
وزارة الداخلية
 قرار رقم )160( ل�شنة 2016

 باإ�شافة الدرَّاجات الآلية الم�شتخدمة في المناطق الوعرة
لأنواع المركبات الواردة بقانون المرور

وزير الداخلية:
املادة  الأخ�س  ل�شنة 2014، وعلى  بالقانون رقم )23(  ال�شادر  املرور  بعد الطالع على قانون 

)4( منه، 
وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن اإجراءات و�شوابط املوافقة على ا�شتياد وا�شتخدام 

اجات املناطق الوعرة ذات الأربع عجالت، درَّ
وعلى القرار رقم )42( ل�شنة 2005 ب�شاأن اإجراءات و�شوابط املوافقة على ا�شتياد وا�شتخدام 

اجات املناطق الوعرة ذات العجلتني والثالث عجالت، درَّ
اجات املناطق  وعلى القرار رقم )55( ل�شنة 2010 ب�شاأن وْقف اإ�شدار املوافقة على ا�شتياد درَّ

الوعرة ذات الثالث والأربع عجالت لال�شتخدام ال�شخ�شي،
ال�شادرة   ،2014 ل�شنة   )23( رقم  بالقانون  ال�شادر  املرور  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015،
وعلى القرار رقم )68( ل�شنة 2016 ب�شاأن حاالت و�شروط حْجز املركبات،

وعلى قرار املجل�س الأعلى للمرور يف اجتماعه الثالث والع�شرين بتاريخ 12 يناير 2011،

قرر الآتي:
املادة الأولى

نوع  ل�شنة 2014  بالقانون رقم )23(  ال�شادر  املرور  قانون  دة يف  املحدَّ املركبات  لأنواع  ي�شاف 
اجة(،  )الدرَّ بكلمة  القرار  هذا  يف  اإليها  وي�شار  الوعرة(،  للمناطق  الآلية  اجات  )الدرَّ ي�شمى  جديد 
ر  وُيقت�شَ اأكرث،  اأو  العجلتني  ذات  اآلية  اجات  درَّ هيئة  مة على  امل�شمَّ الآلية  املركبات  تلك  بها  د  وُيق�شَ

ا�شتخدامها بح�شب ت�شميمها على املناطق الربية الوعرة.

املادة الثانية
اجة اأو حائزها اأو امل�شئول عنها - بح�شب الأحوال - بالن�شبة لال�شتخدام  يجب على مالك الدرَّ

ال�شخ�شي، اللتزام بالآتي: 
اجة، وذلك ح�شب اجلدول  اجة مع ال�شعة احلجمية ملحرك الدرَّ 1- َتنا�ُشب الفئة العمرية لقائد الدرَّ

التايل:
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اجةالفئة العمرية ال�شعة احلجمية ملحرك الدرَّ

اأقل من 70 �شم مكعبًامن 7 اإلى اأقل من 12 �شنة 

اأقل من 70 اإلى 90 �شم مكعبًامن 12 اإلى اأقل من 16 �شنة 

اأقل من 70 اإلى اأكرث من 90 �شم مكعبًا16 �شنة فما فوق
 

اجة،  ل امل�شئولية عن �شالمة َمن ي�شتخدمها، والتاأكد من قدرته على ال�شيطرة على الدرَّ 2- التعهد بتحمُّ
اأثناء قيادتها، مع اللتزام بجدول الفئة  ال�شاد�شة من هذا القرار  وارتداء ما تن�س عليه املادة 
العمرية امل�شار اإليه يف البند )1( من هذه املادة، واإل اعُترِب يف حكم ت�شليم املركبة ملن ل يحمل 

رخ�شة قيادة �شاحلة لقيادتها.
3- �شمان عدم ا�شتخدامها على الطرق العامة ويف غي الأحوال املن�شو�س عليها يف هذا القرار، مع 

ل امل�شئولية يف حالة خمالفة ذلك. حتمُّ
اجة على املقطورة اخلا�شة بها يف حال نْقلها على الطرق الرئي�شية، وكذلك عند  4- �شمان نْقل الدرَّ

نْقلها اإلى الأماكن امل�شموح با�شتخدامها فيها.

