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وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع شئون المرور والعمليات

اللواء جمال حاتم الصايغ
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احلمد للـه رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�رشف الأنبياء واملر�سلني، اأما بعد:

بتعديل  الطبعة  ، قمنا يف هذه   2018 و   2015 والتي �سدرتا يف عامي  ال�سابقني  للطبعتني  امتداد 

واإ�سافة بعد املواد يف القرار الوزاري يف الالئحة التنفيذية رقم 81 ل�سنة 1976 و بع�ش القرارات الوزارية 

املكملة  التي �سدرت موؤخراً وهي كالآتي:

القرار الوزاري رقم 1257 ل�سنة 2018 بتعديل البند )3( من املادة )55( من القرار الوزاري رقم 81 ل�سنة   -

 .1976

القرار الوزاري 511 ل�سنة 2019 بتعديل الفقرة الأخرية من املادة )1( من القرار الوزاري رقم 1988/421   -

وتعديل املادة )6( من القرار الوزاري رقم 2004/182.

القرار الوزاري رقم 270 ل�سنة 2020.  -

با�سافة بند جديد رقم )6( اإىل املادة )23( من القرار الوزاري رقم 81 / 76.  -  

ا�ستبدال ن�ش املادة )85( من القرار الوزاري 76/81.  -

ا�ستبدال ن�ش املادة رقم )87( من القرار الوزاري 76/81.  -

تعديل البند رقم )4( من املادة )88( من القرار الوزاري رقم 76/81 واإ�سافة بند جديد برقم )5(   -

اإىل نف�ش املادة.

اإ�سافة بند رقم )10( اإىل املادة )106( من القرار الوزاري رقم 75/81.  -

تعديل   76/81 الوزاري  القرار  من   )204( املادة  اإىل   )22  ،  21( برقمي  جديدين  بندين  اإ�سافة   -

البندين )21، 22( من املادة )204( لي�سبحا )23 ، 24(.

العامة  بالإدارة  ال�سلة  ذات  التجارية  الأن�سطة  ب�ساأن   2020 ل�سنة   271 رقم  الوزاري  القرار  اإ�سافة   -

للمرور ومل يرد ب�ساأنها قرار خا�ش.

اأو الدراجات الآلية واإلغاء  اإ�سافة القرار الوزاري رقم 723 ل�سنة 2020 ب�ساأن تاأجري ال�سيارات   -

العمل باأحكام القرار الوزاري رقم 202/ 1997. 

اإ�سافة القرار الوزاري رقم 724 ل�سنة 2020 ب�ساأن التطبيقات الإلكرتونية.  -

القرار الوزاري رقم 864 ل�سنة 2020 با�ستبدال ن�ش املادة )46 مكرر( من القرار الوزاري رقم 81   -

ل�سنة 1976. 

القرار الوزاري رقم 969 ل�سنة 2020 با�ستبدال ن�ش املادة )47( من القرار الوزاري رقم 81 ل�سنة 1976.   -

القرار الوزاري رقم 1067 ل�سنة 2018 :-  -

ا�ستبدال ن�ش املادة رقم )109( من القرار الوزاري 1976/81 .  -

ا�ستبدال ن�ش املادة رقم )119( من القرار الوزاري 1976/81 .  -

ا�ستبدال ن�ش املادة رقم )120( من القرار الوزاري 1976/81 .  -
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القرار الوزاري رقم 108 ل�سنة 2021 بتعديل البند )14( من املادة )1( من القرار الوزاري رقم   -

.2020 / 723

القرار الوزاري رقم 157 ل�سنة 2021 بتعديل املادة )32( من القرار الوزاري رقم 81 / 1976.  -

القرار الوزاري رقم 202 ل�سنة 2021 بتعديل املادة )5( من القرار الوزاري رقم 81 / 1976.  -

القرار الوزاري رقم 203 ل�سنة 2021 با�سافة مادة جديدة برقم )204 مكرر( اإىل القرار الوزاري   -

رقم 81 / 1976.

القرار  الوزاري رقم 350 ل�سنة 2021 با�ستبدال ن�ش الفقرة الأخرية من املادة )47( من القرار   -

الوزاري رقم 1976/81.

القرار الوزاري رقم 1005 ل�سنة 2021 با�ستبدال ن�ش املادة )103( من القرار الوزاري رقم 81 /   -

.1976

وقف  اأثره  وعلى  للمرور  الأعلى  املجل�ش  ب�ساأن   2022 ل�سنة   254 رقم  الوزاري  القرار  اإ�سافة   -

العمل باأحكام القرار الوزاري رقم 34 ل�سنة 2019 وتعديالته.

القرار الوزاري رقم 364 ل�سنة 2022 بتعديل البند )11( من املادة )1( من القرار الوزاري رقم   -

254 ل�سنة 2022.

القرار الوزاري رقم 554 ل�سنة 2022 با�ستبدال ن�ش الفقرة الأخرية من املادة )109( من القرار   -

الوزاري رقم 1976/81.

اإ�سافة و�سف تهمة اإىل املخالفات والعقوبات للمادة )37( من املالحق.  -

ومما ينبغي ذكره اأن الكتاب مق�سم كالآتي:  

املر�سوم بقانون رقم 67 ل�سنة 1976. الق�سـم الأول :   *
قرار وزير الداخلية بالالئحة التنفيذة لقانون املرور رقم 81 ل�سنة 1976. الق�سم الثاين :   *

قرارات وزراء الداخلية املكملة لالئحة التنفيذية. الق�سم الثالث :   *
قانون تنظيم حمكمة املرور وقرارات اأخرى ذات �سلة. الق�سم الرابع :   *

املخالفات والعقوبات واأمر ال�سلح وعدد النقاط. املالحق :   *
يف  ممثلة  القانونية  لل�سئون  العامة  الإدارة  قبل  من  الكتاب  وتدقيق  مراجعة  مت  اأنه  علمًا 

)مدير اإدارة الفتوى والإعداد العقيد حقوقي/م�سعل حممد التمار ورئي�ش ق�سم املعلومات واملكتبة 

ال�سيدة/اإ�رشاء املري وال�سيد/خالف �سيد اأحمد(.

