اجلريدة الر�سمية العدد ()1228

�شرطــة عمـــان ال�سلطانيــة
قــــرار
رقــم 2018/32
بتعديـل بعـ�ض �أحكــام الالئحـة التنفـيذيـة لقانــون املـــرور
ا�ستنادا �إىل قانون املرور ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقم ، 93/28
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون املرور ال�صادرة بالـقــرار رقــم ، 98/23
و�إىل موافقـة وزارة املالي ـ ــة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولـــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون املرور  ،امل�شار �إليها .
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من مار�س 2018م .
�صدر فـي  3 :من جمادى الأوىل 1439هـ
املوافـــق  21 :من ينايــــــــــــــــــــر 2018م
الفريق  /ح�سـن بن حم�ســــن ال�شريقــــي
املفتــ�ش العام لل�شرطـة واجلمارك
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تعديـالت عـلى بـع�ض �أحكــام الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون املــرور
املــادة الأولـى
ي�ستبدل بالكلمات ( :القائد /القيادة  /قاد /نهر  ،م�سرب /املركبة الآلية  ،مركبة الطوارئ ،
مركب ــة التعلي ــم  ،مركب ــة ذات ا�ستعم ــال خ ــا�ص  ،مركبة �أجرة  ،مركبة ت�أجري ) الكلمات :
(ال�سائق  /ال�سياقة � /ساق /م�سار /املركبة � /سيارة الطوارئ � /سيارة التعليم � /سيارة ذات
ا�ستعمال خا�ص � /سيارة �أجرة � /سيارة ت�أجري)  ،وحذف كلمة ( املناطق/املنطقة ) �أينما
وردت فـي الالئحة التنفـيذية لقانون املرور .
املــادة الثانيـــة
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام (� /1/3( ، )10 ، 9 ، 7/2( ، )1أ �/9( ، )8( ، )6( )4 ، 3 ،أ) ،
(، )42( ، )41( ، )39( ، )33( ، )21( ، )19( )2 ، 1/17( ، )16( ، )15( ، )2/13( ، )3/10
(/3/51( )47( ، )1/43ج  )52( ، )52( ، )7 ،مكررا �/2/ ، 1/54( ،أ) (/1/130هـ) (، )2/130
( /1/131د  ،م  ،ن)  )1/138( ، )133( ،مـ ــن الالئحـ ـ ـ ــة التنفـيذي ـ ـ ــة لقانـ ـ ـ ــون املـ ـ ـ ـ ــرور ،
الن�ص ــو�ص الآتيــة :
املــادة ( ) 1
فـ ــي تطبيق �أحك ــام ه ــذه الالئحة يكون للكلمــات والعبــارات الــواردة بهــا ذات املعنى املبني
فـي قانـون املرور  ،كمــا يك ــون للكلمــات والعبارات الآتي ــة املعنــى املو�ضــح قرين كل منهـا ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ال�سيــــارة :
مركبة معدة لنقل الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء �أو كليهما وت�سري بقوة �آلية �أو كهربائية .
� - 2سيـارة الطــوارئ :
ال�سي ــارة املع ــدة لنق ــل احل ــاالت العاجل ــة واخلطي ــرة وتقوم مبهمة طارئة ك�سيارات
ال�شرطة  ،والدفاع املدين والإ�سعاف .
� - 3سيــارة التعليــم :
ال�سيارة املعدة لتعليم ال�سياقة وتكون مهي�أة لهذا الغر�ض وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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� - 4سيــارة ذات ا�ستعمــال خــا�ص :
ال�سيارة املعدة ب�صفة دائمة حلاالت خا�صة ك�سيارات نقل املوتى  ،والت�صوير ال�سينمائي
والتلفزيونــي  ،وور�ش الت�صني ــع و�سي ــارات املختب ــر اجلنائــي وال�سيــارات ال�صناعية
والإن�شائية والزراعية وغريها .
� - 5سيــارة �أجـــــرة :
�سيارة معدة لنقل الركاب مقابل �أجر .
� - 6سيـارة ت�أجـيــر :
�سيارة معدة للت�أجري ملدة معينة بدون �سائق .
 - 7مركبـة حمـدودة اال�ستخـدام :
مركبــة ال ي�سمــح با�ستخدامهــا على الطريق �أو يكون ا�ستخدامها ب�شروط حتددها
الإدارة .
 - 8دراجــة عاديــة :
مركبة ذات عجلتني �أو �أكرث  ،غري جمهزة مبحرك �آيل وت�سري بقوة �سائقها .
 - 9القاطــــرة :
مركبة تو�صل �أو ميكن �أن تو�صل بها مقطورة �أو �أكرث  ،وتكونان معا وحدة واحدة .
 - 10املقطــورة :
مركبة بدون حمرك � ،صممت و�صنعت لكي تقطرها �أو جترها مركبة .
 - 11العربـة  /املقطـورة ال�صغيـرة :
مركبة بدون حمرك �صممت و�صنعت لكي تقطرهــا �أو جتره ــا مركب ــة وال يزي ــد
عر�ضهــا علــى ( )2مرتين  ،وال يزيد طولها على ( )3ثالثة �أمت ــار  ،وال يزي ــد وزنها
الفارغ على (� )750سبعمائة وخم�سني كيلو غراما .
 - 12ال�شاحنــة :
مركبة معدة لنقل الأ�شياء �أو احليوانات .
 - 13املعــــــدة :
مركبة ت�ستخدم للأعمال الإن�شائية غري م�صممة لو�ضع حمولة عليها .
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 - 14اجلــــــرار :
مركبة ال ي�سمح ت�صميمها بنقل الأ�شخــا�ص �أو الأ�ش ــياء �أو احليوان ــات  ،ويقت ــ�صر
ا�ستعمالها على جر املقطورات والآالت الزراعية وغريها .
 - 15الطريــق الرئي�ســي :
الطريق الذي يربط بني املدن  ،وال يرتبط �أو يخدم مبا�شرة التجمعات ال�سكانية
املجاورة له  ،وي�صمم على �سرعات ال تتجاوز ( )120مائة وع�شرين كم�/ساعة .
 - 16الطريــق الفرعــي :
الطريق املتفرع من الطريق الرئي�سي ويعمل على نقل احلركة من و�إىل التجمعات
ال�سكانية  ،وم�صمم على �سرعات ال تتجاوز (  )100مائة كم�/ساعة .
 - 17الطريـق املحلـي/طريـق اخلدمـة :
طريق يخدم حركة املرور بني التجمعات ال�سكانية واملناطق التجارية  ،وم�صمم
على �سرعات ال تتجاوز ( )80ثمانني كم�/ساعة .
 - 18الطريـق الداخلــي :
الطري ــق الواقــع داخ ــل الأحيــاء ب�أنواعه ــا وم�صم ــم على �سرع ــات ال تتجــاوز ()60
�ستــني كم�/ساعة .
 - 19م�ســار الطـريــق :
هو امل�سار املخ�ص�ص ل�سري املركبات واملحدد بخطوط �أر�ضية .
 - 20م�ســار الت�ســارع :
امل�سار املخ�ص�ص لت�سارع املركبات قبل الدخول �إىل الطريق .
 - 21م�ســار التباطـــ�ؤ :
امل�سار املخ�ص�ص لتباط�ؤ املركبات بعد اخلروج من الطريق .
 - 22حــرم الطريــــق :
امل�ساحة املحجوزة للطريق وتو�سعاته امل�ستقبليـة .
 - 23املنعطــــف :
املنحنى الذي يتغري به اجتاه الطريق .
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 - 24جزيــرة الطريــق :
احليز الفا�صل بني اجتاهات احلركــة املختلف ــة واملح ــدد بخطـوط �أر�ضيـة �أو حواجز
�أ�سمنتي ــة �أو معدنية �أو غريها .
 - 25التقاطـــــــع :
كــل ت ــالق �أو تقاب ـ ــل �أو تفـ ــرع للط ــرق على م�ست ــوى واحــد �أو �أكثــر  ،وي�شمــل كــل
امل�ساحــة التي تتكون نتيجة لذلك .
 - 26املوقــــــــف :
املكان املخ�ص�ص لوقوف املركبات .
 - 27ر�صيــف امل�شــاة :
م�سار معد ل�سري امل�شاة  ،ويعترب فـي حكم الر�صيف اجلزء الكائن بو�سط الطريق
املزدوج واملخ�ص�ص لعبور امل�شاة .
 - 28العاك�ســـات :
�أي م ــادة عاك�ســة تو�ضع علــى الطري ــق ك�إحدى عالماته �أو تو�ضــع على املركبــات
بحيــث ميكن ر�ؤيتها من م�سافة منا�سبة .
 - 29التفحيــــــط :
تعمد �إ�صدار �صوت عال من �إطارات املركبة عند انطالقها �أو �سياقتها .
 - 30اال�ستعــــرا�ض :
�سياقة املركبة بتهور ورعونة �أو اال�ستمرار فـي ممار�سة التفحيط � ،أو بطريقة
ت�شكل خطرا على الأرواح واملمتلكات �أو ت�سبب �إقالق الراحة العامة .
 - 31احلـادث املـروري :
واقعة عر�ضية ت�سببت فـيها مركبة �أو �أكرث على الطريق نتيجة خط�أ ما .
 - 32الفحـ�ص الفنــي :
الك�ش ــف عل ــى املركبــة فـي مواقــع الفحــ�ص الفنــي التــي حتددهــا الإدارة وفق ــا
لأحك ــام هذه الالئحة .
 - 33كا�ســرات ال�سرعـة :
م ــادة من الإ�سفلت �أو مواد �أخرى معتم ــدة تو�ضع علـ ــى �سط ــح الطريــق بغ ـ ــر�ض
تخفـيــف ال�سرعة  ،وتقت�ضي املتطلبات املرورية و�ضعها فـي �أماكن معينة .
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املــادة ()10 ، 9 ، 7/2

