوق عند فقدان السائق احد الشروط الواردة في الفقرة  – 2
 .  
  . في هذا القسم  1لواردة في ب وج من الفقرة يراعى عند تجديد اجازة السوق الشروط ا – 3
يجوز منح غير العراقي اجازة سوق خصوصي فقط وفق الشروط الواردة في الفقرة واحد من هذا القسم شرط ان  – 4

  . يكون مقيما في العراق بشكل مشروع بموجب وثائق اقامة 
  . في دول اخرى نافذة المفعول في العراق ووفقا لمبدا المقابلة بالمثل تعتبر اجازة السوق الصادرة والنافذة  – 5
  .خمس سنوات  5تكون مدة نفاذ اجازة السوق  – 6

  االستثناءات الدبلوماسية والقنصلية:4القسم 

في  3د من القسم رقم / ج / ب  1يستثنى موظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي من تقديم الوثائق المثبتة في الفقرة  – 1
هذا االمر وعليهم ان يقدموا بدال عنها اجازة سوق دولية او اجازة سوق نافذة المفعول صادرة في بلده او بلدها االم الى 

  . وزرة الخارجية وسوف يتم استالم وثيقة من الوزارة اعاله تخولهم قيادة المركبات في العراق 
ديهم وموظفيهم الذين لهم اجازة من بلد اخر بان يحصلوا على ال يطلب من افراد القوى المتعددة الجنسيات ومتعاق – 2



  .اجازة من العراق او تقديمها الى وزارة الداخلية 
    

  تسجيل المركبات: 5القسم 

  . تسجل جميع المركبات في دوائر التسجيل المختصة باستثناء العربات والدرجات او ما يستثنى بقانون خاص  – 1
  . لمركبة اال بعد ان يتم اجراء الفحص الفني للتاكد من توفر شروط المتانة واالمان ال تمنح اجازة تسجيل ا – 2
عند انتقال ملكية المركبة الى شخص اخر باحد اسباب التملك فعلى المالك السابق والمالك الجديد او من ينوب  – 3

تسجيل ان يوثق نقل الملكية في حاسبة عنهما قانونا الحضور امام ضابط التسجيل واالعتراف بنقل الملكية وعلى ضابط ال
  . التسجيل بعد دفع الرسم المقرر من كال الطرفين 

لوزير الداخلية او من يخوله الموافقة على انتقال ضابط التسجيل الى البائع او المشتري السباب انسانية تحول دون  – 4
  . حضورهم امام ضابط التسجيل 

اللكترونية او غيرها اساسا الثبات حق ملكية المركبة وتعتبر حجة على الناس تعتبر وثائق التسجيل في الحاسبة ا – 5
  . كافة بما يدون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير 

  . يختص القضاء في النظر بمنازعات ملكية المركبات  – 6
ثالثة  3يه في الفقرة ال ينعقد بيع المركبة اال اذا سجل في دائرة التسجيل المختصة واستوفى الشكل المنصوص عل – 7

  . من هذا القسم اال ما استثنى بقانون 
  .خمس سنوات  5تكون مدة نفاذ اجازة التسجيل  – 8

    

  رسوم أجازت السوق والتسجيل: 6 القسم

صالحية تحديد قيمة الرسوم الخاصة باصدار وتجديد اجازات السوق وتسجيل , مديرية المرور العامة / لوزارة الداخلية 
  .وهذه الرسوم تم تحديدها في الملحق ا من قانون المرور  المركبات

  االستثناءات في دفع رسوم تسجيل المركبات: 7 القسم

   - : فيما يلي االستثناءات في دفع رسوم تسجيل المركبات
  . المركبات العائدة ملكيتها الى الحكومة والدوائر الرسمية وشبه الرسمية  – 1
  . في السلك الدبلوماسي والقنصلي استنادا الى مبدا المقابلة بالمثل المركبات العائدة الى موظ –ا 

المركبات العائدة الى المنظمات الخيرية والمنظمات المعتبرة ذات النفع العام والتي يحددها وزير الداخلية او من  –ب 
  . يخوله قانونا 

  . ائية تصدر من قبل وزارة الخارجية المركبات العائدة الى المنظمات والهيئات الدولية وبشهادات استثن –ت 
المركبات التي تدخل العراق بجواز سفر او دفتر مرور ترب تكت تصدر استنادا الى احكام قانون الكمارك تسمح  –ث 

ان المركبات التي يسمح لها بدخول العراق بموجب هذا القسم يجب . للشخص والمركبة بالبقاء في العراق لمدة محددة 
  . رخيص من قبل ضابط التسجيل ان تحصل على ت

  .المركبات التي تستخدم من قبل القوات المتعددة الجنسيات وفقا لقرارات االمم المتحدة  –ج 

  تغيير اللون او الصنف في تسجي المركبات:8م القس

  
  . على مالك المركبة ان يحصل على موافقة ضابط التسجيل اذا اراد تغيير لون المركبة  – 1
مالك المركبة تغيير صنف مركبته من الخصوصي الى العمومي وبالعكس وذلك بتقديم طلب لضابط قد يطلب  – 2

لوزير الداخلية او من يخوله قانونا صالحية  –3                                                                      التسجيل
  .مركبات اصدار بيانات وتعليمات اضافية لغرض تسهيل الية تسجيل ال

  تجديد أجازة السوق أو التسجيل 9القسم 

  
اذا لم يرغب السائق في تجديد اجازة السوق او اذا لم يرغب مالك المركبة في تجديد اجازة التسجيل فعلى كل منهما  – 1

سوق او ال يمكن تجديد اجازة ال, اخبار ضابط التسجيل مع اعادة التسجيل او السوق البطالها وتاشير ذلك في الحاسبة 



  . مع ضمان عدم استخدام المركبة في حال ابطال تسجيلها . اجازة التسجيل التي تم ابطالها 
  .على ورثة السائق المتوفى اعالم ضابط التسجيل بوفاته لترقين اجازته في الحاسبة  – 2

  صالحية وزير الداخلية في تعديل الرسوم:10القسم 

  
لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية صالحية تقليل او زيادة مبالغ الرسوم والغرامات على نحو معقول وضروري 

  .لضمان تحقيق الشرعية طبقا للظرف االقتصادي 

    

  أستعمال العائدات من الرسوم والغرامات:11القسم 

  
ل والغرامات المنصوص عليها في هذا االمر من مجموع ايرادات رسوم االجازات ورسوم التسجي% 50تخصيص نسبة 

المتبقية فتخصص % 50لموازنة وزارة الداخلية لغرض استخدامها وانفاقها من اجل السالمة المرورية اما نسبة الـ 
  .لاليرادات العامة لوزارة المالية 

    

  المركبات غير المسجلة :12القسم 

  
لضابط المرور حجر المركبة عند . المستثنى منها بقانون او معاهدة ال يجوز تسيير اي مركبة غير مسجلة ما عدا 

