
ل فني خالحص الإذا لم يرفع مالك المركبة أو المسئول عنها المركبة من المكان الذي أُجري فيه الف

 عتباراً اليوم، كل يوم أو جزء من اأربعة أيام من تاريخ فحصها، يُستحق على المركبة رسم يُحدد عن 

 من بداية اليوم الخامس من تاريخ الفحص.

لى لديات عن البولإلدارة نقل المركبة إلى األماكن التي تحددها بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئو

 نفقة مالكها.

عتبرت ا بة،وإذا أنقضت ستون يوماً من بداية اليوم الخامس من تاريخ الفحص دون أن تُرفع المرك

 المركبة متروكة وتحت تصرف اإلدارة.

ن أ -مادة هذه ال بعد انقضاء الستين يوماً المذكورة في الفقرة الثانية من –ومع ذلك، يمكن لإلدارة 

ا قة عليهلمستحتخطر مالك المركبة أو المسئول عنها بعزمها التصرف فيها، فإذا قام بأداء الرسوم ا

دة مإخطاره يمكنه استردادها، وإذا تخلف عن ذلك وانقضت خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ 

الت ة بحاالخمسة عشر يوماً المذكورة، يكون لإلدارة التصرف في المركبة وفقاً للضوابط الخاص

 وشروط حجز المركبة والتصرف فيها والتي يصدر بها قرار من الوزير.

سبة لكل ( من هذه الالئحة بالن108وتسرى اإلجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة )

 فحص تجريه اإلدارة على المركبة مهما كانت األسباب التي دعت إلى إجراء هذا الفحص.

  

 (112مادة )
خطار عليه إ ة وجبإذا قام مالك المركبة أو المسئول عنها بتغيير محل إقامته الثابت في شهادة الملكي

ار باإلخط ن يرفقاليوم التالي لتاريخ التغيير، ويجب أاإلدارة بمحل اإلقامة الجديد خالل أسبوع من 

 ( من هذه الالئحة.101السند المثبت لمحل اإلقامة الجديد طبقاً للمادة )

 ً مة ل اإلقا بمحوإذا كانت وثيقة التأمين من المسئولية الناشئة من حوادث المركبات قد تضمنت بيانا

لجديد، قامة احل اإلميم ما يفيد تعديل الوثيقة بإثبات الدائم لمالك المركبة أو المسئول عنها، وجب تقد

 ية.وتقوم اإلدارة بتعديل بيان محل اإلقامة في سجالتها وفي شهادة الفحص وشهادة الملك

  

 (113مادة )
ر إليه د المشالميعااإذا لم يقم مالك المركبة أو المسئول عنها باإلخطار بتغيير محل إقامته الدائم في 

لسبب  بزوال ا( من هذه الالئحة، تسحب اإلدارة شهادة تسجيل المركبة وال تردها إال112في المادة )

 الذي استوجب سحبها.

  

 (114مادة )
لمركبة إذا ( من هذه الالئحة بالنسبة لمن تقدم بطلب تسجيل ا213( و)212تسري أحكام المادتين )

ئوالً ان مسكانون أو االتفاق أو كان تقديمه للطلب مؤسساً على وضع قانوني معين، سواء بحكم الق

 عن المركبة.

  

  

 (115مادة )
علها ما يجإذا حدث تغيير في أجزاء المركبة الجوهرية أو في وجوه استعمال المركبة أو وصفها ب

و ألمركبة الك اغير مطابقة للبيانات المدونة بشهادة الملكية أو ملف المركبة باإلدارة، وجب على م

 ر.لتغيير اإلدارة بذلك، ويكون اإلخطار قبل تسيير المركبة بعد حدوث االمسئول عنها أن يخط

رية أو ا الجوهجزائهويتعين تقديم المركبة لإلدارة خالل أسبوع من اليوم التالي لإلخطار بالتغيير في أ

ذا رة لهوجوه استعمالها أو وصفها، مع طلب إجراء الفحص الفني على النموذج الذي تعده اإلدا

 داد رسوم الفحص.الغرض، وس

و وجوه رية أوإذا قُدم طلب إلجراء الفحص الفني وأشير فيه إلى التغيير في أجزاء المركبة الجوه

 استعمالها أو وصفها، اعتُبر تقديم طلب إجراء الفحص الفني بمثابة إخطار بالتغيير.

 وفي جميع الحاالت، ال يجوز تسيير المركبة قبل إجراء الفحص الفني.



