
ت اً لقدرال وفقتفرغ معلم القيادة لممارسة مهنة تعليم القيادة، وأن يمارسها بالفع    (10

 المعلمين اليومية التي تقدرها اإلدارة.

يادة قة تعليم عملي التزام معلم القيادة بالضوابط التي تحددها اإلدارة في سبيل انتظام    (11

 المركبات.

( من 10( و)9(، )8(، )7(، )5وفي حالة مخالفة معلم القيادة للضوابط المنصوص عليها في البنود )

ن هذه م( 266الفقرة األولى من هذه المادة أو حالة تخلف أحد الشروط المنصوص عليها في المادة )

يادة ليم القصة تعحق لها إلغاء رخالالئحة، يحق لإلدارة إلغاء رخصة تعليم القيادة الخاصة به، كما ي

 ثر.إذا خالف معلم القيادة أي ضابط من الضوابط المذكورة في هذه الفقرة ثالث مرات فأك

  

 (270مادة )
ناًء بدتها تسري رخصة القيادة للتعليم لمدة سنة من تاريخ إصدارها، ويجوز طلب تجديدها لمثل م

بقة اً السان يومحددها لهذا الغرض، وذلك خالل الثالثيعلى طلب يقدم إلى اإلدارة وفق اآللية التي ت

 لرخصةاعلى تاريخ انتهاء مدة الرخصة وبعد أداء الرسوم المقررة، وعلى اإلدارة عدم تجديد 

 وسحبها إذا بلغ حاملها سن الخامسة والستين.

  

 (271مادة )
على لغرض، وذا اه اإلدارة لهيُحرر عقد بين معلم القيادة وطالب تعلم القيادة على النموذج الذي تعد

قة  بموافوط إالطرفي العقد االلتزام باالشتراطات التي نصت عليها بنوده، وال يجوز تعديل تلك الشر

 مكتوبة من اإلدارة.

  

 (272مادة )
قدرات لفقاً تتولى اإلدارة توزيع طالب تعلم القيادة على معلمي القيادة وفق ترتيب زمني محدد و

 التي تقدرها اإلدارة. المعلمين اليومية

  

 (273مادة )
حب سدارة في حالة عجز معلم القيادة عن القيام بأعمال التعليم ألي سبب من األسباب، يحق لإل

حق يلعجز ارخصة القيادة للتعليم الصادرة له إلى حين زوال سبب العجز، وفي حالة استمرار سبب 

 لإلدارة إلغاء الرخصة.

  

 (274مادة )
ة أو  للراحة سواءً معلم القيادة التوقف عن مزاولة مهنة تعليم القيادة لمدة زمنية محددفي حالة رغبة 

تيب لظروف أخرى، يجب عليه إخطار اإلدارة بذلك قبل التوقف بمدة كافية حتى تتمكن من تر

وإذا زاد  وماً،أوضاعها، وال يجوز لإلدارة أن تسمح له بالتوقف عن التعليم لمدة تزيد على تسعين ي

 وقفه عن تلك المدة جاز لإلدارة إلغاء رخصته.ت

 (275مادة )
ا وظفيهميجوز لإلدارة أن تصرح للمؤسسات والشركات العامة والخاصة بناًء على طلبها بتعليم 

 وعمالها قيادة المركبات داخل منشآتها، مع مراعاة الضوابط والشروط اآلتية:

ئحة الال للشروط المنصوص عليها في هذه أن تكون مركبات التعليم المستخدمة مستوفاة    -1

خيصها در تروالقرارات الصادرة تنفيذاً لها وأن تكون مسجلة باسم المؤسسة أو الشركة وأن يص

 فقط. باسم المؤسسة أو الشركة، وال يجوز أن يتجاوز عدد المركبات المرخص بها مركبتين

سب لنظام بحهذا ا القيادة كافياً لتطبيقأن يكون عدد الموظفين أو العمال المطلوب تعليمهم     -2

ؤقتة ادة متقدير اإلدارة وبالرجوع إلى حجم المؤسسة أو الشركة، وأن يحمل كل منهم رخصة قي

 للتعلم طبقاً للقانون وهذه الالئحة.



تولي لالها أن تختار كل مؤسسة أو شركة شخصاً أو اثنين على األكثر من موظفيها أو عم    -3

من حيث  لقيادةويشترط فيهم ما تحدده اإلدارة من الشروط الواجب توافرها معلم امهمة التعليم، 

قيادة مي الالشروط العامة ومن حيث االختبار الفني، ويجوز لإلدارة أن تصرح بزيادة عدد معل

 لدى المؤسسة أو الشركة عند االقتضاء.

ركة و الشأحتهم المؤسسة أن تصدر رخص القيادة للتعليم للموظفين أو العمال الذين رش    -4

يادة م القوتوافرت فيهم شروط الحصول على الرخصة. وال يجوز استعمال هذه الرخصة إال لتعلي

 ووفقاً للضوابط اآلتية:

 أن يقتصر التعليم على مركبات المرخص بها من قبل اإلدارة.       -أ

رة اء فتيكون ذلك أثنأن يقتصر التعليم على موظفي وعمال المؤسسة أو الشركة، وأن   -ب

 دوامهم الرسمي.

التي  ماكنأن يكون التعليم داخل منشآت المؤسسة أو الشركة، أو في غير ذلك من األ    -ج

 تحددها اإلدارة.

