
  

 (153مادة )
 لية.األو يجب أن يكون بكل سيارة نقل ركاب صندوق إسعاف يحتوي على المواد الالزمة لإلسعافات

  

  

 (154مادة )
جميع فية ليجب أن تكون المقطورة أو نصف المقطورة التي يمكن أن تجرها سيارة نقل الركاب مستو

 يلي:الشروط الخاصة بسيارة نقل الركاب، كما يشترط فيها ما 

ة أن تكون ذات محورين على األقل، وأن يسمح تصميمها بالسير بسرعة السيار    (1

 القاطرة لها.

ة وأن قاطرأن تكون مزودة بوسيلة فرامل تعمل عند تشغيل فرملة الخدمة بالسيارة ال    (2

 يقافهافل إيكون تأثيرها على جميع العجالت، كما يجب أن يكون بها وسيلة فرملة إضافية تك

ن بعيدة تكو في حالة انفصالها عن السيارة القاطرة أثناء السير، وكذلك فرملة تأمين إيقاف

 عن متناول الركاب.

ة، أن تكون مربوطة بالسيارة القاطرة برباط مساعد من سالسل أو حبال معدني    (3

ة هرة ظاباإلضافة إلى الرباط األساسي الذي يؤمن جرها وتوجيهها، ويجب أن تكون األربط

 ليالً ونهاراً لتسهيل الكشف عليها.

  

 (155مادة )
 آلتي:يجب أن تكون أبعاد سيارة النقل الخاص للركاب بكامل حمولتها على النحو ا    -1

 شر متراً عنية الطول: اثنا عشر متراً إذا كانت السيارة ذات محورين أو أكثر، وثما       -أ

 للسيارة مع مقطورة.

 ونصف المتر.العرض: متران   -ب

 االرتفاع عن سطح الطريق: أربعة أمتار وستون سنتيمتراً.    -ج

 ارتفاع أسفل جزء من السيارة عن سطح الطريق: ثالثون سنتيمتراً.      -د

ذه المادة إذا ه( من 1يجوز لإلدارة التجاوز عن كل أو بعض األبعاد المذكورة في الفقرة )    -2

 يسمح بذلك وفي حدود ما يسمح به فقط.كان تصميم السيارة األصلي 

  

 الفرع الثالث

 سيارات النقل الخاص
  

 أوالا 

 أحكام مشتركة بين سيارات النقل الخاص والمقطورات

 ونصف المقطورات المخصصة لنقل األشياء
  

 (156مادة )
معدة  مقاعدال يجوز نقل الركاب في سيارة النقل الخاص إال إذا كانت مزودة من المصنع المنتج ب

 مخصصةللجلوس تتوفر فيها مواصفات السالمة، وال يسمح بوجود ركاب أو أشخاص في األماكن ال

 للحمولة بسيارة النقل الخاص.

  

 (157مادة )
يجب أن يكون لكابينة قائد سيارة النقل الخاص باب بكل جانب على األقل ال يقل االتساع الفعلي 

المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدم  لفتحته عن خمسين سنتيمتراً، ويجب أال تقل

مسند ظهر مقعد قائد السيارة عن خمسة وثالثين سنتيمتراً وبين سطح مقعد القائد وسقف الكابينة عن 



خمسة وثمانين سنتيمتراً، ويُخصص خمسون سنتيمتراً من طول المقعد لقائد السيارة وأربعون 

 سنتيمتراً لكل راكب.

  

 (158مادة )
 مخصصةيجب أن تكون أبعاد سيارة النقل الخاص بكامل حمولتها، والمقطورة ونصف المقطورة ال

 لنقل األشياء، على النحو اآلتي:

 الطول:    -1

 اثنا عشر متراً، بالنسبة لسيارة النقل الخاص ذات محورين أو كثر.       -أ

 عشرون متراً، بالنسبة للقاطرة مع نصف مقطورة.  -ب

 ثمانية عشر متراً، بالنسبة للقاطرة مع مقطورة.    -ج

 .ثالثة وعشرون متراً، بالنسبة للقاطرة مع مقطورة معدة لنقل السيارات      -د

الحر  لطرفاتُزاد النسب المذكورة في البنود من )أ( إلى )د( من هذه الفقرة من        -ه

للسيارات المصممة لبعض ( من المسافة ما بين المحورين بالنسبة %70بنسبة )

حاور أو ثة ماالستعماالت الخاصة كتلك المستعملة في نقل اآلليات الثقيلة، وفي حالة الثال

ور لمحااأكثر تكون الزيادة المذكورة في المسافة ما بين مركز المحور األمامي ومنتصف 

 الخلفية.

