
 الفصل األول

 أحكام عامة
  

 (223مادة )
رخص  ال يجوز ألي شخص قيادة مركبة على الطريق ما لم تصدر له اإلدارة رخصة من    -1

 القيادة التالية، بحسب نوع المركبة التي تجيز له الرخصة قيادتها:

 رخصة قيادة سيارة خاصة:       -أ

تة لى سعخاصة وسيارة نقل خاص للركاب ال يزيد عدد ركابها  وتجيز لحاملها قيادة سيارة

انت عشر شخصاً، وسيارة نقل خاص ال يزيد وزنها على ثالثة آالف كيلو جرام، سواء ك

 السيارة ذات ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي.

 رخصة قيادة سيارة نقل خاص:  -ب

قل نارة ى ستة عشر شخصاً، وسيوتجيز لحاملها قيادة سيارة نقل خاص يزيد عدد ركابها عل

انت خاص يزيد وزنها على ثالثة آالف كيلو جرام، والقاطرات بجميع أنواعها، سواء ك

 القاطرة بمفردها أو بمقطورة أو بنصف مقطورة.

  رخصة قيادة سيارة ذات استعمال خاص:    -ج

ن المادة مألولى ( من الفقرة ا4وتجيز لحاملها قيادة السيارات المنصوص عليها في البند )

 ( من هذه الالئحة.96)

 رخصة قيادة دراجة آلية:      -د

( من 1) لبنداوتجيز لحاملها قيادة الدراجات اآللية، ما عدا الدراجات اآللية المذكورة في 

دراجات و( من هذه الالئحة، والدراجات اآللية العسكرية 104الفقرة األولى من المادة )

 األمن العام.

دة، قائدي ( من هذه الما1ى من اشتراط الحصول على رخصة قيادة عمالً بالفقرة )يُستثن -2

مأهولة ر الالمركبات اإلنشائية والزراعية والدراجات اآللية المخصصة لألماكن الوعرة وغي

ر ت غيوالدراجات العادية )الهوائية(، والعربات وسيارات السباق، وغيرها من المركبا

 طريق العام.المصرح بقيادتها على ال

لى إ( 253األنواع الخاصة من رخص القيادة المنصوص عليها في المواد من )       -ه

 ( من هذه الالئحة.296)

 أية رخص قيادة أخرى يصدر بها قرار من الوزير.     -و

  

 (224مادة )
 )د(ى على كل من يرغب في الحصول على رخصة من رخص القيادة المذكورة في البنود من )أ( إل

نموذج ووفق ( من هذه الالئحة أن يتقدم إلى اإلدارة بطلب على ال223( من المادة )1من الفقرة )

 اآللية اللتين تحددهما اإلدارة.

الخاصة من  ( من هذه الالئحة واألحكام المتعلقة باألنواع225ومع عدم اإلخالل بأحكام المادة )

تتوافر  ( من ذات الالئحة، يجب أن295إلى )( 253رخص القيادة المنصوص عليها في المواد من )

 في طالب الرخصة الشروط اآلتية:

 أال تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميالدية.    (1

حو الن أن يثبت خلوه من اإلعاقة واألمراض التي تعجزه عن القيادة العادية على    (2

طاق نر النظر في ( من هذه الالئحة، وأن ينجح في اختبا229المنصوص عليه في المادة )

 الضوابط واإلجراءات والشروط التي تحددها هذه الالئحة.

يص له لترخأن ينجح في االختبارات النظرية والفنية في قيادة المركبة التي يطلب ا    (3

نون قاً للقات طبوآدابه، وذلك ما لم يكن معفياً من هذه االختبارا بقيادتها وفي قواعد المرور

ط لضوابلالقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وتكون االختبارات طبقاً أو هذه الالئحة أو 

 ها.والشروط واإلجراءات التي تحددها هذه الالئحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً ل



( إلى 261) أن يكون حامالً لرخصة قيادة مؤقتة للتعلم المنصوص عليها في المواد من    (4

ن ذات م( 261ل بحكم الفقرة األولى من المادة )( من هذه الالئحة، مع عدم اإلخال264)

 الالئحة.

 أن يقوم بأداء الرسوم المقررة.    (5

 أية شروط أخرى ترى اإلدارة ضرورة توافرها طبقاً ألنواع المركبات.    (6

  

 (225مادة )
الالئحة، من هذه  (224( من الفقرة الثانية من المادة )5( إلى )2مع عدم اإلخالل بأحكام البنود من )

من  (1ة )إذا كانت الرخصة المطلوبة من رخص القيادة المذكورة في البندين )ب( و)ج( من الفقر

 ( من هذه الالئحة، فيُشترط في طالبها ما يلي:223المادة )

 أن يكون قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز األربعين.    (1

 خاصة مضى على حمله لها خمس سنوات.أن يكون حامالً لرخصة قيادة سيارة     (2

  

 (226مادة )
ه الالئحة ( من هذ224يجب أن تُرفق بطلب رخصة القيادة المذكور في الفقرة األولى من المادة )

 المستندات اآلتية:

اً صور شمسية حديثة ومتطابقة لطالب الرخصة، على أن يكون الوجه فيها واضح    (1

 بالمقاس الذي تحدده اإلدارة.