واأخرياً اأمتنى اأن يكون هذا الكتاب ذا نفع لكل من يقراأه وي�ستعني به يف اأداء املهام والواجبات 

املنوطة به اأو معرفة حقوقه وواجباته.

العقيد/�سامل حممد العجمي
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ويعفى من الفح�ش الفني ال�سيارات والدراجات الآلية اخلا�سة اجلديدة الواردة من 

الوكالت املعتمدة من اجلهات املخت�سة وذلك يف الثالث �سنوات الأوىل ، ب�رشط اأن تكون 

وثيقة التاأمني الإجباري ل�سالح الغري �سارية املفعول ملدة ثالث �سنوات على الأقل.

كما تعفى �سيارات النقل اخلا�ش اخلفيفة اجلديدة التي ل تتجاوز حمولتها عن ) 2 

طن ( الواردة من الوكالء املعتمدين من اجلهات املخت�سة وذلك لل�سنتني الأوىل ب�رشط اأن 

تكون وثيقة التاأمني الإجباري ل�سالح الغري �سارية املفعول ملدة ) �سنتني ( على الأقل .

مت تعديل هذه املادة يف القرار الوزاري رقم 202 ل�سنة 2021 و�سدر هذا القرار يف 30 �سعبان 1442 هـ   )1(

املوافق 12 اأبريل 2021 م .
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5 - ال�رشكات واملوؤ�س�سات الأهلية، وي�سرتط اأن يقدم �ساحب العمل م�ستندا معتمدا من 

اجلهة احلكومية املخت�سة تثبت اأن لدية عددا من العمال واملوظفني يتنا�سب وعدد 

اإجازة ت�سيريها وتخ�س�ش هذه البا�سات  اأو ال�سيارات التي يطلب  ركاب ال�سيارة 

لنقل املوظفني والعاملني بال�رشكة اأو املوؤ�س�سة من حمل �سكنهم اأو مكان جتمعهم 

يف  وعائالتهم  العاملني  بنقل  الت�رشيح  ويجوز  منه،  والعودة  العمل  مقر  اإىل 

الرحالت اأو يف الأغرا�ش الرتفيهية الأخرى، ول ي�سمح بنقل غريهم ولو بغري اأجر.  

- ال�رشكات واملوؤ�س�سات التي تزاول ن�ساط جتاري ي�سمح بنقل الركاب وفق ال�رشوط   6

.
)1(

وال�سوابط التي حتددها الإدارة العامة للمرور 

)2(

)3(

)4(

)2(

1441 هـ )1( 23 رجب  القرار يف  2020 و�سدر هذا  ل�سنة   270 الوزاري رقم  القرار  البند يف  اإ�سافة هذا  مت 

املوافق 18 مار�ش 2020 م .

)3(

)4(
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مت اإ�سافة هذا البند يف القرار الوزاري رقم 157 ل�سنة 2021 و�سدر هذا القرار يف 8 �سعبان 1442 هـ املوافق   )6(

21 مار�ش 2021 م.

هذا

.
)1(

- �سبه مقطورة )يف حالة تعدد اأ�سباه املقطورات(   9
الهيئات  يف  الأجانب  املوظفني  ملركبات  وت�رشف   :

 )2(
دبلوما�سية هيئة   -  4

الدبلوما�سية اأو القن�سلية ومن يف حكمهم.

- عمومي: وت�رشف للمركبات الآتية:   5
- �سيارة الأجرة.   1

- �سيارة نقل عام للركاب )با�ش عام(.   2
- �سيارة نقل عام لالأ�سياء واحليوانات )�ساحنة(.   3

- اجلرار املخ�س�ش جلر املقطورات التي ت�ستعمل يف النقل العام.  4
.
)3(

- مقطورة   5
.
)4(

- �سبه مقطورة )يف حالة تعدد اأ�سباه املقطورات(   6

- جتاري: ت�رشف يف احلالت املن�سو�ش عليها يف هذه الالئحة.   6

- دراجة: ت�رشف للدراجة الآلية.   7

- اإن�ساءات: ت�رشف للمركبات الإن�سائية وال�سناعية والزراعية.   8

: ت�رشف ملالك ال�سيارة عند ت�سديرها اإىل خارج البالد نهائيا، وتكون 
)5(

9 - ت�سدير
�ساحلة للعمل بها ملدة اأق�ساها )48( �ساعة، وتنزع هذه اللوحات عند مغادرة 

ال�سيارة البالد وت�سلم يف مراكز احلدود لإعادتها اإىل الإدارة العامة للمرور. 

املجهزة  الآلية  للمركبة  وت�رشف   :
)6(

لل�سباقات املعدة  الريا�سية  املركبة   -  10
لال�ستخدام يف ال�سباقات وفقًا لل�رشوط وال�سوابط التالية :

لال�سرتاطات  وفقًا  بال�سباقات  املخت�سة  اجلهات  موافقة  على  احل�سول   -  1
الفنية املعمول بها يف هذا ال�ساأن.

- اأن تكون مزودة بو�سائل اأمان منا�سبة .  2
3 - عدم قيادتها يف الطرق العامة واقت�سار قيادتها يف احللبات املرخ�سة .

- يتم نقلها بوا�سطة رافعة مرخ�ش لها بذلك .  4
ي�رشي على هذا النوع من املركبات ما ي�رشي على املركبات من ر�سوم مقررة على 

وثيقة التاأمني واإجازة الت�سيري و اللوحات٫
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ي�سمـح برتكـيـب الزجـاج املظلل جلميـع اأنــواع املـركبــات عـلى اأن ل تـقـل درجــة

املاأمون

ال�سفافية عن )30 ٪(

)2(

مت ا�ستبدال الن�ش ال�سابق لهذه املادة بالن�ش احلايل يف القرار الوزاري رقم 864 ل�سنة 2020 و�سدر هذا   )1(

القرار يف 11 ربيع الأول 1442 هـ املوافق 28 اأكتوبر 2020م.

