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وزارة الداخلية

.قرار رقم ( )154ل�سنة 2015
.ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون المرور
ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة 2014

وزير الداخلية:
بعد االطالع على قانون املرور ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة ،2014
وعلى القرار رقم ( )28ل�سنة  1979بالالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�صادر باملر�سوم
بقانون رقم ( )9ل�سنة  ،1979وتعديالته،
وبنا ًء على عر�ض مدير عام الإدارة العامة للمرور،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة ،2014
املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

ُيلغى القرار رقم ( )28ل�سنة  1979بالالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�صادر باملر�سوم
بقانون رقم ( )9ل�سنة  ،1979و ُيلغى كل ن�ص يخالف �أحكام الالئحة املرافقة لهذا القرار.

املادة الثالثة

على مدير عام الإدارة العامة للمرور واملعنيني – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا
القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

								
								
�صدر بتاريخ 22 :ذي احلجة 1436هـ
امل ـ ـ ــواف ـ ـ ــق� 6 :أكـ ـت ــوبـ ـ ـ ـ ــر 2015م

الفريق الركن
وزير الداخلية
را�شد بن عبداهلل �آل خليفة
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.الالئحة التنفيذية لقانون املرور
ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة 2014
الق�سم الأول
تعريفات و�أحكام عامة
الباب الأول
تعريفات
مادة ()1

يقت�ض ُ
�سياق الن�ص
تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل ِ
َ
خالف ذلك:
الوزارة :وزارة الداخلية.
الوزير :وزير الداخلية.
القانون :قانون املرور ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة .2014
الإدارة :الإدارة العامة للمرور �أو �أحد فروعها يف املحافظات �أو املناطق.
الطريق :ال�سطح الكلي املعد ملرور املركبات وامل�شاة واحليوانات ،وي�شمل ذلك الطريق العام
والطريق اخلا�ص.
الطريق العام :كل طريق معد فع ًال ال�ستعمال الكافة دون حاجة �إلى �إذن خا�ص ،وكل مكان عام
يت�سع ملرور املركبات وي�سمح للكافة بارتياده �سواء �أكان ذلك ب�إذن �أم برتخي�ص من جهة مخت�صة
�أو بغري ذلك و�سواء �أكان ارتياده ب�أجر �أم بغري �أجر.
الطريق اخلا�ص :كل طريق ال ي�سمح بارتياده �إال بت�صريح من امل�سئول عنه ،وميكن اعتباره من
الطرق العامة �إذا طلب املالك �أو امل�سئول عنه ذلك.
الطريق املعبد :ق�سم من الطريق معد ل�سري املركبات.
الر�صيف :جزء الطريق املحاذي له من اجلانبني واملعد ل�سري امل�شاة ،وتعترب اجلزر الكائنة يف
و�سط الطريق يف حكم الر�صيف.
كتف الطريق (جانب الطريق) :جزء الطريق املحاذي له من اجلانبني واملعد للتوقف
اال�ضطراري للمركبات.
التقاطع :امل�ساحة املك�شوفة التي تكونت من تالقي �أو تقابل �أو تفرع للطرق على م�ستوى واحد.
نهر الطريق :الق�سم من الطريق امل�ستخدم عادة ل�سري املركبات.
م�سار الطريق (احلارة)� :أي جزء من الأجزاء الطويلة التي يق�سم �إليها نهر الطريق وي�سمح
عر�ضه مبرور �صف واحد من املركبات املتتابعة �سواء حددته �أو مل حتدده عالمات طولية على
�سطح الطريق.
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عالمات و�إ�شارات الطريق :عالمات �أو خطوط �أو �إ�شارات تنظيمية تو�ضع على الطريق �أو على
جوانبه بق�صد �ضبط وتنظيم حركة املرور.
م�ستعملي الطريق :كل م�ستعمل للطريق من مركبات وم�شاة.
املركبة :كل و�سيلة من و�سائل النقل �أعدت لل�سري ذات عجالت �أو جنزير وت�سري بقوة �آلية �أو
ج�سدية (�إن�سان �أو حيوان) �أو ت�سحب ب�أية و�سيلة .وي�شمل ذلك جميع �أنواع املركبات املذكورة يف
املادة ( )96من هذه الالئحة.
مركبات الدولة :مركبات الديوان امللكي ،ومركبات رئا�سة جمل�س الوزراء ،ومركبات ديوان ويل
العهد ،ومركبات الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات التابعة احلكومية.
مركبات الطوارئ :ت�شمل مركبات الإطفاء والإ�سعاف والأمن العام ،وغريها من املركبات التي
ميكن اعتبارها مركبات طوارئ مبقت�ضى قرار من الوزير.
قائد املركبة :كل �شخ�ص يتولى قيادة �إحدى املركبات.
الراكب :كل �شخ�ص يوجد باملركبة �أو عليها �أو يكون ناز ًال منها �أو �صاعد ًا �إليها بخالف قائد
املركبة.
امل�شاة :الأ�شخا�ص الذين ي�سريون على �أقدامهم ،ويعترب يف حكم امل�شاة الأ�شخا�ص الذين يدفعون
�أو يجرون دراجة �أو عربة �أطفال �أو عربة مري�ض �أو ذي عاهة �أو عربة يد ذات عجلة واحدة.
رخ�صة القيادة :الإجازة الر�سمية ال�صادرة من الإدارة وجتيز ل�صاحبها قيادة نوع �أو �أنواع
معينة من املركبات.
اجتاه املرور (ال�سري) :اجلانب الأمين من الطريق يف نف�س اجتاه �سري املركبة �أو امل�شاة.
االجتاه املقابل �أو (امل�ضاد) :اجتاه املرور العك�سي الجتاه املركبة �أو امل�شاة يف حلظة معينة.
املرور الالحق (املركبات الالحقة) :مرور املركبات الآتية يف نف�س م�سار مركبة معينة من ورائها
وت�سري يف نف�س اجتاهها.
املركبة املقابلة :املركبة القادمة من االجتاه املقابل �أو امل�ضاد الجتاه املركبة.
النقل العام :نقل اجلمهور و�أمتعتهم ال�شخ�صية �أو نقل الب�ضائع على الطرق مقابل �أجر بوا�سطة
�أية مركبة من مركبات النقل العام ،بالإ�ضافة �إلى املرافق الالزمة لقطاع النقل العام من محطات
رئي�سية ملركبات النقل العام و�أماكن وقوفها وانتظارها يف الطريق العام ومظالت انتظار الركاب
والأر�صفة وغريها من املرافق.
مركبات النقل العام :املركبات امل�ستخدمة يف نقل اجلمهور و�أمتعتهم ال�شخ�صية �أو نقل
الب�ضائع على الطرق مقابل �أجر ،وت�شمل �سيارات الأجرة (التاك�سي وحتت الطلب) و�سيارات
النقل امل�شرتك واحلافالت واملقطورات والعربات ،و�أية مركبة �أخرى تعتربها الوزارة املعنية
باملوا�صالت مركبة نقل عام بعد تاريخ العمل بهذه الالئحة.
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وتتولى الوزارة املعنية باملوا�صالت حتديد �أنواعها وفئاتها وموا�صفاتها وقواعد و�شروط ت�سجيلها،
و�أنواع رخ�ص القيادة التي جتيز قيادتها ،و�شروط احل�صول عليها بالتن�سيق مع الإدارة ،عم ًال
بالفقرة الأولى من املادة ( )18من القانون.
�سيارة النقل الثقيل� :أية �سيارة نقل خا�ص �أو �سيارة نقل خا�ص للركاب �أو �سيارة ذات ا�ستعمال
خا�ص �أو قاطرة يزيد وزنها على ثالثة �آالف كيلوجرام.
التوقف :وقوف املركبة لفرتة زمنية ت�ستلزمه �ضرورة ال�سري �أو ركوب الأ�شخا�ص �أو نزولهم �أو
حتميل الب�ضائع �أو تفريغها.
التجاوز :تخطي مركبة لأخرى باجتاه واحد� ،أو تخطي مركبة مل�ستعملي الطريق.
االنتظار :تواجد املركبة يف مكان ما لفرتة زمنية محددة �أو غري محددة لغري �أ�سباب التوقف ويف
غري حاالت الوقوف لتجنب التعار�ض مع م�ستعمل �آخر للطريق �أو جتنب عائق �أو تطبيق ًا لأنظمة
املرور.
�أنوار القيادة (الأنوار العالية)� :أنوار املركبة التي ت�ستخدم يف �إنارة الطريق على م�سافة طويلة
�أمام املركبة ،وذلك على التف�صيل الوارد يف الفقرة ( )1من املادة ( )143من هذه الالئحة.
�أنوار الطريق� :أنوار املركبة التي ت�ستخدم يف �إنارة الطريق �أمام املركبة دون الت�سبب يف �إبهار �أو
م�ضايقة القادمني من االجتاه املقابل من م�شاة ومركبات ،وذلك على التف�صيل الوارد يف الفقرة
( )1من املادة ( )143من هذه الالئحة.
�أنوار املوا�ضع :الأنوار الأمامية واخللفية للمركبة التي ت�شري �إلى مكان وجودها و�إلى عر�ضها
من الأمام ومن اخللف وذلك على التف�صيل الوارد يف الفقرة ( )2من املادة ( )143من هذه
الالئحة.
�أنوار الإ�شارة (�إ�شارات التنبيه ال�ضوئية)� :إ�شارات �ضوئية جانبية ينبعث منها �ضوء متقطع
للإعالن عن اجتاه املركبة لليمني �أو الي�سار ،بحيث ميكن ر�ؤيته بو�ضوح من الأمام واخللف لي ًال
ونهار ًا.
الوزن الأق�صى� :أق�صى وزن للمركبة مبا يف ذلك �أق�صى وزن م�سموح به للحمولة.
الوزن القائم :هو الوزن الفعلي للمركبة مبا يف ذلك قائد املركبة والركاب واحلمولة الفعلية.
الوزن الفارغ :وزن املركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود ومياه التربيد الالزمة لها مبا يف ذلك
الأدوات التي حتملها املركبة عادة وت�ستلزمها عملية الإ�صالح ،وال يدخل يف ذلك قائد املركبة �أو
�أي راكب �أو �أية حمولة.
�شهادة الت�سجيل :الإجازة الر�سمية ال�صادرة من الإدارة وجتيز ت�سيري املركبة على الطريق
طوال مدة �صالحيتها بال�شروط املن�صو�ص عليها يف القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة
تنفيذ ًا لهما.
�شهادة امللكية :الوثيقة الر�سمية اخلا�صة ب�إثبات ملكية املركبة ملالكها وال�صادرة من الإدارة.
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الرتخي�ص :الإجازة الر�سمية ال�صادرة من الإدارة وجتيز حلاملها ا�ستخدام نوع �أو �أنواع معينة
من املركبات ملمار�سة ن�شاط معني طوال مدة �صالحيتها.
�إلغاء الرخ�صة �أو الرتخي�ص� :إبطال �صالحيتها واعتبارها ك�أن مل تكن بقرار من الإدارة.
�سحب الرخ�صة �أو الرتخي�ص� :إيقاف �سريان �صالحية الرخ�صة بقرار من الإدارة للمدة التي
يحددها القانون ،نتيجة مخالفة �أحكام القانون �أو هذه الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا
لهما.
وقف الرخ�صة �أو الرتخي�ص� :إيقاف �سريان �صالحيتها مدة محددة من الزمن ب�أمر من اجلهة
الق�ضائية املخت�صة.
لوحة الفح�ص :لوحة م�صنعة من �أي مادة حتمل �أرقام ًا مميزة للمركبة عن غريها متنحها
الإدارة ب�صفة م�ؤقتة حلني ت�سجيلها �أو عند قيام مانع لت�سجيلها.
لوحة �أرقام الت�سجيل :لوحة م�صنعة من �أي مادة حتمل الأرقام املميزة للمركبة عن غريها من
املركبات الأخرى متنحها الإدارة بعد ت�سجيل املركبة.
لوحة الت�صدير :لوحة م�صنعة من �أي مادة متنحها الإدارة للمركبات التي تغادر مملكة البحرين
ب�صورة نهائية.
الفرامل� :أداة ت�ستعمل لإيقاف املركبة وتخفيف �سرعتها.
التعريفة :مقابل نقل الركاب و�أمتعتهم ال�شخ�صية ونقل الب�ضائع يف مركبات النقل العام.
الليل :الفرتة التي تقع ما بني غروب ال�شم�س و�شروقها.

الباب الثاين
�أحكام عامة
مادة ()2

على كل م�ستعمل للطريق �أن يراعي يف م�سلكه بذل العناية الواجبة والتزام احلذر واالحتياط
الالزمني ،و�أال ي�ؤدي م�سلكه �إلى الإ�ضرار بغريه من م�ستعملي الطريق �أو تعري�ضهم للخطر �أو
�إعاقتهم �أو م�ضايقتهم ب�أكرث مما ت�ستوجبه الظروف وال ت�سمح بتجنبه.

مادة ()3

يحظر على الكافة ترك �أو �إلقاء كل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى قذارة الطريق �أو يعيق حركة
املرور عليه �أو ي�سبب خطر ًا مل�ستعمليه ،كالأتربة واحلجارة ومواد البناء وغريها.
وال يجوز �شغل الطريق العام �أو �أي جزء من �أجزائه �أو �أر�صفته ب�أي وجه من الوجوه مبا يعيق
ا�ستعماله �أو يعيق �سري امل�شاة.
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و�إذا اقت�ضت ال�ضرورة �شغل الطريق العام لفرتة م�ؤقتة ،وجب احل�صول على ت�صريح بذلك
من اجلهة املخت�صة ،ويف هذه احلالة يجب على الإدارة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتاليف �إعاقة
حركة املرور .و�إذا خولفت �شروط الت�صريح �أو ُ�ش ٍغل الطريق العام بغري ت�صريح ،وجب على
امل�سئول عن ذلك �إزالة املخالفة فور ًا ،ويف حالة امتناعه تتولى الإدارة ذلك على نفقته اخلا�صة.

مادة ()4

ال يجوز ترك املركبات �أو احليوانات يف الطريق بحالة ينجم عنها تعري�ض حياة الأ�شخا�ص
�أو املمتلكات العامة واخلا�صة للخطر �أو تعطيل حركة املرور �أو �إعاقتها ،وعلى امل�سئول عن ذلك
�إزالة املخالفة فور ًا ،ويف حالة امتناعه تتولى الإدارة ذلك على نفقته اخلا�صة.

مادة ()5

يجب �أن تكون جميع الأنوار الالزم وجودها يف املركبة موجودة بها فع ًال و�أن تكون �صاحلة
لال�ستعمال ،و�أال يوجد عليها �أي حاجب �أو كتابات �أو غريها من الأ�شياء التي ت�ؤثر فيها �أو تعيق
الر�ؤية على �أية �صورة.

مادة ()6

على كل م�ستعمل للطريق العام �إف�ساحه ملرور املواكب الر�سمية وما يف حكمها مبجرد
الإعالن عن اقرتابها بوا�سطة �أجهزة تنبيه �صوتية �أو �ضوئية ،وحينئذ يجب عليه التزام �أق�صى
ميني الطريق �أو التوقف �إذا ا�ستدعى الأمر ذلك ،ما مل تقت�ض حركة املرور �أو املواكب غري ذلك.

مادة ()7

على كل م�ستعمل للطريق �إف�ساحه ملرور مركبات الطوارئ �أثناء حتركها للقيام بخدمة
طارئة �أو عاجلة.
وملركبات الطوارئ �أن ت�ستعمل �أجهزة تنبيه �صوتية ذات �أنغام خا�صة بها ،ولها �أن ت�ستعمل
كذلك �أجهزة تنبيه �ضوئية ذات لون �أحمر �أو �أزرق ي�شع مل�سافة ال تقل عن مائة وخم�سني مرت ًا.
ولقائدي مركبات الطوارئ  -عند ال�ضرورة � -أثناء التوجه ملكان القيام باخلدمة الطارئة
�أو العاجلة عدم التقيد بقواعد املرور و�إ�شاراته وعالماته ،ب�شرط بذل العناية واحلر�ص الالزمني
لعدم تعري�ض حياة الأ�شخا�ص �أو املمتلكات العامة واخلا�صة للخطر ،وا�ستعمال �أجهزة التنبيه
ال�صوتية وال�ضوئية املذكورة يف الفقرة الثانية من هذه املادة ،وال ت�سري هذه الأحكام اال�ستثنائية
يف غري حاالت �أداء مركبات الطوارئ خلدماتها الطارئة �أو عاجلة �إلى مقارها بعد انتهائها من
�أداء مهمتها.

مادة ()8

ال يجوز لغري مركبات الطوارئ و�ضع �أو ا�ستعمال �أجهزة التنبيه ال�صوتية �أو ال�ضوئية التي
يقت�صر ا�ستعمالها على مركبات الطوارئ� ،أو �أية �أجهزة �أخرى تقاربها يف ال�صوت �أو درجة ال�ضوء.
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وال يجوز �أن يكون لون طالء �أية مركبة من نف�س اللون املخ�ص�ص لطالء مركبات الطوارئ
�أو مركبات قوة دفاع البحرين �أو مركبات الأمن العام �أو مركبات النقل العام للركاب .ويف حالة
مخالفة ذلك ،يجوز للإدارة �سحب �شهادة ت�سجيل املركبة املخا ِلفة وترخي�صها ولوحات �أرقام
الت�سجيل اخلا�صة بها ،وال تعيد الإدارة �أي من ذلك �إال بعد �إزالة املخالفة.

مادة ()9

ال يجوز لقائد املركبة ا�ستعمال �أجهزة التنبيه ال�صوتية �إال يف حالة ال�ضرورة وب�صورة غري
م�ستمرة ،كما ال يجوز له ا�ستخدام هذه الأجهزة بطريقة تزعج م�ستعملي الطريق �أو اجلمهور،
وال يجوز �أن تكون �أداة التنبيه متعددة النغمات �أو �أن ت�صدر �أنغام ًا �أو �أ�صوات ًا �أخرى ال تتفق
والغر�ض من كونها �أداة للتنبيه.
ويحظر ا�ستعمال �أجهزة التنبيه ال�صوتية نهائي ًا يف الأماكن واحلاالت الآتية:
 -1بالقرب من امل�ست�شفيات �أو املدار�س �أو دور العبادة.
 -2يف املناطق الآهلة بال�سكان ،ما بني ال�ساعة العا�شرة م�سا ًء وحتى وقت �شروق ال�شم�س.
� -3أثناء وقوف املركبة.
 -4يف الأوقات والأماكن الأخرى التي حتددها الإدارة.
ويجوز للإدارة �أن متنع ا�ستعمال �أنواع معينة من �أجهزة التنبيه ال�صوتية التي من �ش�أنها
�إزعاج م�ستعملي الطريق �أو غريهم من اجلمهور.

مادة ()10

ال يجوز ا�ستعمال املركبات يف مواكب خا�صة �أو يف جتمعات� ،إال ب�إذن خا�ص من رئي�س الأمن
العام �أو من ينوب عنه.

مادة ()11

ال يجوز �أن ُتو�ضع على ج�سم املركبة� ،أو على �أي جزء من �أجزائها الداخلية �أو اخلارجية� ،أية
كتابات �أو ر�سوم �أو �أية بيانات �أخرى غري تلك الواجبة بحكم القانون وهذه الالئحة والقرارات
ال�صادرة تنفيذ ًا لهما� ،إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الإدارة وكافة اجلهات املعنية
ووفق ًا لال�شرتاطات التي حتددها الإدارة .ويف حالة احل�صول على ترخي�ص بذلك ،يجب �أن
يقت�صر الرتخي�ص على كتابة ا�سم مالك املركبة وعنوانه وعالمته التجارية �أو رمزه ونوع الن�شاط
الذي ميار�سه �أو ُتخ�ص�ص له املركبة ،على �أال ي�ؤثر ذلك على و�ضوح البيانات الواجب و�ضعها
على املركبة مبقت�ضى القانون �أو هذه الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.
وال يجوز ا�ستعمال املركبات يف الإعالن برتكيب مكرب �صوت بها �أو بو�ضع الفتات �أو مناذج
جم�سمة على املركبة �أو �أي جزء خارجي منها �إال بت�صريح خا�ص من الإدارة ،ويجب �أن يكون
الت�صريح ملدة محددة.
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مادة ()12

ال يجوز �إجراء �سباق على الطريق بدون ت�صريح بذلك من رئي�س الأمن العام �أو من ينوب
عنه ،وبعد تقدمي ال�ضمانات الالزمة لتعوي�ض ما قد ين�ش�أ عن ال�سباق من �أ�ضرار بالأ�شخا�ص
�أو املمتلكات العامة �أو اخلا�صة ،ويتعني على منظمي ال�سباق وامل�شاركني فيه االلتزام بال�ضوابط
وال�شروط الواردة بالت�صريح.
ويعترب يف حكم الت�سابق �أعمال الت�سارع واال�ستعرا�ض باملركبات ب�أي �صورة من ال�صور.

مادة ()13

فيما عدا املقطورة ون�صف املقطورة ،يجب �أن يكون لكل مركبة ت�سري قائد يتولى قيادتها،
�سبب كان �إال بعد �إحكام �إغالق �أبوابها واتخاذ الإجراءات
وال يجوز لقائد املركبة تركها لأي ٍ
الالزمة ملنع عرقلة املرور وتاليف احلوادث التي قد تن�ش�أ عن تركها ،وبعد التيقن من اتخاذ ما
يلزم جلعل ا�ستعمالها من جانب الغري ب�شكل غري م�شروع متعذر ًا.
وال يجوز ترك املركبة وبها مفتاح �إدارتها ،كما ال يجوز ترك محرك املركبة يعمل بغري موجب.
ويجب �أن يكون للدواب وحيوانات اجلر �أو احلمل �أو الركوب  -فرادى كانت �أو قطعان ًا -
قائد �أو �أكرث ،بحيث ال تخرج عن ال�سيطرة.
وال يجوز ترك الدواب وحيوانات اجلر �أو احلمل �أو الركوب يف الطريق مبفردها� ،إال �إذا
كانت مقيدة بحيث ميتنع عليها احلركة ،ويجب �أن تنظم قيادتها ب�صورة جتعل تقاطعها �أو
جتاوزها ممكن ًا دون عرقلة املرور.

مادة ()14

يجب عند ا�ستعمال املركبة جتنب �إحداث �ضجة �أو �إزعاج غري �ضروري ،وعلى وجه
اخل�صو�ص عند �إغالق �أبواب املركبة و�سائر �أجزائها القابلة للفتح.
ويجب االحتياط عند ركوب املركبة �أو النزول منها ومراعاة عدم فتح الأبواب �أو �إغالقها �أو
تركها مفتوحة �إال بعد الت�أكد من �أن ذلك ال يعر�ض م�ستعملي الطريق للخطر.

مادة ()15

ال يجوز قيادة املركبة يف نف�س اجلزء من الطريق ذهاب ًا و�إياب ًا بغري موجب ،وخا�صة �إذا كان
من �ش�أن ذلك �إزعاج م�ستعملي الطريق �أو اجلمهور �أو تعري�ضهم للخطر.

مادة ()16

ال يجوز �أن تتعدى حمولة املركبة الوزن امل�سموح به يف الرتخي�ص �أو يف �شهادة الفح�ص �أو
�شهادة امللكية.
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وال يجوز حتميل املركبة �أو تفريغ حمولتها يف الطريق العام �إال �إذا تعذر وجود و�سيلة �أخرى
تراخ وبدون تعري�ض �أمن م�ستعملي الطريق
لذلك ،وب�شرط �أن يتم ذلك ب�صفة عار�ضة وبغري ٍ
للخطر.
ويجوز للإدارة �أن ت�شرتط ح�صول املركبة على ت�صريح خا�ص ي�سمح بالتحميل �أو التفريغ
يف الطريق العام يف �أماكن و�أوقات محددة.

مادة ()17

يجوز �أن جتر املركبة خلفها  -على م�سئولية مالكها �أو امل�سئول عنها �أو قائدها ،بح�سب
الأحوال  -مركب ًة �أخرى معطلة ،على �أن يقت�صر ذلك على رحلة واحدة �أثناء فرتة النهار فقط
و�أن تكون املركبة القاطرة ذات قوة محرك ال يقل عن قوة محرك املركبة املقطورة ،ويجب �أن
تكون املركبة املقطورة خالية متام ًا من الأحمال �أو الأ�شخا�ص عدا قائدها.

مادة ()18

فيما عدا ال�سيارات اخلا�صة ،ال يجوز للمركبة �أن حتمل ركاب ًا �أكرث من العدد املحدد
بالرتخي�ص �أو ب�شهادة الفح�ص �أو �شهادة امللكية ،وال يجوز �صعود الركاب �إلى املركبة �أو نزولهم
منها �إال يف الأماكن وبالطريقة التي حتفظ �سالمتهم و�سالمة املرور.

الق�سم الثاين
قواعد وعالمات و�إ�شارات املرور
الباب الأول
قواعد املرور و�آدابه
الف�صل الأول
التزامات قائد املركبة
الفرع الأول
قواعد ال�سري
مادة ()19

على قائد املركبة قبل ال�سري بها الك�شف عليها وعلى جميع �أجهزتها ،والت�أكد من �سالمتها
و�صالحيتها لل�سري دون خطر عليها �أو على م�ستعملي الطريق �أو اجلمهور والت�أكد من وجود وقود
كاف بخزان الوقود ،وهو م�سئول عن ا�ستيفاء املركبة ملا يتطلبه القانون وهذه الالئحة والقرارات
ال�صادرة تنفيذ ًا لهما من �شروط وعن توافر ال�شروط املطلوبة يف الركاب ويف احلمولة.
ويلتزم قائد املركبة والراكب يف املقعد الأمامي بربط حزام ال�سالمة �أثناء ال�سري يف الطريق.
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مادة ()20

�إذا ظهر لقائد املركبة �أثناء ال�سري �أن باملركبة عيوب ًا �أو �أعطا ًال من �أي نوع من �ش�أنها �أن
ت�ؤثر على �أمن املرور وحركته ،فعليه �أن ي�سحبها من املرور من �أق�صر طريق ويف �أ�سرع وقت مع
التزام اجلانب الأمين من الطريق بقدر الإمكان.

مادة ()21

على قائدي املركبات بجميع �أنواعها الوقوف فور ًا كلما طلب منهم ذلك رجال املرور �أو
�أفراد الأمن العام.

مادة ()22

ُيحظر على قائد املركبة – �أثناء قيادتها – �إجراء �أو تلقي �أي ات�صال بالهاتف النقال
م�ستخدم ًا يده يف حمله ،ويعترب تلقي �أو �إر�سال الر�سائل الن�صية �أو مطالعة �أي من و�سائل
التوا�صل الإلكرتوين يف حكم �إجراء �أو تلقي ات�صال هاتفي با�ستخدام اليد.
كما ُيحظر على قائد املركبة ال�سماح للأطفال دون �سن العا�شرة باجللو�س على املقاعد
الأمامية للمركبة �أثناء �سريها علي الطريق.

مادة ()23

ُيحظر على قائد املركبة االن�شغال بغري الطريق �أثناء القيادة ،بال�شكل الذي ي�ؤدي �إلى
الت�أثري على قدرته على ال�سيطرة على املركبة.

مادة ()24

على قائد املركبة �أن يلزم اجلانب الأمين من الطريق �أثناء ال�سري ،وعلى الأخ�ص يف
احلاالت الآتية:
� -1إذا كانت ال�سرعة الفعلية ل�سري املركبة تقل كثري ًا عن احلد الأق�صى املقرر لل�سرعة على
الطريق.
� -2إذا كان يقود املركبة ب�سرعة تقل عن احلد الأق�صى املقرر لل�سرعة على الطريق.
� -3إذا كانت الر�ؤية يف الطريق �أمامه غري كافية.
� -4إذا كانت مركبته مقابلة ملركبة �أخرى قادمة من االجتاه امل�ضاد.
� -5إذا كان �سينعطف �إلى طريق �آخر يقع �إلى ميينه.
 -6حالة ال�سماح للمركبات الالحقة له بتخطي مركبته.

مادة ()25

�إذا كان نهر الطريق املخ�ص�ص للمرور يف اجتاه واحد مق�سم ًا �إلى عدة م�سارات بخطوط
طولية متقطعة ،وجب على قائد املركبة عدم تغيري امل�سار الذي ي�سري فيه �إال بعد الت�أكد من �أن
ذلك ال ي�شكل خطر ًا على م�ستعملي الطريق �أو على حركة املرور ،وعليه تنبيه غريه من م�ستعملي
الطريق �إلى ذلك يف الوقت املنا�سب با�ستخدام �إ�شارات التنبيه ال�ضوئية.
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و�إذا كان نهر الطريق م�ستعم ًال يف االجتاهني �أو يف اجتاه واحد وتف�صل بينهما خطوط
طويلة مت�صلة ،امتنع على قائد املركبة ال�سري على هذه اخلطوط �أو اجتيازها.
ويف جميع الأحوال ،يجب على قائد املركبة ا�ستخدام �إ�شارات التنبيه ال�ضوئية عند تغيري
م�ساره �أو االنحراف �أو دخول طريق �آخر �أو الدخول ملنعطف.

مادة ()26

�إذا �أراد قائد املركبة اخلروج عن خط �سري املركبات �أو الدخول فيه� ،أو تغيري اجتاهه �إلى
اليمني �أو الي�سار �أو الدوران �إلى اليمني �أو الي�سار متجه ًا �إلى طريق جانبي �أو �إلى مكان جماور
للطريق �أو اخلروج من هذا املكان �أو الرجوع �إلى اخللف ،وجب عليه القيام مبا يلي:
 -1الإعالن عن رغبته يف ذلك بو�ضوح ويف الوقت املنا�سب با�ستخدام �إ�شارات التنبيه ال�ضوئية،
و�أن ي�ستخدم هذه الإ�شارات طوال مدة حتركه.
 -2الت�أكد من �إمكان �إجراء ذلك دون �أن يعر�ض نف�سه �أو غريه للخطر.
 -3االقرتاب ما �أمكن من اجلانب الأمين من الطريق �إذا كان متجه ًا �إلى طريق يقع �إلى ميينه،
واالقرتاب ما �أمكن من محور نهر الطريق ذي االجتاهني �إذا كان متجه ًا �إلى طريق يقع �إلى
ي�ساره ،و�أن يلتزم �أق�صى الي�سار �إذا كان الطريق اجتاه ًا واحد ًا ،وذلك كله قبل الو�صول �إلى
غايته بوقت كاف ،وعلى من يريد االجتاه �إلى اليمني �أو الي�سار �أن يرتك املركبات املقابلة
متر �أو ًال و�أن يحتاط بالن�سبة للم�شاة ويقف لهم عند اللزوم.

مادة ()27

�إذا �أراد قائد املركبة الرجوع �إلى اخللف ،فال يجوز له ذلك �إال عند ال�ضرورة وب�شرط عدم
�إعاقة املرور ،وعليه الت�أكد من خلو الطريق وعدم تعري�ض م�ستعمليه للخطر و�أال يجاوز رجوعه
�إلى اخللف م�سافة تعادل طول املركبة ،ويتعني عليه �إعطاء �إ�شارات التنبيه ال�ضوئية املنا�سبة،
وعند اللزوم يجب �أن يكون هناك من ير�شده ممن ي�ستطيعون ذلك.

مادة ()28

يجب على قائد املركبة الذي يريد اخلروج مبركبته من �أي مبنى �إلى الطريق الت�أكد من
�إمكان ذلك دون تعري�ض م�ستعملي الطريق للخطر ،وعليه �أن يعلن عن رغبته يف ذلك م�ستهدي ًا
مبا يتنا�سب وحالته من ال�ضوابط املذكورة يف املادتني ( )24و( )25من هذه الالئحة ،و�أن يتم
ذلك ب�سرعة بطيئة .و ُتراعى ذات ال�ضوابط عند رغبة قائد املركبة يف الدخول من الطريق �إلى
املبنى �أو يف الو�صول �إلى الطريق من جزء �آخر منه.
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مادة ()29

ال يجوز مل�ستعملي الطريق دخول الطريق �أو اخلروج منه �إال من الأماكن املخ�ص�صة لذلك،
وال يجوز لقائدي املركبات ا�ستخدام الأر�صفة ،وما يف حكمها لهذا الغر�ض.

الفرع الثاين
م�سافات الأمان
مادة ()30

على قائد املركبة �أن يرتك م�سافة كافية بينه وبني املركبة التي �أمامه مت ِّكنه من التوقف
�إذا توقفت املركبة الأمامية فج�أة �أو خف�ضت �سرعتها ،وعليه �أن ينتبه ملا ي�صدر عن قائدها من
�إ�شارات تنبيه �ضوئية .وعلى قائد املركبة الأمامية عدم ا�ستعمال الفرامل فج�أة بغري مربر قوي.

مادة ()31

على كل قائد مركبة بطيئة ال�سرعة �أو مركبة من املركبات التي يتجاوز طولها �سبعة �أمتار
�أن يرتك م�ساف ًة بني مركبته واملركبة التي �أمامه تكفي لأن تدخل فيها �أية مركبة �أخرى تريد �أن
تتخطاه.
وال ي�سرى حكم الفقرة الأولى من هذه املادة �إذا كان قائد املركبة بطيئة ال�سرعة �أو التي
يتجاوز طولها �سبعة �أمتار قد بد�أ يف تخطي املركبة الأمامية� ،أو �إذا كان نهر الطريق مق�سم ًا �إلى
�أكرث من م�سار ،كما ال ت�سري يف الأجزاء من الطريق املمنوع فيها التخطي.
ويتعني على قائدي املركبات االلتزام بال�ضوابط املتقدمة �إذا كانت املركبات ت�سري يف
جمموعة واحدة مت�صلة ببع�ضها.

الفرع الثالث
التقابل
مادة ()32

على قائد املركبة عند تقابل مركبته مبركبة �أخرى قادمة من االجتاه امل�ضاد �أن يقرتب
بقدر الإمكان من �أق�صى اجلانب الأمين يف اجتاه املرور الذي ي�سلكه ،بحيث يرتك م�سافة جانبية
كافية على ي�ساره .ف�إذا مل يتي�سر له ذلك ب�سبب وجود عقبة �أو م�ستعملني �آخرين للطريق ،وجب
عليه تهدئة �سرعة املركبة والتوقف بها عند اللزوم حتى يتم مرور املركبات املقابلة يف االجتاه
امل�ضاد.

