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 بنود مهمة من عقد التدريب الموحد لهيئة الطرق والمواصالت للحصول على رخصة القيادة

 األولى: التزامات المنشأة المادة المتدرب الثانية: التزامات المادة

توفير جميع الوثائق والمستنداا  الحتحيحا الموبو ا لحنم فب   .1
فا  كا مال  يب وإك وا  واءجرا ا  تار قا لبنشتتتتري با  وف المنوب

 المونماة في الهيئا لبححول عبى رخحا القيادة.
 

 أعاله المذكورة النزافاتها فن   ي المدشتتتت ة إخالل عام فع .2
جاه نارب، ات يا فا  افع هذا األخير يبنزم الم ما  عن ال يز قي

 في رغبنه حال ينبقاها ( فن الناريب الومبي لم2ستتتاعنين  
 اءقافا نقل  ااعي أو آخرى فدشتتتت ة تاريبه إلىتحويل فب  

وفي حال كان قا أتم  .أخر ى أو  ااعي تجميا فبحه إفارة إلى
جميع الستتتاعا  الناريبيا المقررة، فال يحق لبمدشتتت ة فوالبنه 

   ي رسوم.
 

في حال رغب المنارب تحويل فبحه لمدش ة آخرى وكان قا قام  .3
أو فحص الوريق،   حجز فوعا لححص المورفا أو فحص الستتاحا

حه  غض  قل فب بل ن مذكور ق ها  فن الححص ال نه يبنزم  االنن فإ
 الدظر عن ننيجا الححص. 

 

االلنزام  الئحا االننظار لاى المدشتتت ة لبا  الناريب الومبي في  .4
حال كان لاى المنارب اشتتتتنراخا  خاثتتتتا فول وقب أو فارب 

اول فوين لبناريب، أو لم يكن لايه فانع فن االننظار حستتتتب ج
ش ة  المهبا المحادة لبا   ش ة. و النالي يدنحي النزام المد المد

 الناريب الومبي.
 

 فحص أو تغيير فوعا الناريب عن النوق  في الرغبا حال في .5
ستتتبب، يبنزم  ألي الوريق أو فحص الستتتاحا أو فحص المورفا

 واسوا  ريا إلكنروني أو رسالا نحيا  المدش ة المنارب  إخوار
 ستتاعا عبى األقل كماة أدنى 48هاتحي وذلك قبل أو اتحتتال 

فن تاريخ النوق  وتوايل فوعا الححص فن خالل قدوا  الخافا 
 المناحا لبهيئا.

 

توبّم إلكنروني ستتتاري المحوول و واقا الهويا  تحتتتريم إحضتتتار .6
األثتتتتبيا أثدا  الناريب الومبي والن كا فن إثتتتتاار عام فمانوا 

ستتتاعا تاريبيا لنحادي  كل البمنار ا فن الناريب فع فارب عد
 إلغا  الناريب.

 

الناريبيا الومبيا كافبا  جميع المحاضتتترا  والستتتاعا  حضتتتور .7
 وفي .المدشتت ة فع  االتحاق المحادة الجاول واألوقا  حستتب

تاريبيا أو أي جز  فدها  ما ينجاوز  ستتتاعا أيا عن النغيب حال
ستتتاعا    حضتتتور االلنزام يجب ( دقيقا،15خمستتتا عشتتترة  

 رستتتتوم إلى  اءضتتتتافا رستتتتوفها دفع  وا  ايبا ستتتتاعا 

الساعا الساعا  الناريبيا الني تغيب عدها فع السماح  نكمبا 
ويونبر إنها  الساعا الناريبيا  .الساعا الناريبيا الني ت خر عدها

كان  يب حنى وإن  نار يا ا عن ال جاول غ ها الم ها  وقن بل انن ق
  وبب فن المنارب.

 

 االننظار الئحا حستتتب الناريب با ل جايا فوعا تحايا اننظار .8
الناريب لظروف  عن النوق  حال في المدشتتتتاة فن المحادة

وينرتب عبى ذلك احنمال استتتنئداف الناريب  خاثتتتا  المنارب،
 .فع فارب آخر

 
ارتاا  فال س فحنشما أثدا  الناريب والححص واالعندا   المظهر  .9

ساحا  شمسيا أثدا  فحص ال الذكيا. الوام وعام ارتاا  نظارا  
يب أو الححص فع  نار لك المدع فن ال تب عبى خالف ذ قا ينر و
تحمل المنارب فستتلوليا ذلك فن دفع رستتوم خافا الناريب أو 

 الححص البايبا.