  

 (116مادة )
ا صفها، مأو و يجب أن يُرفق باإلخطار بالتغيير في أجزاء المركبة الجوهرية أو في وجوه استعمالها

 يلي:

 شهادة الملكية.    (1

إذا كان قد  ما يفيد تعديل وثيقة التأمين من المسئولية الناشئة من حوادث المركبة،    (2

 الوثيقة.ترتب على التغيير الُمخطر به تغيير في بيانات هذه 

 ر في أحدتغييسند انتقال ملكية الجزء الذي تم تغييره إلى مالك المركبة، إذا كان ال    (3

لمادة كم اأجزاء المركبة الجوهرية. على أن يكون هذا السند من المستندات المقبولة في ح

 ( من هذه الالئحة.103)

ة ز لإلدار، جا أو مستعمالً(إذا كان الجزء الجوهري الذي تم تغييره مستورداً )جديداً     (4

ريق طاشتراط تقديم شهادة اإلفراج الجمركي عنه، سواء عن طريق مالك المركبة أو عن 

أخرى،  ركبةالوكالة الموجودة في البالد. أما إذا كان ذلك الجزء مستعمالً ومأخوذاً من م

ا كانت إذ دارةفيجب تحديد المركبة األصلية التي أُخذ منها، مع تأكيد ذلك بشهادة من اإل

 المركبة التي أخذ منها هذا الجزء مسجلة لديها.

  

 (117مادة )
 ة.لمركباأجزاء المركبة الجوهرية التي يتعين اإلخطار عن تغييرها هي القاعدة والمحرك وجسم 

م الستخداال أو ويعتبر تغييراً جوهرياً في وجوه استعمال المركبة تغيير نوع االنتفاع أو االستغال

 ت في شهادة الملكية.الثاب

كل خاصة بشية الويعتبر تغييراً جوهرياً في أوصاف المركبة تغيير البيانات الواردة في شهادة الملك

 المركبة وأوصافها ولونها وأي بيان خاص ثابت في الشهادة.

  

 (118مادة )
فيها  ي حدثيُجرى الفحص الفني على أجزاء المركبة الجوهرية أو وجوه استعمالها أو أوصافها الت

انات البي التغيير للتحقق من سالمتها ودقة تشغيلها مع أجزاء المركبة األخرى، وللتحقق من أن

روط افر شالمسجلة عليها تتفق وما هو ثابت عنها في طلب الفحص الفني، والتحقق من استمرار تو

 التسجيل وخاصة شروط المتانة واألمن.

خ تواريإتمامه وتاريخ اإلخطار بالتغيير وأرقام و ويجب أن يتضمن تقرير الفحص الفني تاريخ

ند كل تها عاألجزاء التي حدث بها التغيير، كما يجب التأكد من وجود األرقام والتواريخ ومطابق

 فحص فني يتم بعد ذلك.

  

 (119مادة )
 ولمبه  خطارإذا حدث تغيير في أجزاء المركبة الجوهرية أو وجوه استعمالها أو وصفها ولم يتم اإل

ذه الالئحة، ( من ه118( و)116( و)115تُتخذ اإلجراءات المطلوبة على النحو المذكور في المواد )

ما هو لبقاً يجوز لإلدارة إلغاء شهادة التسجيل وال يجوز تسيير المركبة قبل تسجيلها من جديد ط

 منصوص عليه في هذه الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

  

 (120مادة )
بعد حددها ولتي تاإلدارة لمالك المركبة بعد تسجيلها شهادة تسجيل وشهادة ملكية على النماذج ا تصدر

 مدة سنةلركبة أداء الرسوم المقررة، وتكون شهادة التسجيل التي تصدرها اإلدارة صالحة لتسيير الم

ي ها فليمن تاريخ إصدارها، إال إذا أُلغيت أو ُسحبت لألسباب وطبقاً لإلجراءات المنصوص ع

 القانون أو هذه الالئحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.



ال عام ورجمن الويجب االحتفاظ بشهادة التسجيل وشهادة الملكية بالمركبة بصورة دائمة، وألفراد األ

 المرورأن يطلبوا إبرازها في أي وقت.

  

 (121مادة )
ن مرة لمثل متجديد شهادة التسجيل أكثر  ( من هذه الالئحة، يجوز طلب208مع مراعاة حكم المادة )

اء بل انتهذلك قمدتها، ويجب تقديم طلب التجديد إلى اإلدارة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، و

 مدة صالحية الشهادة، على أن يرفق بالطلب ما يلي:

 شهادة الملكية.    (1

 ملة.د كاعن مدة التجدي وثيقة التأمين من المسئولية الناشئة من حوادث المركبات    (2

 إيصال بأداء الرسوم المقررة.    (3

ه ون أو هذلقاناشهادة من اإلدارة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها نتيجة مخالفة أحكام     (4

 الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 طلب إجراء الفحص الفني وإيصال سداد رسوم الفحص.    (5

 ا.يذاً لهمتنف رى ترد في القانون أو هذه الالئحة أو القرارات الصادرةأية مستندات أخ    (6

خاصة ات الويجب أن تثبت صالحية المركبة فنياً قبل تجديد شهادة التسجيل، على أن تعفى السيار

