تعليمات التحقيق الفني في الحوادث المرورية لسنة 6102
صادرة استناداً ألحكام البند ( )8من الفقرة (أ) من المادة ( )01من قانون السير
رقم ( )94لسنة 6118م

المادة (:)0
تسمممممم لمممممات التعليممممممات ( تعليممممممات التحقيمممممق الفنمممممي فمممممي الحممممموادث المروريمممممة
لسنة  )6102ويعمل بها من تاريخ نشرلا في الجريدة الرسمية.
المادة()6
أ -لمقاصممممممد لممممممات التعليمممممممات توعتمممممممد التعريفممممممات الممممممواردة فممممممي قممممممانون السممممممير
المعممممممموا بممممممص واألنبمممممممة الاممممممادرة بمقت ممممممات حي ممممممما ورد الممممممن

ليهمممممما فممممممي

لات التعليمات ما لم تدا القرينة ل غير ذلك.
ب-يكممممممممون للكلمممممممممات والعبممممممممارات التاليممممممممة حي ممممممممما وردت فممممممممي لممممممممات التعليمممممممممات
المعاني المخااة لها أدنات ما لم تدا القرينة ل غير ذلك:
مخطممممممد الحممممممادث المممممممرور الكرو ممممممي  :التقريممممممر المممممممنبم مممممممن قبممممممل بممممممرا أو
محققمممممو الحممممموادث المروريمممممة فمممممي المديريمممممة أو أيمممممة همممممة أ مممممر توعتممممممد لهمممممات
الغايمممممة سممممموا

مممممان ورقيممممما ً أو الكترونيممممما ً لغايمممممات بيمممممان نتيجمممممة التحقيمممممق الفنمممممي

في الحوادث المرورية.
منممممممارق ال ممممممرر للمر بممممممة :المسمممممماقد األفقيممممممة لجسممممممم المر بممممممة والتممممممي تعر مممممم
أل ممممممرار مبا ممممممرة أو غيممممممر مبا ممممممرة مممممممن ممممممرا الحممممممادث المممممممرور وتشمممممممل
األ ممممممما المو ممممممودة

مممممممنها والمرتبطممممممة بهمممممما ويرمممممممم لهمممممما باألرقممممممام الممممممواردة

في مخطد الحادث المرور الكرو ي.

الجهممممممة المختاممممممة بممممممالتحقيق :لممممممي الجهممممممة ال ومكلفممممممة قانونمممممما ً بممممممالتحقيق الفنممممممي
في الحوادث المرورية.
المحقمممممممق الممممممممرور  :مممممممل ممممممممن ا تممممممماف دورة التحقيمممممممق الفنمممممممي فمممممممي الحممممممموادث
المروريمممممة التمممممي يمممممتم ا تمادلممممما ممممممن قبمممممل المعهمممممد الممممممرور األردنمممممي والمكلممممم
قانونا ً بالتحقيق في الحوادث المرورية.
بيمممممر الحممممموادث المروريمممممة :مممممل ممممممن مممممان حاصممممم ً لممممم دورة فمممممي

مممممادة بنممممما

الحممممممادث المممممممرور ولديممممممص الخبممممممرة الميدانيممممممة فممممممي مجمممممماا التحقيممممممق المممممممرور
مممممممدة ع تقممممممل ممممممن ممممممم

محقممممممق مممممممرور أو محا ممممممر فممممممي

سممممممنوات سمممممموا

المعهد المرور األردني.
الحممممممادث

ممممممد مجهمممممموا  :الحممممممادث المممممممرور المممممما تتعممممممر

لممممممص المر بممممممة أو

مسممممممممتخدمي الطريممممممممق أو الممتلكممممممممات العامممممممممة أو الخاصممممممممة مممممممممن قبممممممممل مر بممممممممة
مجهولمممممة فمممممر سممممماحقها ممممممن موقممممم الحمممممادث دون تممممموفر معلوممممممات نهممممما تممممم د
ل

بطها.