 ما يثبت شخصية طالب الرخصة ومحل إقامته وسنه.    (2

 صحيفة الحالة الجنائية لطالب الرخصة عند االقتضاء.    (3

 إيصال بأداء الرسوم المقررة، بحسب نوع الرخصة المطلوبة.    (4

 رخصةرخصة قيادة السيارة الخاصة التي سبق صرفها لطالب الرخصة، إذا كانت ال    (5

( من 223( من المادة )1ص المذكورة في البندين )ب( و)ج( من الفقرة )المطلوبة من الرخ

 هذه الالئحة.

  

  

 (227مادة )
وصفة  ( من هذه الالئحة في إثبات شخصية ومحل إقامة102( إلى )100تسري أحكام المواد من )

 من يطلب الحصول على رخصة قيادة من الرخص الم

 ( من هذه الالئحة.223ذكورة في المادة )

  

 (228مادة )
 لحصوليُشترط في غير البحريني الذي يطلب الحصول على رخصة قيادة من النوع المسموح له با

يانات ة البعليه في المملكة أن يكون مرخصاً له باإلقامة في المملكة، ويثبت ذلك من واقع قاعد

أية  فره أوسجواز  أن تطلب االطالع على -فضالً عن ذلك  -بالجهاز المركزي للمعلومات، ولإلدارة 

 وثيقة رسمية خاصة به صادرة من اإلدارة العامة للجنسية والجوازات واإلقامة.

  

 (229مادة )
عن  يُشترط في طالب الحصول على رخصة قيادة أن يكون خالياً من أية إعاقة أو مرض يعجزه

هة و أية جأعام من الالقيادة، وعند قيام شك في ذلك لدى اإلدارة، يتعين عليها إحالته إلى طبيب األ

 قيادةتحددها لفحصه وإصدار تقرير رسمي يثبت خلوه من اإلعاقة أو المرض الذي يعجزه عن ال

 العادية.

وإذا أثبت التقرير إصابته بإعاقة أو مرض يعجزه عن القيادة العادية ولكن ال تمنعه من الحصول 

( من هذه الالئحة، 260إلى ) (255على رخصة قيادة ذي اإلعاقة المنصوص عليها في المواد )



يجوز لإلدارة توجيهه للتقدم إليها بطلب للحصول على هذه الرخصة إذا كان يرغب في الحصول 

 عليها.

  

 (230مادة )
 ي نظريكون اختبار نظر طالب الحصول على رخصة القيادة بمعرفة طبيب األمن العام أو أخصائ

إلبصار رجة ادتمدها اإلدارة، ويشمل اختبار النظر تعينه اإلدارة لهذا الغرض أو أية جهة أخرى تع

 وتمييز األلوان باألجهزة الفنية.

ى جب علووإذا ُوجد شك في سالمة باطن العين وأن الحدقتين وميدان النظر بحالة غير طبيعية، 

بات اإلدارة تحويل طالب الرخصة إلى أخصائي عيون بمستشفى حكومي تختاره للكشف عليه وإث

 رير رسمي يتضمن مدى قدرته على قيادة المركبات بأمان.حالته في تق

لمنصوص ( بالنسبة لرخص القيادة ا6/24( و)6/12وال يجوز أن تقل درجة اإلبصار للعينين عن )

( 6/12( و)6/9( من هذه الالئحة، وعن )223( من المادة )1عليها في البندين )أ( و)د( من الفقرة )

بية طظارة نوص عليها في ذات الفقرة، ويسمح للطالب باستعمال بالنسبة لباقي رخص القيادة المنص

 أو عدسات الصقة للحصول على درجة اإلبصار المقررة.

  

 (231مادة )
رة متحققة في ( من هذه الالئحة، يمكن اعتبار درجة اإلبصار المقر230استثناًء من أحكام المادة )

خرى صار وكانت درجة إبصار العين األطالب رخصة القيادة إذا كانت إحدى عينيه فاقدة اإلب

ضمن أن يت(، وذلك بشرط سالمة باطن العين وأن تكون الحدقة وميدان النظر بحالة طبيعية و6/6)

قيادة خص الرتقرير األخصائي إثبات قدرته على قيادة المركبات بأمان. ويسرى هذا االستثناء على 

 ة.( من هذه الالئح223من المادة ) (1المنصوص عليها في البندين )أ( و)د( من الفقرة )

  

 (232مادة )
يه أن جب علإذا رسب طالب رخصة القيادة في اختبار النظر ثالث مرات متتالية خالل سنة واحدة، و

 يمضي فترة ال تقل عن ستة أشهر قبل إعادة إجراء اختبار النظر.