لب التي لم يتجاوز عمرها خمس سنوات من تاريخ الصنع من الفحص الفني ورسومه في حالة ط

 ا لم تشترط اإلدارة فحص المركبة ألسباب تقدرها.تجديد شهادة التسجيل، م

  

 (122مادة )
اً لكافة مستوفي م يكنإذا لم يُقدَّم طلب تجديد شهادة التسجيل في الميعاد المقرر أو قدم في الميعاد ول

تنتهي  مرفقاته حتى انقضى الميعاد أو لم تتم إجراءات التسجيل بسبب يرجع إلى مقدم الطلب،

ا ردها وز لهتسجيل ويجوز لإلدارة سحبها مع لوحات أرقام تسجيل المركبة، وال يجصالحية شهادة ال

من  لمتبقيةالمدة إال بعد إتمام إجراءات التجديد، وفي هذه الحالة ال يكون التجديد لمدة سنة ولكن ل

 السنة مع استحقاق كامل الرسوم المقررة باإلضافة إلى رسوم تأخير تجديد الشهادة.

م ت أرقاتجديد تسجيل المركبة ألي سبب ألكثر من سنتين، يجوز لإلدارة صرف لوحافإذا لم يتم 

ي خرى فالتسجيل الخاصة بها إلى مركبة أخرى، وتُصَرف للمركبة األولى لوحات أرقام تسجيل أ

 حالة طلب تجديد شهادة التسجيل.

  

 (123مادة )
تسجيل ادة التصدر لمالك المركبة شهإذا تمت إجراءات تجديد تسجيل المركبة، وجب على اإلدارة أن 

 الدالة على سنة التجديد.

  

 (124مادة )
 وسحب إذا رفضت اإلدارة تجديد شهادة التسجيل، وجب عليها سحب هذه الشهادة النتهاء مدتها

 لوحات أرقام تسجيل للمركبة.

ن لب مط ويجوز لإلدارة أن تصرف للمركبة ترخيص مؤقت بالسير لمدة أسبوعين، وذلك بناًء على

 -على طلبه  -ناًء كانت المركبة مسجلة باسمه التخاذ ما يراه ضرورياً أو الزماً لها، كما يجوز لها ب

ادة ة إلعمنح المركبة ترخيصاً آخر لمدة أربع وعشرين ساعة حتى يتمكن من تسييرها إلى اإلدار

 المقررة. فحصها. وفي الحالتين، تصرف اإلدارة للمركبة لوحات فحص بعد أداء الرسوم

سحب  ومع ذلك، يجوز لإلدارة منح المركبة فترة سماح ال تزيد على ستة أشهر كحد أقصى دون

سوم من ر شهادة التسجيل ولوحات أرقام التسجيل الخاصة بها، وتُعفى المركبة خالل هذه الفترة

 التأخير.

  

 (125مادة )



خالل  رة بذلكإخطار اإلدا -ها آلخر في حالة نقل ملكيت -يجب على مالك المركبة أو المسئول عنها 

، اإلخطاربلسند عشرة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ السند المثبت لنقل الملكية وأن يرفق هذا ا

اإلخطار كذلك ( من هذه الالئحة، ويرفق ب103على أن يكون من المستندات المقبولة في حكم المادة )

ون أو م القانأحكا لغرامات المحكوم بها عليه نتيجة مخالفةشهادة من اإلدارة تفيد قيامه بسداد جميع ا

 هذه الالئحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما حتى تاريخ اإلخطار.

 الفقرة ورة فيخالل العشرة أيام المذك -ويجب على مالك المركبة الجديد أو المسئول عنها أن يطلب 

 بت لنقلد المث، وعليه أن يرفق بطلبه صورة السننقل تسجيل المركبة باسمه -األولى من هذه المادة 

فضالً عن  سابق،الملكية أو يشير في طلبه إلى سبق تقديمه بمعرفة مالك المركبة أو المسئول عنها ال

( من 102إلى ) (100كافة المستندات المثبتة لشخصيته وصفته ومحل إقامته الدائم طبقاً للمواد من )

 لملكية.نقل اليقة التأمين إلى اسمه وإيصال بأداء الرسوم المقررة هذه الالئحة، وما يفيد نقل وث

 ويكون نقل ملكية المركبة بأحد اإلجراءات اآلتية:

ي فوضه حضور البائع والمشتري والتوقيع أمام الموظف المختص باإلدارة أو من تف    (1

م والتوقيع أماذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويجوز سبق حضور البائع 

 الموظف المختص في النموذج المذكور، ومن ثم حضور المشتري من بعده خالل مدة ال

لمدة، لك اتتجاوز خمسة أيام عمل للتوقيع، وإذا تخلف المشتري عن الحضور للتوقيع خالل ت

 جاز لإلدارة اعتبار توقيع البائع الغياً.