مخالفته ذلك ريثما تتم معاملة تسجيلها ويتحمل المالك كل ما يترتب على ذلك من نفقات واذا عجز المالك عن اثبات 
  .تاريخ ادخالها الى العراق فتحال الى الكمارك للتصرف بها وفق القانون 

    

  نة واالمانشروط المتا 13القسم 

  
  . لضابط المرور صالحية ايقاف وتفتيش اي مركبة ال يتوفر فيها شروط المتانة واالمان  – 1
  . يقصد بشروط المتانة واالمان بالنسبة للمركبة هو توفر االجهزة االتية على ان تكون صالحة للعمل بدون خلل فني  – 2
  . محرك  –ا 

  . انب االيسر عجلة االستدارة ويجب ان تكون في الج –ب 
  . مصابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية  –ت 
  . جهاز تنبيه مماثل للموجود في المركبة من المنشا  –ث 
  . جهاز كاتم للصوت  –ج 
  . جهاز موقف  –ح 
  . مرايا جانبية وخلفية  –خ 
  . ماسحات مطرية  –د 
  مصباح خاص لقراءة لوحة التسجيل ليال  –ذ 
  . لموجود في المركبة من النوع غير القابل للكسر بشكل شظايا ان يكون الزجاج ا –ز 
يقصد بشروط المتانة واالمان بالنسبة للدرجة النارية هي توفر االجهزة االتية على ان تكون صالحة للعمل بدون  – 3

  . خلل فني 
  محرك  –ا 

  جهاز موقف  –ب 
  جهاز تنبيه مماثل للموجود في المركبة من المنشا  –ت 
  صابيح امامية وخلفية واشارات ضوئية م –ث 
  جهاز كاتم للصوت  –ج 
  مرايا جانبية تساعد على الرؤية الخلفية  –ح 



يقصد بشروط المتانة واالمان بالنسبة للمركبات الزراعية واالنشائية توفر االجهزة التالية على ان تكون صالحة  – 4
  . للعمل بدون خلل فني 

  . محرك  –ا 
  . جهاز موقف  –ب 
  عجلة استدارة او ما يقوم مقامها  –ت 
  مصابيح امامية وخلفية ولوحة امامية وخلفية عاكسة للضوء –ث 

    

  الطريق وأنواعه:14القسم 

  
   - : يملك العراق االنواع التالية من الطرق

ليل حوادث طريق النقل السريع طريق عام محدد يكون باتجاهين او اكثر ومصصم بدون تقاطع لتق –الطريق السريع  –ا 
  . المرور 

لم تصمم المخارج . هي طرق معبدة باتجاهين مفصولة بسياج واقي او اي شيء اخر  –الطرق السريعة المقسمة  –ب 
  . والمداخل الستدارة ما عدا مركبات الطوارئ 

دنى بل للدراجات الهوائية او اي مركبة تسير اقل من الحد اال, ليست مصممة للمشاة  –الطرق الثانوية  –ت 
هي الطرق التي تربط , الطرق الخارجية  -ث                                                                       لحدالسرعة

  . بين محافظة واخرى 
وتتميز الطرق الرئيسية عن الفرعية , وهي الطرق في داخل المدينة وتنقسم الى رئيسية وفرعية , الطرق الداخلية  –ج 

  . اكثر عرضا ليسمح بكثافة سير اكثر كونها 
  .التي تخدم المناطق المجاورة وتكون محددة محدودة ومفصولة عن الطرق الرئيسية , الطرق لخدمية  –ح 

    

  تعليمات القيادة:15القسم 

  
  .االلتزام بقواعد السير والمرور المنصوص عليها في الملحق ا من هذا القانون ان جميع مستخدمي الطريق يجب عليهم 

    

  قواعد السير والمرور:16القسم 

  
السواق والتعليمات الخاصة بمستخدمي الطريق يتم شرحها  –الركاب  –ينقسم مستخدمو الطريق الى ثالثة اقسام المشاة 

  .في الملحق ا من هذا القانون 

    

  ات المرورأسبقي 17القسم 

  
   - : تكون اسبقيات المرور وفقا لما يلي – 1
اشارة رجل المرور اليدوية على االشارات الضوئية وعالمات الطرق واسبقية االشارات الضوئية على عالمات  –ا 

  الطرق 
  . تكون االسبقية للسيارة المتحركة على السيارة الواقفة  –ب 
  . رئيسي على المركبة التي تسير في طريق فرعي تكون المركبة التي تسير في الطريق ال –ت 
  . اسبقية السير المستقيم على السير المستدير  –ث 
  . اسبقية المركبة المتقدمة على المركبة الالحقة  –ج 
  . اسبقية المركبة التي في التقاطع او الساحة على المركبة التي تروم الدخول الى التقاطع او الساحة  –ح 



  . رور القادم من جهة اليمين في التقاطعات النافذة اسبقية الم –خ 
  . اسبقية المركبة الصاعدة على المركبة النازلة  –د 
  . اسبقية المركبة السائرة في الممر على المركبة التي تروم االنتقال اليه  –ذ 
  . اسبقية المرور للقطار او اي واسطة نقل تسير على سكة الحديد او المركبات االخرى  –ر 
   - : اسبقية سيارات الطوارئ على كافة المركبات عندما تكون في واجب طارئ ومركبات الطوارئ هي – 2
  سيارات االسعاف  –ا 

  سيارات الحريق واالنقاذ  –ب 
  سيارات الشرطة  –ت 
  سيارات شرطة المرور  –ث 
  السيارات المشتركة في المواكب الرسمية  –ج 
  الجنسيات والذين يعملون بالتعاون مع االمم المتحدة  مركبات اعضاء القوة المتعددة –ح 
  المركبة االعتيادية المستخدمة كمركبة طوارئ  –خ 
  . اسبقية المرور للمشاة الذين وطئوا منطقة العبور على المركبات  – 3
  .عند اشغال جزء من طريق متواجه وبعرض ممرين تكون االسبقية للسير الغير مشغول  – 4

  ات المرور الدوليةعالم:18القسم 

  
يراعى االلتزام بعالمات المرور الدولية ومن ضمنها العالمات االرضية والشاخصة المنصوص عليها باالتفاقات الدولية 

  .التي يكون العراق طرفا فيها 

    

  الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية:19القسم 

  
تم ذكر هذه الغرامات . صالحية وضع الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية مديرية المرور العامة / لوزارة الداخلية 

  .في الملحق ا من هذا القانون 

    

  صالحيات شرطة المرور وحق االستئناف:20القسم 

  
ليس من حق اي ضابط شرطة ومن ضمنهم ضابط شرطة المرور طلب او قبول النقود او الدفع الي نوع من  – 1

ثالثون يوما  30وتدفع جميع مبالغ الغرامات مباشرة الى ضابط الحسابات في مقر القاطع خالل . المخالفات المرورية 
  . من تاريخ ارتكاب المخالفة 

