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 : الملخص

  ٣المركبات وايضًا كيف يتم تسجيل وترخيص المركبات حسب المادة رقم  يلخص هذا البحث مخالفات السير وتحصيلها واالستعالم عن  
(، وأحكام تسجيل وترخيص المركبات وفئات استعمالها بموجب نظام قانون السير األردني كما ورد في  2008من قانون السير األردني )

سير االردني والعقوبات التي تقع على عاتق المخالفين من قانون ال  ٢٤، و تم توضيح مخالفات السير كما ورد في المادة رقم  ٤المادة رقم  
ما العقوبات التي تقع على عاتق المنذنبين   ٢٠٠٨من قانون السير االردني لعام    ٣١لهذه االنظمة والتعليمات واوضحت المادة رقم  

 والمخالفين لهذه القوانين. 

 : المقدمة

رع تهم الباحثين والقانون وصناع القرار وشرطة المرور والمجتمع ككل. تم القضايا المرتبطة بالسرعة المفرطة وعواقب السلوك المتسا
اإلبالغ عن السرعة لتكون المشكلة األولى للسالمة على الطرق في جميع أنحاء العالم تؤدي السرعة الزائدة إلى زيادة تواتر وشدة حوادث 

مة على الطرق. يهدف دليل إدارة السرعة الذي نشرته الشراكة الطرق تظل إدارة السرعة أحد أكبر التحديات التي تواجه ممارسي السال
المنخفضة   البلدان  في  الطرق  على  السالمة  السياسات وممارسي  لواضعي  والتوجيه  المشورة  تقديم  إلى  الطرق  على  للسالمة  العالمية 

 لتي بدأت بالفعل برامج إدارة السرعة. والمتوسطة الدخل )بما في ذلك األردن( واالستفادة من خبرة عدد من األشخاص. من البلدان ا

العالقة بين السرعة والصدمات على الطرق في األردن مقبولة جيًدا المشاة هم الفئة األكثر تضرًرا من مستخدمي الطريق نتيجة السرعة  
دد حوادث الطرق ع  1كم / ساعة(. ويبين الجدول    50الزائدة. أن غالبية حوادث المشاة وقعت على طرق منخفضة السرعة )أقل من  

كم / ساعة    60كم / ساعة و    40في األردن مقارنة بحدود السرعة على تلك الطرق. تشير الطرق التي تكون فيها السرعة المحددة بين  
 إلى أعلى نسبة من الضحايا. 

يربط الحوادث   تركز معظم دراسات السالمة على الطرق التي أجريت في األردن بشكل أساسي على تحليل بيانات االصطدام الذي
واإلصابات بأسباب الحوادث التي أبلغت عنها شرطة المرور في تقاريرها الرسمية. تستخدم هذه الدراسة بيانات من استطالع تم اإلبالغ 

بطة عنه ذاتًيا للتحقيق في السرعة بين السائقين األردنيين ، الستكشاف مواقف السائقين فيما يتعلق بالسرعة وما إذا كانت السرعة مرت
 بشكل كبير بالتورط في التصادم أو تلقي غرامات مرورية.

مخالفات السير من األمور التي تشكل أهمية كبيرة لدى أصحاب المركبات والسيارات حرًصا منهم أن يتعرضوا للمسألة القانونية أو وقوع 
وتية )شبكة اإلنترنت( عن طرق االستعالم عن  غرامات عليهم باهظة الثمن، لذلك نجد الكثير من األشخاص يبحثون على الشبكة العنكب

مخالفات السير في االردن، ومن خالل هذا المقال سوف نتحدث باستفاضة عن جميع تفاصيل طرق معرفة مخالفات المرور والسير في 
 األردن. 
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 معرفة مخالفات السير عن طريق رقم السيارة في االردن

االردن أصبح غاية في السهولة أكثر مما سبق، ألن عمان أطلقت تطبيق باسم تطبيق امانة عمان  االستعالم عن مخالفات السير في  
الكبرى الرسمي يتم تثبيته على الجوال، ويتيح للمستخدم من خالله معرفة جميع أنواع المخالفات ومن بينها المخالفات المرورية بإضافة  

ا ليكون جميع  الدولة  داخل  المستجدات  بشكل مستمر وطريقة إلى عرض جميع  الدولة  داخل نطاق  يحدث  بما  المام  على  لمواطنين 
 االستعالم عن المخالفات عن طريق رقم السيارة هي:

 : البحث عن تطبيق أمانة عمان الكبرى.اواًل  •
 : تثبيت التطبيق على جوالك.ثانًيا •
 : تسجيل الدخول بالبيانات الشخصية. ثالًثا •
 االستعالم عن طريق رقم السيارة.: اختيار رابًعا •

