
 
  ١٩٧٣لسنة  ٦٦قانون رقم 

  صدار قانون املرور 

لغاء القانون رقم    ١٩٥٥لسنة  ٤٤٩و

ت النقل    بشأن السيارات وقواعد املرور والئحة عر

  والئحة ١٨٩١يناير سنة  ٧والصندوق الصادرة بتاريخ 

ت الركوب واألتوبيس الصادرة بت   يوليو  ٢٦اريخ عر

ا قرار وزير الداخلية  ١٨٩٤سنة    والئحة الدراجات الصادر 

  ١٩٤١يونيو سنة  ٤بتاريخ 

  

  سم الشعب

  رئيس اجلمهورية 

ه:   قرر جملس الشعب القانون اآلتى نصه، وقد اصدر

حكام قانون املرور املرافق.  - ١مادة    يعمل 

ت النقل والصندوق   بشأن السيارات ١٩٥٥لسنة  ٤٤٩ويلغى القانون رقم  وقواعد املرور، كما تلغى الئحة عر
ت الركوب واألتوبيس الصادرة بتاريخ  ١٨٩١من يناير سنة  ٧الصادرة بتاريخ    ١٨٩٤من يوليو سنة  ٢٦والئحة عر

ا قرار وزير الداخلية بتاريخ  رور  ، كما يلغى كل ما خيالف قانون امل١٩٤١من يونيو سنة  ٤والئحة الدراجات الصادر 
  املرافق من أحكام.

  يصدر وزير الداخلية الالئحة التنفيذية هلذا القانون والقرارات الالزمة لتنفيذه. - ٢مادة 

لقرارات الصادرة تنفيذا ألحكام القانون رقم  بشأن السيارات وقواعد املرور واللوائح  ١٩٥٥لسنة  ٤٤٩ويستمر العمل 
  يتم وضع الالئحة التنفيذية هلذا القانون والقرارات املنفذة له.املشار إليها ىف املادة السابقة، إىل أن 

ريخ نشره.  - ٣مادة    ينشر هذا القانون ىف اجلريدة الرمسية، ويعمل به بعد ستة أشهر من 

  يبصم هذا القانون خبامت الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

سة اجلمهورية ىف    ) ١٩٧٣أغسطس سنة  ١٤(  ١٣٩٣رجب سنة  ١٥صدر بر



 
   



 
  الباب االول 

  تنظيم املرور ىف الطرق العامة 

  استعمال الطريق العام ىف املرور  -الفصل األول 

  

يكون استعمال الطريق العام ىف املرور على الوجه الذى ال يعرض األرواح أو األموال للخطر أو يؤدى إىل  - ١مادة 
من الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغري له.   اإلخالل 

لطريق العام ىف تطبيق أحكام هذا القانون كل طريق معد فعال الستعمال الكافة دون حاجة إىل إذن خاص  ويق صد 
  من مالكه.

حكام االتفاقات الدولية النافذة ىف البالد ال جيوز بغري ترخيص من قسم املرور املختص   - ٢مادة  مع عدم اإلخالل 
ت اليد ال جيوز ألحد بغري ترخيص من القسم  تسيري أية مركبة ىف الطريق العام، وفيما عد ا دراجات الركوب وعر

  املذكور قيادة أية مركبة ىف الطريق العام.

ا حمل إقامة طالب الرتخيص.   ويقصد بقسم املرور املختص قسم مرور احملافظة الىت يوجد 

  

  املركبات وأنواعها -الفصل الثاىن 

  

ملركبة كل ما أعد للسري على الطرق العامة من آالت ومن أدوات  ىف تطبيق أحكام هذا القانون يق - ٣مادة  صد 
  النقل واجلر. 

  واملركبات نوعان:

مركبات النقل السريع وهى السيارات واجلرارات واملقطورات ونصف املقطورات والدراجات البخارية (املوتوسيكل) واآللية 
  وغري ذلك من اآلالت املعدة للسري على الطرق العامة.

ت الىت تسري بقوة اإلنسان أو احليوان.ومر    كبات النقل البطئ وهى الدراجات غري البخارية غري اآللية والعر

حد األنواع املذكورة ىف هذا القانون.   ويلحق وزير الداخلية، بقرار منه، أى نوع جديد من املركبات 

  ديدية إال فيما ورد به نص ىف هذا القانون.وال تسرى أحكام هذا القانون على املركبات الىت تسري على اخلطوط احل

  مركبات النقل السريع: -الفرع األول 



 
  السيارة مركبة ذات حمرك آىل تسري بواسطته، ومن أنواعها ما يلى: - ٤مادة 

  ) سيارة خاصة: وهى املعدة لالستعمال الشخصى.١(

جر شامل عن الرحلة، وجيوز٢( ا قرار من وزير  ) سيارة أجرة: وهى املعدة لنقل الركاب  طبقا للقواعد الىت يصدر 
جر عن الراكب.   الداخلية بعد أخذ رأى احملافظ املختص السماح هلا ىف دائرة سري معينة بنقل الركاب 

  ) سيارة نقل الركاب: وهى املعدة لنقل عدد من الركاب ال يقل عن مثانية وأنواعها:٣(

جر حمدد عن كل راكب وتعمل  ( أ ) سيارة نقل عام للركاب (أتوبيس أو ترول س): وهى املعدة لنقل الركاب  لى 
  بطريقة منتظمة ىف حدود معينة طبقا خلط سري معني.

م  (ب) سيارة نقل خاص للركاب (أتوبيس مدارس أو أتوبيس خاص): وهى املعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملني وعائال
  ىف حدود دائرة معينة.

رة معدة للرحالت والسياحة، وجيوز أيضا استعماهلا لنقل عمال املرخص له طبقا (ج) أتوبيس سياحة: وهو سيا
ا قرار من وزير الداخلية.    لألحكام والشروط الىت يصدر 

) سيارة نقل مشرتك: وهى املعدة لنقل األشخاص واألشياء معا ىف حدود املناطق الىت حيددها وزير الداخلية بقرار  ٤(
  منه.

ت أو البضائع وغريها من األشياء. ) سيارة نقل: وهى ا٥(   ملعدة لنقل احليوا

اجلرار مركبة ذات حمرك آىل تسري بواسطته وال يسمح تصميمها بوضع أية محولة عليها أو استعماهلا ىف نقل  - ٥مادة 
  األشخاص ويقتصر استعماهلا على جر املقطورات واآلالت وغريها.

  رار أو سيارة أو أية آلة أخرى. املقطورة مركبة بدون حمرك جيرها ج - ٦مادة 

  ونصف املقطورة مركبة بدون حمرك يرتكز جزء منها أثناء السري على القاطرة.

الدراجة البخارية مركبة ذات حمرك آىل تسري به هلا عجلتان أو ثالثة وال يكون تصميمها على شكل السيارة  - ٧مادة 
ا صندوق.   ومعدة لنقل األشخاص أو األشياء وقد يلحق 

ته عن مخسني   والدراجة اآللية دراجة معدة لنقل األشخاص فقط ومزودة مبحرك ال يزيد احلد األقصى لسعة أسطوا
  سنتيمرتا مكعبا. 

  مركبات النقل البطئ: -الفرع الثاىن 



 
ل الدراجة مركبة ذات عجلتني أو أكثر تسري بقوة راكبها ومعدة لنقل األشخاص فقط. وجيوز استعماهلا ىف نق - ٨مادة 

ا صندوق.   األشياء على أن يلحق 

  العربة مركبة معدة لنقل األشخاص أو األشياء وأنواعها كاآلتى: - ٩مادة 

  ) عربة ركوب حنطور: وهى تسري بقوة احليوان ومعدة لنقل األشخاص.١(

  ) عربة نقل كارو: وهى تسري بقوة احليوان ومعدة لنقل األشياء.٢(

  ة احليوان ومعدة لنقل املوتى.) عربة نقل موتى: وهى تسري بقو ٣(

  ) عربة يد: وهى تسري بقوة اإلنسان ومعدة لنقل األشياء. ٤(

  

  الباب الثاىن 

  رخص تسيري وقيادة مركبات النقل السريع 

  رخص تسيري مركبات النقل السريع  -الفصل األول 

  

ئبه إىل قسم املرور املختص م - ١٠مادة  رفقا به املستندات املثبتة لشخصيته يقدم طلب الرتخيص من مالك املركبة أو 
  وصفته وملكية املركبة.

  ويصدر بتحديد هذه املستندات وشروط قبوهلا قرار من وزير الداخلية.

تى:  - ١١مادة    يشرتط للرتخيص بتسيري املركبة ما 

لضرائب والرسوم املقررة ىف هذا القانون.١(   ) الوفاء 

  شئة من حوادث املركبة مدة الرتخيص طبقا للقانون اخلاص بذلك. ) التأمني من املسئولية املدنية النا٢(

  ) استيفاء املركبة لشروط املتانة واألمن الىت حيددها وزير الداخلية بقرار منه. ٣(

ويقوم قسم املرور املختص بفحص املركبة فنيا ىف الزمان واملكان اللذين يعينهما وذلك بعد سداد رسم مقابل الفحص  
ه الالئحة التنفيذية، فإذا وجدت املركبة غري صاحلة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه خالل أسبوع من الفىن الذى حتدد

  الفحص مع بيان األسباب.



 
ال تسرى الرخصة إال عن املركبة الىت صرفت عنها واملدة املسددة عنها الضريبة، وجيوز تسيري املركبة ىف مجيع  - ١٢مادة 

  مقصورا على دائرة معينة أو خط سري حمدد. أحناء البالد ما مل يكن الرتخيص

ا دائما، ولرجال الشرطة واملرور أن يطلبوا تقدميها ىف أى وقت.   وجيب أن تكون رخصة املركبة موجودة 

  وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات الرتخيص وحتدد النماذج الالزمة لذلك.

صرفهما قسم املرور املختص بعد إمتام إجراءات الرتخيص  حتمل كل مركبة أثناء سريها لوحتني معدنيتني ب - ١٣مادة 
ت الىت تتضمنها وأماكن وضعها وقيمة التأمني  مني عنهما. وحيدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيا وأداء 

  الذى يؤدى عنها.

  وهذه اللوحات ملك للدولة وختتم خبامتها. 

ا من بعد مناسب، وتكون إحدى اللوحتني ىف  وجيب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبيا ا واضحة حبيث ميكن قراء
ا، وال جيوز  ا، أما املركبة املقطورة ونصف املقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة ىف مؤخر مقدمة املركبة والثانية ىف مؤخر

  تغيري مكان وضع اللوحات. 

ا بغري لوحا - ١٤مادة  ا، كما ال جيوز استعمال اللوحات إال للمركبة املنصرفة هلا أو  ال جيوز تسيري املركبة املرخص 
ا وإال سحبت إدار اللوحات األصلية للمركبة واللوحات املستعملة وآلت قيمة التأمني  إبدال اللوحات أو تغيري بيا

ريخ الضبط كم ا تعترب رخصة القائد  عن اللوحات إىل الدولة. وىف مجيع هذه األحوال يعترب ترخيص املركبة ملغى من 
لسيارة أو لقائدها قبل مضى ثالثة أشهر على الغاء الرتخيص.   ملغاة وال جيوز الرتخيص 

على مالك املركبة واملرخص له ىف حالة فقد اللوحات أو إحداها إبالغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا.   - ١٥مادة 
يريها وكذلك عند سحب الرخصة رد اللوحات إىل قسم املرور  وعليه عند إنتهاء ترخيص املركبة أو استغنائه عن تس 

  املختص أو اجلهة الىت حيددها وزير الداخلية بقرار منه ىف موعد أقصاه اليوم التاىل. 

