
يسحب أشياء تعرقل السير أو تكون خطراً عليه أو على باقي مستعملي الطريق، ويحظر على أي 

 شخص الركوب أمام قائد الدراجة.

نها ينجم ع أخرى وال يجوز لقائد الدراجة السير معوجاً أو االندفاع بسرعة خطرة أو السير بأية حالة

 طريق.خطر على مستعملي ال

  

 (73مادة )
 ال يجوز تحميل العربات بأكثر من طاقة الحيوان أو اإلنسان الذي يجرها.

  

 الفرع الحادي عشر

 واجبات قائدي المركبات تجاه المشاة
  

 (74مادة )
نب ى جوايجب على قائدي المركبات أال يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على األرصفة أو عل

ج أي سيرون في نهر الطريق، وعليهم عند اللزوم التوقف لتجنب إزعاالطريق، وكذلك الذين ي

 مستعمل للطريق، خاصة في المناطق المأهولة والتي يكثر فيها المشاة.

  

  

 (75مادة )
على قائد المركبة أن يهدئ من سرعتها عند اقترابه من ممر خاص بالمشاة محدد 

ضوئية أو  مرور بواسطة إشارات عنده على سطح الطريق ويُنظم المرور مرور بعالمات

عد فتح ر، وبمرور، فإذا كان الطريق مغلقاً أمامه فعليه أن يتوقف قبل المم أو رجل مرور عالمات

 له ال يبدأ السير حتى خلو الممر من المشاة الذين بدأوا بالعبور. المرور

 ة الذينلمشاو إزعاج االمركبات، فعلى قائد المركبة عدم عرقلة أ مفتوحاً لمرور وإذا كان المرور

 بدأوا بالعبور.

  

 (76مادة )
عنده  مرورإذا صادف قائد المركبة ممراً خاص بالمشاة محدداً بعالمات على سطح الطريق ولكن ال

من  ترابهمرور، فعليه مراعاة أن يكون اق أو رجل مرور ضوئية أو عالمات مرور ال تنظمه إشارة

يتوقف  يه أنالمشاة الذين بدأوا في عبور الممر، ويجب عل الممر بسرعة هادئة للغاية وعدم إزعاج

 تماماً حتى يتم المشاة عبورهم.

  

  

  

  

 (77مادة )
لمجال ايفسح يجب على قائد المركبة عند تغيير اتجاه مركبته للدخول في طريق آخر أن يسير ببطء ل

 يتم عبورهم.للمشاة الذين بدأوا في عبور هذا الطريق، وعليه أن يتوقف تماماً حتى 

  

 الفصل الثاني
 المشاة مرور قواعد

  

 (78مادة )
السير في نهر الطريق،  -مع وجود األرصفة  -يجب على المشاة السير على األرصفة، ويمتنع عليهم 

وفي حالة عدم وجود أرصفة يجب عليهم السير في أقصى يسار نهر الطريق المضاد التجاه سيرهم، 



أقصى يمين نهر الطريق في اتجاه سيرهم بعد التأكد من عدم تعرضهم ومع ذلك يجوز لهم السير في 

 لخطر المركبات الالحقة لهم.

 (79مادة )
انب ى الجيجوز للمشاة استعمال نهر الطريق إذا كانوا في مجموعات أو مواكب، بشرط التزام أقص

ل تعماأو اس األيمن من نهر الطريق في اتجاه حركة سيرهم، ويجب عليهم في هذه الحالة إعطاء

 اإلشارات المناسبة للتنبيه على وجود المجموعة أو الموكب.

و أو عربة ئية أويسري حكم الفقرة األولى من هذه المادة إذا كان بعض المشاة يدفع أمامه دراجة هوا

 .لمشاةاأية أشياء أخرى أو كان يقود دراجة هوائية، متى كان يستخدم األماكن المخصصة لسير 

  

 (80مادة )
وعليهم  ال يجوز للمشاة عبور الطريق من األماكن المخصصة لسير المركبات أو من نهر الطريق،

ند بور عأن يستخدموا في ذلك أقرب ممر لعبور المشاة في حالة وجوده، فإن لم يوجد فيكون الع

طع و تقاأتقاطع الطريق. وإذا كان البد من عبور الطريق في حالة عدم وجود ممر لعبور المشاة 

ن ثبت مطريق، فيجب على من يرغب في العبور من المشاة أن يتوخى الحرص والحذر التام وأن يت

مسافة  أقصر أو دون أي خطر منه أو عليه أو من أن بإمكانه القيام بذلك دون إعاقة لحركة المرور

 بين جانبي الطريق.