املادة الثالثة
اجة باالأماكن الرتفيهية ال�شروط االآتية: ُي�شرَتط لتاأجري الدرَّ

1-اللتزام بكل ما ورد من التزامات بالن�شبة لال�شتخدام ال�شخ�شي امل�شار اإليها يف املادة الثانية من 
هذا القرار.

اجة.  2-احل�شول على ترخي�س من الإدارة العامة للمرور ملزاولة تاأجي قيادة الدرَّ
3- احل�شول على موافقة اجلهات احلكومية الأخرى املعنية ح�شب القوانني والأنظمة املعمول بها.

اجة، للدورات اخلا�شة بقيادة هذا النوع من  4- اجتياز امل�شرفني على التدريب يف اأماكن تاأجي الدرَّ
اجات. الدرَّ

5- تواجد اأ�شخا�س متخ�ش�شني لإجراء الإ�شعافات الأولية يف اأماكن التاأجي.

اجة تاأمينًا �شاماًل �شد احلوادث واحلريق. 6- التاأمني على م�شروع تاأجي الدرَّ

املادة الرابعة
اجة يف الأماكن  �س لتاأجي الدرَّ تقوم الإدارة العامة للمرور باإجراء املعاينة الالزمة للمكان املخ�شَّ
اجات ب�شرعاتها املختلفة، ملختلف الفئات العمرية، مع  الرتفيهية، والتاأكد من منا�شبته ل�شتخدام الدرَّ

�شرط توافر املواقف املنا�شبة والكافية ملرتاديه.  
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املادة اخلام�شة
الأماكن  اجة يف  الدرَّ ا�شتخدام  عند  يجب  القرار،  والثالثة من هذا  الثانية  املادتني  مراعاة  مع 

الرتفيهية اأو يف حالة ال�شتخدام ال�شخ�شي، اللتزام بال�شوابط الآتية:
اأرقام ت�شجيل لها  اجة قبل ت�شجيلها يف �شجالت الإدارة العامة للمرور، و�شْرف  اأ- عدم ت�شيي الدرَّ
من  اجات  الدرَّ هذه  وُت�شتثَنى  للمرور.  العامة  الإدارة  من  دة  املحدَّ والبيانات  للموا�شفات  طبقًا 

�شروط التاأمني عليها �شد امل�شئولية النا�شئة من احلوادث املرورية وجتديد �شهادة الت�شجيل.
اأو  التخييم،  ملوا�شم  العليا  اللجنة  دها  التي حتدرِّ التخييم  وموا�شم  اجة يف مناطق  الدرَّ ب- ا�شتخدام 
دها الإدارة العامة للمرور. وُيعترَب ا�شتخدامها يف غي الأماكن والأوقات  املناطق والأوقات التي حتدرِّ

�س بها. دة لها قيادًة ملركبة غي مرخَّ املحدَّ
ج- عدم ا�شتخدام الدراجة خالل الفرتة امل�شائية اإل بت�شريح من الإدارة العامة للمرور ِوْفق ال�شوابط 

دها ل�شمان ال�شالمة املرورية من اأخطار الطريق. التي حتدرِّ

املادة ال�شاد�شة
اجات املن�شو�س عليها يف املادة الأولى من هذا القرار اإل بارتداء التايل  ل يجوز ا�شتخدام الدرَّ

ِوْفقًا للموا�شفات التي حتددها الإدارة العامة للمرور:
اأ( خوذة راأ�س معتَمدة دوليًا.

اجات الآلية. ارة خا�شة بقائدي الدرَّ ب( نظَّ
ج( حذاء طويل.

اجات الآلية. د( معطف ذو يٍد طويلة خا�س بهذه الدرَّ

املادة ال�شابعة
رة فيما عدا ر�ْشم اإ�شدار �شهادة الفح�س وامللكية  اجات من كافة الر�شوم املقرَّ ُتعَفى هذه الدرَّ

ور�ْشم اإ�شدار لوحات اأرقام الت�شجيل.