وتؤول قيمة التأمني إىل الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها او تلفها وعند االمتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل  
لعقوبة اجلنائية املقررة الرخصة أو سحبت أو أ لغيت وكذلك إذا سحبت اللوحات أو صودرت وذلك دون إخالل 

  للتبديد ىف حالة االمتناع عن التسليم.

لرتخيص،   لسري لتوصيلها إىل أقرب مكان مبني  ا طبقا للقانون جيوز منحها ترخيصا مؤقتا  وكل مركبة سحبت لوحا
ريخ الضبط. فإذا ضبطت مسرية ىف الطريق العام، يعت   رب ترخيصها وترخيص قائدها ملغى من 

ا قبل مضى تسعني يوما على إلغاء الرتخيص.   وال جيوز إعادة الرتخيص 



 
على املرخص له إخطار قسم املرور املختص بكل تغيري ىف حمل إقامته الدائم املثبت ىف الرخصة خالل   - ١٦مادة 

اذا كان التغيري إىل حمافظة أخرى كان عليه خالل امليعاد املذكور أن يستوىف  ثالثني يوما من اليوم التاىل لتاريخ التغيري ف
  إجراءات نقل القيد الىت حيددها وزير الداخلية بقرار منه.

م أو للمدة الباقية من الرتخيص إذا كانت  ويرتتب على خمالفة ذلك سحب الرتخيص واللوحات املعدنية ملدة سبعة أ
  أقل من ذلك. 

  رتداد الرخصة واللوحات املعدنية إذا أدى ثلث الضريبة السنوية أو ثلث القسط املستحق.وللمرخص له اس 

على املرخص له اخطار قسم املرور املختص بكل تغيري ىف أجزاء املركبة اجلوهرية، وعليه كذلك اإلخطار   - ١٧مادة 
لرخصة ويكون  بكل تغيري جوهرى ىف وجوه استعمال املركبة أو وصفها مبا جيعلها غري مطابقة  ت املدونة  للبيا

اإلخطار ىف احلالتني قبل تسيري املركبة وحيدد وزير الداخلية بقرار منه وما يعترب من األجزاء اجلوهرية كما حيدد التغيريات  
  املوجبة لإلخطار. 

لإلخطار، ويعترب وتقدم املركبة للفحص الفىن بقسم املرور املختص أو أى قسم مرور آخر خالل أسبوع من اليوم التاىل 
لتغيري إذا تضمنه طلب الفحص الفىن املقدم من املرخص له.   تقدمي املركبة للفحص الفىن إخطارا 

  وال جيوز تسيري املركبة قبل متام الفحص الفىن.

ريخ وقوع املخالفة.   وىف حالة خمالفة أحكام هذه املادة تعترب الرخصة ملغاة من 

ا وعن مراعاة أحكام هذا القانون  إذا تعدد مالك املركب - ١٨مادة  ة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئوال عن إدار
لتضامن معه عن الضرائب والرسوم الىت تستحق على املركبة طبقا   ويؤشر بذلك ىف الرخصة ويكونون مجيعا مسئولني 

  هلذا القانون. 

خطاره سندا مقبوال  على املرخص له ىف حالة نقل ملكية املركبة إخطار قسم ا - ١٩مادة  ملرور املختص بذلك، ويرفق 
مسه، وأن يتم  ١٠ىف إثبات نقل امللكية طبقا للمادة   من هذا القانون. وعلى املالك اجلديد أن يطلب نقل القيد 

  اإلخطار واستيفاء مجيع إجراءات نقل القيد خالل ثالثني يوما من اليوم التاىل لتاريخ صريورة السند الناقل للملكية
من هذا القانون، وإال اعتربت الرخصة ملغاة من اليوم التاىل إلنتهاء هذه املدة. وال جيوز نقل   ١٠مقبوال ىف حكم املادة 

ا ملخالفة أحكام هذا   لغرامات احملكوم  القيد إال بعد أداء الضرائب والرسوم املستحقة عن املركبة وكذلك الوفاء 
  ريخ نقل القيد.القانون عن املدة من آخر ترخيص حىت 

ريخ نقل امللكية أو  لتضامن مع املالك اجلديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حىت  مسه املركبة مسئوال  ويظل املقيدة 
  إىل أن ترد اللوحات املعدنية للمركبة إىل أى قسم من أقسام املرور.

  لك.وحتدد الالئحة التنفيذية إجراءات نقل القيد واملستندات الالزمة لذ



 
إذا وضعت املركبة حتت احلراسة القضائية أو االتفاقية أو كانت جزءا من أموال وضعت حتت احلراسة أو  - ٢٠مادة 

جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو اتفاقية أو إذا وضع املرخص له حتت الوصاية أو القوامة أو املساعدة القضائية،  
أو الوصى أو القيم أو املساعد القضائى إخطار قسم املرور املختص   وجب على احلارس أو وكيل الدائنني أو املصفى

بذلك خالل ثالثني يوما من قيامه مبهمته، ويؤشر بذلك ىف الدفاتر وىف رخصة املركبة على حسب األحوال، وعليه  
نتهاء مهمته ومبن حل حمله فيها أو مبن آلت إليه املركبة خالل ثالثني يوما من انتهائها    أو من أيلولة املركبة. اإلخطار 

عتباره مفقودا.    ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يتوىل شئون الغائب غيبة منقطعة قبل احلكم 

عتباره مفقودا، وجب على ورثته أو من ميثلهم إخطار قسم املرور املختص   - ٢١مادة  إذا توىف مالك املركبة أو حكم 
ريخ احلكم، ومبن يكون مسئوال عن املركبة من الورثة البالغني  بذلك خالل ستني يوما من اليوم التاىل لت اريخ الوفاة أو 

ئبه اإلخطار عن ذلك ليتم نقل قيد   أو من له النيابة عن القصر، فإذا آلت املركبة إىل أحد الورثة وجب عليه أو على 
  الرخصة إليه. 

قانون مع مراعاة امليعاد املنصوص عليه ىف الفقرة  من هذا ال ٢٠ويسرى على مصفى الرتكة والوصى والقيم حكم املادة 
  السابقة. 

نقضاء أجله دون جتديد.  - ٢٢مادة    تنقضى صالحية ترخيص تسيري املركبة 

  ويكون جتديد رخصة املركبة ىف موعد ال جياوز الثالثني يوما التالية النتهاء مدة الرتخيص.

ن وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم املقررة للتجديد وال يقدم طلب التجديد على النموذج املعتمد م - ٢٣مادة 
ريخ التجديد، وكذلك الوفاء  جيوز التجديد إال بعد أداء الضرائب والرسوم املتأخرة عن املركبة من آخر ترخيص حىت 

لتقادم كما يتم فحص املركبة ا ملخالفة أحكام هذا القانون الىت مل تسقط  فنيا على الوجه املبني   لغرامات احملكوم 
لرفض مع بيان  ١١ملادة  من هذا القانون، فإذا أسفر الفحص الفىن عن عدم صالحية املركبة أعلن الطالب كتابة 

لسري ملدة ال جتاوز سبعة  ريخ الفحص، وىف هذه احلالة جيوز منح املركبة ترخيصا مؤقتا  األسباب خالل أسبوع من 
رخيه، وجيوز م م من    نح املركبة ترخيصا آخر ملدة أربع وعشرين ساعة لتسيريها إىل قسم املرور إلعادة الفحص.أ

  وحتدد الالئحة التنفيذية حاالت التجديد مع اإلعفاء من الفحص الفىن.

ن  من هذا القانون دو  ٢٢إذا أدى املرخص له الضرائب والرسوم املقررة للتجديد خالل املدة املبينة ىف املادة  - ٢٤مادة 
قى إجراءات التجديد خالهلا، تسحب الرخصة اللوحات املعدنية عند انتهاء الرتخيص وال ترد إليه اللوحات   استيفاء 

  املعدنية إال بعد استيفاء إجراءات التجديد. 

ريخ انتهاء الرخصة السابقة. ددة، تسرى هذه الرخصة من    مع الرخصة ا



 
الرسوم دون استيفاء إجراءات التجديد سقط احلق ىف اسرتدادها ويتبع ىف  فإذا انقضت املدة املدفوع عنها الضرائب و 

ملركبة إجراءات الرتخيص اجلديد.    الرتخيص 

جيوز منح رخص ولوحات معدنية جتارية ملن يزاولون صناعة املركبات أو االجتار فيها أو استريادها أو   - ٢٥مادة 
ذه الصفة ىف الس جل التجارى، وكذلك األشخاص االعتبارية العامة الىت تقتضى  إصالحها مىت كان الطالب مقيدا 

ا ممارسة إحدى هذه العمليات، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم املقررة، وحتدد الالئحة التنفيذية   حاجة العمل 
  شروط منح هذه الرخص.

  ويكون استعمال هذه الرخص ىف األغراض التالية: 

  أو املصنع إىل احملل التجارى.  ) انتقال املركبة من مكان الوصول١(

  ) جتربة املركبة أمام املشرتى. ٢(

  ) جتربة املركبة بعد إصالحها. ٣(

ا.٤(   ) انتقال املركبة إىل قسم املرور للرتخيص 

ة الىت حتددها الالئحة التنفيذية. ٥(   ) األغراض األخرى املشا

غراض املذكورة تسحب اللوحات إدار وتعترب املركبة  وعند خمالفة شروط منح الرخصة أو استعمال املركبة ىف غري األ
  مسرية بدون ترخيص.

جيوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم املقررة ىف هذا القانون وذلك ىف   - ٢٦مادة 
نح الرخصة أو  احلاالت الواردة ىف املادة السابقة ملن ليس هلم حق احلصول على رخص جتارية. وعند خمالفة شروط م
  استعمال املركبة ىف غري األغراض املذكورة، تسحب اللوحات إدار وتعترب املركبة مسرية بدون ترخيص.

يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الرتخيص بتسيري املركبات اململوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات   - ٢٧مادة 
يده والفحص الفىن واللوحات املعدنية الىت حتملها ومواصفات هذه احلكم احمللى وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وجتد

ا وكيفية وجهة صرفها. وىف مجيع األحوال جيب أن يتوافر ىف هذه املركبات شروط املتانة واألمن املشار   اللوحات وبيا
  من هذا القانون. ١١إليها ىف املادة 

سة جملس الوزراء سة اجلمهورية ور حلكومة ر والوزارات وما يتبع هذه اجلهات من مصاحل وفروع، وذلك دون   ويقصد 
  اهليئات العامة واملؤسسات العامة وشركات القطاع العام.

لس الشعىب للمحافظة وأخذ رأى احملافظ املختص احلد  - ٢٨مادة  حيدد وزير الداخلية بقرار منه بعد موافقة ا
  دائرة كل حمافظة.األقصى لعدد سيارات األجرة املصرح بتسيريها ىف  



 
لس احمللى الذى تعمل   وحتدد تعريفة أجور سيارات األجرة ونقل املوتى بقرار من احملافظ املختص بعد موافقة ا

  السيارات ىف دائرته.

