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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 93/28

باإ�سدار قانون املرور

نحن قابو�س بن �سعيد             �سلطان عمان

بعد الطالع على املر�صوم ال�صلطاين رقم 75/26 باإ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة 

وتعديالته ،

وعلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 73/37 باإ�صدار قانون ال�صري ،

وعلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 90/35 باإ�صدار قانون ال�صرطة وتعديالته ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام قانون املرور املرافق .

املــادة الثانيــــة 

ي�صـدر املفت�ش العام لل�صرطة واجلمارك اللوائح والقـرارات الالزمة لتنفيذ هـذا القانون . 

وي�صتمر العمل باأحكام اللوائح والقرارات القائمة فيما ل يتعار�ش مع اأحكامه ، اإىل حني 

تعديلها اأو اإلغائها .

املــادة الثالـثــــة 

اأو  املرافق  القانون  يخالف  ما  كل  يلغى  كما  اإليه  امل�صار   73/37 رقم  ال�صري  قانون  يلغى 

يتعار�ش مع اأحكامه .

املــادة الرابعــــة 

ين�صر هذا املر�صوم فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من تاريخ ن�صره .

�سـدر فـي : 2 من ذي احلجة �سنة 1413هـ

املـوافـــــق : 23 من مايــــــــــــــو �سنة 1993م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانون املرور 

الباب الأول 

 اأحكام متهيدية

املـــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�صح قرين كل منها ، 

ما مل يقت�ش �صياق الن�ش معنى اآخر :

املفتــ�س العـــام : 

املفت�ش العام لل�صرطة واجلمارك .

الإدارة : 

الإدارة العامة للمرور ، اأو اأحد فروعها فـي املحافظات والوليات .

املركبــــــة :

و�صيلة من و�صائل النقل اأو اجلر ، اأعدت لل�صري بقوة اآلية اأو ج�صدية ، على الطريق ، ومعدة 

لنقل الأ�صخا�ش اأو احليوانات اأو الأ�صياء ، وت�صمل - ب�صفة خا�صة - ال�صيارات وال�صاحنات 

واحلافالت والقاطرات واملقطورات واجلرارات واملعدات والدراجات ، ول ت�صمل القطارات . 

الدراجـــــة :

اآلـي ، ولي�صـت م�صممـة علـى �صكـل مركبـة  اأو اأكرث ، جمهزة مبحرك  مركبة ذات عجلتني 

معدة لنقل الأ�صخا�ش اأو الأ�صياء .

الطريـــــق :

كــل �صبيــل مفتــوح لل�صيــر العــام ، للمركبـات اأو للم�صـاة اأو احليوانـات ، وي�صـمـل الطرقـات 

واأكتافها وال�صوارع وال�صاحات واملمرات والأنفاق واجل�صور التي يجوز للنا�ش عبورها .

كتــــف الطريـــق :

جزء من الطريق ، حماذ له من اجلانب الأمين ، ومعد للتوقف ال�صطراري للمركبات .

مكــان عبــور امل�ســاة :

املكـان املخ�صـ�ش ملـرور امل�صاة باأمان .

الوقــوف ) النتظـــار ( :

وجود املركبة فـي مكان ما لفرتة زمنية حمددة اأو غري حمددة .

عالمــات/اإ�سارات الطريق :

عالمـــات اأو خطـــوط اأو اإ�صارات تنظيمية تو�صع على الطريق اأو على جوانبه بق�صد �صبط 

وتنظيم حركة املرور ، وحتدد الالئحة التنفـيذية �صفات هذه العالمات والإ�صارات .
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الراكــــب :

كل �صخ�ش يوجد باملركبة ، اأو يكون نازل منها اأو �صاعدا اإليها ، بخالف ال�صائق .

ال�سائــــق :

كل �صخ�ش يتوىل �صياقة مركبة اأو و�صيلة من و�صائل النقل اأو اجلر اأو احلمل .

رخ�ســة ال�سياقـة :

وثيقـــة ر�صميـــة �صـــادرة مــــن الإدارة اأو مــن �صلطة خمت�صة جتيز ل�صاحبها �صياقة مركبة 

من نوع اأو اأنواع معينة من املركبات .

رخ�سة ت�سيري املركبة :

وثيقة ر�صمية �صادرة من الإدارة اأو من �صلطة خمت�صة جتيز ت�صيري املركبة على الطريق 

طوال مدة �صالحيتها بال�صروط املن�صو�ش عليها فـي القانون .

امل�ســـــــاة :

الأ�صخــــا�ش الذيــــن ي�صيــــــرون علــــى الطريـــــق م�صــيـــا علـــى اأقدامهــم ، ومــن فـــي حكمهــم ، 

وفق ما حتدده الالئحة التنفـيذية .

الــوزن الفــارغ :

وزن املركبة جمهزة مبحروقاتها واآلت ال�صيانة والإ�صالح واأدواتها الحتياطية .

الــوزن الإجمالــي :

الوزن الفارغ للمركبة بالإ�صافة اإىل احلمولة وال�صائق والركاب .

الالئحـة التنفـيذيـة :

الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .

الباب الثاين

 ت�سجيل املركبات والرتخي�س بت�سيريها

املـــادة ) 2 (

ل يجوز ت�صيري اأية مركبة على الطريق اإل بعد ت�صجيلها واحل�صول على رخ�صة بذلك ، 

وت�صتثنى من ذلك ما ياأتي :

1- املركبات اخلا�صة بجاللة ال�صلطان .

2- املركبات التابعة لل�صلطات الع�صكرية والتي حتمل اأرقاما ع�صكرية .

3- مركبات الزائرين والعابرين وال�صائحني الأجانب .
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اأو  الركاب  لنقل  ال�صلطنة  اإىل  موؤقتة  برحالت  تقوم  التي  الأجنبية  املركبات   -4

الب�صائع .

5- املركبات التي حتمل لوحات اأرقام قيد الت�صجيل .

الواردة  املركبات  ت�صيري  واإجراءات  و�صروط  قواعد  التنفيذية  الالئحة  وتبني 

بالبنود امل�صار اإليها .

املـــادة ) 3 (

ي�صرتط للرتخي�ش بت�صيري املركبة ا�صتيفاء ال�صروط الآتية :

1 - اأن يتم ت�صجيلها بالإدارة ، واأن يخ�ص�ش لها رقم معني .

 . املتانة والأمن املن�صو�ش عليها فـي هذا القانون  اأن تكون املركبة م�صتوفاة ل�صروط   - 2

وتبني الالئحة التنفيذية اأو�صاع و�صروط الرتخي�ش بت�صيري مركبات املعوقني .

3 - فح�ش املركبة فنيا فـي الزمان واملكان اللذين يعينهما الق�صم املخت�ش بالإدارة 

قواعد  التنفيذية  الالئحة  وتبني   . والأمن  املتانة  �صروط  ا�صتيفاء  من  للتاأكد 

واإجراءات الفح�ش الفني والأحوال التي يجوز فيها الإعفاء منه و�صروط ذلك . 