  

 (233مادة )
حصول صقة للباستعمال نظارة طبية أو عدسات الفي األحوال التي يُسمح فيها لطالب رخصة القيادة 

رة الصو على درجة اإلبصار المقررة، يجب على اإلدارة إثبات ذلك في الرخصة كما يجب أن تكون

إال  لمركباتايادة الثابتة بالرخصة لحاملها وهو بالنظارة الطبية أو العدسات الالصقة، وال يجوز له ق

 ة.باستعمال النظارة أو العدسات الالصق

  

 (234مادة )
 ( من1) لفقرةيجري إعادة اختبار النظر لحاملي رخص القيادة المذكورة في البندين )ب( و)ج( من ا 

ل ( من هذه الالئحة، بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله على الرخصة، وك223المادة )

عليه  كان ذه السنخمس سنوات بعد ذلك. وذلك إذا لم يكن قد بلغ سن الستين من عمره، فإذا بلغ ه

لعينين حدى اإعادة اختبار النظر كل سنتين، ويُكتفى في هذه الحالة بأن تكون درجة اإلبصار في إ

 لوان.( في كل من العينين، ويشمل االختبار تمييز األ6/18(، أو )6/24( وفي األخرى )6/12)

 بيعية.طالة دان النظر بحويشترط الجتياز اختبار النظر سالمة باطن العين وأن تكون الحدقتان ومي

 وفي حالة عدم النجاح في اختبار النظر، ال يجوز لإلدارة تجديد الرخصة.

( 265) ويسري حكم هذه المادة على حاملي رخص القيادة للتعليم المنصوص عليها في المواد من

 ( من هذه الالئحة.275إلى )

 (235مادة )



ة لى رخصاختبار النظر لكل من يطلب الحصول عمع عدم اإلخالل بحق اإلدارة في اشتراط اجتياز 

للياقة دة باقيادة، يُعفى طالب رخصة القيادة من اختبار النظر إذا كان يحمل رخصة قيادة أو شها

و رات أالطبية صادرة من جهة حكومية في دولة أجنبية، بشرط أن تكون الشهادة معتمدة من سفا

 ة خارجيتها.قنصليات مملكة البحرين في الخارج أو من وزار

حصل لتي ياوال يسري اإلعفاء المذكور في الفقرة األولى من هذه المادة في حالة رخصة القيادة 

بذات  ديدهاعليها األجنبي من خارج المملكة أثناء تواجده في المملكة، وال بالرخصة التي تم تج

 الطريقة.

مادة هذه ال لى منها في الفقرة األوويجوز لإلدارة رفض اعتماد الرخصة أو الشهادة الطبية المشار إلي

 طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

  

 (236مادة )
، لمطلوبةاخرى إذا ثبتت لإلدارة اللياقة الطبية لطالب رخصة القيادة وتوافرت فيه كافة الشروط األ

ختلفة ر المفعلى اإلدارة أن تجري له اختباراً نظرياً يعقبه اختبار فني. وتضع اإلدارة العناص

بط وضوا لالختبارين النظري والفني، وخصوصاً خطوات وآليات االختبار الفني، وأماكن ومواعيد

 إجراء كل اختبار ونسب النجاح والرسوب فيه.

 (237مادة )
كبة وأجزاء المر وآدابه وعالمات وإشارات المرور يكون االختبار النظري في قواعد المرور

 وأجهزتها.

ذه الالئحة ه( من 223( من المادة )1البندين )ب( و)د( من الفقرة )وبالنسبة للرخص المذكورة في 

حة، يجب أن ( من هذه الالئ275( إلى )265ورخصة القيادة للتعليم المنصوص عليها في المواد من )

ات يشمل االختبار النظري كذلك مدى إلمام طالب الرخصة بجغرافية مملكة البحرين واتجاه

نسبة بال -نشآت العامة واألثرية فيها، كما يجب أن يشمل االختبارومواقع األماكن والم المرور

هذه ولقانون حكام امدى اإللمام بأصول القيادة ومبادئ ميكانيكا السيارات وأ -لرخصة القيادة للتعليم 

 الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

لفني اتبار يحق له أداء االخ وإذا لم ينجح طالب الرخصة في االختبار النظري يعتبر راسباً وال

 ( من هذه الالئحة.238المنصوص عليه في المادة )

  

 (238مادة )
الئحة، ( من هذه ال237إذا نجح طالب الرخصة في االختبار النظري المنصوص عليه في المادة )

 فعلى اإلدارة أن تجري له االختبار الفني المذكور في ذات المادة.