 - 7هيئة دبلوما�سية .
 - 9املنظمات املعتمدة بال�سلطنة .
 - 10حمدودة اال�ستخدام .
املــادة (�/ 1/3أ )4 ، 3 ،

�/1أ -ما يثبت �شخ�صية املالك  ،وذلك بتقدمي البطاقة ال�شخ�صية � ،أو جواز ال�سفر
بالن�سبة للعمانيني  ،وبطاقة الإقامة �أو جواز ال�سفر بالن�سبة لغري العمانيني .
 - 3ي�شرتط لت�سجيل املركبة با�سم الأجنبي وجتديد رخ�صتها �أن يكون حا�صال على
بطاقة �إقامة ولديه رخ�صة �سياقة معتمدة .
 - 4يجوز �أن ت�سجل لغر�ض �إعادة الت�صدير املركبات التي ال تتفق موا�صفاتها مع
متطلبات قانون املرور وهذه الالئحة �أو يثبت وجود �أي �إ�ضافات عليها طبقا
للمادة ( )33من هذه الالئحة على �أال ت�صرف لها لوحات �أرقام فـيما عدا لوحات
الت�صدير .
املــادة ( ) 6
نقــل رخ�صـــة ت�سييـــر املركبـــــة

يتعني لنقل رخ�صة ت�سيري املركبة تقدمي امل�ستندات الآتية :
1 -1رخ�صة ت�سيري املركبة .
2 -2امل�ستند الذي يثبت نقل امللكية طبقا للمادة ( )3من هذه الالئحة .
3 -3ما يثبت �شخ�صية املالك اجلديد  ،وذلك بتقدمي البطاقة ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر
بالن�سبة للعمانيني  ،وبطاقة الإقامة �أو جواز ال�سفر بالن�سبة لغري العمانيني .
4 -4ما يثبت تعديل بيانات وثيقة الت�أمني .
 5 -5ح�ض ــور املالك وامل�شت ــري �أو من ميثله ــما قانون ــا � ،أو التثب ــت م ــن مواف ــقة املال ــك
وامل�شرتي بالو�سائل التقنية وفقا للآلية التي تعتمدها الإدارة .
ويجوز للمالك الأ�صلي طلب �ضبط املركبة �إذا ثبت ق�ضائيا ت�ضرره من عدم ا�ستكمال
املالك اجلديد ملتطلبات نقل رخ�صة املركبة با�سمه .
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املــادة ( ) 8
مـدة �صالحيـــة رخ�صــة ت�سييـــر املركبـــة

ت�سري �صالحية رخ�صة ت�سيري املركبة ملدة �سنة من تاريخ الت�سجيل �أو التجديد  ،ويجوز
�أن تكون ملدة (� )2سنتني بالن�سبة للمركبات احلكومية ومركبات الهيئات الدبلوما�سية
والقن�صلية واملنظمات املعتمدة لدى ال�سلطنة ما مل يتقرر فح�صها �سنويا وفقا حلكم
املــادة ( )39من هذه الالئحة .
وي�ستثنى من �شرط املــدة رخ�صة ت�سيري اجلرار الزراعي .
املــادة ( �/9أ )

�أ  -يجب �أن تكون لكل مركبة ودراجة لوحتا �أرقام  ،عدا املقطورة حيث حتمل لوحة �أرقام
واحدة تثبت فـي م�ؤخرتها .
املــادة ( ) 3/10

 - 3على مالك املركبة الذي يرغب فـي �إلغاء رخ�صة ت�سيري مركبته �إلغاء نهائيا �أن يقدم
طلبا بذلك �إىل الإدارة  ،مو�ضحا به الأ�سباب الداعية للإلغــاء  ،وفـي حالــة املوافقــة
يجب على املالك ت�سليم لوحتي الرقم  ،وللإدارة ا�ستثنــاء مالك املركبــة من ت�سليم
لوحتي الرقم فـي حالة خلو �سجل املركبة من �أي خمالفات مرورية خالل عام �سابق
على تاريخ تقدمي الطلب  ،و�أال تكون مطلوبة من جهات ق�ضائية �أو ر�سمية .
وفـي حالة الإلغاء ت�ستمر م�س�ؤولية مالك املركبة � ،أو امل�س�ؤول عنها عن كافة التبعات
القانونية .
املــادة ( ) 2/13

 - 2مع مراعاة ال�شروط الواردة فـي البند ( )1من هذه املــادة يج ــوز �أن ت�صــرف لــور�ش
�إ�صــالح املركبــات لوحــة �أرقـام جتارية واحدة ملركبة نقل املركبات (الرافعة)  ،على �أن
يقت�صر ا�ستخدامها على نقل املركبات لأعمال الور�شة .
املــادة ( ) 15

ت�صرف لوحات �أرقام ت�صدير املركبات وفقا للآتي :
� - 1إذا كانت املركبة املراد ت�صديرها مرخ�صة وحتمل لوحتي رقم فـي�شرتط ما ي�أتي :
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�أ � -أن تكون املركبة م�سجلة با�سم �صاحب الطلب .
ب � -إح�ضار لوحتي رقم املركبة ورخ�صة ت�سيريها .
ج  -تقدمي ما يثبت �إعادة الت�أمني لغر�ض الت�صدير .
� - 2إذا كانت املركبة املراد ت�صديرها غري مرخ�صة فـي�شرتط ما ي�أتي :
�أ � -إح�ضار امل�ستند الذي يثبت ملكية املركبة طبقا للمادة ( )4من هذه الالئحة .
ب  -تقدمي ما يثبت �إعادة الت�أمني لغر�ض الت�صدير .
ويجوز �إنهاء �إجراءات الت�صدير بدون �صرف لوحات الت�صدير �شريطة االلتزام
ب�إخراج املركبة من ال�سلطنة حممولة  ،وتعطى املركبات املراد ت�صديرها مدة �أق�صاها
(� )7سبعة �أيام عمل للمغادرة  ،وللإدارة متديد تلك املــدة فـي حالة تعذر املغادرة .
املــادة ( ) 16

ت�سجل املركبات احلكومية وجتدد رخ�ص ت�سيريها بدون ر�سوم فـيما عدا ر�سمي �إ�صدار
امللكية  ،ولوحتي الرقم .
املــادة ( ) 17

 -1ال يجوز ترخي�ص املركبات ب�أرقام خا�صة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية .
	- 2ال يج ــوز ت�أجيــر ال�س ــيارات امل�سجــلة ب�أرقــام خا�صـ ــة  ،وال يج ــوز ا�ستخدامـها لأغــرا�ض
الدعاية والإعالن .
املــادة ( ) 19

يعفى املعاقون من ر�سم فح�ص وت�سجيل وجتديد ونقل رخ�صة ت�سيري مركبة خفـيفة
خا�صة  ،وذلك ملرة واحدة خالل العام بال�شروط الآتية :
�أ �	-أال يزيد دخله ال�شهري على ( )350ثالثمائة وخم�سني رياال عمانيا  ،ويثبت ذلك
مب�ستند ر�سمي �صادر من اجلهات املخت�صة �أو ب�أي و�سيلة �أخرى تقرها الإدارة .
ب �	-أن تخ�ضــع �سيــارة املعــاق للفحــ�ص الفن ــي عنـ ــد الت�سجيل الأول �إذا كانــت جمهــزة
بتجهيزات خا�صة .
ويلتزم املعاق بو�ضع عالمة مميزة على ال�سيارة وفقا للأنظمة املتبعة فـي اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 21
لوحـــات الفحـــ�ص