تهم رشح أال يترتب على إصدار رخص القيادة للتعليم للموظفين أو العمال الذين      -د

د انتهائها دة أو بعلقيابَل اإلدارة أثناء عملية تعليم االمؤسسة أو الشركة أية حقوق بالنسبة لهم قِ 

 أو بعد تركهم العمل في المؤسسة أو الشركة.

 يادةقأن تخضع عملية التصريح للمؤسسات والشركات بتعليم موظفيها وعمالها        -ه

مين متعلالمركبات داخل منشآتها للمراقبة المستمرة من جانب اإلدارة، من حيث توزيع ال

 تزامى معلمي القيادة ومراقبة مختلف جوانب العملية ومدى سيرها بشكل سليم وااللعل

بشروطها وضوابطها وسحب أو وقف أو إلغاء ترخيص مركبة التعليم ورخص معلمي 

 القيادة.

 مؤسسة أوم الاعتبار رخص القيادة للتعليم الصادرة للموظفين أو العمال الذين رشحته     -و

مله عانتهاء  ة أوتهاء المهمة المكلف بها معلم القيادة في المؤسسة أو الشركالشركة منتهية بان

 في المؤسسة أو الشركة.

ألولى ( من الفقرة ا3( و)2( و)1أن تسري الضوابط المنصوص عليها في البنود )     -ز

 هملذين رشحت( من هذه الالئحة على معلمي القيادة من الموظفين أو العمال ا269من المادة )

 المؤسسة أو الشركة.

يده في ب تجدويعتبر التصريح الصادر للشركة أو المؤسسة سارياً للمدة التي تحددها اإلدارة، ويج

 المواعيد التي تحددها اإلدارة.

 الفرع الخامس

 رخصة قيادة مركبة أمن عام
  

 (276مادة )
  

الئحة ذه الام القانون وهال يجوز قيادة مركبات األمن العام إال برخصة قيادة تصدر طبقاً ألحك

 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

 (277مادة )
  

معرفة عام بتصدر اإلدارة رخصة قيادة مركبة أمن عام لمن يتم ترشيحهم من أعضاء أفراد األمن ال

بار في اخت ينجح مدير اإلدارة المعنية بالوزارة، بشرط أال تقل سنة عن ثماني عشرة سنة ميالدية وأن

 واالختبارين النظري والفني طبقاً لضوابط خاصة تحددها اإلدارة.النظر 

  

 (278مادة )
يُعفى المرشح للحصول على رخصة قيادة مركبة أمن عام من اختبار النظر إذا كان يحمل رخصة 

قيادة سيارة خاصة أصدرتها اإلدارة، كما يُعفى من االختبار الفني إذا كان سيقود مركبة مماثلة 



ي يحمل رخصة لقيادتها صادرة عن اإلدارة، ويتعين عليه اجتياز االختبار الفني إذا كان للمركبة الت

 المطلوب هو الحصول على رخصة لقيادة أي من المركبات األخرى.

  

 (279مادة )
قتصرت اإذا  تكون رخصة قيادة مركبة أمن عام صالحة لقيادة جميع أنواع مركبات األمن العام، إال

 في حالةمنها. و على قيادة أنواع معينة -اإلدارة ومدير اإلدارة المعنية بالوزارة باالتفاق بين  –

قرر ي المصالحية الرخصة لقيادة جميع أنواع المركبات، يجب أن ينجح حاملها في االختبار الفن

 لجميع هذه المركبات.

ر خرى غيوال يجوز لمن يحمل رخصة قيادة مركبة أمن عام أن يستعملها في قيادة مركبات أ

 مركبات األمن العام.

 (280مادة )
ة لمعنيايقدم طلب الحصول على رخصة قيادة مركبة أمن عام بواسطة الموظف المختص في اإلدارة 

ه لهذا ي تعدبالوزارة، على النموذج الذي تعده اإلدارة. وتصدر اإلدارة الرخصة على النموذج الذ

 الرخصة بالزي العسكري لحاملها.الغرض، ويجب أن تكون الصورة الملصقة على هذه 

  

 (281مادة )
ي ، وتنتهوزارةتعتبر رخصة قيادة مركبة أمن عام صالحة طيلة فترة عمل حاملها بقيادة المركبات بال

 نوفي الحالتي صالحيتها بانتهاء عمله في الوزارة أو بتكليفه بعمل آخر فيها غير قيادة المركبات،

 دارة.ا لإلدارة المعنية بالوزارة، وعلى هذه األخيرة تسليمهيجب عليه تسليم رخصة القيادة لإل

ات لمركباوإذا كانت صالحية الرخصة قد انتهت بتكليف حاملها بعمل آخر في الوزارة غير قيادة 

وجب إصدار  وسلم الرخصة على إثر ذلك، ثم أُعيد تكليفه مرة أخرى بقيادة المركبات في الوزارة،

 يدة.رخصة جديدة له بإجراءات جد

  

  

  

  

 الفرع السادس

 رخص قيادة مركبات النقل العام
  

 (282مادة )
وع رخص بتنذه التجيز رخص قيادة مركبات النقل العام لحامليها قيادة مركبات النقل العام، وتتنوع ه

ليها تلك المركبات. وتحدد الوزارة المعنية بالمواصالت أنواع هذه الرخص وشروط الحصول ع