كسيمرت) ما مل تكن جمهزة   ستعمال العدادات ( وال جيوز تسيري سيارة أجرة ىف دائرة احملافظة الىت صدر فيها قرار 
تمد من قسم املرور املختص. وألقسام املرور أن تفحص عداد أية سيارة ىف أى وقت، فإن وجدت به خلال  بعداد مع

ية حال إعادة تسيري السيارة إال بعد   جاز سحب رخصة تسري السيارة إدار ملدة ال تزيد على ثالثني يوما. وال جيوز 
ذات الفعل مرة أخرى خالل سنة يضبط العداد إدار  إمتام إصالح العداد أو استبدال غريه به، وىف حالة ارتكاب 

ا إدار ملدة ثالثني يوما.   ويتعني سحب رخصة السيارة ولوحا

  وحتدد الالئحة التنفيذية رسم فحص العداد وأحوال استحقاقه.

ينة لسريها  يوضح ىف رخص سيارات األجرة وسيارات نقل الركاب، عدد الركاب املرخص بنقلهم والدائرة املع - ٢٩مادة 
أو خط سريها، ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب املرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب حبسب نوع 

  السيارة. 

لركوب من عمال السيارة،   ويوضح ىف رخص مركبات النقل أقصى وزن وارتفاع وعرض حلمولتها وعدد من يصرح هلم 
 يرى احملافظ وجوب توافرها ىف هذا النوع من السيارات، كما يعلن على  فضال عن االشرتاطات الصحية واإلدارية الىت

لركوب.   جانىب السيارة رقمها وأقصى وزن وارتفاع وعرض حلمولتها وعدد من يصرح هلم 

  وتسرى على سيارات النقل املشرتك األحكام الواردة ىف هذه املادة خاصة بسيارات النقل وبسيارات النقل العام للركاب. 

لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفى من ترخيص التسيري أو من شروطه وإجراءاته، بعضها أو كلها، املركبات   - ٣٠ة ماد
املصممة لتكون آالت صناعية أو زراعية أو لتعبيد الطرق وصيانتها والىت ال ميكن حبسب تصميمها وجتهيزها واستعماهلا  

  ىف نقل األشخاص أو األشياء. 

املرور وألقسام ومراكز ونقط الشرطة بعد موافقة اجلهة الصحية املختصة أن تصرح بنقل املوتى ىف  ألقسام  - ٣١مادة 
  غري املركبات املعدة لذلك. 

ا املعدنية ملدة ال تزيد  - ٣٢مادة  إذا ضبطت املركبة تستخدم ىف غري الغرض املبني برخصتها سحبت رخصتها ولوحا
الرتخيص إذا كانت أقل من ذلك، وملالك املركبة اسرتداد الرخصة واللوحات طبقا  على ثالثني يوما أو للمدة الباقية من 

لفقرة الثالثة من املادة    من هذا القانون.  ١٦لألوضاع املبينة 

لضباط الشرطة ورجال املرور إيقاف أية مركبة ال تتوافر فيها شروط املتانة واألمن أو الشروط املنصوص  - ٣٣مادة 
وتوصيلها إىل أقرب مركز للشرطة أو للمرور فإذا أسفر الفحص الفىن للمركبة عن عدم توافر أى من  عليها ىف الرخصة، 

لسري ملدة ال تزيد على   هذه الشروط سحبت الرخصة واللوحات املعدنية إىل حني استيفائها، مع منحها ترخيصا مؤقتا 



 
م إلمتام ذلك. وجيوز منح املركبة ترخيصا آخر ملدة أربع   وعشرين ساعة لتسيريها إىل قسم املرور إلعادة  سبعة أ

  الفحص.

  

  رخص قيادة مركبات النقل السريع  -الفصل الثاىن 

  

ال جيوز ألحد أن حيصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة املبينة ىف هذه املادة عدا املرخص   - ٣٤مادة 
  ة واحدة إضافية من نوع آخر.منها فيجوز هلم احلصول على رخص ١٢إىل  ٥هلم طبقا للبنود من 

  وأنواع رخص القيادة كاآلتى:

  قيادة سيارة خاصة. -ممن ال تكون قيادة السيارات مهنتهم   -) رخصة قيادة سيارة خاصة: جتيز حلاملها ١(

لثة: جتيز حلاملها ٢( قيادة سيارة خاصة وكذلك قيادة   -ممن تكون قيادة السيارات مهنتهم  -) رخصة قيادة درجة 
ا على تسعة أشخاص وسيارات النقل الىت ال تزيد محولتها سي ارات األجرة وسيارات األوتوبيس الىت ال يزيد عدد ركا

  املقررة حسب تصميمها عن طن ونصف طن.

نية: جتيز حلاملها قيادة سيارات النقل واجلرار ذى املقطورة غري الزراعية فضال عن السيارات  ٣( ) رخصة قيادة درجة 
  لبندين السابقني.املبينة 

لبند (   ). ٢وال تصرف إال بعد مضى سنتني على األقل من احلصول على الرخصة املبينة 

  ) رخصة قيادة درجة أوىل: جتيز حلاملها قيادة مجيع أنواع السيارات.٤(

  ).٣وال تصرف إال بعد مضى سنتني على األقل من احلصول على الرخصة املنصوص عليها ىف البند (

  ة قيادة جرار زراعى: جتيز حلاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية.) رخص٥(

  ) رخصة قيادة مرتو أو ترام: جتيز حلاملها قيادة مركبات املرتو أو الرتام.٦(

  ) رخصة قيادة دراجة خبارية خاصة: وجتيز حلاملها ممن ال تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة خبارية. ٧(

  جة خبارية عامة: وجتيز حلاملها ممن تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة خبارية. ) رخصة قيادة درا٨(

  ) رخصة قيادة دراجة آلية: وجتيز حلاملها قيادة دراجة آلية.٩(

) رخصة قيادة عسكرية: وجتيز حلاملها قيادة املركبات العسكرية فقط ومتنح ألفراد القوات املسلحة من اجلهات  ١٠(
التفاق مع وزير احلربية.التابعني هلا وفقا ل   لشروط واألوضاع الىت حيددها وزير الداخلية 



 
لشروط واألوضاع الىت  ١١( ) رخصة قيادة شرطة: وجتيز حلاملها قيادة مركبات الشرطة فقط ومتنح ألفراد هيئة الشرطة 

  حيددها وزير الداخلية. 

م اختبار صالحية مركبا١٢(   ت النقل السريع. ) رخصة قيادة للتجربة: متنح للمنوط 

  ) رخصة قيادة مؤقتة للتعليم: ومتنح لتعليم قيادة املركبات. ١٣(

  يشرتط ملنح رخص القيادة أن تتوافر ىف طالب الرتخيص الشروط اآلتية:  - ٣٥مادة 

لبند  ١٦) أال تقل سن الطالب عن ١( لنسبة للرخصة الواردة  من املادة السابقة ورخصة التعليم   ٩سنة ميالدية 
لنسبة للرخص الواردة ىف البندين   ١٨لالزمة للحصول عليها، وعن ا من املادة السابقة ورخص   ٧و  ١سنة ميالدية 

لنسبة للرخص الواردة ىف البنود  ٢١التعليم الالزمة للحصول عليها، وعن   ١٢و ٨و ٦و ٥و ٤و ٣و ٢سنة ميالدية 
  من املادة السابقة ورخص التعليم الالزمة للحصول عليها.

  ) لياقته صحيا للقيادة من حيث سالمة البنية والنظر واخللو من العاهات الىت تعجزه عن القيادة. ٢(

  ) اجتياز اختبار فىن ىف القيادة وىف قواعد املرور وآدابه. ٣(

لنسبة للرخص الواردة ىف البنود ٤( من املادة السابقة أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة  ١٢و ٨و ٦و ٤و ٣و ٢) 
لشرف أو األمانة أو ىف جرمية من جرائم املخدرات أو السكر ما مل تكن مضت ثالث سنوات  جناية أو ىف جرمية خملة 

ريخ احلكم إذا اقرتن بوقف تنفيذ العقوبة. وينظم وزير العدل   على تنفيذ العقوبة أو سقوطها مبضى املدة أو من 
ألحكام النهائية الصادرة ىف هذه اجلرائم. التفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار اإلدارة    املركزية للمرور 

وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة واملستندات الىت ترفق بطلب الرتخيص للتحقق من توافر الشروط  
لبندين  من املادة   ١٣و ١٢املطلوبة، كما حتدد النماذج الالزمة للرتخيص، وتبني نظام وشروط منح الرخص املبينة 

ا وشروطها من حيث التصميم   لقيادة ونوع املركبات الىت يصرح هلم بقياد السابقة، كما تنظم الرتخيص لذوى العاهات 
حكام   هيل املفرج عنهم من املؤسسات العقابية دون تقيد  الفىن. وتضع شروط منح الرتخيص ملن يفيدون من نظم 

  ٣٦الثانية من املادة    ) من هذه املادة أو الفقرة٤البند (

جيوز االمتناع عن منح ترخيص القيادة ملن سبق احلكم عليه ىف جرمية قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة   - ٣٦مادة 
ريخ احلكم إذا اقرتن بوقف تنفيذ  مركبة وذلك خالل ثالث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها مبضى املدة، أو من 

  العقوبة. 

خرى ىف إحدى اجلرميتني املشار إليهما ىف الفقرة السابقة خالل ثالث سنوات، فال جيوز منح  وإذا حكم عليه مرة أ
  ترخيص القيادة إال بعد انقضاء ثالث سنوات حتسب على الوجه السابق. 



 
من هذا القانون ملدة مخس سنوات من  ٣٤من املادة  ١٢و ٩و ٧و  ٥و ١تسرى الرخص الواردة ىف البنود  - ٣٧مادة 

  ها. ريخ منح

ريخ منحها. ٣٤من املادة  ٨و ٦و ٤و  ٣و ٢وتسرى الرخص املنصوص عليها ىف البنود    ملدة سنتني من 

ا.   ويكون جتديد هذه الرخص ىف موعد ال جياوز الثالثني يوما التالية النتهاء مد

لت ا ملخالفة أحكام هذا القانون الىت مل تسقط  قادم وتقدمي ما يفيد اخللو من ويتم التجديد بعد أداء الغرامات احملكوم 
لنسبة هلا   لنسبة للرخص املشار إليها ىف الفقرة الثانية من هذه املادة، مع التحقق من توافر الصالحية الطبية  السوابق 

  كل ست سنوات على األكثر. 

  فتسرى ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد.  ٣٤من املادة  ١٣أما الرخصة املبينة ىف البند 

  نتهاء اخلدمة. ٣٤من املادة  ١١و ١٠األحوال تنقضى الرخصة املبينة ىف البندين وىف مجيع 

على املرخص له عند تغيري حمل إقامته إخطار قسم املرور املختص خالل ثالثني يوما من اليوم التاىل للتغيري   - ٣٨مادة 
ذه    بكتاب موصى عليه، فإذا كان التغيري إىل حمافظة أخرى وجيب عليه خالل املدة املذكورة أن يقدم إىل قسم املرور 

  احملافظة طلبا لنقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد الىت حيددها وزير الداخلية بقرار منه.

  ويرتتب على عدم مراعاة امليعاد ىف احلالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة 

ا طبقا لالتفاقات الدولية النافذة ىف البالد على  تسرى رخصة القيادة األجنبية أو الدولية للمدد امل - ٣٩مادة  صرح 
لبالد.   أال جتاوز مدة صالحيتها ىف الدولة الصادرة منها وال يعتد بتجديدها ىف اخلارج أثناء وجود املرخص له 

  وتنظم الالئحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملى تلك الرخص رخص قيادة طبقا هلذا القانون وأنواعها.