ويتناول  دتها،يادة المركبة التي يرغب طالب الرخصة في الترخيص له بقياويتناول االختبار الفني ق

 وآدابه وإشاراته وعالماته. كذلك قواعد المرور

نسب  ته منوتحدد اإلدارة نتيجة االختبار الفني في نهاية االختبار، بالرجوع إلى ما سبق ووضع

 للنجاح والرسوب فيه، ويخبر الممتِحن طالب الرخصة بالنتيجة.

  

 (239مادة )
جب رة، وإذا كانت الرخصة المطلوبة تجيز قيادة مركبة يمكن أن يلحق بها مقطورة أو نصف مقطو

 .طوراتأن يُجرى االختبار الفني على مركبة ذات أكثر من محورين يلحق بها مقطورات ونصف مق

  

 (240مادة )
وجب  ركبات،المركبات أو جميع المإذا كانت الرخصة المطلوبة تجيز قيادة أكثر من نوع من أنواع 

 لتي نجحبات اأن يكون االختبار الفني على جميع هذه المركبات، وتصدر الرخصة بقيادة أنواع المرك

 طالب الرخصة في االختبار الفني بالنسبة لها دون غيرها.

  



  

 (241مادة )
اصر لعن تها اإلدارةيعتبر طالب الرخصة راسباً إذا لم يحصل على نسبة درجات النجاح التي قدر

وذلك في  االختبار النظري أو الفني بحسب األحوال، ويجب عليه إعادة االختبار الذي رسب فيه،

ي من الموعد الذي يحدده له الُممتِحن. وإذا رسب الطالب أربع مرات خالل سنة واحدة في أ

 ار.اختب تاريخ آخراالختبارين، فال يجوز اختباره فيه مرة أخرى إال بعد انقضاء ستة أشهر من 

  

 (242مادة )
ا وجدت ي كلممع عدم اإلخالل بحق اإلدارة في اشتراط النجاح في االختبار النظري واالختبار الفن

ذا إدهما ذلك ضرورياً لظروف تقدرها، يُعفى طالب رخصة القيادة من هذين االختبارين أو من أح

 خارج مملكة البحرين.كان يحمل رخصة قيادة صادرة من جهة حكومية أجنبية 

إذا  تجديدهابوال  وال يُعتد برخصة القيادة األجنبية التي تصدر أثناء وجود صاحبها في مملكة البحرين

ءات إجرا تم بذات الطريقة، على أنه يجوز االستثناء من ذلك بالنسبة لتجديد الرخصة إذا كانت

 تجديدها في الدولة التي أصدرتها ال تتطلب حضور صاحبها.

 من هذه ثانيةصدر اإلدارة قائمة بالرخص المعتمدة التي تسري عليها أحكام الفقرتين األولى والوت

كة المادة، ويجوز لإلدارة رفض اعتماد الرخص الصادرة من جهات حكومية أجنبية خارج ممل

 البحرين عمالً بمبدأ المعاملة بالمثل.

 (243مادة )
  

خرى روط األبعد استيفاء سائر الش -واالختبار الفني  إذا نجح طالب الرخصة في االختبار النظري

لهذا  تصدر له اإلدارة رخصة القيادة المطلوبة على النموذج الذي تعده -للحصول على رخصة 

 تُعطىوالغرض طبقاً لنوع المركبة أو المركبات التي طلب الترخيص له بقيادتها دون غيرها، 

 الرخصة رقماً مسلسالً.

  

 (244مادة )
ه الالئحة ( من هذ223رخص القيادة المنصوص عليها في البنود من )أ( إلى )د( من المادة ) تكون

 ها.سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويمكن طلب تجديدها أكثر من مرة لمثل مدت

( من 296( إلى )253وتكون األنواع الخاصة من رخص القيادة المنصوص عليها في المواد من )

 ة سارية للمدد المنصوص عليها في تلك المواد بالنسبة لكل رخصة منها.هذه الالئح

 (245مادة )
ارة على النماذج ( من هذه الالئحة إلى اإلد223تقدم طلبات تجديد رخص القيادة المذكورة في المادة )

فاء ستيعد اذلك بوالتي تحددها، خالل الثالثين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة صالحية الرخصة، 

ها ما، ومناً لهجميع شروط التجديد المقررة بمقتضى القانون وهذه الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذ

درة ات الصالقرارالوفاء بجميع المبالغ المالية المستحقة بسبب مخالفة القانون أو هذه الالئحة أو ا

 تنفيذاً لهما.