4 - التاأمني من امل�صوؤولية املدنية النا�صئة عن حوادث املركبة ل�صالح الغري ، طوال 

مدة الرتخي�ش ، طبقا لأحكام القانون اخلا�ش بذلك .

5 - اأن يتم �صداد ر�صوم الت�صجيل والفح�ش الفني والرتخي�ش املقررة . وتنظم الالئحة 

التنفيذية اإجراءات الرتخي�ش ، ومدة �صالحية رخ�صة الت�صيري ور�صومها وقواعد 

و�صروط جتديدها .

املـــادة ) 4 (

الالئحة  وتبني  الإدارة  لدى  لذلك  املعدة  ال�صجالت  فـي  املركبات  اأنواع  جميع  ت�صجل 

التنفيذية �صروط واإجراءات الت�صجيل .

ومتنح للمالك رخ�صة ت�صيري مركبة وفقا للنموذج املعد لذلك وتعترب الرخ�صة هي ال�صند 

لإثبات ملكية املركبة .

املـــادة ) 5 (

على املالك اأو من ينيبه تقدمي طلب جتديد الرخ�صة على النموذج املعد لذلك بعد �صداد 

فاإذا   ، الرخ�صة  �صالحية  مدة  انتهاء  على  ال�صابقة  يوما  الثالثني  خالل  التجديد  ر�صم 

�صــادف اليــوم الأخري منها عطلـــة ر�صميـــة امتـــدت اإىل اأول يوم عـمــل بعد نهايـــة العطلــــة . 
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وفـي حالة التاأخري حت�صل غرامة مقدارها )20%( من ر�صم الت�صجيل ال�صنوي على الأ�صهر 

ال�صتة الأوىل ، و)40%( على الأ�صهر ال�صتة التي تليها ، و)50%( اإذا زادت مدة التاأخري على 

�صنة .

الرخ�صــة دون جتديدهــا  انتهــــاء مدة �صالحيــة  ويجـــــوز بعد م�صـــي ثالثيــــن يومــا من 

حجز املركبة و�صحب رخ�صة ت�صيريها اإذا �صبطت املركبة ت�صري فـي الطريق ، وذلك دون 

الإخالل بالعقوبة املقررة فـي هذا ال�صاأن .

املـــادة ) 6 (

يجوز بعد �صداد الر�صم املقرر وبناء على طلب مالك املركبة اأو من ينوب عنه ، نقل ملكيتها 

تبديل  اأو   ، ال�صلطنة  حدود  داخل  اآخر  اإىل  ترخي�ش  مركز  من  بت�صيريها  والرتخي�ش 

اأرقامها .

املـــادة ) 7 (

على مالك املركبة عند تغيري عنوانه امل�صجل بالإدارة ، اأن يبلغها كتابة ، خالل ع�صرة اأيام ، 

من تاريخ ح�صول التغيري ، وعليه كذلك اأن يبلغها خالل ذات املدة ، فـي حالة فقد اأو تلف 

رخ�صة ت�صيري املركبة ، ويجوز له بناء على طلبه وبعد دفع الر�صم املقرر احل�صول على بدل 

فاقد اأو تالف بال�صروط والإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية .

املـــادة ) 8 (

بيان  على  م�صتمال  الرتخي�ش  ي�صدر  اأن  وجب   ، معنويا  �صخ�صا  املركبة  مالك  كان  اإذا 

ال�صخ�ش الذي يختاره املالك ليكون ممثال له وم�صوؤول عن خمالفة اأحكام هذا القانون 

وب�صرط موافقته . واإذا كان مالك املركبة ناق�ش الأهلية وجب اأن يذكر فـي رخ�صة الت�صيري 

ا�صم الويل اأو الو�صي اأو القيم عليه ويكون م�صوؤول عن خمالفة اأحكام هذا القانون وذلك 

مع عدم الإخالل مب�صوؤولية ناق�ش الأهلية اإذا توافرت اأحكــامها . واإذا تعدد مالك املركبة 

وجب اأن ي�صدر الرتخي�ش م�صتمال على بيان ال�صخ�ش الذي يختاره املالك ليكون م�صوؤول 

عن اإدارتها وعن مراعاة اأحكام هذا القانون .

املـــادة ) 9 (

اإخطار  اأو من ميثلهم  اأو حكم باعتباره مفقودا وجب على ورثته  اإذا توفـي مالك املركبة 

الإدارة بذلك خالل �صتني يوما من تاريخ الوفاة اأو من تاريخ احلكم ، وتعيني من يكون 

م�صوؤول عن املركبة ، فاإذا اآلت املركبة اإىل اأحد الورثة وجب عليه نقل ملكيتها با�صمه خالل 

املدة التي حتددها الإدارة .
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املـــادة ) 10 (

على مالك املركبة فـي حالة بيعها اأو اإجراء اأي ت�صرف بنقل ملكيتها للغري ، اأن يبلغ ذلك 

، مبينا  الناقل للملكية  الت�صرف  اأو  البيع  اأيام من تاريخ  اإىل الإدارة ، خالل �صبعة  كتابة 

ا�صم املالك اجلديد وعنوانه ، وحتدد الالئحة التنفيذية اإجراءات نقل امللكية والرتخي�ش 

 . امللكية  لنقل  املثبت  امل�صتند  بينها �صورة  يكون من  اأن  ، على  لذلك  الالزمة  وامل�صتندات 

وت�صتمر م�صوؤولية املالك امل�صجلة املركبة با�صمه عن الر�صوم امل�صتحقة وعن تنفيذ اأحكام 

هذا القانون اإىل اأن يتم نقل ملكيتها والرتخي�ش بت�صيريها با�صم املالك اجلديد .

املـــادة ) 11 (

يجب اأن حتمل كل مركبة ، مو�صوعة فـي ال�صري ، لوحتني باأرقام املركبة ت�صرفهما الإدارة 

حال اإمتام اإجراءات الت�صجيل والرتخي�ش وتثبت اأحداهما فـي مقدمة املركبة والثانية فـي 

اإبدال اأي من اللوحتني  موؤخرتها ، ول يجوز ا�صتعمالهما لغري تلك املركبة ، كما يحظر 

اأو تغيري بياناتها اأو �صكلها ، وفـي حالة املخالفة ، يكون على رجال ال�صرطة �صبط املركبة 

و�صحبها ، على اأن يعترب ترخي�ش ت�صيريها ملغيا من تاريخ ال�صبط . ويكون للمقطورة 

فـي حالة وجودها لوحة واحدة حتمل رقمها وتثبت فـي موؤخرتها وت�صري عليها ما ي�صري 

على لوحات املركبات من اأحكام . وحتدد الالئحة التنفيذية �صروط �صرف لوحات املركبات 

واأنواعها واألوانها ومقا�صاتها ، والر�صوم املقررة عليها .