 وال يجوز للمشاة الوقوف في نهر الطريق بغير ضرورة.

  

 (81مادة )
على المشاة، عند عبورهم نهر الطريق من الممر المخصص لعبور المشاة والمحدد يجب 

 مرور، إتباع اآلتي: بعالمات

 ها.بزام ضوئية خاصة بالمشاة، فعليهم االلت مرور إذا كان الممر مجهزاً بإشارات    (1

بات كلمرا مرور ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات    (2

ر عبو مرور، فال يجوز لهم ضوئية أو بمعرفة رجل مرور عند هذا الممر منظماً بإشارات

تسمح  الضوئية أو إشارات رجل المرور نهر الطريق طالما كانت إشارات المرور

 للمركبات بالسير.

  

 (82مادة )
 مصرحال ال يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية والمواكب الرسمية وسائر المواكب األخرى

 بها.

  

 (83مادة )
دفع أو أو بال آلليةيجوز لمركبات المرضى أو كبار السن أو ذوي اإلعاقة التي تسير بالقوة الذاتية أو ا

 الجر أن تسير فوق األرصفة وعلى جوانب الطريق المصرح للمشاة بالسير فيها.

  

  

  

  

 الفصل الثالث

 مواقف الشركات الخاصة
  

 (84مادة )



طة، األنش كل مؤسسة أو شركة خاصة تمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو غير ذلك منيتعين على 

نية السك ولديها سيارات مخصصة إلدارة نشاطها، أن توفر مواقف خاصة كافية وبعيدة عن المناطق

 للمركبات التابعة لها أو المركبات التي تتردد عليها.

 د عددرسها المؤسسات والشركات الخاصة وتحديوتتولى اإلدارة تصنيف فئات األنشطة التي تما

 المواقف التي ينبغي أن توفرها كل فئة منها.

صف نويتعين على مؤسسات وشركات تأجير المركبات بأنواعها أن توفر مواقف كافية لتستوعب 

 لشركةاعدد المركبات المرخص بها للمؤسسة أو الشركة على األقل. وفي حالة طلب المؤسسة أو 

ا رى بمداد تراخيص المركبات، فيجب عليها زيادة مساحة المواقف أو تخصيص مواقف أخزيادة أع

 يضمن استيعاب نصف مجموع عدد المركبات المطلوب الترخيص بها.

  

  

  

 الباب الثاني
 وخطوط تنظيم المرور عالمات وإشارات المرور

  

 (85مادة )
ً  وخطوط تنظيم المرور تكون عالمات وإشارات المرور ملكة مة في لالتفاقيات الدولية النافذ طبقا

 البحرين.

أو تعليمات رجل  وخطوط تنظيم المرور وال يعفي وجود عالمات وإشارات المرور

 مستعملي الطريق بأية حال من واجبهم في التزام الحرص والحذر. المرور

  

 (86مادة )
ت الالدوعلى  عد المروراألولوية على قوا تكون للتعليمات واإلشارات الصادرة من رجل المرور

 وخطوط تنظيم المرور. الضوئية وعالمات وإشارات المرور إشارات المرور

 الضوئية األولوية على دالالت عالمات المرور. وتكون لدالالت إشارات المرور

  

 (87مادة )
 اليدوية الدالالت اآلتية: تكون إلشارات رجل المرور

م، يعني ألمالى شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى امد الذراع مرفوعاً إلى أعلى أو ع    (1

 القادمة من األمام في مواجهة بطن الكف. إيقاف حركة المرور

ة حرك مد الذراع أفقياً على مستوى الكتف والكف موجه إلى األمام، يعني إيقاف    (2

 القادمة من الخلف في مواجهة ظهر الكف. المرور

 وى الكتف أو الذراعين معا، يعني إيقاف حركةمد الذراع أفقياً وعلى مست    (3

 القادمة من أي اتجاه يتقاطع مع إشارة مد الذراع أو الذراعين. المرور

 ت.ركباخفض الذراع أو الذراعين بعد التأكد من الوقوف الفعلي للم ويجوز لرجل المرور

لذي ه اتجاالمركبات في اال تحريك الذراع بحركة نصف دائرية، يعني السماح بمرور    (4

 يشير إليه اتجاه دوران الذراع في حركة من أعلى إلى أسفل.