 لقانون.ا( من 18( من الفقرة األولى من المادة )1اإلدارة، عمالً بحكم البند )بالتنسيق مع 

ة إلداراوتُقدم طلبات الحصول على رخص قيادة مركبات النقل العام على النماذج التي تحددها 

 رة.باالتفاق مع الوزارة المعنية بالمواصالت، بواسطة األشخاص الذين تحددهم تلك الوزا

 لمعنيةصالحية وتجديد رخص قيادة مركبات النقل العام ما تصدره الوزارة اويسري بشأن مدد  

 ون.( من القان18( و)17بالمواصالت من قرارات بالتنسيق مع اإلدارة، عمالً بالمادتين )

ع كل بحسب نو –وفيما عدا ذلك، تسري بشأن إصدار اإلدارة لرخص قيادة مركبات النقل العام 

ن وإجراءات إصدار رخص القيادة والمنصوص عليها في المواد مضوابط وشروط  -رخصة منها 

 ( من هذه الالئحة.252( إلى )223)

 (283مادة )
 يُشترط في من تُصرف له رخصة قيادة مركبة نقل عام ما يلي:

أن يكون قد بلغ السن المطلوبة، وأن ينجح في اختبار النظر ويثبت خلوه من اإلعاقات     (1

التي تعجزه عن القيادة، وأن يستوفي كافة االشتراطات األخرى للحصول رخصة القيادة، 



( 223وذلك كله بحسب نوع رخصة القيادة المطلوبة وعلى التفصيل الوارد في المواد من )

 الالئحة.( من هذه 252إلى )

ألولى من ( من الفقرة ا9( إلى )7أن تتوافر فيه الشروط المذكورة في البنود من )    (2

 ( من هذه الالئحة.266المادة )

  

 الفرع السابع

 رخصة قيادة للتجربة
  

 (284مادة )
 نيين أولبحريتصدر اإلدارة رخصة قيادة للتجربة لمن يطلبها وتتوافر فيه شروط الحصول عليها من ا

واء في ات، سالمقيمين أياً كانت جنسيتهم ممن تقتضي طبيعة عملهم القيام باختبار صالحية المركب

 الجهات الحكومية أو الخاصة.

ة إلدارلوتجيز الرخصة لحاملها قيادة جميع المركبات أو بعض أنواع منها بحسب الطلب المقدم 

رة ى اإلدايجب علالصادرة تنفيذاً لها، وونتيجة االختبارات المقررة بمقتضى هذه الالئحة والقرارات 

 أن تثبت على الرخصة نوع المركبات المسموح لحاملها بقيادتها للتجربة.

  

 (285مادة )
وم الرس يقدم طلب الحصول على رخصة قيادة للتجربة إلى اإلدارة، ويرفق بالطلب ما يفيد سداد

ان إذا كتبار صالحية المركبات، والمقررة وبأن طبيعة عمل صاحب الطلب تقتضي منه القيام باخ

 بات.الطلب بتجديد الرخصة، فعلى صاحبه أن يرفق به ما يفيد استمرار قيامة بتجربة المرك

  

 (286مادة )
 تجربتهاله ب ال يجوز للمرخص له استعمال رخصة القيادة للتجربة إال عند تجربة المركبات المسموح

 والمثبتة بالرخصة.

  

 الفرع الثامن

 ادة سيارة خاصة مؤقتة لغير البحرينيينرخصة قي
  

 (287مادة )
ماني عمر ثيجوز لإلدارة أن تصدر رخصة قيادة سيارة خاصة مؤقتة لغير البحريني الذي بلغ من ال

بعد  عشرة سنة ميالدية، ويحمل رخصة قيادة سيارة خاصة صادرة من جهة رسمية أجنبية، وذلك

 لها وأداء الرسوم المقررة.اعتماد رخصة القيادة األجنبية التي يحم

قيادة تبار الأن تشترط اجتياز طالب الرخصة المؤقتة الخ -كلما رأت ضرورة لذلك  -ويجوز لإلدارة 

 النظري والفني أو أحدهما وإجراء فحص طبي للنظر على النحو المقرر في هذه الالئحة.

  

 (288مادة )
ا على ركابه السيارات الخاصة التي ال يزيد عدديقتصر استخدام رخصة القيادة المؤقتة على قيادة 

 اثني عشر شخصاً بمن فيهم قائدها، ولغرض وحيد هو التنقل داخل حدود مملكة البحرين.

  

 (289مادة )
 .تجديدتكون رخصة القيادة المؤقتة صالحه لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها وغير قابلة لل

يمكنه  رخصة،ؤقتة البقاء في المملكة بعد انتهاء مدة الوإذا اقتضت ظروف حامل رخصة القيادة الم

 ب حسبالتوجه بطلب إلى اإلدارة لكي تستبدل بها رخصة قيادة عادية، وتبت اإلدارة في الطل

 ها.ليذاً اإلجراءات والضوابط والشروط المنصوص عليها في هذه الالئحة والقرارات الصادرة تنف



 الفرع التاسع

 رخص القيادة الدولية
  

 أوالا 

 رخص القيادة الدولية التي تصدرها اإلدارة
  

 (290مادة )
لية ات الدوتفاقيتتولى اإلدارة أو أية جهة أخرى تحددها إصدار رخص القيادة الدولية المبينة في اال

 النافذة في مملكة البحرين.