  

 (246مادة )
لسجل في ا ط تجديد رخصة القيادة، فعليها أن تثبت ذلكإذا تحققت اإلدارة من استيفاء جميع شرو

 المخصص لهذا الغرض وأن تسلم الرخصة المجددة إلى طالب التجديد.

  

 (247مادة )
( من هذه الالئحة، 245إذا لم يقدم طلب تجديد رخصة القيادة خالل الميعاد المذكور في المادة )

يُستحق الرسم المقرر على فترة التأخير التي تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الرخصة، باإلضافة إلى رسم 



ريخ انتهاء مدة التجديد. وإذا جاوزت فترة التأخير في تقديم طلب التجديد ثالث سنوات فأكثر من تا

 صالحية الرخصة، جاز لإلدارة عند التجديد اشتراط إجراء االختبار الفني المقرر.

 (248مادة )
( من هذه 223( من المادة )1إذا كانت إحدى الرخص المذكورة في البندين )ب( و)د( من الفقرة )

جراءات خاذ إحاملها اتالالئحة سبق أن أُلغيت أو ُسلمت، فال يجوز لإلدارة تجديدها، ويتعين على 

 الحصول على رخصة جديدة.

  

 (249مادة )
خطار باإل على حامل رخصة القيادة إخطار اإلدارة عند حدوث تغيير في محل إقامته، على أن يرفق

لتالي اليوم سند مقبول بموجب هذه الالئحة يفيد بتغيير محل اإلقامة، وذلك خالل سبعة أيام من ا

 لتاريخ التغيير.

يام من بعة أسة عدم اإلخطار بتغيير محل اإلقامة، تقوم اإلدارة بسحب رخصة القيادة لمدة وفي حال

ن تخلفه عالً لتاريخ علمها بحدوث التغيير في محل اإلقامة، ما لم يقدم حامل الرخصة تبريراً مقبو

صة ة المختالجه األخطار، وترد اإلدارة الرخصة إلى حاملها بعد قيامه بإثبات تغيير محل إقامته لدى

 وتقديم ما يفيد ذلك.

  

 (250مادة )
إلدارة ا من إذا فُقدت رخصة القيادة أو تلفت أو ُشوهت أو ُطمست، وجب على حاملها أن يطلب فوراً 

واد ي المبدل فاقد أو تالف منها، وتتبع في هذا الخصوص الضوابط واإلجراءات المنصوص عليها ف

 ( من هذه الالئحة.302( إلى )298من )

  

 (251مادة )
ة لعربييسري في شأن صالحية رخص القيادة الصادرة من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج ا

 جلس.لقيادة المركبات في مملكة البحرين ما يصدر من قرارات من وزراء الداخلية لدول الم

 يجوبالنسبة لرخص قيادة السيارات الخاصة الصادرة من غير دول مجلس التعاون لدول الخل

فقرة ( من الند )أالعربية، يمكن لإلدارة أن تسمح لحامليها بقيادة السيارات الخاصة المذكورة في الب

ن لكة البحري( من هذه الالئحة، لمدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ دخولهم مم223( من المادة )1)

املو راد حوإذا أمهما كانت صفة إقامتهم في المملكة، وذلك بشرط أن تعتمد اإلدارة تلك الرخص. 

ول على الحص تلك الرخص القيادة في المملكة بعد انقضاء مدة الثالثة أشهر المذكورة، فعليهم طلب

ه رخص قيادة بحرينية وفق الضوابط والشروط واإلجراءات المنصوص عليها في القانون وهذ

 ة قيادةرخص ة بدونالالئحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وإال اعتبروا في حكم من يقود مركب

 تجيز له قيادتها.

  

 (252مادة )
بند ال يجوز لغير البحريني الحصول على رخصة قيادة سيارة نقل خاص المنصوص عليها في ال

كة البحرين ( من هذه الالئحة، ما لم تكن طبيعة عمله في ممل223( من المادة )1)ب( من الفقرة )

 تتطلب الحصول على هذه الرخصة.

ها في بلحاملي رخصة قيادة سيارة نقل خاص الصادرة من جهة خارج المملكة القيادة وال يجوز 

ا وفق عليه المملكة. ومع ذلك، يجوز لإلدارة أن تعتمد هذه الرخصة، بعد التأكد من حصول حاملها

 ية منضوابط وشروط الحصول على مثيالتها من الرخص في المملكة، ثم تستبدل بها رخصة بحرين

ما، يذاً لهرة تنفوفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون وهذه الالئحة والقرارات الصادذات النوع 

ر وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في أن تفرض على حامل الرخصة ضرورة اجتياز فحص النظ

 واالختبارين النظري والفني أو أحدهما.