مادة ()33

يف الطرق املنحدرة وغريها من الطرق التي توجد بها عند التقابل �صعوبة �أو خطورة،
يجب على قائد املركبة يف االجتاه النازل �أن يلتزم اجلانب الأمين يف اجتاه املرور الذي ي�سلكه
�أو يتوقف متام ًا لي�سمح للمركبة ال�صاعدة باملرور دون �صعوبة .ف�إذا كانت املركبة ال�صاعدة
موجودة بالقرب من ق�سم مت�سع من الطريق ُي�ستعمل �أو ميكن ا�ستعماله كموقف م�ؤقت ،وجب
على قائدها �أن يتوقف يف هذا املكان لي�سمح مبرور املركبة النازلة.
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الفرع الرابع
التخطي
مادة ()34

يكون التخطي من الي�سار دائم ًا ،وال ُي�سمح به �إال لقائد املركبة الذي ميكنه ر�ؤية الطريق
ر�ؤية كاملة ووا�ضحة ،وبعد �إعطاء �إ�شارة التنبيه ال�ضوئية املنا�سبة والت�أكد من عدم وجود �أي
عائق �أو خطورة من املرور املقابل �أثناء عملية التخطي وحتى �إمتامها.

مادة ()35

يجب على قائد املركبة  -قبل �إجراء عملية التخطي � -أن يعلن عن رغبته يف التخطي
يف الوقت املنا�سب بكل و�ضوح با�ستخدام �إ�شارات التنبيه ال�ضوئية ،والت�أكد من �أن م�ستعملي
الطريق من قائدي املركبات قد ا�ستجابوا لهذا التنبيه ،والت�أكد كذلك مما يلي:
 -1عدم وجود �أية مركبة خلفه �شرع قائدها فع ًال يف تخطيه �أو �أعطى �إ�شارة تنبيه �ضوئية برغبته
يف التخطي.
 -2عدم �إعطاء قائد املركبة الذي يتقدمه يف نف�س م�ساره �إ�شارة تنبيه �ضوئية برغبته يف التخطي.
 -3و�ضوح الر�ؤية متام ًا على م�سار الطريق الذي �سي�سري فيه ،حتى ال يعيق حركة املرور املقابل �أو
يعر�ضها للخطر ،مع مراعاة الفرق بني �سرعة مركبته �أثناء التخطي و�سرعة املركبات التي
يرغب يف تخطيها.
 -4ترك م�سافة بينه وبني املركبات التي �سيتخطاها �أثناء التخطي.

مادة ()36

يجب على قائد املركبة ،بعد �إمتام عملية التخطي� ،أن يعود �إلى اليمني تدريجي ًا ويف �أ�سرع
وقت ممكن ،و�أن يلتزم اجلانب الأمين لنهر الطريق .ومع ذلك ،ميكن لقائد املركبة البقاء يف
نف�س امل�سار الذي �شغله �أثناء عملية التخطي �إذا كان م�ضطر ًا لتخطي مركبة �أخرى ،ب�شرط �أال
ي�سبب ذلك م�ضايقة �أو �إزعاج ًا لقائدي املركبات الالحقة له.

مادة ()37

على قائد املركبة الذي �سمح بالتخطي �أن يلتزم بقدر الإمكان �أق�صى اجلانب الأمين مل�سار
الطريق الذي ي�سري فيه ،مع تهدئة ال�سرعة حتى تتم عملية التخطي ،وميتنع عليه �أثناء ذلك �أن
يزيد من �سرعته.

مادة ()38

�إذا كانت �سرعة املركبة بح�سب طبيعة ت�صنيعها �أقل من �سرعة املركبات التالية لها على
الطريق �أو كان مقرر ًا ل�سرعتها حد �أق�صى ،وجب على قائدها �أن يخفف من �سرعته يف املكان
املنا�سب �أو يتوقف عند اللزوم �إذا كان ذلك �ضروري ًا لتمكني عدة مركبات تتلو بع�ضها مبا�شرة
من تخطيه.
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مادة ()39

�إذا �أعلن قائد املركبة نيته يف االجتاه �إلى الي�سار وانتظم بالفعل يف حركة املرور بعد دخوله
يف الي�سار ،جاز تخطيه من اليمني.

مادة ()40

يجب على قائد املركبة عدم القيام بعملية التخطي يف الأحوال والأماكن الآتية:
� -1إذا كان مدى الر�ؤية حوله غري كاف.
� -2إذا كانت الر�ؤية غري وا�ضحة.
� -3إذا كانت املركبة املتقدمة ت�سري ب�سرعة يتعذر معها �إمتام عملية التخطي �أو كانت تقوم هي
بتخطي مركبة �أخرى �أو كانت هناك مركبة تالية له تريد �أن تتخطاه.
� -4إذا كان اجتاه حركة املرور املقابل ال ي�سمح ب�إمتام عملية التخطي ب�أمان كامل لكل م�ستعملي
الطريق من املركبات.
 -5يف التقاطعات وعلى الكباري وداخل الأنفاق.
 -6يف حالة توقف عدد من املركبات ب�سبب �إ�شارة مرور �ضوئية� ،أو ب�سبب عرقلة املرور.
 -7يف املنحنيات واملنعطفات واملرتفعات واملنحدرات والطرق الزلقة وتقاطعات الطرق والدوارات
وبالقرب من ممرات عبور امل�شاة.
 -8يف الأماكن املمنوع فيها التخطي مبقت�ضى عالمات املرور �أو �إ�شارات املرور ال�ضوئية �أو طبق ًا
لتعليمات رجل املرور.

مادة ()41

�إذا مرت املركبة من ي�سار مركبة �أخرى تقف على جانب الطريق �أو من ي�سار عائق قائم
بجانب الطريق ،وجب على قائدها �أن مي ِّكن املركبات املقابلة من املرور �أو ًال ،ف�إذا كان م�ضطر ًا
لالنعطاف �إلى الي�سار وجب عليه �أن يكون حذر ًا بالن�سبة للمركبات الالحقة ملركبته و�أن يعلن
عن رغبته يف ذلك كما يف حالة التخطي.
ويف حالة عبور العوائق امل�شار �إليها يف الفقرة الأولى من هذه املادة ،ال يجوز لقائدي
املركبات الالحقة تخطي املركبة عند عبورها لتلك العوائق.

الفرع اخلام�س
ال�سرعة
مادة ()42

على قائد املركبة العمل على �أن تظل �سرعة املركبة يف احلدود التي مت ِّكنه من ال�سيطرة
عليها ،على �أن يراعى يف حتديد تلك ال�سرعة حالة الطريق وحالة املرور على الطريق ومدى
الر�ؤية والظروف اجلوية القائمة ،وذلك كله يف �ضوء حالة قائد املركبة ومقدرته ال�شخ�صية
وحالة املركبة واحلمولة و�سائر الظروف املحيطة.
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ويف الطرق ال�ضيقة ،يجب على قائد املركبة التمهل ليتمكن عند ال�ضرورة من الوقوف
باملركبة يف حدود ن�صف اجلزء املرئي من الطريق.
و�إذا كانت الر�ؤية غري وا�ضحة متام ًا على الطريق ،وجب على قائد املركبة التوقف عن ال�سري.

مادة ()43

ال يجوز لقائد املركبة �أن يبطئ من �سرعتها بغري مربر قوي� ،إذا كان من �ش�أن �إبطاء ال�سرعة
�أن يعرقل حركة املرور على الطريق.

مادة ()44

مع مراعاة �أحكام القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،يكون احلدان
الأق�صى والأدنى ل�سرعة املركبات على الطرق  -عند توافر الظروف املنا�سبة -على النحو الآتي:
�أ -احلد الأق�صى لل�سرعة:
 -1داخل املدن ،عدا الطرق الدائرية.
 )1ال�سيارات اخلا�صة :من �أربعني �إلى �ستني كيلومرت ًا يف ال�ساعة.
 )2املركبات الأخرى :من ثالثني �إلى خم�سني كيلومرت ًا يف ال�ساعة.
 -2خارج املدن والطرق الدائرية.
 )1ال�سيارات اخلا�صة :من �ستني �إلى مائة كيلومرت يف ال�ساعة.
 )2املركبات الأخرى :من خم�سني �إلى ثمانني كيلومرت ًا يف ال�ساعة.
ويف حتديد ال�سرعة الالزمة على الطرق يف نطاق حديها الأق�صى والأدنى ،يتعني مراعاة
عالمات املرور التي ت�شري �إلى احلد الأق�صى لل�سرعة على كل طريق.
ب -احلد الأدنى لل�سرعة:
 -1داخل املدن ،عدا الطرق الدائرية.
 )1ال�سيارات اخلا�صة :ع�شرون كيلومرت ًا يف ال�ساعة.
 )2املركبات الأخرى :خم�سة ع�شر كيلومرت ًا يف ال�ساعة.
 -2خارج املدن والطرق الدائرية.
 )1ال�سيارات اخلا�صة :خم�سون كيلومرت ًا يف ال�ساعة.
 )2املركبات الأخرى :ثالثون كيلومرت ًا يف ال�ساعة.
و�إذا كان الطريق مق�سم ًا لأكرث من م�سار ،فعلى قائدي املركبات ذات ال�سرعة الق�صوى
التزام امل�سار الأي�سر من الطريق ،وعلى قائدي املركبات ذات ال�سرعة الأقل التزام امل�سارات
اليمنى من الطريق بح�سب �سرعة كل مركبة وبحيث ت�سري املركبات ذات ال�سرعة الأقل يف �أق�صى
اجلانب الأمين من الطريق.
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مادة ()45

على قائد املركبة �أن يقلل من �سرعة مركبته عند مروره باملناطق امل�أهولة ،وعند الدخول يف
املنعطفات �أو املنحنيات �أو املنحدرات �أو التقاطعات ،وعند االقرتاب من امل�ست�شفيات واملدار�س
ودور العبادة �أو من �أماكن عبور امل�شاة ،وعند مالقاة حيوانات �أو عند تخطيها.

مادة ()46

�إذا �أراد قائد املركبة �أن يقلل من �سرعته �إلى حد كبري ،وجب عليه �أن يت�أكد قبل القيام بذلك
�أن ذلك ال ي�شكل خطر ًا �أو يعرقل املركبات الالحقة له ،و�أن يعلن عن رغبته يف ذلك ب�صورة وا�ضحة
قبل القيام به بوقت كاف با�ستخدام �إ�شارات التنبيه ال�ضوئية �أو بيديه �أو با�ستعمال نور الفرامل.

مادة ()47

ال يجوز لقائد املركبة �أن ي�ستعمل الفرامل ب�صورة مفاجئة بهدف تخفيف ال�سرعة �أو �إيقاف
املركبة �إذا مل تكن هناك �أ�سباب لذلك يقت�ضيها �أمن و�سالمة املرور.

الفرع ال�ساد�س
التقاطعات و�أولويات املرور
مادة ()48

على قائد املركبة القادم من طريق جانبي ويت�أهب للدخول يف طريق عام� ،أو من طريق غري
مر�صوف ويت�أهب للدخول يف طريق مر�صوف ومعبد� ،أن يقف حتى ي�سمح �أو ًال مبرور املركبات
القادمة على هذا الطريق وال ي�شرع يف الدخول �إال بعد الت�أكد من خلو الطريق من امل�شاة ومن �أن
املرور لن يتعر�ض للخطر.

مادة ()49

تكون �أولوية املرور يف الدوارات وتقاطعات الطرق التي ال يكون املرور فيها منظم ًا عن طريق
�إ�شارات مرور �ضوئية �أو عالمات مرور �أو بوا�سطة رجال مرور ،على الوجه الآتي:
 -1للمركبات التي دخلت فع ًال يف الدوار.
 -2للمركبات التي دخلت فع ًال يف التقاطع.
 -3للمركبات القادمة من طريق رئي�سي يتقاطع مع طريق فرعي.
 -4للمركبات القادمة من اليمني �أي ًا كان نوعها بالن�سبة لأية مركبة �أخرى وذلك عند تقاطع
طرق رئي�سية.
 -5لل�سيارات ،بالن�سبة لغريها من املركبات.
 -6للدراجات الآلية قبل الدراجات الهوائية والعربات ،والدراجات الهوائية قبل العربات.
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مادة ()50

يجب على قائد املركبة امللتزم مبراعاة �أولوية غريه يف املرور �أن يتوقف عند اللزوم ،وال
يجوز له اال�ستمرار يف ال�سري �إال بعد التيقن من الر�ؤية يف اجلزء من الطريق الذي �سي�سري فيه
والت�أكد من �أنه لن يعر�ض �صاحب الأولوية للخطر �أو يعرقله ب�صورة جوهرية.
و�إذا كانت الر�ؤية غري وا�ضحة يف ذلك اجلزء من الطريق ،وجب على قائد املركبة ال�سري
ببطء حتى ي�صل �إلى منعطف الطريق الذي ت�صبح فيه الر�ؤية كاملة.

مادة ()51

عند توقف املرور �أو تباطئه مبا يهدد ب�إرباكه ،يجب على قائد املركبة  -برغم �أولويته يف
املرور �أو برغم النور الأخ�ضر �أو وجود �أية �إ�شارة �أو عالمة �أخرى ت�سمح له باملرور  -عدم الدخول
يف التقاطع �إذا كان عند الو�صول �إليه �سيتوقف فيه.
وعلى كل من تكون له الأولوية �أو احلق يف ال�سري �أن يتنازل عن هذا احلق �إذا اقت�ضت حالة
املرور ذلك ،ويف هذه احلالة ال يجوز لأي قائد مركبة �أن يعتمد على هذا التنازل �إال �إذا كان
متيقن ًا منه.

الفرع ال�سابع
التوقف
مادة ()52

ال يجوز لقائد املركبة التوقف بها يف غري �أماكن الوقوف �أو االنتظار املحددة� ،إال عند
الدخول فيها �أو اخلروج منها �أو حتميلها �أو تفريغها ،كما ال يجوز له التوقف باملركبة يف الأوقات
والأماكن املحظورة مبقت�ضى القانون �أو هذه الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.

مادة ()53

�إذا �أراد قائد املركبة �أن يتوقف بها ،فيجب عليه �أن ُيتم ذلك ب�صورة تدريجية ال ينتج
عنها �أية م�ضايقة حلركة املرور وبعد �إعطاء �إ�شارة التنبيه ال�ضوئية الدالة على ذلك ،و�أن يوقف
املركبة على �أق�صى اجلانب الأمين لنهر الطريق .ويجوز له التوقف �أو االنتظار على اجلانب
الأي�سر لنهر الطريق عندما يكون اجلانب الأمين ممنوع ًا بوا�سطة عالمات املرور� ،أو عندما
يكون التوقف �أو االنتظار يف طريق ذي اجتاه واحد م�سموح ًا فيه باالنتظار على اجلانب الأي�سر
دون اجلانب الأمين.
ويجوز التوقف �أو االنتظار يف الأماكن التي حتددها �إ�شارات �أو عالمات املرور.
ويف جميع الأحوال ،يجب �أن يكون التوقف �أو االنتظار يف اجتاه �سري املركبات على الطريق.
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مادة ()54

على قائد املركبة  -يف حالة اال�ضطرار �إلى التوقف على نهر الطريق  -ا�ستخدام �إ�شارات
التنبيه ال�ضوئية �أو و�ضع عالمات حتذيرية على �سطح الطريق لتنبيه قائدي املركبات القادمة
بحيث تكون املركبة مرئية من م�سافة كافية ،وخا�ص ًة �إذا كان التوقف لي ًال �أويف مكان ممنوع
التوقف فيه.
ويجب �أن يكون توقف �أو انتظار املركبات �أو احليوانات يف الطرق الوا�صلة بني املدن ويف
املناطق غري امل�أهولة يف �أق�صى ميني نهر الطريق يف اجتاه حركة املرور ،مع جتنب �أق�سام الطريق
املخ�ص�صة ملرور امل�شاة �أو لأنواع معينة من املركبات.

مادة ()55

ال يجوز لقائد املركبة ب�أية حال التوقف باملركبة على بعد يقل عن ع�شرة �أمتار من الدوارات
والكباري والأنفاق واجل�سور ومفارق الطرق ومداخل امليادين و�أماكن عبور امل�شاة ومحطات
مركبات النقل العام للركاب.
وال يجوز االنتظار �إال يف الأماكن غري املمنوع االنتظار فيها ومبا ال يقل عن ع�شرين مرت ًا
من الدوارات والكباري والأنفاق واجل�سور ومفارق الطرق ومداخل امليادين و�أماكن عبور امل�شاة
ومحطات مركبات النقل العام للركاب وعلى امل�سارات اخلا�صة مبركبات الطوارئ.
ويف جميع الأحوال ،يجب �أن يكون التوقف �أو االنتظار بال�شكل الذي ال ي�ؤدي �إلى �إعاقة املرور
بالطريق �أو �إعاقة الر�ؤية عليه.

مادة ()56

ال يجوز التوقف �أو االنتظار باملركبة يف الأماكن الآتية:
� -1أماكن عبور امل�شاة ،والأر�صفة وما يف حكمها ،والأماكن املخ�ص�صة ل�سري �أو وقوف للدراجات.
 -2الكباري واملمرات العلوية والأنفاق وحتت اجل�سور ،ما مل تكن هناك �أماكن مخ�ص�صة للتوقف
�أو االنتظار.
 -3نهر الطريق يف املرتفعات �أو املنحدرات �أو املنعطفات �أو املنحنيات �أو بالقرب منها عندما
تكون الر�ؤية غري كافية ل�ضمان تخطي املركبة ب�أمان تام ،مع مراعاة �سرعة املركبات على
هذا اجلزء من الطريق.
 -4نهر الطريق بجوار العالمات الأر�ضية الطولية املت�صلة التي ال ُي�سمح بتجاوزها ،عندما تكون
امل�سافة العر�ضية بني املركبة املتوقفة وهذه العالمات الطولية تقل عن خم�سة �أمتار.
 -5الأماكن التي �إذا توقفت املركبة �أو انتظرت فيها ميكنها �أن حتجب �إ�شارات املرور ال�ضوئية �أو
عالمات املرور عن نظر بقية م�ستعملي الطريق.
� -6أمام مداخل �أو مخارج الكراجات ومحطات البنزين وامل�ست�شفيات ومراكز الإ�سعاف والإطفاء
وال�شرطة واملناطق الع�سكرية و�أماكن العبادة واملدار�س واحلدائق العامة.
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 -7الأماكن التي يعيق التوقف �أو االنتظار فيها حترك مركبات �أخرى متوقفة.
 -8نهر الطريق بجوار مركبة �أخرى متوقفة �أو منتظرة (�صف ثان).
 -9الأماكن املحاذية لنهر الطريق مبا ي�شكل خطر ًا على حركة املرور.
 -10الأماكن غري امل�صرح فيها بالتوقف �أو االنتظار مبقت�ضى القانون �أو هذه الالئحة �أو القرارات
ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.

مادة ()57

على مركبات النقل العام للركاب �أن تقف مال�صقة للمحطات املخ�ص�صة لها على الأر�صفة
وفق ًا لل�ضوابط التي حتددها الوزارة املعنية باملوا�صالت ،وال يجوز للمركبات الأخرى املرور بني
املحطة ومركبة النقل العام .و�إذا كان الر�صيف جزيرة يف و�سط الطريق ،يكون مرور املركبات
الأخرى على ميني مركبة النقل العام املتوقفة بجانب هذا الر�صيف.
ويجب على قائدي املركبات الأخرى �إبطاء ال�سرعة ومتكني مركبات النقل العام للركاب من
التهدئة للوقوف باملحطة والرحيل منها ولو اقت�ضى الأمر التوقف ،وعليهم عدم تعطيل �صعود
الركاب �أو نزولهم �أو �إزعاجهم يف ذلك.
ويكون انتظار ركاب مركبات النقل العام يف الأماكن املخ�ص�صة لهم باملحطة على الر�صيف
ولي�س يف نهر الطريق �أو على �أق�صى اجلانب الأمين من الطريق عند عدم وجود ر�صيف� ،أو
االنتظار على اجلزيرة املخ�ص�صة لهم.

مادة ()58

على قائد املركبة تهدئة �سرعة املركبة �أو التوقف بها �إذا لزم الأمر لل�سماح للمركبات
املخ�ص�صة لنقل الطلبة لإجراء التحركات الالزمة ل�صعود الطلبة �أو نزولهم ،و ُيحظر عليه
تعطيل �صعود الطلبة �أو نزولهم �أو �إزعاجهم يف ذلك.

الفرع الثامن
الأنوار
مادة ()59

على قائد املركبة �أن ي�ستخدم �أنوار الطريق �أثناء الليل ،وكذلك يف النهار عندما تكون
الر�ؤية غري كافية لأي �سبب كال�ضباب �أو هطول الأمطار الغزيرة �أو املرور يف �أحد الأنفاق.
و�إذا توقفت املركبة �أثناء الليل على طرق غري جمهزة ب�إنارة عامة �أو عندما تكون الر�ؤية غري
كافية ،وجب على قائد املركبة �أن يعلن عن وجود مركبته من خالل �إ�ضاءة �أنوار املوا�ضع.

مادة ()60

على قائد املركبة عدم ا�ستخدام �أنوار حمراء �أو �أجهزة �أو �أية مواد عاك�سة حمراء يف مقدمة
املركبة ،وكذلك عدم ا�ستخدام �أنوار بي�ضاء �أو �صفراء كا�شفة �أو �أية مواد عاك�سة غري حمراء يف
م�ؤخرة املركبة.
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مادة ()61

ال يجوز لقائد مركبة جمهزة بنور خا�ص لل�سري �إلى اخللف �إ�ضاءة هذا النور �إال عند
اعتزامه ال�سري �إلى اخللف و�أثناء ذلك ،مع مراعاة عدم م�ضايقة بقية م�ستعملي الطريق و�إطفاء
النور مبجرد التوقف.

مادة ()62

ُيحظر على قائد املركبة و�ضع امل�صابيح الكا�شفة (الك�شافات) �أو ا�ستعمالها.
ويجب عليه عدم ا�ستعمال �أنوار القيادة (الأنوار العالية) داخل املناطق امل�أهولة ،وميكنه
ا�ستعمالها خارج هذه املناطق ب�شرط �أن يكون ذلك ب�صفة متقطعة عند تقابل مركبته ب�أخرى
مب�سافة ال تقل عن ثالثمائة مرت ،ويحظر ا�ستعمال تلك الأنوار عندما تكون امل�سافة بني املركبتني
خم�سني مرت ًا ،كما يحظر ا�ستعمالها عندما ت�سري املركبة خلف مركبة �أخرى مب�سافة ق�صرية،
ويجوز يف هذه احلالة �إ�ضاءة الأنوار ب�صورة متقطعة للإعالن عن عزم املركبة على التخطي.
و ُيحظر ا�ستعمال �أنوار القيادة (الأنوار العالية) يف �إبهار بقية م�ستعملي الطريق� ،أو عندما
تفر�ض مقت�ضيات الأمن وال�سالمة على الطريق عدم ا�ستخدام هذه الأنوار.

مادة ()63

يف الأحوال اجلوية التي تتعذر فيها الر�ؤية الآمنة ولو �أثناء النهار ،يجب على قائد املركبة
�إ�ضاءة م�صابيحها وا�ستعمال �أجهزة التنبيه ال�صوتية على فرتات متقطعة وعدم زيادة �سرعة
املركبة على خم�سة ع�شر كيلومرت ًا يف ال�ساعة وعدم تخطي �أية مركبة �أخرى.

مادة ()64

على قائد املركبة �إ�ضاءة �أنوار الطريق يف احلاالت الآتية:
� -1أثناء ال�سري على الطرق الرئي�سية.
 -2يف احلاالت املحظور فيها ا�ستعمال �أنوار القيادة (الأنوار العالية) وتكون �أنوار املوا�ضع غري
كافية لل�سماح لقائد املركبة ب�أن يرى بو�ضوح وعلى م�سافة كافية.
 -3عندما تكون �أنوار املوا�ضع غري كافية لل�سماح لبقية م�ستعملي الطريق بر�ؤية املركبة على
م�سافة كافية.
 -4يف حالة تعذر الر�ؤية �أو وجود �ضباب ،متى كانت املركبة غري مزودة ب�أنوار خا�صة بال�ضباب.

مادة ()65

يجوز لقائد املركبة ا�ستخدام �أنوار القيادة (الأنوار العالية) �أو �أنوار الطريق بطريقة
متقطعة يف فرتات ق�صرية ،وذك للتحذير �أو عند اعتزامه تخطي مركبة �أخرى.
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مادة ()66

ُيحظر على قائد املركبة ا�ستعمال �أنوار القيادة (الأنوار العالية) يف املناطق امل�أهولة،
عندما يكون الطريق م�ضاء �إ�ضاءة كافية ،وخارج املناطق امل�أهولة عندما يكون نهر الطريق
م�ضاء ب�صورة ت�سمح لقائد املركبة ب�أن يرى بو�ضوح وعلى م�سافة كافية ويف حاالت توقف املركبة
�أو انتظارها.
ويجوز لقائد املركبة ا�ستخدام �أنوار القيادة عندما تكون الر�ؤية بدون ا�ستخدامها غري
كافية لل�سري ب�أمان ب�سبب ال�ضباب �أو هطول الأمطار الغزيرة �أو املرور يف الأنفاق.

مادة ()67

على قائدي الدواب وحيوانات اجلر �أو احلمل �أو الركوب ا�ستخدام �أنوار �أو �أجهزة عاك�سة
عند تنقلهم بها لي ًال على طول نهر الطريق.

الفرع التا�سع
�أحكام خا�صة ب�سيارات النقل اخلا�ص و�سيارات النقل الثقيل
مادة ()68

يجب ،عند حتميل �سيارة النقل اخلا�ص �أو �سيارة النقل الثقيل بالب�ضائع ،و�ضع احلمولة
وت�سقيفها فوق ال�سيارة وو�ضع �أدوات الربط واحلزم و�سائر �أدوات التحميل وما يتعلق بها
بطريقة منتظمة وم�أمونة ومحكمة وعلى وجه ال يجعلها معر�ضة للتحرك �أثناء ال�سري �أو ي�ؤدي
�إلى �سقوطها �أو �إحداث �ضجة مزعجة .ويجب  -ب�صفة خا�صة � -أن يكون و�ضع احلمولة وحزمها
وحمايتها بال�شكل الذي ي�ضمن ما يلي:
� -1أال ينتج عنها �أي خطر على الأ�شخا�ص �أو �ضرر للممتلكات العامة �أو اخلا�صة.
� -2أال ت�سبب �ضو�ضاء وال يتطاير �أو ينبعث منها ما ي�ضر بال�صحة �أو يعر�ض م�ستعملي الطريق
�أو اجلمهور للخطر �أو ي�ضايقهم.
� -3أال ت�ؤثر على ر�ؤية قائد ال�سيارة �أو تعر�ض اتزانها �أو قيادتها للخطر.
� -4أال حتجب الإ�شارات اليدوية �أو �إ�شارات التنبيه ال�ضوئية �أو �أنوار ال�سيارة �أو املرايا العاك�سة
�أو �أرقام الت�سجيل.
� -5أن تكون جميع الأدوات امل�ستعملة يف ربط احلمولة وحزمها وحمايتها كاحلبال وال�سال�سل
والأغطية متينة و�سليمة ومثبتة جيد ًا بال�شكل الذي مينع �سقوطها �أو انزالقها �أو تقطيعها.

مادة ()69

على قائدي �سيارات النقل الثقيل االلتزام بامل�سار الأمين من نهر الطريق يف كل الأحوال،
وال يجوز لهم التخطي ما مل تقت�ض حالة الطريق �أو وجهة قائد ال�سيارة ذلك.
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الفرع العا�شر
�أحكام خا�صة بالدراجات الهوائية والعربات
مادة ()70

ال يجوز قيادة الدراجات الهوائية يف الطرق العامة للقا�صر الذي تقل �سنه عن ع�شر �سنوات
ميالدية ،ويكون متويل �شئون القا�صر م�سئو ًال عما ينتج عن قيادته للدراجة من �أ�ضرار.
وال يجوز مل�ؤجري الدراجات الهوائية وعمالهم ت�أجريها ملن تقل �سنه عن ع�شر �سنوات ،و�إال
كانوا م�سئولني عما ينتج عن قيادته للدراجة من �أ�ضرار له �أو للغري.
وال يجوز مزاولة مهنة م�ؤجر الدراجات بجميع �أنواعها للغري �إال بعد احل�صول على ترخي�ص
بذلك من �إدارة املرور والرتخي�ص.
ويجب �أن تتوافر يف الدراجات �شروط ال�صالحية والأمن وال�سالمة الواردة يف هذه الالئحة.
ويحدد مدير الإدارة بقرار منه �شروط الرتخي�ص و�إجراءاته ومناذجه ومدة الرتخي�ص
وكيفية جتديده وال�شروط الالزم توافرها يف املحل الذي يزاول فيه الت�أجري ،وتتقرر ر�سوم
الرتخي�ص مع الر�سوم املذكورة يف هذه الالئحة.

مادة ()71

على قائدي الدراجات الهوائية والعربات التزام اجلانب الأمين من الطريق وعدم اخلروج
منه بقدر الإمكان ،و ُيحظر عليهم ا�ستخدام باقي الطريق املعد ل�سري املركبات الأخرى �أو امل�شاة
�أو ال�سري فوق الأر�صفة ،ويجب �أن ي�سريوا فرادى الواحد خلف الآخر ،وعليهم عند االنعطاف
التزام ميني املركبات الأخرى التي تريد االنعطاف يف نف�س االجتاه.

مادة ()72

يكون ركوب الدراجة الهوائية �أو النزول منها على حافة الر�صيف الأمين للطريق.
ويحظر على قائد الدراجة قيادتها دون الإم�ساك مبقودها �أو الإم�ساك به بيد واحدة فقط
�إال يف حالة �إ�صدار �إ�شارة يدوية ،كما يحظر عليه الإم�ساك مبركبة �أخرى �أثناء ال�سري �أو �أن
يحمل �أو يدفع �أو ي�سحب �أ�شياء تعرقل ال�سري �أو تكون خطر ًا عليه �أو على باقي م�ستعملي الطريق،
ويحظر على �أي �شخ�ص الركوب �أمام قائد الدراجة.
وال يجوز لقائد الدراجة ال�سري معوج ًا �أو االندفاع ب�سرعة خطرة �أو ال�سري ب�أية حالة �أخرى
ينجم عنها خطر على م�ستعملي الطريق.

مادة ()73

ال يجوز حتميل العربات ب�أكرث من طاقة احليوان �أو الإن�سان الذي يجرها.
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الفرع احلادي ع�شر
واجبات قائدي املركبات جتاه امل�شاة
مادة ()74

يجب على قائدي املركبات �أال يعر�ضوا للخطر امل�شاة الذين ي�سريون على الأر�صفة �أو على
جوانب الطريق ،وكذلك الذين ي�سريون يف نهر الطريق ،وعليهم عند اللزوم التوقف لتجنب
�إزعاج �أي م�ستعمل للطريق ،خا�صة يف املناطق امل�أهولة والتي يكرث فيها امل�شاة.

مادة ()75

على قائد املركبة �أن يهدئ من �سرعتها عند اقرتابه من ممر خا�ص بامل�شاة محدد بعالمات
مرور على �سطح الطريق و ُينظم املرور عنده بوا�سطة �إ�شارات مرور �ضوئية �أو عالمات مرور �أو
رجل مرور ،ف�إذا كان الطريق مغلق ًا �أمامه فعليه �أن يتوقف قبل املمر ،وبعد فتح املرور له ال يبد�أ
ال�سري حتى خلو املمر من امل�شاة الذين بد�أوا بالعبور.
و�إذا كان املرور مفتوح ًا ملرور املركبات ،فعلى قائد املركبة عدم عرقلة �أو �إزعاج امل�شاة
الذين بد�أوا بالعبور.

مادة ()76

�إذا �صادف قائد املركبة ممر ًا خا�ص بامل�شاة محدد ًا بعالمات على �سطح الطريق ولكن
املرور عنده ال تنظمه �إ�شارة مرور �ضوئية �أو عالمات مرور �أو رجل مرور ،فعليه مراعاة �أن يكون
اقرتابه من املمر ب�سرعة هادئة للغاية وعدم �إزعاج امل�شاة الذين بد�أوا يف عبور املمر ،ويجب عليه
�أن يتوقف متام ًا حتى يتم امل�شاة عبورهم.

مادة ()77

يجب على قائد املركبة عند تغيري اجتاه مركبته للدخول يف طريق �آخر �أن ي�سري ببطء ليف�سح
املجال للم�شاة الذين بد�أوا يف عبور هذا الطريق ،وعليه �أن يتوقف متام ًا حتى يتم عبورهم.

الف�صل الثاين
قواعد مرور امل�شاة
مادة ()78

يجب على امل�شاة ال�سري على الأر�صفة ،وميتنع عليهم  -مع وجود الأر�صفة  -ال�سري يف نهر
الطريق ،ويف حالة عدم وجود �أر�صفة يجب عليهم ال�سري يف �أق�صى ي�سار نهر الطريق امل�ضاد
الجتاه �سريهم ،ومع ذلك يجوز لهم ال�سري يف �أق�صى ميني نهر الطريق يف اجتاه �سريهم بعد
الت�أكد من عدم تعر�ضهم خلطر املركبات الالحقة لهم.
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مادة ()79

يجوز للم�شاة ا�ستعمال نهر الطريق �إذا كانوا يف جمموعات �أو مواكب ،ب�شرط التزام �أق�صى
اجلانب الأمين من نهر الطريق يف اجتاه حركة �سريهم ،ويجب عليهم يف هذه احلالة �إعطاء �أو
ا�ستعمال الإ�شارات املنا�سبة للتنبيه على وجود املجموعة �أو املوكب.
وي�سري حكم الفقرة الأولى من هذه املادة �إذا كان بع�ض امل�شاة يدفع �أمامه دراجة هوائية
�أو عربة �أو �أية �أ�شياء �أخرى �أو كان يقود دراجة هوائية ،متى كان ي�ستخدم الأماكن املخ�ص�صة
ل�سري امل�شاة.

مادة ()80

ال يجوز للم�شاة عبور الطريق من الأماكن املخ�ص�صة ل�سري املركبات �أو من نهر الطريق،
وعليهم �أن ي�ستخدموا يف ذلك �أقرب ممر لعبور امل�شاة يف حالة وجوده ،ف�إن مل يوجد فيكون
العبور عند تقاطع الطريق .و�إذا كان البد من عبور الطريق يف حالة عدم وجود ممر لعبور امل�شاة
�أو تقاطع طريق ،فيجب على من يرغب يف العبور من امل�شاة �أن يتوخى احلر�ص واحلذر التام و�أن
يتثبت من �أن ب�إمكانه القيام بذلك دون �إعاقة حلركة املرور �أو دون �أي خطر منه �أو عليه �أو من
�أق�صر م�سافة بني جانبي الطريق.
وال يجوز للم�شاة الوقوف يف نهر الطريق بغري �ضرورة.