لى )هـ( أ( إ)ي البنود من يجوز لإلدارة أن تدخل استثناءات على األبعاد المذكورة ف     -و

 من هذه الفقرة، بشرط أال يشكل ذلك خطراً على تصميم السيارة وحركة المرور.

 العرض:    -2

 قطورة.الم متران وستون سنتيمتراً بالنسبة لسيارة النقل الخاص والمقطورة ونصف       -أ

ذه ند )أ( من هيجوز لإلدارة أن تستثني المقطورات ونصف المقطورات من حكم الب  -ب

ستثني تأن  الفقرة، على أال يزيد العرض في جميع األحوال على ثالثة أمتار، كما يجوز لها

زيد ال يالمقطورات ونصف المقطورات المعدة لنقل اآلليات الثقيلة من ذات الحكم، على أ

 العرض في جميع األحوال على ثالثة أمتار ونصف المتر.

 حمولة(: أربعة أمتار ونصف المتر من سطح األرض.االرتفاع )بما في ذلك ال    -3

 الوزن:    -4

لمصنع يم ابالنسبة لسيارة النقل الخاص ذات المحورين، يُحدد وزنها وفقاً لتصم       -أ

ناً على شر طالمنتج لها، على أال يتجاوز الوزن ثمانية أطنان على المحور األمامي واثني ع

 المحور الخلفي.

لمصنع يم اارة النقل الخاص ذات الثالثة محاور، يُحدد وزنها وفقاً لتصمبالنسبة لسي  -ب

 المنتج، على أال يتجاوز وزنها اإلجمالي خمسة وثالثين طناً.

ً وبالنسبة لسيارة النقل الخاص ذات األربعة محاور أو أكثر، يُحدد وزنها     -ج لتصميم  فقا

 أربعين طناً.المصنع المنتج، على أال يتجاوز وزنها اإلجمالي 

تصميم اً لبالنسبة للقاطرة مع نصف مقطورة ذات المحور الواحد، يُحدد وزنها وفق      -د

 المصنع المنتج، على أال يتجاوز وزنها اإلجمالي ثالثين طناً.

و نصف ثر أبالنسبة للقاطرة ذات المحورين أو أكثر مع مقطورة ذات محورين أو أك       -ه

حور كل مو أكثر، يجب أال يتجاوز وزنها اإلجمالي اثني عشر طناً لمقطورة ذات محورين أ

يه( لتوجلغير قابل للتوجيه، وأال يتجاوز الوزن اإلجمالي على المحور األمامي )القابل 

 ثمانية أطنان.

ة ذات قطورمبالنسبة لسيارة النقل الخاص والقاطرة ذات الثالثة محاور أو أكثر مع      -و

م و نصف مقطورة ذات محورين أو أكثر، يُحدد وزنها وفقاً لتصميمحورين أو أكثر أ

 المصنع المنتج، على أال يتجاوز وزنها اإلجمالي خمسة وأربعين طناً.

ات لهيئللوزير التجاوز عن الحد األقصى للوزن اإلجمالي في مركبات الوزارة وا     -ز

 والمؤسسات التابعة لها إذا اقتضت الضرورة ذلك.



 مولة:الح    -5

اص الخ ال يجوز تحميل المحور األكثر عبئاً من حيث الحمولة في سيارة النقل       -أ

لمنتج اصنع والمقطورة ونصف المقطورة أكثر من اثني عشر طناً، مع االلتزام بما يحدده الم

 إذا كان الوزن أقل من ذلك.

 ثر منتحتوي على أكبالنسبة لسيارة النقل الخاص والمقطورة ونصف المقطورة التي   -ب

 تي:محورين، تكون حمولة المحور األكثر عبئاً من محورين متتابعين، على النحو اآل

بعة صوى سإذا كانت المسافة بين المحورين تسعين سنتيمتراً، تكون الحمولة الق    (1

 آالف وثالثمائة وخمسين كيلوجراماً.