املـــادة ) 12 (

لوحات الأرقام ملك للدولة ، ويجب على مالك املركبة ردها اإىل الإدارة فـي حالة ال�صتغناء 

عن ت�صيري املركبة اأو اإلغاء ترخي�صها اأو عدم جتديده اأو عند ت�صدير املركبة نهائيا وعليه 

فـي حالة فقد اأو تلف اإحدى اللوحتني اأو كلتيهما اأن يبلغ الإدارة فورا .

املـــادة ) 13 (

واملنظمات  والقن�صلية  الدبلوما�صية  الهيئات  مبركبات  اخلا�صة  الأرقام  لوحات  ت�صرف 

اخلليجية والعربية والدولية املعتمدة بال�صلطنة من الإدارة بناء على طلب وزارة اخلارجية ، 

وحتدد الالئحة التنفيذية اإجراءات �صرفها وا�صرتجاعها .

املـــادة ) 14 (

ل يجــوز تغيري وجه ا�صتعمال املركبة اأو قاعدتها اأو لونها اأو ا�صتبــدال حمركهـا اأو هيكلها 

اأو اأي جــزء جوهــري منــها ، اإذا كان من �صاأن ذلك تغيري بيانات ترخي�ش ت�صيريها ، اإل بعد 
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احل�صـول على اإذن �صابق من الإدارة ، وعلى مالك املركبة اأن يبلغ الإدارة كتابة ، خـالل )10( 

ع�صرة اأيام بعد ا�صتكمال عملية التغييــر اأو ال�صتبــدال ، وعلى الإدارة فـي حــالت التغييــر 

وال�صتبدال التي توؤثر على املتانة والأمن اإخ�صاع املركبة للفح�ش الفني للتحقق من اأن 

ذلك قد مت وفق الأ�صول الفنية ل�صروط املتانة والأمن .

اأو لونها  وفــــي جميــــع الأحــــوال يحظـــر القيــام باأعمال اإ�صالح املركبة وتغيري قاعدتها ، 

اأو ا�صتبــدال حمركهــا ، اأو هيكلهـا اأو اأي جزء منها اأو الإ�صافة عليها فـي غري ور�ش اإ�صالح 

املركبات املرخ�صة لهذا الغر�ش . 

ويجب على الإدارة اإلغاء ترخي�ش ت�صيري املركبة اإذا ثبت اأن التغيري اأو ال�صتبدال ل يتفق 

ومتطلبات املتانة والأمن .

املـــادة ) 15 (

والنقل  الأجرة  �صيارات  واأعداد  اأنواع  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�صيق  العام  املفت�ش  يحدد 

باأنواعها وغريها من املركبات املخ�ص�صة خلدمة املواطنني ، كما ينظم �صروط واإجراءات 

ت�صجيلها والرتخي�ش بت�صيريها .

املــادة ) 15 ( مكـــررا 

يحظر �صياقة الدراجة التي تقل �صعة حمركها عــن )70( �صبعني �صــم3 ، كمــا يحــظر ا�صتيــراد 

هــــذا النــــوع مـــن الدراجــــات ، واملركبــــات ذات العجــالت الثــالث التــي ت�صــنع لنقل الركاب 

اإل بت�صريح من وزارة التجارة وال�صناعة بالتن�صيق مع �صرطة عمان ال�صلطانية .

الباب الثالث

 املتانة والأمن

املـــادة ) 16 (

اإذا كانت م�صممة وم�صنعة وفق ما تقت�صيه الأ�صول  اإل  ل ت�صدر رخ�صة ت�صيري املركبة 

الفنية وال�صناعية طبقا للموا�صفات القيا�صية املعتمدة ، واأن تكون جميع اأجزائها متينة 

و�صليمة ومثبتة تثبيتا تاما . وفـي جميع الأحوال يجب اأن تكون املركبة ، فـي حالة �صاحلة 

لال�صتعمال وال�صري ، وتتوافر فيها �صروط املتانة والأمن املقررة فـي هذا القانون واللوائح 

والقرارات املنفذة له وعلى نحو ل يعر�ش �صائقها اأو ركابها اأو م�صتعملي الطريق للخطر 

اأو يت�صبب عن ا�صتعمالها اأو ت�صيريها �صــرر للطرق اأو لالأمالك .
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املـــادة ) 17 (

يجب اأن حتتوي كل مركبة على الأجزاء التالية :

1 - قاعدة ) �صا�صيـــة ( اأو اأيــة و�صيلــة اأخرى يكــون لها من املتانــة والقــوة ما يجعلهــا 

تتحمل ال�صغط الذي يقع عليها من الأحمال والجهادات امل�صممة لتحملها .

2 - حمــرك ) موتـــور ( م�صمــم ب�صكــل متيـــن يتنا�صــب وا�صتخـدامــات املركبـة ومكون 

تكوينا قويا .

3 - جهاز متني لل�صياقة خال من احلركة الرجتاعية .

4 - جهازين لتوقيف املركبة ) فرامل ( يكون كل منهما م�صتقال عن الآخر وميكن 

بوا�صطتهما ال�صيطرة على �صياقة املركبة وذلك على النحو التايل :

اأ - جهاز للتوقيف ي�صتعمل بوا�صطة القدم ، وي�صيطر على جميع عجالت املركبة ، 

ويعمل اإما ب�صغط الهواء اأو ال�صائل اأو اآليا اأو باأية و�صيلة متينة اأخرى .

ب - جهاز اآخر للتوقيف م�صتقل عن الأول ، وي�صتعمل اآليا باليد اأو القدم وي�صيطر 

على عجلتني على الأقل من عجالت املركبة .

5 - منبه وا�صح لل�صوت .

6 - كامت لل�صوت بوا�صطة ما�صورة .

7 - مراآة عاك�صة ي�صتطيع ال�صائق من خاللها روؤية ما خلفه من املركبات وغريها .

8 - م�صاحات للزجاج الأمامي .

9 - عداد لل�صرعة .

10 - اإ�صارات �صوئية واأنوار الفرامل .

11 - اأنوار كافية لإنارة الطريق ليال ، وجهاز لتخفيف الأنوار .

12 - الأجهزة والأدوات الحتياطية التي تبينها الالئحة التنفيذية .

ويجب اأن يكون الزجاج الأمامي للمركبة من النوع الواقي ، كما يجب اأن يكون طالوؤها 

بدهان م�صقول ) الدوكو ( . 

املـــادة ) 18 (

تثبت الأنوار على املركبات واملقطورات وعربات احليوان على النحو الذي حتدده الالئحة 

التنفيذية .

املـــادة ) 19 (

ل يجوز و�صع الزجاج العاك�ش فـي اأية مركبة ، اأو تثبيت لوحات اأرقام تختلف عن تلك التي 

تبينها الالئحة التنفيذية .
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كما ال يجوز ا�ستخــدام �أنو�ر عاك�ضـــة �أو م�ضابيــح �أو �آالت تنبيــه �أو و�ضع زجاج معتم �أو غري 

اإال فـي االأحوال وبال�سروط املبينة فـي  اأو بداخلها  ذلك من االإ�سافات على ج�سم املركبة 

الالئحة التنفيذية .