)2(  مت ا�ستبدال الن�ش ال�سابق لهذه املادة بالن�ش احلايل يف القرار الوزاري رقم 969 ل�سنة 2020 و�سدر هذا 

القرار يف 3 ربيع الآخر 1442 هـ املوافق 18 نوفمرب 2020م.
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مت ا�ستبدال الن�ش ال�سابق لهذه الفقرة بالن�ش احلايل يف القرار الوزاري رقم 350 ل�سنة 2021 و�سدر هذا   )1(

القرار يف 13 ذوالقعدة 1442 هـ املوافق 23 يونيو 2021م.

.

5   -  مرايا على اجلانبني تاأمن الروؤيا اجلانبية للمركبة.

ويجب اأن يكون ج�سم املركبة مطليًا بطالء ثابت ول يجوز تغيري اللون بوا�سطة 

مل�سقات اأو اأية مواد اأخرى اإل بعد موافقة الإدارة العامة للمرور وفقًا لالإ�سرتاطات التي 

ت�سعها ، على اأن ل يكون م�سابهًا لت�سميم املركبات احلكومية ) ال�رشطة – اجلي�ش – 

احلر�ش الوطني – قوة الإطفاء العام – الإ�سعاف ... وغريها ( ويحظر ا�ستخدام املواد 

)1(
والألوان العاك�سة بدًل من الطالء .
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مت تعديل هذا البند يف القرار الوزاري رقم 1257 ل�سنة 2018 و�سدر هذا القرار يف 24 ربيع الآخر 1440 هـ   )1(

م. املوافق 31 دي�سمرب 2018 

)1( 450.

.

.

)2(

)3(

)2(

)3(



101



102

ي�شـتـرط  �أال
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اأنواع رخ�ش ال�سوق التي ت�سدرها الإدارة العامة للمرور هي:

- رخ�سة �سوق خا�سة :  1

وت�رشف لقيادة ال�سيارات اخلا�سة  التي ل يزيد عدد ركابها عن )7( ركاب، و�سيارات النقل 

التي ل تزيد حمولتها عن )2( طن، و�سيارات الأجرة.

وت�رشي للكويتيني ومواطني دول جمل�ش التعاون اخلليجي ملدة )15( �سنة ، ولغري الكويتيني 

تكون ملدة )3( �سنوات.

وللمقيمني ب�سورة غري قانونية ح�سب مدة بطاقة املراجعة.

- رخ�سة �سوق عامة :  2

راكبًا،   )25( عن  ركابها  عدد  يزيد  التي  الركاب  نقل  �سيارات  لقيادة  وت�رشف   : )اأ(  الفئة 

تزيد  التي  املقطورات  و�سبه  واملقطورات  والقاطرات  النقل  و�سيارات  امل�سرتك،  النقل  و�سيارات 

حمولتها عن )8( طن ، و�سيارات نقل املواد اخلطرة ولتعليم قيادة املركبات.

الفئة )ب( : وت�رشف لقيادة �سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن )7( ركاب حتى 

)25( راكبًا، و�سيارات النقل امل�سرتك ، و�سيارات النقل التي تزيد حمولتها عن )2( طن حتى )8( طن.

وت�رشي رخ�سة ال�سوق العامة بفئتيها للكويتيني ومواطني دول جمل�ش التعاون اخلليجي 

ملدة )10( �سنوات.

ولغري الكويتيني تكون ملدة )3( �سنوات .

وللمقيمني ب�سورة غري قانونية ح�سب مدة بطاقة املراجعة .

ول يجوز ملن يحمل رخ�سة �سوق عامة فئة )ب( قيادة ما ت�سمح رخ�سة ال�سوق العامة فئة 

)اأ( بقيادته.

على اأن ت�رشي رخ�ش ال�سوق العامة ال�سادرة قبل �سدورها هذا القرار حتى انتهاء �رشيان 

مفعولها.

مت ا�ستبدال الن�ش ال�سابق لهذه املادة بالن�ش احلايل يف القرار الوزاري رقم 270 ل�سنة 2020 و�سدر هذا   )1(

م. القرار يف 23 رجب 1441 هـ املوافق 18 مار�ش 2020 

مادة )85()1(
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- رخ�سة �سوق دراجة اآلية :  3

الآلية  الدراجات  قيادة  ولتعليم  الآلية  الدراجات  اأنواع  جميع  لقيادة  وت�رشف  )اأ(  الفئة 

. )A.T.V( ولتعليم قيادة املركبات الربية

الفئة )ب( : وت�رشف لقيادة جميع اأنواع الدراجات الآلية ذات الثالث عجالت اأو اأكرث.

التعاون  جمل�ش  دول  ومواطني  للكويتيني  بفئتيها  الآلية  الدراجة  �سوق  رخ�سة  وت�رشي 

اخلليجي ملدة )3( �سنوات.

ولغري الكويتني تكون ملدة )3( �سنوات.

وللمقيمني ب�سورة غري قانونية ح�سب مدة بطاقة املراجعة .

ول يجوز ملن يحمل رخ�سة �سوق دراجة اآلية فئة )ب( قيادة ما ت�سمح رخ�سة �سوق الدراجة 

الآلية فئة )اأ( بقيادته.

انتهاء  حتى  القرار  هذا  �سدور  قبل  ال�سادرة  الآلية  الدراجة  �سوق  رخ�ش  ت�رشي  اأن  على 

�رشيان مفعولها.

اأنواع  جميع  لقيادة  وت�رشف  جرار:  اأو  زراعية  اأو  �سناعية  اأو  اإن�سائية  �سوق  رخ�سة   -  4

املركبات الإن�ساءية اأو ال�سناعية اأو الزراعية اأو اجلرار.