  

 (88مادة )
 التالية الدالالت المذكورة قرين كل منها: تكون لعالمات المرور

 ق.لطري: تنبه مستعملي الطريق إلى مواقع الخطر على اعالمات التحذير من الخطر    (1

ر أو نتظاناطق التي يُسمح أو يُحظر فيها اال: تبين المعالمات الوقوف واالنتظار    (2

 الوقوف أو كالهما، أو تحدد مكان أو وقت االنتظار أو تسمح به لفترة معينة.



نة معي : تستعمل لمنع مستعملي الطريق من القيام بأعمالعالمات المنع واإللزام    (3

 يقتضيها نظام المرور.

 ت فيالقواعد الخاصة ببعض األولويا : تبين لمستعملي الطريقعالمات األولوية    (4

ف عند لوقوالتقاطعات واألجزاء الضيقة من الطريق، أو تفيد إلزام قائد المركبة بضرورة ا

 العالمة وعدم التحرك إال بعد التأكد من إمكان التحرك دون أي خطر.

أو  تشادا: تعطي مستعملي الطريق بعض اإلرعالمات اإلرشاد أو اإلعالم أو التوجيه    (5

 التوجيهات أو تزودهم ببيانات ذات فائدة لهم أثناء استخدامهم الطريق.

ردة ات الوامواصفوتكون جميع العالمات المذكورة في الفقرة األولى من هذه المادة طبقاً لألشكال وال

 في االتفاقيات الدولية النافذة في مملكة البحرين.

  

 (89مادة )
 لتنظيم سير المركبات على النحو اآلتي: الضوئية تكون دالالت إشارات المرور

 اً.: يعني استمرار سير المركبات مع توخي االحتياط حتى يصبح الطريق خاليالنور األخضر

خط  تجاوز: يظهر بعد النور األخضر، ويعني أنه يجب على المركبة أن تتوقف وال تالنور األصفر

وفي حالة  وئية أو منطقة عبور المشاة،الض الوقوف أو الخط الذي في مستوى عامود إشارة المرور

 ر.عدم إمكان التوقف بأمان فلقائد المركبة أن تستمر في السير مع اتخاذ الحيطة والحذ

مركبات ح للالضوئية وتسم التي تدل عليها إشارة المرور : يشير إلى اتجاهات المرورالسهم األخضر

 بالسير فيها.

 لحذر.حيطة وااذ البالمركبة إذا كان الطريق خالياً، مع اتخ : يعني إمكان السيرالنور األصفر المتقطع

 ون في: يعني وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لخط الوقوف أو الخط الذي يكالنور األحمر

 الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة. مستوى عامود إشارة المرور

  

 (90مادة )
 خصصة لعبور المشاة على النحو اآلتي:الضوئية الم تكون دالالت إشارات المرور

 : يعني السماح للمشاة بعبور الطريق.النور األخضر

 : يعني حظر عبور الطريق على المشاة.النور األحمر أو األصفر

ركبات، ن الم: تعني إمكان عبور المشاة إذا كان الطريق خالياً مإشارة خاصة بها نور أصفر متقطع

 مع اتخاذ الحيطة والحذر.

  

 (91دة )ما
 ر.على سطح الطريق بهدف االستعانة بها في تنظيم حركة المرو تُرسم خطوط تنظيم المرور

  

 (92مادة )
 تعني الخطوط الطولية المتصلة على سطح الطريق حظر تجاوز هذه الخطوط أو تخطيها.