حمممممادث الامممممدم والفمممممرار :حمممممادث ممممممرور تتعمممممر

لمممممص المر بمممممة أو مسمممممتخدمي

الطريمممممق أو الممتلكمممممات العاممممممة أو الخاصمممممة ممممممن قبمممممل مر بمممممة فمممممر سممممماحقها ممممممن
موق الحادث م توفر معلومات نها قد ت د

ل

بطها.

الحمممممادث الممممممرور المفتعمممممل :مممممل واقعمممممة تمممممتم بنممممما

لممممم اتفممممما مسمممممبق بمممممين

أررافها بهدف الحاوا ل منفعة دون و ص حق.
الحمممممممادث المتعممممممممد أو المقامممممممود  :مممممممل واقعمممممممة تمممممممتم بعلمممممممم وتمممممممدبير وتح مممممممير
رمممممرف او أ مممممر وبمممممدون لمممممم بممممماقي األرمممممراف وتممممموحي بمممممان مسممممم ولية الحمممممادث
لممممم الطمممممرف الممممما ع لمممممم لمممممص بمممممص ويمممممد ل فمممممي مفهوممممممص اسمممممتخدام المر بمممممة
وسيلة أو أداة عرتكاب ريمة .

المادة ()3
أ -يوممممممنبم مخطممممممد الحممممممادث المممممممرور الكرو ممممممي مممممممن قبممممممل المحقممممممق المممممممرور
وفمممممق النمممممموذل المعتممممممد لهمممممات الغايمممممة

ممممم ا ممممممدة ع تتجممممماوف ( )98سممممما ة

من وق وقوع الحادث المرور .
ب -فممممممي الحمممممماعت الطارحممممممة التممممممي تحمممممموا دون تنبمممممميم تقريممممممر مخطممممممد الحممممممادث
الممممممرور

ممممم ا الممممممدة المنامممممور ليهممممما فمممممي الفقمممممرة(أ) ممممممن لمممممات الممممممادة

سممممموا بسمممممب
مروريممممممة للكشمممممم

واممممممل ويمممممة او مممممروف أمنيمممممة او الحا مممممة لتشمممممكيل لجنمممممة
لمممممم الحممممممادث المممممممرور او الحا ممممممة المممممم التوسمممممم فممممممي

التحقيمممممممق او اعسمممممممتعانة بفريمممممممق المختبمممممممر الجنممممممماحي لتحديمممممممد لويمممممممة سممممممماحقي
المر بمممممممات او انتبمممممممار تقريمممممممر الطممممممم الشمممممممر ي لتحديمممممممد سمممممممب الوفممممممماة او
مرا عمممممة الكممممماميرات فمممممي حممممماا توفرلممممما فمممممي موقممممم الحمممممادث او أليمممممة أسمممممباب
أ مممممممر يقممممممممدرلا مممممممممدير دارة السممممممممير يجمممممممموف للمحقممممممممق المممممممممرور ت يممممممممل
تنبيم التقرير لحين فواا سب الت يل.
المادة (:)9
ممممممم مرا مممممماة المممممممادة( )94مممممممن قممممممانون السممممممير النافمممممما للجهممممممة المختاممممممة
بممممممممالتحقيق تشممممممممكيل لجنممممممممة فنيممممممممة متخااممممممممة سمممممممموا بمممممممماألمر الخطممممممممي أو
الشممممممفو للكشمممممم

لمممممم الحمممممموادث المروريممممممة التممممممي ينممممممت

نهمممممما وفمممممماة أو

أ ممممممر أو ممممممدد مممممممن اأصممممممابات البشممممممرية أو أ ممممممرار ماديممممممة بيممممممرة أو أل
سمممممب ي مممممر يقمممممدرت ممممممدير دارة السمممممير لممممم أن تقممممموم تلمممممك اللجنمممممة بتنبممممميم
مخطد الحادث المرور الكرو ي .