2)     ً يادة رات ز عن كل خمسة سنتيمتتزيد الحمولة بمعدل ثالثمائة وخمسين كيلوجراما

 ألقصىفي المسافة بين المحورين المتتابعين، وال يجوز أن تتجاوز الحمولة الحد ا

 ( من هذا البند.1المبين في البند الفرعي )

  

 (159مادة )
ذه ه( من 158( من المادة )5( و)4تسري األوزان والحموالت المنصوص عليها في الفقرتين )

سيارة سيارات النقل الخاص للركاب، ويجب أن يُراعى في تحديد الوزن متانة الالالئحة على 

 وإطاراتها وقوة محركها وأجهزتها الميكانيكية.

  

 ثانياا 

 سيارات النقل الخاص )غمارتين فأكثر(
  

 (160مادة )
 قلها لنيجب أن تكون سيارة النقل الخاص )غمارتين فأكثر( مصممة بحيث يعد الجزء األمامي من

ركوب األشخاص، ويكون مجهزاً بمقاعد تتسع لتسعة أشخاص على األكثر ويكون له باب مستقل ل

 األشخاص، ويعد الجزء الخلفي لنقل األشياء ويكون له مدخل مستقل.

  

 الفرع الرابع

 السيارات ذات االستعمال الخاص
  

 أوالا 

 أحكام مشتركة بين السيارات ذات االستعمال الخاص
  

 (161مادة )
 تعتبر من السيارات ذات االستعمال الخاص المركبات اآلتية:    -1

( من هذه 96)( من الفقرة األولى من المادة 4المركبات المنصوص عليها في البند )       -أ

 الالئحة.

 اآلالت والمعدات اآلتية:  -ب

 آالت ومعدات الضغط والحفر والتنقيب.    (1

 آالت ومعدات البناء والهدم.    (2

 آالت شق وتسوية ورصف التربة.    (3

 آالت رسم الخطوط بالطالء على الطرق.    (4

 آالت قطع األشجار ومعداتها.    (5

 آالت ومعدات المكابس والمناشر والموازين والمقاييس.    (6

 اآلالت والمعدات الخاصة بالمناجم والمحاجر.    (7

 والنقل.آالت ومعدات الرفع والتحويل والتفريغ     (8



كات آالت ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوط والبخار المجهزة بمحر    (9

 إضافية.

 آالت ومعدات التسخين والغلي والكسارات والصقل والطالء.        (10

ة لحجاراآلالت والمعدات الخاصة بصنع وتغيير شكل الرمال واألتربة وا        (11

 والرخام.

 ومعدات مماثلة تحددها اإلدارة. أية آالت        (12

هذه المادة أن  ( من1يُشترط لتسجيل اآلالت والمعدات المذكورة في البند )ب( من الفقرة )    -2

 مليه،تكون صالحة بحسب تصميمها للسير على الطريق دون أن تسبب أية أضرار به أو بمستع

ة لالئحانصوص عليها في هذه ولإلدارة إعفاؤها والعربات من بعض شروط المتانة واألمن الم

الطالء وايات والتي تتعلق باألوزان واألبعاد والقاعدة والموتور واألنوار وآلة التنبيه والي

 والعجالت، اكتفاًء بما جاء بتصميمها وتجهيزها والغرض المصممة من أجله.

  

  

 (162مادة )
ن ممة والمرخص لها ميُحظر استعمال السيارات ذات االستعمال الخاص في غير الغرض المص

 أجله.

دم مع ع يُحظر وجود أية حمولة على السيارة ذات االستعمال الخاص أو ركاب عدا قائدها، وذلك

 ف.( من هذه الالئحة بشأن سيارات اإلسعا163اإلخالل بحكم الفقرة الثانية من المادة )

  

 ثانياا 

 سيارات اإلسعاف
  

 (163مادة )
ن ثمانيولنقل المصابين والمرضى في سيارة اإلسعاف عن مائة  يجب أال يقل طول المكان المخصص

م أو قات مصنفرسنتيمتراً، وأن تكون هذه السيارات من النوع المقفول وأن يكون زجاجها من النوع ال

 اللون.

مح ة أن تسإلدارويجب أن يُجهز السرير أو الناقلة في سيارة اإلسعاف بموانع اهتزاز كافية، ويجوز ل

 أو أكثر داخل صندوق السيارة. بوجود مقعد

 ويجب أن يُكتب على جانبي سيارة اإلسعاف الجهة التابعة لها والغرض الذي خصصت له.