رسمية ت الع التوقيع المثبت في السجالمضاهاة ومطابقة توقيع البائع أو المشتري م    (2

ة دارلإلدارة أو بطاقة الهوية في حالة عدم حضورهما أو حضور أحدهما متى أطمأنت اإل

م ة عدللموفد من قبلهما، وذلك مع حق اإلدارة التام في رفض طلب نقل الملكية في حال

 مضاهاة التوقيع أو عدم االطمئنان للموفد من قبل البائع والمشتري.

  

 (126مادة )
ئحة، وجب ( من هذه الال125إذا تمت إجراءات نقل ملكية المركبة على الوجه المبين في المادة )

لمالك اسم ابعلى اإلدارة سحب شهادة الملكية من مالك المركبة السابق وإصدار شهادة ملكية أخرى 

 الجديد وتسليمها إليه.

  

 (127مادة )
كبة لك المرلب ماسئول عنها اإلدارة بنقل ملكيتها آلخر أو لم يطإذا لم يُخِطر مالك المركبة أو الم

جيل قل التسءات نالجديد أو المسئول عنها نقل تسجيل المركبة في الميعاد المقرر أو لم تُستكمل إجرا

ذه الالئحة، ه( من 125في الميعاد المقرر بسبب يرجع ألي من الطرفين، بالمخالفة ألحكام المادة )

 اد.عتبار شهادة التسجيل ملغاة اعتباراً من اليوم التالي النتهاء الميعجاز لإلدارة ا

  

 (128مادة )
 قيادةيجوز لإلدارة أن تسمح بإجراء كل أو بعض معامالت تسجيل وترخيص المركبات أو رخص ال

ية اآلل عن طريق جهات أخرى تعتمدها أو عن طريق مخلِِّصين معتمدين من قبلها، وتحدد اإلدارة

 ن.م بموجبها إجراء هذه المعامالت بمعرفة الجهات األخرى أو بواسطة المخلِِّصيالتي تت

 الباب الرابع

 شروط األمن والمتانة وسالمة البيئة في المركبات
  

 الفصل األول

 الشروط العامة

 (129مادة )
يع يجب أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسبما تقتضيه أصول وفنون الصناعة، وأن تكون جم

 ها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً وخالية من العيوب بأنواعها.أجزاء



 فر فيهاتتوا كما يجب أن تكون المركبة دائماً في حالة صالحة لالستعمال والسير على الطريق، وأن

ي من أأو في  لهما شروط األمن والمتانة المقررة في القانون وهذه الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذاً 

ملي مستع ن المعمول بها في مملكة البحرين، بحيث ال تعرض للخطر قائدها أو ركابها أوالقواني

 الطريق، أو تسبب ضرراً لألشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة.

وااللتزام  ويُعتبر من شروط األمن والمتانة وجود أحزمة السالمة ومساند الرأس وطفاية الحريق،

ة الالئح ن وهذهفي المركبة أو في أجزائها أو حمولتها بمقتضى القانوبكافة الشروط الواجب توافرها 

 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

  

  

 (130مادة )

 القاعدة )الشاسيه(
الذي  لضغطيجب أن تكون قاعدة المركبة )الشاسيه( من المتانة والقوة بحيث تتحمل ا    (1

 لتحملها.يقع عليها من األحمال واإلجهادات المصممة 

 ال يجوز عمل وصالت أو لحامات في أجزاء قاعدة المركبة بقصد الحصول على    (2

 استطالة، إال إذا كان تصميمها يسمح بذلك وكان ذلك ال يؤثر على توازنها.

ليها في اً عيجب أن يكون رقم قاعدة المركبة المميز لها عند صنعها مدموغاً أو مثبت    (3

ه أو كشط أي حال من األحوال التالعب في رقم القاعدة أو شطبه أومكان ظاهر، وال يجوز ب

فحص ر الإخفائه أو تغيير بياناته، ويجب أن يوضَّح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه في تقري

 الفني، وأن يتم التأكد في كل فحص فني من وجود الرقم في مكانه.

  

 (131مادة )

 المحرك )الموتور(
 كبة )الموتور( الشروط اآلتية:يجب أن تتوافر في محرك المر

عمالها است أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق وتصميم المركبة والغرض من    (1

 وهي بالوزن األقصى لها.

لى إأن يكون بحالة جيدة وال يخرج منه دخان بصفة مستمرة بالشكل الذي يؤدي     (2

 .طريقأو يزعج مستعملي ال ة المروراإلضرار بالصحة العامة والتلوث البيئي أو بسالم

االت الخاصة به، وأن يكون غ    (3 محكم وسليماً  طاؤهأن يكون مثبتاً تثبيتاً متيناً على الحمَّ

 اإلغالق.