املادة الثامنة
اجة اإلى �شخ�س  اجة اإخطار الإدارة العامة للمرور يف حالة انتقال ملكية الدرَّ يجب على مالك الدرَّ

اآخر.
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 املادة التا�شعة
بالقانون  مع عدم الإخالل بالعقوبات والتدابي املن�شو�س عليها يف قانون املرور ال�شادر 
رقم )23( ل�شنة 2014 ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة2015 والقرارات 
�شه عند خمالفة اأحكام هذا  ذة له، يجوز ملدير عام الإدارة العامة للمرور اأو َمن ينوبه اأو يفورِّ املنفرِّ
�شة  اجة مدة ل جتاوز 90 يومًا، على اأن يتم نْقلها اإلى الأماكن املخ�شَّ القرار، اأْن ياأمر بحْجز الدرَّ
العامة  الإدارة  على  م�شئولية  اأدنى  دون  مرافقتها  اأو  رْفعها  اأو  بت�شييها  �شواًء  املركبات  لإيواء 
اجة فور انق�شاء مدة احلْجز بناًء على طلب من مالكها اأو حائزها اأو امل�شئول  للمرور، وت�َشلَّم الدرَّ
عنها بح�شب الأحوال، فاإذا مل يتقدم �شاحب ال�شاأن لَت�َشلُّم الدراجة بعد ت�شوية الغرامات و�شداد 
ر�شوم ونفقات احلْجز بعد انق�شاء مدته، حُتت�َشب ر�شوم الإيواء ابتداًء من اليوم التايل لنق�شاء 

مدة احلْجز.
اجة خالل 90 يومًا من تاريخ بدء فْر�س ر�شوم الإيواء   فاإذا مل يتقدم �شاحب ال�شاأن لَت�َشلُّم الدرَّ
اجة اأو امل�شئول عنها بكتاب م�شجل بعلم الو�شول احلق يف  اجة، لالإدارة بعد اإعالن مالك الدرَّ على الدرَّ
اجة كافة الغرامات والر�شوم والنفقات،  د من ثمن بْيع الدرَّ بْيعها باملزاد العلني حل�شاب مالكها، وت�شدَّ
وي�شلَّم للمالك باقي الثمن. فاإذا مل يح�شر لَت�َشلُّم باقي الثمن يودع يف خزينة املحكمة. واإذا مل يِف ثمن 
ل الباقي من املالك بالطرق القانونية. فاإذا مل يتقدم  ُيَح�شَّ اجة بتغطية جميع امل�شتحقات،  بْيع الدرَّ

اجة جاز لالإدارة اإتالفها، وحت�شيل امل�شتحقات بالطرق القانونية. اأحد ل�شراء الدرَّ
اجة  ويجوز الإعفاء من ر�شوم الإيواء اإذا راأت الإدارة عذرًا مقبوًل لدى املالك اأو امل�شئول عن الدرَّ

م لَت�َشلُّمها بعد انتهاء فرتة احلجز وزوال �شببه. يف عدم التقدُّ
اجة اأو َمن ينوب عنه حقُّ َت�َشلُّمها قبل البيع اأو االإتالف، ب�شرط اإزالة �شبب احلْجز  وملالك الدرَّ

وت�شديد كافة الغرامات والر�شوم والنفقات. 

املادة العا�شرة
ق  تطبَّ ،كما  اجة  الدرَّ ل�شنة 2014 على  رقم )23(  بالقانون  ال�شادر  املرور  قانون  اأحكام  ق  تطبَّ
اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014 ال�شادرة بالقرار رقم 

)154( ل�شنة 2015 فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س يف هذا القرار.

املادة احلادية ع�شرة
يلغى القرار رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن اإجراءات و�شوابط املوافقة على ا�شتياد وا�شتخدام 
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اجات املناطق الوعرة ذات الأربع عجالت، والقرار رقم )42( ل�شنة 2005 ب�شاأن اإجراءات و�شوابط  درَّ
اجات املناطق الوعرة ذات العجلتني والثالث عجالت، كما يلغى  املوافقة على ا�شتياد وا�شتخدام درَّ

كل حكم يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

املادة الثانية ع�شرة
على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الداخلية
الفريق الركن

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 �شـفــــر 1438هــ
الـمــوافــــــــق:   28 نوفمرب 2016م
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