  

  

 ثالثاا 

 سيارات اإلطفاء

 (164مادة )
 الزمةيجب أن تُجهز سيارة اإلطفاء بما يفي بالغرض المخصص لها وأن تكون جميع األجهزة ال

ى كتب عليُ جب أن تُتخذ كافة االحتياطات لسالمة العاملين عليها، ويمثبتة بها تثبيتاً محكماً، وأن 

 جانبي السيارة الجهة التابعة لها.

 ها فيويجوز لسيارة اإلطفاء أن تقطر أية أجهزة أو مقطورات أو نصف مقطورات يلزم استعمال

 اإلطفاء.

  

 الفرع الخامس

 الدراجات اآللية
  

 (165مادة )



(، 132(، )131)(، 130الفقرتان األولى والثانية(، ) 129أحكام المواد ) تسري على الدراجات اآللية

 - 142( و)7فقرة  - 141(، )138(، )137(، )3عدا الفقرة  136(، )3و 2و 1الفقرات  133)

 ( من هذه الالئحة.5و 4الفقرتان 

  

  

  

 (166مادة )
نبيها من جا وأن يزود كل جانبيجب أن تزود الدراجة اآللية برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف، 

 بدواسة مخصصة لقائدها.

  

 (167مادة )
ركوبه، سمح بيال يُسمح بركوب أي شخص مع قائد الدراجة اآللية، إال إذا كان له مقعد مصمم أصالً 

 وكان عمره يزيد على خمس عشرة سنة.

  

 (168مادة )
ي فوافر البضائع، فيجب أن تت إذا كانت الدراجة اآللية مزودة بصندوق لركوب األشخاص أو نقل

 الصندوق الشروط اآلتية:

 أن يكون محكم التثبيت بقاعدة الدراجة.    -1

 أن يكون مزوداً بموانع اهتزاز مناسبة وكافية.    -2

 ية.اآلل أن يكون محموالً على عجلة أو عجالت تتوافر فيها نفس شروط عجالت الدراجة    -3

 ي:أال تتجاوز أبعاده ما يل    -4

 بالنسبة للصندوق األمامي أو الخلفي:       -أ

 الطول: ال يزيد على مائة وعشرين سنتيمتراً.    (1

 العرض: ال يزيد على مائة وعشرين سنتيمتراً.    (2

 طول الصندوق مع الدراجة: ال يزيد على أربعة أمتار.    (3

 بالنسبة للصندوق الجانبي:  -ب

 ل الدراجة.الطول: ال يزيد على طو    (1

 العرض: ال يزيد على ستين سنتيمتراً.    (2

رتفاع ازيد يفي الحالتين المذكورتين في البندين )أ( و)ب( من هذه الفقرة، يجب أال     -ج

الصندوق عن سطح األرض على مائة وعشرين سنتيمتراً، كما يجب أال يحجب ارتفاع 

راجة الد أن يكون توازن الصندوق مع الصندوق بحمولته الرؤية عن قائد الدراجة، ويُشترط

 محفوظاً.

  

 الفرع السادس

 الجرار
  

 (169مادة )
 يجب أن يكون للجرار محوران على األقل.

  

 (170مادة )
 ال يجوز أن تتجاوز أبعاد الجرار اإلنشائي ما يلي:

 الطول مع الملحقات: خمسة عشر متراً.    (1

 العرض: متران ونصف المتر.    (2

 االرتفاع من سطح األرض: ثالثة أمتار ونصف المتر.    (3



  

 الفرع السابع

 مركبات ذوي اإلعاقة
  

 (171مادة )
ر لة تأثيإلزا يُشترط في مركبة ذي اإلعاقة أن تكون مزودة بالجهاز أو األجهزة المناسبة والكافية

 اإلعاقة على قدرة قائدها على قيادتها.

ة للمركب إلدارةامعاينة طبيب األمن العام أو أية جهة أخرى تحددها ويتعين قبل البدء في اإلجراءات 

ات يجب إثبها، ووالتأكد من أن األجهزة التي زودت بها كافية إلزالة تأثير إعاقة قائدها على قيادت

 نتيجة المعاينة في تقرير يُرفع إلى اإلدارة.