يجوز منح لوحات فح�ص بال�شروط املبينة فـي املــادة ( )3من هذه الالئحة ملن يزاول
�صناعة املركبات �أو ا�ستريادها �أو االجتار فـيها متى كان طالب اللوحات م�سجال بهذه
ال�صفة فـي ال�سجل التجاري  ،على �أن يقت�صر ا�ستعمال هذه اللوحات على الأغرا�ض
الآتية :
1 -1انتقال املركبة من مكان الو�صول �أو امل�صنع �إىل املحل التجاري .
2 -2الفح�ص �أو التجربة بعد ت�صنيعها �أو جتميعها فـي املواقع املخ�ص�صة لذلك .
3 -3لت�سجيل املركبات التي تتطلب �إجراءات ت�سجيلها الفح�ص �أو الت�أهيل .
وفــي جميــع الأح ــوال ال يج ــوز ا�ستخ ــدام تلك اللوح ــات علــى املركبة نف�سها ملدة تزيد
على ( )5خم�سة �أيام عمل  ،وفـي حالة خمالفة �شروط مــنح لوح ــات الفح ــ�ص �أو ا�ستعمال
املركبة فـي غري الأغرا�ض امل�شار �إليهــا  ،تعتبــر املركبة م�سرية بدون ترخي�ص .
املــادة ( ) 33
الإ�ضافـــات علــــى املركبــــة

�أ  -ال يجوز و�ضع �أي �إ�ضافات على املركبة مثل الزجاج امللون العاك�س �أو الزجاج امللون
املعتم بن�سبة تزيد على ( )% 30ثالثني باملائة � ،أو م�صابيح �إ�ضافـية � ،أو �أنوار عاك�سة ،
�أو �ستائر � ،أو و�ضع �أي �إ�ضافات على الزجاج الأمامي  ،وكل ما من �ش�أنه حجب الر�ؤية
داخـ ــل املركب ــة  ،وال يجــوز تركي ـ ــب �أي �أداة �أو و�سيل ـ ـ ــة لو�ضع الهاتف عليهـ ــا بغـ ـ ــر�ض
ا�ستخدامـ ــه فـي �أثن ــاء ال�سياقة .
وللإدارة �أن ت�سمـ ــح للحافـ ــالت ذات �سعـ ــة ( )30ثالث ــني راكبا ف�أكثـ ــر و�ضـ ــع �ستائ ــر
على الزجاج اجلانبي م�صنوعة من مواد متكن من ر�ؤية الركاب .
ب 	-ال يجوز و�ضع تعتيم �أو زجاج ملون �أو �ستائ ــر �أو ال�ص ــق علــى زج ــاج �سي ــارات التعلي ــم
والأجرة .
املــادة ()39
قواعـــد الفحــــ�ص الفنـــــي

1 -1يتم الفح�ص الفني للمركبات بكافة �أنواعها مبعرفة الإدارة .
2 -2تخ�ضع للفح�ص الفني عند الت�سجيل  ،وعند جتديد الرخ�صة املركبات الآتية :
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�أ  -املركب ــات التجاريــة على اختالف �أنواعهـ ــا  ،عـ ــدا املركبـ ــات اخلفـيفـ ــة مـ ــن فئ ـ ــة
ال�صالون  ،التي ال ت�ستخدم لأغرا�ض الدعاية والإعالن .
ب  -املركبات احلكومية من فئة الثقيلة واملعدات .
ج � -سيارات الأجرة بكافة فئاتها  ،و�سيارات التعليم .
د  -احلافالت مبختلف �أنواعها  ،وال�شاحنات ال�صغرية (البيك �آب) .
هـ  -ال�سيارات والدراجات التي م�ضى على �صنعها ( )10ع�شر �سنوات ف�أكرث .
3 -3تخ�ضع للفح�ص الفني عند الت�سجيل املركبات الآتية :
�أ  -املركبات امل�ستعملة امل�ستوردة من اخلارج .
ب  -املركبات املبيعة باملزاد العلني .
4 -4تخ�ضع املركبات التي تعر�ضت حلوادث مرور ج�سيمة للفح�ص الفني قبل �إ�صالحها
وبعده .
ويج ــوز �إخ�ض ــاع املركبـ ــات التي تعر�ض ــت حل ــوادث م ــرور ب�سيطـ ــة للفحـ ــ�ص الفنـ ــي
�إذا طلبت اجلهات املعنية ذلك .
5 -5تخ�ضع املركبات للفح ــ�ص الفنــي فـي ح ــاالت تغييــر �أو ا�ستبــدال حمركهــا �أو هيكلهــا
�أو �أي جزء جوهري منها .
�6 -6أي مركبات تقرر الإدارة �إجراء الفح�ص الفني لها .
7 -7يلتزم وكالء ا�سترياد وبيع وت�صنيع املركبات باملتطلبات الواردة فـي هذه الالئحة
لت�سجيل املركبات وتخ�ضع عينة من املركبات اجلديدة ح�سب النوع والطراز للفح�ص
الفني لغر�ض ت�سجيل هذا النوع من املركبات .
املــادة ( ) 41

�إذا تبني من الفح�ص الفني عدم �صالحية املركبة � ،أو �إذا ثبت �أن التغيري �أو اال�ستبدال
الذي �أجري فـي حمركها �أو هيكلها �أو �أي جزء جوهري منها ال يتفق ومتطلبات املتانة
والأم ــن وج ــب �شطبهــا م ــن ال�سجــل و�سحـ ــب لوحتـي رق ــم املركب ــة وال يج ــوز �إ�صالحه ــا
�أو �إعادة ت�سجيلها مرة �أخرى فـي ال�سلطنة  ،وذلك دون حتمل الإدارة �أي تبعات جراء ذلك
ال�شطب .
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املــادة ( ) 42
رخـــ�ص ال�سياقــــة ومــــدة �صالحيتهــــا

1 -1حتدد مدة �صالحية رخ�ص ال�سياقة على النحو الآتي :
�أ  -رخ�صة �سياقة املركبات اخلفـيفة  )10( :ع�شر �سنوات قابلة للتجديد .
ب  -رخ�صة �سياقة املركبات الثقيلة �أو املعدات  )5( :خم�س �سنوات قابلة للتجديد .
ج  -رخ�صة �سياقة دراجة  )10( :ع�شر �سنوات قابلة للتجديد .
وفـي كل الأحوال تكون �صالحية رخ�صة ال�سياقة للأجانب ملدة (� )2سنتني .
2 -2ت�صنف رخ�صة �سياقة املركبات اخلفـيفة على النحو الآتي :
�أ  -رخ�صة �سياقة املركبات اخلفـيفة  :تخول حاملها �سياقة كافة املركبات اخلفـيفة .
ب  -رخ�صة �سياقة املركبات اخلفـيفة اخلا�صة  :تخـ ــول حامله ــا �سياق ــة املركب ــات
امل�سجلــة بلوح ــة رقــم خ ــا�ص �أو ت�أجي ــر  ،وك ــذلك املركبات اخلفـيفــة (�صالون)
امل�سجل ــة بلوح ــة رق ـ ــم جت ــاري �شريط ــة ع ــدم ا�ستخدامهـ ــا لأغـ ــرا�ض جتاريـ ـ ــة
�أو للدعاي ــة �أو للإعـ ــالن .
ج  -رخ�ص ــة �سياقــة �سي ــارات املعاقني  :ت�ص ــرف ه ــذه الرخ�صــة لفئــة ذوي الإعاقـ ــة
ل�سياقة �سيارات املعاقني امل�سجلة بلوحة رقم خا�ص .
3 -3يجوز �إ�صدار رخ�صة �سياقة خفـيفة خا�صة دائمة وفقا لل�ضوابط الآتية :
�أ �	-أن يكون طالب الرخ�صة عمانيا ال ميتهن �سياقة ال�سيارات .
ب �	-أن يكـ ــون ق ــد م�ض ــى علــى ح�صولـ ــه رخ�ص ــة ال�سياق ــة فت ــرة ال تق ــل ع ــن ()15
خم�س ع�شرة �سنة .
ج �	-أن يكون املتقدم خاليا من �أي قيد طبي (احلاالت اخلا�صة بالإعاقة) با�ستثناء
العد�سات والنظارات الطبية .
د �	-أن يكون �سجله املروري خاليا من املخالفات املرورية من الفئة الأوىل خالل
( )3ال�سنوات الثالث ال�سابقة على تقدميه طلب الرخ�صة .
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وال يجوز اجلمع بني رخ�صة ال�سياقة اخلفـيفة اخلا�صــة الدائم ــة و�أي رخ�ص ــة �سياقــة
من الفئات الأخرى .
وعل ــى الإدارة العام ـ ــة للمـ ــرور �سحـ ــب رخ�ص ـ ــة ال�سياق ـ ــة اخلفـيفــة اخلا�ص ــة الدائم ــة
�إذا ثبت لها انتفاء �أي من ال�ضوابط امل�شار �إليها .
املــادة ( ) 1/43