املـــادة ) 20 (

ال�سروط  اأو  املتانة واالأمن  اأية مركبة ال تتوافر فيها �سروط  اإيقاف  ال�سرطة  على رجال 

املن�سو�ص عليها فـي الرخ�سة وتو�سيلها اإىل االإدارة اأو اإىل اأقرب مركز �سرطة ، واإذا اأت�سح 

من الفح�ص الفني على املركبة عدم توافر اأي من هذه ال�سروط �سحبت رخ�ستها ولوحتا 

اأرقامها ، وذلك مع عدم االإخالل بالعقوبة املقررة . وللجهة املرخ�سة اأن ت�سمح با�ستعمال 

املركبة متى زالت االأ�سباب التي اأدت اإىل اإيقافها .

الباب الرابع

 رخ�ص ال�سياقــة

املـــادة ) 21 (

ال يجوز �سياقة اأية مركبة دون احل�سول على رخ�سة �سياقة من االإدارة جتيز للمرخ�ص له 

�سياقة مثل هذا النوع من املركبات ، وي�ستثنى من ذلك :

ملنت�سبيهــا  وال�سرطــة  امل�سلحــة  القوات  ت�سدرهـا  التي  ال�سياقــة  رخــ�ص  حاملو   - 1

ل�سياقة املركبات الع�سكرية دون غريها ، وذلك بعد اجتياز االختبار الفني فـي �سياقة 

تلك املركبات مبعرفة اجلهات الفنية املخت�سة بها .

2 - حاملـــو رخــ�ص ال�سياقــة الدوليــة اأو االأجنبيــة من االأجانـب املقيميـــن فـي ال�سلطنة 

ب�سرط املعاملة باملثل .

3 - الزائرون وال�سائحون والقادمون للعمل اأو االلتحاق الذين يحملون رخ�ص �سياقة 

دولية اأو اأجنبية ، وذلك ملدة ثالثة اأ�سهر من تاريخ دخول ال�سلطنة بعد اعتمادها 

من االإدارة وتبني الالئحة التنفيذية االأو�ساع املنظمة لذلك .

املـــادة ) 22 (

اأنواع رخ�ص ال�سياقــة :

وزنها  يزيد  ال  مركبات  �سياقة  له  للمرخ�ص  جتيز   : خفيفة  �سياقة  رخ�سة   - 1

االإجمايل على �ستة اأطنان .

رخ�سة �سياقة ثقيلة : جتيز للمرخ�ص له �سياقة مركبات يزيد وزنها االإجمايل   - 2

على �ستة اأطنان .

رخ�سة �سياقة معدات : جتيز للمرخ�ص له �سياقة معدات التي يتم الرتخي�ص   - 3

له ب�سياقتها .
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�سياقة جميــع  لــه  للمرخـــ�س  اآليـــة : جتيز  �سياقة دراجـــات   4 - رخ�ســـة 

اأنــواع الدراجـــات الآلية .

، كما  اإليها     وتبني الالئحة التنفيذية التق�صيمات الفرعية لأنواع الرخ�ش امل�صار 

تبني بيانات ومدة �صريان وقواعد واإجراءات و�صروط ا�صتخراج رخ�ش ال�صياقــة 

وجتديدها .

املـــادة ) 23 (

ي�صرتط ملنح رخ�صة ال�صياقــة امل�صار اإليها فـي املادة )21( ما ياأتي :

1 - األ يقل �صن طالب الرخ�صة عن 18 �صنة .

   وللمفت�ش العام ال�صتثناء من هذا ال�صرط فـي احلالت التي يقدرها .

2 - اأن يجتـــاز طالـــب الرخ�صـــة اختبــار ال�صياقــة الـذي جتريه الإدارة لهذا الغر�ش 

. وتبني الالئحة التنفيذية قواعد الختبار ومراحله و�صروطه واإجراءاته ، كما 

اأجنبية  اأو�صاع و�صروط اإعفاء من يحمل رخ�صة �صياقة �صادرة من �صلطة  تبني 

خمت�صة ومعرتف بها من كل اأو بع�ش مراحل الختبار .

املـــادة ) 24 (

على �صائق املركبة حمل رخ�صته اأثناء ال�صياقــة وتقدميها لرجال ال�صرطة كلما طلبوا منه 

ذلك .

املـــادة ) 25 (

يجب على �صاحب رخ�صة ال�صياقــة فـي حالة تلفها اأو فقدها اأن يقوم باإبالغ الإدارة اأو اأقرب 

مركز لل�صرطة بذلك فورا ، ويجوز له اأن يتقدم بطلب بدل تالف اأو فاقد ، بعد دفع الر�صوم 

املقررة . ويجب اإعادة الرخ�صة املفقودة عند العثور عليها اإىل اجلهة التي اأ�صدرتها .

املـــادة )25 مكررا (

ل يجوز لأحد اأن يح�صل على اأكرث من رخ�صة �صياقة من ذات النوع اأو التنازل عن الرخ�صة 

اأو رهنها اأو حجزها اإل من قبل اجلهات املخت�صة اأو مبوجب حكم ق�صائي ، كما ل يجوز 

ت�صليمها للغري ل�صتخدامها .

املـــادة ) 26 (

ل يجوز لأحد اأن يتعلم �صياقة املركبات اإل بعد احل�صول على ت�صريح تعليم من الإدارة ، 

وتبني الالئحة التنفيذية نظام �صرف ت�صاريح التعليم و�صروطها ومدتها والر�صوم املقررة 

لذلك .
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املـــادة ) 27 (

على  بعد احل�صول  اإل  املركبات  �صياقة  لتعليم  مكاتب  اأو  مدار�ش  اإدارة  اأو  اإن�صاء  يجوز  ل 

ترخي�ش بذلك من الإدارة . وحتدد الالئحة التنفيذية �صروط واإجراءات ذلك ، كما تبني 

الغري  تعليم  ممار�صة  لأحد  يجوز  ول   . التعليم  مركبات  فـي  توافرها  الواجب  ال�صروط 

�صياقة املركبات اإل بعد احل�صول على ترخي�ش بذلك من الإدارة . وللمفت�ش العام ا�صتثناء 

بع�ش اجلهات من احل�صول على هذا الرتخي�ش .

املـــادة ) 28 (

يعترب معلم )مدرب( ال�صياقــة فـي حكم �صائق املركبة ، ويكون م�صوؤول وحده اأو مع املتعلم 

يكن  مل  اأنه  يثبت  مل  ما   ، القانون  لأحكام  خمالفات  من  التعليم  اأثناء  يقع  عما  جزائيا 

مق�صرا اأو اأن املتعلم قد خالف تعليماته رغم تنبيهه وحتذيره .