ح م    (4 لدمغ اكان أن يكون رقمه المميز له عند صنعه مدموغاً أو مثبتاً عليه وأن يوضِّ

م الرق يتم التأكد في كل فحص فني من وجودورقمه وتاريخه في تقرير الفحص الفني، وأن 

 في مكانه.

  

 (132مادة )

 محاور العجالت
 مركبةيجب أن تكون محاور العجالت متزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم ال

ر له و مقرهوأن تتحمل األحمال واإلجهادات التي تقع عليها، وال يجوز تحميل المحور بأكثر مما 

 مه، وال يجوز أن يكون بالمحاور أي لحام.بحسب تصمي

 (133مادة )

 الجنوط واإلطارات
بة لمركايجب أن تكون الجنوط من المعدن وأن يتفق مقاسها وقوة تحملها مع تصميم     (1

 ومحاورها، وال يجوز وجود أي لحام بها.

زالق بان يجب أن تكون اإلطارات من المطاط المفرغ، وأن تكون بحالة جيدة ال تسمح    (2

 المركبة.



ال ويجب أن يتفق مقاس اإلطارات مع تصميم المركبة ومحاور عجالتها وجنوطها     (3

أن وماً تكون ظاهرة عن مستوى جسم المركبة، ويجب أن تكون مثبتة بمحاورها تثبيتاً محك

 تتحمل الوزن األقصى للمركبة.

مطاط تثبيت قطع من ال - في سيارات النقل الخاص وسيارات النقل الثقيل -يجب     (4

 لسير.اناء السميك خلف العجالت الخلفية لمنع الحجارة واألوحال من أن ترتد إلى الخلف أث

  

 (134مادة )

 التعليقات
ميع تكون ج ، وأنيجب أن تجهز المركبة بتعليقة كاملة لكل محور تتوافر فيها القوة والمرونة الكافية

ال االهتزازات والصدمات، بحيث تستطيع تحمل كافة األحمالتعليقات متماثلة لتخفيف حدة 

 واإلجهادات وتفي بأغراض استعمال المركبة.

  

 (135مادة )

 جهاز القيادة
حالة مة وبيجب أن يكون جهاز القيادة جهة اليسار بالنسبة للمركبة، وأن تكون جميع وصالته سلي

 ي تعديلراء أوبسرعة ودقة، وال يجوز إج جيدة بحيث يتمكن القائد من تغيير اتجاه المركبة بسهولة

 في مواصفات جهاز القيادة.

  

 (136مادة )

 أجهزة نقل الحركة وروافعها
لتي يجب أن تكون أجهزة نقل الحركة متزنة ومضبوطة، بحيث تتحمل اإلجهادات ا    (1

 تقع عليها وال يحدث عند تشغيلها صوت غير عادي.

ن الحركة مجمعة بحيث يتمكن قائد المركبة م يجب أن تكون روافع أجهزة نقل    (2

 استعمالها بغير إخالل بمراقبته للطريق.

ة حال يجب أن تكون المركبة مزودة بوسيلة مأمونة تمنع سقوط عامود الكردان في    (3

 انفصاله.

4)     ً  يجب أن تزود كل مركبة بجهاز لبيان السرعة، على أن يكون سليماً وصالحا

 لالستعمال.

  

 (137ة )ماد

 الشبكة الكهربائية
تاماً  زالً يجب أن تكون جميع أسالك الشبكة الكهربائية والكابالت سليمة ومعزولة ع    (1

 ومركبة حسب أصول وفنون الصناعة، وأن تكون الوصالت خالية من الصدأ.

وق يجب أن تكون البطارية وافية باحتياجات المركبة وموضوعة ومثبتة في صند    (2

 مكان مأمون بالمركبة.محكم في 

طع قزوم يجب أن يكون لكل دائرة كهربائية مصهراً )فيوز( يمكن بواسطته وعند الل    (3

 أو فصل الدائرة الكهربائية.

  

 (138مادة )

 دورة الوقود
 يجب أن تتوافر في دورة الوقود الشروط اآلتية:

ليمة ال ة وسة الوقود متينأن تكون خزانات الوقود واألنابيب الموصلة بين أجهزة دور    (1

 تسمح بتسرب الوقود منها.

 أن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغلقة بغطاء محكم.    (2



عمال الستلأن تكون ماسورة العادم مثبتة تثبيتاً محكماً، وأن تكون سليمة وصالحة     (3

 بكاتم للصوت.وتفي بالغرض المطلوب وال تحدث صوتاً غير عادي ومزودة 

ي م إلوفي سيارات النقل الثقيل التي يسمح تصميمها بذلك، يجب أن تتجه ماسورة العاد

 أعلى، وأن ترتفع فوهتها إلى مستوى أعلى من مستوي كابينة القيادة.