المادة (:)0
يحمممممممق أل مت مممممممرر او ممممممممن يفو مممممممة طيممممممما ً ممممممممن حمممممممادث ممممممممرور الحاممممممموا
لممممم صمممممورة مامممممدقة ربمممممق األصمممممل مممممن مخطمممممد الحمممممادث الممممممرور الكرو مممممي
مقابل البدا المقررة قانونا ً .
المادة (:)2
أ -فمممممي حممممماا خبممممموت و مممممود طممممم او نقممممم

فمممممي معلوممممممات مخطمممممد الحمممممادث

الممممممممرور الكرو مممممممي ا توتخممممممما اأ مممممممرا ات التاليمممممممة وفمممممممق نمممممممموذل يوعمممممممد لهمممممممات
الغاية يتم اأحتفا بص في سج ت اصة:
 .0يممممممممتم تشممممممممكيل لجنممممممممة م لفممممممممة مممممممممن

ممممممممابد مخمممممممموا بالتاممممممممحي والمحقممممممممق

الممممممرور الممممما قمممممام بتنبممممميم مخطمممممد الحمممممادث الممممممرور الكرو مممممي لتامممممحي
المعلومات أو تدارك النق

.

 .6فمممممي حممممماا تعمممممار و مممممود المحقمممممق الممممممرور يقممممموم مقاممممممص أ
مخوا بالتاحي

مممممابد أ مممممر

.

ب -ذا مممممممان الحمممممممادث الممممممممرور تمممممممم حالتمممممممص للمحكممممممممة فيقمممممممدم رلممممممم تامممممممحي
المعلومات او تدارك النق

ل المحكمة المختاة مبا رة .

المادة (:)4
ممممممم مرا مممممماة ممممممما ورد فممممممي قممممممانون السممممممير النافمممممما ا يقمممممموم المحقممممممق المممممممرور
بتوديممممم رمممممراف الحمممممادث لممممم المر مممممم األمنمممممي المخمممممت

مممممم نسمممممخة ممممممن مخطمممممد

الحادث المرور الكرو ي في الحاعت التالية:
أ -و ود صابات ناتجة ن الحادث المرور .
ب -انتها
ل-اع ترا

قد الت مين للمر بة المتسببة في الحادث المرور .
ل مخطد الحادث المرور الكرو ي.

د -و ود أ رار في الممتلكات العامة أو الخاصة وفي لات الحالة يقوم المر م
األمني بإب غ الجهة المت ررة بوقوع ال رر وتمويدلا بنسخة من تقرير
مخطد الحادث المرور الكرو ي .
المادة (:)8
لممممممم حمممممممادث ممممممممرور

اذا تشمممممممكل لمممممممد المحقمممممممق الممممممممرور أخنممممممما الكشممممممم
قنا ة بانص مفتعل او مقاود تتخا اأ را ات التالية :
أ-

ل المحقق المرور

ب غ عبة التحقيق المرور .

ب-تشمممممكل لجنمممممة برحاسمممممة رحمممممي
للكشمممممم

مممممعبة التحقيمممممق الممممممرور او ممممممن ينيبمممممص

لمممممم المر بممممممات المشممممممتر ة أو المتسممممممببة فممممممي الحممممممادث المممممممرور

و ل موق الحادث.
ل – اذا خبمممممم للجنممممممة المشممممممكلة فممممممي الفقممممممرة (ب) مممممممن لممممممات المممممممادة بمممممم ن
الواقعممممممة ع تشممممممكل حادخمممممما مروريمممممما يوممممممنبم تقريممممممر بالواقعممممممة ويممممممتم توديمممممم
لتحويمممممممل الق مممممممية للمحكممممممممة

األرمممممممراف لممممممم المر مممممممم األمنمممممممي المخمممممممت
المختاة.

د – اذا خبمممممم للجنممممممة المشممممممكلة فممممممي الفقممممممرة (ب) مممممممن لممممممات المممممممادة بمممممم ن
الواقعمممممممة تشمممممممكل حادخممممممما ً مروريممممممما يومممممممنبم مخطمممممممد الحمممممممادث الممممممممرور
الكرو ي من قبل اللجنة.
المادة (:)4
فممممممي حمممممماعت اأبمممممم غ ممممممن حممممممادث مممممممرور

ممممممد مجهمممممموا يممممممتم تطبيممممممق

اأ را ات التالية:
أ -يقممممموم المحقمممممق الممممممرور بالكشممممم
الحادث في موق الحادث.