 
تحقيق الحتتا األدنى فن فنوببتتا  النتتاريتتب لكتتل فرحبتتا فن  .10

فراحل فدهج الناريب وفقا لنقاير فارب المدشتتت ة، قبل االننقال 
المواليا. وقا يخضتتتتع المنارب لمراجوا الارو  إلى المرحبا 

ته في  حا  مارب عام ك حال تبيّن لب قا في  النوبيميا الستتتتتا 
 تحقيق فنوببا  المرحبا السا قا.

 

ثا  الناريب عبى الاراجا  الداريا  .11 سالفا الخا ضار فواا  ال إح
حا وفحص  يب وفحص الستتتتتا نار دا  ال يا أث كانيك واألجهزة المي

 الوريق.
 

حى خمسا   .1 مل ( أيام ع5 ا  الناريب الدظري لبمنارب  حا أق
فا لم يرغب المنارب في  القيادة فن تاريخ إثتتتاار تحتتتريم توبّم

 ت خير الموعا  وبب فده.
 

الناريب فحاضرا   وا االننها  فن  ا  الناريب الومبي لبمنارب  .2
وا عشتتتتر  الدظري والدجاح في فحص المورفا، وذلك خالل أر 

ثا وفقا 14  شنراخا  خا ( يوم عمل، فا لم يكن لاى المنارب ا
 فن النزافا  المنارب  هذا الوقا. 4ينضمده البدا رقم لما 

 
 

ن هيل  .3 يا وإجرا ا  ال يا الدظريا والومب ناريب االلنزام  المداهج ال

المونماة لاى الهيئا و واد ستتاعا  الناريب المشتتار إليها في 
 المقافا أعاله كحا أدنى. 

 

 الني لبمنارب أثدا  الناريب  الرستتوم المواثتتال  خافا توفير .4
 في المنارب رغب حال في الورفين  ين عبيها االتحاق ينم

 والمواعيا المستتتارا   حستتتب الخافا هذه فن االستتتنحادة
                                                                          .تحادها المدش ة الني والشروخ

 

 المنار ا في رغبا حال وفي .لبمنار ا  إناث فار ا  توفير .5
فمانوا  إذا  عام تححل عبى أن يجب فارب، خرف فن الناريب

سدا فن الومر( وفق اءجرا ا  المونماة لاى  21كانب أقل فن 
 الهيئا  هذا الش ن. 

 

تحايا خيار المحاضتترا   فحاضتترة إلكنرونيا أو فحاضتترة عاديا(  .6
المورفا  عدا حجز  وجدس المارب وتحايا لغا الناريب وفحص

 لمنارب، ا خبب حسب الموعا(
 

عام إجرا  الححص النجريبي ضتتمن الوقب المخحتتص لبستتاعا   .7
 الناريبيا الومبيا.

 

فن رستتتتوم الاورة الناريبيا تزويا المنارب  دستتتتخا إلكنرونيا  .8
ما الرستتتتوم المونماة فن الهيئا قائ  المنحق عبيها حستتتتتب 
شتتافبا رستتوم الناريب والخافا  الخاثتتا  المدشتت ة ورستتوم 

  خافا  الهيئا.
 

المنتتارب فتتي حتتال استتناعب الضتترورة تغييتتر فوعتتا النتتاريب إخوتتار  .9
ستتاعا فتتن الموعتتا المحتتاد  48أو الححتتص أو المتتارب وذلتتك قبتتل 

كمتتتاة أدنتتتى،  واستتتوا  ريتتتا إلكنرونتتتي أو رستتتالا نحتتتيا أو اتحتتتال 
 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتحي.

 
في حال رغبا المنارب نقل فب  توبم القيادة فن المدش ة إلى  .10

نه يستتتتنمر في  فإ فارة د ي،  ناريب فن حيث أخرى داخل إ ال
اننهى في المدشتتتتت ة األولى فتتالم يمض عبى آخر عهتتا لتته 
 الناريب في المدشتتت ة األولى وتجميا فبحه ستتتدنان فيالدينان 

 وفي هذه الحال يبنزم  حضور الاورة الناريبيا كافبا.
 