ت�صرف رخ�صة �سياقة املركبات الثقيلة بناء على وزن املركبة .
املــادة ( ) 47

يقدم طلب احل�صول على رخ�صة تعلم �سياقة املركبات �إىل الإدارة على النموذج املعد
لذلك .
املــادة ( /3/51ج ) 7 ،

/3ج  -ال�سياقة على الطريق للت�أكد من �إجادة و�صحة تطبيق قواعد املرور و�آدابه والتقيد
ب�إ�شاراته وعالماته  ،ويجوز للإدارة قبل ذلك �إخ�ضاع طالب الرخ�صة لالختبار
على �أجهزة حماكاة ال�سياقة .
 -7ت�صرف ملن يجتاز االختبار بنجاح رخ�صة �سياقة م�ؤقتة ملدة (� )1سنة بعد �سداد
الر�سم املقرر .
و�إذا مل يتجاوز عدد نقاط املخالفات املرورية امل�سجلة بحــق املرخــ�ص ل ــه (� )6ســت
نقاط خالل ذات املــدة ت�ستبدل برخ�صة ال�سياقة امل�ؤقتة رخ�صة �سياقة ح�سب فئتها .
و�إذا بلغ عدد نقاط املخالفات املرورية خالل ذات امل ــدة ( )12 - 7م ــن �سبــع �إل ــى
اثنتي ع�شرة نقطة فـيتم جتديد رخ�صة ال�سياقة امل�ؤقتة ملدة (� )1سنة بالر�سم ذاته
ملرة واحدة فقط .
وفـي حال جتاوزت تلك النقاط ( )12اثنتي ع�شرة نقطة خالل مدة رخ�صة ال�سياقة
امل�ؤقتة �أو جتاوزت تلك النقاط ( )10ع�شر نقاط خالل مدة جتديدها فـيتم �إلغاء
الرخ�صة امل�ؤقتة  ،ويعاد اختبار ال�سياقة بالإجراءات ذاتها وفقا لأحكام هذه املــادة .
ويعد كل من �ساق مركبة برخ�صة �سياقة م�ؤقتة منتهية � ،أو ملغاة  ،فـي حكم من
�ساق مركبة بدون رخ�صة .
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املــادة ( ) 52
قواعــد و�إجــراءات جتديـــد رخــ�ص ال�سياقـــة

يقدم طلب جتديد رخ�ص ال�سياقة على النموذج املعد لذلك قبل انتهائها  ،ويتم التجديد
بعد �سداد الر�سوم املقررة  ،وغرامات املخالفات املرورية امل�ستحقة على �صاحب الرخ�صة
�أو على املركبات امل�سجلة با�سمه  ،ويجوز للمفت�ش العام �أو من يفو�ضه ت�أجيل �سداد
غرامات كل املخالفات �أو بع�ضها فـي الأحوال التي يقدرها  ،كما يجوز وقف تقدمي �أي
من اخلدمات التي تقدمها �شرطة عمان ال�سلطانية ل�صاحب الرخ�صة �إذا مل يقم ب�سداد
الر�سوم والغرامات املرتتبة عليه فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة (  ) 52مكـــــررا

يلتــزم مــالك املركبة عند تقديــم طلــب ت�سجيلهــا � ،أو جتديــد رخ�صتهــا � ،أو نقل ملكيتها ،
�أو �إلغائهــا � ،أو ت�صديرهــا ب�ســداد الر�ســوم املقــررة وغرامات املخالف ــات املرورية امل�ستحقــة
عليه �أو على املركبات امل�سجلة با�سمه  ،ويجوز للمفت�ش العام �أو من يفو�ضه ت�أجيل �سداد
غرامـ ــات كل املخالفات �أو بع�ضه ــا فـي الأحوال التي يقدرها  ،كما يجــوز وقــف تقديــم
�أي من اخلدمات التي تقدمها �شرطة عمان ال�سلطانية ملالك املركبة �إذا مل يقم ب�سداد
الر�سوم والغرامات املرتتبة عليه فـي هذا ال�ش�أن .
ويلتزم الأجنبي قبل مغادرة ال�سلطنة ب�سداد الر�سوم والغرامات املرتتبة عليه مبوجب
قانون املرور وهذه الالئحة  ،كما يلتزم الأجنبي قبل املغادرة النهائية بت�صحيح الو�ضع
القانوين للمركبة امل�سجلة با�سمه  ،ول�شرطة عمان ال�سلطانية اتخاذ ما يلزم ل�ضمان
تنفـيذ ذلك .
وفـي جمي ــع الأحــوال �إذا �ضبط ــت املركب ـ ــة امل�سجل ـ ــة با�س ــم الأجنب ــي بعـ ــد انق�ضـ ــاء ()6
�ستة �أ�شهر من مغادرته الدولة جاز ل�شرطة عمان ال�سلطانية حجزها �إىل حــني ت�سويــة
و�ضعها القانوين وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،دون �أن يخل ذلك مب�س�ؤولية حائز املركبة
�أو امل�س�ؤول عنها وفقا حلكم املــادة ( )39من قانون املرور .
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املــادة ( �/2 ، 1/54أ )
الإعفـــاء مــــن االختبــــار

1 -1يج ــوز �إ�ص ــدار رخ�صــة �سياق ــة م�ؤقتــة وفقــا حلكــم املــادة ( )7/51من هــذه الالئح ــة ،
مل ــن يحم ـ ــل رخ�ص ــة �سياق ــة �أجنبي ــة �ص ــادرة عن �سلطة خمت�صـة  ،و�إعف ــا�ؤه مـ ــن �أداء
االختبار  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
�أ �	-أن تكون �إقامته فـي ال�سلطنة م�شروعة .
ب �	-أن تكــون رخ�صــة ال�سياقــة التي يحملها �سارية املفع ــول  ،وم�ضــى علــى �صدوره ــا
(� )1سنة على الأقل .
ج �	-أن تكون رخ�صة ال�سياقة معتمدة فـي ال�سلطنة .
ومع عدم الإخالل بال�شروط الواردة فـي الفقرتني (�أ  ،ب) من هذه املــادة يجوز ملدير
عام املرور �إ�صدار رخ�صة �سياقة من الفئة ذاتها ملن يحمل رخ�صة �سياقة �أجنبية .
�/2أ  -دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  ،وعلــى الإدارة �سحــب الرخ�صــة عند
ا�ستبدالها برخ�صة �سياقة عمانية  ،و�إر�سالها �إىل ال�سلطة املخت�صة فـي الدول التي
�أ�صدرتها  ،وي�ستثنى من ذلك الأجانب ممن لديهم �أكرث من �إقامة �سارية املفعول
ف ــي دول املجلــ�س � ،شريطــة ا�ستخدامهم لرخ�صــة ال�سياقــة ال�صـادرة من الدولــة
املوجودين فـيها .
املــادة ( /1/130هـ )

هـ � -سياقة مركبة دون احل�صول على رخ�صة �سياقة � ،أو كانت رخ�صة ال�سياقة م�سحوبة ،
�أو ملغاة � ،أو االمتناع عن تقدميها لرجال ال�شرطة عند طلبها .
املــادة ( ) 2/130

 - 2فـي ك ــل الأح ــوال ال يجــوز توقي ــف �سائ ــق املركبــة لأكثــر من ( )48ثمـان و�أربعني
�ساعـة � ،إال مبوجب �أمر ق�ضائي .
املــادة (  /1/131د /م  /ن )