خمسة عشر من هذا القانون سلطة قاضي جنح في ) 9( الفقرة) 1(لضابط المرور كما تم تعريفه في القسم االول  – 2
في الملحق ا من هذا القانون اما بقية  27ه والمنصوص عليها في الفقرة فرض العقوبات عن المخالفات التي تقع امام

  . مخالفات القانون والتي تكون عقوبتها الحبس سوف يتم النظر بها من قبل محكمة مختصة وليس لجنة االسئتناف 
قسم يتم مضاعفة واحد من هذا ال)1(في حالة عدم دفع الغرامة المفروضة خالل المدة المنصوص عليها في الفقرة  – 3

  . مبلغ الغرامة ولمرة واحدة ويتم تاشيرها على قيد المركبة في الحاسبة 
للسائق المخالف حق االعتراض على قرار الحكم بالمخالفة المفروضة لدى لجنة االعتراض المشكلة في دائرة  – 4

ر الداخلية صالحية اصدار ولوزي. خمسة االف دينار عراقي كرسوم  5000المرور المختصة بعد دفع مبلغ قدره 
التعليمات الخاصة بلجنة االعتراض ويكون تعيين اعضاء لجنة االعتراض من قبل وزير الداخلية او من يخوله قانونا 

   -: ويكون اعضاء لجنة االعتراض كاالتي
  ضابط من الشؤون الداخلية 

  ممثل عن المجلس االستشاري 
  ممثل عن المجتمع 

ويسقط حق المخالف في االعتراض خالل مدة اسبوعين من تاريخ المخالفة وللجنة االعتراض حق تعديل او الغاء او 
  . المصادقة على الغرامة المفروضة 

يوضع قرار الحكم على الزجاج االمامية للسيارة في حالة عدم وجود السائق ويبلغ السائق المخالف بقرار الحكم  – 5



  . وفي حالة امتناعه او تهربه عن التبليغ واستالم قرار الحكم يعتبر متبلغا به , عند وجوده  واستالمه نسخة منه
السابع والعشرون من الملحق ا من هذا ) 27(اذا ارتكب السائق احدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة  – 6

لغرامة خالل المدة المقررة تقوم دائرة القانون حيث كان يقود سيارة تعود لدائرة رسمية او شبه رسمية ولم يدفع ا
المرور باشعار دائرته بدفع الغرامة المفروضة عليه ثم تقوم باستيفائها من راتبه ويرسل المبلغ الى مديرية المرور 

  . المختصة 
 السابع والعشرون من الملحق ا من هذا  )  27  ( اذا ارتكب السائق احدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة – 7

القانون حيث كان يقود سيارة تحمل لوحات ادخال كمركي مؤقت ولم يدفع الغرامة خالل المدة المقررة تقوم دائرة المرور 
  .باشعار دائرة الكمارك لغرض استيفائها منه وترسل المبلغ الى مديرية المرور المختصة 

  السائق غير المجاز:21القسم 

  
حد وال تزيد على ستة اشهر كل من قاد مركبة بدون اجازة سوق او اجازة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وا – 1

  . سوق مسحوبة او ملغاة او غير مختصة بنوع المركبة 
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر واحد وال تزيد على ستة اشهر او بغرامة ال تقل عن مائة الف دينار وال تزيد  – 2

لعقوبتين واضع اليد على المركبة مالكا او حائزا اذا سمح لشخص غير مجاز على مائة وخمسين الف دينار او بكلتا ا
  .بالسوق بقيادة تلك المركبة 

  القيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر:22القسم 

  
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد على سنة واحدة او بغرامة ال تقل عن ثالثمائة الف دينار وال  – 2

سمائة الف دينار او بكلتا العقوبتين مع حجز المركبة مدة سنة كل من قاد مركبته تحت تاثير مسكر او مخدر تزيد على خم
  . ويجوز سحب اجازة السوق مدة ال تقل عن شهرين وال تزيد على سنة واحدة 

صدور حكم نهائي من هذا القسم خالل سنة من تاريخ  1وفي حالة العودة الى ارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة  – 2
عليه تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد على سنة او بغرامة ال تقل عن خمسمائة الف دينار وال 

  .تزيد على مليون دينار او بكلتا العقوبتين وسحب اجازة السوق مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد على سنة واحدة 

    

  هورالقيادة بأهمال أو ت:23القسم 

  
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد على سنتين او بغرامة ال تقل عن اربعمائة الف دينار وال تزيد  – 1

على مليون دينار او بكلتا العقوبتين كل من احدث بالغير او ممتلكاتهم بسبب قيادته مركبة اذى او مرض جسيمين او 
  . نظمة والبيانات عاهة مستديمة لعدم مراعاته للقوانين واال

تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات او بغرامة ال تقل عن خمسمائة الف دينار وال  – 2
تزيد على مليون دينار او بكلتا العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة اثناء قيادته المركبة برعونة واستهتار او كان السائق تحت 

  .يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة او لم يطلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك تاثير مسكر او لم 

    

  سبب الوفاة جراء المخاطرة بالقيادة 24القسم 

  
يعاقب بالسجن لمدة ال تقل عن خمس سنوات وال تزيد على سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن مليون دينار وال تزيد  – 1

كالهما كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة لعدم مراعاته للقوانين على مليون وخمسمائة الف دينار او 
  . واالنظمة والبيانات المختصة 

تكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وال تزيد على عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن مليون وخمسمائة  – 2
من هذه المادة موت اكثر  1ا نشئ عن الجريمة المبينة في الفقرة الف دينار وال تزيد على ثالث ماليين دينار او كالهما اذ

  . من شخص واحد او موت شخص والحاق اذى او مرض جسيمين او عاهة مستديمة باكثر من شخص واحد 
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وال تزيد على عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالث ماليين دينار وال  – 3



ى خمسة ماليين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة باهمال او رعونة وكان تحت تاثير تزيد عل
  . مسكر او مخدر او هرب دون اخبار السلطات المختصة بالحادث 

تكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن عشر سنوات وال تزيد على عشرين سنة وبغرامة ال تقل عن خمسة ماليين  – 4
من هذه المادة موت اكثر من شخص  3ال تزيد عن سبعة ماليين دينار اذا نشئ عن الجريمة المبينة في الفقرة دينار و

  .واحد او موت شخص والحاق اذى او مرض جسيمين او عاهة مستديمة باكثر من شخص واحد 

    

  المناطق المخصصة لعبور المشاة: 25القسم 

  
وقوع الحادثة في المناطق . من هذا القانون  24و 23ليها في االقسام يعتبر ظرفا مشددا للعقوبات المنصوص ع – 1

او لم يبادر السائق الى مساعدة . المخصصة لعبور المشاة في الطرق المثبتة فيها اشارات تنظيم العبور وعالماته 
نقله او ترك محل المصاب بنقله فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او تقديم العون باي وجه من الوجوه اذا تعذر 