مادة ()81

يجب على امل�شاة ،عند عبورهم نهر الطريق من املمر املخ�ص�ص لعبور امل�شاة واملحدد
بعالمات مرور� ،إتباع الآتي:
� -1إذا كان املمر جمهز ًا ب�إ�شارات مرور �ضوئية خا�صة بامل�شاة ،فعليهم االلتزام بها.
� -2إذا مل يكن املمر جمهز ًا ب�إ�شارات مرور �ضوئية خا�صة بامل�شاة وكان مرور املركبات عند هذا
املمر منظم ًا ب�إ�شارات مرور �ضوئية �أو مبعرفة رجل مرور ،فال يجوز لهم عبور نهر الطريق
طاملا كانت �إ�شارات املرور ال�ضوئية �أو �إ�شارات رجل املرور ت�سمح للمركبات بال�سري.

مادة ()82

ال يجوز للم�شاة اخرتاق ال�صفوف الع�سكرية واملواكب الر�سمية و�سائر املواكب الأخرى
امل�صرح بها.

مادة ()83

يجوز ملركبات املر�ضى �أو كبار ال�سن �أو ذوي الإعاقة التي ت�سري بالقوة الذاتية �أو الآلية �أو
بالدفع �أو اجلر �أن ت�سري فوق الأر�صفة وعلى جوانب الطريق امل�صرح للم�شاة بال�سري فيها.
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الف�صل الثالث
مواقف ال�شركات اخلا�صة
مادة ()84

يتعني على كل م�ؤ�س�سة �أو �شركة خا�صة متار�س ن�شاط ًا �صناعي ًا �أو جتاري ًا �أو غري ذلك من
الأن�شطة ،ولديها �سيارات مخ�ص�صة لإدارة ن�شاطها� ،أن توفر مواقف خا�صة كافية وبعيدة عن
املناطق ال�سكنية للمركبات التابعة لها �أو املركبات التي ترتدد عليها.
وتتولى الإدارة ت�صنيف فئات الأن�شطة التي متار�سها امل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة وحتديد
عدد املواقف التي ينبغي �أن توفرها كل فئة منها.
ويتعني على م�ؤ�س�سات و�شركات ت�أجري املركبات ب�أنواعها �أن توفر مواقف كافية لت�ستوعب
ن�صف عدد املركبات املرخ�ص بها للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة على الأقل .ويف حالة طلب امل�ؤ�س�سة
�أو ال�شركة زيادة �أعداد تراخي�ص املركبات ،فيجب عليها زيادة م�ساحة املواقف �أو تخ�صي�ص
مواقف �أخرى مبا ي�ضمن ا�ستيعاب ن�صف جمموع عدد املركبات املطلوب الرتخي�ص بها.

الباب الثاين
عالمات و�إ�شارات املرور وخطوط تنظيم املرور
مادة ()85

تكون عالمات و�إ�شارات املرور وخطوط تنظيم املرور طبق ًا لالتفاقيات الدولية النافذة يف
مملكة البحرين.
وال يعفي وجود عالمات و�إ�شارات املرور وخطوط تنظيم املرور �أو تعليمات رجل املرور
م�ستعملي الطريق ب�أية حال من واجبهم يف التزام احلر�ص واحلذر.

مادة ()86

تكون للتعليمات والإ�شارات ال�صادرة من رجل املرور الأولوية على قواعد املرور وعلى دالالت
�إ�شارات املرور ال�ضوئية وعالمات و�إ�شارات املرور وخطوط تنظيم املرور.
وتكون لدالالت �إ�شارات املرور ال�ضوئية الأولوية على دالالت عالمات املرور.

مادة ()87

تكون لإ�شارات رجل املرور اليدوية الدالالت الآتية:
 -1مد الذراع مرفوع ًا �إلى �أعلى �أو على �شكل زاوية قائمة والكف موجه �إلى الأمام ،يعني �إيقاف
حركة املرور القادمة من الأمام يف مواجهة بطن الكف.
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 -2مد الذراع �أفقي ًا على م�ستوى الكتف والكف موجه �إلى الأمام ،يعني �إيقاف حركة املرور
القادمة من اخللف يف مواجهة ظهر الكف.
 -3مد الذراع �أفقي ًا وعلى م�ستوى الكتف �أو الذراعني معا ،يعني �إيقاف حركة املرور القادمة من
�أي اجتاه يتقاطع مع �إ�شارة مد الذراع �أو الذراعني.
ويجوز لرجل املرور خف�ض الذراع �أو الذراعني بعد الت�أكد من الوقوف الفعلي للمركبات.
 -4حتريك الذراع بحركة ن�صف دائرية ،يعني ال�سماح مبرور املركبات يف االجتاه الذي ي�شري
�إليه اجتاه دوران الذراع يف حركة من �أعلى �إلى �أ�سفل.

مادة ()88

تكون لعالمات املرور التالية الدالالت املذكورة قرين كل منها:
 -1عالمات التحذير من اخلطر :تنبه م�ستعملي الطريق �إلى مواقع اخلطر على الطريق.
 -2عالمات الوقوف واالنتظار :تبني املناطق التي ُي�سمح �أو ُيحظر فيها االنتظار �أو الوقوف �أو
كالهما� ،أو حتدد مكان �أو وقت االنتظار �أو ت�سمح به لفرتة معينة.
 -3عالمات املنع والإلزام :ت�ستعمل ملنع م�ستعملي الطريق من القيام ب�أعمال معينة يقت�ضيها
نظام املرور.
 -4عالمات الأولوية :تبني مل�ستعملي الطريق القواعد اخلا�صة ببع�ض الأولويات يف التقاطعات
والأجزاء ال�ضيقة من الطريق� ،أو تفيد �إلزام قائد املركبة ب�ضرورة الوقوف عند العالمة
وعدم التحرك �إال بعد الت�أكد من �إمكان التحرك دون �أي خطر.
 -5عالمات الإر�شاد �أو الإعالم �أو التوجيه :تعطي م�ستعملي الطريق بع�ض الإر�شادات �أو
التوجيهات �أو تزودهم ببيانات ذات فائدة لهم �أثناء ا�ستخدامهم الطريق.
وتكون جميع العالمات املذكورة يف الفقرة الأولى من هذه املادة طبق ًا للأ�شكال واملوا�صفات
الواردة يف االتفاقيات الدولية النافذة يف مملكة البحرين.

مادة ()89

تكون دالالت �إ�شارات املرور ال�ضوئية لتنظيم �سري املركبات على النحو الآتي:
النور الأخ�ضر :يعني ا�ستمرار �سري املركبات مع توخي االحتياط حتى ي�صبح الطريق خالي ًا.
النور الأ�صفر :يظهر بعد النور الأخ�ضر ،ويعني �أنه يجب على املركبة �أن تتوقف وال تتجاوز خط
الوقوف �أو اخلط الذي يف م�ستوى عامود �إ�شارة املرور ال�ضوئية �أو منطقة عبور امل�شاة ،ويف حالة
عدم �إمكان التوقف ب�أمان فلقائد املركبة �أن ت�ستمر يف ال�سري مع اتخاذ احليطة واحلذر.
ال�سهم الأخ�ضر :ي�شري �إلى اجتاهات املرور التي تدل عليها �إ�شارة املرور ال�ضوئية وت�سمح
للمركبات بال�سري فيها.
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النور الأ�صفر املتقطع :يعني �إمكان ال�سري باملركبة �إذا كان الطريق خالي ًا ،مع اتخاذ احليطة
واحلذر.
النور الأحمر :يعني وجوب وقوف املركبات وعدم جتاوزها خلط الوقوف �أو اخلط الذي يكون يف
م�ستوى عامود �إ�شارة املرور ال�ضوئية �أو عدم تخطيها ملنطقة عبور امل�شاة.

مادة ()90

تكون دالالت �إ�شارات املرور ال�ضوئية املخ�ص�صة لعبور امل�شاة على النحو الآتي:
النور الأخ�ضر :يعني ال�سماح للم�شاة بعبور الطريق.
النور الأحمر �أو الأ�صفر :يعني حظر عبور الطريق على امل�شاة.
�إ�شارة خا�صة بها نور �أ�صفر متقطع :تعني �إمكان عبور امل�شاة �إذا كان الطريق خالي ًا من
املركبات ،مع اتخاذ احليطة واحلذر.

مادة ()91

ُتر�سم خطوط تنظيم املرور على �سطح الطريق بهدف اال�ستعانة بها يف تنظيم حركة املرور.

مادة ()92

تعني اخلطوط الطولية املت�صلة على �سطح الطريق حظر جتاوز هذه اخلطوط �أو تخطيها.
وتعني اخلطوط الطولية املتقطعة �أو املجز�أة �أو خطوط م�سارات املرور �ضرورة االلتزام
بال�سري بني هذه اخلطوط ،ما مل تدع احلاجة �إلى انتقال املركبة �إلى م�سار �آخر ح�سب �سرعتها
�أو اجتاهها ،ويف هذه احلالة يجب مراعاة قواعد تغيري االجتاه.
و�إذا ُوجد اخلطان الطوليان (املت�صل واملجز�أ) بجوار بع�ضهما ،ف�إن هذا يعني �أن على قائد
املركبة االلتزام مبدلول اخلط الأقرب �إليه.

مادة ()93

تكون خطوط تنظيم املرور املو�ضحة على �سطح الطريق كالآتي:
�أ -خط الوقوف :ويحدد الأماكن التي يجب على املركبات الوقوف خلفها ا�ستجاب ًة لعالمة "قف"
�أو النور الأحمر يف �إ�شارات املرور ال�ضوئية �أو �إ�شارات رجل املرور املنظم حلركة املرور.
ب -خطوط عبور امل�شاة :وحتدد الأماكن التي يجب على امل�شاة عبور الطريق منها ،وهي على
نوعني:
 -1خطان متوازيان بينهما م�ساحة منا�سبة ينظم عبور امل�شاة عندها رجل مرور �أو �إ�شارة
مرور �ضوئية.
 -2خطوط عر�ضية متوازية بي�ضاء و�سوداء ،وال ينظم عبور امل�شاة عندها رجل مرور �أو
�إ�شارة مرور �ضوئية ،وللم�شاة الأولوية يف عبور الطريق من خاللها.
ج -خطوط �أخرى :كالأ�سهم �أو اخلطوط املتوازية �أو خطوط الكتابة وتعني تكرار التعليمات
التي تعطيها عالمات املرور الدولية.
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مادة ()94

ُيحظر على الكافة �إحلاق �أي �ضرر بعالمات و�إ�شارات املرور وخطوط تنظيم املرور ،و�أجهزة
توجيه املرور الأخرى� ،أو تغيري معاملها �أو مراكزها �أو اجتاهاتها.

مادة ()95

يحظر على الكافة تركيب �أية لوحات �أو �إعالنات �أو �أجهزة من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إلى حدوث
ارتباك مع مدلول عالمات املرور �أو �أجهزة توجيه املرور الأخرى� ،أو يكون من �ش�أنها �أن جتعل
هذه العالمات �أو الأجهزة �أقل و�ضوحا �أو فاعلية.

الق�سم الثالث
ت�سجيل املركبات
الباب الأول
املركبات و�أنواعها
مادة ()96

مع عدم الإخالل بحكم الفقرة الثانية من املادة ( )4من القانون ،ت�شمل �أنواع املركبات ما يلي:
 -1ال�سيارة اخلا�صة :وهي املعدة لال�ستعمال ال�شخ�صي ،وتكون م�صممة بحيث تت�سع لعدد ال
يزيد على �أثني ع�شر �شخ�ص ًا مبا يف ذلك قائدها ،وتكون هيئة ت�صميمها لي�ست على �شكل
�سيارة نقل ركاب.
� -2سيارة نقل خا�ص للركاب :وهي املعدة لنقل الركاب ،وتكون م�صممة بحيث تت�سع لعدد يزيد
علي اثني ع�شر �شخ�ص ًا ،و�أنواعها:
�أ� -سيارة نقل خا�ص للركاب (با�ص خا�ص) ،وهي املعدة لنقل املوظفني والعاملني لدى
مالك ال�سيارة وعائالته �أو لنقل طلبة املدار�س ،ويقت�صر ا�ستعمالها على الأغرا�ض
املخ�ص�صة لها دون غريها.
ب� -سيارة �سياحية ،وهي املعدة للرحالت �أو لل�سياحة.
� -3سيارة نقل خا�ص :وهي املعدة لنقل الأ�شياء واحليوانات والب�ضائع �أو غريها من الأ�شياء،
وتقت�صر على اال�ستعمال ال�شخ�صي.
� -4سيارة ذات ا�ستعمال خا�ص :ال�سيارة املعدة لال�ستعمال يف غر�ض خا�ص ب�صفة دائمة وال
ت�ستعمل يف غريه ،وال ميكن بح�سب ت�صميمها وجتهيزها ا�ستعمالها يف نقل الأ�شخا�ص �أو
الأ�شياء .ومثالها� :سيارات �إطفاء احلرائق ،و�سيارات الإ�سعاف ،و�سيارات نقل املياه ونزح
املجاري ،و�سيارات الت�صوير ال�سينمائي والتلفزيوين ،وور�ش الت�صليح املتنقلة ،وغريها من
املركبات التي ال ميكن بح�سب ت�صميمها وجتهيزها ا�ستعمالها يف نقل الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء.
 -5القاطرة :مركبة مزودة مبحرك �آيل ،م�صممة جلر املقطورة ون�صف املقطورة بعد ارتكاز
جزء منها على م�ؤخرتها.
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 -6املركبة الإن�شائية والزراعية :كل مركبة �آلية ت�ستخدم يف العمل الإن�شائي �أو الزراعي وما
يت�صل بهما .ويندرج حتتها الآالت الرافعة ،واجلرار الذي هو مركبة مزودة مبحرك �آيل مل
ت�صمم لو�ضع �أية حمولة عليها �أو لنقل الأ�شخا�ص ،ويقت�صر ا�ستعماله على جر املقطورات
والآالت وغريها �أو يف العمليات الإن�شائية �أو لتعبيد الطرق و�صيانتها.
 -7املقطورة :مركبة بدون محرك يجرها جرار �أو �سيارة �أو �أية �آلة �أخرى.
 -8ن�صف املقطورة :مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها �أثناء ال�سري على اجلرار �أو ال�سيارة
�أو القاطرة �أو الآلة التي جترها.
 -9الدراجة الآلية :مركبة ذات عجلتني �أو �أكرث جمهزة مبحرك �آيل ،وقد يلحق بها �سلة �أو
�صندوق يف �شكل عربة ،ولي�ست م�صممة على �شكل �سيارة ومعدة لنقل الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء.
 -10الدراجة العادية (الهوائية) :مركبة ذات عجلتني �أو �أكرث ،غري جمهزة مبحرك �آيل،
وت�سري بقوة راكبها ومعدة لنقل الأ�شخا�ص ،ويجوز ا�ستعمالها يف نقل الأ�شياء على �أن يلحق
بها �صندوق.
� -11سيارة �سباق� :أية مركبة �آلية معدة لال�ستخدام يف �سباقات ال�سيارات املحلية والدولية
مبوجب خطاب من اجلهة املعنية بال�سباق ،وال ميكن قيادتها على الطرق العامة .ويتم نقل
�سيارات ال�سباق من مكان �إلى �أخر بوا�سطة رافعة مرخ�ص لها بذلك ،وال ي�صرح با�ستخدام
هذه ال�سيارات يف نقل الأ�شخا�ص �أو غري ذلك من وجوه النقل الأخرى.
 -12العربة :مركبة يجرها حيوان �أو �إن�سان ومعدة لنقل الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء.

الباب الثاين
ت�سجيل املركبات
مادة ()97

فيما عدا العربات والدراجات الهوائية واملركبات املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأولى من
املادة ( )104من هذه الالئحة ،ال يجوز ت�سيري املركبة على الطريق العام قبل ت�سجيلها بالإدارة
واحل�صول لها على �شهادة ت�سجيل و�شهادة فح�ص و�شهادة ملكية ولوحات �أرقام ت�سجيل ،طبق ًا
لل�ضوابط وال�شروط الواردة يف القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.

مادة ()98

ال يجوز ت�سجيل املركبات امل�ستعملة امل�ستوردة من خارج مملكة البحرين يف احلاالت الآتية:
�أ -ال�سيارات اخلا�صة و�سيارات النقل اخلا�ص للركاب والدراجات الآلية التي يزيد عمرها على
خم�س �سنوات من �سنة ال�صنع.
ب� -سيارات النقل اخلا�ص والقاطرات واملقطورات ون�صف املقطورات التي يزيد عمرها على
ع�شر �سنوات من تاريخ ال�صنع.
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وي�ستثنى من �أحكام الفقرة الأولى من هذه املادة:
 -1ال�سيارات والدراجات الآلية ذات الطابع الأثري والتي حتدد الإدارة موا�صفاتها يف حال
توافرت فيها �شروط الأمن واملتانة التي يحددها القانون �أو هذه الالئحة �أو القرارات
ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.
 -2ال�سيارات اخلا�صة للعاملني بالهيئات ال�سيا�سية والقن�صلية العاملة يف مملكة البحرين ،على
�أن يتم �إعادة ت�صديرها بعد انتهاء فرتة البعثة الدبلوما�سية ملالكها ،وال يجوز بيعها يف
مملكة البحرين.
 -3ال�سيارات التابعة للجهات احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة� ،إذا دعت ال�ضرورة ذلك.

مادة ()99

ُيق َّدم طلب ت�سجيل املركبة �إلى الإدارة من مالكها �أو ممن يوكله يف ذلك بتوكيل موثق لدى
كاتب العدل على النموذج الذي حتدده الإدارة ،ويرفق بالطلب كافة امل�ستندات املثبتة ل�شخ�صية
مالك املركبة ومحل �إقامته و�صفته و�سند ملكيته للمركبة املطلوب ت�سجيلها ،وامل�ستندات الأخرى
التي يتطلبها القانون �أو هذه الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.
ويجوز للإدارة قبول التوكيل العريف� ،أو عدم الإلزام بتقدمي توكيل� ،إذا ت�أكدت من �أي
طريق ب�أن مقدم الطلب موفد بالفعل من مالك املركبة ،على �أن ُيثبت على الطلب ا�سم مقدمه
والبيانات املثبتة ل�شخ�صيته.
ويجوز للإدارة �إ�سناد عملية ت�سجيل املركبات اجلديدة �إلى وكالء ال�سيارات املعتمدين يف
ال�سجل التجاري وفق ًا للآلية التي حتددها الإدارة يف هذا اخل�صو�ص.

مادة ()100

ُيق َبل يف �إثبات �شخ�صية مالك املركبة البحريني اجلن�سية جواز ال�سفر �أو بطاقة الهوية
ال�صادرة من ال�سلطة املخت�صة.
و ُيق َبل يف �إثبات �شخ�صية مالك املركبة الأجنبي جواز ال�سفر �ساري املفعول و�إقامة �صاحلة
باململكة.

مادة ()101

مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )102من هذه الالئحةُ ،يق َبل يف �إثبات محل �إقامة مالك
املركبة ما يلي:
 -1جواز ال�سفر.
 -2بطاقة الهوية ال�صادرة من ال�سلطة املخت�صة.
� -3شهادة معتمدة من جهة العمل بالن�سبة للأجنبي.
� -4أي م�ستند �آخر حتدده الإدارة.
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و�إذا تعددت محال الإقامة �أو ثبت وجود خالف يف �ش�أنها ،اعتُد مبحل الإقامة الثابت
ببطاقة الهوية بالن�سبة ملالك املركبة البحريني ،وبالن�سبة لغري البحريني تكون العربة مبحل
الإقامة الثابت يف �شهادة جهة العمل التابع لها.
وت�صدر الإدارة �ضوابط �إثبات محال الإقامة يف مملكة البحرين بالن�سبة ملواطني دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

مادة ()102

ُيق َبل يف �إثبات �صفة من يتقدم بطلب ت�سجيل املركبة ما يلي:
� -1إذا كان ولي ًا طبيعي ًا على مالك املركبة ،وجب عليه �أن يقدم �إقرار ًا منه بذلك ويرفق به كافة
امل�ستندات الالزمة.
� -2إذا كان و�صي ًا �أو قيم ًا على مالك املركبة �أو حار�س ًا ق�ضائي ًا �أو �سنديك ًا ،وجب عليه �أن يقدم
�صورة ر�سمية من احلكم الق�ضائي املثبت لتلك ال�صفة .و�إذا كانت احلرا�سة اتفاقية ،وجب
على احلار�س تقدمي �إقرار موثق لدى كاتب العدل بو�ضع املركبة حتت احلرا�سة االتفاقية
وباختياره حار�س ًا.
� -3إذا كانت املركبة مملوكة لأكرث من �شخ�ص ،وجب تقدمي الطلب بوا�سطة من يقع عليه اختياره
منهم �أو من غريهم ،ويرفق به �إقرار من مالكي املركبة باختياره يكون موثق ًا لدى كاتب
العدل� ،أو يكونوا قد �أدلوا به �أمام املوظف املخت�ص بالإدارة بعد �أن يتحقق من �شخ�صياتهم.
� -4إذا كانت املركبة مملوكة ل�شخ�ص معنويُ ،يق َّدم الطلب ممن يعينه رئي�س جمل�س الإدارة
�أو املدير العام ،و ُترفق بالطلب �صورة ر�سمية من قرار رئي�س جمل�س الإدارة �أو املدير العام
ال�صادر يف هذا ال�ش�أن.

مادة ()103

ُيق َبل يف �إثبات ملكية املركبة �أي م�ستند من امل�ستندات الآتية:
 -1املحرر املت�ضمن عقد �شراء املركبة ،ال�صادر من امل�صنع �أو من �إحدى وكاالت بيع املركبات
املقيدة بهذه ال�صفة يف ال�سجل التجاري مبملكة البحرين.
 -2النموذج الذي حتدده الإدارة واملت�ضمن عقد �شراء املركبة يف غري احلاالت امل�شار �إليها يف
الفقرة ال�سابقة ،على �أن يكون موقع ًا عليه من البائع وامل�شرتي �أمام كاتب العدل �أو �أمام
املوظف املخت�ص بالإدارة بعد التحقق من �شخ�صيتيهما.
 -3القرار اجلمركي بالإفراج عن املركبة التي ا�ستوردت من اخلارج لأول مرة واملثبت به ا�سم
مالكها.
� -4صورة ر�سمية من احلكم النهائي ال�صادر بالف�صل يف ملكية املركبة �أو بو�ضعها حتت
احلرا�سة الق�ضائية �أو الإقرار املوثق لدى كاتب العدل من املالك املتنازعني بو�ضع املركبة
حتت احلرا�سة االتفاقية وملن يختارونه حار�س ًا.
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� -5إذا كان م�صدر ملكية املركبة املرياثُ ،يق َّدم �سند ملكية املورث ح�سب الفري�ضة ال�شرعية �أو
احلكم ال�صادر ب�إثبات الوراثة.
� -6إذا كان م�صدر ملكية املركبة الو�صيةُ ،يق َّدم �سند الو�صية و�شهادة الوفاة.
 -7املحرر املت�ضمن �أي عقد �أو عمل قانوين �آخر مثبت لنقل ملكية املركبة ،كالهبة وعقد �إن�شاء
ال�شركة �أو ت�صفية ال�شركة �أو ت�صفية الرتكة �أو ت�صفية التفلي�سة� ،أو غري ذلك.
� -8أي م�ستند ملكية ي�صدر به قرار من وزراء الداخلية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية.
ويف جميع الأحوال ،ال يجوز للإدارة ت�سجيل �سيارة النقل اخلا�ص للركاب �إال لل�شخ�ص
للبحريني الطبيعي �أو االعتباري ،كما ال يجوز لها ت�سجيل �أكرث من �سيارة نقل خا�ص للركاب
واحدة لل�شخ�ص البحريني الطبيعي ،وذلك ما مل ترى الإدارة خالف ذلك.
وال يجوز للإدارة ت�سجيل مركبة با�سم �شخ�ص ناق�ص الأهلية �إال مبوافقة ويل الأمر ،ما مل
تكن املركبة قد �آلت �إلى ناق�ص الأهلية بطريق املرياث �أو ح�صل عليها عن طريق جائزة.

مادة ()104

ُت�ستثنى من الت�سجيل الواردة �أحكامه يف هذا الباب ،املركبات الآتية:
 -1الدراجات الآلية املخ�ص�صة للمناطق الوعرة وغري امل�أهولة ،وتلك املزودة مبحرك ال يزيد
احلد الأق�صى ل�سعة ا�سطوانته على مائة �سنتيمرت مكعب .وحتدد الإدارة من خالل فح�ص
فني جتريه لنوعيات للدراجات الآلية ومدى خ�ضوعها للت�سجيل من عدمه.
 -2الدراجات الهوائية.
 -3العربات واملركبات التي حتمل لوحات فح�ص يف احلاالت التي يجيز فيها القانون ذلك �إلى
�أن ت�سجل.
 -4املركبات الأجنبية التي ي�صرح لها بال�سري على الطرق يف مملكة البحرين دون ت�سجيل ،طبق ًا
للقرارات التي ت�صدرها الإدارة يف هذا ال�ش�أن ويف حدود املدة امل�صرح بها فقط.
ويجوز للإدارة ا�ستثناء املركبات التي يتم منعها من ال�سري على الطريق العام ا�ستناد ًا
للمادة ( )3من القانون من الت�سجيل �إلى حني ال�سماح لها بال�سري على الطريق العام.

الباب الثالث
�شروط ت�سجيل املركبة
مادة ()105

�إذا كانت املركبة املطلوب ت�سجيلها �أو جتديد ت�سجيلها مركبة نقل عام ،يتعني على مقدم
طلب الت�سجيل �أو جتديد الت�سجيل �أن يرفق بالطلب �شهادة ر�سمية من الوزارة املعنية باملوا�صالت
تت�ضمن موافقة الوزارة على الت�سجيل وحتديد نوع وفئة وموا�صفات املركبة وقواعد و�شروط
ت�سجيلها ،عم ًال بحكم البند ( )1من الفقرة الأولى من املادة ( )18من القانون ،وعليه تقدمي
ما يفيد ب�أنه مخول بتقدمي الطلب من قبل تلك الوزارة.
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وفيما عدا ذلك ،ت�سري يف �ش�أن ت�سجيل مركبات النقل العام ما حتدده الإدارة من القواعد
التي يت�ضمنها القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.

مادة ()106

يرفق بطلب ت�سجيل املركبة  -بالإ�ضافة �إلى امل�ستندات املذكورة يف املواد (،)100( ،)99
( )103( ،)102( ،)101و( )105من هذه الالئحة  -ما يلي:
 -1طلب �إجراء الفح�ص الفني على النموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغر�ض.
 -2الإي�صال الدال على �سداد ر�سوم الفح�ص.
و ُيعفى مالك املركبة �أو امل�سئول عنها من تقدمي طلب الفح�ص الفني ومن �سداد ر�سوم
الفح�ص �إذا كانت املركبة جديدة ومطلوب ت�سجيلها لأول مرة� ،إال �إذا قررت الإدارة لأ�سباب
تراها وجوب �إجراء الفح�ص الفني عم ًال باملادة ( )9من القانون.

مادة ()107

تقدم املركبة للفح�ص يف املكان والزمان اللذين حتددهما الإدارة.
ويتحقق الفاح�ص الفني من مطابقة بيانات طلب الت�سجيل لبيانات طلب الفح�ص الفني.
ويتناول الفح�ص جتربة املركبة و�أجهزتها للتحقق من ا�ستيفائها لل�شروط التي يتطلبها
القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما و�أي قانون �أو قرار �آخر ،وعلى الأخ�ص
�شروط املتانة والأمن وال�شروط ال�صحية والبيئية ،مع مراعاة ال�شروط اخلا�صة التي حتددها
الإدارة بالن�سبة لأنواع املركبات املختلفة.
وعلى الفاح�ص حتديد �أوزان املركبات التي يتولى فح�صها طبق ًا للقواعد املقررة يف هذا
ال�ش�أن و�إثبات ذلك يف تقرير الفح�ص.

مادة ()108

�إذا �أثبتت نتيجة الفح�ص الفني �صالحية املركبة ،تخطر الإدارة مالكها �أو امل�سئول عنها
لتقدمي وثيقة الت�أمني من امل�سئولية النا�شئة عن حوادث املركبات من �إحدى �شركات الت�أمني التي
تبا�شر ن�شاطها يف مملكة البحرين ،على �أن تكون الوثيقة �سارية املفعول عن مدة ت�سجيل املركبة
بالكامل ،ثم �سداد ر�سوم الت�سجيل املقررة لنوع املركبة.
وت�صدر الإدارة للمركبة �شهادة ت�سجيل على النموذج الذي تعده لهذا الغر�ض ،يف �ضوء
البيانات املو�ضحة بطلب الت�سجيل ونتيجة الفح�ص الفني ،وبعد التحقق من عدم وجود مانع من
ت�سجيل املركبة.
و ُتخ�ص�ص الإدارة للمركبة رقم ت�سجيل طبق ًا لنوعها ،و ُتثبت هذا الرقم يف �شهادة الت�سجيل.
وت�صرف الإدارة للمركبة �شهادة الت�سجيل مع لوحات �أرقام ت�سجيل برقم ت�سجيل املركبة ،وذلك
بعد �سداد الر�سوم املقررة للوحات وا�ستيفاء �سائر ال�شروط التي يلزم توافرها يف املركبة .كما
ت�صرف الإدارة ملن ُ�سجلت املركبة با�سمه �شهادة ملكية على النماذج التي تعدها لهذا الغر�ض
وبعد �أداء الر�سوم املقررة ،ويذكر يف �شهادة امللكية كافة البيانات التي يتطلبها القانون وهذه
الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.
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مادة ()109

ال ت�سمح �شهادة الت�سجيل التي ت�صدر طبق ًا للمادة ( )108من هذه الالئحة بت�سيري مركبات
النقل العام قبل ح�صول هذه املركبات على الرتاخي�ص املن�صو�ص عليها يف البنود ( )2و()3
و( )4من املادة ( )18من القانون ،وح�صول قائديها على رخ�ص القيادة املطلوبة مبقت�ضى
القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،بح�سب نوع كل مركبة منها.

مادة ()110

�إذا ثبت  -بعد �إجراء الفح�ص الفني  -عدم ا�ستيفاء املركبة ل�شروط املتانة والأمنُ ،ت�سلم
الإدارة لطالب ت�سجيل املركبة بيان ًا ب�أ�سباب رف�ض طلبه ،ويجوز له �أن يطلب �إعادة فح�ص املركبة
مرة �أو �أكرث ،على �أن يكون الفح�ص يف كل مرة بنا ًء على طلب جديد وبعد �أداء الر�سوم املقررة
للفح�ص.

مادة ()111

�إذا مل يرفع مالك املركبة �أو امل�سئول عنها املركبة من املكان الذي �أُجري فيه الفح�ص الفني
خالل �أربعة �أيام من تاريخ فح�صهاُ ،ي�ستحق على املركبة ر�سم ُيحدد عن كل يوم �أو جزء من
اليوم ،اعتبار ًا من بداية اليوم اخلام�س من تاريخ الفح�ص.
وللإدارة نقل املركبة �إلى الأماكن التي حتددها بالتن�سيق مع الوزارة املخت�صة ب�شئون
البلديات على نفقة مالكها.
و�إذا �أنق�ضت �ستون يوم ًا من بداية اليوم اخلام�س من تاريخ الفح�ص دون �أن ُترفع املركبة،
اعتربت املركبة مرتوكة وحتت ت�صرف الإدارة.
ومع ذلك ،ميكن للإدارة – بعد انق�ضاء ال�ستني يوم ًا املذكورة يف الفقرة الثانية من هذه
املادة � -أن تخطر مالك املركبة �أو امل�سئول عنها بعزمها الت�صرف فيها ،ف�إذا قام ب�أداء الر�سوم
امل�ستحقة عليها خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إخطاره ميكنه ا�سرتدادها ،و�إذا تخلف عن
ذلك وانق�ضت مدة اخلم�سة ع�شر يوم ًا املذكورة ،يكون للإدارة الت�صرف يف املركبة وفق ًا لل�ضوابط
اخلا�صة بحاالت و�شروط حجز املركبة والت�صرف فيها والتي ي�صدر بها قرار من الوزير.
وت�سرى الإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة واملادة ( )108من هذه الالئحة بالن�سبة
لكل فح�ص جتريه الإدارة على املركبة مهما كانت الأ�سباب التي دعت �إلى �إجراء هذا الفح�ص.

مادة ()112

�إذا قام مالك املركبة �أو امل�سئول عنها بتغيري محل �إقامته الثابت يف �شهادة امللكية وجب
عليه �إخطار الإدارة مبحل الإقامة اجلديد خالل �أ�سبوع من اليوم التايل لتاريخ التغيري ،ويجب
�أن يرفق بالإخطار ال�سند املثبت ملحل الإقامة اجلديد طبق ًا للمادة ( )101من هذه الالئحة.
و�إذا كانت وثيقة الت�أمني من امل�سئولية النا�شئة من حوادث املركبات قد ت�ضمنت بيان ًا مبحل
الإقامة الدائم ملالك املركبة �أو امل�سئول عنها ،وجب تقدمي ما يفيد تعديل الوثيقة ب�إثبات محل
الإقامة اجلديد ،وتقوم الإدارة بتعديل بيان محل الإقامة يف �سجالتها ويف �شهادة الفح�ص
و�شهادة امللكية.
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مادة ()113

�إذا مل يقم مالك املركبة �أو امل�سئول عنها بالإخطار بتغيري محل �إقامته الدائم يف امليعاد
امل�شار �إليه يف املادة ( )112من هذه الالئحة ،ت�سحب الإدارة �شهادة ت�سجيل املركبة وال تردها
�إال بزوال ال�سبب الذي ا�ستوجب �سحبها.

مادة ()114

ت�سري �أحكام املادتني ( )212و( )213من هذه الالئحة بالن�سبة ملن تقدم بطلب ت�سجيل
املركبة �إذا كان تقدميه للطلب م�ؤ�س�س ًا على و�ضع قانوين معني� ،سواء بحكم القانون �أو االتفاق
�أو كان م�سئو ًال عن املركبة.

مادة ()115

�إذا حدث تغيري يف �أجزاء املركبة اجلوهرية �أو يف وجوه ا�ستعمال املركبة �أو و�صفها مبا
يجعلها غري مطابقة للبيانات املدونة ب�شهادة امللكية �أو ملف املركبة بالإدارة ،وجب على مالك
املركبة �أو امل�سئول عنها �أن يخطر الإدارة بذلك ،ويكون الإخطار قبل ت�سيري املركبة بعد حدوث
التغيري.
ويتعني تقدمي املركبة للإدارة خالل �أ�سبوع من اليوم التايل للإخطار بالتغيري يف �أجزائها
اجلوهرية �أو وجوه ا�ستعمالها �أو و�صفها ،مع طلب �إجراء الفح�ص الفني على النموذج الذي تعده
الإدارة لهذا الغر�ض ،و�سداد ر�سوم الفح�ص.
و�إذا ُقدم طلب لإجراء الفح�ص الفني و�أ�شري فيه �إلى التغيري يف �أجزاء املركبة اجلوهرية
�أو وجوه ا�ستعمالها �أو و�صفها ،اعتُرب تقدمي طلب �إجراء الفح�ص الفني مبثابة �إخطار بالتغيري.
ويف جميع احلاالت ،ال يجوز ت�سيري املركبة قبل �إجراء الفح�ص الفني.