 ويشترط لمنح رخصة القيادة الدولية ما يلي:

ديم طلب ت تقو أجنبياً مقيماً في مملكة البحرين وقأن يكون طالب الرخصة بحرينياً أ    (1

 الحصول على الرخصة.

2)     ً  أن يكون طالب الرخصة حاصالً على رخصة قيادة سارية المفعول صادرة طبقا

 للقانون وهذه الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

  

 (291مادة )
ا ي يحملهل التقيادة البحرينية سارية المفعوتصدر اإلدارة رخص القيادة الدولية بحسب نوع رخصة ال

 صاحب الطلب، وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة وأداء الرسوم المقررة.

ا جديدهوتكون رخصة القيادة الدولية صالحة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويجوز طلب ت

د تها وبعاء مددرتها قبل انتهأكثر من مرة لمثل مدتها بناًء على طلب يقدمه حاملها للجهة التي أص

يادة في الق بحرينأداء الرسوم المقررة. وال يجوز استخدام رخص القيادة الدولية الصادرة في مملكة ال

 داخل المملكة.

  

 (292مادة )
صدار إلعينة متتولى اإلدارة طباعة رخص القيادة الدولية التي تصدرها. وإذا اعتمدت اإلدارة جهة 

 عليها أن تدفع لتلك الجهة مقابل تكاليف طباعتها. هذه الرخص، فينبغي

 وفي جميع الحاالت، تُعطى رخص القيادة الدولية أرقاماً مسلسلة.

  

 (293مادة )
جل ها في سصدارتُسجل أرقام رخص القيادة الدولية التي تزود اإلدارة بها الجهة التي قد تعتمدها إل

ن اإلدارة ببيان عن كل رخصة تصدرها، على أخاص باإلدارة. ويجب على تلك الجهة إخطار 

ته قياد يتضمن هذا البيان رقم الرخصة وتاريخ إصدارها واسم حاملها وجنسيته ونوع ورقم رخصة

 ة.الدولي قيادةالعادية الصادرة من اإلدارة، كما يجب عليها إخطار اإلدارة كلما تم تجديد رخصة ال

 ثانياا 

 ول أخرىرخص القيادة الدولية الصادرة من د
            

 (294مادة )
ول في د تسري في مملكة البحرين رخص القيادة الدولية التي يحملها غير البحرينيين والصادرة

التي  ركباتأخرى، وذلك طيلة مدة صالحيتها، ويُسمح لحامليها الموجودين في المملكة بقيادة الم

في  لرخصةاص إذا تم أثناء وجود حامل تجيز لهم تلك الرخص قيادتها، وال يعتد بتجديد تلك الرخ

 المملكة.

  

 (295مادة )



لها في ستعماايلتزم حامل رخصة القيادة الدولية الصادرة في دول أخرى بتقديمها إلى اإلدارة قبل 

هما جوز لمملكة البحرين لمراجعتها وقيدها بسجالتها، ويستثنى من ذلك العابر أو السائح إذ ي

 تم عرضالدولية في دولة أخرى بمجرد وصولهما إلى المملكة بشرط أن ياستعمال رخصة القيادة 

 الرخصة على اإلدارة في اليوم التالي لوصولهما.

 ويجوز لإلدارة تكليف مؤسسات وشركات تأجير السيارات أو أية جهات أخرى باعتماد رخص

 القيادة الدولية.

  

  

 (296مادة )
خصة ره الالئحة في حالة الطلب المقدم من حامل ( من هذ242( و)235تسري أحكام المادتين )

قاً من ة انطاللالئحالقيادة الدولية إلى اإلدارة للحصول على رخصة قيادة طبقاً ألحكام القانون وهذه ا

 رخصة القيادة الدولية التي يحملها.

  

  

 الباب الثاني

 سحب وإلغاء رخص القيادة
  

 (297مادة )
حة الالئ القيادة في الحاالت المنصوص عليها في القانون وهذهتصدر قرارات سحب أو إلغاء رخص 

 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما من مدير إدارة التراخيص أو من ينوب عنه.

بغرض  لقيادةالتحفظ على رخص ا -بعد ضبط المخالفة  -ويجوز ألفراد األمن العام أو أفراد المرور

وب و من ينعلى مدير إدارة التراخيص أ -ل يوم عمل في اليوم التالي مباشرةً أو في أو -عرضها 

 عنه لسحب الرخصة أو إلغائها أو اتخاذ ما يراه بشأنها.

ة وال يخل ذلك باختصاص الوزارة المعنية بشئون المواصالت بسحب وإلغاء ووقف رخص قياد

 ون.ن( من القا18( من الفقرة األولى من المادة )5مركبات النقل العام استناداً للبند )

  

 القسم الخامس

 فقد الشهادات والرخص والتراخيص

 (298مادة )
 ادات أوية شهأإذا فُقدت شهادة التسجيل أو شهادة الملكية أو ترخيص المركبة أو رخصة القيادة أو 

 تراخيص أخرى، أو تلفت أو ُطمست وأصبحت ال تقرأ، وجب على حاملها أن يطلب فوراً من

 أو تالف منها. اإلدارة الحصول على بدل فاقد

  

 (299مادة )
 المادة رة فيتخطر اإلدارة أقسام األمن العام المختلفة بفقد الشهادات والتراخيص والرخص المذكو