يجب أن  في حالة تسيير المركبة بإحدى صور الطاقة األخرى المحركة خالف الوقود،    (4

 األصلي للمصنع المنتج. يكون ذلك طبقاً للتصميم

  

 (139مادة )

 دورة التبريد
 يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة وسليمة وتؤدي الغرض منها، وأال تسمح    (1

 أجزاؤها بتسرب المياه أو البخار.

ة صالحفي حالة التبريد بالهواء، يجب أن تكون التوربينات المستعملة مضبوطة و    (2

 لالستعمال فعالً.

  

 (140)مادة 

 الفرامل
 ي سيرفيجب أن يكون لكل مركبة وسيلتان مستقلتان على األقل يمكن بواسطة أي منهما التحكم 

ت ى العجالاً علالمركبة وإيقافها بطريقة كاملة وسريعة ومأمونة، كما يجب أن يكون تأثيرهما متساوي

 المتماثلة بكل جانب.

 ويجب توافر وسيلتي التحكم التاليتين بكل مركبة:

بضغط  ط أوالوسيلة األولى: فرامل الخدمة ويكون تشغيلها آلياً أو بالهواء المضغو    (1

على والسوائل أو بأية طريقة أخرى مأمونة، ويكون تأثيرها على جميع عجالت المركبة 

و بضغط وط أالعجالت الخلفية في الدراجات اآللية. وفي حالة تشغيل الفرامل بالهواء المضغ

 ن تكون األجهزة من خزانات هواء ومواسير وخراطيم سليمة وصالحةالسوائل، يجب أ

 لالستعمال بكفاءة وال تسمح بأي ترشيح أو تسرب.

كون يجب أن تم، والوسيلة الثانية: فرملة تأمين اإليقاف، ويكون تشغيلها باليد أو بالقد    (2

ون ن يكاألقل، وأمستقلة في عملها تماماً وأن يكون تأثيرها على عجالت محور واحد على 

 تأثيرها في الدراجات اآللية على العجالت األمامية.

وفي حالة وجود مقطورة أو نصف مقطورة موصولة بالمركبة، يجب أن تسمح وصالت 

 أجهزة الفرامل بين المركبتين بحرية الحركة للمجموعة الكاملة أثناء السير.

  

 (141مادة )

 جسم المركبة
ً يجب أن يكون جسم الم    (1  .ركبة بحالة جيدة ومثبتاً بالقاعدة تثبيتاً متينا

ن لقائدها مجاالً كافياً للرؤي    (2  ى األمامة إليجب أن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمًّ

 وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى اليسار، بحيث يتمكن من القيادة بأمن وسالمة.

 ا.غالقهإاالستعمال ومحكمة عند يجب أن تكون أبواب ونوافذ المركبة سليمة وسهلة     (3

 رة.يجب أن تكون مقاعد المركبة سليمة ومريحة ومزودة بأحزمة السالمة المقر    (4

 يجب أن تكون رفارف المركبة مثبتة بطريقة محكمة.    (5

ن ين ميجب أن يكون الزجاج األمامي للمركبة من النوع المأمون المكون من طبقت    (6

ذا تحطم ( والذي ال يحدث ضرراً إlaminatedمن البالستيك المسمى )الزجاج بينهما طبقة 

دة وال يحول في حالة كسره دون االستمرار في رؤية الطريق بوضوح، وأن يكون من ما

ركة لمتحشفافة ال تحجب الرؤية من الداخل أو الخارج، وأن يكون مجهزاً بحواجز الشمس ا

 الداخلية.



نية أو معد ذ المركبة من الداخل أو من الخارج أية ستائرال يجوز أن توضع على نواف    (7

اً غيرها من األشياء التي تحجب الرؤية، ما لم تكن داخلة في تصنيع المركبة ووفق

 لالشتراطات التي تضعها اإلدارة.

ار ضيجب أن تكون المركبة مطلية بطالء مصقول ثابت عليها وخال من كل تأثير     (8

ة إلداراتغيير لون المركبة بواسطة ملصقات ألوان إال بتصريح من على الصحة، وال يجوز 

 ووفقاً لالشتراطات التي تضعها بالنسبة لهذه األنواع من الملصقات.

  

 (142مادة )
 يجب أن تكون المركبة مزودة بما يلي:

 حواجز الشمس المتحركة الداخلية أو ما يؤدي الغرض منها.    (1

اخ بخَّ وج األمامي تعمالن آلياً وتفيان بالغرض المطلوب، مساحتا مطر على الزجا    (2

 للماء.

ً حاجز تصادم أمامي وآخر خلفي، على أن يكونا مثبتين بالقاعدة تثبيتاً م    (3 ا ، ويكونحكما

فاء الكتمن القوة والمتانة بحيث يفيان بالغرض منهما، وفي سيارات النقل الخاص يجوز ا

 بالحاجز األمامي.