د �	-إذا تكررت خمالفة جتاوز ن�سبة تعتيم الزجاج الن�سبة املقررة خالل ( )90ت�سعني
يوما من تاريخ املخالفـ ـ ــة الأوىل � ،أو �إذا كانت عليها كتابات �أو ر�سوم �أو �إذا كانت حتمل
مكرب �صوت �أو الفتات �أو مناذج جم�سمة بق�صد الإعالن  ،دون احل�صول على ت�صريح
بذلك .
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م �	-إذا وج ــدت متوقفـ ــة بو�ض ــع ي�شك ــل خط ـ ــورة عـ ــلى م�ستخدمـ ــي الطري ـ ــق �أو مهمل ـ ــة
�أو معرو�ضة للبيع فـي غري الأماكن املخ�ص�صة للعر�ض �أو البيع .
ن  -احلاالت الواردة فـي املــادة (. )1/130
املــادة ( ) 133

م ــع ع ــدم الإخالل بحك ــم املــادة ( )35مــن قان ــون امل ــرور  ،يجــوز �سحب رخ�صــة ال�سياقــة
مل ــدة ( )3ثالث ــة �أ�شهـ ـ ــر فـي حـ ــاالت توقيـ ــف �سائق ــي املركبــات الـ ــواردة فـ ــي املــادة ()130
من هذه الالئحة � ،أو حاالت حجز املركبات الواردة فـي املــادة ( )131م ــن ه ــذه الالئحة ،
�أو �إذا جت ــاوز ع ــدد نق ــاط املخالف ــات ( )12اثنت ــي ع�ش ــرة نقطــة خالل (� )1سنة من تاريخ
�أول خمالفة تدخل فـي نظام النقاط .
املــادة ( ) 1/138

 - 1مــع عــدم الإخــالل بحكم املــادة ( )56من قانــون املــرور  ،يج ـ ــوز ع ــدم ال�سي ـ ــر فـي
�إجــراءات الدعـ ــوى وفق ــا لقانون امل ــرور والئحت ــه �إذا دفع املخال ــف الغرامــة املق ــررة
وفق ــا للفئ ــات والقواعد املبينة فـي هذه الالئحة .
املــادة الثالثــة

ي�ستب ــدل بعب ــارة "هيئ ــة �سيا�سي ــة" م ــن امللح ــق رق ــم ( )1املرف ــق بالالئحـ ــة التنفـيذيـ ــة
لقانون املرور  ،عبارة "هيئة دبلوما�سية" .
املــادة الرابعــة

ي�ستبدل بن�ص البند ( )5من ثانيا (رخ�ص ال�سياقة) من امللحق رقم ( )2املرفق بالالئحة
التنفـيذية لقانون املرور  ،الن�ص الآتي :
ت

البيــــــان

مقدار الر�سم
(الريال العماين)

5

�إ�صدار رخ�صة �سياقة خفـيفة خا�صة دائمة

( )100مائ ـ ــة
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املــادة اخلام�ســة

ي�ستبدل بن�صو�ص البنود ( )7 ، 4 ، 2 ، 1من �أوال  ) 19 ، 15 ، 14 ، 12 ( ،من ثانيا  ،و()17 ، 13
من ثالثــا  ،و(  )19 ، 18 ، 8من خام�سا  ،و(  )17 ، 15من ثامنا  ،و( )7من تا�سعا  ،و()5 ، 2
م ــن ثان ــي ع�شـ ــر  ،و( )10 ، 1من ثال ـ ــث ع�شـ ــر  ،و( )7 ، 3 ، 2من رابع ع�ش ـ ــر  ،و()15 ، 10
من خام�س ع�شر  ،و( )5 ، 4م ــن �س ــاد�س ع�ش ــر  ،من امللحق رقم ( )3املرفق بالالئح ــة
التنفـيذية لقانون املرور  ،الن�صو�ص الآتية :
�أوال  :خمالفـات ال�سرعــة :
ت

و�صــف املخالفــــــة

الفئـة النقـاط

1

جتاوز احلد الأق�صى لل�سرعة ب�أكرث من ( )75كم�/ساعة

الأوىل

3

2

جتــاوز احل ــد الأق�صـ ــى لل�سرعـ ــة
ب�أكث ــر م ــن (� )50إل ــى ( )75كم�/ساعة

الثانية

2

4

جتاوز احلد الأق�صى لل�سرعة �إىل ( )35كم�/ساعة

7

ال�سري ببطء ب�شكل يعطل حركة املرور

الرابعة �صفر
الثانية

1

ثانيا  :خمالفــات الوقــوف :

ت
12
14
15
19

املخالفــــــة
الوقوف فـي موقف خم�ص�ص ل�سيارات الإ�سعاف
الوقوف فـي موقف خم�ص�ص ل�سيارات املعاق ـ ــني
الوقوف على كتف الطريق من اجلانب الأمين
فـي غري احلاالت الطارئة
الوقوف على الر�صيف املخ�ص�ص للم�شـ ـ ـ ــاة

الفئة النقاط
الثانية 1
الأوىل 2
الثانية

1

الثالثة �صفر
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ثالثا  :خمالفــات التجــاوز :
ت
13
17

املخالفــــــة
التجاوز من كتف الطريق � ،أو فـي جزيرة الطريق
قيام املركبات الثقيلة �أو ال�شاحنات بالتجاوز
فـي طريق مينع التجاوز فـيها

الفئة النقاط
الأوىل 2
الأوىل

3

خام�سا  :خمالفــات النقــل (الركــاب واحلمولــة) :
الفئة النقاط
املخالفــــــة
ت
 8نقل عدد ركاب بالزيادة عن احلد املقرر فـي رخ�صة املركبة الرابعة 1
�سحب �أو حمل مركبة على الطريق العام بطريقة ت�شكل
الثانية 1
18
خطرا على م�ستخدمي الطريق
�سحب �أو حمل مركبة مبركبة �أقل منها فـي احلجم
19
الثانية 1
�أو قوة املحرك
ثامنا  :خمالفــات ال�سياقـــة :
ت
15
17

املخالفــــــة
�سياقة مركبة برخ�صة من فئ ـ ـ ـ ــة �أخ ـ ـ ــرى
عدم االلتزام بامل�سار ال�صحيح عند الإ�شارات ال�ضوئية

الفئة النقاط
3
الأوىل
1
الثالثة

تا�سعا  :خمالفــات ال�سجــالت الر�سميــة واللوحــات :
ت
7

املخالفــــــة
�سياقة مركبة بلوحات ت�صدير �أو ا�سترياد
بعد انتهاء املــدة املقررة

الفئة النقاط
الثانية

1
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ثاين ع�شر  :خمالفــات الإ�ضافــات :
ت

املخالفــــــة

الفئة النقاط

2

تركيب �أجهزة عر�ض مرئي مبقدمة مق�صورة املركبـ ـ ـ ــة

الثانية

1

5

و�ضع مل�صقات �أو �أدوات زينة على املركبة دون ت�صريح

الثانية

1

ثالث ع�شر  :خمالفــات قواعــد التدريـــب :
ت

املخالفــــــة

الفئة النقاط

1

التدرب على �سياقة مركبة دون وجود مدرب

الثانية �صفر

10

التدريب على �سياقة مركبة دون احل�صول
على رخ�صة مدرب �سياقة

الثانية

1

رابع ع�شر  :خمالفــات ال�شركــات والــور�ش :
ت

املخالفــــــة

2

تركيب �أجهزة �إ�ضافـية من قبل الور�ش �أو الأفراد تعمل
على زيادة عزم حمرك املركبة �أو ال�صوت ال�صادر عنها

3

ت�صليح مركبة تعر�ضت حلادث ج�سيم
دون موافقة م�سبقة من ال�شرطة

7

عدم تركيب العالمات العاك�سة
على املركبات الثقيلة واملعدات

الفئة النقاط
الأوىل

3

الثانية �صفر
الثالثة

1
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خام�س ع�شر  :خمالفــات �إجــراءات ال�سالمــة :
ت
10
15

املخالفــــــة
ا�ستخدام الهاتف � ،أو �أي و�سيلة �إلكرتونية
�أخرى فـي �أثناء ال�سياقة
عدم ا�ستخدام  /الربط ال�صحيح حلزام الأمان
لل�سائق والركاب

الفئة النقاط
الثالثة

2

الرابعة

1

�ساد�س ع�شر  :خمالفــات �أخــرى :
ت
4
5

املخالفــــــة
االن�شغال بغري ال�سياقة كالقراءة �أو امل�شاهدة �أو العبث
ب�أجهزة املركبة
تغطية الوجه مبا يعوق التعرف على �سائق املركبـ ــة