وت�رشي للكويتيني ومواطني دول جمل�ش التعاون اخلليجي ملدة )3( �سنوات.

ولغري الكويتني تكون ملدة )3( �سنوات .

وللمقيمني ب�سورة غري قانونية ح�سب مدة بطاقة املراجعة .

ويجب اأن يراعى يف جميع اأنواع رخ�ش ال�سوق املذكورة �سابقًا، حكم املادة )92( من هذا 

القرار.

اخلا�سة  املركبات  اأنواع  جميع  لقيادة  وت�رشف  خا�ش:  ن�ساط  ذات  �سوق  رخ�سة   -  5

بالأن�سطة اخلدمية املحددة بالرخ�سة.

وت�رشي ملدة )3( �سنوات ويدون فيها نوع الن�ساط.

وتلغى هذه الرخ�سة عند تغيري مهنة �ساحبها اإىل مهنة اأخرى اأو اإلغاء اإقامته يف البالد .

ول يجوز قيادتها يف الطريق العام ويف غري الأماكن املتعلقة بالأن�سطة اخلدمية .

وي�رشي على هذه الرخ�سة ما ي�رشي على رخ�ش ال�سوق اخلا�سة من اإجراءات ور�سوم .
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مت ا�ستبدال الن�ش ال�سابق لهذه املادة بالن�ش احلايل يف القرار الوزاري رقم 270 ل�سنة 2020 و�سدر هذا   )1(

م. القرار يف 23 رجب 1441 هـ املوافق 18 مار�ش 2020 

ي�سرتط ملنح رخ�ش ال�سوق املن�سو�ش عليها باملادة رقم )85( من هذه الالئحة 

توافر ال�رشوط التالية :

�رشط ال�سن . اأ- 

اللياقة ال�سحية . ب- 

لقواعد  وفقًا  للمرور  العامة  الإدارة  جتربة  الذي  القيادة  اختبار  اجتياز  ج- 

والإجراءات املبنية يف هذه الالئحة.

غري  من  عامة  اأو  خا�سة  �سوق  رخ�سة  على  احل�سول  طالب  يف  ي�سرتط  د- 

عليها  م�سى  البالد  يف  قانونية  اإقامة  على  حا�ساًل  يكون  اأن  الكويتيني 

�سنتان على الأقل ، واأن ل يقل راتبه ال�سهري عن �ستمائة دينار كويتي ، واأن 

يكون حا�ساًل على �سهادة جامعية.

ميالدية  ع�رش  الثامنة  العمر  من  اأمت  الذي  ال�سخ�ش  قيام  يثبت  ما  تقدمي  هـ- 

بت�سجيله يف نظام اخلدمة الوطنية الع�سكرية.

املذكورة  الفئات  بع�سها  من  اأو  )د(  رقم  بالفقرة  الواردة  ال�رشوط  من  وي�ستثنى 

اأدناه، وذلك على النحو التايل : -
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اأواًل : الفئات امل�ستثناة من ال�رشوط املن�سو�ص عليها بالفقرة )د( :

زوجة الكويتي اأو اأرملته اأو مطلقته من الأجانب ممن لديها اأبناء منه.  - 1

اأزواج الكويتيات واأبناوؤهن من الأجانب.  - 2

اجلهاز  من  �سادرة  بطاقات  يحملون  ممن  قانونية  غري  ب�سورة  املقيمون   - 3
املركزي ملعاجلة املقيمني ب�سورة غري قانونية وبطاقات ال�سمان ال�سحي 

�سارية املفعول.

ربات البيوت ممن لديهن اأبناء ، ب�رشط اأن يكون اأزواجهن من الفئات امل�رشح   - 4
لهم بحمل رخ�سة �سوق امل�ستثناة من �رشطي مدة الإقامة والراتب الواردة بـ 

)اأوًل( بند )11( و ) ثانيًا ( بالبنود اأرقام )4،3،2،1( وامل�ستثناة من �رشط مدة 

الإقامة الواردة بـ )ثالثًا ( بالبند )1(.

اأع�ساء الهيئات الدبلوما�سية.  - 5

اجلهات  يف  الريا�سية  والحتادات  الأندية  لدى  املحرتفون  الالعبون   - 6
احلكومية.

ال�سائقون واملندوبون باجلهات احلكومية واملندوبون العامون – فقط ممن   - 7
لديهم رخ�ش �سوق قانونية �سادرة من بلدهم اأو اأي بلد اآخر �سارية املفعول.

�سنتان   )2( عن  تقل  ل  ملدة  العاملون  حكمهم  يف  ومن  املنزلية،  العمالة   - 8
مت�سلتان لدى نف�ش الكفيل، ب�رشط تغيري املهنة اإىل �سائق .

الفنيون املتخ�س�سون يف املجالت النفطية ب�رشكات النفط.  - 9

اخت�سا�سيو العالج الطبيعي وجميع فنيو املهن الطبية الأخرى .  - 10

الطيارون وم�ساعدوهم والقباطنة وقائدو ومر�سدو ال�سفن.  - 11

مغ�سلو املوتى.  - 12

ثانيًا : الفئات امل�ستثناة من �رشطي مدة االإقامة والراتب املن�سو�ص عليهما 

بالفقرة )د(:

الق�ساة واأع�ساء النيابة العامة.   - 1

امل�ست�سارون واخلرباء.  - 2

اأع�ساء هيئة التدري�ش باجلامعات واملعاهد التطبيقية.  - 3

الأطباء وال�سيادلة.  - 4

ال�سحفيون والإعالميون.  - 5

املهند�سون.  - 6
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الأطباء البيطريون.  - 7

واملدر�ســون  واملرتجمــون  والقانونيــون  م�سمياتهــم  بجميــع  الباحثــون   - 8
والأخ�سائيــون الجتماعيــون واأمناء املكتبــات واأئمة امل�ساجــد واملوؤذنون 

العاملون يف اجلهات احلكومية.