  حيدد وزير الداخلية بقرار منه اجلهة الىت تتوىل منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم املستحقة. - ٤٠دة ما

  على املرخص له محل الرخصة أثناء القيادة وتقدميها لرجال الشرطة واملرور كلما طلبوا ذلك. - ٤١مادة 

ا املعدنية إدا  - ٤٢مادة  ر ملدة ال تزيد على ثالثني يوما إذا ضبطت يقودها شخص جيوز سحب رخصة املركبة ولوحا
غري مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو 

شخص مرخص له برخصة ال جتيز قيادة املركبة الىت ضبط يقودها، وىف احلالة األوىل ال جيوز منح هذا الشخص رخصة  
ريخ الضبط وىف مجيع األحوال إذا ارتكب ذات الفعل مرة أخرى خالل سنة قيادة قبل ا نقضاء ستة أشهر على 

  تضاعف مدة سحب رخصة املركبة أو مدة سحب أو إيقاف رخصة القيادة.

ا طبقا للفقرة الثالثة من املادة   من هذا القانون، أو إذا ثبت عدم علمه   ١٦وملالك املركبة اسرتداد رخصتها ولوحا
  لواقعة.



 
ال جيوز ألحد، ممارسة مهنة معلمى قيادة السيارات إال بعد احلصول على ترخيص بذلك من قسم املرور   - ٤٣مادة 

املختص، كما ال جيوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إال بعد احلصول على ترخيص بذلك من اإلدارة  
  املركزية للمرور.

روط منح الرتخيص وإجراءاته ومناذجه ومدة الرتخيص وجتديده ونظم التعليم واالمتحان وحتدد الالئحة التنفيذية ش
من هذا القانون ملن يتم   ٣٥و ٣٤ملدارس املذكورة كما حتدد أحوال اإلعفاء من الشروط واملدد الواردة ىف املادتني 

  الدراسة بنجاح ىف إحدى هذه املدارس.

   



 
  الباب الثالث 

  بات النقل البطئ رخص تسيري وقيادة مرك

  رخص تسيري مركبات النقل البطئ  -الفصل األول 

  

تى: - ٤٤مادة    يشرتط للرتخيص مبركبات النقل البطئ ما 

لضرائب والرسوم املقررة ىف هذا القانون.١(   ) الوفاء 

لنسبة ألنواع املركبات الىت حيد٢(   دها وزير الداخلية بقرار منه. ) التأمني من املسئولية املدنية الناشئة من حوادث املركبة 

ا والىت حيددها وزير الداخلية  ٣( ) استيفاء املركبة شروط الصالحية للسري مبا ال يؤثر على سالمة الطرق وأمن املرور 
ت اجلر.   لكل نوع منها، كما حيدد الشروط الواجب توافرها ىف حيوا

  الىت تتواله والنماذج الالزمة. وحتدد الالئحة التنفيذية اجراءات الرتخيص وجتديده واجلهة

ن الرخص  - ٤٥مادة  تسرى الرخصة للمدة املؤداة عنها الضريبة، ومع ذلك جيوز لوزير الداخلية أن يضع نظاما لسر
ملدد أطول على أن تعترب الرخصة ملغاة إذا مل تؤد الضرائب والرسوم املستحقة عنها ىف موعد ال جياوز الثالثني يوما  

  املدة.التالية هلذه 

  تسرى الرخصة ىف نطاق احملافظة الىت تتبعها اجلهة الصادرة منها. - ٤٦مادة 

  ومع ذلك جيوز لوزير الداخلية وضع نظام بتسيري هذه املركبات ىف أكثر من حمافظة.

الس احمللية املختصة أن يقصر تسيريها على بعض املراكز أو املدن أو ىف حدود دائرة  أو طرق  وللمحافظ بعد موافقة ا
  معينة داخل احملافظة.

لنسبة  لنسبة ملركبات النقل، وعدد الركاب  وللمحافظ أن يضع الشروط الصحية واإلدارية الالزم توافرها ىف احلمولة 
ت الركوب، ويوضح ذلك ىف الرخصة وعلى جانىب املركبة ما أمكن.   لعر

ألحكام الواردة ىف هذا الفصل،  - ٤٧مادة  تسرى على رخص مركبات النقل البطئ أحكام املواد مع عدم اإلخالل 
نية و ٢٨و ٢٧و  ٢٤و ٢٣و ٢٢و  ٢١و ٢٠و ١٩و ١٨و ١٧و ١٦و ١٥و ١٤و  ١٣و ١٢و ١٠   ٣١فقرة أوىل و

  من هذا القانون. ٣٣و ٣٢و

  

  رخص قيادة مركبات النقل البطئ  -الفصل الثاىن 



 
  

  أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطئ هى: - ٤٨مادة 

  قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى. ) رخصة١(

  ) رخصة قيادة عربة نقل. ٢(

  ) رخصة قيادة دراجة نقل. ٣(

  ويشرتط ىف طالب الرتخيص أن تتوافر فيه الشروط اآلتية:

  سنة ميالدية. ١٨) أال تقل سنه عن ١(

  القيادة. ) لياقته صحيا للقيادة من حيث سالمة البنية والنظر واخللو من العاهات الىت تعجزه عن ٢(

  ) اجتياز اختبار فىن ىف قيادة النوع الذى يطلب الرتخيص له بقيادته وىف قواعد املرور وآدابه. ٣(

لشرف أو األمانة أو ىف إحدى جرائم املخدرات أو السكر ما مل  ٤( ) أال يكون قد سبق احلكم عليه ىف جرمية خملة 
ريخ احلكم إذا اقرتن بوقف التنفيذ وذلك ملن  تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها مبضى امل دة أو من 

  كانت مهنته القيادة.

وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة واجلهة الىت تتواله واملستندات الىت ترفق بطلب الرتخيص للتحقق  
  دد النماذج الالزمة للرتخيص. من توافر الشروط املطلوبة وخاصة شروط اللياقة الصحية، ونظام االختبار الفىن وحت 

ت اليد إال بعد التحقق من قدرة املرخص له على   وىف مجيع األحوال ال جيوز الرتخيص بتسيري دراجات الركوب أو عر
  قيادة املركبة وعلى إملامه بقواعد املرور وآدابه. 

ريخ صرفها. وفيما عدا األحك - ٤٩مادة  ذا الفصل تسرى  تسرى رخصة القيادة ملدة مخس سنوات من  ام الواردة 
من هذا القانون، وىف مجيع األحوال الىت   ٤٢و ٤١و ٣٨و ٣٦على رخص قيادة مركبات النقل البطئ أحكام املواد 

ت   لنسبة لدراجات الركوب وعر جيوز فيها إلغاء ترخيص القيادة ملخالفة أحكام هذا القانون أو سحبه أو وقفه، تلغى 
  ا أو تسحب أو توقف لذات املدة املقررة. اليد رخصة املركبة ذا

ال جيوز قيادة دراجات الركوب ىف الطرق العامة ملن تقل سنه عن مثاىن سنوات ميالدية ويكون متوىل شئون  - ٥٠مادة 
  الصغري مسئوال عما حيدث عن ذلك من أضرار.

جريها هلم وإال كانوا مسئولني عما حيدث عن ذلك من أضرار للغري وللصغري   وال جيوز ملؤجرى هذه الدراجات وعماهلم 
  نفسه.



 
وال جيوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغري إال بعد احلصول على ترخيص بذلك، وحيدد وزير الداخلية شروط الرتخيص 

واجلهة الىت تتواله والشروط الىت جيب أن تتوافر ىف احملل الذى يزاول فيه، وىف مجيع األحوال يتعني أن تتوافر ىف  
  دراجات املؤجرة شروط الصالحية املتطلبة ىف دراجات الركوب.ال

  

  الباب الرابع 

  ىف الضرائب والرسوم

  

جلدول املرافق هلذا   - ٥١مادة  تفرض على تراخيص تسيري املركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم احملددة 
  القانون، وتؤدى مقدما وكاملة.

لنسبة لرخص تسيري سيارات النقل   ومع ذلك جيوز أداؤها مقدما على أقساط ال تقل مدة كل قسط عن ثالثة أشهر 
  والنقل املشرتك واملقطورات غري الزراعية، وسيارات نقل الركاب عدا املخصصة لنقل الطلبة. 

لنسبة لرخص القيادة من   لنسبة للمركبات، و ريخ صرف اللوحات املعدنية  وتسرى املدة املؤداة عنها الضريبة من 
  ريخ صرفها.

مسه املركبة ومالكها، وكذلك من انتقلت إليه   - ٥٢مادة  ذا القانون املرخص  داء الضرائب والرسوم املقررة  يلتزم 
  من هذا القانون. ١٩ملكيتها طاملا مل يتم نقل القيد طبقا للمادة 

داء الضرائب والرسوم املستحقة عن  من هذا ا ٢٢إذا مل يقم املرخص له ىف املواعيد املبينة ىف املادة  - ٥٣مادة  لقانون 
املركبة ومل يرد اللوحات املعدنية، استحق على املركبة من اليوم التاىل النقضاء تلك املواعيد الضرائب والرسوم املستحقة  

ا التقسيط، ويفرض علي لنسبة للمركبات الىت جيوز بشأ ها  عن سنة كاملة أو عن قسط واحد ال يقل عن ثالثة أشهر 
  ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة املستحقة عنها أو ثلث القسط املستحق عنها.

ملركبة خالل املدة الىت دفعت عنها الضريبة األصلية واإلضافية استفاد بباقى  فإذا طلب املرخص له إعادة الرتخيص 
  املدة سواء كانت اللوحات املعدنية سحبت أم مل تسحب.

  خيص بعد انتهاء هذه املدة اتبعت إجراءات الرتخيص اجلديد, أما إذا طلب إعادة الرت 

ىف حالة تسيري أية مركبة ىف الطريق العام بدون ترخيص تضبط إدار ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة،   - ٥٤مادة 
ر  ا التقسيط، وذلك من  لنسبة للمركبات الىت جيوز بشأ يخ شرائها أو أو قسط ال يقل عن املستحق عن ثالثة أشهر 

ريخ إدخاهلا إىل البالد أو من اليوم التاىل إلنتهاء الضريبة السابقة، كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث  من 
  مقدار الضريبة السنوية أو ثلث القسط املستحق.



 
ريخ إدخاهلا، يستحق عنها ضريبة عن ا ريخ شرائها أو  لسنوات الثالث  وإذا مل يتمكن مالك السيارة من إثبات 

ريخ الضبط، كما يستحق عنها، فضال عن ذلك، الضريبة اإلضافية املنصوص عليها ىف الفقرة السابقة.   السابقة على 

لباقى من املدة املؤداة عنها الضريبة.  ملركبة كان للمرخص له االنتفاع    فإذا رخص بعد ذلك 

دة الضرائب والرسوم الىت تستحق عن   ١٧إذا أدى التغيري املشار إليه ىف املادة  - ٥٥مادة  من هذا القانون إىل ز
اية املدة املؤداة عنها الضريبة.  لتغيري إىل  ريخ اإلخطار    املركبة، استحق الفرق عن املدة من 

عتبارها سنة، واستحقت ض  ريبة  فإذا مل تتم اإلجراءات املبينة ىف املادة املذكورة استحق الفرق عن مدة الرتخيص كاملة 
لنسبة للمركبات  إضافية قيمتها ثلث الضرائب املستحقة سنو بعد التغيري أو ثلث القسط املستحق عن ثالثة أشهر 

ا.    الىت جيوز التقسيط بشأ

للمرخص له إذا استغىن عن تسيري املركبة وقام برد الرخصة واللوحات املعدنية إىل قسم املرور املختص أن   - ٥٦مادة 
الضريبة املؤداة عن املركبة يناسب املدة الباقية من املدة املؤداة عنها الضريبة وتسقط ىف حساب املدة الىت  يسرتد جزءا من

  تسرتد عنها الضريبة أجزاء الشهر. 