 ليها.ثور ع( من هذه الالئحة وببياناتها كاملة أوالً بأول، وتطلب إرسالها إليها عند الع298)

  

 (300مادة )
ادة ي المفف من الشهادات والتراخيص والرخص المذكورة تقدم طلبات الحصول على بدل فاقد أو تال

 بلويُرفق بالط ( من هذه الالئحة على النماذج التي تقرها اإلدارة ووفق اآلليات التي تحددها،298)

 .مقررةكافة اإلثباتات والمستندات التي تطلبها اإلدارة، فضالً عما يفيد بسداد الرسوم ال

  

 (301مادة )



ناتها على بيانات ( من هذه الالئحة ومطابقة بيا300الطلبات المذكورة في المادة ) تتولى اإلدارة بحث

ت أو شهاداالملفات الموجودة لديها، وبعد التحقق من مطابقة البيانات تصرف ألصحاب الطلبات ال

ص أو الرخ التراخيص أو الرخص البديلة والتي يجب أن تحمل كافة البيانات األصلية للشهادات أو

 خيص المفقودة أو التالفة.الترا

  

 (302مادة )
 ر عليهالتأشيإذا وردت الشهادة أو الترخيص أو الرخصة المفقودة إلى اإلدارة، وجب على اإلدارة ا

دل ه على بوإرفاقها بالملف الخاص بصاحب الشأن أو إتالفها، بعد التأكد من حصول” الغي“بكلمة 

 فاقد منها.

ارة اإلد و الرخصة المفقودة إلى صاحبها، وجب عليه ردها إلىوإذا وردت الشهادة أو الترخيص أ

 للتصرف فيها على النحو المذكور في الفقرة األولى من هذه المادة.

  

 القسم السادس

 اإلعفاءات
  

 (303مادة )
 خر فيتُعفى المركبات التي تنتهي مدة صالحية شهادات تسجيلها من الرسوم المقررة عن التأ

 الحاالت اآلتية:التجديد، وذلك في 

 المركبات التي تتطلب إصالحات لمدة ال تجاوز ستة أشهر.    (1

ئية مرورية ويتعذر إصالحها لوجود منازعات قضا المركبات التي تتعرض لحوادث    (2

 بشأنها.

لى عزيد المركبات التي سافر مالكوها خارج البالد أو العمل ألي سبب آخر لمدة ت    (3

 سنة.

 يعادالمركبات المملوكة للمرضى الذين تتجاوز فترة عالجهم المدة المقررة لم    (4

 التسجيل.

 المركبات التي توفي مالكها وتعذر على الورثة الشرعيين تجديدها.    (5

 سنة. على المركبات المسجلة بأسماء أشخاص محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية تزيد    (6

ى سنة د علتصديرها مؤقتاً صحبة مالكيها خارج البالد لمدة تزي المركبات التي يتم    (7

 واحدة.

 المركبات التي تُحجز بأمر إداري أو قضائي من السلطات المختصة.    (8

 المركبات المسروقة التي يتم العثور عليها بعد إنهاء تسجيلها.    (9

  

  

  

 (304مادة )
راء الوز التابعة للديوان الملكي ورئاسة مجلس تُعفى من كافة الرسوم المقررة جميع المركبات

 طني.ن الووديوان ولي العهد وقوة دفاع البحرين وقوات األمن العام والحرس الوطني وجهاز األم

ق ي نطاوتُعفى مركبات الهيئات السياسية والقنصلية العاملة في مملكة البحرين من الرسوم ف

رة من وزا دارة، وذلك على ضوء اإلخطارات التي ترد لإلاالتفاقيات الدولية وقاعدة المعاملة بالمثل

 الخارجية في هذا الشأن.

  

 (305مادة )
 تُعفى رخصة قيادة مركبة أمن عام من كافة الرسوم المقررة.

  



 (306مادة )
فهم م ظرويجوز لإلدارة أن تُعفي من رسوم التأخير في تجديد رخص القيادة للمرضى الذين تمنعه

لمملكة ارج اخيد في موعده بمقتضى شهادة طبية بذلك تقبلها اإلدارة، والمبتعثين الصحية من التجد

 .قيادةفي مهمات رسمية، والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، وكذلك في حاالت سحب رخص ال

  

  

 القسم السابع

 أحكام ختامية وأحكام انتقالية
  

 (307مادة )
ها و تصدرأوالبيانات التي تقدمها أو تصدرها اإلدارة فضالً عن الخدمات والشهادات والتقارير 

شهادات مات وبمقتضى القانون وهذه الالئحة، تتولى اإلدارة تحديد بقية ما تقدمه أو تصدره من خد

هذه وانون وتقارير وبيانات وإجراءات تقديمها وإصدارها، وذلك في حدود اختصاصاتها بمقتضى الق

 ذاً لهما.الالئحة والقرارات الصادرة تنفي

  

 (308مادة )
 قانونالصادر بالمرسوم ب تظل الشهادات والرخص والتراخيص التي صدرت طبقاً لقانون المرور

رات الصادرة والقرا 1979( لسنة 28والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ) 1979( لسنة 9رقم )

ن تجديدها أن يكو ، علىإلى نهاية مدتها تنفيذاً لهما ولم تنته مدتها بعد، سارية بعد العمل بهذه الالئحة

 ما.اً لهطبقاً لإلجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذ

  