  . الحادث دون اذن من سلطة التحقيق 
وقوع الحادثة خارج منطقة العبور او مبادرة السائق  24 – 23يعتبر عذرا مخففا للعقوبات المذكورة في القسمين  – 2

  .بنقل المصاب فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او اخبار الشرطة بالحادث اذا تعذر الي سبب كان 

    

  االعتداء على شرطة المرور أو التدخل في عملهم:26القسم 

  
  . يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين كل من عارض او اهان رجل المرور اثناء تادية او بسبب ذلك  – 1
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل من هدد واعتدى على رجل المرور اثناء تادية واجبه او بسبب ذلك  – 2
 .  
تكون العقوبة الحبس لمدة ال تزيد على خمسة سنوات كل من هاجم ضابط مرور اثناء قيامه بالواجب واذا حصل  – 3

  .نتيجة االعتداء جرح او اذى وال يخل ذلك بفرض اي عقوبة اشد يقررها اي قانون اخر للجرح او االيذاء 

    

  )سحب أجازة السوق( تعليق:27القسم 

  
م باالدانة وفق احكام هذا القانون ان تقرر سحب اجازة السوق من المحكوم لمدة ال تقل يجوز للمحكمة عند اصدار الحك

عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات ولها حرمان المحكوم غير المجاز بقيادة المركبة من الحصول على اجازة السوق 
  .مة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الحبس او من تاريخ الحكم بالغرا

  تطبيق العقوبة االشد:28القسم 

  
  .اذا نص القانون اخر على عقوبة اشد عند ارتكاب احد االفعال المعاقب عليها في هذا القانون فتطبق العقوبة االشد 

  أدلة االثبات: 29القسم 

  
  .ارتكاب احد االفعال المعاقب عليها في هذا القانون فتطبق العقوبة االشد اذا نص القانون اخر على عقوبة اشد عند 

  تنظيم وصل سحب االجازة للمثول أمام المحكمة:30القسم

  
  .ان تنظيم وصل سحب اجازة السوق من قبل ضابط المرور يعتبر تبليغا بالمثول امام المحكمة المختصة 



    

  الحد االعلى لحجز المركبة:31القسم 

  
المرور صالحية حجز المركبة لمدة ال تزيد على عشرة ايام عندما يتركب السائق احدى المخالفات المنصوص لضابط 

الثالث والعشرون من ) 21( وكذلك المخالفات المنصوص عليها في الفقرة) 24( او) 22 – 21( عليها في االقسام
  .الملحق ا من هذا القانون 

  سحب وحجز المركبات:32القسم 

  
شرطة المرور سحب اي مركبة يتقرر حجزها او ايداعها لدى شخص ثالث على حساب صاحبها لحين اتمام على  – 1

  . االجراءات القانونية باالستناد الى قرار قضائي او تنفيذي 
لشرطة المرور صالحية سحب اي مركبة متوقفة بطريقة مخالفة للقانون مسببة عرقلة في حركة المرور وتدفع  – 2

  . مركبة من قبل مالك المركبة اجور سحب ال
  .مفارز المرور غير مسؤولة عن اي اضرار غير متعمدة تصيب المركبة اثناء سحبها او حجزها  – 3

  االرتقاء بالسالمة المرورية:33القسم 

  
  .لوزير الداخلية او من يخوله قانونا صالحية تشكيل لجان تشرف وتطور السالمة المرورية 

  قانون المرور تطبيق احكام: 34القسم 

  
  . لوزير الداخلية او من يخوله قانونا اصدار البيانات والتعليمات عند الضرورة لتطبيق احكام هذا القانون  – 1
   - : لمدير المرور العام صالحية اصدار البيانات والتعليمات وفقا الحكام هذا القانون في االمور التالية – 2
  . ة وتحديد حركة المركبات تعيين جهة المرور في الطرق العام –ا 

  . تعيين ابعاد وشكل اجازة التسجيل واجازة السوق ولونها ومحتوياتها  –ب 
تطبيق احكام االتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعالمات المرور في الطرق العامة المنتظمة او التي تنظم اليها  –ت 

  . جمهورية العراق 
  .علومات التي تجري اختباره فيها اختبار طالب اجازة السوق والم –ث 

  التوعية بالسالمة المرورية: 35القسم 

  
تقوم مديريات المرور بالمحافظات بتنظيم اسبوع في كل عام لغرض توعية المواطنين بقصد تنظيم المرور  – 1

  . وتخفيض نسبة الحوادث 
بتهيئة شارات تقدير تمنح للسواق الذين لم  تقوم مديريات المرور بالمحافظات باالشتراك مع الدوائر ذات العالقة – 2

  .عشرون سنة من ممارستهم مهنة السياقة  20يرتكبوا مخالفة خالل 

    

  أصدار تعليمات من قبل وزير الداخلية:36القسم 

  
   -: لوزير الداخلية صالحية اصدار التعليمات واالنظمة التي تخص االمور التالية

  . تعليم مهنة قيادة السيارات  –ا 
  . الكراجات االهلية لفحص المركبات  –ب 
  .ابعاد لوحة التسجيل ولونها وكتابة االرقام والرموز بها ومحل تثبيتها والجهة المسؤولة عن تصنيعها وتثبيتها  –ت 



    

  الغاء قوانين المرور 37القسم 

  
   -: ان هذا القانون سوف يقوم بسحب والغاء قوانين المرور السابقة وهي

وتعديالته ايا كان مصدرها ومن ضمنها قرارات مجلس قيادة الثورة ووزارة  1971لسنة  48رقم  قانون المرور
  .الداخلية ودوائر مديرية المرور العامة 

    

  نفاذ االمر 38القسم 

  
  . يدخل هذا االمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه 

  المدير االداري , بريمر . ال 
  سلطة االئتالف المؤقتة

    

   انظمة القيادة والعربات ورسوم تسجيل العربات

  .وغرامات التعليمات الخاصة بمستخدمي الطريق   

  الملحق أ
   -: المشاة – 1

   -: يستخدم الطريق من قبل المشاة في حالة السير على طول الطريق ويكون وفقا للقواعد االتية
  . الرصيف الموجود في الطريق  يجب ان يقوم المشاة بالسير على –ا 

في حالة عدم وجود رصيف يجب السير قرب الحافة اليسرى حيث من االسلم مواجهة السير القادم واذا كان المشاة  –ب 
  . مجموعة فتفضل سيرهم على شكل رتل وليس على شكل نسق 

ان مترديا مالبس بيضاء او فاتحة سيكون من الممكن رؤية المشاة بسهولة في الظالم او في الجو المعتم اذا ك –ت 
  . اللون او عاكسة 

   - : ان عبور الطريق من قبل المشاة واالنتقال من جانب الى جانب اخر يكون وفق القواعد االتية – 2
يجب العبور من المناطق المخصصة لذلك وهي مناطق عبور المشاة المعلمة بالعالمات االرضية او جسور عبور  –ا 