جيز خارج مملكة البحرين ت وإذا كانت رخصة قيادة سيارة نقل خاص الصادرة من جهة حكومية

نواع كافة أ قيادةلحاملها قيادة أكثر من نوع من أنواع المركبات، جاز لإلدارة أن تستبدل بها رخصة ب

مل لى حاعالمركبات التي تجيز قيادتها أو بعضها، وذلك دون اإلخالل بحق اإلدارة في أن تفرض 

 لفني أو أحدهما.الرخصة ضرورة اجتياز فحص النظر واالختبارين النظري وا

 الفصل الثاني

 أنواع خاصة من رخص القيادة

 الفرع األول

 أحكام عامة بالنسبة لألنواع الخاصة من رخص القيادة
  

 (253مادة )
 تشمل األنواع الخاصة من رخص القيادة، المنصوص عليها في هذا الفصل، ما يلي:

 رخص القيادة لذوي اإلعاقة.    (1

 للتعلم.رخصة قيادة مؤقتة     (2

 رخصة قيادة للتعليم.    (3

 رخصة قيادة مركبة أمن عام.    (4

 رخص قيادة مركبات النقل العام.    (5

 رخصة قيادة للتجربة.    (6

 رخصة قيادة مؤقتة لغير البحرينيين.    (7

 رخصة القيادة الدولية التي تصدرها اإلدارة.    (8

 ن الوزير.أية رخص قيادة أخرى يصدر بها قرار م    (9

 (254مادة )
( من هذه 252( إلى )223مع عدم اإلخالل باألحكام العامة لرخص القيادة الواردة في المواد من )

صة من ( من هذه الالئحة على األنواع الخا295( إلى )255الالئحة، تسري أحكام المواد من )

ومدد  رخص القيادة، من حيث ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على كل رخصة منها

 صالحيتها وتجديدها.

  

 الفرع الثاني

 رخص القيادة لذوي اإلعاقة
  

 (255مادة )
ت دراجاتصدر اإلدارة رخص قيادة لذوي اإلعاقة تكون صالحة فقط لقيادة السيارات الخاصة وال

ذه هتصدر واآللية المصممة تصميماً فنياً خاصاً بذوي اإلعاقة بما يتناسب مع حالتهم الصحية. 

 ( من هذه261( إلى )256فقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في المواد من )الرخص و

 الالئحة.

  

 (256مادة )
على  دارةيقدم طلب الحصول على رخصة القيادة لذي اإلعاقة من صاحب الطلب أو من يمثله إلى اإل

 وبة.لمطلات النموذج ووفق اآللية اللتان تحددهما اإلدارة، على أن ترفق بالطلب جميع المستندا

ة المصمم آلليةاوال يجوز لإلدارة إصدار رخصة القيادة لذي اإلعاقة قبل تسجيل السيارة أو الدراجة 

من هذه  (171تصميماً فنياً يتناسب مع حالته الصحية، على ضوء التقرير المذكور في المادة )

لنظري ار اة في االختبالالئحة، ونتيجة الفحص الفني الذي تجريه على المركبة، ونجاح ذي اإلعاق

 واالختبار الفني في قيادة السيارة أو الدراجة اآللية.

  

 (257مادة )



ة أية جه ام أويكون إثبات اللياقة الطبية لطالب رخصة القيادة ذي اإلعاقة بمعرفة طبيب األمن الع

اً يماً فنيتصمة أخرى تعتمدها اإلدارة، للتأكد من قدرته على قيادة سيارة خاصة أو دراجة آلية مصمم

 ي.خاصاً يتناسب مع حالته الصحية ويزيل أثر اإلعاقة على قدرته على القيادة بشكل عاد

  

 (258مادة )
 سيارةال يجوز لحامل رخصة قيادة من الرخص الخاصة بذوي اإلعاقة قيادة مركبة أخرى غير ال

يجب وها، رخصة بقيادت الخاصة أو الدراجة اآللية التي تتناسب مع حالته الصحية والتي صدرت له

 على اإلدارة التأشير بما يفيد ذلك في رخصة القيادة.

  

  

  

 (259مادة )
االت يجوز لإلدارة أن تُلحق بعض المواصفات الجسمانية الخاصة لطالب رخصة القيادة ضمن ح

فات لمواصاإلعاقة، مثل طول أو قصر القامة المفرط أو السمنة المفرطة، متى كان من شأن تلك ا

كبة الجسمانية الخاصة أن تعجز صاحبها عن قيادة المركبة بشكل عادي وتستلزم تصميم المر

 ل عادي.ة بشكتصميماً فنياً خاصاً يتناسب مع مواصفاته الجسمانية ويساعده في القدرة على القياد

لتي اوتدرس اإلدارة كل حالة من حاالت المواصفات الجسمانية الخاصة وتصدر رخصة القيادة 

تلك  اسب معها، ولها أن تشترط أن يكون تصميم المركبة بالشكل الذي يضمن إزالة تأثيرتتن

 المواصفات الجسمانية على قيادتها بشكل عادي.