ير سبال ضرورة االلتزام وتعني الخطوط الطولية المتقطعة أو المجزأة أو خطوط مسارات المرور

اهها، و اتجبين هذه الخطوط، ما لم تدع الحاجة إلى انتقال المركبة إلى مسار آخر حسب سرعتها أ

 وفي هذه الحالة يجب مراعاة قواعد تغيير االتجاه.

لمركبة ائد اقوإذا ُوجد الخطان الطوليان )المتصل والمجزأ( بجوار بعضهما، فإن هذا يعني أن على 

 إليه. االلتزام بمدلول الخط األقرب

  

 (93مادة )
 الموضحة على سطح الطريق كاآلتي: تكون خطوط تنظيم المرور



عالمة بةً لخط الوقوف: ويحدد األماكن التي يجب على المركبات الوقوف خلفها استجا       أ(

حركة المنظم ل الضوئية أو إشارات رجل المرور أو النور األحمر في إشارات المرور” قف“

 المرور.

ى هي علوعبور المشاة: وتحدد األماكن التي يجب على المشاة عبور الطريق منها،  خطوط  ب(

 نوعين:

و أ مرور خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة ينظم عبور المشاة عندها رجل    -1

 ضوئية. مرور إشارة

خطوط عرضية متوازية بيضاء وسوداء، وال ينظم عبور المشاة عندها     -2

 مرورضوئية، وللمشاة األولوية في عبور الطريق من خاللها. ةأو إشار مرور رجل

مات لتعليخطوط أخرى: كاألسهم أو الخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعني تكرار ا    ج(

 الدولية. التي تعطيها عالمات المرور

  

 (94مادة )
ة ور، وأجهزوخطوط تنظيم المر يُحظر على الكافة إلحاق أي ضرر بعالمات وإشارات المرور

 األخرى، أو تغيير معالمها أو مراكزها أو اتجاهاتها. توجيه المرور

  

 (95مادة )
اك مع ارتب يحظر على الكافة تركيب أية لوحات أو إعالنات أو أجهزة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث

المات ه العاألخرى، أو يكون من شأنها أن تجعل هذ أو أجهزة توجيه المرور مدلول عالمات المرور

 أو األجهزة أقل وضوحا أو فاعلية.

  

 القسم الثالث

 تسجيل المركبات
  

 الباب األول

 المركبات وأنواعها
  

 (96مادة )
 بات ما يلي:( من القانون، تشمل أنواع المرك4مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة الثانية من المادة )

 عدد الوتكون مصممة بحيث تتسع لالسيارة الخاصة: وهي المعدة لالستعمال الشخصي،     -1

ة سيار يزيد على أثني عشر شخصاً بما في ذلك قائدها، وتكون هيئة تصميمها ليست على شكل

 نقل ركاب.

عدد لسيارة نقل خاص للركاب: وهي المعدة لنقل الركاب، وتكون مصممة بحيث تتسع     -2

 يزيد علي اثني عشر شخصاً، وأنواعها:

دى للين اص للركاب )باص خاص(، وهي المعدة لنقل الموظفين والعامسيارة نقل خ       -أ

 مالك السيارة وعائالته أو لنقل طلبة المدارس، ويقتصر استعمالها على األغراض

 المخصصة لها دون غيرها.

 سيارة سياحية، وهي المعدة للرحالت أو للسياحة.  -ب

شياء، ن األموانات والبضائع أو غيرها سيارة نقل خاص: وهي المعدة لنقل األشياء والحي    -3

 وتقتصر على االستعمال الشخصي.

سيارة ذات استعمال خاص: السيارة المعدة لالستعمال في غرض خاص بصفة دائمة وال     -4

تستعمل في غيره، وال يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها استعمالها في نقل األشخاص أو 

ئق، وسيارات اإلسعاف، وسيارات نقل المياه ونزح األشياء. ومثالها: سيارات إطفاء الحرا



المجاري، وسيارات التصوير السينمائي والتلفزيوني، وورش التصليح المتنقلة، وغيرها من 

 المركبات التي ال يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها استعمالها في نقل األشخاص أو األشياء.