مادة ()116

يجب �أن ُيرفق بالإخطار بالتغيري يف �أجزاء املركبة اجلوهرية �أو يف وجوه ا�ستعمالها �أو و�صفها،
ما يلي:
� -1شهادة امللكية.
 -2ما يفيد تعديل وثيقة الت�أمني من امل�سئولية النا�شئة من حوادث املركبة� ،إذا كان قد ترتب على
التغيري املُخطر به تغيري يف بيانات هذه الوثيقة.
� -3سند انتقال ملكية اجلزء الذي مت تغيريه �إلى مالك املركبة� ،إذا كان التغيري يف �أحد �أجزاء
املركبة اجلوهرية .على �أن يكون هذا ال�سند من امل�ستندات املقبولة يف حكم املادة ()103
من هذه الالئحة.
� -4إذا كان اجلزء اجلوهري الذي مت تغيريه م�ستورد ًا (جديد ًا �أو م�ستعم ًال) ،جاز للإدارة
ا�شرتاط تقدمي �شهادة الإفراج اجلمركي عنه� ،سواء عن طريق مالك املركبة �أو عن طريق
الوكالة املوجودة يف البالد� .أما �إذا كان ذلك اجلزء م�ستعم ًال وم�أخوذ ًا من مركبة �أخرى،
فيجب حتديد املركبة الأ�صلية التي �أُخذ منها ،مع ت�أكيد ذلك ب�شهادة من الإدارة �إذا كانت
املركبة التي �أخذ منها هذا اجلزء م�سجلة لديها.
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مادة ()117

�أجزاء املركبة اجلوهرية التي يتعني الإخطار عن تغيريها هي القاعدة واملحرك وج�سم املركبة.
ويعترب تغيري ًا جوهري ًا يف وجوه ا�ستعمال املركبة تغيري نوع االنتفاع �أو اال�ستغالل �أو
اال�ستخدام الثابت يف �شهادة امللكية.
ويعترب تغيري ًا جوهري ًا يف �أو�صاف املركبة تغيري البيانات الواردة يف �شهادة امللكية اخلا�صة
ب�شكل املركبة و�أو�صافها ولونها و�أي بيان خا�ص ثابت يف ال�شهادة.

مادة ()118

ُيجرى الفح�ص الفني على �أجزاء املركبة اجلوهرية �أو وجوه ا�ستعمالها �أو �أو�صافها التي
حدث فيها التغيري للتحقق من �سالمتها ودقة ت�شغيلها مع �أجزاء املركبة الأخرى ،وللتحقق من �أن
البيانات امل�سجلة عليها تتفق وما هو ثابت عنها يف طلب الفح�ص الفني ،والتحقق من ا�ستمرار
توافر �شروط الت�سجيل وخا�صة �شروط املتانة والأمن.
ويجب �أن يت�ضمن تقرير الفح�ص الفني تاريخ �إمتامه وتاريخ الإخطار بالتغيري و�أرقام
وتواريخ الأجزاء التي حدث بها التغيري ،كما يجب الت�أكد من وجود الأرقام والتواريخ ومطابقتها
عند كل فح�ص فني يتم بعد ذلك.

مادة ()119

�إذا حدث تغيري يف �أجزاء املركبة اجلوهرية �أو وجوه ا�ستعمالها �أو و�صفها ومل يتم الإخطار
به ومل ُتتخذ الإجراءات املطلوبة على النحو املذكور يف املواد ( )115و( )116و( )118من هذه
الالئحة ،يجوز للإدارة �إلغاء �شهادة الت�سجيل وال يجوز ت�سيري املركبة قبل ت�سجيلها من جديد
طبق ًا ملا هو من�صو�ص عليه يف هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لها.

مادة ()120

ت�صدر الإدارة ملالك املركبة بعد ت�سجيلها �شهادة ت�سجيل و�شهادة ملكية على النماذج التي
حتددها وبعد �أداء الر�سوم املقررة ،وتكون �شهادة الت�سجيل التي ت�صدرها الإدارة �صاحلة لت�سيري
املركبة ملدة �سنة من تاريخ �إ�صدارها� ،إال �إذا �أُلغيت �أو ُ�سحبت للأ�سباب وطبق ًا للإجراءات
املن�صو�ص عليها يف القانون �أو هذه الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.
ويجب االحتفاظ ب�شهادة الت�سجيل و�شهادة امللكية باملركبة ب�صورة دائمة ،ولأفراد الأمن
العام ورجال املرور �أن يطلبوا �إبرازها يف �أي وقت.

مادة ()121

مع مراعاة حكم املادة ( )208من هذه الالئحة ،يجوز طلب جتديد �شهادة الت�سجيل
�أكرث من مرة ملثل مدتها ،ويجب تقدمي طلب التجديد �إلى الإدارة على النموذج الذي تعده لهذا
الغر�ض ،وذلك قبل انتهاء مدة �صالحية ال�شهادة ،على �أن يرفق بالطلب ما يلي:
� -1شهادة امللكية.
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 -2وثيقة الت�أمني من امل�سئولية النا�شئة من حوادث املركبات عن مدة التجديد كاملة.
� -3إي�صال ب�أداء الر�سوم املقررة.
� -4شهادة من الإدارة بالوفاء بالغرامات املحكوم بها نتيجة مخالفة �أحكام القانون �أو هذه
الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.
 -5طلب �إجراء الفح�ص الفني و�إي�صال �سداد ر�سوم الفح�ص.
� -6أية م�ستندات �أخرى ترد يف القانون �أو هذه الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.
ويجب �أن تثبت �صالحية املركبة فني ًا قبل جتديد �شهادة الت�سجيل ،على �أن تعفى ال�سيارات
اخلا�صة التي مل يتجاوز عمرها خم�س �سنوات من تاريخ ال�صنع من الفح�ص الفني ور�سومه يف
حالة طلب جتديد �شهادة الت�سجيل ،ما مل ت�شرتط الإدارة فح�ص املركبة لأ�سباب تقدرها.

مادة ()122

�إذا مل ُيق َّدم طلب جتديد �شهادة الت�سجيل يف امليعاد املقرر �أو قدم يف امليعاد ومل يكن م�ستوفي ًا
لكافة مرفقاته حتى انق�ضى امليعاد �أو مل تتم �إجراءات الت�سجيل ب�سبب يرجع �إلى مقدم الطلب،
تنتهي �صالحية �شهادة الت�سجيل ويجوز للإدارة �سحبها مع لوحات �أرقام ت�سجيل املركبة ،وال
يجوز لها ردها �إال بعد �إمتام �إجراءات التجديد ،ويف هذه احلالة ال يكون التجديد ملدة �سنة ولكن
للمدة املتبقية من ال�سنة مع ا�ستحقاق كامل الر�سوم املقررة بالإ�ضافة �إلى ر�سوم ت�أخري جتديد
ال�شهادة.
ف�إذا مل يتم جتديد ت�سجيل املركبة لأي �سبب لأكرث من �سنتني ،يجوز للإدارة �صرف لوحات
�أرقام الت�سجيل اخلا�صة بها �إلى مركبة �أخرى ،و ُت�ص َرف للمركبة الأولى لوحات �أرقام ت�سجيل
�أخرى يف حالة طلب جتديد �شهادة الت�سجيل.

مادة ()123

�إذا متت �إجراءات جتديد ت�سجيل املركبة ،وجب على الإدارة �أن ت�صدر ملالك املركبة �شهادة
الت�سجيل الدالة على �سنة التجديد.

مادة ()124

�إذا رف�ضت الإدارة جتديد �شهادة الت�سجيل ،وجب عليها �سحب هذه ال�شهادة النتهاء مدتها
و�سحب لوحات �أرقام ت�سجيل للمركبة.
ويجوز للإدارة �أن ت�صرف للمركبة ترخي�ص م�ؤقت بال�سري ملدة �أ�سبوعني ،وذلك بنا ًء على
طلب من كانت املركبة م�سجلة با�سمه التخاذ ما يراه �ضروري ًا �أو الزم ًا لها ،كما يجوز لها بنا ًء -
على طلبه  -منح املركبة ترخي�ص ًا �آخر ملدة �أربع وع�شرين �ساعة حتى يتمكن من ت�سيريها �إلى
الإدارة لإعادة فح�صها .ويف احلالتني ،ت�صرف الإدارة للمركبة لوحات فح�ص بعد �أداء الر�سوم
املقررة.
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ومع ذلك ،يجوز للإدارة منح املركبة فرتة �سماح ال تزيد على �ستة �أ�شهر كحد �أق�صى دون
�سحب �شهادة الت�سجيل ولوحات �أرقام الت�سجيل اخلا�صة بها ،و ُتعفى املركبة خالل هذه الفرتة
من ر�سوم الت�أخري.

مادة ()125

يجب على مالك املركبة �أو امل�سئول عنها  -يف حالة نقل ملكيتها لآخر � -إخطار الإدارة بذلك
خالل ع�شرة �أيام عمل من اليوم التايل لتاريخ ال�سند املثبت لنقل امللكية و�أن يرفق هذا ال�سند
بالإخطار ،على �أن يكون من امل�ستندات املقبولة يف حكم املادة ( )103من هذه الالئحة ،ويرفق
بالإخطار كذلك �شهادة من الإدارة تفيد قيامه ب�سداد جميع الغرامات املحكوم بها عليه نتيجة
مخالفة �أحكام القانون �أو هذه الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما حتى تاريخ الإخطار.
ويجب على مالك املركبة اجلديد �أو امل�سئول عنها �أن يطلب  -خالل الع�شرة �أيام املذكورة
يف الفقرة الأولى من هذه املادة  -نقل ت�سجيل املركبة با�سمه ،وعليه �أن يرفق بطلبه �صورة ال�سند
املثبت لنقل امللكية �أو ي�شري يف طلبه �إلى �سبق تقدميه مبعرفة مالك املركبة �أو امل�سئول عنها
ال�سابق ،ف�ض ًال عن كافة امل�ستندات املثبتة ل�شخ�صيته و�صفته ومحل �إقامته الدائم طبق ًا للمواد
من (� )100إلى ( )102من هذه الالئحة ،وما يفيد نقل وثيقة الت�أمني �إلى ا�سمه و�إي�صال ب�أداء
الر�سوم املقررة لنقل امللكية.
ويكون نقل ملكية املركبة ب�أحد الإجراءات الآتية:
 -1ح�ضور البائع وامل�شرتي والتوقيع �أمام املوظف املخت�ص بالإدارة �أو من تفو�ضه يف ذلك على
النموذج الذي تعده لهذا الغر�ض ،ويجوز �سبق ح�ضور البائع والتوقيع �أمام املوظف املخت�ص
يف النموذج املذكور ،ومن ثم ح�ضور امل�شرتي من بعده خالل مدة ال تتجاوز خم�سة �أيام عمل
للتوقيع ،و�إذا تخلف امل�شرتي عن احل�ضور للتوقيع خالل تلك املدة ،جاز للإدارة اعتبار
توقيع البائع الغي ًا.
 -2م�ضاهاة ومطابقة توقيع البائع �أو امل�شرتي مع التوقيع املثبت يف ال�سجالت الر�سمية للإدارة
�أو بطاقة الهوية يف حالة عدم ح�ضورهما �أو ح�ضور �أحدهما متى �أطم�أنت الإدارة للموفد من
قبلهما ،وذلك مع حق الإدارة التام يف رف�ض طلب نقل امللكية يف حالة عدم م�ضاهاة التوقيع
�أو عدم االطمئنان للموفد من قبل البائع وامل�شرتي.

مادة ()126

�إذا متت �إجراءات نقل ملكية املركبة على الوجه املبني يف املادة ( )125من هذه الالئحة،
وجب على الإدارة �سحب �شهادة امللكية من مالك املركبة ال�سابق و�إ�صدار �شهادة ملكية �أخرى
با�سم املالك اجلديد وت�سليمها �إليه.
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مادة ()127

خطر مالك املركبة �أو امل�سئول عنها الإدارة بنقل ملكيتها لآخر �أو مل يطلب مالك
�إذا مل ُي ِ
املركبة اجلديد �أو امل�سئول عنها نقل ت�سجيل املركبة يف امليعاد املقرر �أو مل ُت�ستكمل �إجراءات نقل
الت�سجيل يف امليعاد املقرر ب�سبب يرجع لأي من الطرفني ،باملخالفة لأحكام املادة ( )125من
هذه الالئحة ،جاز للإدارة اعتبار �شهادة الت�سجيل ملغاة اعتبار ًا من اليوم التايل النتهاء امليعاد.

مادة ()128

يجوز للإدارة �أن ت�سمح ب�إجراء كل �أو بع�ض معامالت ت�سجيل وترخي�ص املركبات �أو رخ�ص
القيادة عن طريق جهات �أخرى تعتمدها �أو عن طريق مخ ِّل�صني معتمدين من قبلها ،وحتدد
الإدارة الآلية التي تتم مبوجبها �إجراء هذه املعامالت مبعرفة اجلهات الأخرى �أو بوا�سطة
املخ ِّل�صني.

الباب الرابع
�شروط الأمن واملتانة و�سالمة البيئة يف املركبات
الف�صل الأول
ال�شروط العامة
مادة ()129

يجب �أن تكون املركبة م�صممة وم�صنعة ح�سبما تقت�ضيه �أ�صول وفنون ال�صناعة ،و�أن تكون
جميع �أجزاءها متينة و�سليمة ومثبتة تثبيت ًا تام ًا وخالية من العيوب ب�أنواعها.
كما يجب �أن تكون املركبة دائم ًا يف حالة �صاحلة لال�ستعمال وال�سري على الطريق ،و�أن
تتوافر فيها �شروط الأمن واملتانة املقررة يف القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا
لهما �أو يف �أي من القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين ،بحيث ال تعر�ض للخطر قائدها �أو
ركابها �أو م�ستعملي الطريق� ،أو ت�سبب �ضرر ًا للأ�شخا�ص �أو املمتلكات العامة �أو اخلا�صة.
و ُيعترب من �شروط الأمن واملتانة وجود �أحزمة ال�سالمة وم�ساند الر�أ�س وطفاية احلريق،
وااللتزام بكافة ال�شروط الواجب توافرها يف املركبة �أو يف �أجزائها �أو حمولتها مبقت�ضى القانون
وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.

مادة ()130
القاعدة (ال�شا�سيه)

 -1يجب �أن تكون قاعدة املركبة (ال�شا�سيه) من املتانة والقوة بحيث تتحمل ال�ضغط الذي يقع
عليها من الأحمال والإجهادات امل�صممة لتحملها.
 -2ال يجوز عمل و�صالت �أو حلامات يف �أجزاء قاعدة املركبة بق�صد احل�صول على ا�ستطالة� ،إال
�إذا كان ت�صميمها ي�سمح بذلك وكان ذلك ال ي�ؤثر على توازنها.
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 -3يجب �أن يكون رقم قاعدة املركبة املميز لها عند �صنعها مدموغ ًا �أو مثبت ًا عليها يف مكان
ظاهر ،وال يجوز ب�أي حال من الأحوال التالعب يف رقم القاعدة �أو �شطبه �أو ك�شطه �أو
�إخفائه �أو تغيري بياناته ،ويجب �أن َّ
يو�ضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه يف تقرير الفح�ص
الفني ،و�أن يتم الت�أكد يف كل فح�ص فني من وجود الرقم يف مكانه.

مادة ()131
املحرك (املوتور)

يجب �أن تتوافر يف محرك املركبة (املوتور) ال�شروط الآتية:
� -1أن يكون ت�صميمه من القوة واملتانة مبا يتفق وت�صميم املركبة والغر�ض من ا�ستعمالها وهي
بالوزن الأق�صى لها.
� -2أن يكون بحالة جيدة وال يخرج منه دخان ب�صفة م�ستمرة بال�شكل الذي ي�ؤدي �إلى الإ�ضرار
بال�صحة العامة والتلوث البيئي �أو ب�سالمة املرور �أو يزعج م�ستعملي الطريق.
� -3أن يكون مثبت ًا تثبيت ًا متين ًا على احل َّماالت اخلا�صة به ،و�أن يكون غطا�ؤه �سليم ًا ومحكم
الإغالق.
� -4أن يكون رقمه املميز له عند �صنعه مدموغ ًا �أو مثبت ًا عليه و�أن ّ
يو�ضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه
يف تقرير الفح�ص الفني ،و�أن يتم الت�أكد يف كل فح�ص فني من وجود الرقم يف مكانه.

مادة ()132
محاور العجالت

يجب �أن تكون محاور العجالت متزنة وم�ضبوطة الرتكيب ومثبتة يف مكانها ح�سب ت�صميم
املركبة و�أن تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها ،وال يجوز حتميل املحور ب�أكرث مما هو
مقرر له بح�سب ت�صميمه ،وال يجوز �أن يكون باملحاور �أي حلام.

مادة ()133
اجلنوط والإطارات

 -1يجب �أن تكون اجلنوط من املعدن و�أن يتفق مقا�سها وقوة حتملها مع ت�صميم املركبة
ومحاورها ،وال يجوز وجود �أي حلام بها.
 -2يجب �أن تكون الإطارات من املطاط املفرغ ،و�أن تكون بحالة جيدة ال ت�سمح بانزالق املركبة.
 -3يجب �أن يتفق مقا�س الإطارات مع ت�صميم املركبة ومحاور عجالتها وجنوطها وال تكون
ظاهرة عن م�ستوى ج�سم املركبة ،ويجب �أن تكون مثبتة مبحاورها تثبيت ًا محكم ًا و�أن تتحمل
الوزن الأق�صى للمركبة.
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 -4يجب  -يف �سيارات النقل اخلا�ص و�سيارات النقل الثقيل  -تثبيت قطع من املطاط ال�سميك
خلف العجالت اخللفية ملنع احلجارة والأوحال من �أن ترتد �إلى اخللف �أثناء ال�سري.

مادة ()134
التعليقات

يجب �أن جتهز املركبة بتعليقة كاملة لكل محور تتوافر فيها القوة واملرونة الكافية ،و�أن
تكون جميع التعليقات متماثلة لتخفيف حدة االهتزازات وال�صدمات ،بحيث ت�ستطيع حتمل كافة
الأحمال والإجهادات وتفي ب�أغرا�ض ا�ستعمال املركبة.

مادة ()135
جهاز القيادة

يجب �أن يكون جهاز القيادة جهة الي�سار بالن�سبة للمركبة ،و�أن تكون جميع و�صالته �سليمة
وبحالة جيدة بحيث يتمكن القائد من تغيري اجتاه املركبة ب�سهولة وب�سرعة ودقة ،وال يجوز �إجراء
�أي تعديل يف موا�صفات جهاز القيادة.

مادة ()136
�أجهزة نقل احلركة وروافعها

 -1يجب �أن تكون �أجهزة نقل احلركة متزنة وم�ضبوطة ،بحيث تتحمل الإجهادات التي تقع عليها
وال يحدث عند ت�شغيلها �صوت غري عادي.
 -2يجب �أن تكون روافع �أجهزة نقل احلركة جممعة بحيث يتمكن قائد املركبة من ا�ستعمالها
بغري �إخالل مبراقبته للطريق.
 -3يجب �أن تكون املركبة مزودة بو�سيلة م�أمونة متنع �سقوط عامود الكردان يف حالة انف�صاله.
 -4يجب �أن تزود كل مركبة بجهاز لبيان ال�سرعة ،على �أن يكون �سليم ًا و�صاحل ًا لال�ستعمال.

مادة ()137
ال�شبكة الكهربائية

 -1يجب �أن تكون جميع �أ�سالك ال�شبكة الكهربائية والكابالت �سليمة ومعزولة عز ًال تام ًا ومركبة
ح�سب �أ�صول وفنون ال�صناعة ،و�أن تكون الو�صالت خالية من ال�صد�أ.
 -2يجب �أن تكون البطارية وافية باحتياجات املركبة ومو�ضوعة ومثبتة يف �صندوق محكم يف
مكان م�أمون باملركبة.
 -3يجب �أن يكون لكل دائرة كهربائية م�صهر ًا (فيوز) ميكن بوا�سطته وعند اللزوم قطع �أو
ف�صل الدائرة الكهربائية.
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مادة ()138
دورة الوقود

يجب �أن تتوافر يف دورة الوقود ال�شروط الآتية:
� -1أن تكون خزانات الوقود والأنابيب املو�صلة بني �أجهزة دورة الوقود متينة و�سليمة ال ت�سمح
بت�سرب الوقود منها.
� -2أن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ما�سورة العادم ومغلقة بغطاء محكم.
� -3أن تكون ما�سورة العادم مثبتة تثبيت ًا محكم ًا ،و�أن تكون �سليمة و�صاحلة لال�ستعمال وتفي
بالغر�ض املطلوب وال حتدث �صوت ًا غري عادي ومزودة بكامت لل�صوت.
ويف �سيارات النقل الثقيل التي ي�سمح ت�صميمها بذلك ،يجب �أن تتجه ما�سورة العادم �إيل �أعلى،
و�أن ترتفع فوهتها �إلى م�ستوى �أعلى من م�ستوي كابينة القيادة.
 -4يف حالة ت�سيري املركبة ب�إحدى �صور الطاقة الأخرى املحركة خالف الوقود ،يجب �أن يكون
ذلك طبق ًا للت�صميم الأ�صلي للم�صنع املنتج.

مادة ()139
دورة التربيد

 -1يجب �أن تكون دورة التربيد م�ضبوطة و�سليمة وت�ؤدي الغر�ض منها ،و�أال ت�سمح �أجزا�ؤها
بت�سرب املياه �أو البخار.
 -2يف حالة التربيد بالهواء ،يجب �أن تكون التوربينات امل�ستعملة م�ضبوطة و�صاحلة لال�ستعمال فع ًال.

مادة ()140
الفرامل

يجب �أن يكون لكل مركبة و�سيلتان م�ستقلتان على الأقل ميكن بوا�سطة �أي منهما التحكم يف
�سري املركبة و�إيقافها بطريقة كاملة و�سريعة وم�أمونة ،كما يجب �أن يكون ت�أثريهما مت�ساوي ًا على
العجالت املتماثلة بكل جانب.
ويجب توافر و�سيلتي التحكم التاليتني بكل مركبة:
 -1الو�سيلة الأولى :فرامل اخلدمة ويكون ت�شغيلها �آلي ًا �أو بالهواء امل�ضغوط �أو ب�ضغط ال�سوائل
�أو ب�أية طريقة �أخرى م�أمونة ،ويكون ت�أثريها على جميع عجالت املركبة وعلى العجالت
اخللفية يف الدراجات الآلية .ويف حالة ت�شغيل الفرامل بالهواء امل�ضغوط �أو ب�ضغط ال�سوائل،
يجب �أن تكون الأجهزة من خزانات هواء وموا�سري وخراطيم �سليمة و�صاحلة لال�ستعمال
بكفاءة وال ت�سمح ب�أي تر�شيح �أو ت�سرب.
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 -2الو�سيلة الثانية :فرملة ت�أمني الإيقاف ،ويكون ت�شغيلها باليد �أو بالقدم ،ويجب �أن تكون
م�ستقلة يف عملها متام ًا و�أن يكون ت�أثريها على عجالت محور واحد على الأقل ،و�أن يكون
ت�أثريها يف الدراجات الآلية على العجالت الأمامية.
ويف حالة وجود مقطورة �أو ن�صف مقطورة مو�صولة باملركبة ،يجب �أن ت�سمح و�صالت �أجهزة
الفرامل بني املركبتني بحرية احلركة للمجموعة الكاملة �أثناء ال�سري.

مادة ()141
ج�سم املركبة

 -1يجب �أن يكون ج�سم املركبة بحالة جيدة ومثبت ًا بالقاعدة تثبيت ًا متين ًا.
 -2يجب �أن تكون املركبة م�صنوعة ب�شكل ي�ؤ ًّمن لقائدها جما ًال كافي ًا للر�ؤية �إلى الأمام و�إلى
اخللف و�إلى اليمني و�إلى الي�سار ،بحيث يتمكن من القيادة ب�أمن و�سالمة.
 -3يجب �أن تكون �أبواب ونوافذ املركبة �سليمة و�سهلة اال�ستعمال ومحكمة عند �إغالقها.
 -4يجب �أن تكون مقاعد املركبة �سليمة ومريحة ومزودة ب�أحزمة ال�سالمة املقررة.
 -5يجب �أن تكون رفارف املركبة مثبتة بطريقة محكمة.
 -6يجب �أن يكون الزجاج الأمامي للمركبة من النوع امل�أمون املكون من طبقتني من الزجاج
بينهما طبقة من البال�ستيك امل�سمى ( )laminatedوالذي ال يحدث �ضرر ًا �إذا حتطم وال
يحول يف حالة ك�سره دون اال�ستمرار يف ر�ؤية الطريق بو�ضوح ،و�أن يكون من مادة �شفافة ال
حتجب الر�ؤية من الداخل �أو اخلارج ،و�أن يكون جمهز ًا بحواجز ال�شم�س املتحركة الداخلية.
 -7ال يجوز �أن تو�ضع على نوافذ املركبة من الداخل �أو من اخلارج �أية �ستائر معدنية �أو غريها
من الأ�شياء التي حتجب الر�ؤية ،ما مل تكن داخلة يف ت�صنيع املركبة ووفق ًا لال�شرتاطات التي
ت�ضعها الإدارة.
 -8يجب �أن تكون املركبة مطلية بطالء م�صقول ثابت عليها وخال من كل ت�أثري �ضار على
ال�صحة ،وال يجوز تغيري لون املركبة بوا�سطة مل�صقات �ألوان �إال بت�صريح من الإدارة ووفق ًا
لال�شرتاطات التي ت�ضعها بالن�سبة لهذه الأنواع من املل�صقات.

مادة ()142

يجب �أن تكون املركبة مزودة مبا يلي:
 -1حواجز ال�شم�س املتحركة الداخلية �أو ما ي�ؤدي الغر�ض منها.
 -2م�ساحتا مطر على الزجاج الأمامي تعمالن �آلي ًا وتفيان بالغر�ض املطلوبَّ ،
وبخاخ للماء.
 -3حاجز ت�صادم �أمامي و�آخر خلفي ،على �أن يكونا مثبتني بالقاعدة تثبيت ًا محكم ًا ،ويكونا
من القوة واملتانة بحيث يفيان بالغر�ض منهما ،ويف �سيارات النقل اخلا�ص يجوز االكتفاء
باحلاجز الأمامي.
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 -4مر�آة عاك�سة متحركة داخل املركبة ومر�آتان عاك�ستان على جانبي املركبة من اخلارج ،بحيث
متكن هذه املرايا قائد املركبة من ك�شف الطريق خلفه بو�ضوح ،ويف �سيارات نقل الركاب
و�سيارات النقل اخلا�ص يجب �أن يكون بها مر�آة عاك�سة �أخرى يف اجلهة الي�سرى من اخلارج
وتكون يف جمال ر�ؤية القائد.
� -5أداة تنبيه �صوتي وا�ضحة ال�صوت غري متعددة النغمات وال ت�ؤدي �إلى �إزعاج م�ستعملي
الطريق �أو اجلمهور عند ا�ستعماله ،ويجب �أال تكون من نوع �أجهزة التنبيه ال�صوتية اخلا�صة
مبركبات الطوارئ (مركبات الأمن العام ومركبات الإطفاء و�سيارات الإ�سعاف ،وغريها)،
وذلك وفق ًا للقواعد التي حتددها الإدارة.
 -6عاك�سان خلفيان متماثالن لونهما �أحمر ميكن ر�ؤيتهما لي ًال بو�ضوح من م�سافة مائة مرت على
الأقل عندما ي�سلط عليهما �ضوء كا�شف .ويف الدراجات الآلية والدرجات الهوائية ُيكتفى
بعاك�س خلفي واحد.
 -7جهاز للإطفاء يكون �صاحل ًا لال�ستعمال دائم ًا ،على �أن تزود مركبات نقل الركاب بجهاز
مماثل يكون يف متناول الركاب.
� -8إطار احتياطي واحد على الأقل يكون يف حالة �صاحلة لال�ستعمال ،وجهاز رافع للمركبة
و�أدوات لإجراء الإ�صالح الطارئ ال�ضروري ،على يكون ح َّمال الإطار من النوع الآيل ويف
حالة �سليمة ويعمل ب�صورة طبيعية.
 -9م�صابيح �إنارة من الداخل.

مادة ()143
الأنوار

يجب �أن تكون جميع م�صابيح املركبة �سليمة و�صاحلة لال�ستعمال ،و�أن تتوافر يف املركبة
الأنوار الآتية:
� -1أنوار القيادة و�أنوار الطريق ،وت�شمل ما يلي:
�أ -نور �أمامي ي�شع يف اجتاه �سري املركبة مل�سافة مائة وخم�سني مرت ًا على الأقل.
ب -نور ي�شع لأ�سفل (قالب) ي�ضيء الطريق �أمام املركبة مل�سافة ال تقل عن ثالثني مرت ًا.
ج -م�صباح كبري على الأقل يف كل من اجلانبني الأماميني ي�شع �ضوء �أبي�ض �أو �أ�صفر ،ويف
الدراجات الآلية ُيكتفى مب�صباح واحد.
� -2أنوار املوا�ضع (الأمامية واخللفية) ،وت�شمل ما يلي:
�أ -نور �صغري �أبي�ض �أو �أ�صفر يف كل جانب من جانبي مقدمتها ،ونور �أحمر يف كل جانب من
جانبي م�ؤخرتها ،و ُيكتفى يف الدراجات الآلية مب�صباح واحد �أمامي و�آخر خلفي.
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ويجب �أن تكون هذه الأنوار يف و�ضع يحدد عر�ض املركبة من الأمام واخللف ،وميكن
ر�ؤيتها من م�سافة ثالثمائة مرت يف الطق�س ال�صحو لي ًال.
ب -نور �أبي�ض لإنارة لوحة �أرقام الت�سجيل اخللفية ،ونور �أحمر مب�ؤخرة املركبة من اجلانبني
يعمل مبجرد ا�ستعمال فرامل اخلدمة ميكن ر�ؤيته بو�ضوح لي ًال ونهار ًا ،ونور مزدوج
�أبي�ض م�شع ي�ضاء تلقائي ًا مبجرد نقل ع�صا احلركة لل�سري �إلى الوراء.
� -3أنوار الإ�شارة (�إ�شارات التنبيه ال�ضوئية).

الف�صل الثاين
ال�شروط اخلا�صة
الفرع الأول
ال�سيارات اخلا�صة
مادة ()144

يجب �أن تكون ال�سيارة اخلا�صة م�صممة �أ�ص ًال لركوب الأ�شخا�ص مبا ال يجاوز اثني ع�شر
�شخ�ص ًا مبن فيهم قائدها ،و ُيخ�ص�ص خم�سون �سنتيمرت ًا من طول املقعد الأمامي للقائد وخم�سة
وثالثني �سنتيمرت ًا لكل راكب ،وال يجوز �أن يقل عر�ض كل مقعد عن خم�سة و�أربعني �سنتيمرت ًا و�أن
يكون �سمك م�سند الظهر فيه ع�شر �سنتيمرتات على الأقل.
وال يجوز �أن يقل االرتفاع بني �سطح �أي مقعد و�سقف ال�سيارة عن خم�سة وثمانني �سنتيمرت ًا.

مادة ()145

يجوز لل�سيارة اخلا�صة �أن جتر مقطورة (كارافان) ،على �أال تزيد عدد محاور املقطورة على
اثنني ،و�أال تتجاوز �أبعادها خم�سة �أمتار ون�صف املرت للطول ومرتان ون�صف املرت للعر�ض و�أربعة
�أمتار لالرتفاع الكلي عن �سطح الأر�ض.
وال يجوز �أن يجاوز الطول الكلي للمجموعة (ال�سيارة واملقطورة) اثني ع�شر مرت ًا ،ويجب �أن
جتهز املقطورة بو�سيلتي فرامل مطابقتني ملا هو وارد يف املادة ( )140من هذه الالئحة.

الفرع الثاين
�سيارات النقل اخلا�ص للركاب
مادة ()146

يجب �أن تتوافر يف �سيارة النقل اخلا�ص للركاب ال�شروط اخلا�صة الآتية:
� -1أن تكون امل ّدادات الطولية والعر�ضية من ال�صلب �أو اخل�شب ،و�أن تثبت هذه امل ّدادات بالقاعدة
بزوايا منا�سبة من ال�صلب ،و�أن تكون امل ّدادات العر�ضية موزعة بانتظام على طول القاعدة.
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� -2أن تكون �أر�ضية ال�سيارة من اخل�شب �أو من املعدن ب�سمك منا�سب و�أن ُتغطى مبواد عازلة
لل�صوت واحلرارة.
� -3أن تكون قوائم ج�سم ال�سيارة من املوا�سري املعدنية �أو من اخل�شب املقوى بال�صاج بو�صالت
معدنية �سليمة موزعة ح�سب �أ�صول ال�صناعة على طول القاعدة و�أن ُتربط ب�إحكام مع
امل ّدادات العر�ضية لأر�ضية ال�سيارة و�سقفها.
� -4أن ُيغطى ج�سم ال�سيارة من اخلارج ب�ألواح معدنية ب�سمك منا�سب و ُيبطن من الداخل ب�ألواح
معدنية �أو من اخل�شب امل�ضغوط �أو ما مياثله.

مادة ()147

يجب �أن يكون ل�سيارة النقل اخلا�ص للركاب بابان على الأقل ال يقل ات�ساع فتحة كل منهما
عن �سبعني �سنتيمرت ًا ،و�أن يكونا مزودين ب�أجهزة �آلية مت�صلة بجهاز القيادة متكن القائد من
التحكم يف فتحهما �أو �إغالقهما.
ويجوز يف �سيارات النقل اخلا�ص للركاب مكيفة الهواء �أن يكون لل�سيارة باب واحد ،على �أن
تتوافر فيه جميع ال�شروط املذكورة يف الفقرة الأولى من هذه املادة.

مادة ()148

كاف من النوافذ التي ميكن فتحها ب�سهولة
يجب �أن تزود �سيارة النقل اخلا�ص للركاب بعدد ٍ
وغلقها ب�إحكام ،و�أن يكون زجاج النوافذ من النوع امل�أمون.

مادة ()149

يجب �أن تكون �سالمل �سيارة نقل الركاب م�صنوعة من املعدن امل�ضلع �أو اخل�شب املغطى
باملعدن وتكون �سهلة اال�ستعمال وغري بارزة عن ج�سم ال�سيارة ،و�أال يزيد ارتفاع الدرجة ال�سفلى
من ال�سلم على ثالثني �سنتيمرت ًا من �سطح الأر�ض.