الفئة النقاط
الرابعة

�صفر

الأوىل

3

املــادة ال�ساد�ســة

ت�ضــاف �إلــى الالئحـ ــة التنفـيذي ــة لقان ــون امل ــرور م ــواد جدي ــدة �أرقام ــها ( )13مك ــررا ،
( )21مكـررا  )137( ،مكررا  )143( ، )142( ، )141( ،وبنود/فقرة جديدة �إىل املواد التالية ،
()1/60( ، )60( ، )2/59( ، )3/50( ، )48( ، )37( ، )30( )29( ، )14( ، )2/12( ، )3
( ، )1/131( ، )1/130( ، )95( ، )68( ، )1/61ن�صو�صها الآتية :
املــادة ( )13مكــررا

مع مراعاة ال�شروط الواردة فـي املــادة ( )3من قانون املرور ي�شرتط لت�سجيل وترخي�ص
الدراجات ثنائية وثالثية ورباعية العجالت �أال تقل �سع ــة حمركه ــا ع ــن (� )70سبع ــني
�سي �سي  ،و�أن تكون م�شمولة بالت�أمني .
وت�صرف للدراجات ثالثية ورباعية العجالت لوحات �أرقام حمدودة اال�ستخدام ويقت�صر
ا�ستخدامها فـي الأماكن املخ�ص�صة لذلك  ،ويجوز �سياقتها برخ�صة �سياقة مركبة �أو دراجة .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز ت�سجيل �أو ترخي�ص الدراجات ثنائية �أو ثالثية �أو رباعية
العجالت التي تقل �سعة حمركها عن (� )70سبعني �سي �سي .
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املــادة (  ) 21مكــررا

فـي حال ــة الت�أخري عن �إمتام �إجــراءات ترخيــ�ص املركب ــة امل�ستوردة ا�ستيــرادا �شخ�صيــا
�أو الت�أخري عن �إخراج املركبة امل�صدرة عن املــدة املقررة �أو الت�أخري عن �إمتام �إجراءات
ترخي�ص املركبات التي حتمل لوحات ( فح�ص ) حت�صل غرامة مقدارها ( )% 20من ر�سم
الت�سجيل ال�سنوي على الأ�شهر ال�ستة الأوىل  ،و( )%40على الأ�شهر ال�ستة الثانية  ،و()%50
�إذا زادت مدة الت�أخري على �سنة .
ويجوز بعد انتهاء املــدة املقررة دون �إمتام الإجراءات الالزمة حجز املركبة و�سحب رخ�صة
ت�سيريها �إذا �ضبطت املركبة ت�سري فـي الطريق  ،وذلك دون الإخالل بالعقوبة املقررة .
املــادة (  ) 137مكـررا

يتم �ضبط املخالفات املرورية وفقا لأحكام قانون املرور واللوائح والقرارات املنفذة له
بكافة و�سائل ال�ضبط والتقنيات الإلكرتونية  ،وتعد �أجهزة �ضبط ال�سرعة ( الثابتة ،
واملتنقلــة  ،واملتحركــة  ،واليدويــة ) و�أجهــزة �ضبــط خمالفــات جت ــاوز الإ�ش ــارة احلمــراء
و�أجهزة قيا�س ن�سبة الكحول فـي الدم و�أجهزة قيا�س ن�سبة تعتيم زجاج املركبة و�أجهزة
الفح�ص الفني من الأجهزة املعتمدة ل�ضبط املخالفات املرورية  ،وتعد حجة ملا ورد فـيها
�إىل �أن يثبت العك�س .
وملدير عام املرور �إ�ضافة �أي و�سائل �أو تقنيات �أخرى ل�ضبط املخالفات املرورية مبوافقة
املفت�ش العام .
املــادة ( ) 141

يجب على من تثبت خمالفته لأحكام قانون املرور واللوائح والقرارات املنفذة له اجتياز
دورة فــي ال�سياقــة الوقائيــة فــي معهــد ال�سالمــة املروريــة بالإدارة  ،وذلك فـي احلاالت
الآتيــة :
�1 -1صدور حكم ق�ضائي �أو قرار �إداري ب�سحب رخ�صة �سياقته .
2 -2من تثبت �إدانته بحكم ق�ضائي فـي �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي قانون املرور .
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املــادة ( ) 142

يحظر عر�ض املركبات للبيع �إال فـي الأماكن التي حتددها اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 143

يكون �سائق املركبة م�س�ؤوال م�س�ؤولية كاملة عن كافة التبعات القانونية الناجمة عن
�سياقة املركبة فـي غري الأماكن املهي�أة ل�سري املركبة بطريقة �آمنة .
املــادة ( ) 5/3

 - 5يجوز ترخي�ص املركبات واملعدات امل�ست�أجرة التي حتمل لوحتي رقم غري عمانية ملدة
م�ؤقتة ال تزيد على فرتة �سريان ترخي�صها ببلد الت�سجيل بال�شروط الآتية :
�أ  -مراعاة الفقرات (�أ  ،ب  ،ج) من املــادة ( )1/14من هذه الالئحة .
ب � -أن تكون من املركبات �أو املعدات غري املتوفرة حمليا .
ج  -ت�سليم لوحتي رقم بلد الت�سجيل ورخ�صة ت�سيريها �إىل الإدارة لتعاد بعد انتهاء
فرتة الت�سجيل امل�ؤقت .
د � -إح�ضار ن�سخة من عقد ا�ستئجار املركبة .
املــادة ( ) 2/12

هـ �	-أن يتم �إدخال بيانات مركبة الزائرين والعابرين وال�سائحني الأجانب فـي نظام
الدخول �أو املغادرة فـي املنافذ احلدودية .
وفـي كل الأحوال يحظر �سياقة مركبات الزائرين والعابرين وال�سائحني الأجانب بعد
انتهاء مدة ت�أ�شرية الزيارة �أو ال�سياحة �أو العبور .
املــادة ( ) 14

 - 3عل ــى مالك املركب ــة امل�ست ــوردة �إنه ــاء �إج ــراءات ت�سجيلها خالل (� )7سبعــة �أيــام عم ــل
من تاريخ دخولها ال�سلطنة  ،وفـي حالة خمالفة ذلك تعترب املركبة م�سرية بدون
ترخي�ص  ،وت�سحب اللوحات �إداريا  ،وحتجز املركبة  ،وفـي هذه احلالة حتت�سب ر�سوم
الت�سجيل من اليوم التايل للمدة امل�شار �إليها فـي هذا البند .
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املــادة ( ) 29
جتهيـــزات املركبـــة

 - 4كامت �صوت  ،وي�شرتط �أن يكون كامت �صوت ال�شاحنات والقاطرات واملعدات واحلافالت
التـ ــي يزي ــد وزنهــا الف ــارغ على ( )10ع�شرة �أطنان مبا�سورة دخ ــان موجه ــة للأعل ــى ،
و�أال ي�ص ــدر كات ــم ال�ص ــوت �أي �أ�صوات مزعجة �أو تثري االنتب ــاه  ،وعل ــى الإدارة و�ض ـ ــع
ال�ضوابط الالزمة ال�ستيفاء ذلك .
� - 5إطار احتياطي و�أدوات �صيانة .
 - 6طفاية حريق �صاحلة اال�ستعمال .
املــادة ( ) 1/30

ط  -تركي ــب �إ�ش ــارة تنبي ــه �ضوئيــة ذات ومي ــ�ض متقط ــع (ل ــواح) يعمــل عن ــد ال�ضغط
علــى الفرام ــل يثبــت خل ــف هيك ــل ال�شاحن ــات واملقطورات و�شبـ ــه املقط ــورات وف ـ ــق
املوا�صفات التي تقرها الإدارة .
املــادة ( ) 37

 - 6يجب تركيب حواجز معدنية متينة ومطلية مبادة عاك�سة ف�سفورية مب�ؤخرة وجانبي
ال�شاحنة واملقطورة التي يزيد وزنها الفارغ على (� )6ستة �أطنان .
املــادة ( ) 48

وت�صــدر الرخ�ص ــة املطلوبة للمقيم بالفئة املتوافقة مع املهن ــة امل�صرح ــة ل ــه من اجله ــة
املخت�صة .
وال ت�صرف رخ�صة �سياقة الدراجة لغري العمانيني �إال فـي الأحوال التي تقدرها الإدارة .
املــادة ( ) 3/50

وتثب ــت ق ــوة الإب ــ�صار مب�ستند ر�سمــي �صادر م ــن �أح ــد مراكز فح ــ�ص الإب�صـ ــار املعتمـ ــدة
من الإدارة وفق ال�ضوابط والإجراءات والر�سوم التي حتددها الإدارة .
املــادة ( ) 2/59

هـ  -ال يجوز ترخي�ص �سيارة تعليم خفـيف م�ضى على تاريخ �صنعها ( )5خم�س �سنوات ،
�أو �سيارة تعليم ثقيل م�ضى على تاريخ �صنعها ( )10ع�شر �سنوات .
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املــادة ( ) 60