  

  

  

  

  

  

 الفرع الثامن

 مركبات النقل العام
  

 (172مادة )
ة المعني وزارةيكون تحديد الشروط الخاصة المطلوبة في كل مركبة من مركبات النقل العام بمعرفة ال

 ، عمالً جمهوربالمواصالت، بالتنسيق مع اإلدارة وبالرجوع لنوع المركبة والخدمة التي ستقدمها لل

الشروط ومة ( من القانون. وذلك دون اإلخالل بالشروط العا18بحكم الفقرة األولى من المادة )

ئحة الال الخاصة األخرى المطلوب توافرها في كل مركبة من تلك المركبات بمقتضى القانون وهذه

 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 الفرع التاسع

 المركبات المزودة بصناديق أو صهاريج
  

 (173مادة )
للشروط الواجب  ئحة المنظمة( من هذه الال168ال تخل األحكام الواردة في هذا الفرع بأحكام المادة )

 توافرها في صندوق نقل الركاب أو البضائع الذي قد تُزود به الدراجة اآللية.

  

 (174مادة )
سماك ا أو األتقاتهإذا كان الصندوق المزودة به المركبة مخصصاً لنقل الثلج أو اللحوم أو األلبان ومش

يوم أو األلمنبالصاج غير القابل للصدأ أو بأو الطيور المذبوحة، وجب أن يكون مبطناً من الداخل 

يكون  جب أنالقصدير الجيد أو أية مواد أخرى تراها اإلدارة آمنة لنقل مثل هذه األشياء، كما ي

لها  لمخصصمستوفياً لالشتراطات الصحية األخرى المقررة، وال يُسمح بنقل أية مواد أخرى غير ا

 ي الصندوق ولو كان فارغاً.في الصندوق، كما ال يُسمح بركوب األشخاص ف

  

 (175مادة )
ي فوافر إذا كانت المركبة مزودة بصهريج لنقل الماء أو غيره من المواد السائلة، وجب أن تت

 الصهريج الشروط اآلتية:

أن يكون الصهريج مصنوعاً من معدن متين طبقاً ألصول الصناعة. ويجوز لإلدارة     (1

فايبر جالس( أو البالستيك أو أية مادة تراها آمنة لنقل المواد تحديد مادة األلياف الزجاجية )ال



شريطة موافقة الجهة المختصة بوزارة الصحة مع إرفاق  -بحسب نوع كل سائل  -السائلة 

شهادة من الجهة المصنعة بسالمة تلك المادة والمواد الداخلة في تصنيعها لتخزين المياه أو 

 وال، وضمان عدم تسرب السوائل منها.غيرها من المواد السائلة بحسب األح

كل شأن يكون الصهريج مثبتاً على حماالت خاصة بطريقة مأمونة وأن يكون على     (2

 بيضاوي أو دائري.

كون أن يوأن تكون فتحة َملء الصهريج في أعلى جزء منه وأن يُحكم إغالق غطائها،     (3

 ح بتسرب السوائل.الصهريج مجهزاً بصنبور للتفريغ مقفول ومحكم ال يسم

 له.أن يكون الصهريج مزوداً بصمام يكفل تسرب الغازات عند زيادة الضغط داخ    (4

صاج و الأن تكون صهاريج نقل مياه الشرب أو السوائل الغذائية مبطنة بالقصدير أ    (5

ن أسوائل وع الالمجلفنين أو ما يشابههما من المعادن أو المواد التي ال تتفاعل كيميائياً م

من  تكون مطلية من الخارج بمادة مانعة للصدأ. ويستثنى من ذلك الصهاريج المصنوعة

ا عن ميزهمادة )الفايبر جالس(، وفي جميع األحوال تُعلَّم صهاريج نقل المياه بعالمة ت

 غيرها.

  

 (176مادة )
ار أو ها غبمنإذا كان الصندوق أو الصهريج المزودة به المركبة معداً لنقل مواد يمكن أن ينبعث 

 لخطر،لروائح كريهة أو من شأنها إيذاء مستعملي الطريق أو الجمهور أو إزعاجهم أو تعرضهم 

ن ن يكوأكالجبس والجير واإلسمنت والرمل والحصى والفحم والقاذورات واألسمدة وغيرها، فيجب 

ي أأو  ائحةالصندوق أو الصهريج محكم اإلغالق أو مغطى بغطاء متين يمنع إثارة أي غبار أو ر

 شيء من الحمولة أثناء سيرها.