مادة ()150

يجب �أن يكون طول وعر�ض املقعد يف �سيارة نقل الركاب �أربعني �سنتيمرت ًا على الأقل لكل
راكب .ويف �سيارات نقل طلبة املدار�س ،ال يجوز �أن يقل طول وعر�ض املقعد عن ثالثني �سنتيمرت ًا.
ويجب �أن تكون املقاعد مثبتة ب�أر�ضية ال�سيارة بقوائم وبطريقة محكمة ،بحيث تكون املقاعد
خلف بع�ضها ويف جتاه �سري ال�سيارة �إال ما كان منها فوق قو�س عجالت املركبة .ويجب �أن يكون
املقعد مت�ص ًال مب�سند الظهر دون فراغ بينهما ،وال يجوز �أن يقل عر�ض املمر بني �صفوف املقاعد
عن �أربعني �سنتيمرت ًا.
ويجب �أال تقل امل�سافة بني �سطح �أي مقعد و�سقف ال�سيارة عن خم�سة وثمانني �سنتيمرت ًا،
وبني مقدمة املقعد وظهر املقعد الذي �أمامه عن ثالثني �سنتيمرت ًا� .أما امل�سافة بني �أر�ضية
ال�سيارة و�سقفها ،فال يجوز �أن تقل عن مائة وت�سعني �سنتيمرت ًا ،وي�ستثنى من ذلك ال�سيارات
غري امل�صرح بوقوف الركاب فيها ح�سب ت�صميمها مبعرفة امل�صنع املنتج لها.
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مادة ()151

بالن�سبة ل�سيارات نقل الركاب امل�صرح بوقوف الركاب فيها ح�سب ت�صميمها مبعرفة
امل�صنع املنتج لها ،يجب �أن ُي َّزود �سقف ال�سيارة من الداخل مبقب�ض بطول ال�سيارة يكون مثبت ًا
تثبيت ًا محكم ًا بال�سقف ويف متناول �أيدي الركاب.

مادة ()152

يجوز للإدارة �أن ت�شرتط �أن يكون مقعد قائد �سيارة نقل الركاب منف�ص ًال عن مقاعد
الركاب بحاجز من الزجاج امل�أمون مينع ات�صال الركاب بقائد ال�سيارة وال يحجب عنهم ر�ؤية
الطريق ،على �أن تكون باحلاجز فتحة مت ِّكن قائد ال�سيارة من حت�صيل الأجرة من الركاب عند
�صعودهم �إلى املركبة.

مادة ()153

يجب �أن يكون بكل �سيارة نقل ركاب �صندوق �إ�سعاف يحتوي على املواد الالزمة للإ�سعافات الأولية.

مادة ()154

يجب �أن تكون املقطورة �أو ن�صف املقطورة التي ميكن �أن جترها �سيارة نقل الركاب م�ستوفية
جلميع ال�شروط اخلا�صة ب�سيارة نقل الركاب ،كما ي�شرتط فيها ما يلي:
� -1أن تكون ذات محورين على الأقل ،و�أن ي�سمح ت�صميمها بال�سري ب�سرعة ال�سيارة القاطرة لها.
� -2أن تكون مزودة بو�سيلة فرامل تعمل عند ت�شغيل فرملة اخلدمة بال�سيارة القاطرة و�أن يكون
ت�أثريها على جميع العجالت ،كما يجب �أن يكون بها و�سيلة فرملة �إ�ضافية تكفل �إيقافها يف
حالة انف�صالها عن ال�سيارة القاطرة �أثناء ال�سري ،وكذلك فرملة ت�أمني �إيقاف تكون بعيدة
عن متناول الركاب.
� -3أن تكون مربوطة بال�سيارة القاطرة برباط م�ساعد من �سال�سل �أو حبال معدنية ،بالإ�ضافة
�إلى الرباط الأ�سا�سي الذي ي�ؤمن جرها وتوجيهها ،ويجب �أن تكون الأربطة ظاهرة لي ًال
ونهار ًا لت�سهيل الك�شف عليها.

مادة ()155

 -1يجب �أن تكون �أبعاد �سيارة النقل اخلا�ص للركاب بكامل حمولتها على النحو الآتي:
�أ -الطول :اثنا ع�شر مرت ًا �إذا كانت ال�سيارة ذات محورين �أو �أكرث ،وثمانية ع�شر مرت ًا
لل�سيارة مع مقطورة.
ب -العر�ض :مرتان ون�صف املرت.
ج -االرتفاع عن �سطح الطريق� :أربعة �أمتار و�ستون �سنتيمرت ًا.
د -ارتفاع �أ�سفل جزء من ال�سيارة عن �سطح الطريق :ثالثون �سنتيمرت ًا.
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 -2يجوز للإدارة التجاوز عن كل �أو بع�ض الأبعاد املذكورة يف الفقرة ( )1من هذه املادة �إذا كان
ت�صميم ال�سيارة الأ�صلي ي�سمح بذلك ويف حدود ما ي�سمح به فقط.

الفرع الثالث
�سيارات النقل اخلا�ص
�أو ًال
�أحكام م�شرتكة بني �سيارات النقل اخلا�ص واملقطورات
ون�صف املقطورات املخ�ص�صة لنقل الأ�شياء
مادة ()156

ال يجوز نقل الركاب يف �سيارة النقل اخلا�ص �إال �إذا كانت مزودة من امل�صنع املنتج مبقاعد
معدة للجلو�س تتوفر فيها موا�صفات ال�سالمة ،وال ي�سمح بوجود ركاب �أو �أ�شخا�ص يف الأماكن
املخ�ص�صة للحمولة ب�سيارة النقل اخلا�ص.

مادة ()157

يجب �أن يكون لكابينة قائد �سيارة النقل اخلا�ص باب بكل جانب على الأقل ال يقل االت�ساع
الفعلي لفتحته عن خم�سني �سنتيمرت ًا ،ويجب �أال تقل امل�سافة بني �أقرب نقطة من عجلة جهاز
القيادة ومقدم م�سند ظهر مقعد قائد ال�سيارة عن خم�سة وثالثني �سنتيمرت ًا وبني �سطح مقعد
القائد و�سقف الكابينة عن خم�سة وثمانني �سنتيمرت ًا ،و ُيخ�ص�ص خم�سون �سنتيمرت ًا من طول
املقعد لقائد ال�سيارة و�أربعون �سنتيمرت ًا لكل راكب.

مادة ()158

يجب �أن تكون �أبعاد �سيارة النقل اخلا�ص بكامل حمولتها ،واملقطورة ون�صف املقطورة
املخ�ص�صة لنقل الأ�شياء ،على النحو الآتي:
 -1الطول:
�أ -اثنا ع�شر مرت ًا ،بالن�سبة ل�سيارة النقل اخلا�ص ذات محورين �أو كرث.
ب -ع�شرون مرت ًا ،بالن�سبة للقاطرة مع ن�صف مقطورة.
ج -ثمانية ع�شر مرت ًا ،بالن�سبة للقاطرة مع مقطورة.
د -ثالثة وع�شرون مرت ًا ،بالن�سبة للقاطرة مع مقطورة معدة لنقل ال�سيارات.
هـُ -تزاد الن�سب املذكورة يف البنود من (�أ) �إلى (د) من هذه الفقرة من الطرف احلر بن�سبة
( )%70من امل�سافة ما بني املحورين بالن�سبة لل�سيارات امل�صممة لبع�ض اال�ستعماالت
اخلا�صة كتلك امل�ستعملة يف نقل الآليات الثقيلة ،ويف حالة الثالثة محاور �أو �أكرث تكون
الزيادة املذكورة يف امل�سافة ما بني مركز املحور الأمامي ومنت�صف املحاور اخللفية.
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و -يجوز للإدارة �أن تدخل ا�ستثناءات على الأبعاد املذكورة يف البنود من (�أ) �إلى (هـ) من
هذه الفقرة ،ب�شرط �أال ي�شكل ذلك خطر ًا على ت�صميم ال�سيارة وحركة املرور.
 -2العر�ض:
�أ -مرتان و�ستون �سنتيمرت ًا بالن�سبة ل�سيارة النقل اخلا�ص واملقطورة ون�صف املقطورة.
ب -يجوز للإدارة �أن ت�ستثني املقطورات ون�صف املقطورات من حكم البند (�أ) من هذه
الفقرة ،على �أال يزيد العر�ض يف جميع الأحوال على ثالثة �أمتار ،كما يجوز لها �أن
ت�ستثني املقطورات ون�صف املقطورات املعدة لنقل الآليات الثقيلة من ذات احلكم ،على
�أال يزيد العر�ض يف جميع الأحوال على ثالثة �أمتار ون�صف املرت.
 -3االرتفاع (مبا يف ذلك احلمولة)� :أربعة �أمتار ون�صف املرت من �سطح الأر�ض.
 -4الوزن:
�أ -بالن�سبة ل�سيارة النقل اخلا�ص ذات املحورينُ ،يحدد وزنها وفق ًا لت�صميم امل�صنع املنتج
لها ،على �أال يتجاوز الوزن ثمانية �أطنان على املحور الأمامي واثني ع�شر طن ًا على
املحور اخللفي.
ب -بالن�سبة ل�سيارة النقل اخلا�ص ذات الثالثة محاورُ ،يحدد وزنها وفق ًا لت�صميم امل�صنع
املنتج ،على �أال يتجاوز وزنها الإجمايل خم�سة وثالثني طن ًا.
ج -بالن�سبة ل�سيارة النقل اخلا�ص ذات الأربعة محاور �أو �أكرثُ ،يحدد وزنها وفق ًا لت�صميم
امل�صنع املنتج ،على �أال يتجاوز وزنها الإجمايل �أربعني طن ًا.
د -بالن�سبة للقاطرة مع ن�صف مقطورة ذات املحور الواحدُ ،يحدد وزنها وفق ًا لت�صميم
امل�صنع املنتج ،على �أال يتجاوز وزنها الإجمايل ثالثني طن ًا.
هـ -بالن�سبة للقاطرة ذات املحورين �أو �أكرث مع مقطورة ذات محورين �أو �أكرث �أو ن�صف
مقطورة ذات محورين �أو �أكرث ،يجب �أال يتجاوز وزنها الإجمايل اثني ع�شر طن ًا لكل
محور غري قابل للتوجيه ،و�أال يتجاوز الوزن الإجمايل على املحور الأمامي (القابل
للتوجيه) ثمانية �أطنان.
و -بالن�سبة ل�سيارة النقل اخلا�ص والقاطرة ذات الثالثة محاور �أو �أكرث مع مقطورة ذات
محورين �أو �أكرث �أو ن�صف مقطورة ذات محورين �أو �أكرثُ ،يحدد وزنها وفق ًا لت�صميم
امل�صنع املنتج ،على �أال يتجاوز وزنها الإجمايل خم�سة و�أربعني طن ًا.
ز -للوزير التجاوز عن احلد الأق�صى للوزن الإجمايل يف مركبات الوزارة والهيئات
وامل�ؤ�س�سات التابعة لها �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.
 -5احلمولة:
�أ -ال يجوز حتميل املحور الأكرث عبئ ًا من حيث احلمولة يف �سيارة النقل اخلا�ص واملقطورة
ون�صف املقطورة �أكرث من اثني ع�شر طن ًا ،مع االلتزام مبا يحدده امل�صنع املنتج �إذا
كان الوزن �أقل من ذلك.
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ب -بالن�سبة ل�سيارة النقل اخلا�ص واملقطورة ون�صف املقطورة التي حتتوي على �أكرث من
محورين ،تكون حمولة املحور الأكرث عبئ ًا من محورين متتابعني ،على النحو الآتي:
� )1إذا كانت امل�سافة بني املحورين ت�سعني �سنتيمرت ًا ،تكون احلمولة الق�صوى �سبعة �آالف
وثالثمائة وخم�سني كيلوجرام ًا.
 )2تزيد احلمولة مبعدل ثالثمائة وخم�سني كيلوجرام ًا عن كل خم�سة �سنتيمرتات زيادة
يف امل�سافة بني املحورين املتتابعني ،وال يجوز �أن تتجاوز احلمولة احلد الأق�صى
املبني يف البند الفرعي ( )1من هذا البند.

مادة ()159

ت�سري الأوزان واحلموالت املن�صو�ص عليها يف الفقرتني ( )4و( )5من املادة ()158
من هذه الالئحة على �سيارات النقل اخلا�ص للركاب ،ويجب �أن ُيراعى يف حتديد الوزن متانة
ال�سيارة و�إطاراتها وقوة محركها و�أجهزتها امليكانيكية.

ثانياً
�سيارات النقل اخلا�ص (غمارتني ف�أكرث)
مادة ()160

يجب �أن تكون �سيارة النقل اخلا�ص (غمارتني ف�أكرث) م�صممة بحيث يعد اجلزء الأمامي
منها لنقل الأ�شخا�ص ،ويكون جمهز ًا مبقاعد تت�سع لت�سعة �أ�شخا�ص على الأكرث ويكون له باب
م�ستقل لركوب الأ�شخا�ص ،ويعد اجلزء اخللفي لنقل الأ�شياء ويكون له مدخل م�ستقل.

الفرع الرابع
ال�سيارات ذات اال�ستعمال اخلا�ص
�أو ًال
�أحكام م�شرتكة بني ال�سيارات ذات اال�ستعمال اخلا�ص
مادة ()161

 -1تعترب من ال�سيارات ذات اال�ستعمال اخلا�ص املركبات الآتية:
�أ -املركبات املن�صو�ص عليها يف البند ( )4من الفقرة الأولى من املادة ( )96من هذه
الالئحة.
ب -الآالت واملعدات الآتية:
� )1آالت ومعدات ال�ضغط واحلفر والتنقيب.
� )2آالت ومعدات البناء والهدم.
� )3آالت �شق وت�سوية ور�صف الرتبة.
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� )4آالت ر�سم اخلطوط بالطالء على الطرق.
� )5آالت قطع الأ�شجار ومعداتها.
� )6آالت ومعدات املكاب�س واملنا�شر واملوازين واملقايي�س.
 )7الآالت واملعدات اخلا�صة باملناجم واملحاجر.
� )8آالت ومعدات الرفع والتحويل والتفريغ والنقل.
� )9آالت ومعدات توليد الكهرباء والهواء امل�ضغوط والبخار املجهزة مبحركات �إ�ضافية.
� )10آالت ومعدات الت�سخني والغلي والك�سارات وال�صقل والطالء.
 )11الآالت واملعدات اخلا�صة ب�صنع وتغيري �شكل الرمال والأتربة واحلجارة والرخام.
� )12أية �آالت ومعدات مماثلة حتددها الإدارة.
ُ -2ي�شرتط لت�سجيل الآالت واملعدات املذكورة يف البند (ب) من الفقرة ( )1من هذه املادة
�أن تكون �صاحلة بح�سب ت�صميمها لل�سري على الطريق دون �أن ت�سبب �أية �أ�ضرار به �أو
مب�ستعمليه ،وللإدارة �إعفا�ؤها والعربات من بع�ض �شروط املتانة والأمن املن�صو�ص عليها يف
هذه الالئحة والتي تتعلق بالأوزان والأبعاد والقاعدة واملوتور والأنوار و�آلة التنبيه واليايات
والطالء والعجالت ،اكتفا ًء مبا جاء بت�صميمها وجتهيزها والغر�ض امل�صممة من �أجله.

مادة ()162

ُيحظر ا�ستعمال ال�سيارات ذات اال�ستعمال اخلا�ص يف غري الغر�ض امل�صممة واملرخ�ص لها
من �أجله.
ُيحظر وجود �أية حمولة على ال�سيارة ذات اال�ستعمال اخلا�ص �أو ركاب عدا قائدها ،وذلك مع
عدم الإخالل بحكم الفقرة الثانية من املادة ( )163من هذه الالئحة ب�ش�أن �سيارات الإ�سعاف.

ثانياً
�سيارات الإ�سعاف
مادة ()163

يجب �أال يقل طول املكان املخ�ص�ص لنقل امل�صابني واملر�ضى يف �سيارة الإ�سعاف عن مائة
وثمانني �سنتيمرت ًا ،و�أن تكون هذه ال�سيارات من النوع املقفول و�أن يكون زجاجها من النوع
امل�صنفر �أو قامت اللون.
ويجب �أن ُيجهز ال�سرير �أو الناقلة يف �سيارة الإ�سعاف مبوانع اهتزاز كافية ،ويجوز للإدارة
�أن ت�سمح بوجود مقعد �أو �أكرث داخل �صندوق ال�سيارة.
ويجب �أن ُيكتب على جانبي �سيارة الإ�سعاف اجلهة التابعة لها والغر�ض الذي خ�ص�صت له.

العدد - 3234 :الخميس  5نوفمبر 2015

ثالثاً
�سيارات الإطفاء
مادة ()164

يجب �أن تجُ هز �سيارة الإطفاء مبا يفي بالغر�ض املخ�ص�ص لها و�أن تكون جميع الأجهزة
الالزمة مثبتة بها تثبيت ًا محكم ًا ،و�أن ُتتخذ كافة االحتياطات ل�سالمة العاملني عليها ،ويجب �أن
ُيكتب على جانبي ال�سيارة اجلهة التابعة لها.
ويجوز ل�سيارة الإطفاء �أن تقطر �أية �أجهزة �أو مقطورات �أو ن�صف مقطورات يلزم ا�ستعمالها
يف الإطفاء.

الفرع اخلام�س
الدراجات الآلية
مادة ()165

ت�سري على الدراجات الآلية �أحكام املواد ( 129الفقرتان الأولى والثانية)،)130( ،
( 133( ،)132( ،)131الفقرات 1و  2و 136( ،)3عدا الفقرة - 141( ،)138( ،)137( ،)3
فقرة  )7و( - 142الفقرتان  4و )5من هذه الالئحة.

مادة ()166

يجب �أن تزود الدراجة الآلية برافعة حلفظ توازنها �أثناء الوقوف ،و�أن يزود كل جانب من
جانبيها بدوا�سة مخ�ص�صة لقائدها.

مادة ()167

ال ُي�سمح بركوب �أي �شخ�ص مع قائد الدراجة الآلية� ،إال �إذا كان له مقعد م�صمم �أ�ص ًال
ي�سمح بركوبه ،وكان عمره يزيد على خم�س ع�شرة �سنة.

مادة ()168

�إذا كانت الدراجة الآلية مزودة ب�صندوق لركوب الأ�شخا�ص �أو نقل الب�ضائع ،فيجب �أن
تتوافر يف ال�صندوق ال�شروط الآتية:
� -1أن يكون محكم التثبيت بقاعدة الدراجة.
� -2أن يكون مزود ًا مبوانع اهتزاز منا�سبة وكافية.
� -3أن يكون محمو ًال على عجلة �أو عجالت تتوافر فيها نف�س �شروط عجالت الدراجة الآلية.
� -4أال تتجاوز �أبعاده ما يلي:
�أ -بالن�سبة لل�صندوق الأمامي �أو اخللفي:
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 )1الطول :ال يزيد على مائة وع�شرين �سنتيمرت ًا.
 )2العر�ض :ال يزيد على مائة وع�شرين �سنتيمرت ًا.
 )3طول ال�صندوق مع الدراجة :ال يزيد على �أربعة �أمتار.
ب -بالن�سبة لل�صندوق اجلانبي:
 )1الطول :ال يزيد على طول الدراجة.
 )2العر�ض :ال يزيد على �ستني �سنتيمرت ًا.
ج -يف احلالتني املذكورتني يف البندين (�أ) و(ب) من هذه الفقرة ،يجب �أال يزيد ارتفاع
ال�صندوق عن �سطح الأر�ض على مائة وع�شرين �سنتيمرت ًا ،كما يجب �أال يحجب ارتفاع
ال�صندوق بحمولته الر�ؤية عن قائد الدراجة ،و ُي�شرتط �أن يكون توازن ال�صندوق مع
الدراجة محفوظ ًا.

الفرع ال�ساد�س
اجلرار
مادة ()169

يجب �أن يكون للجرار محوران على الأقل.

مادة ()170

ال يجوز �أن تتجاوز �أبعاد اجلرار الإن�شائي ما يلي:
 -1الطول مع امللحقات :خم�سة ع�شر مرت ًا.
 -2العر�ض :مرتان ون�صف املرت.
 -3االرتفاع من �سطح الأر�ض :ثالثة �أمتار ون�صف املرت.

الفرع ال�سابع
مركبات ذوي الإعاقة
مادة ()171

ُي�شرتط يف مركبة ذي الإعاقة �أن تكون مزودة باجلهاز �أو الأجهزة املنا�سبة والكافية لإزالة
ت�أثري الإعاقة على قدرة قائدها على قيادتها.
ويتعني قبل البدء يف الإجراءات معاينة طبيب الأمن العام �أو �أية جهة �أخرى حتددها الإدارة
للمركبة والت�أكد من �أن الأجهزة التي زودت بها كافية لإزالة ت�أثري �إعاقة قائدها على قيادتها،
ويجب �إثبات نتيجة املعاينة يف تقرير ُيرفع �إلى الإدارة.
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الفرع الثامن
مركبات النقل العام
مادة ()172

يكون حتديد ال�شروط اخلا�صة املطلوبة يف كل مركبة من مركبات النقل العام مبعرفة
الوزارة املعنية باملوا�صالت ،بالتن�سيق مع الإدارة وبالرجوع لنوع املركبة واخلدمة التي �ستقدمها
للجمهور ،عم ًال بحكم الفقرة الأولى من املادة ( )18من القانون .وذلك دون الإخالل بال�شروط
العامة وال�شروط اخلا�صة الأخرى املطلوب توافرها يف كل مركبة من تلك املركبات مبقت�ضى
القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.

الفرع التا�سع
املركبات املزودة ب�صناديق �أو �صهاريج
مادة ()173

ال تخل الأحكام الواردة يف هذا الفرع ب�أحكام املادة ( )168من هذه الالئحة املنظمة
لل�شروط الواجب توافرها يف �صندوق نقل الركاب �أو الب�ضائع الذي قد ُتزود به الدراجة الآلية.

مادة ()174

�إذا كان ال�صندوق املزودة به املركبة مخ�ص�ص ًا لنقل الثلج �أو اللحوم �أو الألبان وم�شتقاتها
�أو الأ�سماك �أو الطيور املذبوحة ،وجب �أن يكون مبطن ًا من الداخل بال�صاج غري القابل لل�صد�أ �أو
بالأملنيوم �أو الق�صدير اجليد �أو �أية مواد �أخرى تراها الإدارة �آمنة لنقل مثل هذه الأ�شياء ،كما
يجب �أن يكون م�ستوفي ًا لال�شرتاطات ال�صحية الأخرى املقررة ،وال ُي�سمح بنقل �أية مواد �أخرى
غري املخ�ص�ص لها يف ال�صندوق ،كما ال ُي�سمح بركوب الأ�شخا�ص يف ال�صندوق ولو كان فارغ ًا.

مادة ()175

�إذا كانت املركبة مزودة ب�صهريج لنقل املاء �أو غريه من املواد ال�سائلة ،وجب �أن تتوافر يف
ال�صهريج ال�شروط الآتية:
� -1أن يكون ال�صهريج م�صنوع ًا من معدن متني طبق ًا لأ�صول ال�صناعة .ويجوز للإدارة حتديد
مادة الألياف الزجاجية (الفايرب جال�س) �أو البال�ستيك �أو �أية مادة تراها �آمنة لنقل املواد
ال�سائلة  -بح�سب نوع كل �سائل � -شريطة موافقة اجلهة املخت�صة بوزارة ال�صحة مع �إرفاق
�شهادة من اجلهة امل�صنعة ب�سالمة تلك املادة واملواد الداخلة يف ت�صنيعها لتخزين املياه �أو
غريها من املواد ال�سائلة بح�سب الأحوال ،و�ضمان عدم ت�سرب ال�سوائل منها.
� -2أن يكون ال�صهريج مثبت ًا على حماالت خا�صة بطريقة م�أمونة و�أن يكون على �شكل بي�ضاوي �أو دائري.
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� -3أن تكون فتحة َملء ال�صهريج يف �أعلى جزء منه و�أن ُيحكم �إغالق غطائها ،و�أن يكون
ال�صهريج جمهز ًا ب�صنبور للتفريغ مقفول ومحكم ال ي�سمح بت�سرب ال�سوائل.
� -4أن يكون ال�صهريج مزود ًا ب�صمام يكفل ت�سرب الغازات عند زيادة ال�ضغط داخله.
� -5أن تكون �صهاريج نقل مياه ال�شرب �أو ال�سوائل الغذائية مبطنة بالق�صدير �أو ال�صاج املجلفنني
�أو ما ي�شابههما من املعادن �أو املواد التي ال تتفاعل كيميائي ًا مع ال�سوائل و�أن تكون مطلية
من اخلارج مبادة مانعة لل�صد�أ .وي�ستثنى من ذلك ال�صهاريج امل�صنوعة من مادة (الفايرب
جال�س) ،ويف جميع الأحوال ُتع َّلم �صهاريج نقل املياه بعالمة متيزها عن غريها.

مادة ()176

�إذا كان ال�صندوق �أو ال�صهريج املزودة به املركبة معد ًا لنقل مواد ميكن �أن ينبعث منها
غبار �أو روائح كريهة �أو من �ش�أنها �إيذاء م�ستعملي الطريق �أو اجلمهور �أو �إزعاجهم �أو تعر�ضهم
للخطر ،كاجلب�س واجلري والإ�سمنت والرمل واحل�صى والفحم والقاذورات والأ�سمدة وغريها،
فيجب �أن يكون ال�صندوق �أو ال�صهريج محكم الإغالق �أو مغطى بغطاء متني مينع �إثارة �أي غبار
�أو رائحة �أو �أي �شيء من احلمولة �أثناء �سريها.

مادة ()177

ال يجوز �أن تتجاوز �أبعاد املركبة مع ال�صندوق �أو ال�صهريج املزودة به الأبعاد املن�صو�ص
عليها يف هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لها ،وبا�ستثناء العربات التي ت�سري بقوة
الإن�سان يجب جتهيز املركبة مبكان خا�ص لقائدها بجوار ال�صندوق �أو ال�صهريج.

مادة ()178

ال يجوز زيادة طول �أو عر�ض �أو ارتفاع احلمولة عن ال�صندوق املزودة به املركبة �إال بت�صريح
خا�ص من الإدارة وبعد تقدمي ملحق لوثيقة الت�أمني الأ�صلية يغطي تلك الزيادة ،وال ُي�سمح بتجاوز
الأبعاد املذكورة من الناحية الأمامية لل�سيارة ،ويحظر و�ضع �أحمال على كابينة ال�سيارة.
ويف حالة الت�صريح للمركبة بزيادة طول �أو عر�ض �أو ارتفاع احلمولة عن ال�صندوق ،يجب
�أن تمُ َّيز احلمولة البارزة من خلف املركبة ومن جوانبها ومن �أعالها بعالمات حتذير حمراء
اللون �أو براية حمراء بارزة ي�سمح حجمها ولونها ب�أن تكون وا�ضحة الر�ؤية من قائدي املركبات
الأخرى� ،أو تمُ ّيز ب�ضوء �أحمر لي ًال.

الفرع العا�شر
نقل املفرقعات واملواد اخلطرة ،وبع�ض ال�شروط اخلا�صة الأخرى
مادة ()179

ال يجوز نقل املفرقعات �أو املواد اخلطرة يف املركبات �إال يف احلاالت ووفق ًا لل�ضوابط
والإجراءات الواردة يف القرار رقم ( )4ل�سنة  1977ب�إجراءات وقواعد و�شروط ا�سترياد
املفرقعات وما يف حكمها وب�إجراءات احليازة والإحراز واحلمل بالن�سبة لها وتعديالته.
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مادة ()180

يجوز للإدارة �أن ت�ضيف لبع�ض �أنواع املركبات �شروط ًا خا�صة �أخرى تت�صل بالأمن واملتانة
و�سالمة البيئة غري ال�شروط الواردة يف هذا الف�صل ،مثل املركبات املخ�ص�صة لري املزروعات
واملركبات املخ�ص�صة لنقل الطلبة وغريها من املركبات ،متى كان ذلك �ضروري ًا ل�سالمة املرور
وحفظ الأرواح واملمتلكات العامة واخلا�صة.
ويجوز للإدارة ا�ستثناء بع�ض �أنواع املركبات من كل �أو بع�ض ال�شروط اخلا�صة املبينة يف
هذا الف�صل متى كان طبيعة ت�صميمها ت�سمح بذلك ،وكان ذلك ال يتعار�ض مع �سالمة املرور وال
ي�شكل خطر ًا على الأرواح واملمتلكات العامة واخلا�صة.

الباب اخلام�س
اللوحات
الف�صل الأول
�أنواع و�شكل وبيانات اللوحات
الفرع الأول
لوحات الفح�ص 
مادة ()181

ت�صدر الإدارة لوحات فح�ص ملن يزاولون االجتار يف املركبات �أو ا�ستريادها �أو �إ�صالحها
متى كانوا م�سجلني بهذه ال�صفة بال�سجل التجاري ،وذلك بعد �أداء الر�سوم املقررة .ويكون
�إ�صدار لوحات الفح�ص لأي غر�ض من الأغرا�ض الآتية:
 -1انتقال املركبة من ميناء الو�صول �إلى املحل التجاري.
 -2جتربة املركبة �أمام امل�شرتي.
 -3انتقال املركبة �إلى مكان الإ�صالح.
 -4جتربة املركبة بعد �إ�صالحها.
 -5انتقال املركبة �إلى الإدارة لت�سجيلها.
 -6انتقال املركبة من الإدارة �إلى املكان الذي يحدده طالب الت�سجيل يف حالة عدم �إمتام
�إجراءات الت�سجيل.
ويجب رد لوحات الفح�ص �إلى الإدارة مبجرد انتهاء الغر�ض الذي ُمنحت من �أجله.
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مادة ()182

يجوز للإدارة �أن متنح لوحات فح�ص لأ�شخا�ص غري الأ�شخا�ص املذكورين يف املادة ()181
من هذه الالئحة ،وذلك بعد �أداء الر�سوم املقررة ،وب�شرط:
� -1أن تكون املركبة مملوكة للمرخ�ص له با�ستعمال لوحات الفح�ص.
� -2أن يقود املركبة ال�شخ�ص املرخ�ص له با�ستعمال لوحات الفح�ص �أو �شخ�ص يعمل عنده �أو
امل�شرتي املحتمل للمركبة.
� -3أن يكون من �سيقود املركبة مرخ�ص ًا له بقيادة مركبة من ذات النوع.
� -4أال حتمل املركبة ب�ضاعة �أو ركاب ًا ب�أجر �أو بغري �أجر.
� -5أن حتمل املركبة وثيقة ت�أمني �سارية ملدة �صالحية لوحات الفح�ص� ،أو تكون لوحات الفح�ص
ذاتها حتمل غطاء ت�أميني �ساري ال�صالحية لأي مركبة ت�صرف لها.

مادة ()183

يكون �صرف لوحات الفح�ص طبقا للمادة ( )182من هذه الالئحة ملدة ال جتاوز ع�شرين
يوم ًا يتم خاللها ت�سجيل املركبة ،وتحُ ت�سب ر�سوم ت�أخري عن كل يوم �أو جزء من اليوم �إذا مل
ت�سجل املركبة خالل املدة املذكورة ،ويجوز للإدارة �أن تتجاوز عن الت�أخري يف الت�سجيل متى ر�أت
مربر ًا لذلك ،ويجب رد لوحات الفح�ص مبجرد ت�سجيل املركبة واحل�صول على لوحات �أرقام
الت�سجيل.

مادة ()184

يعترب �إ�صدار لوحات فح�ص للمركبة ترخي�ص ًا لها بال�سري يف الطريق العام للأغرا�ض التي
ُمنحت من �أجلها هذه اللوحات ،ولو مل تكن املركبة م�سجلة.
ويجوز للإدارة حتديد �أوقات �أو �أماكن محددة ل�سري املركبة ال�صادر لها لوحات الفح�ص.
ف�إذا ُ�ضبطت املركبة م�سيرَّ ة يف الطريق العام باملخالفة للأوقات �أو الأماكن املحددة �أو خولف �أي
من �شروط منح لوحات الفح�ص املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )181و( )182من هذه الالئحة،
وجب على الإدارة �سحب لوحات الفح�ص بالطريق الإداري ،وعندئذ تعترب املركبة م�سرية بغري
ترخي�ص.

مادة ()185

ُيقدم طلب �صرف لوحات الفح�ص �إلى الإدارة على النموذج ووفق الآلية اللتني حتددهما
الإدارة ،و ُتر َفق بالطلب امل�ستندات الآتية:
 -1ما يثبت �شخ�صية و�صفة ومحل �إقامة ومحل عمل طالب لوحات الفح�ص ب�سند مقبول وفق ًا
لهذه الالئحة.
 -2ما يفيد القيد بال�سجل التجاري ،بالن�سبة ملن يزاولون االجتار يف املركبات �أو ا�ستريادها �أو
�إ�صالحها.
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� -3إثبات احلاجة �إلى لوحات الفح�ص بالن�سبة للأ�شخا�ص املذكورين يف املادتني ()182( )181
من هذه الالئحة ،مع تقدمي كافة البيانات اخلا�صة باملركبة املطلوب ا�ستعمال هذه اللوحات
لها وم�ستندات ملكيتها.
 -4الإي�صال الدال على �أداء الر�سوم املقررة.

مادة ()186

ُتعطي الإدارة للوحات الفح�ص �أرقام ًا م�سل�سلة ،وتكون �أو�صاف لوحات الفح�ص كالآتي:
 -1تكون قاعدة اللوحة باللون الأبي�ض.
 -2تدون الأرقام على اللوحة باللغة العربية.
ُ -3تكتب على اللوحة كلمة (البحرين) باللغتني العربية والإجنليزية باللون الأحمر ،ويو�ضع عليها
�شريط �أمني ال�صق مكتوب عليه عبارة (مملكة البحرين) باللغتني العربية والإجنليزية.
 -4يو�ضع على اللوحة علم مملكة البحرين كعالمة مميزة ،وذلك ب�شكل عر�ضي يف الق�سم
العلوي يف و�سط اللوحة.
 -5تكون �أبعاد اللوحة� 15.5 × 30.5( :سم).
 -6حتتوي اللوحة يف �أق�صى اليمني منها على �شريط �أمني متطور يحتوي على ال�شعار الر�سمي
للوزارة وفق ًا للنموذج الذي حتدده الإدارة.

مادة ()187

ت�سحب الإدارة لوحات الفح�ص من املركبات التي مت ت�سجيلها ،وت�صرف لها لوحات �أرقام
ت�سجيل بد ًال منها.

مادة ()188

ف�ض ًال عن الأحكام الواردة يف املواد من (� )181إلى ( )187من هذه الالئحة يف �ش�أن
لوحات الفح�ص ،ت�سري على هذه اللوحات ال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )11و()12
من القانون.