از ارتك لمقطورة ونصف المقطورة بعدالقاطرة: مركبة مزودة بمحرك آلي، مصممة لجر ا    -5

 جزء منها على مؤخرتها.

 راعي وماو الزأالمركبة اإلنشائية والزراعية: كل مركبة آلية تستخدم في العمل اإلنشائي     -6

 لي لمآيتصل بهما. ويندرج تحتها اآلالت الرافعة، والجرار الذي هو مركبة مزودة بمحرك 

ت قل األشخاص، ويقتصر استعماله على جر المقطوراتصمم لوضع أية حمولة عليها أو لن

 واآلالت وغيرها أو في العمليات اإلنشائية أو لتعبيد الطرق وصيانتها.

 المقطورة: مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى.    -7

يارة الس وأنصف المقطورة: مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على الجرار     -8

 أو القاطرة أو اآللة التي تجرها.

ة أو ها سلالدراجة اآللية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، وقد يلحق ب    -9

 .صندوق في شكل عربة، وليست مصممة على شكل سيارة ومعدة لنقل األشخاص أو األشياء

ك آلي، ة بمحرأو أكثر، غير مجهزالدراجة العادية )الهوائية(: مركبة ذات عجلتين        -10

لحق أن ي وتسير بقوة راكبها ومعدة لنقل األشخاص، ويجوز استعمالها في نقل األشياء على

 بها صندوق.

ية ة والدوللمحليسيارة سباق: أية مركبة آلية معدة لالستخدام في سباقات السيارات ا       -11

ل يتم نقوقيادتها على الطرق العامة. بموجب خطاب من الجهة المعنية بالسباق، وال يمكن 

دام سيارات السباق من مكان إلى أخر بواسطة رافعة مرخص لها بذلك، وال يصرح باستخ

 هذه السيارات في نقل األشخاص أو غير ذلك من وجوه النقل األخرى.

 اء.العربة: مركبة يجرها حيوان أو إنسان ومعدة لنقل األشخاص أو األشي       -12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الباب الثاني

 تسجيل المركبات
  

 (97مادة )
ادة ن الممفيما عدا العربات والدراجات الهوائية والمركبات المنصوص عليها في الفقرة األولى 

الحصول ودارة ( من هذه الالئحة، ال يجوز تسيير المركبة على الطريق العام قبل تسجيلها باإل104)

روط والش وشهادة فحص وشهادة ملكية ولوحات أرقام تسجيل، طبقاً للضوابط لها على شهادة تسجيل

 الواردة في القانون وهذه الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

  



 (98مادة )
 :آلتيةال يجوز تسجيل المركبات المستعملة المستوردة من خارج مملكة البحرين في الحاالت ا

مرها زيد عيارات النقل الخاص للركاب والدراجات اآللية التي السيارات الخاصة وسي       أ(

 على خمس سنوات من سنة الصنع.

على  سيارات النقل الخاص والقاطرات والمقطورات ونصف المقطورات التي يزيد عمرها  ب(

 عشر سنوات من تاريخ الصنع.

 ويستثنى من أحكام الفقرة األولى من هذه المادة:

ا في صفاتهوالدراجات اآللية ذات الطابع األثري والتي تحدد اإلدارة مواالسيارات     -1

قرارات و الحال توافرت فيها شروط األمن والمتانة التي يحددها القانون أو هذه الالئحة أ

 الصادرة تنفيذاً لهما.

 لبحرين،الكة السيارات الخاصة للعاملين بالهيئات السياسية والقنصلية العاملة في مم    -2

ي فز بيعها يجو على أن يتم إعادة تصديرها بعد انتهاء فترة البعثة الدبلوماسية لمالكها، وال

 مملكة البحرين.

ضرورة ت الالسيارات التابعة للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، إذا دع    -3

 ذلك.