لممممم المر بمممممات المشومممممتر ة فمممممي

ب -فممممممي حمممممماا خبمممممم أن الواقعممممممة لممممممي حممممممادث مممممممرور يوممممممنبم مخطممممممد

الحممممممممادث المممممممممرور الكرو ممممممممي لمممممممم أن ت مممممممماف بممممممممارة حسمممممممم
اأد ا في الوص

الكتابي للحادث.

ل  -ذا خبمممممممممم للمحقممممممممممق المممممممممممرور أن األ ممممممممممرار المو ممممممممممودة فممممممممممي
المر بمممممة ليسممممم ناتجمممممة مممممن حمممممادث ممممممرور يمممممتم تنبممممميم تقريمممممر شممممم
باأل مممممممرار حسممممممم النمممممممموذل المعمممممممد لمممممممالك و لممممممم أن ت ممممممماف بمممممممارة
حس اأد ا .
المادة (:)01
فممممي حمممماعت اأبمممم غ ممممن حممممادث مممممرور صممممدم وفممممرار لمر بممممة معلومممممة
يتم تطبيق اأ را ات التالية:
أ -يقمممممموم المحقممممممق المممممممرور بالكشمممممم

شممممممتر ة فممممممي
لمممممم المر بممممممات الم و

الحمممممادث فمممممي موقممممم الحمممممادث ويقممممموم بتوخيمممممق الواقعمممممة حسممممم األصممممموا
ويممممممتم التعممممممميم لمممممم المر بممممممة أو المر بممممممات التممممممي عذت بممممممالفرار مممممممن
قبل المر م األمني المخت

.

ب -ذا خبمممممممم أن الواقعممممممممة لممممممممي حممممممممادث مممممممممرور وخبمممممممم صممممممممحة د مممممممما
الشممممممخ

ال ُمبلمممممم يوممممممنبم مخطممممممد الحممممممادث المممممممرور الكرو ممممممي مممممم ا

 98سا ة .
ل -0 -ذا لممممممممم ي بمممممممم للمحقممممممممق المممممممممرور صممممممممحة د مممممممما الشممممممممخ
المبلممممم ففمممممي لمممممات الحالمممممة تقمممممدم مممممكو لمممممد المر مممممم األمنمممممي المخمممممت
حس األصوا.
 -6اذا تولممممممممد لممممممممد

المحقممممممممق المممممممممرور قنا ممممممممة ان الحممممممممادث

مجهمممممموا تشممممممكل لجنممممممة برحاسممممممة رحممممممي
من ينيبص للب في الحادث المرور .

ممممممممد

ممممممعبة التحقيممممممق المممممممرور او

المادة (:)00
للمعهمممممممممد الممممممممممرور األردنمممممممممي صمممممممممدار بطاقمممممممممة اصمممممممممة بمممممممممالخبير
الممممممممرور الممممممما انطبقممممممم

ليمممممممص الشمممممممرور والمواصمممممممفات المنامممممممور

ليها بهات التعليمات.

المادة (:)06
توحفممممممم الامممممممور أو أ أدلمممممممة أ مممممممر يجمعهممممممما المحقمممممممق الممممممممرور لمممممممد
الجهمممممممممة المختامممممممممة بمممممممممالتحقيق الفنمممممممممي بمممممممممالحوادث المروريمممممممممة
تاني

ممممممممممن

ار.

المادة (:)03
فمممممي الحممممماعت التمممممي لمممممم تنبمهممممما لمممممات التعليممممممات او أ تشمممممري أ مممممر بمممممن
يعمممممود أممممممر البممممم فيهممممما لممممم مسممممما د ممممممدير األممممممن العمممممام لشممممم ون الممممممرور
وفقا لإل را ات التي يرالا مناسبة.
س مة حماد
وفير الدا لية