ذا القانون:  - ٥٧مادة    تعفى من الضرائب والرسوم املقررة 

  لىت ال تستغل لقاء أجر.) املركبات اململوكة للحكومة وللمجالس احمللية وللهيئات العامة، ا ١(

م ٢( ) مركبات اهليئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو األجنبية واملركبات اململوكة ملوظفيها العرب أو األجانب وعائال
ملثل. التفاق مع وزير اخلارجية وبشرط املعاملة    ىف احلدود الىت يقررها وزير الداخلية 

االت التابعة هلا واهليئات العربية أو األجنبية وموظفيها العرب أو األجانب الىت يتقرر  ) مركبات اهليئات الدولية والوك٣(
فذة ىف البالد.    هلا اإلعفاء مبقتضى اتفاقات دولية 

ا ٤( ) املركبات اململوكة جلامعة الدول العربية وفروعها واملندوبني املعتمدين لديها وموظفيها طبقا لالتفاقات املربمة بشأ
  ذة ىف البالد.والناف

) املركبات اململوكة للبعثات واهليئات العربية أو األجنبية، ولبعض الشخصيات العربية أو األجنبية الىت يقرر وزير  ٥(
  الداخلية إعفاءها بناء على طلب وزير اخلارجية. 

  ) مركبات االسعاف املعدة ألغراض اإلسعافات العامة.٦(

التفاق مع وزير الشئون االجتماعية.) مركبات اجلمعيات اخلريية الىت يصد٧(   ر بتحديدها قرار من وزير الداخلية 

ت املريضة أو املصابة.٨( حليوان املعدة لنقل احليوا   ) مركبات مجعيات الرفق 

نفسهم.٩( ا    ) املركبات املصممة ليقودها ذوو العاهات والىت يتولون قياد



 
  ا املخصصة خلدمة اإلنتاج الزراعى. ) اجلرارات الزراعية واآلالت امللحقة ١٠(

) املركبات اململوكة للعابرين والسائحني املرخص بتسيريها ىف الدول الىت يقيمون فيها وذلك ملدة تسعني يوما فقط  ١١(
  من يوم دخوهلا البالد مىت كان مؤمنا من املسئولية املدنية الناشئة من حوادثها ىف البالد.

ا بعد انقضا ء هذه املدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها، وجيوز أداء الضريبة على أقساط ال تقل مدة  وجيوز الرتخيص 
ا من البالد بعد إنقضاء املدة املذكورة.   كل قسط منها عن ثالثة أشهر ويسرى ذلك إذا ما تقدم املالك بطلب اخلروج 

ا فرضت عل يها الضريبة والرسوم املستحقة كما فإذا ضبطت مسرية بعد انقضاء مدة التسعني يوما دون ترخيص 
قى املدة املؤدى  يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث القسط املستحق عن ثالثة أشهر، وللمالك أن يستفيد من 

ملركبة.    عنها الضريبة والرسوم مىت طلب الرتخيص 

صلى العربيني أو األجنبيني  يعفى من رسوم رخص القيادة اخلاصة، أعضاء السلكني الدبلوماسى والقن - ٥٨مادة 
ملثل، كما يعفى  م بشرط املعاملة  لسفارات والقنصليات العربية أو األجنبية وعائال والعاملون العرب أو األجانب 

م الذين يقرر وزير الداخلية إعفاءهم بناء على طلب وزير اخلارجية.    أعضاء اهليئات الدولية العربية أو األجنبية وعائال

ا غري مستحقة   - ٥٩مادة  جيوز لكل صاحب شأن أن يسرتد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا هلذا القانون إذا تبني أ
كلها أو بعضها، مىت قدم طلبا بذلك إىل قسم املرور املختص خالل ثالثة أشهر من الدفع مصحو مبا يؤيده من  

  داد. األوراق وإيصال ما أداه من ضرائب ورسوم، وإال سقط حقه ىف االسرت 

  وجيوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول مىت أرسل ىف امليعاد.

ا  - ٦٠مادة  ذا القانون والغرامات املالية احملكوم  لضرائب األصلية واإلضافية والرسوم املقررة  عند عدم الوفاء 
  طبقا للقانون اخلاص بذلك. ملخالفة أحكامه، حتصل بطريق احلجز اإلدارى على املركبة املستحقة عنها 

لتنفيذ على أموال املدين األخرى طبقا   ملبالغ املطلوبة جاز حتصيلها  تج البيع  فإذا مل يعثر على املركبة، أو مل يف 
  للقانون. 

ا على املرخص له بقيادة املركبة طبقا هلذا القانون. لنسبة للغرامات احملكوم    ويسرى ذلك 

ريخ  كل مركبة تس  - ٦١مادة  ن رخصتها من  لتعبئة العامة يوقف سر تدعى للعمل طبقا ألحكام القانون اخلاص 
وضعها حتت تصرف السلطة املختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم املقررة إذا حلت  

  مواعيد استحقاقها خالل مدة االستدعاء.

ا فله أن  يستفيد من الضرائب والرسوم املؤداة ملدة مماثلة للمدة الىت كانت الرخصة فإذا رغب ىف تسيريها بعد إعاد
  موقوفة خالهلا.



 
ن الرخصة حبيث ال تقل عن ثالثني   أما إذا استغىن عن تسيريها فله اسرتداد الضرائب الىت أداها عن مدة وقف سر

ريخ إعادة املركبة إليه وإال سقط حقه ىف االسرتداد، وتسقط من   يوما، إذا ما طلب ذلك خالل تسعني يوما من 
  حساب املدة الىت تسرتد عنها الضريبة أجزاء الشهر. 

ريخ االستيالء عليها   - ٦٢مادة   -كل مركبة يستوىل عليها طبقا ألحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من 
خيص حبيث ال تقل عن شهر إذا ما طلب  وملالك املركبة أن يطلب اسرتداد ما أداه من ضرائب عن املدة الباقية من الرت 

ريخ االستيالء على املركبة وأال سقط حقه ىف االسترياد، وتسقط من حساب املدة الىت   ذلك خالل ثالثة أشهر من 
  تسرتد عنها الضريبة أجزاء الشهر. 

  

  الباب اخلامس 

  قواعد املرور وآدابه

  

عد املرور وآدابه واتباع إشارات املرور وعالماته وتعليمات رجال على املشاة وقائدى مجيع املركبات التزام قوا - ٦٣مادة 
  املرور والشرطة. 

ويصدر وزير الداخلية القرارات الالزمة لبيان قواعد املرور وآدابه وإشاراته وعالماته كما يضع احلدين األقصى واألدىن 
  لسرعة املركبات عند احلاجة. 

  ملناطق الىت يعينها داخل حدود احملافظة.وللمحافظ عند االقتضاء أن حيدد السرعة ىف ا 

لقسم املرور املختص تنظيم وحتديد أماكن الفتات وإشارات املرور الضوئية وعالمات املرور الدولية وغري  - ٦٤مادة 
ظم ذلك وله أن حيدد اجلهات واألوقات الىت مينع فيها سري املركبات أو أنواع معينة منها أو مينع فيها سري املشاة، كما ين

مني سالمتها وسالمة الركاب   وحيدد أماكن إنتظار ووقوف املركبات وإصدار التعليمات الالزمة النتظام حركة املرور و
الس احمللية املختصة.   واملشاة واملركبات، وذلك كله بعد أخذ رأى ا

الشرتاك مع قسم املرور املختص تنظيم ووضع احلواجز واإل شارات وآالت التنبيه الالزمة  وتتوىل هيئة السكك احلديدية 
  عند تقاطع الطرق مع اخلطوط احلديدية. 

ولقسم املرور املختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سري سيارات النقل العام للركاب وله اختاذ ما يراه الزما لصاحل  
لنسبة جلميع مستعملى الطرق العامة.   املرور أو األمن العام أو الصحة العامة 

ت أو األشياء ىف الطريق العام حبالة ينجم عنها تعريض حياة الغري أو أمواله  - ٦٥مادة  ال جيوز ترك املركبات أو احليوا
  للخطر أو تعطيل حركة املرور أو إعاقتها.



 
وعلى اهليئات واملؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغريها وعلى املقاولني وغريهم إخطار قسم املرور املختص قبل  

ارا  الشروع ىف لطرق العامة، ووضع لوحات للتحذير وعالمات محراء   إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد 
لطرق.    ومصابيح تشع ضوءا أمحر ليال حتدد من بعد ال يقل عن مائة مرت من أماكن وجود العمليات واإلنشاءات 

لطريق اإلدارى. ولرجال املرور والشرطة اختاذ أية إجراءات وقائية تكون الزمة،    وهلم إزالة املخالفة على نفقة املتسبب 

ثري مخر أو خمدر وإال سحبت رخصة قيادته إدار ملدة   - ٦٦مادة  حيظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا حتت 
لوسائل الفني ة الىت  تسعني يوما، ولضباط وأمناء ومساعدى الشرطة واملرور عند االشتباه فحص حالة قائد املركبة 

التفاق مع وزير الصحة، أو إحالته إىل أقرب مقر شرطة أو مرور إلحالته إىل أقرب جهة طبية  حيددها وزير الداخلية 
خمتصة لفحصه، فإذا امتنع أو جلأ إىل اهلرب سحبت رخصته إدار للمدة املذكورة وعند ارتكاب ذات الفعل خالل سنة  

ائيا وال جيوز إعادة الرتخيص قبل  تلغى الرخصة إدار ملدة ستة أشهر ىف ا حلالتني، فإذا تكرر ذلك سحبت الرخصة 
ريخ السحب.    انقضاء سنة على األقل من 

فإذا تبني عند وقوع إحدى حوادث املركبات، أن قائد املركبة كان ىف حالة سكر نتيجة تناوله مخرا أو خمدرا أو كان حتت 
  نبه إىل أن يقيم الدليل على نفى خطئه.ثريها أثناء القيادة افرتض اخلطأ ىف جا

مر املصابني وإبالغ أقرب   - ٦٧مادة  ت لألشخاص أن يهتم  على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصا
حلادث فور وقوعه، وعليه عند الضرورة نقل املصاب إىل أقرب مكان إلسعافه.    رجل مرور أو شرطة أو إسعاف 

مسه أو حائزها أو املسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة   على قائد أية - ٦٨مادة  مركبة أو املرخصة 
  واملرور عن اسم وعنوان من كان يقود املركبة ىف وقت معني.

ملخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات املنفذة له، كما  - ٦٩مادة  ملركبة  ال جيوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح 
ا.ال جيو    ز تركيب سريينة هوائية أو ما مياثلها من أجهزة وإال جاز ىف مجيع هذه األحوال ضبطها واحلكم مبصادر

كل سائق سيارة أجرة امتنع بغري مربر عن نقل الركاب، أو تقاضى أجرا أكثر من املقرر، تسحب إدار    - ٧٠مادة 
ات املخالفة خالل سنة، جيوز أن تسحب إدار رخصة  رخصة قيادته ملدة ال جتاوز ثالثني يوما. وىف حالة ارتكاب ذ

  قيادته ملدة ال جتاوز ستني يوما. 

وإذا ضبطت سيارة أجرة تنقل عددا من الركاب يزيد عن احلد األقصى املقرر هلا أنذر مالكها وسائقها مبعرفة قسم املرور  
ريخ وقوع املختص ويؤشر بذلك برتخيص تسيري السيارة وترخيص قيادة السائق وإذا تكر  ر ذلك خالل سنة من 

م أو للمدة الباقية من الرتخيص إذا   ا املعدنية ملدة ال تزيد على عشرة أ املخالفة جاز سحب رخصة السيارة ولوحا
كانت أقل من ذلك، وعند تكرار ذلك مرة أخرى تسحب الرخصة واللوحات املعدنية ملدة ال تزيد على ثالثني يوما أو  

الرتخيص أيهما أقل، وىف هذه األحوال يكون ملالك املركبة اسرتداد الرخصة واللوحات طبقا لألوضاع  للمدة الباقية من  
لفقرة الثالثة من املادة    من هذا القانون.  ١٦املبينة 



 
  ٦٣و ٤١و ٣٨و ٣٧و ٣٦و ٣٥و ٢و ١تسرى على تسيري وقيادة مركبات املرتو والرتام أحكام املواد  - ٧١مادة 

  من هذا القانون.  ٦٧و ٦٦فقرة أوىل و ٦٥و

عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعال خمالفا لآلداب العامة ىف املركبة أو إذا مسح بذلك، يسحب ترخيص   - ٧٢مادة 
ريخ الضبط.    املركبة واللوحات املعدنية ورخصة قائدها ملدة ال جتاوز ثالثني يوما من 

  أدى ثلث الضريبة السنوية أو ثلث القسط املستحق.وللمرخص له اسرتداد الرخصة واللوحات املعدنية إذا 

ىف مجيع األحوال الىت ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو سحب  - ٧٣مادة 
ئبه فور عرض األمر عليه عقب ضبط املخالفة،  اللوحات إدار يصدر القرار بذلك من رئيس قسم املرور املختص أو 

ذا القرار أن يتظلم منه إىل النيابة املختصة الىت يكون هلا إقرار  ولصاحب الشأ ريخ إخطاره  م من  ن خالل سبعة أ
ريخ التظلم.  م من    التصرف أو تعديله أو إلغاؤه، وذلك ىف مدة ال جتاوز ثالثة أ

النيابة خالل مخسة عشر   وىف مجيع األحوال لصاحب الشأن أن يتظلم أمام حمكمة اجلنح واملخالفات املختصة من قرار
ريخ صدوره، ولو مل تكن الدعوى اجلنائية قد رفعت، وتفصل احملكمة ىف التظلم على وجه السرعة بعد   يوما من 

  االطالع على األوراق ومساع أقوال املتظلم، والنيابة العامة إذا رأت لزوما لذلك.

   



 
  الباب السادس 

ت    العقو

  

لتدا - ٧٤مادة  ية عقوبة أشد ىف أى قانون آخر، يعاقب بغرامة ال مع عدم اإلخالل  بري املقررة ىف هذا القانون أو 
  تقل عن جنيه واحد وال تزيد على عشرة جنيهات كل من ارتكب فعال من األفعال اآلتية:

لطري١(   ق.) قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن احلد األدىن للسرعة املقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة املرور 

  ) مساح قائد املركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من املركبة.٢(

  ) خمالفة مركبات النقل لشروط وزن احلمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طوهلا. ٣(

) قيادة املركبة ليال بدون استعمال األنوار األمامية املقررة، واألنوار اخللفية احلمراء أو عاكس األنوار املقرر، وذلك  ٤(
  اء كانت األنوار غري مستعملة فعال أو غري صاحلة لالستعمال، أو غري موجودة. سو 

  ) استعمال األنوار العالية املبهرة للبصر أو املصابيح الكاشفة على وجه خمالف للمقرر ىف شأن استعماهلا. ٥(

غرية األمامية واألنوار احلمراء  ) وقوف املركبة ليال ىف الطريق العام ىف األماكن غري املضاءة بدون إضاءة األنوار الص٦(
  اخللفية أو عاكس األنوار املقرر.

  ) استعمال قائد املركبة اآللية هلا ىف غري الغرض املبني برخصتها. ٧(

نية من هذا القانون.  ٧٠، ٦٥) خمالفة أحكام املادتني ٨(   فقرة 

  رور اخلاصة بتنظيم السري. ) عدم اتباع قائد املركبة إلشارات املرور وعالماته وتعليمات رجال امل٩(

ر الطريق املعد للسري ىف االجتاهني.١٠(   ) عدم التزام اجلانب األمين من 

  من هذا القانون. ٦٩، ٦٧) خمالفة أحكام املادتني ١١(

) تسيري مركبة ىف الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير  ١٢(
لصحة أو مؤثرة على صالحية الطريق للمرور أو يتساقط من من محول تها أو يسيل منها مواد قابلة لالشتعال أو مضرة 

  محولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملى الطريق أو تؤذيهم.

حل - ٧٥مادة  ية عقوبة أشد ىف أى قانون آخر يعاقب  لتدابري املقررة ىف هذا القانون أو  بس مدة مع عدم االخالل 
حدى هاتني   ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن عشرة جنيهات وال تزيد على مخسة وعشرين جنيها أو 

  العقوبتني كل من ارتكب فعال من األفعال اآلتية:



 
  ) قيادة مركبة آلية بسرعة جتاوز احلد األقصى للسرعة املقررة.١(

ا أو كانت ر ٢( ا املعدنية. ) قيادة مركبة آلية غري مرخص  ا أو سحبت رخصتها أو لوحا   خصتها قد انتهت مد

ا أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف ٣( ) قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة ال جييز قياد
ا.   سر

  ة املنصرفة هلا.) عدم محل املركبة للوحات املعدنية املنصرفة هلا أو استعمال لوحات معدنية لغري املركب٤(

  ) قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت مجيع فراملها أو إحداها غري صاحلة لالستعمال.٥(

ت غري صحيحة ىف النماذج أو الطلبات املنصوص عليها ىف هذا القانون والقرارات املنفذة له.٦(   ) تعمد إثبات بيا

  لعامة أو إعاقتها. ) تعمد تعطيل حركة املرور ىف الطرق ا٧(

  فقرة أوىل من هذا القانون. ٧٠) خمالفة أحكام املادة ٨(

ا.    وىف مجيع هذه احلاالت تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع اجلرمية األوىل خالل سنة من ارتكا

ية عقوبة أشد ىف أى قانون - ٧٦مادة  لتدابري املقررة ىف هذا القانون أو  آخر يعاقب قائد املركبة   مع عدم اإلخالل 
حدى هاتني   حلبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن عشرين جنيها وال تزيد على مخسني جنيها أو 

ثري مخر أو خمدر.    العقوبتني إذا ارتكب أية خمالفة لقواعد املرور وثبت أنه كان أثناء القيادة حتت 

  لفعل مرة أخرى خالل سنة.وتضاعف العقوبة ىف حالة ارتكاب ذات ا

ية عقوبة أشد ىف أى قانون آخر، يعاقب على خمالفة  - ٧٧مادة  لتدابري املقررة ىف هذا القانون أو  مع عدم اإلخالل 
ذا القانون والقرارات املنفذة له بغرامة ال تقل عن مخسني قرشا وال تزيد على مائة قرش.   األحكام األخرى الواردة 

لقيادة الرتكابه فعال معاقبا عليه مبقتضى املواد من إذا  - ٧٨مادة  من  ٧٧إىل  ٧٤حكم على قائد مركبة مرخص له 
ن رخصة القيادة ملدة ال جتاوز سنة من اليوم التاىل لتاريخ انتهاء   هذا القانون، فللقاضى أن يضمن احلكم وقف سر

ريخ احلكم إلكراه البدىن أو من    إذا كان مقرو بوقف التنفيذ. تنفيذ العقوبة أو التنفيذ 

مر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء احملكوم عليه املدة الىت حيددها القاضى   وىف هذه األحوال جيوز للقاضى أن 
  من هذا القانون. ٤٣حدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة املشار اليها ىف املادة 

ناء على نص آخر ىف هذا القانون حتسب مدة الوقف اإلدارى من املدة  وىف األحوال الىت توقف فيها الرخصة إدار ب 
لوقف خالهلا.   احملكوم 



 
تكون احملاضر احملررة من رجال الشرطة واملرور ىف اجلرائم الىت تقع خمالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات   - ٧٩مادة 

لنسبة ملا ورد فيها من وقائع إىل أن يثبت ا   لعكس.املنفذة له، حجة 

من هذا القانون والىت يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية،  ٧٧جيوز ىف احلاالت املبينة ىف املادة  - ٨٠مادة 
الصلح بدفع مبلغ مخسني قرشا ويكون الصلح ىف املخالفات الىت تقع من املشاة بدفع مبلغ مخسة وعشرين قرشا، 

  لصلح. وتنقضى الدعوى اجلنائية ىف احلالتني بدفع مبلغ ا

  وينظم هذا القرار إجراءات الصلح واألجل الذى تؤدى فيه قيمته واجلهات الىت يطبق فيها هذا النظام. 

يقاف   - ٨١مادة  مر  لسيارة فيجوز للنيابة العامة أن  رتكاب جرمية قتل أو إصابة خطأ  م قائد أية سيارة  إذا ا
ن رخصة القيادة املنصرفة اليه ملدة ال جتاوز  شهرا وهلا إذا رأت مدة إيقافه أن تعرض األمر على القاضى اجلزئى  سر

لغائه أو امتداده للمدة الىت حيددها.   ليأمر 

  

  الباب السابع 

  أحكام ختامية 

لس االعلى للمرور -الفصل األول    ا

  

املرور ودراسة مشاكله  ينشأ بوزارة الداخلية جملس أعلى للمرور يتوىل التخطيط ووضع السياسة العامة ملرفق  - ٨٢مادة 
  ووسائل النهوض به، ويشكل من:

  

  رئيسا      أحد مساعدى وزارة الداخلية 

  }  مستشار الدولة لوزارة الداخلية 

{  

{  

{  

{  

{  



 
{  

{  

{  

  أعضاء  }

  أحد وكالء وزارات النقل واخلزانة واإلسكان والتشييد

  ممثل لالحتاد االشرتاكى العرىب 

  مدير اإلدارة املركزية للمرور 

  دارة مرور القاهرة مدير إ

  ممثل للنقابة العامة للنقل الربى 

م ىف شئون املرور. لس من يرى االستعانة خبرب   وجيوز لوزير الداخلية أن يضم إىل عضوية ا

لس وإجراءاته.   وينظم وزير الداخلية بقرار منه نظام العمل 

  

  أحكام انتقالية  -الفصل الثاىن 

  

ا، والرخص الىت تسرى رخص تسيري امل - ٨٣مادة  اية مد ذا القانون حىت  ا الصادرة قبل العمل  ركبات وقياد
ا خالل تسعني يوما من بدء العمل به، جيوز جتديدها خالل هذه املادة.    تنتهى مد

ذا القانون حق قيادة السيارات املنصوص  - ٨٤مادة  للحاصلني على رخصة قائدة سيارة خاصة أو أجرة عند العمل 
ا رخصة أخرى عند جتديدها طبقا   ٣٤) من املادة ٢ا ىف البند ( عليه من هذا القانون بذات الرخصة، إىل أن يستبدل 

  هلذا القانون مع مراعاة املدة املقررة ىف املادة السابقة.