  

 (99مادة )
ى كاتب ثق لديوكله في ذلك بتوكيل مو يُقدَّم طلب تسجيل المركبة إلى اإلدارة من مالكها أو ممن

الك صية مالعدل على النموذج الذي تحدده اإلدارة، ويرفق بالطلب كافة المستندات المثبتة لشخ

لتي خرى االمركبة ومحل إقامته وصفته وسند ملكيته للمركبة المطلوب تسجيلها، والمستندات األ

 ة تنفيذاً لهما.يتطلبها القانون أو هذه الالئحة أو القرارات الصادر

قدم ق بأن مي طريأويجوز لإلدارة قبول التوكيل العرفي، أو عدم اإللزام بتقديم توكيل، إذا تأكدت من 

بتة المث الطلب موفد بالفعل من مالك المركبة، على أن يُثبت على الطلب اسم مقدمه والبيانات

 لشخصيته.

لسجل في ا ى وكالء السيارات المعتمدينويجوز لإلدارة إسناد عملية تسجيل المركبات الجديدة إل

 التجاري وفقاً لآللية التي تحددها اإلدارة في هذا الخصوص.

  

 (100مادة )
 ادرة منة الصيُقبَل في إثبات شخصية مالك المركبة البحريني الجنسية جواز السفر أو بطاقة الهوي

 السلطة المختصة.

 لمملكة.لحة باجواز السفر ساري المفعول وإقامة صاويُقبَل في إثبات شخصية مالك المركبة األجنبي 

  

 (101مادة )
 الك المركبة مام( من هذه الالئحة، يُقبَل في إثبات محل إقامة 102مع عدم اإلخالل بأحكام المادة )

 يلي:

 جواز السفر.    (1

 بطاقة الهوية الصادرة من السلطة المختصة.    (2

 لنسبة لألجنبي.شهادة معتمدة من جهة العمل با    (3

 أي مستند آخر تحدده اإلدارة.    (4

 الهوية بطاقةبوإذا تعددت محال اإلقامة أو ثبت وجود خالف في شأنها، اعتُد بمحل اإلقامة الثابت 

شهادة  ثابت فيمة البالنسبة لمالك المركبة البحريني، وبالنسبة لغير البحريني تكون العبرة بمحل اإلقا

 .جهة العمل التابع لها

لتعاون جلس اوتصدر اإلدارة ضوابط إثبات محال اإلقامة في مملكة البحرين بالنسبة لمواطني دول م

 لدول الخليج العربية.



  

 (102مادة )
 يُقبَل في إثبات صفة من يتقدم بطلب تسجيل المركبة ما يلي:

به  ذلك ويرفقبنه إذا كان ولياً طبيعياً على مالك المركبة، وجب عليه أن يقدم إقراراً م    (1

 كافة المستندات الالزمة.

ن أجب عليه واً، إذا كان وصياً أو قيماً على مالك المركبة أو حارساً قضائياً أو سنديك    (2

ة، فاقييقدم صورة رسمية من الحكم القضائي المثبت لتلك الصفة. وإذا كانت الحراسة ات

المركبة تحت الحراسة  وجب على الحارس تقديم إقرار موثق لدى كاتب العدل بوضع

 االتفاقية وباختياره حارساً.

يه ع علإذا كانت المركبة مملوكة ألكثر من شخص، وجب تقديم الطلب بواسطة من يق    (3

ً ماختياره منهم أو من غيرهم، ويرفق به إقرار من مالكي المركبة باختياره يكون   لدى وثقا

ن قق مالمختص باإلدارة بعد أن يتح كاتب العدل، أو يكونوا قد أدلوا به أمام الموظف

 شخصياتهم.

جلس إذا كانت المركبة مملوكة لشخص معنوي، يُقدَّم الطلب ممن يعينه رئيس م    (4

و أارة اإلدارة أو المدير العام، وتُرفق بالطلب صورة رسمية من قرار رئيس مجلس اإلد

 المدير العام الصادر في هذا الشأن.

  

 (103مادة )
 ثبات ملكية المركبة أي مستند من المستندات اآلتية:يُقبَل في إ

ع ت بيالمحرر المتضمن عقد شراء المركبة، الصادر من المصنع أو من إحدى وكاال    (1

 المركبات المقيدة بهذه الصفة في السجل التجاري بمملكة البحرين.

مشار ال حاالتالنموذج الذي تحدده اإلدارة والمتضمن عقد شراء المركبة في غير ال    (2

و أب العدل كات إليها في الفقرة السابقة، على أن يكون موقعاً عليه من البائع والمشتري أمام

 أمام الموظف المختص باإلدارة بعد التحقق من شخصيتيهما.