  

 (260مادة )
جة يسري على رخص القيادة لذوي اإلعاقة ما يسري على رخص قيادة السيارة الخاصة والدرا

 اآللية، من حيث مدة صالحيتها وتجديدها.

  

  

  

  

 الفرع الثالث

 رخصة قيادة مؤقتة للتعلم
  

 (261مادة )
ألمن فيما عدا رخص قيادة مركبات األمن العام وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز ا

يادة خصة قالوطني والدراجات اآللية، وحالة استبدال رخصة قيادة سيارة خاصة بحرينية عادية بر

ة، يجب على ( من هذه الالئح289( إلى )287مالً بالمواد من )سيارة خاصة مؤقتة لغير البحريني ع

لى عكل من يطلب الحصول على إحدى رخص القيادة المذكورة في هذه الالئحة أن يحصل أوالً 

صوص المن رخصة قيادة مؤقتة للتعلم، تسمح له بتعلم قيادة المركبات في إطار الضوابط والشروط

 صادرة تنفيذاً لها.عليها في هذه الالئحة والقرارات ال

كام فق أحويُقدم طلب الحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعلم بواسطة صاحب الشأن أو من يمثله و

 هذه الالئحة، على النموذج ووفق اآللية اللتان تحددهما اإلدارة.

  

 (262مادة )
 يُشترط فيمن تصدر له اإلدارة رخصة قيادة مؤقتة للتعلم ما يلي: 

أن يكون قد بلغ السن المطلوبة بالنسبة لنوع رخصة القيادة العادية التي يطلب     (1

الحصول عليها بعد حصوله على رخصة القيادة المؤقتة للتعلم واستنفاذ الغرض منها. 



أن تخفض السن المذكورة في حدود ستة أشهر  -كلما رأت مبرراً لذلك  –ويجوز لإلدارة 

 يادة العادية التي يطلب المتقدم الحصول عليها.عن السن المحددة لرخصة الق

دة، وأن لقياأن ينجح في اختبار النظر، وأن يثبت خلوه من اإلعاقات التي تعجزه عن ا    (2

ذلك يستوفي كافة االشتراطات األخرى للحصول رخصة القيادة العادية التي يطلبها، و

إلى  (223)الوارد في المواد من  بحسب نوع رخصة القيادة العادية المطلوبة وعلى التفصيل

 ( من هذه الالئحة.252)

  

 (263مادة )
بة لمطلواإذا نجح طالب رخصة القيادة المؤقتة للتعلم في اختبار النظر واستوفى كافة الشروط 

ذا للحصول على الرخصة، وجب على اإلدارة أن تصدر له الرخصة على النموذج الذي تعده له

 الرسوم المقررة. الغرض، بعد أن يقوم بأداء

  

  

 (264مادة )
مدتها  لمثل تسري رخصة القيادة المؤقتة للتعلم لمدة سنة من تاريخ إصدارها، ويجوز طلب تجديدها

اريخ ة على تلسابقبناًء على طلب يقدم وفق اآللية التي تحددها اإلدارة، وذلك خالل الثالثين يوماً ا

 انتهاء مدتها، وبعد أداء الرسوم المقررة.

 .ة جديدةقياد وتنتهي رخصة القيادة للتعلم بانتهاء مدتها دون تجديدها أو بحصول حاملها على رخصة

  

 الفرع الرابع

 رخصة قيادة للتعليم
  

 (265مادة )
، وال تعليمال يجوز ألحد ممارسة مهنة معلم قيادة المركبات إال بعد الحصول على رخصة قيادة لل

دود ح، وفي إال إذا كانت في حاجة إلى معلمين لقيادة المركباتيجوز لإلدارة إصدار هذه الرخصة 

 هذه الحاجة فقط.

  

 (266مادة )
وأحكام البندين  (224( من الفقرة الثانية من المادة )5( إلى )2مع عدم اإلخالل بأحكام البنود من )

لتعليم لة ( هذه الالئحة، يُشترط في من يطلب الحصول على رخصة قياد225( من المادة )2( و)1)

 ما يلي:

 أن يكون بحريني الجنسية.    (1

 أن يكون محمود السيرة حسن السلوك وملماً بالقراءة والكتابة.    (2

هة جأية بأال يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات التابعة لها أو     (3

 خاصة.