 - 5ارتداء الزي العماين فـي �أثناء ا�ستخدام �سيارة التعليم .
املــادة ( ) 1 /60

ح  -اجتياز دورة ت�أهيل معلمي ال�سياقة .
املــادة ( ) 1/61

ج  -احل�صول على مناهج تعلم ال�سياقة من الإدارة .
املــادة ( ) 68

 -12يجوز ترخي�ص �سيارة �أجرة املطار والفنادق من فئة املركبات العائلية (الفان) التي
ال يتجاوز عدد ركابها ( )5خم�سة ركاب  ،و�أن تكون املركبة ذات �أبواب منزلقة .
املــادة ( ) 95

وحتدد ال�سرعة الق�صوى لل�شاحنات واحلافالت الثقيلة ب�أقل من ( )20ع�شرين كيلومرتا
فـي ال�ساعة عن ال�سرعة املقررة فـي الطريق .
املــادة ( ) 1/130

ط  -التج ــاوز م ــن كتف الطري ــق �أو ف ــي جزي ــرة الطري ــق �أو م�ســار التباطـ ـ�ؤ �أو الت�س ــارع
�أو �أر�صفة امل�شاة .
ي  -جتاوز �شاحنة �أو حافلة ملركبة فـي طريق مينع جتاوزها فـيه � ،أو ي�شكل جتاوزها
خطورة �أو عرقلة على حركة املرور � ،أو جتاوزها فـي الطرقات الفرعية واملحلية .
ك � -سياقة دراجة برخ�صة تعلم لأغرا�ض جتارية � ،أو مع راكب .
ل � -سياقة مركبة �أو دراجة بدون لوحات �إطالق ــا � ،أو بلوحــة رقــم واحــدة �أو تغطيتهــا
�أو و�ضع �أو حتريف ما يغري فـي بياناتها .
م  -ا�ستخ ـ ــدام الهات ــف النق ـ ــال � ،أو �أي و�سيلـ ـ ــة �إلكرتونيــة �أخــرى فـي �أثنـ ــاء ال�سياقـ ـ ــة
فـي حالة التكرار خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ ارتكاب املخالفـ ـ ــة الأوىل .
�س  -التفحيط �أو اال�ستعرا�ض .
ع � -إذا بلغ جمموع املخالفات غري املنهية ( )50خم�سني خمالفة �أو �أكرث .
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املــادة ( ) 1/131

�س �	-إذا �ضبطت املركبة ت�سري بلوحات الفح�ص � ،أو الت�صدير � ،أو اال�سترياد بعد انتهاء
املــدة املقررة .
ع � -إذا �ضبط ــت الدراج ــات ثنائيــة �أو ثالثية �أو رباعية العجالت ت�سري بغري ترخي�ص
�أو فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لها .
ف � -سياقة مركبة �أجنبية فـي غري �أغرا�ض ال�سياحة � ،أو الزيارة � ،أو العبور .
�ص  -ا�ستخدام الهاتف النقال �أو �أي و�سيلة �إلكرتونية �أخرى فـي �أثناء ال�سياقة فـي حالة
التكرار .
ق � -سياقــة مركبــة �أو دراجــة ب ــدون لوحات �إطالق ــا �أو بلوحــة رقــم واحــدة �أو تغطيتهــا
�أو و�ضع �أو حتريف بياناتها .
ر � -سياقة �أو ت�شغيل مركبة �أجنبية م�ؤقتة بعد انتهاء املــدة املقررة .
املــادة ال�سابعــة
ي�ضاف �إىل امللحق رقم (� " )1أنواع اللوحات املعدنية و�أبعادها " املرفق بالالئحة التنفـيذية
لقانون املرور  ،بندان جديدان على النحو الآتي :
 حمدودة اال�ستخدام ( �أ�سود � -أبي�ض ) . - 8بالن�سبة للوحات حمدودة اال�ستخدام :
�أ  110 x 520 -ملم .
ب  135 x 277 -ملم .
املــادة الثامنــة
ي�ضاف �إىل امللحق رقم ( " )2جدول الر�سوم " املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون املرور
فقرات جديدة ب�أرقام (� )13 ، 12 ، 11 ، 10إىل البند (ثانيا  :رخ�ص ال�سياقة)  ،فقرتان
جديدت ــان برقمــي (� )6 ، 5إل ــى الب ــند (رابعا  :ملكيــة املركبات)  ،فقرات جديدة ب�أرقــام
(� )9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3إىل البند (�ساد�سا  :ر�سوم �أخرى)  ،بند جديد برقم (�سابعا :
ر�سوم الفح�ص الفني) ن�صو�صها كالآتي :
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ثانيا  :رخــ�ص ال�سياقــة :
ت

البيــــــان

10

�إ�صدار رخ�صة �سياقة م�ؤقت ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مقدار الر�سم
(الريال العماين)
( )10ع�شرة

11

ا�ستمارة بالغ فقدان رخ�صة ال�سياقة

( )5خم�سة

12

ت�صريح  /جتديد تعليم مدرب �سياقــة

( )15خم�سة ع�شر

13

بدل فاقد  /تالف لت�صريح تعليم مدرب �سياقة

( )5خم�سة

رابعا  :ملكيـــة املركبـــات :
ت
5
6

مقدار الر�سم
(الريال العماين)

البيــــــان
�إ�صدار بدل فاقد  /تالف ملكية
جميع �أنواع املركبات والدراجات
�إ�ضافة � /إزالة رهن مركبة

( )5خم�سة
( )5خم�سة

�ساد�سا  :ر�ســـوم �أخـــرى :
ت
3
4
5

البيــــــان
�شهادة ت�صدير مركبة غري مرخ�صة
(جديدة  ،ملغاة  ،حطام)
�شهادة ت�صدير مركبة مرخ�صة
ت�صريح تغيري (قاعدة  ،هيكل  ،لون ،
حمرك � ،إ�ضافات �أخرى)

املــدة

مقدار الر�سم
(الريال العماين)

(� )7أيام

( )10ع�شرة

(� )7أيام

( )10ع�شرة

( )14يوما

( )5خم�سة
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تابــــع � :ساد�سا  :ر�سوم �أخرى :
ت
6

البيــــــان

املــدة

مقدار الر�سم
(الريال العماين)

�شهادة براءة الذمة للمركبات  /بدل فاقد ( )30يوما

( )5خم�سة

7

�شهادة بدل فاقد لت�صدير املركبة

(� )7أيام

( )5خم�سة

8

�شهادة �إلغاء مركبة  /بدل فاقـ ــد

-

( )5خم�سة

9

�شهادة �إثبات نقل ملكية املركبة  /مالك �أول

-

( )5خم�سة

�سابعا  :ر�ســوم الفحــ�ص الفنــي :

ت

البيــــــان

مقدار الر�سم
(الريال العماين)

1

فح�ص املركبات حتى ( )25راكبا

( )5خم�سة

2

فح�ص ال�شاحنات واملعدات واحلافالت
من ( )26راكبا ف�أكرث

( )10ع�شرة

�إعادة فح�ص ال�شاحنات واملعدات واحلافالت
 3من ( )26راكبا ف�أكرث بعد انتهاء فرتة الفح�ص
دون جتديدها

( )10ع�شرة

4

�إعادة فح�ص املركبات حتى ( )25راكبا

( )5خم�سة

5

فح�ص قاعدة املركبة �آليا

(� )40أربعون

6

�إعادة وزن املركب ـ ـ ـ ـ ــة

( )10ع�شرة
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املــادة التا�سعــة
ت�ضاف �إىل البنود (ثانيا  ،ثالثا  ،خام�سا � ،سابعا  ،ثامنا  ،تا�سعا  ،عا�شرا  ،ثاين ع�شر ،
ثالث ع�شر  ،رابع ع�شر  ،خام�س ع�شر) من (ثانيا) من امللحق رقم ( )3املرفق بالالئحة
التنفـيذية لقانون املرور  ،بنود جديدة ن�صو�صها كالآتي :
ثانيا  :خمالفــات الوقـــوف :
ت

املخالفــــــة

الفئــة

النقاط

26

�إيقاف املركبة بجانب الطريق بو�ضع ي�شكل
خطورة على م�ستخدميه

الثانية

1

27

ترك املركبة مهملة على �أحد جانبي الطريق

الثالثة

�صفر

�إيقاف املركبة للبيع فـي غري الأماكن املخ�ص�صة
28
للعر�ض �أو البيع

الثانية

�صفر

الوقوف على كتف الطريق من اجلانب الأي�سر

الأوىل

2

وقوف ال�شاحنة مب�سافة تقل عن خم�سة �أمتـ ـ ـ ــار
 30من كتف الطريق الأمين للطرق الرئي�سية
فـي غري احلاالت الطارئة