 2015( لسنة 153قرار رقم )

 بشأن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية
 وزير الداخلية:

لمادة ، وعلى األخص ا2014( لسنة 23رقم ) الصادر بالقانون بعد االطالع على قانون المرور

 ( منه،64)

 وبناًء على عرض المدير العام لإلدارة العامة للمرور،

 قرر اآلتي:

 (1مادة )
( 37( و)35الفقرة الرابعة( و) 31( و)30مع عدم اإلخالل باألحكام المنصوص عليها في المواد )

أو  2014 ( لسنة23صادر بالقانون رقم )ال الفقرة األولى( من قانون المرور 41( و)39( و)38و)

حب وجبها ستم بمأية حاالت تنص عليها الالئحة التنفيذية أو القرارات الوزارية المنفذة له والتي ي

 ر.بنظام النقاط وفقاً ألحكام هذا القرا رخصة القيادة، يُعمل في شأن مخالفات المرور

  

 (2مادة )
ورية مر لفةالقرار؛ تحديد عدد معين من النقاط لكل مخايقصد بنظام النقاط في تطبيق أحكام هذا 

وع ل مجمترتكب من قبل قائد المركبة بحيث يتناسب عدد النقاط مع خطورة المخالفة، وعندما يص

 م اتخاذدية يتإلى عشرين نقطة خالل سنة ميال -أياً كان نوعها  -النقاط التي يحصل عليها المخالف 

 ذا القرار حيال المخالف.اإلجراءات المنصوص عليها في ه

  

 (3مادة )
نحو لى اليجري تصنيف المخالفات المرورية ومن ثم تحديد عدد النقاط المخصصة لكل منها وذلك ع

 اآلتي:

 ر.مرورية نتج عنها وفاة شخص أو أكث ( نقاط في حالة ارتكاب مخالفة10أوالً: احتساب )



 ( نقاط على المخالفات اآلتية:8ثانياً: احتساب )

 قيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر.    (1

و أاصة قيادة مركبة وهو متعاط لخمر أو مخدر إذا ألحق أضراراً بالممتلكات الخ    (2

 العامة.

 ( نقاط على المخالفات اآلتية:7ثالثاً: احتساب )

 %.30تجاوز الحد االقصى للسرعة بما يزيد على     (1

 األحمر(.تجاوز اإلشارة الضوئية )النور     (2

 ( نقاط على المخالفات اآلتية:5رابعاً: احتساب )

لوحات بأو  قيادة مركبة آلية سحبت لوحتها المعدنية أو بغير اللوحات المصروفة لها    (1

 تخص مركبة أخرى أو بلوحات جرى تشويه أو طمس أو تغيير بياناتها.

 في الطريق العام. تعمد تعطيل حركة المرور    (2

 سباق للمركبات على الطريق العام بغير تصريح. إجراء    (3

 الهروب من موقع الحادث أو موقع ارتكاب المخالفة.    (4

 استعمال المركبات في غير الغرض المبين في رخصتها.    (5

 ( نقاط على المخالفات اآلتية:3خامساً: احتساب )

 التسبب في إصابة شخص أو أكثر.    (1

 .خط الطوارئ أو من على أرصفة الطريق أو ما في حكمهاالتجاوز الخاطئ من     (2

 المواكب الرسمية ومركبات الطوارئ. عدم إفساح الطريق لمرور    (3

لخاص ال اعدم التزام قائد مركبة نقل الركاب ومركبة النقل والمركبة ذات االستعم    (4

 بالمسار األيمن.

اً ل مستخدمالنقا أو تلقي أي اتصال بالهاتف بإجراء -أثناء قيادتها –قيام قائد المركبة     (5

 يده في حمله.

 ( نقاط على المخالفات اآلتية:2سادساً: احتساب )

حبها رر سقيادة المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة ال تجيز قيادتها أو برخصة تق    (1

 أو إلغاؤها.

 ة صالحة.تسليم المالك المركبة المسجلة باسمه لمن ال يحمل رخصة قياد    (2

 مخالفة مركبة النقل لشروط الحمولة أو عدم تغطية الحمولة.    (3

 ئ أووقوف المركبة في األماكن المخصصة لوقوف ذوي اإلعاقة أو مركبات الطوار    (4

 مركبات وسائل النقل العام.

تندات ى مسأو األمن العام من االطالع عل رفض تمكين أفراد اإلدارة العامة للمرور    (5

 ثبات الهوية أو على المستندات التي يوجب القانون االحتفاظ بها في المركبة.إ

 عدم استخدام حزام األمان أثناء السياقة.    (6

 قيادة دراجة آلية دون ارتداء خوذة السالمة.    (7

 عدم االمتثال لتعليمات وإرشادات رجل المرور.    (8

 المربع األصفر(.عدم التنازل عن األولوية عند اللزوم )    (9

 %.30تجاوز الحد األقصى للسرعة بما ال يزيد على     (10

رخصة لوفي جميع األحوال تضاعف عدد النقاط إذا لم تنقِض سنة واحدة على استخراج المخالف 

 القيادة.

  

 (4مادة )
( 20)عند حصول المخالف للمرة األولى على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها     (1

 خالل سنة ميالدية تسحب رخصة قيادته لمدة ثالثة أشهر.نقطة 

( 20) عند حصول المخالف للمرة الثانية على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها    (2

 نقطة خالل سنة ميالدية تسحب رخصة قيادته لمدة ستة أشهر.