 االستعالم عن مخالفات المرور باسم المالك 

تختلف طرق االستعالم والبعض يفضل االستعالم عن المخالفات باستخدام بيانات مالك السيارة الموضحة على رخصة السائق لسهولة  
مستخدم من إرسال أو التقاط أحد الصور لعرض شكواه البيانات المستخدمة في عملية االستعالم، ونود أن نوضح أن التطبيق يمكن ال

بكل سهولة لالطالع عليها من خالل فريق العمل الخاص بالشكاوى واالستعالم عن مخالفات المرور باسم المالك يكون من خالل عدة  
 خطوات وهي: 

 قم باختيار االستعالم برقم الرخصة.  •
 ثم قم بالضغط على رقم الرخصة. •
 التابعة له الرخصة.  ثم قم بإدخال المركز •
 بعد ذلك اختر الفئة الخاصة بالرخصة.  •
 سيتم التحقيق من خالل ادخال الرمز الذى يظهر على الشاشة.  •
 واألن سيتم عرض جميع تفاصيل المخالفة من القيمة المطلوب سدادها إلى وقت أخذ المخالفة.  •

 تسجيل وترخيص المركبات

 - 3المادة 

I. بما في ذلك المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس    تسجل وترخص جميع أنواع المركبات
 الخدمات المشتركة في إدارة الترخيص في السجالت والقيود المخصصة لذلك. 

II.  .ال يجوز استعمال أي مركبة في المملكة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وتحمل اللوحات المقررة لها 

 كام الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة ما يلي : تستثنى من اح
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 المركبات العائدة للقوات المسلحة واالمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة. .1
 المركبات غير االردنية التي تحمل لوحات خاصة بها ومصرح لها قانونيا بدخول المملكة. .2
( كغم والتي تجر بواسطة الجرار الزراعي او المصممة لغايات النزهة او الصيد او  750)المقطورات التي ال يزيد وزنها الفارغ على  .3

 السياحة على ان تحدد اسس وشروط قطرها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. 
ارتها او المركبات غير المخلص عليها جمركيا والعائدة للوكالء التجاريين للمركبات او لمصانع المركبات او للمزاولين لمهنة تج .4

 لمراكز االبحاث المتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير المركبات.

 - 4المادة 

 تحدد أحكام تسجيل وترخيص المركبات وفئات استعمالها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية

 - 5المادة 

I.   ترخيصها إال بعد تقديم عقد تامين باستثناء المقطورات وأنصاف المقطورات ، ال يجوز تسجيل أي مركبة او ترخيصها او تجديد
يغطي مدة الترخيص لدى شركة تامين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تامين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن  

 الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقا ألحكام قانون تنظيم أعمال التامين الساري المفعول. 
II. طي عقد تأمين الرأس القاطر أو القاطرة المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن إستعمال المقطورة أو نصف يغ

 المقطورة أثناء قطرها.
III.   بالغير ال يسمح للمركبة غير االردنية دخول المملكة اال بعد تقديم عقد تامين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق

 الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقا الحكام قانون تنظيم اعمال التأمين الساري المفعول.
IV.   ال يسمح للمركبة غير األردنية دخول المملكة ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طيلة مدة إقامتها في المملكة ، على أن

 تزويد إدارة الترخيص بالبيانات المتعلقة بها. تقوم الجهات االردنية المختصة ب

 - 6المادة 

يخصص لكل مركبة رقم يميزها عن غيرها حسب صفة تسجيلها وترخيصها وال يجوز تغييره أو تبديله إال من قبل إدارة الترخيص وتنظم 
ها واإلحتفاظ بها بموجب نظام يصدر لهذه لوحات المركبات وصرف أرقامها وطباعتها ومواصفاتها وقياساتها وأثمانها وحاالت اإلعفاء من 

 الغاية.

 - 7المادة 

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يقوم الضباط العاملون في إدارة الترخيص بمهام الكاتب العدل عندما يتولون صالحية تنظيم   -أ
دار وكاالت خاصة ببيعها واستعمالها وأخذ  وتصديق العقود خاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها واص

التعهدات الالزمة وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات وأقوال االطراف فيها والتصديق على تواقيعهم عليها  
 وذلك وفقا لألصول واإلجراءات التـي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها. 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 واحد وأربعون  العدد

 م 2022  – آذار  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

575 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

إدار   -ب إدارة لمدير  المادة خارج  )أ( من هذه  الفقرة  في  الواردة  المعامالت  بإجراء  المكلف  الضابط  إنتقال  الموافقة على  الترخيص  ة 
 الترخيص مقابل رسوم خاصة بذلك.