الن كا فن تحايث  يانا  الناريب والححص الني تبقاها المنارب  .11
األخير  دقل فبحه إلى فوها في أنظما الهيئا في حال رغب 

 استتنيحا  جميع فنوببا  إثتتاار  آخر أو إفارة أخرى، فع االلنزام
 ساعا. 24 را ة الذفا لدقل المب  خالل 

 

في حال اخنار المنارب إثتتتاار رخحتتتا القيادة الخاثتتتا  ه فن  .12
المدشتتت ة، تبنزم األخيرة  نستتتبيم رخحتتتا القيادة لبمنارب فور 

كن يتشتتتترف عبيه الهيئا فا لم  الدجاح في فحص الوريق الذي
 عبى المنارب أّي النزافا  فاليا لبمدش ة.

 

االلنزام  وام خباعا أوراق لبححتتتتول عبى وثائق الموافال  أو  .13
سنراتيجيا إفارة د ي لبموافال   شيا فع ا حاال  الماليا تما اءي
الالورقيا، وتزويا المنارب  دستتتتخ إلكنرونيا فدها ستتتتوا  عبى 

 وتونبرأو رقم الهات  المسجل لاى المدش ة.  رياه اءلكنروني 
ش ة سئولا غير المد فن  يافوها المنارب نقايا فبالغ أي عن ف
  فدها. فونما إيحال دون وجود

 
االلنزام  تتاءجرا ا  والنتتاا ير االحنرازيتتا الحتتتتتادرة عن جهتتا   .14

 االخنحاص في حاال  األزفا  والووارئ المخنبحا.
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ب  الحضتتور لبححص نحتت  ستتاعا عبى األقل قبل يبنزم المنار .12

الموعا المحاد له سبحا. وفي حال الن خر عن هذا الموعا يونبر 
المنارب راستتبا ويبنزم  افع الرستتوم المقرر لنحايا فوعا فحص 

 جايا. 
 

عام إدخال أي نوع فن األجهزة اءلكنرونيا  ما في ذلك ساعا   .13
ق فن شتت نها المستتاعاة أو أنظما االتحتتاال  أو وثائ اليا الذكيا

بار با االخن حل أستتتتئ فا وااللنزام  في  عا فحص المور قا إلى 
 ححظها في األفاكن المخحتتتتحتتتتا لها عدا فراقب القاعا، وفي 
دا   ّيا فن هذه األجهزة أث حال تم ضتتتتبم المنارب يستتتتنخام أ
االخنبتتار، ينم فدوتته فن إكمتتال الححص وإحتتالتتا فبحتته لبجدتتا 

 ا  المداسب.النحقيق  الهيئا التخاذ اءجر
 

عتتام االننقتتال فن فكتتان إلى آخر أثدتتا  فحص المورفتتا وعتتام  .14

الاخول في فداقشتتتتا  جانبيا فع المححوثتتتتين ا خرين في 

القاعا ألي ستتتتبب،  استتتتنودا  فراقب قاعا الححص إذا دعب 

 .الضرورة لذلك فول عول فدي أو فا شا ه ذلك

 عامـــــــــة أحكام

م القيادة الذي تمنا ثالحينه لوالثا أشهر قا با لبنجايا وفق األنظما واءجرا ا  إنشا  فب  توبّم قيادة لبمنارب ينضمن تحريم توبّ ينم  .1

أشهر، ينم  6المونماة لاى الهيئا. وفي حال لم ينم إنجاز أي فوافبا فحص رسميا فن قبل الهيئا أو تجايا تحريم توبم القيادة خالل 

 بم القيادة وينرتب عبى ذلك سااد الرسوم المقررة حال الرغبا في إعادة تحويل المب  فع تجايا تحريم توبم القيادة.تجميا فب  تو

 

 النقام قبل وذلك إضتتافيا، عمبيا ألر ع ستتاعا  تاريبيا المنارب يخضتتع الهيئا، عبيه تشتترف الذي فحص الوريق في الرستتوب حال .2

سري هذا المنوبب عبى  عمبي لححص سدنين آخر، وي المنارب الذي أكمل جميع فنوببا  الناريب وتم تجميا فبحه لماة ال تزيا عن 