الفرع الثاين
لوحات �أرقام الت�سجيل
�أو ًال
�شكل وبيانات لوحات �أرقام ت�سجيل جميع املركبات،
ما عدا املقطورات ون�صف املقطورات و�سيارات ال�سباق
مادة ()189

 -1فيما عدا املقطورات ون�صف املقطورات و�سيارات ال�سباق ،يختلف �شكل وبيانات لوحات
�أرقام الت�سجيل بح�سب نوع كل مركبة ،وذلك على النحو الآتي:
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�أنواع املركبات التي
ت�صرف لها اللوحات

لون قاعدة اللوحة

العالمة املميزة للوحة

ال�سيارة اخلا�صة ،وال�سيارة اخلا�صة
للت�أجري.

�أبي�ض

مركبات النقل العام:

�أبي�ض ،و�شريط �أ�صفر

علم مملكة البحرين ب�شكل عر�ضي
على جهة الي�سار للوحة الطويلة،
ويف الق�سم العلوي يف الو�سط للوحة
الق�صرية.

مركبات النقل اخلا�ص:
� -1سيارة النقل اخلا�ص للركاب.
� -2سيارة النقل اخلا�ص.
 -3ال�سيارة ذات اال�ستعمال اخلا�ص.

�أبي�ض ،و�شريط برتقايل

م ��رك � �ب ��ات ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة
والقن�صلية:

�أبي�ض ،و�شريط �أخ�ضر

مركبات الأمن العام:

�أبي�ض ،و�شريط �أزرق

�شعار الوزارة على جهة الي�سار
للوحة الطويلة ،ويف الق�سم العلوي
يف الو�سط للوحة الق�صرية واللوحة
املخ�ص�صة للدراجات الآلية.

مركبات الديوان امللكي:

�أبي�ض

�شعار مملكة البحرين على جهة
الي�سار للوحة الطويلة ويف الق�سم
العلوي يف الو�سط للوحة الق�صرية.

الدراجات الآلية:

�أبي�ض

علم مملكة البحرين ب�شكل عر�ضي
يف الق�سم العلوي يف الو�سط للوحة
الطويلة واللوحة الق�صرية ،ور�سم
ظاليل لدراجة �آلية وقائدها يف
الق�سم العلوي للوحة الطويلة
بني علم مملكة البحرين وكلمة
"بحرين" باللغة االجنليزية.

		
   -2تكون البيانات الثابتة للوحات �أرقام الت�سجيل وفق ما يلي ،وح�سب النماذج التي حتددها الإدارة:
�ستخدم الأرقام العربية الأ�صلية جلميع لوحات الفح�ص ،و ُيخ�ص�ص اللون الأزرق
�أُ -ت َ
للوحات مركبات الديوان امللكي وال�سيارات اخلا�صة والدراجات الآلية ،واللون الأ�سود
للوحات باقي املركبات.
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ب -الكلمة املميزة يف جميع لوحات الفح�ص هي كلمة "البحرين" باللغتني العربية
والإجنليزية ،وت�ضاف �إليها عبارة "هيئة دبلوما�سية" للوحات املخ�ص�صة للهيئات
الدبلوما�سية.
ج -ت�ستثنى لوحات مركبات الأمن العام ومركبات الديوان امللكي من �أحكام البند (ب) من
هذه الفقرة ،حيث حتمل اللوحات املخ�ص�صة ملركبات الأمن العام كلمة "ال�شرطة"
باللغتني العربية والإجنليزية ،وحتمل اللوحات املخ�ص�صة ملركبات الديوان امللكي
عبارة "الديوان امللكي" باللغة العربية فقط.
د -تكون الكلمات والعبارات املميزة التي حتملها اللوحات باللون الأزرق بالن�سبة لل�سيارات
اخلا�صة والدراجات الآلية ،وباللون الأحمر بالن�سبة ملركبات الديوان امللكي ،وتكون
باللون الأ�سود بالن�سبة لبقية املركبات وعليها �شريط �أمني ال�صق مكتوب عليه عبارة
“مملكة البحرين” باللغتني العربية والإجنليزية.
هـ -حتتوي جميع اللوحات يف �أق�صى اليمني على �شريط �أمني متطور يحتوي على ال�شعار
الر�سمي للوزارة.
و -تكون �أبعاد اللوحات بال�سنتيمرتات لكافة املركبات ،على النحو الآتي:
 )1اللوحات الطويلة� 52،3*11،5( :سنتيمرت ًا).
 )2واللوحات الق�صرية� 15،5*30،5( :سنتيمرت ًا).
ز -تكون �أبعاد اللوحات بال�سنتيمرتات للدراجات الآلية ،على النحو الآتي:
 )1اللوحات الطويلة� 14×26( :سنتيمرت ًا).
 )2اللوحات الق�صرية� 15,5*20,5 ( :سنتيمرت ًا).
و ُت�صرف �أي من اللوحتني (الطويلة �أو الق�صرية) بنا ًء على رغبة �صاحب الدراجة الآلية،
ما مل تقت�ض �أ�صول ت�صنيع الدراجة �أو �سالمة املرور �صرف �إحدى اللوحتني دون الأخرى.
ح -ت�ستعمل لوحات مركبات الديوان امللكي لل�سيارات املخ�ص�صة لل�ضيافة فقط ،وتبد�أ من رقم
( ،)101وت�صرف بنا ًء على طلب كتابي من املخت�صني يف الديوان امللكي.
ط -يتم تثبيت اللوحات يف املركبات مبعرفة اجلهة التي تعتمدها الإدارة ،ويجب �أن يتم ذلك عن
طريق نظام تثبيت موحد و�أمني بوا�سطة م�سمار خا�ص �سهل الرتكيب و�صعب الإزالة بدون
تلف ومزود بختم ح�سا�س ميكن فح�صه بوا�سطة قارئ �شعاعي خا�ص ،و ُي�ستثنى من ذلك
لوحات الفح�ص نظر ًا لطبيعة ا�ستخدامها املتكرر.
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ي -يجوز للإدارة �أن ت�صرف لوحات �أرقام ت�سجيل ل�سيارات خا�صة (فئة خا�صة) حتتوي على
ذات بيانات لوحات �أرقام الت�سجيل لل�سيارات اخلا�صة ،وتكون �أبعادها (� 8×33سنتيمرت ًا)،
وذلك لل�سيارات اخلا�صة التي تكون طبيعة ت�صميمها غري جمهزة للوحات الأمامية ،وال
ُت�صرف هذه اللوحات �إال بت�صريح من الفح�ص الفني و ُت�ستثنى من �شروط التثبيت بوا�سطة
م�سمار خا�ص وميكن تثبيتها بوا�سطة مل�صق خا�ص.

مادة ()190

ف�ض ًال عن الأحكام الواردة يف املادة ( )189من هذه الالئحة يف �ش�أن لوحات �أرقام
الت�سجيل ،ت�سري على هذه اللوحات ال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )11و( )12من
القانون.

ثانياً
لوحات �أرقام ت�سجيل املقطورات ون�صف املقطورات
مادة ()191

يكون �شكل وبيانات لوحات �أرقام الت�سجيل للمقطورات ون�صف املقطورات كالآتي:
ُ -1يخ�ص�ص اللون الف�ضي لقاعدة اللوحة ،و ُتكتب بالأرقام العربية الأ�صلية باللون الأ�سود.
ُ -2تدون على اللوحة باللغتني العربية والإجنليزية كلمة (مقطورة) كعالمة مميزة لها ،على �أن
تكون هذه العالمة �أعلى اليمني من اللوحة.
 -3يو�ضع ال�شعار الر�سمي ململكة البحرين �أعلى الي�سار من اللوحة.
ُ -4تعطي �أرقام ت�سل�سلية للمقطورة ون�صف املقطورة ،و ُيكتب رقم الت�سجيل �أعلى و�سط اللوحة.
ُ -5تدون على اللوحة بيانات الوزن الإجمايل للمقطورة �أو ن�صف املقطورة باللغة العربية،
و ُتخت�صر بالأحرف الأولى من اللغة الإجنليزية و�سط اللوحة �أ�سفل الرقم الت�سل�سلي.
ُ -6يدون عدد املحاور باللغتني العربية والإجنليزية و�سط اللوحة �أ�سفل بيانات الوزن الإجمايل.
ُ -7يدون رقم القاعدة باللغتني العربية والإجنليزية و�سط �أ�سفل اللوحة.
 -8تكون �أبعاد اللوحة بال�سنتيمرتات (� 30×15سنتيمرت ًا).
 -9حتتوي كل لوحة على مل�صق �شهادة ت�سجيل ي�سار �أ�سفل اللوحة يبني مدة �صالحية �شهادة
الت�سجيل ،و ُي�ستبدل بهذا املل�صق مل�صق �آخر كل �سنة.
 -10يتم تثبيت اللوحة ب�شكل ظاهر ووا�ضح على جانبي ن�صف املقطورة مبعرفة اجلهة التي
تعتمدها الإدارة ،ويجب �أن يتم تثبيت قفل خا�ص بكل لوحة يحتوي على رقم ت�سل�سلي خا�ص
بكل قفل ال يجوز يف كل الأحوال فتحة دون �إذن الإدارة.
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مادة ()192

يف حالة جر املقطورة �أو ن�صف املقطورة بوا�سطة مركبة قاطرة ُتعترب املركبتان وحدة
واحدة ،ويتم و�ضع لوحة �أرقام ت�سجيل واحدة يف م�ؤخرة املقطورة ون�صف املقطورة حتمل نف�س
�أرقام ت�سجيل املركبة القاطرة ،دون امل�سا�س باللوحات اجلانبية اخلا�صة ببيانات ن�صف املقطورة
والتي يجب �أن تكون مثبتة يف كل الأحوال.

ثالثاً
لوحات �أرقام ت�سجيل �سيارات ال�سباق
مادة ()193

ت�صدر الإدارة ل�سيارات ال�سباق لوحات �أرقام ت�سجيل خا�صة بها ،بنا ًء على طلب من اجلهة
املخت�صة ،ويكون �شكل وبيانات هذه اللوحات كالآتي:
 -1تكون قاعدة اللوحة باللون الأبي�ض.
 -2تكون �أبعاد اللوحة (� 15.5 × 30.5سنتيمرت ًا).
 -3تكون الأرقام املدونة على اللوحة باللغة العربية الأ�صلية ،على �أن ي�سبقها جهة الي�سار حرف
( )Rباللغة الإجنليزية ،وتدون عليها باللون الأ�سود كلمة "البحرين" باللغتني العربية
والإجنليزية ،ويو�ضع عليها �شريط �أمني ال�صق مدونة عليه عبارة "مملكة البحرين" باللغتني
العربية والإجنليزية.
 -4يو�ضع على اللوحة علم مملكة البحرين كعالمة مميزة ،وذلك ب�شكل عر�ضي يف الق�سم
العلوي يف و�سط اللوحة.
 -5حتتوي اللوحة يف �أق�صى اليمني منها على �شريط �أمني متطور يحتوي على ال�شعار الر�سمي
للوزارة ،وفق ًا للنموذج الذي حتدده الإدارة.

الفرع الثالث
لوحات الت�صدير
مادة ()194

ت�سحب الإدارة لوحات الفح�ص ولوحات �أرقام الت�سجيل من املركبات التي تغادر مملكة
البحرين ب�صورة نهائية ،وت�صرف لهذه املركبات لوحات ت�صدير بعد �أداء الر�سوم املقررة،
ويكون �شكل وبيانات لوحات الت�صدير كالآتي:
 -1تكون قاعدة اللوحة باللون الأبي�ض ويتخللها �شريط �أحمر ،وت�ستخدم يف كتابتها الأرقام
العربية ،و ُتكتب عليها باللون الأ�سود كلمة (البحرين) باللغتني العربية والإجنليزية،
ويكون عليها �شريط �أمني ال�صق مكتوب عليه عبارة (مملكة البحرين) باللغتني العربية
والإجنليزية.
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 -2تـُكتب على اللوحة باللون الأ�سود كلمة (ت�صدير) كعالمة مميزة لها باللغتني العربية
والإجنليزية ،يف الق�سم العلوي و�سط اللوحة.
 -3تكون �أبعاد اللوحة� 15.5 × 30.5( :سنتمرت ًا).
 -4حتتوي اللوحة يف �أق�صى اليمني منها على �شريط �أمني متطور يحتوي على ال�شعار الر�سمي
للوزارة ،وفق ًا للنموذج الذي حتدده الإدارة.
وف�ض ًال عن �أحكام الفقرة الأولى من هذه املادة ،ت�سري يف �ش�أن لوحات الت�صدير ال�ضوابط
املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )11و( )12من القانون.

الف�صل الثاين
العناية باللوحات وفقدها وردها
مادة ()195

على مالك املركبة �أو امل�سئول عنها وقائدها املحافظة على لوحات الفح�ص ولوحات �أرقام
الت�سجيل ولوحات الت�صدير والعناية بها بال�شكل الذي يجعلها ظاهرة دائم ًا وبياناتها وا�ضحة
بحيث ميكن قراءتها من على ُب ٍعد منا�سب ،وال يجوز لهم و�ضع �أية مل�صقات �أو كتابة �أية عبارات
�أو ر�سومات على �أي من تلك اللوحات �أو على جزء منها ،و�إال �أعترب ذلك طم�س ًا لبيانات اللوحة.
ويجب �أن تكون �إحدى لوحتي الفح�ص �أو لوحتي �أرقام الت�سجيل �أو لوحتي الت�صدير يف
مقدمة املركبة والثانية يف م�ؤخرتها ،وذلك دون الإخالل مبكان تثبيت لوحات ن�صف املقطورات.
ويكون تثبيت اللوحات دائم ًا يف منت�صف مقدمة وم�ؤخرة املركبة ،ما مل تقت�ض �أ�صول ت�صنيع
املركبة خالف ذلك.

مادة ()196

على مالك املركبة �أو امل�سئول عنها وقائدها – بح�سب الأحوال � -إبالغ الإدارة فور ًا يف حالة
فقد �أي من لوحات الفح�ص ولوحات �أرقام الت�سجيل ولوحات الت�صدير �أو تلفها ،وعلى مالك
املركبة �أو امل�سئول عنها �أن يطلب ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف منها بعد �أداء الر�سوم املقررة.
وتخطر الإدارة �أق�سام الأمن العام املختلفة بفقد اللوحة و�ضرورة �إر�سالها للإدارة عند
العثور عليها ،و�إذا وردت اللوحة للإدارة بعد العثور عليها يتم �إعدامها بعد الت�أكد من �أن �صاحب
ال�ش�أن ح�صل على بدل فاقد منها.
وعلى مالك املركبة �أو امل�سئول عنها ،عند انتهاء �شهادة ت�سجيل املركبة �أو �سحبها �أو �إلغائها
�أو عند اال�ستغناء عن ت�سيري املركبة ،رد اللوحات �إلى الإدارة يف موعد �أق�صاه اليوم الآتي.
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الباب ال�ساد�س
ت�سجيل مركبات الدولة ومركبات الهيئات ال�سيا�سية
والقن�صلية العاملة يف مملكة البحرين
مادة ()197

مع عدم الإخالل بالأحكام الواردة يف هذا الباب ،ت�سري على مركبات الدولة ومركبات
الهيئات ال�سيا�سية والقن�صلية �ضوابط و�شروط و�إجراءات ت�سجيل وجتديد ت�سجيل املركبات
املن�صو�ص عليها يف القانون ويف هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.

مادة ()198

ُتق َّدم طلبات ت�سجيل وجتديد ت�سجيل مركبات الديوان امللكي ورئا�سة جمل�س الوزراء وديوان
ويل العهد بوا�سطة املوظف املخت�ص بكل جهة من تلك اجلهات.
و ُتق َّدم طلبات ت�سجيل وجتديد ت�سجيل مركبات الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات التابعة لها
بوا�سطة املوظف املخت�ص بالوزارة �أو الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة املعنية.
ويف جميع احلاالت املذكورة يف الفقرتني الأولى والثانية من هذه املادةُ ،،يكتفى يف �إثبات
�شخ�صية مالك املركبة و�صفته ومحل �إقامته وملكيته للمركبة ب�شهادة ت�صدر من اجلهة املعنية.
وتعفى مركبات الدولة اجلديدة من الفح�ص الفني بالإدارة ملدة خم�س �سنوات من �سنة
ال�صنع ،ما مل ترى الإدارة خالف ذلك لظروف تت�صل بالأمن وال�سالمة واحلفاظ على الأرواح
واملمتلكات العامة واخلا�صة.

مادة ()199

ُتق َّدم طلبات ت�سجيل وجتديد ت�سجيل مركبات الهيئات ال�سيا�سية والقن�صلية بوا�سطة
املوظف املخت�ص بكل هيئة منها ،و ُيكتفى بتقدمي �شهادة من ال�سفارة �أو القن�صلية باعتماده تكون
مت�ضمنة لكافة البيانات املتعلقة ب�شخ�صية مالك املركبة و�صفته ومحل �إقامته وملكيته للمركبة.

مادة ()200

ُت�صرف ملركبات الدولة ومركبات الهيئات ال�سيا�سية والقن�صلية لوحات �أرقام ت�سجيل
خا�صة بها ،طبقا لل�ضوابط وال�شروط والإجراءات الواردة يف القانون وهذه الالئحة والقرارات
ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.

مادة ()201

ُتعفى مركبات قوة دفاع البحرين ومركبات احلر�س الوطني من احل�صول على �شهادة
الت�سجيل و�شهادة امللكية ،ويكون لهذه املركبات لوحات �أرقام ت�سجيل خا�صة بها تعدها قوة دفاع
البحرين واحلر�س الوطني بالتن�سيق مع الإدارة.
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الباب ال�سابع
ترخي�ص مركبات التعليم
مادة ()202

ال يجوز تعليم قيادة املركبات �إال يف مركبات تعليم مرخ�ص لها بذلك من الإدارة ال يتجاوز
عمرها خم�س �سنوات من تاريخ �صنعها ،وال يجوز للإدارة �إ�صدار الرتخي�ص �إال �إذا كانت املركبة
م�سجلة بالإدارة وحتمل �شهادة ت�سجيل و�شهادة ملكية ولوحات �أرقام ت�سجيل ،وكان مالكها
م�ستوفي ًا لل�شروط املطلوبة ولديه رخ�صة قيادة للتعليم وفق ًا لأحكام القانون وهذه الالئحة
والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.
و ُي�شرتط لرتخي�ص مركبة تعليم القيادة �أن تكون الإدارة يف حاجة �إلى معلمي قيادة ويف
حدود هذه احلاجة فقط.

مادة ()203

ُتقدم طلبات ترخي�ص مركبات تعليم القيادة �إلى الإدارة على النموذج ووفق الآلية اللتني
حتددهما ،ويرفق بالطلب ما يلي:
� -1شهادة ملكية املركبة.
 -2ما يفيد �أن مالك املركبة بحريني اجلن�سية مب�ستند مقبول وفق ًا لأحكام هذه الالئحة
والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لها.
� -3شهادة ر�سمية من الإدارة ب�أن مالك املركبة وقع عليه االختيار ليكون معلم ًا للقيادة ،و�أنه
ا�ستوفى كافة ال�شروط التي ين�ص عليها القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا
لهما.
� -4شهادة ر�سمية من الإدارة بالوفاء بجميع الغرامات املحكوم بها ملخالفة القانون �أو هذه
الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.
� -5شهادة ت�أمني �سارية املفعول للمركبة ت�شمل كامل مدة الرتخي�ص من احلوادث التي تقع لها
باعتبارها مركبة تعليم قيادة.
� -6إقرار من مالك املركبة يوقع عليه �أمام املوظف املخت�ص بالإدارة باملركبات امل�سجلة با�سمه
وتلك التي ح�صل على ترخي�ص بها.
 -7طلب �إجراء الفح�ص الفني وما يفيد ب�سداد ر�سوم الفح�ص.
� -8إي�صال ب�أداء الر�سوم املقررة.
� -9أية م�ستندات �أخرى ترد يف القانون �أو هذه الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.
وت�سري يف �ش�أن �إثبات �شخ�صية مقدم طلب ترخي�ص مركبة تعليم القيادة ومحل �إقامته
و�صفته وملكيته للمركبة املطلوب الرتخي�ص لها ،وما يطر�أ على �أي من ذلك من تغيريات ،ما
�سبق الن�ص عليه يف هذه الالئحة من �شروط و�إجراءات طلب ت�سجيل املركبة.
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مادة ()204

ُي�شرتط يف مركبة تعليم القيادة املطلوب الرتخي�ص لها �أن تكون �صاحلة من جميع الوجوه
للعمل الذي �ستُخ�ص�ص له ،و�أن تكون مزودة بالآتي:
 -1جهاز فرامل خا�ص للمعلم ميكنه من ال�سيطرة على املركبة �أثناء التعليم.
 -2جهاز فرامل خا�ص مبتعلم القيادة.
 -3جهاز حتكم يف �أنوار املركبة خا�ص باملعلم.
 -4طالء املركبة بالطالء اخلا�ص الذي حتدده الإدارة.
 -5مر�آة خا�صة باملعلم.
� -6أية متطلبات �أخرى ترد يف القانون �أو هذه الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.
ويجب �أن حتمل مركبة التعليم الفتتني �إحداهما يف مقدمتها والأخرى يف م�ؤخرتها ُيكتب
عليهما بخط كبري ووا�ضح عبارة "احذر مركبة تعليم" ،وتتولى الإدارة �إعداد هاتني الالفتتني
وت�سليمهما ل�صاحب املركبة بعد �أداء الر�سوم املقررة ،وذلك بعد احل�صول على الرتخي�ص.

مادة ()205

على الإدارة �أن تتخذ ما يلزم لإجراء الفح�ص الفني ملركبة تعليم القيادة ،للتحقق من
توافر ال�شروط الواجب توافرها يف املركبة واملن�صو�ص عليها يف القانون واملادة ( )204من هذه
الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.

مادة ()206

�إذا ا�ستُوفيت �شروط احل�صول على ترخي�ص مركبة تعليم القيادة وفق ًا لأحكام القانون
وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،ت�صدر الإدارة الرتخي�ص على النموذج الذي
تعده لهذا الغر�ض.
و�إذا كانت الإدارة قد �سبق لها ترخي�ص املركبة على �سبيل �آخر ويرغب �صاحب الطلب يف
حتويل الرتخي�ص �إلى ترخي�ص مركبة تعليم قيادة ،فعلى الإدارة �أن تعيد �إليه �شهادة ملكية املركبة
بعد تعديلها مبا يتفق مع الرتخي�ص اجلديد والت�أ�شري فيها ب�أنها خا�صة مبركبة تعليم قيادة.

مادة ()207

�إذا كانت املركبة مقدمة للت�سجيل لأول مرة وطلب �صاحبها من الإدارة ترخي�صها كمركبة
لتعليم القيادة بعد ت�سجيلها ،وجب على الإدارة بحث طلب الرتخي�ص يف �ضوء القواعد املن�صو�ص
عليها يف هذا ال�ش�أن يف القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،ف�إن ثبت لها
توافر ال�شروط الالزمة للرتخي�ص �أ�صدرت �شهادة بذلك ل�صاحب ال�ش�أن لتقدميها مع امل�ستندات
املطلوبة لت�سجيل املركبة .ف�إذا ثبت للإدارة �صالحية املركبة للت�سجيل ،فعليها فح�صها للتحقق
من ال�شروط الفنية املطلوبة يف مركبات التعليم و�إثبات نتيجة الفح�ص يف التقرير الفني.
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و�إذا ثبتت �صالحية املركبة للت�سجيل وللرتخي�ص كمركبة لتعليم القيادة يف نطاق الطلب
املقدم من �صاحب ال�ش�أن ،ت�صدر له الإدارة �شهادة الت�سجيل و�شهادة امللكية ثم الرتخي�ص،
ويجب �أن تكون �شهادة امللكية متفقة مع الرتخي�ص ،مع الت�أ�شري يف كل منهما ب�أنها خا�صة مبركبة
تعليم قيادة.

مادة ()208

ي�سري ترخي�ص مركبة تعليم القيادة ملدة �سنة من تاريخ �إ�صداره ،ويجوز طلب جتديده �أكرث
من مرة للمدة نف�سها.
ويقدم طلب جتديد الرتخي�ص �إلى الإدارة قبل انتهاء مدة �صالحية الرتخي�ص ،على النموذج
الذي تعده الإدارة لهذا الغر�ض ،ويرفق به امل�ستندات الآتية:
 -1ترخي�ص املركبة.
� -2صحيفة احلالة اجلنائية حلامل الرتخي�ص حتى الأ�سبوع ال�سابق على تاريخ تقدمي الطلب،
�إذا ر�أت الإدارة مربر ًا لذلك.
 -3امل�ستندات املذكورة يف البنود من (� )1إلى ( )6من املادة ( )121من هذه الالئحة .ويجب
قبل جتديد الرتخي�ص �أن تثبت �صالحية املركبة فني ًا على الوجه املن�صو�ص عليه يف القانون
وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.

مادة ()209

�إذا ا�ست ُوفيت �شروط و�إجراءات جتديد ترخي�ص مركبة تعليم القيادة ،وثبت للإدارة
�صالحية املركبة فني ًا ،فعلى الإدارة جتديد الرتخي�ص للمدة املقررة.

مادة ()210

�إذا مل يقدم طلب جتديد ترخي�ص مركبة تعليم القيادة قبل انتهاء ميعاد الرتخي�ص �أو
ُقدم يف امليعاد ورف�ضت الإدارة التجديد� ،أ�صبحت املركبة غري �صاحلة للغر�ض املرخ�ص لها من
�أجله ،و�إذا ا�ستُخدمت لتعليم القيادة اعتربت م�سرية بغري ترخي�ص.

مادة ()211

يجوز للإدارة ال�سماح ملعلم القيادة با�ستخدام مركبة تعليم قيادة ال ميلكها ،وذلك وفق
ال�ضوابط التي حتددها الإدارة يف هذا ال�ش�أن.

مادة ()212

يجوز للإدارة �أن ت�سحب �أو تلغي �أو ترف�ض جتديد ترخي�ص مركبة تعليم القيادة بعد �صدوره،
�إذا ثبت لها �أي مما يلي:
� -1أن املركبة �أ�صبحت غري �صاحلة للغر�ض املرخ�ص لها من �أجله.
� -2أن ال�شروط املبينة بالرتخي�ص ال�صادر للمركبة قد خولفت.
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� -3أن مالك املركبة يعمل باحلكومة �أو ب�أي من الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات التابعة لها� ،أو ب�أية جهة خا�صة.
� -4أن مالك املركبة قد ُحكم عليه بالإدانة يف:
�أ -جرمية قتل �أو �إ�صابة خط�أ ب�سبب قيادة املركبة.
ب -جرمية مخلة بال�شرف �أو الأمانة� ،أو جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف قانون
امل�سكرات رقم ( )11ل�سنة � 1956أو يف القانون رقم ( )15ل�سنة  2007ب�ش�أن املواد
املخدرة وامل�ؤثرات العقلية� ،أو يكون قد ا ُتخذت �ضده �إجراءات وقائية طبق ًا للقانون.
وي�ستتبع �سحب �أو �إلغاء �أو عدم جتديد رخ�صة تعليم القيادة ملالك املركبة �سحب الرتخي�ص
ال�صادر للمركبة كمركبة تعليم قيادة ،وال يعاد الرتخي�ص �إال بعد �إعادة رخ�صة تعليم القيادة
ملالك املركبة.

مادة ()213

ت�سري �أحكام املادة ( )40من القانون على حاالت �سحب و�إلغاء ورف�ض جتديد تراخي�ص
مركبات تعليم القيادة بقرار من الإدارة ،وحاالت �سحب الرخ�صة بقرار من الإدارة تنفيذ ًا لأمر
�صادر بوقفها من اجلهة الق�ضائية املخت�صة ،وذلك من حيث ُم�صدر القرار و�إبالغ مالك املركبة
�أو امل�سئول عنها �أو قائدها – بح�سب الأحوال  -به والتظلم منه ،ومواعيد التظلم والبت فيه
و�إخطار ذي ال�ش�أن بالقرار ال�صادر يف تظلمه.

الباب الثامن
ترخي�ص املركبات الأجنبية
مادة ()214

مع عدم الإخالل ب�أحكام االتفاقات الدولية النافذة يف مملكة البحرين ومبقت�ضيات مبد�أ
املعاملة باملثل ،يجوز للإدارة �أن ُت�صرح للمركبات الأجنبية (ال�سيارات اخلا�صة وال�سياحية
و�سيارات نقل العابرين الأجانب ومركبات نقل الب�ضائع) بدخول مملكة البحرين وا�ستعمال
الطرق العامة فيها بلوحات �أرقام الت�سجيل املمنوحة لها يف بلدانها الأ�صلية دون ا�شرتاط ت�سجيل
تلك املركبات بالإدارة� ،إذا توافرت فيها ال�شروط الآتية:
�	-1أن تكون املركبة م�سجلة ببلدها الأ�صلي وحتمل �شهادة ت�سجيل �أو ترخي�ص �ساري املفعول
ولوحات �أرقام ت�سجيل قانونية �صادرة من بلدها الأ�صلي.
�	-2أن تكون املركبة م�ستوفية ل�شروط الأمن واملتانة و�سالمة البيئة ،و�أن تكون من �ضمن �أنواع
املركبات املرخ�ص بت�سيريها يف الطريق العام.
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�	-3أن تكون لدى املركبة وثيقة ت�أمني من امل�سئولية النا�شئة من حوادث املركبات �صادرة يف
اململكة و�سارية املفعول عن كامل املدة التي �ستبقى فيها املركبة يف اململكة.
�	-4أن يكون لدى قائد املركبة رخ�صة قيادة من الرخ�ص املذكورة يف الفقرة الأولى من املادة
( )217من هذه الالئحة ،بح�سب نوع املركبة.
�	-5أال حتمل املركبة �إال ركابها وقائدها و�أمتعتهم ال�شخ�صية ،فيما عدا مركبات نقل الب�ضائع.
�	-6أن يكون قائد املركبة وجميع الركاب حا�صلني على ت�أ�شريات بدخول اململكة ،و�أن يكون
مرخ�ص ًا لهم بالإقامة للمدة التي �ستبقى فيها املركبة يف اململكة.
 -7بالن�سبة ملركبات نقل الب�ضائعُ ،ي�شرتط �أن تكون املركبة مرخ�ص ًا لها من قبل �شئون اجلمارك
بدخول اململكة.

مادة ()215

يجوز للإدارة �أن ت�شرتط على قائدي املركبات الأجنبية املذكورة يف املادة ( )214من هذه
الالئحة التوجه �إلى الإدارة يف موعد �أق�صاه اليوم التايل لو�صولهم �إلى اململكة ،بغر�ض �أن يتقدم
ببيان واف عن ا�سمه و�ساعة و�صوله �إلى اململكة والغر�ض من ذلك و�أ�سماء الركاب
كل قائد مركبة ٍ
وبطاقات الهوية �أو جوازات ال�سفر اخلا�صة بهم ومحال �إقامتهم واملدة التي �سيمكثون فيها يف
اململكة ،و ُير َفق بهذا البيان دفرت املرور الدويل �أو دفرت (الرتيبتك) ورخ�صة القيادة اخلا�صة به
ملراجعتها وقيدها بال�سجالت ،وعلى الإدارة �إنهاء املعاملة فور تقدمي البيان.
ويوقع قائد املركبة تعهد ًا ب�أن يغادر اململكة فور انتهاء املدة امل�صرح للمركبة بالبقاء فيها،
و�أن يخطر الإدارة عن كل تغيري يحدث يف محل �إقامته �أو يف محال �إقامة الركاب.

مادة ()216

يحظر ا�ستعمال املركبات الأجنبية املذكورة يف املادة ( )214من هذه الالئحة �إال يف التنقالت
الداخلية ويف حدود الغر�ض الذي دخلت اململكة من �أجله ،ويتعني على قائدي هذه املركبات ومن
معهم االلتزام ب�صفة ال�سياحة �أو العبور التي بررت دخولهم اململكة .ويف حالة مخالفة �أي من
ذلك ،يجوز للإدارة طلب مغادرة املركبة املخالفة لأرا�ضي اململكة فور ًا �أو حجزها وت�سليمها �إلى
مالكها �أو امل�سئول عنها على حدود اململكة للمغادرة.

مادة ()217

ال يجوز �أن ُت�ستعمل يف قيادة املركبات الأجنبية املذكورة يف املادة ( )214من هذه الالئحة
رخ�ص قيادة غري رخ�ص القيادة الدولية �أو �أية رخ�صة قيادة معتمدة لدى الإدارة ،على �أن تكون
الرخ�صة من النوع الذي ي�سمح حلاملها بقيادة املركبة وتكون �سارية املفعول للمدة التي �ستبقى
فيها املركبة يف اململكة.
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مادة ()218

ال يجوز �أن تتجاوز مدة بقاء املركبات الأجنبية املذكورة يف املادة ( )214من هذه الالئحة
�أكرث من �سنة مت�صلة �أو �أكرث من مدة �صالحية دفرت املرور الدويل �أو دفرت (الرتيبتك) �أيهما
�أقل ،ويف حالة املخالفة يجوز للإدارة طلب مغادرة املركبة لأرا�ضي اململكة فور ًا �أو حجزها
وت�سليمها ملالكها �أو امل�سئول عنها على حدود اململكة للمغادرة.
ويجوز للإدارة املوافقة على بقاء املركبة ملدة �أطول من املدد املذكورة يف الفقرة الأولى من
هذه املادة.

مادة ()219

يطبق يف �ش�أن املركبات التي حتمل لوحات �إحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
القادمة �إلى مملكة البحرين ما ي�صدر من قرارات من وزراء الداخلية لدول املجل�س ،بالإ�ضافة
�إيل ما ترى الإدارة تطبيقه على تلك املركبات من �أحكام املواد من (� )214إلى ( )218من هذه
الالئحة.

مادة ()220

ال يجوز للمواطن البحريني �أن يقود يف مملكة البحرين مركب ًة حتمل لوحة �أرقام ت�سجيل
غري بحرينية� ،إال يف احلاالت الآتية:
� -1إذا كان غري مقيم يف اململكة ،ويقيم �أو يعمل يف الدولة التي �أ�صدرت لوحة �أرقام ت�سجيل
املركبة.
� -2إذا كان قد ا�ستورد املركبة بغر�ض ت�سجيلها لدى الإدارة .ويف هذه احلالة ،متنحه الإدارة
�سبعة �أيام من تاريخ ا�سترياد املركبة لقيادتها يف اململكة ،ويجوز للإدارة مد هذه املدة يف
حالة وجود مربر لذلك.
ويف حالة مخالفة �أحكام الفقرة الأولى من هذه املادة ،يجوز للإدارة حجز املركبة وعدم
ت�سليمها �إلى مالكها �أو امل�سئول عنها �إال بعد ت�سجيلها لدى الإدارة �أو ت�سليمها �إليه على حدود
اململكة لغر�ض �إعادة ت�صديرها.