املدربون الريا�سيون العاملون يف الحتادات الريا�سية والأندية يف اجلهات   - 9
احلكومية.

ثالثًا : الفئات امل�ستثناة من �رشط مدة االإقامة املن�سو�ص عليها بالفقرة )د(:

1 - املدراء التنفيذيون واملدراء العامون وم�ساعديهم مب�سمياتهم املختلفة.

2 - املدراء بجميع م�سمياتهم.

3 - املحا�سبون بجميع م�سمياتهم

4 - الفيزيائيون والكيميائيون واجليولوجيون.

5 - املندوبون بجميع م�سمياتهم

احلكومية  اجلهات  يف  واملندوب  ال�سائق  عليها  احلا�سل  ال�سوق  رخ�سة  وتلغي 

اأ�سا�سها  على  ا�ستخرج  التي  مهنته  تغيري  اأو  البالد  يف  اإقامته  باإلغاء  العام  واملندوب 

الرخ�سة ، ول مينح بدًل منها اإل بعد م�سي �سنتني وباإجراءات جديدة.

تغيري  حالة  يف  الرخ�سة  �رشيان  اإعادة  للمرور  العامة  الإدارة  عام  ملدير  ويجوز 

مهنته مبا�رشة اإىل مهنة مطابقة لل�رشوط العامة بهذا القرار وا�ستثناءاته.

كما تلغى رخ�سة ال�سوق يف حال قيام احلا�سل عليها باإلغاء اإقامته يف البالد اأو 

بتغيري مهنته التي على اأ�سا�سها ا�ستخرج الرخ�سة - اإىل مهنة اأخرى ل ت�سملها ال�رشوط 

العامة بهذا القرار وا�ستثناءاته ، ويجوز ملدير عام الإدارة العامة للمرور اإعادة �رشيان 

القرار  بهذا  العامة  لل�رشوط  اإىل مهنة مطابقة  تغيري مهنته مبا�رشة  الرخ�سة يف حال 

وا�ستثناءاته.

تغيري  حال  يف   ) املنزل  ربة   ( الزوجة  عليها  احلا�سلة  ال�سوق  رخ�سة  تلغى  كما 

اإقامتها التي على اأ�سا�سها ح�سلت على رخ�سة �سوق اإىل مهنة ل ت�سملها ال�رشوط العامة 

لهذا القرار وا�ستثناءاته.

اأ�سا�سها ح�سلت  كما تلغى الرخ�سة يف حال قيام الزوج بتغيري مهنته التي على 

الزوجة ) ربة املنزل ( على رخ�سة ال�سوق اإىل مهنة اأخرى ل ت�سمح بذلك.

وي�ستثنى ال�سائقني من حملة املادة )20( يف حالة اإلغاء اإقامتهم خارج البالد اأكرث 
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من �ستة اأ�سهر اأو الذين األغيت اقامتهم لغري الأ�سباب الأمنية اأو الأ�سباب ال�سحية �رشيطة 

اأقاربه من الدرجة الأوىل وتكون  اأو  ال�سائق على ذات �ساحب العمل  ا�ستقدام  اأن يكون 

�سمة الدخول مبهنة ) �سائق (.

ي�سرتط ملنح رخ�سة �سوق مركبة اإن�سائية اأو �سناعية اأو زراعية اأو جرار األ يقل   -   4

. 
)2(

عمر طالبها عن 21 �سنة

. 
)3(

ي�سرتط ملنح رخ�سة �سوق ن�ساط خا�ش األ يقل عمر طالبها عن )21( �سنة  -   5

ويكون اأثبات ال�سن ب�سهادة امليالد اأو م�ستخرج ر�سمي منها، كما يجوز قبول اأي م�ستند 

ر�سمي يعتمد به قانونًا يف التجديد ال�سن.

مت تعديل هذا الن�ش ال�سابق لهذا البند بالن�ش احلايل يف القرار الوزاري رقم 2155 ل�سنة 2016 و�سدر هذا   )1(

م. القرار يف 18 رم�سان 1437 هـ املوافق 23 يونيو 2016 

مت تعديل هذا البند يف القرار الوزاري رقم 270 ل�سنة 2020 و�سدر هذا القرار يف 23 رجب 1441 هـ املوافق   )2(

م. 18 مار�ش 2020 

هـ   1441 23 رجب  القرار يف  هذا  و�سدر   2020 ل�سنة   270 رقم  الوزاري  القرار  البند يف  هذا  اإ�سافة  مت   )3(

م. املوافق 18 مار�ش 2020 

.
)1(
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)2(

)3(

مت ا�ستبدال الن�ش ال�سابق لهذه املادة بالن�ش احلايل يف القرار الوزاري رقم 1005 ل�سنة 2021 و�سدر هذا   )2(

م. القرار يف 11 جمادى الأول 1443 هـ املوافق 15 دي�سمرب 2021 

مت ا�ستبدال الن�ش ال�سابق لهذه املادة بالن�ش احلايل يف القرار الوزاري رقم 86 ل�سنة 1980 و�سدر هذا   )3(

م. القرار يف 9 رجب 1400 هـ املوافق 24 مايو 1980 

يقدم طلب جتديد رخ�ش ال�سوق على النموذج املعد لذلك يف خالل مدة ثالثني يوما 

قبل انتهائها اأو اأي مدة اأخرى حتددها الإدارة العامة للمرور وفقًا ملا تقت�سيه امل�سلحة 

العامة، ويرفق به �سند اإثبات �سخ�سيته وحمل اإقامته و�سهادة الوفاء بالغرامات املحكوم 

بها ملخالفة اأحكام قانون املرور ولئحته وقراراته التنفيذية ويقدم غري الكويتيني �سند 

اإثبات اإقامتهم.