( 20) عند حصول المخالف للمرة الثالثة على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها    (3

 نقطة خالل سنة ميالدية تسحب رخصة قيادته لمدة سنة.

( 20) عند حصول المخالف للمرة الرابعة على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها    (4

ن أنقطة خالل سنة ميالدية تسحب رخصة قيادته نهائياً، ولمن سحبت رخصته نهائياً 

قيادة لي للبشرط اجتياز برنامج تأهييستردها بعد مضي مدة ال تقل عن سنة من تاريخ سحبها 

 تحدد مدتها وشروطها اإلدارة العامة للمرور.

تحدد  وعويةوال تسترد الرخصة بالنسبة للسحب في الحاالت الثالث األولى إال بعد اجتياز دورة ت

 مدتها وشروطها اإلدارة العامة للمرور.

  

 (5مادة )
مادة ه في الار إليالمخالفات المرورية على النحو المشبتسجيل النقاط عن  تقوم اإلدارة العامة للمرور

سحب ( من هذا القرار وعند وصول سجل المخالف إلى العدد الموجب للسحب تقوم اإلدارة ب4)

وعدد  لنقاطارخصة القيادة طبقاً لإلجراءات المنصوص عليها في قانون المرور، على أن يتم تسجيل 

 في جهاز الحاسب اآللي.مرات سحب الرخصة في سجالت تعد لذلك و

  

 (6مادة )
ل مجموع ( يوماً من تاريخ ارتكاب أول مخالفة، وبمجرد وصو365تحتسب السنة الميالدية لمدة )

ن ( نقطة خالل هذه السنة تسحب الرخصة م20النقاط إلى الحد المقرر لسحب الرخصة وهو )

ئق اب الساارتك اعتباراً من تاريخ المخالف، وفي هذه الحالة يعاد احتساب السنة الميالدية من جديد

 مرورية أخرى عقب واقعة سحب الرخصة منه. أول مخالفة

رتكاب لى اعسنة ميالدية  مرور وتمحى النقاط تلقائياً إذا لم تصل للحد المقرر لسحب الرخصة بعد

ول ئق ألساكاب اأول مخالفةمرورية، ويُعاد احتساب السنة الميالدية من جديد اعتباراً من تاريخ ارت

 مرورية أخرى. مخالفة

  

 (7مادة )
تم يسحب، في حال تعارض سحب رخصة القيادة إدارياً وسحبها استناداً لوصول عدد النقاط لحد ال

 سحب الرخصة للمدة األطول، فإذا تساوت المدة يتم سحبها استناداً لنظام النقاط.

يث ة من حالمخالفة األكثر جساموفي حال اجتماع أكثر من مخالفة في واقعة واحدة، يتم احتساب 

ن مألكثر  لنقاطاعدد النقاط دون احتساب عدد نقاط باقي المخالفات في ذات الواقعة، فإذا تساوت عدد 

 مخالفة، يتم األخذ بالمخالفة األشد عقوبة.

  

 (8مادة )
بحرين الكة يسري العمل بهذا النظام على جميع السائقين الحاصلين على رخصة قيادة صادرة من ممل

ما كخالف متى ارتكبت المخالفة في إقليم المملكة، وتحتسب النقاط على رقم الرخصة للسائق الم

 يسري السحب على كافة الرخص الحائز عليها المخالف.

ي ما وتسري على من يحمل رخصة قيادة صادرة من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب

 لدول المجلس في هذا الشأن. يصدر من قرارات من وزراء الداخلية

  

 (9مادة )
الك طار المتم إخيطبق هذا النظام على المخالفات الحضورية والغيابية، فإذا كانت المخالفة غيابية ي

يام أبعة سخالل  بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول بها وعلى المالك مراجعة اإلدارة العامة للمرور

ه انت لديكإذا  ل المدة المحددة تحتسب النقاط على المالكعمل من تاريخ اإلخطار، فإذا لم يحضر خال

 رخصة قيادة.

  



 (10مادة )
الثين لمضي ث لتاليتنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم ا على المدير العام لإلدارة العامة للمرور

 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 الفريق الركن

 وزير الداخلية

 آل خليفة راشد بن عبدهللا
  

  

  

  

 الفهرس
  

  

  

  

  

 الصفحة الموضوع
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 الفصل الثاني: النقل العام

14 

 26 رخص القيادة :الباب الثالث

 32 الرسوم :الباب الرابع

الباب الخامس: قواعد المرور 

 وآدابه والتدابير اإلدارية

الفصل األول: قواعد المرور 

 وآدابه

التدابير اإلداريةالفصل الثاني:   

33 

 46 الباب السادس: مجلس المرور

 48 الباب السابع: العقوبات

 64 الباب الثامن: أحكام عامة

 2015( لسنة 154قرار رقم )

بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون 

المرور الصادر بالقانون رقم 

68 



2014( لسنة 23)  

الالئحة التنفيذية لقانون المرور 

( لسنة 23بالقانون رقم )الصادر 

2014 

70 

الالئحة التنفيذية لقانون المرور 

( لسنة 23الصادر بالقانون رقم )

2014 

القسم األول: تعريفات وأحكام 

 عامة

 الباب األول: تعريفات

70 

  