املـــادة ) 29 (

والعربات  املركبات  ل�صياقة  الالزمة  الت�صاريح  العام بقرار منه حالت منح  املفت�ش  ينظم 

التي جترها احليوانات .

املـــادة ) 30 (

ي�صدر املفت�ش العام قرارا بتنظيم الرتخي�ش باإن�صاء واإدارة اأندية املركبات التي متنح رخ�صا 

دولية ، و�صروط واإجراءات �صرف هذه الرخ�ش ور�صومها .

املـــادة ) 31 (

يجب على حائز رخ�صة ال�صياقــة عند تغيري حمل اإقامته ، اأن يخطر الإدارة خالل ع�صرة 

اأيام من تاريخ ح�صول التغيري .

الباب اخلام�س

 قواعد املرور واآدابه

املــادة ) 32 (

، واتباع تعليمات  علــــى �صائقي املركبات اللتزام بقواعد املرور واآدابه وعالماته واإ�صاراته 

رجال ال�صرطة فـي هذا ال�صاأن .

وتبيــن الالئحـــة التنفـيذيـــة هـــذه القواعـــــد والآداب والعالمــــات ، والإ�صــــارات واحلديــــن 

الأدنى والأق�صى ل�صرعة املركبـات ، واآلية وو�صائل �صبط املخالفات ، والغرامات التــي توقع 

على املخالف .
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املــادة ) 33 (

ل يجــوز اإهمــال اأو تــرك املركبات اأو احليوانات اأو الأ�صياء فـي الطريق بحالة ينجم عنها 

تعري�ش حياة الغري اأو اأمواله للخطر اأو تعطيل حركة املرور اأو اإعاقتها .

كما يحظر باأي حال من الأحوال عر�ش املركبات للبيـــع فـي الأماكــن العامـــة ، اأو الأماكن 

التي توؤثر على حركة املرور واأمنها وان�صيابها ، وفقا ملـا حتدده الالئحة التنفـيذية .

ول�صرطة عمان ال�صلطانية �صحب املركبات حمل املخالفة على نفقة املخالف .

املــادة ) 34 (

، وتاأمني  املرور  بالقواعـــد والنظــــم الالزمة لتنظيــم حركة  قــرارا  العـــام  املفتـــ�ش  ي�صـــدر 

واإ�صارات  اأمـــاكن لفتـــات  ، وتنظيم وحتديـــد  الركاب وامل�صاة واملركبات  �صالمتها و�صالمة 

املرور ال�صوئية وعالمات املرور الدولية ، وغري ذلك من الأمور التي ت�صمن تاأمني املرور 

و�صالمته ، وتنظيم وحتديـــد اأماكن انتظــــار وقوف املركبات باأنواعهـــا ، ومواقف مركبات 

الأجرة ، واأماكن �صري وعبور امل�صاة ، وتتوىل �صرطة عمان ال�صلطانية الإ�صراف على تنفـيذ 

تلك القواعد والنظم .

املـــادة ) 35 (

يحظر �صياقة اأية مركبة على الطريق بدون ترو اأو ب�صرعة اأو حتت تاأثري خمر اأو خمدر 

اأو بطريقة ت�صكل خطورة اأو تعر�ش حياة الأ�صخا�ش اأو اأموالهم للخطر . وت�صحب رخ�صة 

ال�صياقــة فـي حالة خمالفة حكم الفقرة ال�صابقة وذلك دون اإخالل بالعقوبة املقررة .

املـــادة ) 36 (

يجوز للمفت�ش العام اأن يحدد اأماكن ل يجوز الوقوف فيها اإل ملدة حمددة ومقابل ر�صم 

وبيان طريقة حت�صيل  الأماكن  فـي هذه  الوقوف  بتنظيم  قرارا  ي�صدر  اأن  ، على  يحدده 

الر�صم .

املـــادة ) 37 (

ل يجوز اإ�صغال الطريق اأو تعديله اأو اإجراء اأية حفريات به ، اأو و�صع ما يت�صبب عنه عرقلة 

حركة املرور ، اإل بت�صريح خا�ش من الإدارة ، بالتن�صيق مع اجلهات املعنية ، وعلى ال�صرطة 

اتخاذ الإجراءات الوقائية الالزمة فـي هذا ال�صاأن ، وتبني الالئحة التنفيذية العالمات 

الإداري على  بالطريق  املخالفات  اإزالة  ال�صرطة  . وعلى  ا�صتعمالها  التي يجب  الإر�صادية 

نفقة املت�صبب .
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املـــادة ) 38 (

على �صائق املركبة اإذا وقع منه حادث ، ن�صاأت عنـــه اإ�صابــات اأو تلفيات للممتلكات العامة اأو 

اخلا�صة ، الوقوف ، واإبالغ اأقرب مركز �صرطة اأو اإ�صعاف فورا .

دون  مرور  حلادث  تعر�صت  مركبة  اأية  باإ�صالح  القيام  ور�صة  اأو  �صخ�ش  اأي  على  يحظر 

احل�صول على ت�صريح من الإدارة اأو مركز ال�صرطة اأو اجلهات التي يتم حتديدها بقرار 

من املفتـ�ش العام ، وذلك وفقا لل�صوابط التي تبينها الالئحة التنفيذية .

املـــادة ) 39 (

، م�صوؤول م�صوؤولية  امل�صوؤول عنها  اأو  اأو حائزها  با�صمه  املرخ�صة  اأو   ، املركبة  يكون مالك 

كاملة عن اأية خمالفة لأحكام هذا القانون اأو اللوائح والقرارات املنفذة له ، ما مل يثبت اأن 

من كان ي�صوق املركبة وقت وقوع املخالفة �صخ�صا اآخر ، على اأن يلتزم بتقدمي املعلومات 

الكافية لالإر�صاد عنه .

املـــادة ) 40 (

يحظر اإجراء �صباق مركبات اأو دراجات اأو ا�صتعرا�ش لأغرا�ش الدعاية والإعالن اأو اإقامة 

مواكـــب اأو غريهـــا من الأعمـــال التي تــوؤدي اإىل ازدحـــام الطريـــق اأو تعطيــــل املوا�صــالت 

اإل بت�صريح �صابق من الإدارة .

الباب ال�ساد�س

اأحكام عامة وختامية

املــادة ) 41 (

ل يجـــوز ملالـــك املركبة اأو املرخ�صة با�صمه اأو حائزها اأو امل�صوؤول عنها ، اأن يعهد ب�صياقتها 

اإىل �صخـــ�ش غيـــر حا�صـــل على رخ�صة �صياقة تخوله �صياقة هـذا النوع من املركبــات ، اأو اأن 

يعهد ب�صياقتها وهو يعلم ، اإىل �صخ�ش حتت تاأثري خمر اأو خمــــدر ، اأو اأي موؤثـــرات عقليــة 

اأخرى ، اأو اأنه يعاين من اأعرا�ش اأي مر�ش يوؤثر على �صياقته للمركبة .