ويتم التجديد بعد �سداد الر�سوم املقررة لذلك.
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)2(

�سائقي املركبات التي متار�ش اأن�سطة جتارية ذات �سلة بالإدارة العامة للمرور.  - 10

)3(

)4(

)5(

1441 هـ  23 رجب  القرار يف  2020 و�سدر هذا  ل�سنة   270 الوزاري رقم  القرار  البند يف  اإ�سافة هذا  مت   )2(

م. املوافق 18 مار�ش 2020 

)3(

)4(

)5(
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مت تعديل هذا البند يف القرار الوزاري 816 ل�سنة 1993 و�سدر هذا القرار يف 26 جمادى الأوىل 1414 هـ   )1(

م. املوافق 10 نوفمرب 1993 

مت ا�ستبدال الن�ش ال�سابق لهذه املادة بالن�ش احلايل يف القرار الوزاري رقم 1067 ل�سنة 2020 و�سدر   )2(

م. هذا القرار يف 16 ربيع الآخر 1442 هـ املوافق 1 دي�سمرب 2020 

اأو  ي�سرتط يف طالب احل�سول على ت�رشيح تعليم قيادة املركبات الآلية  )املدر�ش 

املدرب الفني( لل�رشكات اأو املوؤ�س�سات  ما يلي:

اأن يكون حا�سال على رخ�سة �سوق عامة)اأ(.  - 1
احل�سول  – ي�ستلزم  الأقل  اأن يكون املدر�ش حا�ساًل على �سهادة دبلوم – على   - 2
عليه درا�سة مدتها �سنتني بعد الثانوية العامة اأو ما يعادلها، لديه الإملام الكايف 

والقدرة على �رشح مر�سوم قانون املرور وقواعده واآدابه ولئحته التنفيذية وكافة 

القرارات املنفذة له.

يعادلها على  اأو ما  الأقل  الثانوية على  ال�سهادة  املدرب حا�ساًل على  اأن يكون   - 3
اأن تكون معتمدة من اجلهات املعنية ويكون حا�ساًل على رخ�سة �سوق خا�سة 
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م�سى عليها �سنتني ، ويليها اأخرى رخ�سة �سوق عامة )اأ( م�سى عليها �سنة.

اأن يجيد املدر�ش اللغتني العربية والإجنليزية كتابة وحمادثة اأما املدرب الفني   - 4
فيكتفى باإجادته لهما حمادثة فقط .

اأن يكون ح�سن ال�سمعة ومل ي�سبق احلكم عليه بعقوبة جناية اأو يف جرمية خملة   - 5
اأو بالأمانة، واأل يكون قد ارتكب حوادث مرورية خطرة اأو �سبط وهو  بال�رشف 

يقود مركبة حتت تاأثري امل�سكرات اأو املخدرات اأو املوؤثرات العقلية.

اإجتياز الختبار اخلا�ش بالقيادة وتعليمات وقواعد واآداب املرور ويف مبادئ   -  6
ميكانيكا ال�سيارات ومدى كفاءته على القيام بالتعليم.

وينتهي العمل بالت�رشيح اإذا ترك املدر�ش اأو املدرب الفني ال�رشكة اأو املوؤ�س�سة التي 

ا�ستخرج له هذا الت�رشيح من اأجل العمل بها .

و يجوز منح الكويتي ت�رشيح ملزاولة تعليم قيادة املركبات الآلية وفقًا لل�رشوط التالية:

اأن يكون طالب الت�رشيح كويتيًا حا�ساًل على رخ�سة �سوق عامة )اأ(.  -  1
اأن يكون ح�سن ال�سلوك ومل ي�سبق احلكم عليه بعقوبة جناية اأو يف جرمية خملة   -  2
بال�رشف اأو الأمانة ، واأل يكون قد اإرتكب حوادث مرورية خطرة اأو �سبط بقيادة 

مركبة حتت تاأثري امل�سكرات اأو املخدرات اأو املوؤثرات العقلية .

اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة املتو�سطة على الأقل اأو ما يعادلها على اأن تكون   -  3
معتمدة من اجلهات املعنية.

اأن يكون متفرغًا لهذه املهنة.  -  4
اأن يكون ملمًا باللغة الإجنليزية حمادثة.  -  5

اإجراء الفح�ش الطبي كل �سنة للتثبت من توافر اللياقة ال�سحية.  -  6
يجدد هذا الت�رشيح �سنويًا.  -  7

اأن تتوافر يف �سيارة التعليم جميع الإ�سرتاطات الواردة يف املادة )119( من هذا القرار.  - 8
العامة  الإدارة  القيادة مع رقابة  تعليم  �سيارة  لتتبع  اآيل  برنامج  اإعداد وتثبيت   -  9

للمرور عليه ون�سخ بياناته عند احلاجة.

يجوز ملدير عام الإدارة العامة للمرور �سحب الت�رشيح يف حالة خمالفة �رشوط   -  10
منحه.

اأو فروعه  اأ�سولة  اأحد من  تدريب  واإ�ستثناء من ذلك يجوز منح الكويتي – الراغب يف 

اأو اأقاربه من ذوي املحارم منه – ت�رشيح تعليم قيادة – موؤقت – اإذا كان يحمل رخ�سة 

�سوق خا�سة �سارية م�سى على اإ�سدارها مدة )5( �سنوات على الأقل، وحتدد الإدارة العامة 

.
)1(

للمرور اأوقات واأماكن والإ�سرتاطات الواجب اإتباعها يف حال احل�سول على هذا الت�رشيح

مت تعديل الن�ش ال�سابق لهذه الفقرة بالن�ش احلايل يف القرار الوزاري رقم 554 ل�سنة 2022 و�سدر هذا   )1(

م. القرار يف 7 ذوالقعدة 1443 هـ املوافق 6 يونيو 2022 
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مت ا�ستبدال الن�ش ال�سابق لهذه املادة بالن�ش احلايل يف القرار الوزاري رقم 1067 ل�سنة 2020 و�سدر   )1(

م. هذا القرار يف 16 ربيع الآخر 1442 هـ املوافق 1 دي�سمرب 2020 

ي�سرتط لإن�ساء اأو اإدارة �رشكة اأو موؤ�س�سة لتعليم قيادة املركبات الآلية  ما يلي:

هذا  ملزاولة  وال�سناعة  التجارة  وزارة  من  �سادر  جتاري  ترخي�ش  على  احل�سول    -  1

الن�ساط .