 .فيالدينين

 

 الهيئا. فوظحي أو المدش ة فوظحي فن أليّ  خافا  أو هاايا عيديا أو نقايا المنارب تقايم  اتا فدوا يمدع .3

 

حينه في أّي  .4 شخ شخص آخر  اننحال  سا  الغش أو قام  ضبم المنارب فنبب حا القيادة إذا تم  فن االخنبارا  المقررة لبححول عبى رخ

   ي وسيبا كانب، أو ثبب عده رشوة المارب أو الحاحص، ينرتب عبى ذلك إلغا  فبحه  ححا نهائيا.

 

 حل إلى النوثتتل ينم لم حال فيو المنارب فور تقايمها لشتتكاوى الحبول وإيجاد الدظر المدشتت ة لاى المنوافبين إستتواد إدارة عبى .5

 القوانين حستتب حبها وينم .8009090الهيئا فن خالل فوقوها اءلكنروني أو االتحتتال عبى رقم االتحتتال  إلى تحويبها ينم لبشتتكوى،

 ها فيها نهائيا.نالهيئا ويكون   لاى المونماة واءجرا ا 

 

ذلك الححص حنى وإن أتّم جميع ال ينم تحويل المنارب ألي فحص عمبي رستتمي فا لم يستتنوف جميع فنوببا  الناريب الني تلهبه ل .6

 الساعا  الناريبيا المقررة لباورة الناريبيا الني تونبر حّاا أدنى.

 

 ثالثا خالل المنارب خبب في الدظر المدشتت ة وعبى لها /له فوافبنه عبى راضتتيا يكن لم حال في المارب تغيير خبب لبمنارب يحق .7

 الالزم. وإجرا  عمل أيام

 

 المنارب كان إن الذي ينم فيه الححص الحرع في والححص الناريب مستتتارا وفقاً ل لبمنارب تاريبيا ستتتاعا  تحايا عبى المدشتتت ة .8

 .فحص الوريق الذي تشرف عبيه الهيئا فوعا قبل وذلك لبمدش ة النا وا النسجيل فكاتب   حا فسجال

 
القيادة  شتتتتكل خبيوي أو تشتتتتكل القيادة خورا تنحمل المنار ا الحافل وفن في حكمها فمن يواني فن أفراض تحول  يده ها و ين  .9

عبيه ها المستتئوليا في اتخاذ قرار البا   الناريب. وال تنحمل المدشتت ة أو الهيئا أي فستتلوليا  هذا الشتت ن. وفي حال وقوع حادث أثدا  

 الناريب أو الححص، تنحاد فسئوليا المدش ة وفقا لبدود وثيقا النافين.

 

ساعا  في حال الظروف الوارئا أو ا .10 ألحوال المداخيا غير المواتيا الني تحول دون تقايم خافا  الناريب أو الححص، ينم إعادة جاولا ال

 الناريبيا والححوثا  المن ثرة  هذه الظروف.

 

سينم تسجيل وتوثيق عمبيه فحص المورفا وفحص الساحا وفحص الوريق فرئياً وثوتياً فن قبل هيئا الورق والمواثال   غرض توزيز  .11

 ودة الخافا والناريب وأغراض أخرى.ج

 

في تم تحرير هذا الوقا واعنماده فن الورفين إلكنرونيا وال يحناج إلى خباعا أو توقيع ياوي، وهو فنوفر  البغنين الور يا واءنجبيزيا. و .12

 ا.حال وجود أي اخنالف أو توارض  ين الحيغنين، ُيونما نص البغا الور يا ويسود عبى نص البغا اءنجبيزي

 

في حال نشو  أي نزاع أو خالف  ين الورفين فيما ينوبق  ندحيذ وتحسير  دود هذا الوقا، يسوى الورفان الى حبه عن خريق النسويا  .13

 الوديا، وفي حال فشل الورفان في النوثل الى حل ودي ينم إحالنه الى فحاكم د ي.

 

ذا  الحبا  نرخيص  والمواثال  الورق هيئا عن الحادرة والقرارا  د ي إفارة وقوانين االتحاديا لبقوانين وفقا هذا الوقا ويحسر يخضع .14

 .السائقين

 