الباب التا�سع
�سحب و�إلغاء �شهادة الت�سجيل ولوحات �أرقام الت�سجيل
مادة ()221

يجوز للإدارة �سحب �شهادة الت�سجيل ولوحات �أرقام الت�سجيل ملدة ال تزيد على ثالثني يوم ًا
يف احلاالت الآتية:
� -1إذا �أوقف قائد املركبة املركبة يف مكان ممنوع الوقوف فيه.
� -2إذا �سار قائد املركبة بها يف طريق ممنوع ال�سري فيه.
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� -3إذا �سار قائد املركبة بها يف الطريق يف �أوقات ممنوع ال�سري فيها.
� -4إذا �أوقف قائد املركبة املركبة يف طريق �أو مكان خا�ص على غري �إرادة مالكها ودون موافقته.

مادة ()222

ت�صدر قرارات �سحب �أو �إلغاء �شهادة الت�سجيل �أو لوحات �أرقام الت�سجيل من مدير �إدارة
�شئون الرتاخي�ص بالإدارة �أو من ينوب عنه.
ويجوز لأفراد الأمن العام ورجال املرور  -بعد �ضبط املخالفة املوجبة ل�سحب �أو �إلغاء
�شهادة الت�سجيل �أو لوحات �أرقام الت�سجيل  -التحفظ على �شهادة الت�سجيل �أو لوحات �أرقام
الت�سجيل بغر�ض عر�ضها على مدير �إدارة الرتاخي�ص �أو من ينوب عنه ل�سحب �أو �إلغاء ال�شهادة
تال ل�ضبط املخالفة.
�أو اتخاذ ما يراه ب�ش�أنها ،وذلك يف موعد �أق�صاه نهاية �أول يوم عمل ٍ

الق�سم الرابع
رخ�ص القيادة
ودفاتر املرور الدولية
الباب الأول
رخ�ص القيادة
الف�صل الأول
�أحكام عامة
مادة ()223

 -1ال يجوز لأي �شخ�ص قيادة مركبة على الطريق ما مل ت�صدر له الإدارة رخ�صة من رخ�ص
القيادة التالية ،بح�سب نوع املركبة التي جتيز له الرخ�صة قيادتها:
�أ -رخ�صة قيادة �سيارة خا�صة:
وجتيز حلاملها قيادة �سيارة خا�صة و�سيارة نقل خا�ص للركاب ال يزيد عدد ركابها على �ستة
ع�شر �شخ�ص ًا ،و�سيارة نقل خا�ص ال يزيد وزنها على ثالثة �آالف كيلو جرام� ،سواء كانت ال�سيارة
ذات ناقل حركة يدوي �أو �أوتوماتيكي.
ب -رخ�صة قيادة �سيارة نقل خا�ص:
وجتيز حلاملها قيادة �سيارة نقل خا�ص يزيد عدد ركابها على �ستة ع�شر �شخ�ص ًا ،و�سيارة نقل
خا�ص يزيد وزنها على ثالثة �آالف كيلو جرام ،والقاطرات بجميع �أنواعها� ،سواء كانت القاطرة
مبفردها �أو مبقطورة �أو بن�صف مقطورة.
ج -رخ�صة قيادة �سيارة ذات ا�ستعمال خا�ص:
وجتيز حلاملها قيادة ال�سيارات املن�صو�ص عليها يف البند ( )4من الفقرة الأولى من املادة
( )96من هذه الالئحة.
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د -رخ�صة قيادة دراجة �آلية:
وجتيز حلاملها قيادة الدراجات الآلية ،ما عدا الدراجات الآلية املذكورة يف البند ( )1من
الفقرة الأولى من املادة ( )104من هذه الالئحة ،والدراجات الآلية الع�سكرية ودراجات الأمن
العام.
ُ -2ي�ستثنى من ا�شرتاط احل�صول على رخ�صة قيادة عم ًال بالفقرة ( )1من هذه املادة ،قائدي
املركبات الإن�شائية والزراعية والدراجات الآلية املخ�ص�صة للأماكن الوعرة وغري امل�أهولة
والدراجات العادية (الهوائية) ،والعربات و�سيارات ال�سباق ،وغريها من املركبات غري
امل�صرح بقيادتها على الطريق العام.
هـ -الأنواع اخلا�صة من رخ�ص القيادة املن�صو�ص عليها يف املواد من (� )253إلى ( )296من
هذه الالئحة.
و� -أية رخ�ص قيادة �أخرى ي�صدر بها قرار من الوزير.

مادة ()224

على كل من يرغب يف احل�صول على رخ�صة من رخ�ص القيادة املذكورة يف البنود من (�أ)
�إلى (د) من الفقرة ( )1من املادة ( )223من هذه الالئحة �أن يتقدم �إلى الإدارة بطلب على
النموذج ووفق الآلية اللتني حتددهما الإدارة.
ومع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )225من هذه الالئحة والأحكام املتعلقة بالأنواع اخلا�صة
من رخ�ص القيادة املن�صو�ص عليها يف املواد من (� )253إلى ( )295من ذات الالئحة ،يجب �أن
تتوافر يف طالب الرخ�صة ال�شروط الآتية:
� -1أال تقل �سنه عن ثماين ع�شرة �سنة ميالدية.
� -2أن يثبت خلوه من الإعاقة والأمرا�ض التي تعجزه عن القيادة العادية على النحو املن�صو�ص
عليه يف املادة ( )229من هذه الالئحة ،و�أن ينجح يف اختبار النظر يف نطاق ال�ضوابط
والإجراءات وال�شروط التي حتددها هذه الالئحة.
� -3أن ينجح يف االختبارات النظرية والفنية يف قيادة املركبة التي يطلب الرتخي�ص له بقيادتها
ويف قواعد املرور و�آدابه ،وذلك ما مل يكن معفي ًا من هذه االختبارات طبق ًا للقانون �أو هذه
الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،وتكون االختبارات طبق ًا لل�ضوابط وال�شروط
والإجراءات التي حتددها هذه الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لها.
� -4أن يكون حام ًال لرخ�صة قيادة م�ؤقتة للتعلم املن�صو�ص عليها يف املواد من (� )261إلى ()264
من هذه الالئحة ،مع عدم الإخالل بحكم الفقرة الأولى من املادة ( )261من ذات الالئحة.
� -5أن يقوم ب�أداء الر�سوم املقررة.
� -6أية �شروط �أخرى ترى الإدارة �ضرورة توافرها طبق ًا لأنواع املركبات.
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مادة ()225

مع عدم الإخالل ب�أحكام البنود من (� )2إلى ( )5من الفقرة الثانية من املادة ( )224من هذه
الالئحة� ،إذا كانت الرخ�صة املطلوبة من رخ�ص القيادة املذكورة يف البندين (ب) و(ج) من
الفقرة ( )1من املادة ( )223من هذه الالئحة ،ف ُي�شرتط يف طالبها ما يلي:
� -1أن يكون قد بلغ اخلام�سة والع�شرين من عمره ومل يتجاوز الأربعني.
� -2أن يكون حام ًال لرخ�صة قيادة �سيارة خا�صة م�ضى على حمله لها خم�س �سنوات.

مادة ()226

يجب �أن ُترفق بطلب رخ�صة القيادة املذكور يف الفقرة الأولى من املادة ( )224من هذه
الالئحة امل�ستندات الآتية:
� -1صور �شم�سية حديثة ومتطابقة لطالب الرخ�صة ،على �أن يكون الوجه فيها وا�ضح ًا باملقا�س
الذي حتدده الإدارة.
 -2ما يثبت �شخ�صية طالب الرخ�صة ومحل �إقامته و�سنه.
� -3صحيفة احلالة اجلنائية لطالب الرخ�صة عند االقت�ضاء.
� -4إي�صال ب�أداء الر�سوم املقررة ،بح�سب نوع الرخ�صة املطلوبة.
 -5رخ�صة قيادة ال�سيارة اخلا�صة التي �سبق �صرفها لطالب الرخ�صة� ،إذا كانت الرخ�صة
املطلوبة من الرخ�ص املذكورة يف البندين (ب) و(ج) من الفقرة ( )1من املادة ()223
من هذه الالئحة.

مادة ()227

ت�سري �أحكام املواد من (� )100إلى ( )102من هذه الالئحة يف �إثبات �شخ�صية ومحل
�إقامة و�صفة من يطلب احل�صول على رخ�صة قيادة من الرخ�ص املذكورة يف املادة ( )223من
هذه الالئحة.

مادة ()228

ُي�شرتط يف غري البحريني الذي يطلب احل�صول على رخ�صة قيادة من النوع امل�سموح له
باحل�صول عليه يف اململكة �أن يكون مرخ�ص ًا له بالإقامة يف اململكة ،ويثبت ذلك من واقع قاعدة
البيانات باجلهاز املركزي للمعلومات ،وللإدارة  -ف�ض ًال عن ذلك � -أن تطلب االطالع على جواز
�سفره �أو �أية وثيقة ر�سمية خا�صة به �صادرة من الإدارة العامة للجن�سية واجلوازات والإقامة.

مادة ()229

ُي�شرتط يف طالب احل�صول على رخ�صة قيادة �أن يكون خالي ًا من �أية �إعاقة �أو مر�ض يعجزه
عن القيادة ،وعند قيام �شك يف ذلك لدى الإدارة ،يتعني عليها �إحالته �إلى طبيب الأمن العام �أو
�أية جهة حتددها لفح�صه و�إ�صدار تقرير ر�سمي يثبت خلوه من الإعاقة �أو املر�ض الذي يعجزه
عن القيادة العادية.
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و�إذا �أثبت التقرير �إ�صابته ب�إعاقة �أو مر�ض يعجزه عن القيادة العادية ولكن ال متنعه من
احل�صول على رخ�صة قيادة ذي الإعاقة املن�صو�ص عليها يف املواد (� )255إلى ( )260من هذه
الالئحة ،يجوز للإدارة توجيهه للتقدم �إليها بطلب للح�صول على هذه الرخ�صة �إذا كان يرغب
يف احل�صول عليها.

مادة ()230

يكون اختبار نظر طالب احل�صول على رخ�صة القيادة مبعرفة طبيب الأمن العام �أو
�أخ�صائي نظر تعينه الإدارة لهذا الغر�ض �أو �أية جهة �أخرى تعتمدها الإدارة ،وي�شمل اختبار
النظر درجة الإب�صار ومتييز الألوان بالأجهزة الفنية.
و�إذا ُوجد �شك يف �سالمة باطن العني و�أن احلدقتني وميدان النظر بحالة غري طبيعية،
وجب على الإدارة حتويل طالب الرخ�صة �إلى �أخ�صائي عيون مب�ست�شفى حكومي تختاره للك�شف
عليه و�إثبات حالته يف تقرير ر�سمي يت�ضمن مدى قدرته على قيادة املركبات ب�أمان.
وال يجوز �أن تقل درجة الإب�صار للعينني عن ( )12/6و( )24/6بالن�سبة لرخ�ص القيادة
املن�صو�ص عليها يف البندين (�أ) و(د) من الفقرة ( )1من املادة ( )223من هذه الالئحة،
وعن ( )9/6و( )12/6بالن�سبة لباقي رخ�ص القيادة املن�صو�ص عليها يف ذات الفقرة ،وي�سمح
للطالب با�ستعمال نظارة طبية �أو عد�سات ال�صقة للح�صول على درجة الإب�صار املقررة.

مادة ()231

ا�ستثنا ًء من �أحكام املادة ( )230من هذه الالئحة ،ميكن اعتبار درجة الإب�صار املقررة
متحققة يف طالب رخ�صة القيادة �إذا كانت �إحدى عينيه فاقدة الإب�صار وكانت درجة �إب�صار
العني الأخرى ( ،)6/6وذلك ب�شرط �سالمة باطن العني و�أن تكون احلدقة وميدان النظر بحالة
طبيعية و�أن يت�ضمن تقرير الأخ�صائي �إثبات قدرته على قيادة املركبات ب�أمان .وي�سرى هذا
اال�ستثناء على رخ�ص القيادة املن�صو�ص عليها يف البندين (�أ) و(د) من الفقرة ( )1من املادة
( )223من هذه الالئحة.

مادة ()232

�إذا ر�سب طالب رخ�صة القيادة يف اختبار النظر ثالث مرات متتالية خالل �سنة واحدة،
وجب عليه �أن مي�ضي فرتة ال تقل عن �ستة �أ�شهر قبل �إعادة �إجراء اختبار النظر.

مادة ()233

يف الأحوال التي ُي�سمح فيها لطالب رخ�صة القيادة با�ستعمال نظارة طبية �أو عد�سات ال�صقة
للح�صول على درجة الإب�صار املقررة ،يجب على الإدارة �إثبات ذلك يف الرخ�صة كما يجب �أن
تكون ال�صورة الثابتة بالرخ�صة حلاملها وهو بالنظارة الطبية �أو العد�سات الال�صقة ،وال يجوز
له قيادة املركبات �إال با�ستعمال النظارة �أو العد�سات الال�صقة.
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مادة ()234

يجري �إعادة اختبار النظر حلاملي رخ�ص القيادة املذكورة يف البندين (ب) و(ج) من
الفقرة ( )1من املادة ( )223من هذه الالئحة ،بعد م�ضي خم�س �سنوات على تاريخ ح�صوله
على الرخ�صة ،وكل خم�س �سنوات بعد ذلك .وذلك �إذا مل يكن قد بلغ �سن ال�ستني من عمره،
ف�إذا بلغ هذه ال�سن كان عليه �إعادة اختبار النظر كل �سنتني ,و ُيكتفى يف هذه احلالة ب�أن تكون
درجة الإب�صار يف �إحدى العينني ( )12/6ويف الأخرى (� ،)24/6أو ( )18/6يف كل من العينني,
وي�شمل االختبار متييز الألوان.
وي�شرتط الجتياز اختبار النظر �سالمة باطن العني و�أن تكون احلدقتان وميدان النظر
بحالة طبيعية.
ويف حالة عدم النجاح يف اختبار النظر ،ال يجوز للإدارة جتديد الرخ�صة.
وي�سري حكم هذه املادة على حاملي رخ�ص القيادة للتعليم املن�صو�ص عليها يف املواد من
(� )265إلى ( )275من هذه الالئحة.

مادة ()235

مع عدم الإخالل بحق الإدارة يف ا�شرتاط اجتياز اختبار النظر لكل من يطلب احل�صول
على رخ�صة قيادةُ ،يعفى طالب رخ�صة القيادة من اختبار النظر �إذا كان يحمل رخ�صة قيادة
�أو �شهادة باللياقة الطبية �صادرة من جهة حكومية يف دولة �أجنبية ،ب�شرط �أن تكون ال�شهادة
معتمدة من �سفارات �أو قن�صليات مملكة البحرين يف اخلارج �أو من وزارة خارجيتها.
وال ي�سري الإعفاء املذكور يف الفقرة الأولى من هذه املادة يف حالة رخ�صة القيادة التي
يح�صل عليها الأجنبي من خارج اململكة �أثناء تواجده يف اململكة ،وال بالرخ�صة التي مت جتديدها
بذات الطريقة.
ويجوز للإدارة رف�ض اعتماد الرخ�صة �أو ال�شهادة الطبية امل�شار �إليها يف الفقرة الأولى من
هذه املادة طبق ًا ملبد�أ املعاملة باملثل.

مادة ()236

�إذا ثبتت للإدارة اللياقة الطبية لطالب رخ�صة القيادة وتوافرت فيه كافة ال�شروط الأخرى
املطلوبة ،فعلى الإدارة �أن جتري له اختبار ًا نظري ًا يعقبه اختبار فني .وت�ضع الإدارة العنا�صر
املختلفة لالختبارين النظري والفني ،وخ�صو�ص ًا خطوات و�آليات االختبار الفني ،و�أماكن
ومواعيد و�ضوابط �إجراء كل اختبار ون�سب النجاح والر�سوب فيه.
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مادة ()237

يكون االختبار النظري يف قواعد املرور و�آدابه وعالمات و�إ�شارات املرور و�أجزاء املركبة و�أجهزتها.
وبالن�سبة للرخ�ص املذكورة يف البندين (ب) و(د) من الفقرة ( )1من املادة ( )223من
هذه الالئحة ورخ�صة القيادة للتعليم املن�صو�ص عليها يف املواد من (� )265إلى ( )275من هذه
الالئحة ،يجب �أن ي�شمل االختبار النظري كذلك مدى �إملام طالب الرخ�صة بجغرافية مملكة
البحرين واجتاهات املرور ومواقع الأماكن واملن�ش�آت العامة والأثرية فيها ،كما يجب �أن ي�شمل
االختبار -بالن�سبة لرخ�صة القيادة للتعليم  -مدى الإملام ب�أ�صول القيادة ومبادئ ميكانيكا
ال�سيارات و�أحكام القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.
و�إذا مل ينجح طالب الرخ�صة يف االختبار النظري يعترب را�سب ًا وال يحق له �أداء االختبار
الفني املن�صو�ص عليه يف املادة ( )238من هذه الالئحة.

مادة ()238

�إذا جنح طالب الرخ�صة يف االختبار النظري املن�صو�ص عليه يف املادة ( )237من هذه
الالئحة ،فعلى الإدارة �أن جتري له االختبار الفني املذكور يف ذات املادة.
ويتناول االختبار الفني قيادة املركبة التي يرغب طالب الرخ�صة يف الرتخي�ص له بقيادتها،
ويتناول كذلك قواعد املرور و�آدابه و�إ�شاراته وعالماته.
وحتدد الإدارة نتيجة االختبار الفني يف نهاية االختبار ،بالرجوع �إلى ما �سبق وو�ضعته من
املمتحن طالب الرخ�صة بالنتيجة.
ن�سب للنجاح والر�سوب فيه ،ويخرب ِ

مادة ()239

�إذا كانت الرخ�صة املطلوبة جتيز قيادة مركبة ميكن �أن يلحق بها مقطورة �أو ن�صف
مقطورة ،وجب �أن ُيجرى االختبار الفني على مركبة ذات �أكرث من محورين يلحق بها مقطورات
ون�صف مقطورات.

مادة ()240

�إذا كانت الرخ�صة املطلوبة جتيز قيادة �أكرث من نوع من �أنواع املركبات �أو جميع املركبات،
وجب �أن يكون االختبار الفني على جميع هذه املركبات ،وت�صدر الرخ�صة بقيادة �أنواع املركبات
التي جنح طالب الرخ�صة يف االختبار الفني بالن�سبة لها دون غريها.

مادة ()241

يعترب طالب الرخ�صة را�سب ًا �إذا مل يح�صل على ن�سبة درجات النجاح التي قدرتها الإدارة
لعنا�صر االختبار النظري �أو الفني بح�سب الأحوال ،ويجب عليه �إعادة االختبار الذي ر�سب فيه،
متحن .و�إذا ر�سب الطالب �أربع مرات خالل �سنة واحدة يف �أي
وذلك يف املوعد الذي يحدده له املُ ِ
من االختبارين ،فال يجوز اختباره فيه مرة �أخرى �إال بعد انق�ضاء �ستة �أ�شهر من تاريخ �آخر اختبار.
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مادة ()242

مع عدم الإخالل بحق الإدارة يف ا�شرتاط النجاح يف االختبار النظري واالختبار الفني كلما
وجدت ذلك �ضروري ًا لظروف تقدرهاُ ،يعفى طالب رخ�صة القيادة من هذين االختبارين �أو من
�أحدهما �إذا كان يحمل رخ�صة قيادة �صادرة من جهة حكومية �أجنبية خارج مملكة البحرين.
وال ُيعتد برخ�صة القيادة الأجنبية التي ت�صدر �أثناء وجود �صاحبها يف مملكة البحرين وال
بتجديدها �إذا مت بذات الطريقة ،على �أنه يجوز اال�ستثناء من ذلك بالن�سبة لتجديد الرخ�صة
�إذا كانت �إجراءات جتديدها يف الدولة التي �أ�صدرتها ال تتطلب ح�ضور �صاحبها.
وت�صدر الإدارة قائمة بالرخ�ص املعتمدة التي ت�سري عليها �أحكام الفقرتني الأولى والثانية
من هذه املادة ،ويجوز للإدارة رف�ض اعتماد الرخ�ص ال�صادرة من جهات حكومية �أجنبية خارج
مملكة البحرين عم ًال مببد�أ املعاملة باملثل.

مادة ()243

�إذا جنح طالب الرخ�صة يف االختبار النظري واالختبار الفني  -بعد ا�ستيفاء �سائر ال�شروط
الأخرى للح�صول على رخ�صة  -ت�صدر له الإدارة رخ�صة القيادة املطلوبة على النموذج الذي
تعده لهذا الغر�ض طبق ًا لنوع املركبة �أو املركبات التي طلب الرتخي�ص له بقيادتها دون غريها،
و ُتعطى الرخ�صة رقم ًا م�سل�س ًال.

مادة ()244

تكون رخ�ص القيادة املن�صو�ص عليها يف البنود من (�أ) �إلى (د) من املادة ( )223من هذه
الالئحة �سارية ملدة خم�س �سنوات من تاريخ �إ�صدارها ،وميكن طلب جتديدها �أكرث من مرة ملثل
مدتها.
وتكون الأنواع اخلا�صة من رخ�ص القيادة املن�صو�ص عليها يف املواد من (� )253إلى ()296
من هذه الالئحة �سارية للمدد املن�صو�ص عليها يف تلك املواد بالن�سبة لكل رخ�صة منها.

مادة ()245

تقدم طلبات جتديد رخ�ص القيادة املذكورة يف املادة ( )223من هذه الالئحة �إلى الإدارة
على النماذج التي حتددها ،خالل الثالثني يوم ًا ال�سابقة على تاريخ انتهاء مدة �صالحية
الرخ�صة ،وذلك بعد ا�ستيفاء جميع �شروط التجديد املقررة مبقت�ضى القانون وهذه الالئحة
والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،ومنها الوفاء بجميع املبالغ املالية امل�ستحقة ب�سبب مخالفة
القانون �أو هذه الالئحة �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.
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مادة ()246

�إذا حتققت الإدارة من ا�ستيفاء جميع �شروط جتديد رخ�صة القيادة ،فعليها �أن تثبت ذلك
يف ال�سجل املخ�ص�ص لهذا الغر�ض و�أن ت�سلم الرخ�صة املجددة �إلى طالب التجديد.

مادة ()247

�إذا مل يقدم طلب جتديد رخ�صة القيادة خالل امليعاد املذكور يف املادة ( )245من هذه
الالئحةُ ،ي�ستحق الر�سم املقرر على فرتة الت�أخري التي تبد�أ من تاريخ انتهاء مدة الرخ�صة،
بالإ�ضافة �إلى ر�سم التجديد .و�إذا جاوزت فرتة الت�أخري يف تقدمي طلب التجديد ثالث �سنوات
ف�أكرث من تاريخ انتهاء مدة �صالحية الرخ�صة ،جاز للإدارة عند التجديد ا�شرتاط �إجراء
االختبار الفني املقرر.

مادة ()248

�إذا كانت �إحدى الرخ�ص املذكورة يف البندين (ب) و(د) من الفقرة ( )1من املادة ()223
من هذه الالئحة �سبق �أن �أُلغيت �أو ُ�سلمت ،فال يجوز للإدارة جتديدها ،ويتعني على حاملها
اتخاذ �إجراءات احل�صول على رخ�صة جديدة.

مادة ()249

على حامل رخ�صة القيادة �إخطار الإدارة عند حدوث تغيري يف محل �إقامته ،على �أن يرفق
بالإخطار �سند مقبول مبوجب هذه الالئحة يفيد بتغيري محل الإقامة ،وذلك خالل �سبعة �أيام
من اليوم التايل لتاريخ التغيري.
ويف حالة عدم الإخطار بتغيري محل الإقامة ،تقوم الإدارة ب�سحب رخ�صة القيادة ملدة �سبعة
�أيام من تاريخ علمها بحدوث التغيري يف محل الإقامة ،ما مل يقدم حامل الرخ�صة تربير ًا مقبو ًال
لتخلفه عن الأخطار ،وترد الإدارة الرخ�صة �إلى حاملها بعد قيامه ب�إثبات تغيري محل �إقامته
لدى اجلهة املخت�صة وتقدمي ما يفيد ذلك.

مادة ()250

�إذا ُفقدت رخ�صة القيادة �أو تلفت �أو ُ�شوهت �أو ُطم�ست ،وجب على حاملها �أن يطلب فور ًا
من الإدارة بدل فاقد �أو تالف منها ،وتتبع يف هذا اخل�صو�ص ال�ضوابط والإجراءات املن�صو�ص
عليها يف املواد من (� )298إلى ( )302من هذه الالئحة.

مادة ()251

ي�سري يف �ش�أن �صالحية رخ�ص القيادة ال�صادرة من �إحدى دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية لقيادة املركبات يف مملكة البحرين ما ي�صدر من قرارات من وزراء الداخلية
لدول املجل�س.
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وبالن�سبة لرخ�ص قيادة ال�سيارات اخلا�صة ال�صادرة من غري دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،ميكن للإدارة �أن ت�سمح حلامليها بقيادة ال�سيارات اخلا�صة املذكورة يف البند
(�أ) من الفقرة ( )1من املادة ( )223من هذه الالئحة ،ملدة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر من تاريخ
دخولهم مملكة البحرين مهما كانت �صفة �إقامتهم يف اململكة ،وذلك ب�شرط �أن تعتمد الإدارة
تلك الرخ�ص .و�إذا �أراد حاملو تلك الرخ�ص القيادة يف اململكة بعد انق�ضاء مدة الثالثة �أ�شهر
املذكورة ،فعليهم طلب احل�صول على رخ�ص قيادة بحرينية وفق ال�ضوابط وال�شروط والإجراءات
املن�صو�ص عليها يف القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،و�إال اعتربوا يف
حكم من يقود مركبة بدون رخ�صة قيادة جتيز له قيادتها.

مادة ()252

ال يجوز لغري البحريني احل�صول على رخ�صة قيادة �سيارة نقل خا�ص املن�صو�ص عليها يف
البند (ب) من الفقرة ( )1من املادة ( )223من هذه الالئحة ،ما مل تكن طبيعة عمله يف مملكة
البحرين تتطلب احل�صول على هذه الرخ�صة.
وال يجوز حلاملي رخ�صة قيادة �سيارة نقل خا�ص ال�صادرة من جهة خارج اململكة القيادة
بها يف اململكة .ومع ذلك ،يجوز للإدارة �أن تعتمد هذه الرخ�صة ،بعد الت�أكد من ح�صول حاملها
عليها وفق �ضوابط و�شروط احل�صول على مثيالتها من الرخ�ص يف اململكة ،ثم ت�ستبدل بها
رخ�صة بحرينية من ذات النوع وفق ًا لل�ضوابط املن�صو�ص عليها يف القانون وهذه الالئحة
والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،وذلك دون الإخالل بحق الإدارة يف �أن تفر�ض على حامل
الرخ�صة �ضرورة اجتياز فح�ص النظر واالختبارين النظري والفني �أو �أحدهما.
و�إذا كانت رخ�صة قيادة �سيارة نقل خا�ص ال�صادرة من جهة حكومية خارج مملكة البحرين
جتيز حلاملها قيادة �أكرث من نوع من �أنواع املركبات ،جاز للإدارة �أن ت�ستبدل بها رخ�صة بقيادة
كافة �أنواع املركبات التي جتيز قيادتها �أو بع�ضها ،وذلك دون الإخالل بحق الإدارة يف �أن تفر�ض
على حامل الرخ�صة �ضرورة اجتياز فح�ص النظر واالختبارين النظري والفني �أو �أحدهما.

الف�صل الثاين
�أنواع خا�صة من رخ�ص القيادة
الفرع الأول
�أحكام عامة بالن�سبة للأنواع اخلا�صة من رخ�ص القيادة
مادة ()253

ت�شمل الأنواع اخلا�صة من رخ�ص القيادة ،املن�صو�ص عليها يف هذا الف�صل ،ما يلي:
 -1رخ�ص القيادة لذوي الإعاقة.
 -2رخ�صة قيادة م�ؤقتة للتعلم.

العدد - 3234 :الخميس  5نوفمبر 2015

 -3رخ�صة قيادة للتعليم.
 -4رخ�صة قيادة مركبة �أمن عام.
 -5رخ�ص قيادة مركبات النقل العام.
 -6رخ�صة قيادة للتجربة.
 -7رخ�صة قيادة م�ؤقتة لغري البحرينيني.
 -8رخ�صة القيادة الدولية التي ت�صدرها الإدارة.
� -9أية رخ�ص قيادة �أخرى ي�صدر بها قرار من الوزير.

مادة ()254

مع عدم الإخالل بالأحكام العامة لرخ�ص القيادة الواردة يف املواد من (� )223إلى ()252
من هذه الالئحة ،ت�سري �أحكام املواد من (� )255إلى ( )295من هذه الالئحة على الأنواع
اخلا�صة من رخ�ص القيادة ،من حيث �ضوابط و�شروط و�إجراءات احل�صول على كل رخ�صة
منها ومدد �صالحيتها وجتديدها.

الفرع الثاين
رخ�ص القيادة لذوي الإعاقة
مادة ()255

ت�صدر الإدارة رخ�ص قيادة لذوي الإعاقة تكون �صاحلة فقط لقيادة ال�سيارات اخلا�صة
والدراجات الآلية امل�صممة ت�صميم ًا فني ًا خا�ص ًا بذوي الإعاقة مبا يتنا�سب مع حالتهم ال�صحية.
وت�صدر هذه الرخ�ص وفق ًا لل�ضوابط وال�شروط املن�صو�ص عليها يف املواد من (� )256إلى ()261
من هذه الالئحة.

مادة ()256

يقدم طلب احل�صول على رخ�صة القيادة لذي الإعاقة من �صاحب الطلب �أو من ميثله �إلى
الإدارة على النموذج ووفق الآلية اللتان حتددهما الإدارة ،على �أن ترفق بالطلب جميع امل�ستندات
املطلوبة.
وال يجوز للإدارة �إ�صدار رخ�صة القيادة لذي الإعاقة قبل ت�سجيل ال�سيارة �أو الدراجة
الآلية امل�صممة ت�صميم ًا فني ًا يتنا�سب مع حالته ال�صحية ،على �ضوء التقرير املذكور يف املادة
( )171من هذه الالئحة ،ونتيجة الفح�ص الفني الذي جتريه على املركبة ،وجناح ذي الإعاقة
يف االختبار النظري واالختبار الفني يف قيادة ال�سيارة �أو الدراجة الآلية.
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مادة ()257

يكون �إثبات اللياقة الطبية لطالب رخ�صة القيادة ذي الإعاقة مبعرفة طبيب الأمن العام
�أو �أية جهة �أخرى تعتمدها الإدارة ،للت�أكد من قدرته على قيادة �سيارة خا�صة �أو دراجة �آلية
م�صممة ت�صميم ًا فني ًا خا�ص ًا يتنا�سب مع حالته ال�صحية ويزيل �أثر الإعاقة على قدرته على
القيادة ب�شكل عادي.

مادة ()258

ال يجوز حلامل رخ�صة قيادة من الرخ�ص اخلا�صة بذوي الإعاقة قيادة مركبة �أخرى غري
ال�سيارة اخلا�صة �أو الدراجة الآلية التي تتنا�سب مع حالته ال�صحية والتي �صدرت له رخ�صة
بقيادتها ،ويجب على الإدارة الت�أ�شري مبا يفيد ذلك يف رخ�صة القيادة.

مادة ()259

يجوز للإدارة �أن ُتلحق بع�ض املوا�صفات اجل�سمانية اخلا�صة لطالب رخ�صة القيادة �ضمن
حاالت الإعاقة ،مثل طول �أو ق�صر القامة املفرط �أو ال�سمنة املفرطة ،متى كان من �ش�أن تلك
املوا�صفات اجل�سمانية اخلا�صة �أن تعجز �صاحبها عن قيادة املركبة ب�شكل عادي وت�ستلزم
ت�صميم املركبة ت�صميم ًا فني ًا خا�ص ًا يتنا�سب مع موا�صفاته اجل�سمانية وي�ساعده يف القدرة على
القيادة ب�شكل عادي.
وتدر�س الإدارة كل حالة من حاالت املوا�صفات اجل�سمانية اخلا�صة وت�صدر رخ�صة القيادة
التي تتنا�سب معها ،ولها �أن ت�شرتط �أن يكون ت�صميم املركبة بال�شكل الذي ي�ضمن �إزالة ت�أثري
تلك املوا�صفات اجل�سمانية على قيادتها ب�شكل عادي.

مادة ()260

ي�سري على رخ�ص القيادة لذوي الإعاقة ما ي�سري على رخ�ص قيادة ال�سيارة اخلا�صة
والدراجة الآلية ،من حيث مدة �صالحيتها وجتديدها.

الفرع الثالث
رخ�صة قيادة م�ؤقتة للتعلم
مادة ()261

فيما عدا رخ�ص قيادة مركبات الأمن العام وقوة دفاع البحرين واحلر�س الوطني وجهاز
الأمن الوطني والدراجات الآلية ،وحالة ا�ستبدال رخ�صة قيادة �سيارة خا�صة بحرينية عادية
برخ�صة قيادة �سيارة خا�صة م�ؤقتة لغري البحريني عم ًال باملواد من (� )287إلى ( )289من هذه
الالئحة ،يجب على كل من يطلب احل�صول على �إحدى رخ�ص القيادة املذكورة يف هذه الالئحة
�أن يح�صل �أو ًال على رخ�صة قيادة م�ؤقتة للتعلم ،ت�سمح له بتعلم قيادة املركبات يف �إطار ال�ضوابط
وال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لها.
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و ُيقدم طلب احل�صول على رخ�صة قيادة م�ؤقتة للتعلم بوا�سطة �صاحب ال�ش�أن �أو من ميثله
وفق �أحكام هذه الالئحة ،على النموذج ووفق الآلية اللتان حتددهما الإدارة.

مادة ()262

ُي�شرتط فيمن ت�صدر له الإدارة رخ�صة قيادة م�ؤقتة للتعلم ما يلي:
� -1أن يكون قد بلغ ال�سن املطلوبة بالن�سبة لنوع رخ�صة القيادة العادية التي يطلب احل�صول
عليها بعد ح�صوله على رخ�صة القيادة امل�ؤقتة للتعلم وا�ستنفاذ الغر�ض منها .ويجوز للإدارة
– كلما ر�أت مربر ًا لذلك � -أن تخف�ض ال�سن املذكورة يف حدود �ستة �أ�شهر عن ال�سن املحددة
لرخ�صة القيادة العادية التي يطلب املتقدم احل�صول عليها.
� -2أن ينجح يف اختبار النظر ،و�أن يثبت خلوه من الإعاقات التي تعجزه عن القيادة ،و�أن ي�ستويف
كافة اال�شرتاطات الأخرى للح�صول رخ�صة القيادة العادية التي يطلبها ،وذلك بح�سب نوع
رخ�صة القيادة العادية املطلوبة وعلى التف�صيل الوارد يف املواد من (� )223إلى ( )252من
هذه الالئحة.