عبور المشاة او مناطق عبور المشاة المسيطر عليها باشارة رجل المرور او االشارة الضوئية وفي حالة  المشاة او انفاق
النظر  –عدم وجود وسيلة من هذه الوسائل المذكورة تكون طريقة العبور االمن كما يلي الوقوف على حافة الرصيف 

ن الطريق فيه جزرة وسطية فتعاد طريقة العبور االمن ثم يسارا والعبور بخفة واستعجال اما اذا كا, ثم يمينا , يسارا 
  . بالنظر يمينا ويسارا ثم يمينا 

  . عدم العبور من امام السيارات الواقفة النه من الصعوبة مشاهدة المشاة من قبل السواق االخرين  –ب 
  . عند العبور من طريق و مسلك باتجاه واحد يجب التاكد من جهة السير  –ت 
  .ليال يفضل ان يكون من قرب مصابيح انارة الطريق العبور  –ث 
  . تراعى القواعد التالية من قبل الركاب عند الصعود الى السيارة او النزول منها  –الركاب  – 3
عدم النزول او الصعود الى السيارة ما لم يكن قد توقفت توقف تام وتكون قد توقفت بالموقف المخصص لها وان  –ا 

  . لنزول بانتظام يكون الصعود او ا
اذا اراد الراكب العبور بعد نزوله من الباص عليه االنتظار ريثما يكون الباص قد غادر بحيث تكون رؤيته واضحة  –ب 

  . للطريق 
  . على الراكب اخبار سائق االجرة قبل مسافة كافية للنزول ليتسنى له الوقوف بامان  –ت 
   - : عند السياقة تراعى القواعد االتية –سواق المركبات  – 4
ان يكون السائق في حالة تمكنه من السياقة والسيطرة التامة على واسطة النقل واالحتفاظ بمدى الرؤية الكامل  –ا 

  . للطريق وحركة المرور 
  . يجب مسك عجلة القيادة بكلتا اليدين  –ب 
  . االلتزام بالحدود القانونية للسرعة  –ت 



  . المرور وكذلك اشارات رجل المرور اليدوية وتنفيذها االلتزام باشارات وعالمات  –ث 
  . التاكد من صالحية االضوية االمامية والخلفية عند السياقة ليال  –ج 
  . ال يجوز استعمال الضياء العالي عند التقابل مع سيارة اخرى او عند االقتراب من سيارة متقدمة  –ح 
  . الت الضرورة التي تدعي الى استخدامه او تفادي خطرا محتمال عدم استخدام جهاز التنبيه هورن اال في حا –خ 
  . استخدام حزام االمان خصوصا في الطرق الخارجية والسريعة  –د 
ترك مسافة امان كافية يبين السيارة والسيارة المتقدمة وتزداد اهمية هذه المسافة اذا كان الطريق مبلل او اذا كانت  –ذ 

  . مرور السريع السياقة بسرعة في طريق ال
يجب اعطاء اسبقية المرور للمشاة الذين يعبرون مناطق العبور غير المراقبة بواسطة رجل المرور او اضوية  –ر 

افسح المجال لسيارات الطوارئ عند قيامها  –ز                                                                    المرور
  . يسر بواجب طارئ ترك الممر اال

 5السياقة لمسافات طويلة قد تسبب الشعور بالنعاس او التعب ولتالفي ذلك يجب ان تكون هنالك لكل ساعة سياقة  –س 
  . دقائق استراحة 

  . السير ببطء وعدم استعمال جهاز التنبيه او الضغط على المسارع القدمي عند السياقة بمحاذات الحيوانات  –ش 
قبل بداية الحركة بالسير للمركبة يتم النظر حولها قد يكون هناك عارض خلف السيارة  –بداية الحركة بالسير  – 5

   -: والتاكد من حالة االطارات بعد ذلك تشغيل المحرك وارتداء حزام االمان يتم اتباع القواعد االتية
وااللتفات الى جهة السير  للتاكد من خلة جهة المرور من السيارات بواسطة المراة الداخلية والخارجية –المراة  –ا 

  . ايضا اذا كانت هناك سيارة قريبة متحركة فيجب على السائق االنتظار 
  . اعطاء االشارة الضوئية اليسرى الخبار بقية مستخدمي الطريق عن الحركة التي ستقوم بها  –االشارة  –ب 
   -: لقواعد التاليةهو اجتياز مركبة لمركبة اخرى من جهة اليسار ويتم وفق ا –االجتياز  – 6
  . عدم وجود عالمة تمنع ذلك  – 1
  . التاكد من ان الطريق واضح وخالي ولمسافة كافية  – 2
  . استعمال المراة الجانبية للتاكد من خلو جهة المرور من السيارات  -  3
  . استعمال االشارة الضوئية  – 4
  . باالجتياز والرجوع الى المسار االعتيادي البدء بزيادة السرعة والمباشرة  – 5
   -: يمنع االجتياز في الحاالت التالية –حاالت منع االجتياز  – 7
  . قرب مناطق عبور المشاة  –ا 

تقاطع  –الطرق الضيقة  –الطرق الزلقة  –االراضي المتموجة  –الجسور واالنفاق  –المنعطفات  –قرب التقاطعات  –ب 
  . سكة الحديد 

  . او اذا كان هناك حواجز  –اذا كانت هناك عالمة شاخصة تمنع ذلك  –ت 
  . حين يكون االجتياز يجبر سائق اخر على تغيير سرعته او اتجاهه  –ث 
  . اذا باشر سائق السيارة في االمام باجتياز سيارة اخرى  –ج 
  . اذا باشر سائق سيارة من الخلف باجتيازك  –ح 

  . جه باالجتياز في الطرق الغير المفصولة بجزرة وسطية او الخطوط المتصلة اذا باشر السائق الموا –دخ 
  . اذا كانت السيارة المراد اجتيازها تسير بالحد االعلى للسرعة المقررة  –د 
  . اذا كانت الرؤية غير جيدة  –ذ 
  . في حالة وجود رتل من المركبات يكون االجتياز على شكل مراحل  – 8
   -: يجب ان يتم ذلك كما ياتي: اليسار االستدارة الى – 9
  . االنتقال الى الممر االيسر بمسافة كافية  –ا 

  . استعمال المراة للتاكد من حركة السير خلف المركبة  –ب 
  . استعمال االشارة الضوئية لجهة اليسار  –ت 
  . الحركة المطلوبة باالستدارة الى اليسار  –ث 
   - : ن يتم ذلك كما ياتييجب ا: استدارة الى اليمين - 10

  . االنتقال الى الممر االيمن  –ا 
  . استعمال المراة  –ب 
  . استعمال االشارة الضوئية لجهة اليمين  –ت 
  . الحركة المطلوبة باالستدارة الى اليمين  –ث 
   -: يجب ان يتم وفق القواعد االتية: تغير المرر – 11