إ   -ج لم يتم تسجيلها وتوثيقها في  المتعلقة بها باطلة ما  القانونية  التصرفات  المركبات ورهنها وسائر  دارة تعتبر معامالت نقل ملكية 
 الترخيص.

 - على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة ، تعتمد ادارة الترخيص الوكاالت التالية : -د

 الوكاالت العامة المحررة بين األصول والفروع واألزواج واالخوة واالخوات. .1
 الوكاالت الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب األصول.  .2
الخاصة المنظمة لدى الكاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة أي احكام وشروط خاصة يحددها الوزير بالتنسيق مع وزير  الوكاالت   .3

 العدل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

 تعتمد ادارة الترخيص الوكاالت العامة أو الخاصة المتعلقة بالمركبات لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها.  -هـ

 لسير مخالفات ا

 -  24المادة 

تحجز المركبة لمدة ثمان وأربعين ساعة في أي من الحاالت التالية على أن تسلم لمالكها بعد تصويب اوضاعها في الحاالت التـي   -أ
القانون  هذا  وفقًا الحكام  مبالغ مستحقة  واي  الرسوم  واستيفاء  السير  على مخالفات  المترتبة  الغرامات  قيمة  وتسديد  ذلك  تتطلب 

 ة والتعليمات الصادرة بمقتضـاه.واألنظم

 اذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا الحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه.  -1

 إذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة. -2

 اذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير أثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها . -3

 استعمال المركبة في غير الغايات واالغراض المرخصة من اجلها.  -4

قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئات األولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة وذلك حسب تعريف الفئات التي سترد بنظام   -5
 يصدر لهذه الغاية. 

 قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق. -6

 تركيب أجهزة إضافية )ضوئية أو صوتية( على المركبة غير المسموح لها بذلك. -7

 سير المركبة دون وجود لوحات أرقام أمامية وخلفية أو بلوحات بأرقام مزورة او بلوحات غير مشروعة.  -8
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 اذا انقضت مدة ستة اشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة. -9

 ا.قيادة مركبة مطلوب ضبطه  -10

 قياد مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت او المشتقات النفطية او أي مواد خطرة على الطريق.  -11

تحجز رخصة المركبة وتحال إلى إدارة الترخيص في أي من الحاالت التالية على أن تسلم لمالكها بعد تصويب أوضاع المركبة   -ب
تيفاء الرسوم واي مبالغ مستحقة وفقـًا الحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واس

 -الصادرة بمقتضاه :

 إذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ستة اشهر على انتهاء مدة رخصة المركبة. -1

 إذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها.  -2

 أي مواد ملوثة أخرى أثناء سيرها وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية. إذا كانت المركبة تنفث الدخان أو  -3

 تركيب مضخم على عادم صوت المركبة. -4

 قيادة المركبة ليال دون توافر أو استخدام أنوارها األمامية او الخلفية. -5

 مخالف لشروط التصريح.( سم بدون تصريح أو بشكل 420زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على ) -6

 بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.  -7

عدم تركيب أو عدم صالحية أو عدم استعمال جهاز )التاكوغراف( أو أي جهاز لمراقبة أو تحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة   -8
 بهذا الخصوص. 

 أو عاكســات على لوحات األرقام. وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف -9

 زيادة أبعاد صندوق الحمولة في المركبة خالفا لألنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. -10

للمدير أو من يفوضه حجز المركبة لمدة ال تزيد على اسبوع على أن تسلم لمالكها عند انتهاء مدة الحجز بعد الحكام هذا القانون    -ت
ت الصادرة بمقتضاه تسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير وفقا وذلك عند ارتكاب أٍي من مخالفات واألنظمة والتعليما

 السير التالية: 

 نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية أو عدم التزامها بتعرفة األجور المقررة. -1

أو عدم الوصول إلى نهايته أو االمتناع عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع في  تغيير أو عدم التقيد بخط نقل الركاب    - 2
 مركبات نقل الركاب العمومية. 
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 استعمال المركبة غير المرخصة بالصفة العمومية لنقل الركاب مقابل أجر. -3

 -  31المادة 

( مائة دينار كل 100( خمسين دينارا وال تزيد على )50يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن أسبوع وال تزيد على شهر أو بغرامة ال تقل عن )
   -من ارتكب أيا من المخالفات التالية:

 قيادة مركبة مرخصة للعمل خارج الطريق عند استعمالها على الطريق.  -1

 صة قيادة أجنبية. قيادة مركبة عمومية أردنية برخ -2

 تدريب السواقة دون الحصول على تصريح تدريب أو التدريب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية. -3
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 نصف المقطورة.

 وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكســات على لوحات األرقام. -14
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 الخاتمة

، بما في ذلك تكثيف إنفاذ الشرطة وزيادة العقوبات على   2008ام  بعد دراسة تأثير تدابير سياسة السالمة التي تم اتخاذها في ع 
 السرعة المفرطة ، يمكن االستنتاج ما يلي: 

" فعااًل للغاية في تقليل عدد حوادث المرور والوفيات 2008حتى مايو    2007"المطبق في ديسمبر    2007كان قانون المرور لعام   .1
 ( نتيجة لشكاوى السائقين. 2008تم استبداله بقانون أقل تقييًدا )قانون المرور لعام . ومع ذلك ، 2001مقارنة بقانون المرور لعام 

. انخفض عدد  2008وقانون المرور لعام    2007، أثر قانونان على إحصاءات المرور ؛ قانون المرور لعام    2008خالل عام   .2
والتي كانت بموجب قانون المرور لعام   2007م  مقارنة بعدد الحوادث والوفيات في عا  2008حوادث المرور والوفيات خالل عام  

عدًدا أقل من الحوادث    2008شهدت في عام    2007. الجدير بالذكر أن األشهر التي تم فيها تطبيق قانون المرور لعام  2001
فقط.    2008م  ، تم تطبيق قانون المرور لعا  2009. خالل عام  2008مقارنة بباقي األشهر التي تم فيها تطبيق قانون المرور لعام  

 ، إال أن عدد الوفيات استمر في االنخفاض. 2009ارتفع عدد حوادث المرور في عام 
على التوالي( مقارنة بمعدل الخطورة خالل   0.13و    0.14)  2009و    2008استمر معدل الشدة في االنخفاض خالل عامي   .3

 السنوات السابقة. 
 . 2008دد الحوادث مقارنة بقانون المرور لعام  أكثر فاعلية في تقليل ع 2007كان قانون المرور لعام   .4

بعقوبات أشد ، ألنه ساهم في تقليل الحوادث والوفيات أكثر من قانون    2007أخيًرا ، يوصى بشدة بإعادة تطبيق قانون المرور لعام  
الحوادث المرورية في    . باإلضافة إلى ذلك ، يوصى بتطبيق جميع سياسات السالمة الالزمة للحد من أثر ظاهرة2008المرور لعام  

األردن من خالل زيادة الوعي المروري لألسر والشباب واألطفال من خالل الكتيبات والمحاضرات وأنشطة المراكز الشبابية. يوصى  
أن  بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة مرورية آمنة من خالل إنشاء الجسور والمعابر والفحص الدوري للمركبة للتأكد من 

 المركبات في حالة جيدة ومجهزة بأجهزة السالمة الالزمة.
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 ، تسجيل وترخيص المركبات.٣(، المادة رقم 2008قانون السير األردني ) 
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 ، عقوبات مخالفات السير. ٢٤المادة رقم (،  2008قانون السير األردني ) 

 ، أنظمة وتعليمات السير.٣١(، المادة رقم 2008قانون السير األردني ) 

- 717:  35. تحليل الحوادث المرورية في التقاطعات الحضرية بالرياض ، تحليل الحوادث ومنع وقوعها ،  2003الغامدي ، علي س.  
724 . 

( ،  SORIC '98وادث الطرق في األردن. وقائع السالمة على الطرق: المؤتمر الدولي ). خصائص وتكاليف ح1998المساعيد ، هـ.  
 310-306أكتوبر ،  28-26البحرين 

م.    ، العلوم 2011حداد  ، جامعة  المدنية  الهندسة  قسم   ، أطروحة  ماجستير.   ، اربد  مدينة  في  المركبات  اصطدام  دراسة حوادث   .
 ن. والتكنولوجيا األردنية ، إربد ، األرد

 

Abstract : 

This research summarizes traffic violations and their collection and inquiries about vehicles, as well as how vehicles are 

registered and licensed according to Article No. 3 of the Jordanian Traffic Law (2008), and the provisions for vehicle 

registration and licensing and their categories of use under the Jordanian Traffic Law system as stated in Article No. 4, and 

traffic violations have been clarified. As stated in Article No. 24 of the Jordanian Traffic Law and the penalties for violators 

of these regulations and instructions, Article No. 31 of the Jordanian Traffic Law for the year 2008 clarified what are the 

penalties for violators of these laws. 
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