  

  جدول الرسوم والضرائب 

  الضرائب  -أوال 

  



 
  ضرائب مركبات النقل السريع: - ١

  املبينة بعد إذا كان الوقود املستعمل ىف إدارة حمركها بنزينا صافيا على الوجه اآلتى:  ( أ ) تكون الضرائب عن املركبات

  

     جنيه  مليم

لنسبة للسيارات اآلتية:  ١٢  -   ضريبة سنوية 

  ( أ ) سيارات اإلسعاف اخلاصة.

  (ب) السيارات املعدة خلدمة اجلمعيات اخلريية املسجلة وفقا للقانون.

  (جـ) سيارات نقل املوتى. 

ملصانع واملنشآت.    (د) سيارات اإلطفاء اخلاصة 

ضريبة سنوية عن كل لرت من سعة أسطوانة احملرك الناجتة عن حركة املكابس تبعا ملواصفات املاكينة    ٥  -
لنسبة للسيارات اخلاصة.   حبد أدىن قدره عشرة جنيهات 

حبد أدىن قدره عشرة جنيهات    ضريبة سنوية عن كل لرت من سعة أسطوانة احملرك على الوجه السابق  ٥  -
  لنسبة للسيارات اآلتية:

  ( أ ) سيارات النقل اخلاص للركاب املخصصة لنقل تالميذ املدارس.

ألجر.   (ب) سيارات األتوبيس املخصصة ألغراض التدريب وال تنقل ركا 

  (جـ) السيارات السياحية. 

هزة واملعدة لنقل األمساك والطي   ور املذبوحة واللحوم واأللبان. (د) سيارات الثالجة ا

  (هـ) سيارات النقل املخصصة ألغراض التدريب وال تنقل بضائع أو أفرادا. 

ا روافع "ونش" أو آالت أو أجهزة والىت تكون مع املركبة وحدة كاملة وىف الوقت ذاته ال تنقل   (و) السيارات املثبت 
 .   بضائع أو مؤ

  عية. وتقرب قيمة الضريبة إىل القرش.(ز) اجلرار الذى يقطر مقطورة غري زرا

كسى" حبد أدىن قدره عشرة جنيهات   ٢  - لنسبة لسيارات األجرة "   ضريبة سنوية عن كل راكب 

  سنو عن كل كيلو جرام من الوزن الصاىف لسيارات نقل البضائع واألشياء.   -  ٢٥



 
  للركاب والبضائع معا. سنو عن الكيلو جرام من الوزن الصاىف لسيارات النقل املشرتك   -  ٢٠

وتكون الضريبة سنو عن سيارات النقل العام للركاب وسيارات النقل اخلاص للركاب املخصصة لنقل العاملني ىف 
س على الوجه   الشركات أو اهليئات إذا كان الوقود املستعمل ىف حمركها بنزينا صافيا، وكذلك عن مركبات الرتوىل 

  اآلتى:

  ركاب األربعة األول. عن كل راكب من ال  ٥  ٢٥٠

  عن كل راكب زاد على ذلك.   ٢  ٢٥٠

  ضريبة سنوية عن املوتوسيكل املفرد أو الدراجة اآللية املفردة.   ١  ٥٠٠

  ضريبة سنوية عن املوتوسيكل ذى العربة أو الدراجة اآللية ذات العربة.  ٣  -

  ضريبة سنوية عن املوتوسيكل ذى الصندوق املعد لنقل البضائع واألشياء.  ١٠  -

س إىل مثليها إذا كان الوقود املستعمل ىف إدارة حمرك املاكينة   وتزاد مجيع هذه الضرائب عدا املقررة على مركبات الرتوىل 
  غري البنزين الصاىف.

وتزاد إىل أربعة أمثاهلا إذا كان الوقود املستعمل هو الكريوسني الصاىف أو خملوطا طبقا لألوضاع الىت حيددها وزير  
  رار منه.الداخلية بق

جنيه)   ١جنيها) سنو وضريبة الرخصة املوقنة جنيها واحدا ( ٢٠(ب) تكون ضريبة الرخصة التجارية عشرين جنيها (
  عن اليوم الواحد. 

(جـ) تكون الضريبة عن اجلرار املفرد أو الذى يقطر مقطورة زراعية وعن كل آلة ذات عجالت تسري على الطريق العام  
. ٢ص أو األشياء جنيهني (وغري معدة لنقل األشخا   جنيه) سنو

  (د) ضرائب املركبات املقطورة: 

  تكون هذه الضرائب سنو عن املركبات املقطورة املبينة بعد كاآلتى:

  

     جنيه  مليم

لسيارة اخلاصة "الكارافان".   ١٢  -   عن املقطورة امللحقة 

  عن املقطورة الزراعية.  ١٥  -

  صرح به للمقطورات املخصصة لنقل الركاب. عن كل راكب من عدد الركاب امل  ٢  ٢٥٠



 
عن الكيلو جرام من الوزن الصاىف للمقطورة أو نصف املقطورة غري الزراعية املخصصة لنقل   -  ٢٥

  البضائع واألشياء.

عن الكيلو جرام من الوزن الصاىف للمقطورات امللحقة بسيارات النقل املشرتك للركاب والبضائع    -  ٢٠
  عها. معا والىت تكون من نو 

هزة واملعدة لنقل األمساك والطيور املذبوحة    -  ١٥ ( أ ) عن الكيلو جرام من وزن املقطورات الثالجة ا
  واللحوم واأللبان.

ا روافع "ونش" أو آالت او أجهزة   (ب) عن الكيلو جرام من وزن املقطورات غري املعدة لنقل بضائع ومؤن واملثبت 
  وتكون معها وحدة كاملة.

لسيارات   ٪٥٠مبقدار   (هـ) تزاد الضرائب الىت تستحق عن السيارات اخلاصة واملركبات املقطورة (الكارافان) امللحقة 
اخلاصة، وسيارات األجرة وسيارات النقل اخلاص للركاب عدا املخصصة لنقل الطلبة، واملوتوسيكل والدراجة اآللية غري 

  دة إىل اخلزانة العامة.املعدين لنقل البضائع واألشياء، وتؤول حصيلة هذه الز 

  ضرائب مركبات النقل البطئ: - ٢

  تكون هذه الضرائب سنو كاآلتى:

  

    جنيه  مليم

  عن عربة الركوب.  ١  -

  عن عربة نقل املوتى.  ١  -

  عن عربة النقل.   ١  -

  عن دراجة الركوب املعدة لإلجيار.  -  ٢٠٠

  عن الدراجة ذات الصندوق.   ١  -

  عن دراجة الركوب اخلاصة.   -  ١٠٠

  عن عربة اليد.   -  ١٠٠

  الرسوم  -نيا 

  



 
  رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع.  - ١

  تكون رسوم رخص القيادة وجتديدها كاآلتى:

  

    جنيه  مليم

  عن الرخصة الىت تسرى ملدة مخس سنوات.   ١  -

  عن الرخصة الىت تسرى ملدة سنتني.  -  ٤٠٠

  هر.عن رخصة القيادة املؤقتة للتعليم ملدة ستة أش  -  ٦٠٠

  عن بدل الفاقد أو التالف.  -  ٢٠٠

  رسوم رخص قيادة مركبات النقل البطئ: - ٢

  عن رخصة عربة ركوب أو نقل ملدة مخس سنوات وحيصل مثل هذا الرسم عند جتديدها.  -  ٥٠٠

  عن بدل الفاقد أو التالف.  -  ١٠٠

  رسوم أخرى: - ٣

لف لرخصة تسيري أية مركبة من مركبا  -  ٤٠٠   ت النقل السريع. رسم بدل فاقد أو 

  رسم سنوى مقابل استعمال اللوحتني املعدنيتني للمركبة.  -  ٤٠٠

  رسم سنوى مقابل استعمال لوحة املقطورة ولو حىت الدراجة اآللية واملوتوسيكل.   -  ٢٠٠

  رسم سنوى مقابل استعمال اللوحة املعدنية ملركبات النقل البطئ.  -  ١٠٠

لف لرخصة تسيري  -  ٢٥٠    عربة الركوب وعربة نقل املوتى.رسم بدل فاقد أو 

لف لرخصة تسيري عربة النقل.   -  ١٥٠   رسم بدل فاقد أو 

لف لرخصة تسيري دراجة الركوب املعدة لإلجيار والدراجة ذات الصندوق.   -  ١٠٠   رسم بدل فاقد أو 

لف لرخصة دراجة الركوب اخلاصة وعربة اليد(*)  -  ٥٠   رسم بدل فاقد أو 

جلريدة الرمسية ىف  (*) ينظر االستدراك   مكرر. ٥٢العدد  - ١٩٧٣ديسمرب سنة  ٣١املنشور 

   



 
  املذكرة االيضاحية 

  ١٩٧٣لسنة  ٦٦ملشروع القانون رقم 

  

  أصول التنظيم احلاىل: - ١

ت النقل والصندوق الصادرة بتاريخ  بقرار  ١٨٩١من يناير سنة  ٧صدر أول تنظيم قانوىن لتسيري املركبات بالئحة عر
ظر   الداخلية. من 

وقد هدفت هذه الالئحة اىل وضع تنظيم شامل ىف هذا الشأن، فقد أوجبت الرتخيص بتسيري هذا النوع من املركبات 
وبينت كيفية الرتخيص وشروطه كما أوجبت وضع لوحات معدنية مرقمة عليها، كذا نظمت هذه الالئحة أحكام 

حوال سحبه مث تعرضت لقواعد املرور وآدابه، وقد حلق هذه  رخصة القيادة هلذا النوع من املركبات وبينت شروطه وأ
لنسبة حملافظة القاهرة ىف    ١٩٢٤من يوليو  ٢٧الالئحة عدة تعديالت كان آخرها 

فذة املفعول حىت اآلن.    وفيما عدا ذلك فال تزال 

ت الركوب واألوتوبيس بتاريخ  ى اىل وضع تنظيم وهدفت هى األخر  ١٨٩٤من يوليو  ٢٦وتال ذلك صدور الئحة عر
شامل هلذا النوع من املركبات من حيث وجوب الرتخيص وشروطه وجتديده مث شروط األمن واملتانة والغاء الرخصة وعدد 
الركاب املصرح به، كذا نظمت رخصة القيادة وقواعد املرور والتعريفة، وقد أدخلت عليها عدة تعديالت جزئية وال زالت  

  فذة املفعول حىت اآلن.