مادة ()263

�إذا جنح طالب رخ�صة القيادة امل�ؤقتة للتعلم يف اختبار النظر وا�ستوفى كافة ال�شروط
املطلوبة للح�صول على الرخ�صة ،وجب على الإدارة �أن ت�صدر له الرخ�صة على النموذج الذي
تعده لهذا الغر�ض ،بعد �أن يقوم ب�أداء الر�سوم املقررة.

مادة ()264

ت�سري رخ�صة القيادة امل�ؤقتة للتعلم ملدة �سنة من تاريخ �إ�صدارها ،ويجوز طلب جتديدها
ملثل مدتها بنا ًء على طلب يقدم وفق الآلية التي حتددها الإدارة ،وذلك خالل الثالثني يوم ًا
ال�سابقة على تاريخ انتهاء مدتها ،وبعد �أداء الر�سوم املقررة.
وتنتهي رخ�صة القيادة للتعلم بانتهاء مدتها دون جتديدها �أو بح�صول حاملها على رخ�صة قيادة
جديدة.

الفرع الرابع
رخ�صة قيادة للتعليم
مادة ()265

ال يجوز لأحد ممار�سة مهنة معلم قيادة املركبات �إال بعد احل�صول على رخ�صة قيادة
للتعليم ،وال يجوز للإدارة �إ�صدار هذه الرخ�صة �إال �إذا كانت يف حاجة �إلى معلمني لقيادة
املركبات ،ويف حدود هذه احلاجة فقط.
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مادة ()266

مع عدم الإخالل ب�أحكام البنود من (� )2إلى ( )5من الفقرة الثانية من املادة ()224
و�أحكام البندين ( )1و( )2من املادة ( )225هذه الالئحةُ ،ي�شرتط يف من يطلب احل�صول على
رخ�صة قيادة للتعليم ما يلي:
� -1أن يكون بحريني اجلن�سية.
� -2أن يكون محمود ال�سرية ح�سن ال�سلوك وملم ًا بالقراءة والكتابة.
� -3أال يكون من العاملني باحلكومة �أو الهيئات وامل�ؤ�س�سات التابعة لها �أو ب�أية جهة خا�صة.
� -4أال يكون حائز ًا على �سجل جتاري.
� -5أن يكون متفرغ ًا لتعليم قيادة املركبات.
 -6عدم �سبق ح�صوله على ترخي�ص �ساري املفعول لإحدى مركبات النقل العام.
 -7عدم �سبق احلكم عليه يف جرمية قتل �أو �إ�صابة خط�أ ب�سبب قيادة املركبة ،وذلك ملدة ثالث
�سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة �أو من تاريخ احلكم �إذا اقرتن بوقف التنفيذ.
 -8عدم �سبق احلكم عليه يف جرمية من جرائم ال�سكر �أو حيازة �أو �إحراز املواد املخدرة ،وذلك
ملدة �سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة �أو من تاريخ احلكم �إذا اقرتن بوقف التنفيذ.
 -9عدم �سبق احلكم عليه يف جرمية مخلة بال�شرف �أو الأمانة� ،أو يف جرمية من اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف قانون امل�سكرات رقم ( )11ل�سنة � 1956أو يف القانون رقم ( )15ل�سنة
 2007ب�ش�أن املواد املخدرة وامل�ؤثرات العقلية �أو يف املر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة 1976
ب�ش�أن املفرقعات والأ�سلحة والذخائر� ،أو يكون قد ا ُتخذت �ضده �إجراءات وقائية طبق ًا
للقانون.
ويف حالة زيادة املتقدمني الذين توافرت فيهم �شروط احل�صول على الرخ�صة عن العدد
الذي تطلبه الإدارة ،تكون الأولوية يف املفا�ضلة بينهم للمتزوج ويعول �أبنا ًء ،ثم للمتزوج ،ثم
للأكرث حاجة من بني غري املتزوجني بح�سب ما تقدره الإدارة.

مادة ()267

يكون االختبار الفني لطالب احل�صول على رخ�صة القيادة للتعليم يف �إطار برنامج تدريبي
مل�ستوى معلم قيادة ت�ضعه الإدارة ،ويعترب را�سب ًا يف هذا االختبار من مل يح�صل على  %90من
جمموع الدرجات التي قدرتها الإدارة لعنا�صر االختبار.
و�إذا كانت الرخ�صة املطلوبة ،جتيز قيادة مركبة تعليم ميكن �أن يلحق بها مقطورة �أو ن�صف
مقطورة ،وجب �أن يجرى االختبار الفني على مركبة ذات �أكرث من محورين يلحق بها مقطورات
ون�صف مقطورات ،وعند �إ�صدار الرخ�صة يجب على الإدارة الن�ص فيها على املركبة �أو املركبات
حلاملها بقيادتها للتعليم.
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مادة ()268

�إذا جنح طالب احل�صول على رخ�صة القيادة للتعليم يف االختبار املذكور يف املادة ()267
من هذه الالئحة وا�ستوفى �سائر ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة ( )266منها وبقية ال�شروط
التي يتطلبها القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،وجب على الإدارة �إعطاءه
�شهادة بذلك لتقدميها �ضمن م�ستندات طلب الرتخي�ص ملركبة تعليم القيادة.

مادة ()269

على الإدارة �أن ت�صرف رخ�صة القيادة للتعليم لطالبها الذي ا�ستوفى �شروط احل�صول
عليها ،بعد االطالع على ترخي�ص مركبة القيادة اخلا�صة به .وعلى الإدارة �أن تثبت ترخي�ص
املركبة يف رخ�صة القيادة ،ف�ض ًال عن �إثبات ال�ضوابط وال�شروط التي ترى وجوب التزام حامل
رخ�صة القيادة (معلم القيادة) بها ،وعلى الأخ�ص ما يلي:
� -1أن يت�أكد معلم القيادة من �أن طالب تعلم القيادة حا�ص ًال على رخ�صة قيادة م�ؤقتة للتعلم
�سارية املفعول.
� -2أن يكون معلم القيادة دائم ًا بجوار طالب تعلم القيادة �أثناء تعليم القيادة ،و�أال يرتكه وحده
باملركبة حتت �أي ظرف من الظروف.
� -3أال يتواجد باملركبة �أحد �سوى معلم القيادة وطالب التعلم� ،إال بت�صريح من الإدارة.
� -4ضرورة �أن يكون التعليم يف مراحله الأولى يف الأماكن غري املزدحمة �أو يف الأماكن التي
حتددها الإدارة.
 -5التزام معلم القيادة ب�ساعات و�أجور �ساعات التعليم التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير.
 -6م�سئولية معلم القيادة جنائي ًا عن كافة احلوادث التي تقع �أثناء التعليم وعن كل ما يقع
باملخالفة لأحكام القانون وهذه الالئحة القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،ما مل يث ُبت �أن
طالب تعلم القيادة هو من ارتكب احلادث �أو ت�سبب فيه باملخالفة لتعليمات معلم القيادة
ورغم تنبيهه وحتذيره.
� -7أال ميتنع معلم القيادة  -بغري مربر مقبول  -عن تعليم من يحمل رخ�صة قيادة م�ؤقتة للتعلم
�سارية املفعول.
 -8التزام معلم القيادة بتوجيهات الإدارة يف �ش�أن توزيع املتعلمني على املعلمني.
 -9امتناع معلم القيادة عن العمل باجلهات احلكومية واخلا�صة.
 -10تفرغ معلم القيادة ملمار�سة مهنة تعليم القيادة ،و�أن ميار�سها بالفعل وفق ًا لقدرات املعلمني
اليومية التي تقدرها الإدارة.
 -11التزام معلم القيادة بال�ضوابط التي حتددها الإدارة يف �سبيل انتظام عملية تعليم قيادة
املركبات.
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ويف حالة مخالفة معلم القيادة لل�ضوابط املن�صو�ص عليها يف البنود ()9( ،)8( ،)7( ،)5
و( )10من الفقرة الأولى من هذه املادة �أو حالة تخلف �أحد ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة
( )266من هذه الالئحة ،يحق للإدارة �إلغاء رخ�صة تعليم القيادة اخلا�صة به ،كما يحق لها
�إلغاء رخ�صة تعليم القيادة �إذا خالف معلم القيادة �أي �ضابط من ال�ضوابط املذكورة يف هذه
الفقرة ثالث مرات ف�أكرث.

مادة ()270

ت�سري رخ�صة القيادة للتعليم ملدة �سنة من تاريخ �إ�صدارها ،ويجوز طلب جتديدها ملثل
مدتها بنا ًء على طلب يقدم �إلى الإدارة وفق الآلية التي حتددها لهذا الغر�ض ،وذلك خالل
الثالثني يوم ًا ال�سابقة على تاريخ انتهاء مدة الرخ�صة وبعد �أداء الر�سوم املقررة ،وعلى الإدارة
عدم جتديد الرخ�صة و�سحبها �إذا بلغ حاملها �سن اخلام�سة وال�ستني.

مادة ()271

ُيحرر عقد بني معلم القيادة وطالب تعلم القيادة على النموذج الذي تعده الإدارة لهذا
الغر�ض ،وعلى طريف العقد االلتزام باال�شرتاطات التي ن�صت عليها بنوده ،وال يجوز تعديل تلك
ال�شروط �إال مبوافقة مكتوبة من الإدارة.

مادة ()272

تتولى الإدارة توزيع طالب تعلم القيادة على معلمي القيادة وفق ترتيب زمني محدد وفق ًا
لقدرات املعلمني اليومية التي تقدرها الإدارة.

مادة ()273

يف حالة عجز معلم القيادة عن القيام ب�أعمال التعليم لأي �سبب من الأ�سباب ،يحق للإدارة
�سحب رخ�صة القيادة للتعليم ال�صادرة له �إلى حني زوال �سبب العجز ،ويف حالة ا�ستمرار �سبب
العجز يحق للإدارة �إلغاء الرخ�صة.

مادة ()274

يف حالة رغبة معلم القيادة التوقف عن مزاولة مهنة تعليم القيادة ملدة زمنية محددة �سوا ًء
للراحة �أو لظروف �أخرى ،يجب عليه �إخطار الإدارة بذلك قبل التوقف مبدة كافية حتى تتمكن
من ترتيب �أو�ضاعها ،وال يجوز للإدارة �أن ت�سمح له بالتوقف عن التعليم ملدة تزيد على ت�سعني
يوم ًا ،و�إذا زاد توقفه عن تلك املدة جاز للإدارة �إلغاء رخ�صته.

مادة ()275

يجوز للإدارة �أن ت�صرح للم�ؤ�س�سات وال�شركات العامة واخلا�صة بنا ًء على طلبها بتعليم
موظفيها وعمالها قيادة املركبات داخل من�ش�آتها ،مع مراعاة ال�ضوابط وال�شروط الآتية:
� -1أن تكون مركبات التعليم امل�ستخدمة م�ستوفاة لل�شروط املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة
والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لها و�أن تكون م�سجلة با�سم امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة و�أن ي�صدر
ترخي�صها با�سم امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة ،وال يجوز �أن يتجاوز عدد املركبات املرخ�ص بها
مركبتني فقط.
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� -2أن يكون عدد املوظفني �أو العمال املطلوب تعليمهم القيادة كافي ًا لتطبيق هذا النظام بح�سب
تقدير الإدارة وبالرجوع �إلى حجم امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة ،و�أن يحمل كل منهم رخ�صة قيادة
م�ؤقتة للتعلم طبق ًا للقانون وهذه الالئحة.
� -3أن تختار كل م�ؤ�س�سة �أو �شركة �شخ�ص ًا �أو اثنني على الأكرث من موظفيها �أو عمالها لتويل
مهمة التعليم ،وي�شرتط فيهم ما حتدده الإدارة من ال�شروط الواجب توافرها معلم القيادة
من حيث ال�شروط العامة ومن حيث االختبار الفني ،ويجوز للإدارة �أن ت�صرح بزيادة عدد
معلمي القيادة لدى امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة عند االقت�ضاء.
� -4أن ت�صدر رخ�ص القيادة للتعليم للموظفني �أو العمال الذين ر�شحتهم امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة
وتوافرت فيهم �شروط احل�صول على الرخ�صة .وال يجوز ا�ستعمال هذه الرخ�صة �إال لتعليم
القيادة ووفق ًا لل�ضوابط الآتية:
�أ� -أن يقت�صر التعليم على مركبات املرخ�ص بها من قبل الإدارة.
ب� -أن يقت�صر التعليم على موظفي وعمال امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة ،و�أن يكون ذلك �أثناء فرتة
دوامهم الر�سمي.
ج� -أن يكون التعليم داخل من�ش�آت امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة� ،أو يف غري ذلك من الأماكن التي
حتددها الإدارة.
د� -أال يرتتب على �إ�صدار رخ�ص القيادة للتعليم للموظفني �أو العمال الذين ر�شحتهم
امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة �أية حقوق بالن�سبة لهم ِق َبل الإدارة �أثناء عملية تعليم القيادة �أو
بعد انتهائها �أو بعد تركهم العمل يف امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة.
هـ� -أن تخ�ضع عملية الت�صريح للم�ؤ�س�سات وال�شركات بتعليم موظفيها وعمالها قيادة
املركبات داخل من�ش�آتها للمراقبة امل�ستمرة من جانب الإدارة ،من حيث توزيع املتعلمني
على معلمي القيادة ومراقبة مختلف جوانب العملية ومدى �سريها ب�شكل �سليم وااللتزام
ب�شروطها و�ضوابطها و�سحب �أو وقف �أو �إلغاء ترخي�ص مركبة التعليم ورخ�ص معلمي
القيادة.
و -اعتبار رخ�ص القيادة للتعليم ال�صادرة للموظفني �أو العمال الذين ر�شحتهم امل�ؤ�س�سة �أو
ال�شركة منتهية بانتهاء املهمة املكلف بها معلم القيادة يف امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة �أو انتهاء
عمله يف امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة.
ز� -أن ت�سري ال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف البنود ( )1و( )2و( )3من الفقرة الأولى
من املادة ( )269من هذه الالئحة على معلمي القيادة من املوظفني �أو العمال الذين
ر�شحتهم امل�ؤ�س�سة �أو ال�شركة.
ويعترب الت�صريح ال�صادر لل�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �ساري ًا للمدة التي حتددها الإدارة ،ويجب
جتديده يف املواعيد التي حتددها الإدارة.
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الفرع اخلام�س
رخ�صة قيادة مركبة �أمن عام
مادة ()276

ال يجوز قيادة مركبات الأمن العام �إال برخ�صة قيادة ت�صدر طبق ًا لأحكام القانون وهذه
الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.

مادة ()277

ت�صدر الإدارة رخ�صة قيادة مركبة �أمن عام ملن يتم تر�شيحهم من �أع�ضاء �أفراد الأمن
العام مبعرفة مدير الإدارة املعنية بالوزارة ،ب�شرط �أال تقل �سنة عن ثماين ع�شرة �سنة ميالدية
و�أن ينجح يف اختبار النظر واالختبارين النظري والفني طبق ًا ل�ضوابط خا�صة حتددها الإدارة.

مادة ()278

ُيعفى املر�شح للح�صول على رخ�صة قيادة مركبة �أمن عام من اختبار النظر �إذا كان يحمل
رخ�صة قيادة �سيارة خا�صة �أ�صدرتها الإدارة ،كما ُيعفى من االختبار الفني �إذا كان �سيقود
مركبة مماثلة للمركبة التي يحمل رخ�صة لقيادتها �صادرة عن الإدارة ،ويتعني عليه اجتياز
االختبار الفني �إذا كان املطلوب هو احل�صول على رخ�صة لقيادة �أي من املركبات الأخرى.

مادة ()279

تكون رخ�صة قيادة مركبة �أمن عام �صاحلة لقيادة جميع �أنواع مركبات الأمن العام� ،إال �إذا
اقت�صرت – باالتفاق بني الإدارة ومدير الإدارة املعنية بالوزارة  -على قيادة �أنواع معينة منها.
ويف حالة �صالحية الرخ�صة لقيادة جميع �أنواع املركبات ،يجب �أن ينجح حاملها يف االختبار
الفني املقرر جلميع هذه املركبات.
وال يجوز ملن يحمل رخ�صة قيادة مركبة �أمن عام �أن ي�ستعملها يف قيادة مركبات �أخرى غري
مركبات الأمن العام.

مادة ()280

يقدم طلب احل�صول على رخ�صة قيادة مركبة �أمن عام بوا�سطة املوظف املخت�ص يف
الإدارة املعنية بالوزارة ،على النموذج الذي تعده الإدارة .وت�صدر الإدارة الرخ�صة على النموذج
الذي تعده لهذا الغر�ض ،ويجب �أن تكون ال�صورة املل�صقة على هذه الرخ�صة بالزي الع�سكري
حلاملها.

مادة ()281

تعترب رخ�صة قيادة مركبة �أمن عام �صاحلة طيلة فرتة عمل حاملها بقيادة املركبات
بالوزارة ،وتنتهي �صالحيتها بانتهاء عمله يف الوزارة �أو بتكليفه بعمل �آخر فيها غري قيادة
املركبات ،ويف احلالتني يجب عليه ت�سليم رخ�صة القيادة للإدارة املعنية بالوزارة ،وعلى هذه
الأخرية ت�سليمها للإدارة.

العدد - 3234 :الخميس  5نوفمبر 2015

و�إذا كانت �صالحية الرخ�صة قد انتهت بتكليف حاملها بعمل �آخر يف الوزارة غري قيادة
املركبات و�سلم الرخ�صة على �إثر ذلك ،ثم �أُعيد تكليفه مرة �أخرى بقيادة املركبات يف الوزارة،
وجب �إ�صدار رخ�صة جديدة له ب�إجراءات جديدة.

الفرع ال�ساد�س
رخ�ص قيادة مركبات النقل العام
مادة ()282

جتيز رخ�ص قيادة مركبات النقل العام حلامليها قيادة مركبات النقل العام ،وتتنوع هذه
الرخ�ص بتنوع تلك املركبات .وحتدد الوزارة املعنية باملوا�صالت �أنواع هذه الرخ�ص و�شروط
احل�صول عليها بالتن�سيق مع الإدارة ،عم ًال بحكم البند ( )1من الفقرة الأولى من املادة ()18
من القانون.
و ُتقدم طلبات احل�صول على رخ�ص قيادة مركبات النقل العام على النماذج التي حتددها
الإدارة باالتفاق مع الوزارة املعنية باملوا�صالت ،بوا�سطة الأ�شخا�ص الذين حتددهم تلك الوزارة.
وي�سري ب�ش�أن مدد �صالحية وجتديد رخ�ص قيادة مركبات النقل العام ما ت�صدره الوزارة املعنية
باملوا�صالت من قرارات بالتن�سيق مع الإدارة ،عم ًال باملادتني ( )17و( )18من القانون.
وفيما عدا ذلك ،ت�سري ب�ش�أن �إ�صدار الإدارة لرخ�ص قيادة مركبات النقل العام – بح�سب
نوع كل رخ�صة منها � -ضوابط و�شروط و�إجراءات �إ�صدار رخ�ص القيادة واملن�صو�ص عليها يف
املواد من (� )223إلى ( )252من هذه الالئحة.

مادة ()283

ُي�شرتط يف من ُت�صرف له رخ�صة قيادة مركبة نقل عام ما يلي:
� -1أن يكون قد بلغ ال�سن املطلوبة ،و�أن ينجح يف اختبار النظر ويثبت خلوه من الإعاقات التي
تعجزه عن القيادة ،و�أن ي�ستويف كافة اال�شرتاطات الأخرى للح�صول رخ�صة القيادة ،وذلك
كله بح�سب نوع رخ�صة القيادة املطلوبة وعلى التف�صيل الوارد يف املواد من (� )223إلى
( )252من هذه الالئحة.
� -2أن تتوافر فيه ال�شروط املذكورة يف البنود من (� )7إلى ( )9من الفقرة الأولى من املادة
( )266من هذه الالئحة.

الفرع ال�سابع
رخ�صة قيادة للتجربة
مادة ()284

ت�صدر الإدارة رخ�صة قيادة للتجربة ملن يطلبها وتتوافر فيه �شروط احل�صول عليها من
البحرينيني �أو املقيمني �أي ًا كانت جن�سيتهم ممن تقت�ضي طبيعة عملهم القيام باختبار �صالحية
املركبات� ،سواء يف اجلهات احلكومية �أو اخلا�صة.
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وجتيز الرخ�صة حلاملها قيادة جميع املركبات �أو بع�ض �أنواع منها بح�سب الطلب املقدم
للإدارة ونتيجة االختبارات املقررة مبقت�ضى هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لها،
ويجب على الإدارة �أن تثبت على الرخ�صة نوع املركبات امل�سموح حلاملها بقيادتها للتجربة.

مادة ()285

يقدم طلب احل�صول على رخ�صة قيادة للتجربة �إلى الإدارة ،ويرفق بالطلب ما يفيد �سداد
الر�سوم املقررة وب�أن طبيعة عمل �صاحب الطلب تقت�ضي منه القيام باختبار �صالحية املركبات ،و�إذا
كان الطلب بتجديد الرخ�صة ،فعلى �صاحبه �أن يرفق به ما يفيد ا�ستمرار قيامة بتجربة املركبات.

مادة ()286

ال يجوز للمرخ�ص له ا�ستعمال رخ�صة القيادة للتجربة �إال عند جتربة املركبات امل�سموح له
بتجربتها واملثبتة بالرخ�صة.

الفرع الثامن
رخ�صة قيادة �سيارة خا�صة م�ؤقتة لغري البحرينيني
مادة ()287

يجوز للإدارة �أن ت�صدر رخ�صة قيادة �سيارة خا�صة م�ؤقتة لغري البحريني الذي بلغ من
العمر ثماين ع�شرة �سنة ميالدية ،ويحمل رخ�صة قيادة �سيارة خا�صة �صادرة من جهة ر�سمية
�أجنبية ،وذلك بعد اعتماد رخ�صة القيادة الأجنبية التي يحملها و�أداء الر�سوم املقررة.
ويجوز للإدارة  -كلما ر�أت �ضرورة لذلك � -أن ت�شرتط اجتياز طالب الرخ�صة امل�ؤقتة الختبار
القيادة النظري والفني �أو �أحدهما و�إجراء فح�ص طبي للنظر على النحو املقرر يف هذه الالئحة.

مادة ()288

يقت�صر ا�ستخدام رخ�صة القيادة امل�ؤقتة على قيادة ال�سيارات اخلا�صة التي ال يزيد عدد ركابها
على اثني ع�شر �شخ�ص ًا مبن فيهم قائدها ،ولغر�ض وحيد هو التنقل داخل حدود مملكة البحرين.

مادة ()289

تكون رخ�صة القيادة امل�ؤقتة �صاحله ملدة �سنة واحدة من تاريخ �إ�صدارها وغري قابلة للتجديد.
و�إذا اقت�ضت ظروف حامل رخ�صة القيادة امل�ؤقتة البقاء يف اململكة بعد انتهاء مدة الرخ�صة،
ميكنه التوجه بطلب �إلى الإدارة لكي ت�ستبدل بها رخ�صة قيادة عادية ،وتبت الإدارة يف الطلب
ح�سب الإجراءات وال�ضوابط وال�شروط املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة
تنفيذ ًا لها.
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الفرع التا�سع
رخ�ص القيادة الدولية
�أو ًال
رخ�ص القيادة الدولية التي ت�صدرها الإدارة
مادة ()290

تتولى الإدارة �أو �أية جهة �أخرى حتددها �إ�صدار رخ�ص القيادة الدولية املبينة يف االتفاقيات
الدولية النافذة يف مملكة البحرين.
وي�شرتط ملنح رخ�صة القيادة الدولية ما يلي:
� -1أن يكون طالب الرخ�صة بحريني ًا �أو �أجنبي ًا مقيم ًا يف مملكة البحرين وقت تقدمي طلب
احل�صول على الرخ�صة.
� -2أن يكون طالب الرخ�صة حا�ص ًال على رخ�صة قيادة �سارية املفعول �صادرة طبق ًا للقانون
وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.

مادة ()291

ت�صدر الإدارة رخ�ص القيادة الدولية بح�سب نوع رخ�صة القيادة البحرينية �سارية املفعول
التي يحملها �صاحب الطلب ،وذلك بعد ا�ستيفاء ال�شروط املطلوبة و�أداء الر�سوم املقررة.
وتكون رخ�صة القيادة الدولية �صاحلة ملدة �سنة واحدة من تاريخ �إ�صدارها ،ويجوز طلب
جتديدها �أكرث من مرة ملثل مدتها بنا ًء على طلب يقدمه حاملها للجهة التي �أ�صدرتها قبل انتهاء
مدتها وبعد �أداء الر�سوم املقررة .وال يجوز ا�ستخدام رخ�ص القيادة الدولية ال�صادرة يف مملكة
البحرين يف القيادة داخل اململكة.

مادة ()292

تتولى الإدارة طباعة رخ�ص القيادة الدولية التي ت�صدرها .و�إذا اعتمدت الإدارة جهة
معينة لإ�صدار هذه الرخ�ص ،فينبغي عليها �أن تدفع لتلك اجلهة مقابل تكاليف طباعتها.
ويف جميع احلاالتُ ،تعطى رخ�ص القيادة الدولية �أرقام ًا م�سل�سلة.

مادة ()293

ُت�سجل �أرقام رخ�ص القيادة الدولية التي تزود الإدارة بها اجلهة التي قد تعتمدها لإ�صدارها
يف �سجل خا�ص بالإدارة .ويجب على تلك اجلهة �إخطار الإدارة ببيان عن كل رخ�صة ت�صدرها،
على �أن يت�ضمن هذا البيان رقم الرخ�صة وتاريخ �إ�صدارها وا�سم حاملها وجن�سيته ونوع ورقم
رخ�صة قيادته العادية ال�صادرة من الإدارة ،كما يجب عليها �إخطار الإدارة كلما مت جتديد
رخ�صة القيادة الدولية.
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ثانياً
رخ�ص القيادة الدولية ال�صادرة من دول �أخرى
مادة ()294

ت�سري يف مملكة البحرين رخ�ص القيادة الدولية التي يحملها غري البحرينيني وال�صادرة
يف دول �أخرى ،وذلك طيلة مدة �صالحيتها ،و ُي�سمح حلامليها املوجودين يف اململكة بقيادة
املركبات التي جتيز لهم تلك الرخ�ص قيادتها ،وال يعتد بتجديد تلك الرخ�ص �إذا مت �أثناء وجود
حامل الرخ�صة يف اململكة.

مادة ()295

يلتزم حامل رخ�صة القيادة الدولية ال�صادرة يف دول �أخرى بتقدميها �إلى الإدارة قبل
ا�ستعمالها يف مملكة البحرين ملراجعتها وقيدها ب�سجالتها ،وي�ستثنى من ذلك العابر �أو ال�سائح
�إذ يجوز لهما ا�ستعمال رخ�صة القيادة الدولية يف دولة �أخرى مبجرد و�صولهما �إلى اململكة ب�شرط
�أن يتم عر�ض الرخ�صة على الإدارة يف اليوم التايل لو�صولهما.
ويجوز للإدارة تكليف م�ؤ�س�سات و�شركات ت�أجري ال�سيارات �أو �أية جهات �أخرى باعتماد
رخ�ص القيادة الدولية.

مادة ()296

ت�سري �أحكام املادتني ( )235و( )242من هذه الالئحة يف حالة الطلب املقدم من حامل
رخ�صة القيادة الدولية �إلى الإدارة للح�صول على رخ�صة قيادة طبق ًا لأحكام القانون وهذه
الالئحة انطالق ًا من رخ�صة القيادة الدولية التي يحملها.

الباب الثاين
�سحب و�إلغاء رخ�ص القيادة
مادة ()297

ت�صدر قرارات �سحب �أو �إلغاء رخ�ص القيادة يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف القانون وهذه
الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما من مدير �إدارة الرتاخي�ص �أو من ينوب عنه.
ويجوز لأفراد الأمن العام �أو �أفراد املرور -بعد �ضبط املخالفة  -التحفظ على رخ�ص القيادة
بغر�ض عر�ضها  -يف اليوم التايل مبا�شر ًة �أو يف �أول يوم عمل  -على مدير �إدارة الرتاخي�ص �أو
من ينوب عنه ل�سحب الرخ�صة �أو �إلغائها �أو اتخاذ ما يراه ب�ش�أنها.
وال يخل ذلك باخت�صا�ص الوزارة املعنية ب�شئون املوا�صالت ب�سحب و�إلغاء ووقف رخ�ص
قيادة مركبات النقل العام ا�ستناد ًا للبند ( )5من الفقرة الأولى من املادة ( )18من القانون.
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الق�سم اخلام�س
فقد ال�شهادات والرخ�ص والرتاخي�ص
مادة ()298

�إذا ُفقدت �شهادة الت�سجيل �أو �شهادة امللكية �أو ترخي�ص املركبة �أو رخ�صة القيادة �أو �أية
�شهادات �أو تراخي�ص �أخرى� ،أو تلفت �أو ُطم�ست و�أ�صبحت ال تقر�أ ،وجب على حاملها �أن يطلب
فور ًا من الإدارة احل�صول على بدل فاقد �أو تالف منها.

مادة ()299

تخطر الإدارة �أق�سام الأمن العام املختلفة بفقد ال�شهادات والرتاخي�ص والرخ�ص املذكورة
يف املادة ( )298من هذه الالئحة وببياناتها كاملة �أو ًال ب�أول ،وتطلب �إر�سالها �إليها عند العثور
عليها.

مادة ()300

تقدم طلبات احل�صول على بدل فاقد �أو تالف من ال�شهادات والرتاخي�ص والرخ�ص
املذكورة يف املادة ( )298من هذه الالئحة على النماذج التي تقرها الإدارة ووفق الآليات التي
حتددها ،و ُيرفق بالطلب كافة الإثباتات وامل�ستندات التي تطلبها الإدارة ،ف�ض ًال عما يفيد ب�سداد
الر�سوم املقررة.

مادة ()301

تتولى الإدارة بحث الطلبات املذكورة يف املادة ( )300من هذه الالئحة ومطابقة بياناتها
على بيانات امللفات املوجودة لديها ،وبعد التحقق من مطابقة البيانات ت�صرف لأ�صحاب
الطلبات ال�شهادات �أو الرتاخي�ص �أو الرخ�ص البديلة والتي يجب �أن حتمل كافة البيانات الأ�صلية
لل�شهادات �أو الرخ�ص �أو الرتاخي�ص املفقودة �أو التالفة.

مادة ()302

�إذا وردت ال�شهادة �أو الرتخي�ص �أو الرخ�صة املفقودة �إلى الإدارة ،وجب على الإدارة
الت�أ�شري عليها بكلمة "الغي" و�إرفاقها بامللف اخلا�ص ب�صاحب ال�ش�أن �أو �إتالفها ،بعد الت�أكد من
ح�صوله على بدل فاقد منها.
و�إذا وردت ال�شهادة �أو الرتخي�ص �أو الرخ�صة املفقودة �إلى �صاحبها ،وجب عليه ردها �إلى
الإدارة للت�صرف فيها على النحو املذكور يف الفقرة الأولى من هذه املادة.
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الق�سم ال�ساد�س
الإعفاءات
مادة ()303

ُتعفى املركبات التي تنتهي مدة �صالحية �شهادات ت�سجيلها من الر�سوم املقررة عن الت�أخر
يف التجديد ،وذلك يف احلاالت الآتية:
 -1املركبات التي تتطلب �إ�صالحات ملدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر.
 -2املركبات التي تتعر�ض حلوادث مرورية ويتعذر �إ�صالحها لوجود منازعات ق�ضائية ب�ش�أنها.
 -3املركبات التي �سافر مالكوها خارج البالد �أو العمل لأي �سبب �آخر ملدة تزيد على �سنة.
 -4املركبات اململوكة للمر�ضى الذين تتجاوز فرتة عالجهم املدة املقررة مليعاد الت�سجيل.
 -5املركبات التي تويف مالكها وتعذر على الورثة ال�شرعيني جتديدها.
 -6املركبات امل�سجلة ب�أ�سماء �أ�شخا�ص محكوم عليهم بعقوبة �سالبة للحرية تزيد على �سنة.
 -7املركبات التي يتم ت�صديرها م�ؤقت ًا �صحبة مالكيها خارج البالد ملدة تزيد على �سنة واحدة.
 -8املركبات التي تحُ جز ب�أمر �إداري �أو ق�ضائي من ال�سلطات املخت�صة.
 -9املركبات امل�سروقة التي يتم العثور عليها بعد �إنهاء ت�سجيلها.

مادة ()304

ُتعفى من كافة الر�سوم املقررة جميع املركبات التابعة للديوان امللكي ورئا�سة جمل�س الوزراء
وديوان ويل العهد وقوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام واحلر�س الوطني وجهاز الأمن الوطني.
و ُتعفى مركبات الهيئات ال�سيا�سية والقن�صلية العاملة يف مملكة البحرين من الر�سوم يف نطاق
االتفاقيات الدولية وقاعدة املعاملة باملثل ،وذلك على �ضوء الإخطارات التي ترد للإدارة من
وزارة اخلارجية يف هذا ال�ش�أن.

مادة ()305

ُتعفى رخ�صة قيادة مركبة �أمن عام من كافة الر�سوم املقررة.

مادة ()306

يجوز للإدارة �أن ُتعفي من ر�سوم الت�أخري يف جتديد رخ�ص القيادة للمر�ضى الذين متنعهم
ظروفهم ال�صحية من التجديد يف موعده مبقت�ضى �شهادة طبية بذلك تقبلها الإدارة ،واملبتعثني
خارج اململكة يف مهمات ر�سمية ،واملحكوم عليهم بعقوبة �سالبة للحرية ،وكذلك يف حاالت �سحب
رخ�ص القيادة.
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الق�سم ال�سابع
�أحكام ختامية و�أحكام انتقالية
مادة ()307

ف�ض ًال عن اخلدمات وال�شهادات والتقارير والبيانات التي تقدمها �أو ت�صدرها الإدارة �أو
ت�صدرها مبقت�ضى القانون وهذه الالئحة ،تتولى الإدارة حتديد بقية ما تقدمه �أو ت�صدره من
خدمات و�شهادات وتقارير وبيانات و�إجراءات تقدميها و�إ�صدارها ،وذلك يف حدود اخت�صا�صاتها
مبقت�ضى القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.

مادة ()308

تظل ال�شهادات والرخ�ص والرتاخي�ص التي �صدرت طبق ًا لقانون املرور ال�صادر باملر�سوم
بقانون رقم ( )9ل�سنة  1979والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )28ل�سنة 1979
والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ومل تنته مدتها بعد� ،سارية بعد العمل بهذه الالئحة �إلى نهاية
مدتها ،على �أن يكون جتديدها طبق ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف القانون وهذه الالئحة
والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما.
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