  

  

  

 (177مادة )
 ليها فيصوص عال يجوز أن تتجاوز أبعاد المركبة مع الصندوق أو الصهريج المزودة به األبعاد المن

جهيز ن يجب تإلنساهذه الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وباستثناء العربات التي تسير بقوة ا

 خاص لقائدها بجوار الصندوق أو الصهريج.المركبة بمكان 

  

 (178مادة )
 تصريحبال يجوز زيادة طول أو عرض أو ارتفاع الحمولة عن الصندوق المزودة به المركبة إال 

تجاوز بسمح خاص من اإلدارة وبعد تقديم ملحق لوثيقة التأمين األصلية يغطي تلك الزيادة، وال يُ 

 ارة.امية للسيارة، ويحظر وضع أحمال على كابينة السياألبعاد المذكورة من الناحية األم

يَّز ن تُمأوفي حالة التصريح للمركبة بزيادة طول أو عرض أو ارتفاع الحمولة عن الصندوق، يجب 

براية  ون أوالحمولة البارزة من خلف المركبة ومن جوانبها ومن أعالها بعالمات تحذير حمراء الل

أو تُميِّز  بأن تكون واضحة الرؤية من قائدي المركبات األخرى، حمراء بارزة يسمح حجمها ولونها

 بضوء أحمر ليالً.

  

  

  

 الفرع العاشر

 نقل المفرقعات والمواد الخطرة، وبعض الشروط الخاصة األخرى
  

 (179مادة )



ات اإلجراءابط وال يجوز نقل المفرقعات أو المواد الخطرة في المركبات إال في الحاالت ووفقاً للضو

ما في بإجراءات وقواعد وشروط استيراد المفرقعات و 1977( لسنة 4الواردة في القرار رقم )

 حكمها وبإجراءات الحيازة واإلحراز والحمل بالنسبة لها وتعديالته.

  

 (180مادة )
ة يجوز لإلدارة أن تضيف لبعض أنواع المركبات شروطاً خاصة أخرى تتصل باألمن والمتان

وعات الشروط الواردة في هذا الفصل، مثل المركبات المخصصة لري المزروسالمة البيئة غير 

والمركبات المخصصة لنقل الطلبة وغيرها من المركبات، متى كان ذلك ضرورياً لسالمة 

 وحفظ األرواح والممتلكات العامة والخاصة. المرور

هذا  المبينة فيويجوز لإلدارة استثناء بعض أنواع المركبات من كل أو بعض الشروط الخاصة 

شكل يوال  الفصل متى كان طبيعة تصميمها تسمح بذلك، وكان ذلك ال يتعارض مع سالمة المرور

 خطراً على األرواح والممتلكات العامة والخاصة.

 الباب الخامس

 اللوحات
  

 الفصل األول

 أنواع وشكل وبيانات اللوحات
  

 الفرع األول

 لوحات الفحص
  

 (181مادة )
 ا متىلوحات فحص لمن يزاولون االتجار في المركبات أو استيرادها أو إصالحه تصدر اإلدارة

وحات لصدار كانوا مسجلين بهذه الصفة بالسجل التجاري، وذلك بعد أداء الرسوم المقررة. ويكون إ

 الفحص ألي غرض من األغراض اآلتية:

 انتقال المركبة من ميناء الوصول إلى المحل التجاري.    (1

 تجربة المركبة أمام المشتري.    (2

 انتقال المركبة إلى مكان اإلصالح.    (3

 تجربة المركبة بعد إصالحها.    (4

 انتقال المركبة إلى اإلدارة لتسجيلها.    (5

 دم إتماملة عانتقال المركبة من اإلدارة إلى المكان الذي يحدده طالب التسجيل في حا    (6

 إجراءات التسجيل.

 لوحات الفحص إلى اإلدارة بمجرد انتهاء الغرض الذي ُمنحت من أجله. ويجب رد

  

 (182مادة )
ن هذه ( م181يجوز لإلدارة أن تمنح لوحات فحص ألشخاص غير األشخاص المذكورين في المادة )

 الالئحة، وذلك بعد أداء الرسوم المقررة، وبشرط:

 حات الفحص.أن تكون المركبة مملوكة للمرخص له باستعمال لو    (1

أن يقود المركبة الشخص المرخص له باستعمال لوحات الفحص أو شخص يعمل     (2

 عنده أو المشتري المحتمل للمركبة.

 أن يكون من سيقود المركبة مرخصاً له بقيادة مركبة من ذات النوع.    (3

 أال تحمل المركبة بضاعة أو ركاباً بأجر أو بغير أجر.    (4

ات لوح مركبة وثيقة تأمين سارية لمدة صالحية لوحات الفحص، أو تكونأن تحمل ال    (5

 الفحص ذاتها تحمل غطاء تأميني ساري الصالحية ألي مركبة تصرف لها.