الأوىل

2

الرابعة

�صفر

29

31

الوقوف على جزء من م�سرب الطريق

ثالثا  :خمالفــات التجـــاوز :
ت
18
19

املخالفــــــة
التجاوز فـي م�سار التباط�ؤ
�أو الت�سارع �أو �أر�صفة امل�شاة
اخلروج �إىل كتف الطريق واال�ستمرار بال�سري
باملركبة بق�صد الإف�ساح لتجاوز مركبة �أخرى

الفئــة

النقاط

الثالثة

1

الرابعة

1
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تابع  :ثالثا  :خمالفات التجاوز :
ت
20

املخالفــــــة
التجاوز اخلطر لل�شاحنات واحلافالت

الفئــة
الثانية

21

جتاوز ال�شاحنات �أو احلافالت
فـي غري الطرق الرئي�سية

الثالثة

النقاط
2
1

خام�سا  :خمالفــات النقــل (الركــاب واحلمولــة) :
ت
29
30

املخالفــــــة
النقل التجاري (ركاب �أو حمولة) على مركبة
حتمل لوحات الفح�ص
نقل ركاب �أو حمولة على مركبة �أو دراجة
حتمل لوحات تعليم

 31نقل ركاب يزيد عن العدد املقرر فـي احلافالت

الفئــة

النقاط

الثالثة

1

الثالثة

1

الثالثة

1

�سابعا  :خمالفــات الإ�شـــارات والإنــارة :
ت
15
16
17

املخالفــــــة
ا�ستعمال �إنارة (الزنن) بطريقة ت�شكل
خطورة على م�ستخدمي الطريق
عدم تركيب جهاز التنبيه ال�ضوئي (اللواح)
بال�شاحنات واملقطورات و�شبه املقطورات
�أو عدم �صالحيته
�سياقة مركبة بدون الأنوار الرئي�سية
على الطرق امل�ضاءة

الفئــة

النقاط

الرابعة

�صفر

الثالثة

�صفر

الرابعة

�صفر
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ثامنا  :خمالفــات ال�سياقـــة :
ت
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

املخالفــــــة
ال�سري باملركبات الثقيلة
واملعدات فـي وقت منع �سريها
رفع �صوت املذياع �أو �أي �أجهزة �سمعية
�أخرى فـي الطريق
عدم ت�شغيل جهاز التنبيه ال�ضوئي
(اللواح ) لل�شاحنات واملعدات الثقيلـة �أو املركبة
املرافقة لها
�سياقة مركبة �سحبت �أو �ألغيت رخ�صة ت�سيريها
ترك �سائق املركبة مكان احلادث
قبل ا�ستكمال الإجراءات
عدم توقف �سائق املركبة لرجل ال�شرطة
عدم توقف �سائق املركبة لنقطة التفتي�ش
�سياقة مركبة �أجنبية بعد انتهاء فرتة الزيارة
�أو ال�سياحة �أو العبور للأجانب
تتبع �سيارات الطوارئ فـي حالة الإف�ساح لها
عند نقلها حاالت طارئة
�سياقة مركبة �أجنبية فـي غري �أغرا�ض
ال�سياحة �أو الزيارة �أو العبـور
�سياقة دراجة نارية ( �سائق  /راكب)
دون لب�س اخلوذة
�سياقة دراجة هوائية (�سائق  /راكب)
دون لب�س اخلوذة
�سياقة مركبة  /دراجة (حمدودة اال�ستخدام)
فـي غري الأماكن املخ�ص�صة

الفئــة

النقاط

الثانية

1

الرابعة

1

الثالثة

1

الأوىل

2

الثانية

2

الثانية
الأوىل

1
3

الأوىل

�صفر

الثانية

2

الثانية

�صفر

الثانية

2

الرابعة

�صفر

الأوىل

2
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تابع  :ثامنا  :خمالفات ال�سياقة :
املخالفــــــة
ت
� 38سياقة مركبة دون الإم�ساك مبقودها �أو عدم
اجللو�س على املقعد بال�شكل ال�صحيح
�سياقة دراجة لتو�صيل الطلبات
39
على الطرق الرئي�سية
التفحيط واال�ستعرا�ض
40
� 41سياقة مركبة على طريق مغلق �أو قيد الإن�شاء

الفئــة

النقاط

الثانية

2

الرابعة

1

الأوىل
الرابعة

3
1

تا�سعا  :خمالفــات ال�سجــالت الر�سميــة واللوحــات :

ت
10
11
12

املخالفــــــة
حتريف بيانات لوحة املركبة
�أو تغطية اللوحة �أو جزء منها
عدم تركيب لوحة رقم املركبة فـي مكانها
املخ�ص�ص ب�شكل وا�ضح
�سياقة  /ت�شغيل مركبة �أجنبية بت�سجيل م�ؤقت
بعد انتهاء املــدة املقررة

الفئــة

النقاط

الأوىل

3

الثانية

1

الأوىل

�صفر

ثاين ع�شر  :خمالفـــات الإ�ضافـــات :

ت
11
12
13

املخالفــــــة
تعتيم �أو تلوين زجاج �سيارة التعليم /
الأجرة � /أو الأجرة حتت الطلب
تركيب �أداة �أو و�سيلة �أو مثبت لو�ضع الهاتف
النقال �أو �أي و�سيلة �إلكرتونية �أخرى عليها
ال�ستخدام ال�سائق
تركيب �صندوق على الدراجة بدون ت�صريح

الفئــة

النقاط

الثالثة

1

الثالثة

1

الثالثة

1
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ثالث ع�شر  :خمالفــات قواعــد التدريــب :
ت

املخالفــــــة

الفئــة

النقاط

14

ان�شغال املدرب بغري التدريب

الثانية

1

15

ا�ستخدام املدرب الهاتف � ،أو �أي و�سيلة
�إلكرتونية �أخرى فـي �أثناء التدريب

الثالثة

1

16

التدريب بت�صريح تعليم �سياقة منته

الثانية

1

17

التدريب على مركبة بفئة غري م�صرح بها

الأوىل

2

18

�سياقة مركبة تعليم بغري الزي العماين
�أو كان الزي العماين غري مكتمل

الرابعة

1

19

�سياقة مركبة تعليم من �شخ�ص غري حا�صل
على رخ�صة مدرب �سياقة

الثانية

2

رابع ع�شر  :خمالفــات ال�شركـــات والـــور�ش :
ت

املخالفــــــة

خمالفة مكاتب ت�أجري  /معار�ض بيع املركبات
 10لل�شروط الواردة مبوافقة الت�شغيل ال�صادرة
عن الإدارة

الفئــة

النقاط

الأوىل

�صفر

11

ت�سيري معدات على الطرق الرئي�سية

الثانية

1

12

تركيب مل�صقات �أو �إ�ضافات
على املركبة بغري ت�صريح

الأوىل

�صفر
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خام�س ع�شر  :خمالفــات �إجــراءات ال�سالمــة :
الفئــة

النقاط

ت

املخالفــــــة

عدم ا�ستخدام كر�سي الأطفال عند نقل �أطفال
20
تقل �أعمارهم عن (� )4أربع �سنوات

الرابعة

1

21

حمل الركاب فـي �صندوق ال�شحن املعد للحمولة

الرابعة

1

22

�إ�ضافة �أو تغيري خزانات الوقود
بخالف موا�صفات امل�صنع

الأوىل

�صفر

23

فتح منافذ على الطريق دون موافقة الإدارة

الأوىل

�صفر

املــادة العا�شــرة
يلغ ــى البن ــد ( )1مــن املــادة ( ، )1/10والبنــد ( )2مــن املــادة ( ، )60كم ــا تلغــى عبــارة
"ويحظر على الإناث قيادة مركبة الأجرة" من املــادة ( )8/68وتلغى الفقرة ( )3من البند
(رابعا)  :ملكية املركبات من امللحق رقم ( )2جدول الر�سوم  ،ويلغى البند ( )11من
خام�س ع�شر  ،والبنـ ـ ــد ( )6مـ ــن �سـ ـ ــاد�س عــ�شـ ــر م ــن امللـحـ ــق رق ـ ــم ( )3املرفـ ـ ــق بالالئح ــة
التنفـيذي ـ ــة لقانون املــرور .