لنسبة للدراجات: فقد سبق تنظيمها بعدة تنظيمات منها قرار وزير الداخلية الصادر ىف أم وآخرها  ١٩٢٧يوليو  ٢٠ا 
وقد تضمنت شروط املتانة واألمن الالزم توافرها   ١٩٤١يوليو سنة  ٤الئحة الدراجات الصادرة بقرار وزير الداخلية ىف 
ا ىف الطرق العامة ملن تقل سنه عن عشر سنوات مع  ىف الدراجة وشروط األمن ىف استعماهلا للركوب،  وعدم جواز ركو

جري الدراجات وعماهلا، مث تعرضت لقواعد املرور وآدابه.   منع التأجري إىل هؤالء من أصحاب حمال 

لنسبة للسيارات: فقد صدر أول تنظيم هلا بالئحة السيارات الصادرة بقرار وزير الداخلية ىف    ديسمرب سنة ٣٠أما 
ا الئحة السيارات الصادرة بقرار وزير الداخلية ىف  ١٩٠٣ ، مث حددت الضرائب  ١٩١٣يوليو سنة  ١٦مث استبدل 

لقانون رقم  بتقرير النظام اخلاص برسوم   ١٩٣٤الصادر ىف أول يوليو سنة  ١٩٣٤لسنة  ٤٤والرسوم املستحقة عنها 
ارات وقواعد املرور وهو القانون املعمول به حاليا وقد  بشأن السي ١٩٥٥لسنة  ٤٤٩السيارات، مث صدر القانون رقم 

ا، مث تقرير الضرائب والرسوم املستحقة عليها، واكتفى   اقتصر هذا النظام على تنظيم الرتخيص بتسيري السيارات وبقياد
لنسبة لكل املركبات.   ببعض قواعد املرور وجعلها ملزمة 

  اهلدف من املشروع: - ٢



 
لنسبة قد كشف التطبيق العم لى عن قصور التنظيم القانوىن السابق بيانه اذ أن التطور العلمى وما صحبه من تقدم آىل 

للمركبات جعل من الطريق العام خطرا على األرواح واألموال ان مل يعمل املشرع على حتقيق األمن الالزم الستعماله  
ون املواطن الذى يتعني محايته ىف استعمال الطريق العام  محاية لألرواح واألموال معتمدا ىف ذلك ىف املقام األول على تعا 

ومنع ما قد يتم من خطر يصاحب االستعمال من اخطاء اذ ان اخلطر ال يقتصر على مرتكبه وحده بل يتناول ىف املقام 
ء ممن ال ذنب هلم سوى ضرورة استعماهلم للطريق العام، وهو خطر قد ينتشر وميتد اىل  اعداد غري األول غريه من األبر

ألموال.   حمدودة مقدما من األشخاص فضال عن اضراره 

لوفاة جياوزون من   وقد كشفت احصائيات حوادث املرور ىف مجيع دول العامل ان ضحا حوادث املرور الىت تنتهى 
م على الكسب لنسبة للمصابني فقد تكون جسيمة وتؤثر ىف قدر ر هذه احلوادث  ألوبئة، أما آ   .ميوتون 

ت   وال يقتصر األمر على ذلك فان النقل ىف العصر احلديث مبا صاحبه من تطور آىل سريع أصبح ضرورة من ضرور
االقتصاد سواء ىف نقل األشخاص أو البضائع وأضحت هذه الضرورة ذات أثر ضخم ىف االنتاج مما يبدو أثره حاليا ىف  

  مجيع دول العامل.

دف حتقيق هذا األمن على خري وجه، وهذا هو اهلدف اجلوهرى  هلذا اجته املشروع اىل تنظيم شامل أل من الطريق العام 
  الذى صدر عنه املشروع واجته اىل حتقيقه وهو وحده قوامه ىف كل تنظيماته.

القتصار  وعلى ذلك، فقد تضمن املشروع تنظيما شامال الستعمال الطريق العام بواسطة املركبات أو املشاة، وعىن 
ركا للقرارات الوزارية املنفذة له مهمة معاجلة التفاصيل حتقيقا للمرونة ىف مواجهة عجلة التطور، على الكليا  ت الضرورية 

ت الىت جيرها احليوان أو يدفعها  وقد عىن بتنظيم كافة أنواع املركبات من سيارات وغريها من مركبات آلية مث العر
لطريق العام  االنسان والدراجات وبذلك فقد وضع تنظيما شامال الجتاه اىل األخطار األساسية  للمركبات، كما عىن 

ا مع تشديد العقاب ىف نفس الوقت حتقيقا هلدفه.    للقضاء على أسبا

  نظرة عامة على املشروع:

ريخ نشره ملنح مهلة كافية للكافة لتبني أحكامه وىف   ملشروع بعد ستة أشهر من  تضمن قانون االصدار مهلة للعمل 
ت والدراجات. نف لسيارات والعر   س الوقت تضمن الغاء صرحيا للتنظيمات السابقة املتعلقة 

  ينقسم املشروع اىل مثانية أبواب جيمع مع كل منها األحكام املتجانسة ىف موضوع واحد.

  فالباب األول: 

ا مث    يعاجل أنواع املركبات.يعاجل استعمال الطريق العام ىف املرور وضرورة الرتخيص لتسيري املركبات وقياد

  فالفصل األول: 

ا.    يتضمن األحكام التمهيدية الستعمال الطريق العام ىف املرور وتسيري املركبات وقياد



 
وقد كشف املشروع عن دافعة وهدفه ىف املادة األوىل منه على أن استعمال الطريق العام جيب أن يكون على وجه ال  

من الطريق أو تعطيل أو اعاقة انتفاع الغري به، مث تضمن  يعرض األرواح أو األموال للخطر وال ي ؤدى اىل االخالل 
ا، مث عىن بتحديد بعض املصطلحات منعا لكل لبس فحدد   األصل من اشرتاط الرتخيص السابق لتسيري املركبة أو قياد

ملركبة والطريق العام وقسم املرور املختص.    املقصود 

  أما الفصل الثاىن: 

ن أنواع املركبات وتقسيمها اىل النوعني اجلوهريني ومها مركبات النقل السريع وقد عرف أنواعها ىف الفرع فقد عىن ببيا
  األول ومركبات النقل البطئ وعرف أنواعها ىف الفرع الثاىن من هذا الفصل. 

  أما الباب الثاىن: 

ا وأهم ما اس تحدثه وجوب جتديد الرتخيص قبل  فقد عاجل ىف فصلني رخص تسيري مركبات النقل السريع ورخص قياد
لتصرف   انتهاء أجله مث وضع حلوال للمشاكل العملية الىت نشأت عن تغيري شخص املالك خالل مدة الرخصة سواء 

لنسبة للورثة ومصفى الرتكة مث ما يطرأ على أهلية املالك من ادارة أمواله ومنها املركبات من نقص  لوفاة  االختيارى أو 
 حكمها مث التفالس واالعسار مث عاجل تغيري أجزاء املركبة وحمل سكن املرخص له بتقرير اعتبار الرخصة  أهليته وما ىف

ملغاه أو سحبها ملدد معينة ىف حالة خمالفة ما قرره من أحكام جوهرية كما أنه بعد أن ألغى من أنواع السيارات الرميس  
الرخصة املؤقتة، مث أعاد تنظيم أنواع رخص القيادة مبينا   وأدرجها ىف األجرة واستحدث اىل جانب الرخصة التجارية

  حكم كل منها ومقررا جزاءات ادارية بسحب الرخصة ىف احلاالت اخلطرية ضما لتنفيذ أحكامه.

  وىف الباب الثالث:

ا.   عاجل ىف فصلني رخص تسيري مركبات النقل البطئ ورخص قياد

التأمني االجبارى من حوادثها وترك تنظيم ذلك للقرار الوزارى الذى   أما ىف مركبات النقل البطئ فقد استحدث نظام
لنسبة لكل نوع من أنواعها وال يسرى هذا الواجب اال بعد صدور القرار الوزارى املنظم هلذه األحكام  ينظم التأمني 

  لنسبة لكل نوع.

  وعاجل ىف الباب الرابع: 

اذ أن هدف القانون ليس اجياد مورد ماىل   -تبع ىف القانون احلاىل الضرائب والرسوم مراعيا فيها التخفيف عما هو م
ر ىف العمل من   ت االنتاج البشرية واملادية، وىف هذا املقام عىن حبسم ما قد  للدولة وامنا حتقيق األمن وصيانة ضما

لثابت ىف الدفاتر.   حدوث خالف ىف التواريخ بني الرخصة والدفاتر وجعل العربة 

  اخلامس: أما الباب



 
ركا التفاصيل للقرارات الوزارية فحظر قيادة السيارات على  فقد عاجل فيه قواعد املرور واستحدث فيه أحكاما جوهرية 
من تعاطى اخلمر مقررا عقوبة جنائية وسحب الرخصة مث اقام قرينة قانونية قابلة الثبات العكس اذا وقعت حادثة من  

ركبة اال من هو كامل الوعى واالنتباه يستطيع بسالمة تصرفه احملافظة على مثل هذا الشخص وذلك حىت ال يقود امل
  حياته وماله وحياة غريه وأمواهلم.

واذا كان  -وقد ثبت أن جزءا كبريا من احلوادث مردها أما تعاطى تلك املواد واما االجهاد الشديد من قائد املركبة 
ثريه حىت   االجهاد الشديد قرينة موضوعية على املسئولية عند وقوع احلادث فلم يرد املشرع حاليا أن جيرم القيادة حتت 

  يتم نضج الوعى. 

ملصاب وابالغ الشرطة أو االسعاف أو جهة املرور، وأجاز   كما أوجب على قائد املركبة املتسبب ىف احلادث العناية 
خلطر أو يعوق حركة املرور ازا لتها ادار على نفقة املتسبب بعد أن ألزم  ىف حالة ترك األشياء ىف الطريق مبا يهدد 

  املسئولني بوضع االشارات الالزمة للتحذير. 

  أما الباب السادس:

حلاالت األخرى  مر احملكمة بسحب الرخصة وذلك دون اخالل  ت وأجاز اىل جانب توقيعها أن  فقد نظم العقو
حدى مدارس  الىت يتحتم أو جيوز فيها سحب الرخصة ادار كما قرر جواز تع  ليق اعادة الرخصة على قضاء مدة 

  املرور. 

  أما الباب السابع:

لس األعلى للمرور وبيان تشكيله وذلك الجياد هيئة تضع ختطيطا مستمرا شامال   فقد تضمن ىف الفصل األول انشاء ا
فات عند جتديد الرخصة احلالية هلذا املرفق، مث عاجل ما يرتتب على اختالف التنظيم بني القانون احلاىل واملشروع من خال

  ىف ظل القانون اجلديد. 

ومن الظواهر األساسية أن املشروع مل يعف مركبات احلكومة اطالقا من الرتخيص امنا خول وزير الداخلية وضع نظام 
  الرتخيص الكفيل بتحقيق األمن وأن حيدد ما حتمله من لوحات معدنية بعد أن تعددت وتضاربت. 

ه املشروع ىف هذا الشأن قصر االعفاء من الضرائب والرسوم على املركبات اململوكة للحكومة ومن أهم ما استحدث
ر ىف هذا   الس احمللية كذا مركبات اهليئات العامة عدا تلك الىت تستغل لقاء أجر حسما للخالف الطويل الذى  وا

  الشأن. 

عتبار أن    وعلى اجلملة فان املشروع حاول أن حيقق ىف جماله هدف الثورة من تكرمي االنسان وصون حياته وماله 
  االنسان هو ىف ذاته أغلى قيمة يتعني على القانون أن يرعاها وحيميها.



 
حالته اىل جملس  صدار قراره  ويتشرف وزير الداخلية بعرض املشروع على السيد رئيس اجلمهورية للتفضل عند املوافقة 

  الشعب.

  

  ئب رئيس الوزراء

  ية ووزير الداخل

 ممدوح سامل