اإعداد منهج تعليمي مف�سل ، تعتمده اجلهة املخت�سة بالإدارة العامة للمرور ، تلتزم   -  2

به ال�رشكة اأو املوؤ�س�سة يف تعليم قيادة املركبات الآلية  مع توفري الو�سائل امل�ساعدة 

للتعليم.

األ يقل احلد الأدنى ل�سيارات التعليم عن عدد �سبع �سيارات ، ملزاولة هذا الن�ساط .  -  3

بداية  عند  ال�سنع  �سنة  تاريخ  من  �سنوات  ثالث  عن  التعليم  �سيارة  عمر  يزيد  األ   -  4

الرتخي�ش  واأل تتجاوز مدة ترخي�سها ملزاولة هذا الن�ساط ع�رش �سنوات من تاريخ 

�سنة ال�سنع بالن�سبة ل�سيارات ال�سالون، وخم�ش ع�رش �سنة بالن�سبة لل�سيارات الأخرى.

جتهيز �سيارات التعليم مبقود قيادة واأجهزة ت�سغيل وفرامل اإ�سافية من ِقبل اجلهات   -  5

املتخ�س�سة يف هذا املجال ، على اأن تعتمد من الإدارة العامة للمرور.

اأن  التعليم من اجلانبني واخللف يبني  �سيارة  اأن يو�سع مل�سق وا�سح على ج�سم   -  6

ال�سيارة معدة للتعليم ، وذلك ح�سب ال�رشوط التي ت�سعها اجلهة املخت�سة بالإدارة 

العامة للمرور.

اأن تو�سع عالمة �سقفية تبني اأن ال�سيارة معدة للتعليم وفقا لل�رشوط التي ت�سعها   -  7

اجلهة املخت�سة بالإدارة العامة للمرور. 

تعيني مدرب فني اأو اأثنني على الأكرث لكل مركبة ، وفقًا لل�رشوط الواردة باملادة   -  8

)109( من هذا القرار.

ويجوز ملدير عام الإدارة العامة للمرور �سحب الت�رشيح يف حالة خمالفة �رشوط منحه

تعيني مدر�ش اأو اأكرث وفقًا لل�رشوط الواردة باملادة )109( من هذا القرار.  -  9

ول يجوز للمدرب الفني اأو املدر�ش العمل يف اأكرث من �رشكة اأو موؤ�س�سة تقوم مبزاولة   
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مت ا�ستبدال الن�ش ال�سابق لهذه بالن�ش احلايل يف القرار الوزاري رقم 1067 ل�سنة 2020 و�سدر هذا   )1(

م. القرار يف 16 ربيع الآخر 1442 هـ املوافق 1 دي�سمرب 2020 

مت ا�ستبدال الن�ش ال�سابق لهذه املادة بالن�ش احلايل يف القرار الوزاري رقم 2493 ل�سنة 2011 و�سدر   )2(

م. هذا القرار يف 14 جمادى الآخر 1432 هـ املوافق 17 مايو 2011 

ن�ساط تعليم قيادة املركبات الآلية .

وعلى ال�رشكة اأو املوؤ�س�سة اأن تزود املتدرب لديها بعد انتهاء فرتة تدريبه ب�سهادة   

التي جتريها اجلهة املخت�سة  التدريب وا�ستعداده لأداء الختبارات  انتهاء  تفيد 

بالإدارة العامة للمرور .

اأوقات واأماكن ومناطق وطرق و�سوارع تعليم قيادة  -حتدد الإدارة العامة للمرور   10

املركبات الآلية.

ل يجوز ا�ستخدام �سيارات التعليم يف غري الغر�ش املخ�س�ش لها.  -  11

اأن تكون ال�سيارة موؤمن عليها تاأمينًا �ساماًل.  -  12

مع  واملوؤ�س�سات  بال�رشكات  التعليم  �سيارات  لتتبع  اآيل  برنامج  وتثبيت  اإعداد   -  13

رقابة الإدارة العامة للمرور عليه ون�سخ بياناته عند احلاجة.

اأماكن  معاينة  بعد  للمرور  العامة  بالإدارة  املخت�سة  اجلهة  من  الرتخي�ش  ي�سدر 

والأجهزة  القيادة  تعليم  و�سيارات  املوؤ�س�سة  اأو  لل�رشكة  التابعة  املكاتب  اأو  املدار�ش 

الأخرى وفقًا  ال�رشوط  واملعدات ومراجعة املناهج واعتمادها والتاأكد من توافر جميع 

حلكم املادتني )109 ، 119 ( من هذا القرار.

وعلى املدار�ش اأو املكاتب اأو ال�رشكات اأو املوؤ�س�سات القائمة اأن تقوم با�ستيفاء جميع 

ال�رشوط الواردة يف هذا القرار يف مدة اأق�ساها �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�رش هذا القرار يف 

اجلريدة الر�سمية.
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 تفر�ش على الت�ساريح الر�سوم التالية:

50 د.ك1 - ر�سم اإ�سدار ت�رشيح مدرب �سياقة
- ر�سم اإ�سدار ت�رشيح تدريب الأقارب للكويتيني 10 د.ك2 

- ر�سم جتديد ت�رشيح مدرب �سياقة د.ك3   25
- ر�سم جتديد ت�رشيح تدريب الأقارب للكويتيني د.ك 4   10

10د.ك5 - ر�سم اإ�سدار ت�رشيح تعليم قيادة  )خا�سة،عامة، اإن�سائية، �سناعية، زراعية(
- ر�سم ت�رشيح حم�سل با�ش 5 د.ك 6 