مثبت وال القرار الجمركي باإلفراج عن المركبة التي استوردت من الخارج ألول مرة    (3

 به اسم مالكها.

حت ها تورة رسمية من الحكم النهائي الصادر بالفصل في ملكية المركبة أو بوضعص    (4

لمركبة اوضع الحراسة القضائية أو اإلقرار الموثق لدى كاتب العدل من المالك المتنازعين ب

 تحت الحراسة االتفاقية ولمن يختارونه حارساً.

ضة لفريكية المورث حسب اإذا كان مصدر ملكية المركبة الميراث، يُقدَّم سند مل    (5

 الشرعية أو الحكم الصادر بإثبات الوراثة.

 ة.إذا كان مصدر ملكية المركبة الوصية، يُقدَّم سند الوصية وشهادة الوفا    (6

ة وعقد الهبالمحرر المتضمن أي عقد أو عمل قانوني آخر مثبت لنقل ملكية المركبة، ك    (7

 لك.ية التركة أو تصفية التفليسة، أو غير ذإنشاء الشركة أو تصفية الشركة أو تصف

لخليج ول اأي مستند ملكية يصدر به قرار من وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون لد    (8

 العربية.

ي بحرينوفي جميع األحوال، ال يجوز لإلدارة تسجيل سيارة النقل الخاص للركاب إال للشخص لل

ص ة للشختسجيل أكثر من سيارة نقل خاص للركاب واحدالطبيعي أو االعتباري، كما ال يجوز لها 

 البحريني الطبيعي، وذلك ما لم ترى اإلدارة خالف ذلك.

 م تكنلوال يجوز لإلدارة تسجيل مركبة باسم شخص ناقص األهلية إال بموافقة ولي األمر، ما 

 المركبة قد آلت إلى ناقص األهلية بطريق الميراث أو حصل عليها عن طريق جائزة.

  

 (104مادة )
 تُستثنى من التسجيل الواردة أحكامه في هذا الباب، المركبات اآلتية:



رك ال بمح الدراجات اآللية المخصصة للمناطق الوعرة وغير المأهولة، وتلك المزودة    (1

الل يزيد الحد األقصى لسعة اسطوانته على مائة سنتيمتر مكعب. وتحدد اإلدارة من خ

 ت للدراجات اآللية ومدى خضوعها للتسجيل من عدمه.فحص فني تجريه لنوعيا

 الدراجات الهوائية.    (2

ن ذلك قانوالعربات والمركبات التي تحمل لوحات فحص في الحاالت التي يجيز فيها ال    (3

 إلى أن تسجل.

ون دالمركبات األجنبية التي يصرح لها بالسير على الطرق في مملكة البحرين     (4

ها بمصرح للقرارات التي تصدرها اإلدارة في هذا الشأن وفي حدود المدة التسجيل، طبقاً 

 فقط.

( من 3لمادة )داً لويجوز لإلدارة استثناء المركبات التي يتم منعها من السير على الطريق العام استنا

 القانون من التسجيل إلى حين السماح لها بالسير على الطريق العام.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الباب الثالث

 شروط تسجيل المركبة
  

 (105مادة )
ب دم طلإذا كانت المركبة المطلوب تسجيلها أو تجديد تسجيلها مركبة نقل عام، يتعين على مق

تضمن تصالت التسجيل أو تجديد التسجيل أن يرفق بالطلب شهادة رسمية من الوزارة المعنية بالموا

مالً علها، تحديد نوع وفئة ومواصفات المركبة وقواعد وشروط تسجيموافقة الوزارة على التسجيل و

د بأنه مخول بتقديم ( من القانون، وعليه تقديم ما يفي18( من الفقرة األولى من المادة )1بحكم البند )

 الطلب من قبل تلك الوزارة.