 أال يكون حائزاً على سجل تجاري.    (4

5)     ً   لتعليم قيادة المركبات.أن يكون متفرغا

 عدم سبق حصوله على ترخيص ساري المفعول إلحدى مركبات النقل العام.    (6

مدة لذلك عدم سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة المركبة، و    (7

 يذ.ثالث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنف

مخدرة، د العدم سبق الحكم عليه في جريمة من جرائم السكر أو حيازة أو إحراز الموا    (8

 ذ.تنفيوذلك لمدة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف ال

عدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، أو في جريمة من الجرائم     (9

( لسنة 15أو في القانون رقم ) 1956( لسنة 11ي قانون المسكرات رقم )المنصوص عليها ف



( لسنة 16بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو في المرسوم بقانون رقم ) 2007

بشأن المفرقعات واألسلحة والذخائر، أو يكون قد اتُخذت ضده إجراءات وقائية طبقاً  1976

 للقانون.

لبه ذي تطن الذين توافرت فيهم شروط الحصول على الرخصة عن العدد الوفي حالة زيادة المتقدمي

من  ثر حاجةلألك اإلدارة، تكون األولوية في المفاضلة بينهم للمتزوج ويعول أبناًء، ثم للمتزوج، ثم

 بين غير المتزوجين بحسب ما تقدره اإلدارة.

  

 (267مادة )
ستوى بي لمادة للتعليم في إطار برنامج تدرييكون االختبار الفني لطالب الحصول على رخصة القي

جموع م% من 90معلم قيادة تضعه اإلدارة، ويعتبر راسباً في هذا االختبار من لم يحصل على 

 الدرجات التي قدرتها اإلدارة لعناصر االختبار.

صف نوإذا كانت الرخصة المطلوبة، تجيز قيادة مركبة تعليم يمكن أن يلحق بها مقطورة أو 

رات ، وجب أن يجرى االختبار الفني على مركبة ذات أكثر من محورين يلحق بها مقطومقطورة

كبات ونصف مقطورات، وعند إصدار الرخصة يجب على اإلدارة النص فيها على المركبة أو المر

 لحاملها بقيادتها للتعليم.

  

 (268مادة )
( من هذه 267ذكور في المادة )إذا نجح طالب الحصول على رخصة القيادة للتعليم في االختبار الم

لتي يتطلبها ( منها وبقية الشروط ا266الالئحة واستوفى سائر الشروط المنصوص عليها في المادة )

ديمها ذلك لتقبهادة القانون وهذه الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وجب على اإلدارة إعطاءه ش

 ة.ضمن مستندات طلب الترخيص لمركبة تعليم القياد

  

 (269مادة )
د ا، بععلى اإلدارة أن تصرف رخصة القيادة للتعليم لطالبها الذي استوفى شروط الحصول عليه

في  االطالع على ترخيص مركبة القيادة الخاصة به. وعلى اإلدارة أن تثبت ترخيص المركبة

ة قيادال رخصة القيادة، فضالً عن إثبات الضوابط والشروط التي ترى وجوب التزام حامل رخصة

 )معلم القيادة( بها، وعلى األخص ما يلي:

لم قتة للتعة مؤأن يتأكد معلم القيادة من أن طالب تعلم القيادة حاصالً على رخصة قياد    (1

 سارية المفعول.

تركه ية، وأال قيادأن يكون معلم القيادة دائماً بجوار طالب تعلم القيادة أثناء تعليم ال    (2

 تحت أي ظرف من الظروف.وحده بالمركبة 

 دارة.ن اإلمأال يتواجد بالمركبة أحد سوى معلم القيادة وطالب التعلم، إال بتصريح     (3

ماكن ي األفضرورة أن يكون التعليم في مراحله األولى في األماكن غير المزدحمة أو     (4

 التي تحددها اإلدارة.

ن مرار قلتعليم التي يصدر بتحديدها التزام معلم القيادة بساعات وأجور ساعات ا    (5

 الوزير.

قع ين كل ما م وعمسئولية معلم القيادة جنائياً عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعلي    (6

الب بُت أن طم يثلبالمخالفة ألحكام القانون وهذه الالئحة القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ما 

هه رغم تنبيوادة بب فيه بالمخالفة لتعليمات معلم القيتعلم القيادة هو من ارتكب الحادث أو تس

 وتحذيره.

ؤقتة يادة معن تعليم من يحمل رخصة ق -بغير مبرر مقبول  -أال يمتنع معلم القيادة     (7

 للتعلم سارية المفعول.

 ين.معلمالتزام معلم القيادة بتوجيهات اإلدارة في شأن توزيع المتعلمين على ال    (8

 ع معلم القيادة عن العمل بالجهات الحكومية والخاصة.امتنا    (9