ن اكسة متحركة داخل المركبة ومرآتان عاكستان على جانبي المركبة ممرآة ع    (4

 الخارج، بحيث تمكن هذه المرايا قائد المركبة من كشف الطريق خلفه بوضوح، وفي

 سيارات نقل الركاب وسيارات النقل الخاص يجب أن يكون بها مرآة عاكسة أخرى في

 .الجهة اليسرى من الخارج وتكون في مجال رؤية القائد

أداة تنبيه صوتي واضحة الصوت غير متعددة النغمات وال تؤدي إلى إزعاج     (5

يه مستعملي الطريق أو الجمهور عند استعماله، ويجب أال تكون من نوع أجهزة التنب

ات الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ )مركبات األمن العام ومركبات اإلطفاء وسيار

 واعد التي تحددها اإلدارة.اإلسعاف، وغيرها(، وذلك وفقاً للق

ائة متر فة معاكسان خلفيان متماثالن لونهما أحمر يمكن رؤيتهما ليالً بوضوح من مسا    (6

كتفى يُ ئية على األقل عندما يسلط عليهما ضوء كاشف. وفي الدراجات اآللية والدرجات الهوا

 بعاكس خلفي واحد.

7)     ً ب لركاا، على أن تزود مركبات نقل جهاز لإلطفاء يكون صالحاً لالستعمال دائما

 بجهاز مماثل يكون في متناول الركاب.

فع إطار احتياطي واحد على األقل يكون في حالة صالحة لالستعمال، وجهاز را    (8

ال اإلطار من   لنوعاللمركبة وأدوات إلجراء اإلصالح الطارئ الضروري، على يكون حمَّ

 يعية.اآللي وفي حالة سليمة ويعمل بصورة طب

 مصابيح إنارة من الداخل.    (9

  

 (143مادة )

 األنوار
وار األن يجب أن تكون جميع مصابيح المركبة سليمة وصالحة لالستعمال، وأن تتوافر في المركبة

 اآلتية:

 أنوار القيادة وأنوار الطريق، وتشمل ما يلي:    -1

 قل.األ وخمسين متراً على نور أمامي يشع في اتجاه سير المركبة لمسافة مائة       -أ

 راً.ن متنور يشع ألسفل )قالب( يضيء الطريق أمام المركبة لمسافة ال تقل عن ثالثي  -ب

 صفر،مصباح كبير على األقل في كل من الجانبين األماميين يشع ضوء أبيض أو أ    -ج

 وفي الدراجات اآللية يُكتفى بمصباح واحد.

 والخلفية(، وتشمل ما يلي:أنوار المواضع )األمامية     -2



كل  نور صغير أبيض أو أصفر في كل جانب من جانبي مقدمتها، ونور أحمر في       -أ

 ي.خلف جانب من جانبي مؤخرتها، ويُكتفى في الدراجات اآللية بمصباح واحد أمامي وآخر

 ويجب أن تكون هذه األنوار في وضع يحدد عرض المركبة من األمام والخلف، ويمكن

 رؤيتها من مسافة ثالثمائة متر في الطقس الصحو ليالً.

من  نور أبيض إلنارة لوحة أرقام التسجيل الخلفية، ونور أحمر بمؤخرة المركبة  -ب

ونور  الجانبين يعمل بمجرد استعمال فرامل الخدمة يمكن رؤيته بوضوح ليالً ونهاراً،

 للسير إلى الوراء.مزدوج أبيض مشع يضاء تلقائياً بمجرد نقل عصا الحركة 

 أنوار اإلشارة )إشارات التنبيه الضوئية(.    -3

  

  

  

  

 الفصل الثاني

 الشروط الخاصة
  

 الفرع األول

 السيارات الخاصة
  

 (144مادة )
صاً يجب أن تكون السيارة الخاصة مصممة أصالً لركوب األشخاص بما ال يجاوز اثني عشر شخ

 الثينيمتراً من طول المقعد األمامي للقائد وخمسة وثبمن فيهم قائدها، ويُخصص خمسون سنت

 يكون سنتيمتراً لكل راكب، وال يجوز أن يقل عرض كل مقعد عن خمسة وأربعين سنتيمتراً وأن

 سمك مسند الظهر فيه عشر سنتيمترات على األقل.

 .اً وال يجوز أن يقل االرتفاع بين سطح أي مقعد وسقف السيارة عن خمسة وثمانين سنتيمتر

  

 (145مادة )
نين، لى اثعيجوز للسيارة الخاصة أن تجر مقطورة )كارافان(، على أال تزيد عدد محاور المقطورة 

ار ة أمتوأال تتجاوز أبعادها خمسة أمتار ونصف المتر للطول ومتران ونصف المتر للعرض وأربع

 لالرتفاع الكلي عن سطح األرض.