 (183مادة )
اً يتم ( من هذه الالئحة لمدة ال تجاوز عشرين يوم182يكون صرف لوحات الفحص طبقا للمادة )

كبة ل المرتأخير عن كل يوم أو جزء من اليوم إذا لم تسجخاللها تسجيل المركبة، وتُحتسب رسوم 

ذلك، لرراً خالل المدة المذكورة، ويجوز لإلدارة أن تتجاوز عن التأخير في التسجيل متى رأت مب

 ويجب رد لوحات الفحص بمجرد تسجيل المركبة والحصول على لوحات أرقام التسجيل.

  

 (184مادة )
من  ُمنحت ترخيصاً لها بالسير في الطريق العام لألغراض التييعتبر إصدار لوحات فحص للمركبة 

 أجلها هذه اللوحات، ولو لم تكن المركبة مسجلة.

فإذا ُضبطت  ويجوز لإلدارة تحديد أوقات أو أماكن محددة لسير المركبة الصادر لها لوحات الفحص.

 روط منحشي من أددة أو خولف المركبة مسيَّرة في الطريق العام بالمخالفة لألوقات أو األماكن المح

دارة ( من هذه الالئحة، وجب على اإل182( و)181لوحات الفحص المنصوص عليها في المادتين )

 سحب لوحات الفحص بالطريق اإلداري، وعندئذ تعتبر المركبة مسيرة بغير ترخيص.

  

 (185مادة )
ة، إلدارااللتين تحددهما  يُقدم طلب صرف لوحات الفحص إلى اإلدارة على النموذج ووفق اآللية

 وتُرفَق بالطلب المستندات اآلتية:

 ما يثبت شخصية وصفة ومحل إقامة ومحل عمل طالب لوحات الفحص بسند مقبول    (1

 وفقاً لهذه الالئحة.

و أبات ما يفيد القيد بالسجل التجاري، بالنسبة لمن يزاولون االتجار في المرك    (2

 استيرادها أو إصالحها.

( 181) إثبات الحاجة إلى لوحات الفحص بالنسبة لألشخاص المذكورين في المادتين    (3

ذه هعمال ( من هذه الالئحة، مع تقديم كافة البيانات الخاصة بالمركبة المطلوب است182)

 اللوحات لها ومستندات ملكيتها.

 اإليصال الدال على أداء الرسوم المقررة.    (4

  

 (186مادة )
 اإلدارة للوحات الفحص أرقاماً مسلسلة، وتكون أوصاف لوحات الفحص كاآلتي:تُعطي 

 تكون قاعدة اللوحة باللون األبيض.    (1

 تدون األرقام على اللوحة باللغة العربية.    (2

حمر، ن األتُكتب على اللوحة كلمة )البحرين( باللغتين العربية واإلنجليزية باللو    (3

 ربيةي الصق مكتوب عليه عبارة )مملكة البحرين( باللغتين العويوضع عليها شريط أمن

 واإلنجليزية.

 لقسمايوضع على اللوحة علم مملكة البحرين كعالمة مميزة، وذلك بشكل عرضي في     (4

 العلوي في وسط اللوحة.

 سم(. 15.5×  30.5تكون أبعاد اللوحة: )    (5

عار شريط أمني متطور يحتوي على الشتحتوي اللوحة في أقصى اليمين منها على     (6

 الرسمي للوزارة وفقاً للنموذج الذي تحدده اإلدارة.

  

 (187مادة )
سجيل تسحب اإلدارة لوحات الفحص من المركبات التي تم تسجيلها، وتصرف لها لوحات أرقام ت

 بدالً منها.

  

  



  

 (188مادة )
وحات ( من هذه الالئحة في شأن ل187( إلى )181فضالً عن األحكام الواردة في المواد من )

 لقانون.( من ا12( و)11الفحص، تسري على هذه اللوحات الضوابط المنصوص عليها في المادتين )

  

 الفرع الثاني

 لوحات أرقام التسجيل
  

 أوالا 

 شكل وبيانات لوحات أرقام تسجيل جميع المركبات،

 ما عدا المقطورات ونصف المقطورات وسيارات السباق
  

 (189مادة )
وحات لفيما عدا المقطورات ونصف المقطورات وسيارات السباق، يختلف شكل وبيانات     -1

 أرقام التسجيل بحسب نوع كل مركبة، وذلك على النحو اآلتي:


