
 
 

 

 الرسوم بالكامل

 )درهم(

رسوم 

 الهيئة

 )درهم(

رسوم 

 المعهد

 )درهم(
 المستفيد مسمى الخدمة

 التسجيل في المعهد 575 0 575
رسوم التسجيل اإلدارية 

 بالمعهد

 المحاضرات النظرية/اإللكترونية 1000 0 1000

 خدمات المعهد الرئيسية

 الفحص النظري )فحص المعرفة( 70 220 310

 الفحص التجريبي بالمعهد )الفحص الداخلي ف حالة عدم الحضور( 130 0 130

 تأجير مركبة فحص الساحة 70 220 310

 الفحص التجريبي على الطريق بالمعهد 250 0 250

 تأجير مركبة فحص الساحة 70 220 310

 التدريب المنتظم الصباحي 120 0 120

 التدريب العملي/ساعة

 )جير عادي(
 التدريب الليلي 130 0 130

 تدريب الجمعة / تدريب الجمعة والسبت 190 0 190

 نظام التدريب بالمناوبة 210 0 210

 التدريب المنتظم الصباحي 130 0 130

 التدريب العملي/ساعة

 )جير اوتوماتيك(

 التدريب الليلي 140 0 140

 تدريب الجمعة / تدريب الجمعة والسبت 190 0 190

 نظام التدريب بالمناوبة 210 0 210

 فحص النظر 50 90 140

 خدمات اخرى بالمعهد

 محاضرة تدريبية لفحص المعرفة ف حال الرسوب 50 0 50

 إعادة تفعيل الملف المروري 140 320 460

 )للساعة(منطقة لعب األطفال  10 0 10

 تدريب المحاكاة 100 0 100

 سنة فما فوق( 22رسوم اصدار رخصة القيادة ) 100 320 420

 سنة( 22رسوم اصدار رخصة القيادة )أقل من  100 120 220

 الفحص التقييمي 100 0 100

 خدمة تمديد التدريب العملي )بعد الرسوب في فحص الطريق( 150 0 150

 مرات في فحص الطريق 5التقييمي التجريبي بعد الرسوب الفحص  250 0 250

 التدريب اإلنفرادي 100 0 100

 ملصق سائق جديد )عادي( 5 0 5

 ملصق سائق جديد )مغناطيسي( 10 0 10

 تسجيل وفتح ملف مروري بالهيئة 140 370 510

 خدمات اخرى للهيئة
 اوتوماتيك إلى جير عاديتغيير الفئة بالنظام المروري من  120 240 360

 خدمة الترجمة عن بعد )الفحص النظري( 0 435 435

 تجديد تصريح التعلم 20 120 140



 
 

 

 إعادة طباعة تصريح التعلم )الفقدان أو التلف( 20 120 140

 تحويل الملف المروري من إمارة إلى اخرى 0 220 220

 رسوم لجنة االختبار 0 410 410

 تصريح تجاري )لحاملي تأشيرة سائق تحت كفالة شخصية( 0 200 200

 تصريح تعلم سيدة من مدرب ذكر 0 10 10
 