ي د التالقواعوفيما عدا ذلك، تسري في شأن تسجيل مركبات النقل العام ما تحدده اإلدارة من 

 يتضمنها القانون وهذه الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

  

 (106مادة )
(، 101(، )100(، )99باإلضافة إلى المستندات المذكورة في المواد ) -يرفق بطلب تسجيل المركبة 

 ما يلي: -( من هذه الالئحة 105( و)103(، )102)



 النموذج الذي تعده اإلدارة لهذا الغرض.طلب إجراء الفحص الفني على     (1

 اإليصال الدال على سداد رسوم الفحص.    (2

ذا فحص إويُعفى مالك المركبة أو المسئول عنها من تقديم طلب الفحص الفني ومن سداد رسوم ال

إجراء  وجوب كانت المركبة جديدة ومطلوب تسجيلها ألول مرة، إال إذا قررت اإلدارة ألسباب تراها

 ( من القانون.9حص الفني عمالً بالمادة )الف

  

 (107مادة )
 تقدم المركبة للفحص في المكان والزمان اللذين تحددهما اإلدارة.

 ويتحقق الفاحص الفني من مطابقة بيانات طلب التسجيل لبيانات طلب الفحص الفني.

ن وهذه لقانويتطلبها اويتناول الفحص تجربة المركبة وأجهزتها للتحقق من استيفائها للشروط التي 

انة المت الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وأي قانون أو قرار آخر، وعلى األخص شروط

ع ة ألنواالنسبواألمن والشروط الصحية والبيئية، مع مراعاة الشروط الخاصة التي تحددها اإلدارة ب

 المركبات المختلفة.

أن ا الشتولى فحصها طبقاً للقواعد المقررة في هذوعلى الفاحص تحديد أوزان المركبات التي ي

 وإثبات ذلك في تقرير الفحص.

  

  

 (108مادة )
يقة قديم وثها لتإذا أثبتت نتيجة الفحص الفني صالحية المركبة، تخطر اإلدارة مالكها أو المسئول عن

 اطها فير نشباشالتأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث المركبات من إحدى شركات التأمين التي ت

داد س، ثم مملكة البحرين، على أن تكون الوثيقة سارية المفعول عن مدة تسجيل المركبة بالكامل

 رسوم التسجيل المقررة لنوع المركبة.

ت بياناوتصدر اإلدارة للمركبة شهادة تسجيل على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، في ضوء ال

ل لفني، وبعد التحقق من عدم وجود مانع من تسجيالموضحة بطلب التسجيل ونتيجة الفحص ا

 المركبة.

 جيل.وتُخصص اإلدارة للمركبة رقم تسجيل طبقاً لنوعها، وتُثبت هذا الرقم في شهادة التس

عد ذلك بووتصرف اإلدارة للمركبة شهادة التسجيل مع لوحات أرقام تسجيل برقم تسجيل المركبة، 

كما تصرف  سائر الشروط التي يلزم توافرها في المركبة. سداد الرسوم المقررة للوحات واستيفاء

أداء  وبعد اإلدارة لمن ُسجلت المركبة باسمه شهادة ملكية على النماذج التي تعدها لهذا الغرض

لقرارات ئحة واه الالالرسوم المقررة، ويذكر في شهادة الملكية كافة البيانات التي يتطلبها القانون وهذ

 ا.الصادرة تنفيذاً لهم

  

 (109مادة )
ات النقل العام ( من هذه الالئحة بتسيير مركب108ال تسمح شهادة التسجيل التي تصدر طبقاً للمادة )

لمادة ( من ا4( و)3( و)2قبل حصول هذه المركبات على التراخيص المنصوص عليها في البنود )

ة لالئحقانون وهذه ا( من القانون، وحصول قائديها على رخص القيادة المطلوبة بمقتضى ال18)

 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، بحسب نوع كل مركبة منها.

  

 (110مادة )
دارة سلم اإلعدم استيفاء المركبة لشروط المتانة واألمن، تُ  -بعد إجراء الفحص الفني  -إذا ثبت 

أو  مرة ةلطالب تسجيل المركبة بياناً بأسباب رفض طلبه، ويجوز له أن يطلب إعادة فحص المركب

 ص.للفح أكثر، على أن يكون الفحص في كل مرة بناًء على طلب جديد وبعد أداء الرسوم المقررة

  

 (111مادة )