  . لممر المراد االنتقال اليه النظر في المراة من خلو جهة المرور ل –ا 
  . استخدام االشارة الضوئية الخبار بقية مستخدمي الطريق  - ب
  . الحركة المطلوبة في استخدام الممر  –ت 
هو ايقاف المركبة بجانب الرصيف لمدة اكثر من خمس دقائق مع اطفاء المحرك بشكل متوازي  –الوقوف  – 12

  .بواب سم مع اغالق اال 30بمسافة ال تزيد عن 



  . تقليل السرعة  –ا 
  . استعمال المراة لمالحظة حركة السير في الخلف  –ب 
  . استعمال االشارة الضوئية اليمنى  –ت 
  . االنحراف الى اقصى يمين الطريق قبل فتح اي باب من ابواب السيارة  –ث 
  . التاكد من عدم وجود مشاة في الممر القريب من السيارة قبل فتح الباب  –ج 
  . الخروج من السيارة من الجهة القريبة من الرصيف  –ح 
   -: المناطق التي يمنع فيها الوقوف – 13

  . عندما تدل عالمة مرورية على ذلك  –ا 
   -: عندما يؤدي الوقوف الى صعوبة الرؤيا وذلك في او قرب –ب 
  . التقاطعات  -: اوال
  . المنعطفات  - : ثانيا
  . د تقاطع مع سكة حدي -: ثالثا
  . حافة منحدر  -: رابعا

  . جسر محدب  -: خامسا
  . موقف باص  - : سادسا
  . منطقة عبور مشاة  -: سابعا
  . مداخل المدارس والدوائر  - : ثامنا

  . الوقوف في يسار الطريق  -: تاسعا
  . الوقوف في صف ثاني  - : عاشرا

  . عندما يؤدي الوقوف الى عرقلة في حركة السير  - : احد عشر
  . الطرق الضيقة  - : اثني عشر -: ثالثة عشر
  . االنفاق  -: اربعة عشر
  . الجسور  -: خمسة عشر

  . مداخل الكراجات العامة والخاصة  -: ستة عشر
  . الحفريات او اعمال الطرق  -: سبعة عشر
  . اذا كان الوقوف يحجب الرؤيا في عالمة او اشارة مرورية  - : ثمانية عشر

  . راعى القواعد االتية عند استخدام االضاءة ت - : االضاءة – 14
  . التاكد من كافة االضاءة االمامية والخلفية وفق تصميم المركبة  – 1
استعمال االضاءة العالية في الطرق التي ال توجد فيها اضاءة كهربائية ويخفض الضوء العالي عند مواجهة مركبة  – 2

  . اخرى 
  . ار اذا كان هناك ضباب او غبار او في حالة انعدام درجة الرؤيا استعمال الضياء العالي في النه – 3
  . استعمال االضوية االمامية بشكل منقطع يعطي نفس معنى جهاز التنبيه وخاصة عند حلول الظالم  – 4
  . ال يجوز استخدام الضياء العالي او الواطئ في حالة التوقف او الوقوف او االنتظار  – 5
  . التوقف االضطراري في حالة وجود عطل  استعمال اشارات – 6

   -: قواعد عامة اخرى للقيادة والمركبات – 15
ال يمكن للسيارات الدخول او الخروج الى الطريق اال من المنافذ الخاصة بذلك وهي ممر االسراع عند الدخول وممر  –ا 

  . االبطاء عند الخروج 
  . الوقوف اال تنفيذا الشارات او عالمات المرور او لظرف طارئ ال يجوز الرجوع الى الخلف او االستدارة او  –ب 
  . ال يجوز السير باكثر من الحد االعلى او اقل من الحد االدنى للسرعة  –ت 
  . التاكد من ان السيارة صالحة للسفر وان االطارات صالحة وان كمية الوقود والماء والزيت كافية لمحطة اخرى  - ث
عطلت سيارته او ستتعطل االستفادة من استمرارية حركة المركبة للخروج بها الى الممر على السائق الذي ت –ج 

متر في الطرق  50االضطراري واستخدام اشارة التوقف االضطراري ووضع المثلث الفسفوري بمسافة ال تقل عن 
  . السريعة والخارجية ومسافة مناسبة في الطرق الداخلية 

طلة بمركبة غير مخصصة لقطر المركبات المتعطلة وعلى سائق المركبة المتعطلة انارة ال يجوز قطر اي مركبة متع –ح 
  . المصابيح فيها اثناء قطر المركبة المتعطلة 

متر ما لم يرافقها مركبة من مركبات المرور الرشادها وتنبيه  5. 2ال يجوز تسيير اي مركبة يزيد عرضها على  –خ 
  . مستعملي الطريق ليال 

جوز التوقف او االنتظار او الوقوف في غير المحالت المخصصة لذلك الواقعة خارج حركة المرور اال تنفيذا ال ي –د 
  . الشارات او عالمات المرور او لظرف ما 

  . القواعد التي يجب مراعاتها في السيارات العامة النقل العام  – 16
  . عدم التدخين في السيارات العامة  –ا 

  . زء من الجسم خارج المركبة عدم خروج اي ج –ب 



  . عدم التحدث مع السائق الن ذلك يلهيه عن واجب السياقة  –ت 
  . المحافظة على نظافة المركبة العامة  –ث 
  . عدم وضع اي مواد او حقائب تحجب الرؤيا للسائق  –ج 
  . عدم اعطاء اشارة المرور بدال من السائق  –ح 
  . سائق اثناء سير المركبة ويجب جلوسهم في المقاعد الخلفية ال يجوز جلوس االطفال بجوار ال -خ 
  .عدم الوقوف داخل باصات النقل العام بشكل يحجب الرؤية الخلفية للسائق  –د 

  رسوم تسجيل المركبات 
ثون الثاني والثال 32ان الرسوم التالية سوف تبقى فعالة حتى يتم تعديلها او استبدالها استنادا الى احكام القسم  – 17

  . من هذا القانون 
  . يستوفى الرسوم االتية عن اجازة اصدار اجازة السوق او تجديدها  – 18

  . خمسة االف دينار  5000 -الدراجات النارية –ا 
  . عشرة االف دينار  10000بقية المركبات المشمولة قيادتها باالجازة  –ب 
   -: او التجديد وكما ياتي ستوفى الرسوم االتية عن تسجيل المركبات الول مرة – 19

  . خمسة االف دينار  5000 –الدراجة النارية  –ا 
  . عشرة االف دينار    10000 –جميع انواع المركبات  –ب 
   50000راكب  – 25طن والباصات التي تحمل اكثر من  – 12سيارات الحمل التي تكون حمولتها اكثر من  –ت 

  . خمسون الف دينار 
من المالك الجديد وهذه الرسوم هي % 50من المالك القديم و% 50: لملكية يجب ان تدفع كاالتيان رسوم نقل ا – 20