 الباب الثاني: أحكام عامة
78 

القسم الثاني: قواعد وعالمات 

 وإشارات المرور

 الباب األول: قواعد المرور

 وآدابه

الفصل األول: التزامات قائد 

 المركبة

 الفرع األول: قواعد السير

 الفرع الثاني: مسافات األمان

 الفرع الثالث: التقابل

 الفرع الرابع: التخطي

 الرفاع الخامس: السرعة

الفرع السادس: التقاطعات 

 وأولويات المرور

 الفرع السابع: التوقف

 الفرع الثامن: األنوار

التاسع: أحكام خاصة الفرع 

بسيارات النقل الخاص وسيارات 

 النقل الثقيل

الفرع العاشر: أحكام خاصة 

 بالدراجات الهوائية والعربات

الفرع الحادي عشر: واجبات 

 قائدي المركبات تجاه المشاة

86 

الفصل الثاني: قواعد مرور 

 المشاة
118 

الفصل الثالث: مواقف الشركات 

 الخاصة
121 

الثاني: عالمات وإشارات الباب 

 المرور وخطوط تنظيم المرور
122 

 القسم الثالث: تسجيل المركبات

 الباب األول: المركبات وأنواعها
128 

 132 الباب الثاني: تسجيل المركبات



الباب الثالث: شروط تسجيل 

 المركبة
140 

الباب الرابع: شروط األمن 

والمتانة وسالمة البيئة في 

 المركبات

األول: الشروط العامة الفصل  

155 

 الفصل الثاني: الشروط الخاصة

 الفرع األول: السيارات الخاصة

الفرع الثاني: سيارات النقل 

 الخاص للركاب

الفرع الثالث: سيارات النقل 

 الخاص

أوالا: أحكام مشتركة بين سيارات 

 النقل الخاص والمقطورات

ونصف المقطورات المخصصة 

 لنقل األشياء

ا:  سيارات النقل الخاص ثانيا

 )غمارتين فأكثر(

الفرع الرابع: السيارات ذات 

 االستعمال الخاص

أوالا: أحكام مشتركة بين 

 السيارات ذات االستعمال الخاص

ا: سيارات اإلسعاف  ثانيا

ا: سيارات اإلطفاء  ثالثا

 الفرع الخامس: الدراجات اآللية

 الفرع السادس: الجرار

الفرع السابع: مركبات ذوي 

عاقةاإل  

 الفرع الثامن: مركبات النقل العام

الفرع التاسع: المركبات المزودة 

 بصناديق أو صهاريج

الفرع العاشر: نقل المفرقعات 

والمواد الخطرة، وبعض الشروط 

 الخاصة األخرى

168 

 الباب الخامس: اللوحات

الفصل األول: أنواع وشكل 

 وبيانات اللوحات

 الفرع األول: لوحات الفحص

الثاني: لوحات أرقام الفرع 

 التسجيل

أوالا: شكل وبيانات لوحات أرقام 

 تسجيل جميع المركبات،

ما عدا المقطورات ونصف 

 المقطورات وسيارات السباق

192 



ا: لوحات أرقام تسجيل  ثانيا

 المقطورات ونصف المقطورات

ا: لوحات أرقام تسجيل  ثالثا

 سيارات السباق

 الفرع الثالث: لوحات التصدير

الثاني: العناية باللوحات الفصل 

 وفقدها وردها

الباب السادس: تسجيل مركبات 

الدولة ومركبات الهيئات 

 السياسية

والقنصلية العاملة في مملكة 

 البحرين

209 

الباب السابع: ترخيص مركبات 

 التعليم
211 

الباب الثامن: ترخيص المركبات 

 األجنبية
220 

الباب التاسع: سحب وإلغاء 

التسجيل ولوحات أرقام شهادة 

 التسجيل

225 

القسم الرابع: رخص القيادة 

 ودفاتر المرور الدولية

 الباب األول: رخص القيادة

 الفصل األول: أحكام عامة

الفصل الثاني: أنواع خاصة من 

 رخص القيادة

الفرع األول: أحكام عامة بالنسبة 

لألنواع الخاصة من رخص 

 القيادة

القيادة الفرع الثاني: رخص 

 لذوي اإلعاقة

الفرع الثالث: رخصة قيادة مؤقتة 

 للتعلم

الفرع الرابع: رخصة قيادة 

 للتعليم

الفرع الخامس: رخصة قيادة 

 مركبة أمن عام

الفرع السادس: رخص قيادة 

 مركبات النقل العام

الفرع السابع: رخصة قيادة 

 للتجربة

الفرع الثامن: رخصة قيادة 

سيارة خاصة مؤقتة لغير 

بحرينيينال  

الفرع التاسع: رخص القيادة 

226 



  

  
 

 الدولية

أوالا: رخص القيادة الدولية التي 

 تصدرها اإلدارة

ا: رخص القيادة الدولية  ثانيا

 الصادرة من دول أخرى

الباب الثاني: سحب وإلغاء 

 رخص القيادة

268 

  

القسم الخامس: فقد الشهادات 

 والرخص والتراخيص
269 

اإلعفاءاتالقسم السادس:   271 

القسم السابع: أحكام ختامية 

 وأحكام انتقالية
274 

 2015( لسنة 153قرار رقم )

بشأن العمل بنظام النقاط في 

 المخالفات المرورية

275 