املــادة ) 42 (

لرجال ال�صرطة اأن يطلبوا من مالك املركبة اأو املرخ�صة با�صمه اأو حائزها اأو امل�صوؤول عنها 

اأي معلومات عن ال�صخ�ش الـــذي كــــان ي�صوقهــــا ، اأو اأي معلومــــات مـــن �صاأنهـــا اأن تك�صــــف 

عـــن ظـــروف ارتكــــاب اأي خمالفــــــة اأو ال�صخــــــ�ش املت�صبــــــب فـيهــــــا اأو ت�صهــل القبـــ�ش عليــه ، 

فــاإذا امتنــع عــن ذلــك اأو تعمــد اإعطــاء بيانــات غيــر �صحيحــة بــدون عـــــذر قانونــي ، وتعـــذر 

املركبة  ل�صائق  القانون  املقررة مبوجب  العقوبة  ال�صائق عوقب بذات  التعـــرف على هوية 

الذي ارتكب املخالفة ، وذلك مع عدم الإخالل باأي عقوبات اأخرى يقررها القانون .
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املـــادة ) 43 (

القانون  بحكم  الواجبة  تلك  غري  اأخرى  بيانات  اأية  و�صع  اأو  الر�صم  اأو  الكتابة  يجوز  ل 

مبوافقة  اإل  اأجزائها  من  جزء  اأي  اأو  املركبة  ج�صم  على   ، له  املنفذة  والقرارات  واللوائح 

الإدارة ، كما ل يجوز ا�صتعمال املركبات فـي الإعالن برتكيب مكرب �صوت اأو بو�صع لفتات 

اأو مناذج جم�صمة اأو غري ذلك من و�صائل الإعالم اإل بعد احل�صول على ت�صريح بذلك من 

بالعقوبة  الإخالل  املخالفة مع عدم  اأ�صباب  اإزالة  املركبة حلني  ولل�صرطة حجز   ، الإدارة 

اأن ت�صمح الإدارة بكتابة ا�صم املالك وعنوانه وعالمته التجارية  املقررة . ومع ذلك يجوز 

اإثباتها  ي�صرتط  التي  البيانات  على  ذلك  يوؤثر  األ  ب�صرط   ، ميار�صه  الذي  الن�صاط  ونوع 

وو�صوح روؤيتها .

املــادة ) 44 (

تتوىل الإدارة الإ�صراف على انتظام املرور ، وتطبيق اأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات 

املنفذة له ، وتتوىل �صرطة عمان ال�صلطانية �صبط ما يقع من خمالفات لتلك الأحكام بكافة 

الو�صائل والتقنيات املتاحة واملعتمدة ، وفقا لالإجراءات القانونية والفنية ل�صبط املخالفة ، 

وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة التنفـيذية ، وتكون املحا�صر التي حتررها فـي هذا 

ال�صاأن وكافة و�صائل الإثبات حجة ملـا ورد فـيها من وقائع اإىل اأن يثبت العك�ش .

وا�صتثنـاء مـن الفقـرة الأولـى مـن هـذه املــادة ، يكـون اإنهـاء حــوادث املـرور وفقـا للقواعــد ، 

وبال�صروط التي ي�صدر بتحديدها قرار من املفت�ش العام ، بالتن�صيق مع اجلهات املعنية .

املـــادة ) 45 (

اأيا كان نوعها ،  يحدد املفت�ش العام ، بقرار منه ، �صروط وقواعد حجز املركبات املخالفة 

وكيفية حفظها ور�صوم وم�صاريف احلجز ، وكذلك �صروط بيعها فـي حالة عدم مراجعة 

اأ�صحابها اأو عدم ا�صتالمها اأو عدم �صداد املبالغ امل�صتحقة عليها من ر�صوم وم�صاريف كما 

يحدد املدة الالزمة لإجراء البيع بعد ن�صر الإعالنات الالزمة بالطرق القانونية املقررة 

فـي هذا ال�صاأن .

املـــادة ) 46 (

ي�صدر املفت�ش العام اللوائح والقرارات الالزمة لتطوير وتنظيم املرور وعلى الأخ�ش فـي 

ال�صوؤون الآتية :

وجتديــدها  ال�صياقــة  ورخــ�ش  املركبــات  ت�صييــر  رخـ�ش  ت�صجيـل  ر�صـوم  حتديــد   - 1

باأنواعها املختلفـــة ، وغريهــا مــن الر�صــوم التــي يجـب حت�صيلهـا مبوجـب اأحكام 

هذا القانون ، وذلك بالتن�صيق مع وزارة املالية .
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2 - حتديد �صكل واأنواع لوحات الأرقام للمركبات ورخ�ش الت�صيري وال�صياقــة .

3 - حتديد القواعد التي يجب على امل�صاة اتباعها .

اإ�صارات املرور الدولية وتنظيم كيفية و�صعها بال�صوارع وما يتعلق  4 - حتديد �صكل 

بذلك من اأمور .

اخلا�صة  الأر�صية  واخلطوط  والعالمات  والإ�صارات  الطرق  عالمات  حتديد   -  5

بتق�صيم الطرق وتنظيم ال�صري .

6 - اللوائح اخلا�صة باإن�صاء وتنظيم ومراقبة عمل مدار�ش تعليم �صياقة املركبات .

7 - اللوائح اخلا�صة بربامج وو�صائل التوعية والإر�صاد فـي جمال املرور للمواطنني 

وعلى وجه اخل�صو�ش لالأطفال وتالميذ املدار�ش .

8 - اللوائح والقرارات التي ين�ش القانون على �صدورها من املفت�ش العام .

املـــادة ) 47 (

ي�صدر املفت�ش العام قرارا بال�صروط والبيانات التي يجب توافرها فـي الوثائق والطلبات 

واإجراءات  القانون  هذا  عليها  ين�ش  التي  وال�صجالت  واملحررات  والت�صاريح  والرخ�ش 

تقدميها اأو احل�صول عليها اأو طريقة حفظها .

املـــادة ) 48 (

األغيت هذه املادة مبوجب املر�صوم ال�صلطاين رقم 2016/38 .

الباب ال�سابع

التدابري والعقوبات

املــادة ) 49 (

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة فـي هذا القانـــون ، اأو باأي عقوبة اأ�صد واردة فـي قانون 

اآخر ، يعاقب بال�صجن مدة ل تزيد علــى )3( ثالثة اأ�صهر ، وبغرامـــة ل تزيد علـــى )500( 

خم�صمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل من ارتكب اأيا من الأفعال الآتية :

1 - خمالفة اأحكام املـواد ) 2 ، 3 ، 11 ، 14 ، 21 ، 27 ، 40 ، 41( من هذا القانون .

2 - الإدلء اأمام ال�صلطات املخت�صة مبعلومات كاذبة ، اأو تقدمي وثائق غري �صحيحة ، 

اأو تعمـــد اإثبــــات بيانــــات غيــــر �صحيحـــة فــي النماذج اأو الطلبات املن�صو�ش عليها 

فـي هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له .