جهز تجب أن )السيارة والمقطورة( اثني عشر متراً، ويوال يجوز أن يجاوز الطول الكلي للمجموعة 

 ( من هذه الالئحة.140المقطورة بوسيلتي فرامل مطابقتين لما هو وارد في المادة )

  

 الفرع الثاني

 سيارات النقل الخاص للركاب
  

 (146مادة )
 يجب أن تتوافر في سيارة النقل الخاص للركاب الشروط الخاصة اآلتية:

دِّادات الم المدِّادات الطولية والعرضية من الصلب أو الخشب، وأن تثبت هذه أن تكون    (1

ى طول م علبالقاعدة بزوايا مناسبة من الصلب، وأن تكون المدِّادات العرضية موزعة بانتظا

 القاعدة.

 موادأن تكون أرضية السيارة من الخشب أو من المعدن بسمك مناسب وأن تُغطى ب    (2

 رة.عازلة للصوت والحرا



ج الصابأن تكون قوائم جسم السيارة من المواسير المعدنية أو من الخشب المقوى     (3

كام بوصالت معدنية سليمة موزعة حسب أصول الصناعة على طول القاعدة وأن تُربط بإح

 مع المدِّادات العرضية ألرضية السيارة وسقفها.

ل لداخامك مناسب ويُبطن من أن يُغطى جسم السيارة من الخارج بألواح معدنية بس    (4

 بألواح معدنية أو من الخشب المضغوط أو ما يماثله.

  

 (147مادة )
 ن سبعينهما عيجب أن يكون لسيارة النقل الخاص للركاب بابان على األقل ال يقل اتساع فتحة كل من

ا أو ي فتحهمحكم فالتسنتيمتراً، وأن يكونا مزودين بأجهزة آلية متصلة بجهاز القيادة تمكن القائد من 

 إغالقهما.

توافر أن ت ويجوز في سيارات النقل الخاص للركاب مكيفة الهواء أن يكون للسيارة باب واحد، على

 فيه جميع الشروط المذكورة في الفقرة األولى من هذه المادة.

  

 (148مادة )
لقها لة وغفتحها بسهويجب أن تزود سيارة النقل الخاص للركاب بعدد كاٍف من النوافذ التي يمكن 

 بإحكام، وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المأمون.

  

  

 (149مادة )
 لمعدنيجب أن تكون ساللم سيارة نقل الركاب مصنوعة من المعدن المضلع أو الخشب المغطى با

لسلم اى من وتكون سهلة االستعمال وغير بارزة عن جسم السيارة، وأال يزيد ارتفاع الدرجة السفل

 ى ثالثين سنتيمتراً من سطح األرض.عل

  

 (150مادة )
ب. ل راكيجب أن يكون طول وعرض المقعد في سيارة نقل الركاب أربعين سنتيمتراً على األقل لك

 اً.وفي سيارات نقل طلبة المدارس، ال يجوز أن يقل طول وعرض المقعد عن ثالثين سنتيمتر

لف خقاعد وائم وبطريقة محكمة، بحيث تكون المويجب أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية السيارة بق

قعد ن المبعضها وفي تجاه سير السيارة إال ما كان منها فوق قوس عجالت المركبة. ويجب أن يكو

د عن متصالً بمسند الظهر دون فراغ بينهما، وال يجوز أن يقل عرض الممر بين صفوف المقاع

 أربعين سنتيمتراً.

قدمة بين موأي مقعد وسقف السيارة عن خمسة وثمانين سنتيمتراً،  ويجب أال تقل المسافة بين سطح

ال فسقفها، ارة والمقعد وظهر المقعد الذي أمامه عن ثالثين سنتيمتراً. أما المسافة بين أرضية السي

كاب ف الريجوز أن تقل عن مائة وتسعين سنتيمتراً، ويستثنى من ذلك السيارات غير المصرح بوقو

 بمعرفة المصنع المنتج لها.فيها حسب تصميمها 

  

 (151مادة )
تج المن بالنسبة لسيارات نقل الركاب المصرح بوقوف الركاب فيها حسب تصميمها بمعرفة المصنع

ود سقف السيارة من الداخل بمقبض بطول السيارة يكون مثبتاً تثبي السقف حكماً بتاً ملها، يجب أن يُزَّ

 وفي متناول أيدي الركاب.

  

 (152مادة )
حاجز كاب بيجوز لإلدارة أن تشترط أن يكون مقعد قائد سيارة نقل الركاب منفصالً عن مقاعد الر

تكون  لى أنعمن الزجاج المأمون يمنع اتصال الركاب بقائد السيارة وال يحجب عنهم رؤية الطريق، 

ن قائد السيارة من تحصيل األجرة من الركاب عند صعودهم إلى الم  ة.ركببالحاجز فتحة تمكِِّ