   -: كاالتي
  . خمسون الف دينار    50000 -المركبات الخاصة  –ا 

  . خمسون الف دينار    50000   –المركبات العامة  –ب 
  . مائة الف دينار    100000 –سيارات الحمل  –ت 
خمسون الف  50000 –والسيارات السياحية الكرفان  –المقطورة  –المركبات االنشائية  –المركبات الزراعية  –ث 

  . دينار 
  . خمسة االف دينار . 5000 –الدراجات النارية  –ج 
رقتها او يستوفى الرسوم التالية عن اصدار بدل الضائع او التالف الجازتي التسجيل او السوق عند فقدانها او س – 21

  . عشرة االف دينار    10000 –الول مرة  –تلفها ا 
  . عشرون الف دينار   20000 –للمرة الثانية  –ب 
  . اربعون الف دينار    40000 –الكثر من مرتين  –ت 
   -: ستوفى الرسوم االتية عن فقدان او تلف لوحة او لوحات تسجيل المركبة – 22

  . ينار عشرون االف د 20000 –الول مرة  –ا 
  . اربعون الف دينار   40000 –للمرة الثانية  –ب 
  . ستون الف دينار    60000 –الكثر من مرتين  –ت 
  . الفي دينار اذا كان الفقدان او التلف السباب خارجة عن ارادة االنسان . 2000يستوفى رسم مقدارها  – 23
احتراق المركبة : خارجة عن ارادة االنسان مثال ذلك ليس هناك اي رسوم لتلف او فقدان لوحات التسجيل السباب – 24

  . االصطدام معززة بالوثائق من الجهات ذات االختصاص / السرقة / 
  .  1974لسنة  16تعفى المعامالت المتعلقة بالمركبات واجازات السوق من احكام قانون رسم الطابع رقم  – 25

  . الغرامات الخاصة للمخالفات المرورية  -
الثاني  32ا يلي الغرامات التي ستكون نافذة المفعول حتى يتم استبدالها او تعديلها استنادا الى احكام القسم بم – 26

  . والثالثون من هذا القانون 
   - : ثالثون الف دينار 30.000يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات االتية بغرامة مقدارها  – 27

  . مرور الضوئية او اشارات رجل المرور عدم امتثال السائق الشارات ال –ا 
  . قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور  –ب 
  . قيادة مركبة بدون اضوية امامية وخلفية ليال  -ت 
  . قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل  –ث 
  . قيادة المركبة باهمال او رعونة  –ج 
  . زيد على السرعة المقررة قانونا قيادة مركبة بسرعة ت –ح 
ثالثون يوما على كتاب بيع المركبة وعدم مراجعة دائرة التسجيل المختصة لغرض تسجيلها او  30مضي مدة  –خ 

  . تثبيت موقفها 
  . مخالفة قواعد السير والمرور على الطريق السريع  –د 
  . لعامة مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة من مديرية المرور ا – 1

   - : عشرون الف دينار   20000يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات االتية بغرامة مقدارها  – 28



عدم تغطيه حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تتطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او  –ا 
  . ارتجاجها 

  . قوف ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه الو –ب 
استخدام الزجاج المضلل في نوافذ المركبات او وضع الستائر النسيجية او المعدنية حاجية للرؤيا على الزجاجة  –ت 

  . الخلفية والجانبية 
  . االستدارة في االماكن الغير مسموح باالستدارة فيها  –ث 
  . عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي الى شارع رئيسي  –ج 
  . طاء االسبقية للمشاة الذين وطئوا منطقة العبور عدم اع –ح 
   -: خمسة عشر الف دينار 15.000يعاقب كل من ارتبك مخالفة من المخالفات االتية بغرامة مقدارها  – 29

ترك او مبيت مركبات الحمل الكبيرة واالنشائية والزراعية والحافالت في االزقة والشوارع الداخلية والمناطق  –ا 
  . وال يشمل ذلك ايقافها ضمن المدة المنتظمة للتفريغ او التحميل السكنية 

  . تجاوز االرتفاع المقرر لحمل المواد في سيارة الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور  –ب 
  . قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة او تالفة  –ت 
  . ة االمان اثناء سيرها في الطرق العامة عدم استعمال حزام االمان في المركبات التي تتوفر فيها احزم –ث 
استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او وضع سماعات كبيرة خارجية او استعمال المنبهات بصوت  –ج 

  . عال او على شكل اصوات الحيوانات غير التي تكون في المركبة اصال من المنشا 
  .اليمنى او االجتياز الخاطئ اجتياز السائق سيارة اخرى من الجهة  –ح 
   -: عشرة االف دينار 10000يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات االتية بغرامة مقدارها  – 30

  . استعمال الضوء العالي بالشكل الذي يؤثر على سائقي المركبات االخرى  –ا 
  من هذا القانون  13المنصوص عليها في القسم قيادة مركبة ال تتوفر فيها الحد االدنى من شروط المتانة واالمان  –ب 
  . وضع ملصقات الزينة واالعالن والكتابة والرسم على زجاج السيارة االمامي او الخلفي المؤثر على الرؤيا  –ج 
  . مخالفة قواعد السير االمن  –د 

  . عدم تجديد اجازة السوق او اجازة التسجيل  -هـ 
  . مخالفة العالمات المرورية الشاخصة او االرضية  –و 
  . نقل ركاب على جوانب السيارة او على جزء خارجي منها  –ز 
  . فتح باب السيرة من جهة اليسار قبل التاكد من خلو جهة المرور من المركبات  –ح 
   -: مسة االف دينارخ 5.000يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات االتية بغرامة مقدارها  – 31

  . عدم التنبيه باالشارة قبل مسافة كافية عند االستدارة او الوقوف  –ا 
  . تحريك المركبة قبل التاكد من خلو جهة المرور من المركبات  –ب 
  .االمتناع عن اعطاء اجازة السوق او اجازة التسجيل لرجل المرور عند طلبها  –ت 
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 :(2)ماددةي 
ة   ري بةوة ك(ةشش   يكيةخ ا  و ة  خ ي ند ي اكو :(يةيىسىيةهىت وضؤةهكد ا 22ى  ة ادة  قية كشي

ةيك ك( ة: ةهؤشبك  ةيىن ة دسكر( ةسك خؤشكى  ةدى   يك ي ة ى يطك ي ةاي ر ةلك ة كسش ك (ةخمدر هك 
ة  ةمركبةس ا ؤيكك ةنك ش بةلك ة كدرت ةدىو يكك ة ؤ ة ر ن ة كند ة ك ةلش بخ  ي بةئكوا ة3 ( سي ة(

(ةثش نجةسك ة500000شككةدىنطةيىنة كةثش بذا  نش كة كةلكة (ة6 بةلكةزيىترةنك ش ةدىنطةو
ة ة هكزا  ةلك ة كدرتةنك ش بةو ةزيىترة1500000 ينى  ة ينى  ةهكزا  ةثش نجةسك  ةيككةدلشؤنةو )

ة    ي بةو ةنك ش بةسزا ة ؤةدىو يككةلك، ة ا   ش شري اكو  سي ةة(3 ةدؤل كتيةلش خ  ينك كيةلي 
ةدىنطةزيىترةنك ش ب.