3 - تعمد �صياقة مركبة عك�ش اجتاه ال�صري على طريق مف�صول الجتاهات .

4 - �صياقة مركبة �صحبت رخ�صة ت�صيريها اأو لوحات اأرقامها ، اأو كان قد األغي ترخي�ش 

ت�صيريها ، اأو كانت رخ�صة �صياقة �صائقها م�صحوبة اأو ملغاة .
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5 - القيام باأي عمل ا�صتعرا�صي باملركبة فـي الطريق ، اأو فـي الأماكن غري املخ�ص�صة 

لذلك .

6 - ارتكاب فعل خمالف لالآداب العامة داخل املركبة .

7 - تعديل ، اأو اإ�صافـــــــة اأي جزء اإىل املركبــــة ، ل تتفق مع موا�صفات الت�صنيع ، اأو توؤثر 

على ال�صالمة ، اأو ال�صكينة العامة .

8 - تعمـــد ال�صائـــق عبـــور الأودية ب�صكل ينجم عنه تعري�ش حياته اأو حياة الركاب معه 

اأو الغري للخطر .

ويعاقب بال�صجن مدة ل تقل عن )1( �صهر ، ول تزيد علــى )3( ثالثـــة اأ�صهـــر ، 

وبغرامة ل تقل عن )200( مائتي ريال عمانــي ، ول تزيد علـــى )500( خم�صمائـــة 

ريــال عمانــي ، كــل من امتنــع عن اإعطاء عينة نف�ش ، اأو اإجـــراء الختبـــار الطبي 

للك�صف عن الكحول اأو املخدر ، اأو اأي موؤثرات عقلية اأخــرى ، اإذا وجد لدى رجال 

ال�صرطـــة مـــن واقــــع اجلرائــــم املن�صـــو�ش عليهـــا فـــي هذا القانـــون مـــا يحملهـــم 

على العتقاد باأنه متعاط لتلك املواد .

املــادة ) 49 ( مكـــررا 

مــع عـــدم الإخـــــالل بالتدابيـــــر املقـــــررة فـي هـــــذا القانـــون ، اأو بـــــاأي عقوبـــــة اأ�صــــــد واردة 

فـــي قانــــون اآخـــــر ، يعاقــــب بال�صجـــــن مـــــدة ل تزيـــد علــــى )10( ع�صـــــرة اأيـــام ، اأو بغرامــــة 

ل تزيـد علـى )300( ثالثمائـة ريال عماين ، كل من ارتكب اأيا من الأفعال الآتية :

عذر  بدون  ال�صرطة  رجال  من  طلبهــا  حـــال  ال�صياقــة  رخ�صة  اإبراز  عن  المتناع   - 1

مقبول .

ال�صري باملركبات فـي جمموعات تقلق الراحة العامة بغري ترخي�ش ، با�صتثناء ما   - 2

تقرره الأعراف والتقاليد املحمودة التي حتددها الالئحة التنفـيذية .

ا�صتخدم اليد حلمل الهاتف ، اأو اأي و�صيلة اإلكرتونية اأخرى فـي اأثناء ال�صياقة .  - 3

تعمد تعطيل املرور فـي الطريق ، اأو اإعاقته .  - 4

�صياقة مركبة كان التاأمني عليها ل�صالح الغري غري �صاري املفعول .  - 5

رمي الأو�صاخ اأو الأ�صياء من املركبة فـي غري الأماكن املخ�ص�صة لها .  - 6

�صياقة مركبة تت�صاقط منها مواد توؤثر على �صالمــة الطريـــق ، اأو ت�صكـــل خطـــرا   - 7

اأو اإيذاء مل�صتعمليه .
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املــادة ) 50 (

مــع عـــدم الإخــالل بالتدابيــر املقــررة فـي هذا القانون ، اأو باأي عقوبة اأ�صد واردة فـي اأي 

قانون اآخر ، يعاقب بال�صجن مدة ل تقل عن )10( ع�صرة اأيام ، ول تزيد على )2( �صهرين ، 

 وبغرامة ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�صمائة ريال عماين ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل من �صاق مركبة على الطريق ب�صرعة اأو تهور ، اأو بطريقة 

ت�صكـــل خطــــورة ، اأو تعــــر�ش حيــــاة الأ�صخــــا�ش اأو اأموالهـــم للخطــــر ، اأو جتاوز فـي مكان 

خطر اأو ممنوع التجاوز فـيه ، اأو جتاوز من كتف الطريق دون مربر ، وذلك وفقا للحالت 

والأو�صاع التي حتددها الالئحة التنفـيذية .

ويعاقب بذات العقوبـة اإذا نتــج عـــن ارتكـــاب اأي فعــــل مــــن هــــذه الأفعــــال مــــر�ش �صخـــ�ش ، 

اأو تعطيله عن العمل مدة ل تزيد على )30( ثالثني يوما .

واإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مر�ش �صخ�ش اأو تعطيله عن العمل مدة 

تزيـــد علـــى )30( ثالثيـــن يومـــا ، يعاقـــب بال�صجـــن مدة ل تقل عن )1( �صهر ، ول تزيد 

على )4( اأربعة اأ�صهر ، وبغرامة ل تقل عن )100( مائة ريـــال عماين ، ول تزيــد على )500( 

خم�صمائة ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني .

فاإذا نتج عن ارتكابه اأي فعل من هذه الأفعال وفاة �صخ�ش اأو اإ�صابته بعجز كلي م�صتدمي ، 

يعاقب بال�صجن مدة ل تقل عن )6( �صتة اأ�صهر ، ول تزيد على )2( �صنتني ، وبغرامة ل تقل 

عن )1000( األف ريال عماين ، ول تزيد على )3000( ثالثة اآلف ريال عماين ، اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني .

املــادة ) 50 ( مكــررا 

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة فـي هذا القانون ، اأو باأي عقوبة اأ�صد واردة فـي اأي قانون 

اآخر ، يعاقب بال�صجن مدة ل تقل عن )1( �صهر ، ول تزيد على )6( �صتــة اأ�صهــر ، وبغرامة 

ل تقل عن )400( اأربعمائة ريال عماين ، ول تزيــد علــى )800( ثمامنائـــــة ريــــال عمانــي ، 

كل مــن �صاق مركبـــة على الطريق حتت تاأثري خمر اأو خمدر ، اأو اأي موؤثرات عقلية اأخرى .

ويعاقـــب بــــذات العقوبـــة اإذا نتــــج عـــن ارتكــــاب اأي فعـــــل مــن هـذه الأفعال مـــر�ش �صخـــ�ش 

اأو تعطيله عن العمل مدة ل تزيد على )30( ثالثني يوما .

واإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مر�ش �صخ�ش ، اأو تعطيله عن العمــل مدة 

تزيد علــى )30( ثالثني يوما ، يعاقب بال�صجن مدة ل تقل عــن )6( �صتة اأ�صهــر ، ول تزيد 

على )1( �صنة ، وبغرامة ل تقل عن )600( �صتمائة ريـــال عمانـــي ، ول تزيد على )1200 ( 

األف ومائتي ريال عماين .
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اأو اإ�صابته بعجــز كلي  فـــاإذا نتـــج عـــن ارتكابــــه لأي فعـــل مـــن هـــذه الأفعال وفاة �صخـــ�ش 

م�صتدمي ، يعاقب بال�صجن مدة ل تقل عن )1( �صنة ، ول تزيد علــى )3( ثــالث �صنـــــــوات ، 

وبغرامــــــة ل تقــــــل عـــن )1500( األـــف وخم�صمائـــة ريــال عمانـــي ، ول تزيــــد على ) 3000 ( 

ثالثة اآلف ريال عماين .

املـــادة ) 50 ( مكـــررا ) 1 ( 

اأ�صــــــــد واردة  اأو بـــاأي عقوبــــــة  مــــع عــــدم الإخــالل بالتدابيـــر املقررة فـــي هـــــذا القانــــون ، 

فــي قانـــون اآخـــــر ، يعاقــــــب بال�صجــــــن مــــدة ل تزيـــــد علـــى )1( �صهــــر وبغرامـــة ل تزيـــد 

على )300( ثالثمائـة ريـــال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل مـــن �صــــاق مركبـــة 

علـــى الطريـــق باإهمـــال ، اأو قلة احرتاز .

ويعاقب بذات العقوبة اإذا نتج عـــن ارتكــــاب اأي فعــــل مــــن هــــذه الأفعـــال مــــر�ش �صخـــ�ش ، 

اأو تعطيله عن العمل مدة ل تزيد على )30( ثالثني يوما .

فاإذا زادت مدة املر�ش اأو التعطيل عن العمل على )30( ثالثني يوما ، يعاقب بال�صجن مدة 

ل تزيد على )3( ثالثة اأ�صهر ، وبغرامة ل تزيد على )500( خم�صمائة ريال عماين .

فاإذا نتج عن ارتكاب اأي فعل مـــن هذه الأفعال وفـــاة �صخ�ش ، يعاقب بال�صجـــن مــــدة ل تقل 

عن )3( ثالثة اأ�صهر ، ول تزيد على )1( �صنة ، وبغرامــة ل تزيــد علــى )2000( األفـــــي ريال 

عماين .

املــادة ) 51 (

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة فـي هذا القانون ، اأو باأي عقوبة اأ�صد واردة فـي اأي قانون 

اآخر ، يعاقب بال�صجن مدة ل تقل عن )10( ع�صرة اأيام ، ول تزيد على )30( ثالثني يوما ، 

وبغرامــــة ل تقــــل عـــن )50( خم�صيــــن ريال عمانيــــا ، ول تزيــــد علـى )300( ثالثمائة ريال 

عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل من ارتكب اأيا من الأفعال الآتية : 

1 - خمالفــــــــة اأحكـــــــــام املـــــــواد )16/فقـــــــرة ثانيــــــــة ، 17 ، 18 ، 19 ، 25 مكــــــررا ، 26( 

مـن هــذا القانــون .

2 - خمالفة حكم املـادة )38( من هذا القانون ، وفـي حال خمالفة الفقرة الثانية منها 

يحكم بغلق املحل اأو الور�صة ملدة ل تزيد على )6( �صتة اأ�صهر .

3 - ا�صتعمال املركبة فـي غري الغر�ش املبني فـي ترخي�ش ت�صيريها .

4 - المتنـــاع عـــن ت�صليـــم رخ�صــة ال�صياقــة لرجــال ال�صرطــة ، والتي �صدر قرار اإداري 

اأو حكم اأو اأمر ب�صحبها .
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املــادة ) 52 (

مع عدم الإخالل بالتدابري املقررة فـي هذا القانون ، يعاقب بغرامة ل تزيد على )200( 

مائتي ريال عماين ، كل من يخالف اأي حكم من الأحكام الواردة فـي هذا القانون اأو اللوائح 

والقرارات املنفذة له ، ما مل ين�ش القانون على عقوبة خا�صة به .

املــادة ) 53 (

ت�صاعـــف العقوبـــــة املن�صـــــو�ش عليـهـــــا فـــــي كــــــل مــــــــن املـــــــــواد )49 ، 50 ، 50 مكــــررا ، 51( 

مـن هـذا القانـون بحديهـا الأدنــى والأق�صى ، فــي حـال تكـرار ارتكـاب اجلرميــة خــالل )3( 

الأ�صهر الثالثة التالية لرتكاب اجلرمية ال�صابقة .

املـــادة ) 54 (

للمحكمة عند احلكم باإدانة متهم فـي جرمية من اجلرائم املن�صو�ش عليها فـي هذا القانون 

اأي  اأو �صحب  اأرقامها  ال�صياقــة وترخي�ش ت�صيري املركبة ولوحات  اأن تاأمر ب�صحب رخ�صة 

منها مدة ل تتجاوز �صنة ، وللمحكمة فـي حالة التكرار اأن تزيد مدة ال�صحب على األ جتاوز 

�صنتني .

املــادة ) 55 (

للمفت�ش العام اأو من يفو�صه ، عدم ال�صري فـي اإجراءات الدعوى فـي اجلرائم املعاقب عليها 

مبوجب هذا القانون اإذا دفع املخالف غرامة حتدد وفقا للفئات والقواعد التي ي�صدر بها 

قرار من املفت�ش العام ، ب�صرط األ تتجاوز قيمة الغرامة فـي كل حالة ن�صف احلد الأق�صى 

للغرامة املقررة للجرمية مو�صوع ال�صلح . 

ويوؤدى مبلغ ال�صلح اإىل خزانة �صرطة عمان ال�صلطانية اأو اإىل اأحد ال�صباط املرخ�ش لهم 

بقرار من املفت�ش العام حت�صيل هذه الغرامات .

ويجوز فـي جميع حالت ال�صلح �صحب رخ�صة ال�صياقة ، وترخي�ش ت�صيري املركبة ولوحات 

اأرقامها اأو اأي منها ، ملدة ل تزيد على )3( ثالثة اأ�صهر ، ولالإدارة فـي احلالت التي تقدرها 

اإلزام املخالف باجتياز دورة فـي ال�صياقة الوقائية فـي اأحد املعاهد املرورية املتخ�ص�صة .

املـــادة ) 56 (

ل يجوز الت�صالح ، اإذا اأتهم �صائق املركبة بارتكاب جرمية قتل اأو اإ�صابة خطاأ اأثناء �صياقته 

للمركبة ، اأو اإذا طلب املت�صرر تعوي�صا مل يقبل املتهم �صداده ، وفـي هذه الأحوال ، يجوز 

�صحب رخ�صة ال�صياقــة وترخي�ش ت�صيري املركبة ولوحات اأرقامها اأو �صحب اأي منها اإىل اأن 

يتم الف�صل فـي الدعوى اجلزائية .