(يةئك(ةدى   يكة  قيةلكسك ةيك ك(كةىىل كتية وو ى  ةئكجنىددانكو يةئكوةتىوانكيةلكة رِطكية لة: وو (
شككةدىنطةوةزيىترة(ة6  راو ،ةئكواةسزا كية   ش اكة كندة ر نة ؤةدىو يككة كدرتةنك ش بةلكة

(ة ووةدلشؤنة ينى ة كدرتةنك ش بة2000000يىنة كةثش بذا  نش كة كةلكة ة،نك ش بةلكةيككةسىل 
ةشككةدىنطة كدرتةنك ش ب.(ة6 لكطكل ةلي ة ا ش شىنيةدؤل كتيةلش خؤ ِينك كية ؤةدىو يككةلكةةو

ةتىة:سش شك( ةئكجنىددانكو ي ةسك   ِلك ىتي ة ووجى  ةلك ةزيىتر ة ؤ ة رِطكيةوانك ك ةلك ةسزايىنكي ةئكو اي
بة كةلكة(يةئكوةدى   يك اةهىت و ةوةلش را ش شىنيةدؤل كتيةلش خ  ينك كة ؤةدىو يككة   ش  وو ( 
ةسي ةسىل ةزيىترةنك ش ب.(ة3 
ثش  يساكةلكسك ة ا طىة ك ِي    ك ايكتيةهىت وضؤيةثكي  ندا ةلكة    ر نية رِيى يةلش را ش شىنيةة:ض ا  (

ة ر نك ك.ك واية نربِ  ونيةى   يةتىوانبى دؤل كتيةلش خ  ينةئىطى ا ة كىتكو ةل
 : (3)ماددةى 

ة  ةادى   ة كشي ةخ ا  و ة23  قي ةشش   يكي ة ك( ةو ة   ري ب ةهكد ا  ةهىت وضؤ ةيىسىي ةي )
ة  خ ي ند ي اكو :

ةيك ك( ة : ةطكو   ةنكخؤشي ةيىن ةئىزا  ةدىيكي ة بش اك ةلش خ  ِيينةس ا ؤيكك ة كسش كة كهؤي اذى او هك 
ة ةمرض جسيمني( ةثك ككوتكيي ةعاهةيىن ة كسىني ة ؤ ةهكدششكيي ةوةة، يكك( ةسك و ت يىن

ة  ضىوةنك ر نيةيىسىةوةثش ر ووة ي ن ىيشك ىن،ةئكواة كة كند ر نة ؤةدىو يككةلكة نشىنةلك كسىدى
ة6  ة( ةلك ةو ةنك ش ب ة كدرت ةدىنط ة2 شكك ةلكة( ةغك ادكيكك ة ك ةو ةنك ش ب ةزيىتر ةسىل   وو
(ةيككةدلشؤنةوة1500000(ةىكفبةسك وثكجنىةهكزا ة ينى ة كدرتةنك ش بةوةلكة 750000 

ةلش را ش شىنكو يةدؤل كتيةلش خ  ينك كةثش نجةسك ةهكزا ة ينى  ةزيىترةنك ش بةسزاة    ي بةلكطكل 
ةشككةدىنطة كدرتةنك ش ب.(ة6  ؤةدىو يككةلكة

ةئكجنىدد اة: وو ( ةتىوانك ك ة ئكطك  ةسك  ش شي ة ك ةس ا ؤيك ك ةلش خ  يين ة ىتي ةلك ةةةةةةيىنةة،(رعونة  و
يىنةة،دى   يك يةسك خؤشكى ة دسكر(يىنةش فش ر  كةلكةاي رة ى يطك يةة، ي ة ى ية اساهاى (
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يىنة اوايةة،يىنةيى دكتيةئكوة كسكيةنك ا ش بة كواةتىوانيةلش كراو ة،هؤشبك ة خمد (ة  وة ش ب
ة كند ر نة ةسزا كية   ش اك ةئكوا ةت انىيةيى دكتشداني، ة  وني ةنك ر  ش بة ؤيةلكطكل  يى دكتي

ةدىو يككةلك ة ؤ ةة احلبس( ةلك ةنك ش بةو ة كدرت ة3 يككةسىل  ة كة( ةيىن ةنك ش بةو ةزيىتر ةسىل  سي 
(ةيككة1500000(ةيككةدلشؤنة ينى ة كدرتةنك ش بةوةوةلكة 1000000ثش بذا  نش كة كةلكة 

ةلش را ش شىنكو يةة،زيىترةنك ش بةدلشؤنةوثش نجةسك ةهكزا ة ينى  يىنة كةهك  ووةسزايك كةلكطكل 
ةيككةسىل ة كدرتةنك ش ب.ةدؤل كتيةلش خ  ينة ؤةدىو يككةلك

ثش  يساكةلكسك ة ا طىة ك ِي    ك ايكتيةهىت وضؤيةثكي  ندا ةلكة    ر نية رِيى يةلش را ش شىنيةة:ك(سش ش
ة ر نك ك.ك واية نربِ  ونيةى   يةتىوانبى دؤل كتيةلش خ  ينةئىطى ا ة كىتكو ةل

 :(4)ماددةي 
ةو زا  تيةتكند وسيتة ي ن ىييةثش  يسبة ؤة ي ى يكر نية ي ذ يةو زا  تيةنىوخؤة كةهكدىهكنطيةلكطكل 

ةلكشيةش فش رة      ىت.ةدى   ة ح لشك ىنةلك
 :(5)ماددةي 

ة ى ة كةهشضة  قش كيةنى ؤكةلكطكل ةى   ك ىنيةئك(ةيىسىيك اةنى ري ب.
 (:6ماددةى )

سية ؤاة كسك ة آلو ر نكو يةلكة ؤانىدكيةفك دشية و قىيعيةة(30 ةئك(ةيىسىيكةلك وايةتش ثك   وني
  ري بةوة كسك ةئكوةتىوانىنكةثشى  ة   ري بة كةلكة واية ك  ى   ونيةئكجنى(ةجش بكجي ة ة ا    ساىن(
ة    ي ن.

ة
ة

 هؤيةكانى دةرضواندن
ة ةيىسىي ة   ض وني ة واي ةئى او  ةهىتؤتك ةثك  سكندنىنكي ةئكو ةضىوطرتين ةلك ك  ةادى  ك  ةهىت وضؤي

ةثش نىوةسن   ا ة ر نةو كدكر نكو ية وو او  ىنيةهىت ة2004(يةسىل ية86  وضؤةوةثى اساينةلك
 طشىنةوةسىدىنيةهىووآلتشىنةوط جنىندنيةلكطكل ةئىدىجنك ىنيةيىسى ك،ةئك(ةيىسىيكة   ض ي ند ا.
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