5 د.ك 7 - ر�سم جتديد ت�رشيح تعليم قيادة )خا�سة، عامة، اإن�سائية، �سناعية، زراعية(
- ر�سم جتديد ت�رشيح حم�سل با�ش 5 د.ك 8 
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- ر�سم ت�رشيح قيادة �سيارة اأجرة وقيادة با�ش عام وخا�ش 15د.ك 9 
- ر�سم ت�رشيح قيادة �سيارة اأجرة حتت الطلب 30 د.ك10 

- ر�سم ت�رشيح قيادة �سيارة نقل خفيف )وانيت( 10د.ك   11 
- ر�سم ت�رشيح قيادة لتجربة مركبة اآلية 5 د.ك 12 

- ر�سم ت�رشيح نقل اأ�سخا�ش يف �سيارات ال�سحن 10د.ك 13 
- ر�سم ت�رشيح ل�سائق العربة التي يجرها حيوان 5 د.ك14 

- ر�سم جتديد ت�رشيح قيادة �سيارة اأجرة، قيادة با�ش عام اأو خا�ش 10د.ك15 
- ر�سم جتديد ت�رشيح قيادة �سيارة اأجرة حتت الطلب 15 د.ك 16 

- ر�سم جتديد ت�رشيح قيادة �سيارة نقل خفيف )وانيت( 5د.ك 17 
- ر�سم جتديد ت�رشيح قيادة التجربة ملركبة اآلية 5 د.ك 18 

- ر�سم جتديد ت�رشيح نقل اأ�سخا�ش يف �سيارات ال�سحن 5 د.ك 19 
- ر�سم جتديد ت�رشيح ل�سائق العربة التي يجرها حيوان 5 د.ك 20 

- ر�سم اإ�سدار ت�رشيح قيادة مركبة متار�ش ن�ساط جتاري)1( 30د.ك21 
- ر�سم جتديد ت�رشيح قيادة مركبة متار�ش ن�ساط جتاري)2( 15د.ك22 

- ر�سم اإ�سدار بدل فاقد جلميع اأنواع الت�ساريح ال�سابقة)3( 25 د.ك 23 
- ر�سم اإ�سدار بدل تالف جلميع اأنواع الت�ساريح ال�سابقة)4( 10د.ك24 

)5(
مادة )204 مكرر(

تفر�ش الر�سوم املبينة قرين كل خدمة وهي على النحو التايل : 

- اإعادة حفر رقم القاعدة 10 د.ك 1 
- ا�ستحداث وحفر رقم القاعدة 15 د.ك2 

- اإ�سدار ت�رشيح �سيارة نقل ركاب خارجي 25 د.ك3 
- اإ�سدار ت�رشيح اأجهزة التنبيه ال�سوتية وال�سوئية 15 د.ك4 

- جتديد ت�رشيح �سيارة نقل ركاب خارجي 15 د.ك5 
- جتديد ت�رشيح اأجهزة التنبيه ال�سوتية وال�سوئية 5 د.ك6 

- فح�ش تغيري �سكل املركبة جلميع املركبات 10 د.ك7 
- الفح�ش الفني اخلارجي لل�سيارات اخلا�سة )ال�سالون( و�سيارات النقل امل�سرتك )الوانيت( 10 د.ك8 

- الفح�ش الفني اخلارجي لل�ساحنات 15 د.ك9 
- الفح�ش الفني اخلارجي لأن�ساف ال�ساحنات 10 د.ك10 

- الفح�ش الفني اخلارجي للقاطرة واملقطورة و�سبه املقطورة 30 د.ك11 
- الفح�ش الفني اخلارجي للمركبات الإن�سائية وال�سناعية والزراعية واجلرار   30 د.ك12 

مت اإ�سافة هذين البندين يف القرار الوزاري رقم 270 ل�سنة 2020 و�سدر هذا القرار يف 23 رجب 1441 هـ   )2( )1(

م. املوافق 18 مار�ش 2020 

مت تعديل ترقيم هذين البندين يف القرار الوزاري رقم 270 ل�سنة 2020 م. و�سدر هذا القرار يف 23 رجب   )4( )3(

1441 هـ املوافق 18 مار�ش 2020 م.
1442 هـ  30 �سعبان  2021 و�سدر هذا القرار يف  203 ل�سنة  اإ�سافة هذه املادة يف القرار الوزاري رقم  مت   )5(

م. املوافق 12 اأبريل 2021 
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- الفح�ش الفني اخلارجي للدراجات الآلية 10 د.ك13 
- فح�ش فني مركبة ت�سدير 10 د.ك14 
- فح�ش فني مركبة ت�سقيط 10 د.ك15 

- فح�ش فني مركبة تابعة لدول جمل�ش التعاون اخلليجي 10 د.ك16 
- فح�ش فني �سيارة خا�سة 2 د.ك17 

- فح�ش فني نقل خفيف 2 د.ك18 
- فح�ش فني نقل متو�سط 2 د.ك19 

- فح�ش فني نقل ثقيل 2 د.ك20 
- فح�ش فني دراجة اآلية 1 د.ك21 

- فح�ش فني �سيارة اأجرة 2 د.ك22 
- فح�ش فني �سيارة نقل ركاب 2 د.ك23 

- فح�ش فني مركبات ) اإن�سائي – زراعي – �سناعي – جرار ( 2 د.ك24 
- فح�ش فني مقطورة اأو �سبه مقطورة 2 د.ك25 

- فح�ش فني مركبة ن�ساط جتاري 2 د.ك26 
- فح�ش فني مركبة تعليم قيادة 2 د.ك27 

)ATV( فح�ش فني مركبة ترفيهية - )2( د.ك28 

- اإ�سدار اأو جتديد ختم الإعفاء من الفح�ش الفني لوكالت املركبات  29 500
د.ك

- اإ�سدار اأو جتديد رخ�سة مزاولة فح�ش فني ل�سـركات الفح�ش الفني اخلا�سة       "500 د.ك30 
لكل �سنة

- ت�سجيل مبدئي ملركبة 5 د.ك31 
- طلب ت�رشيح اإعالن على مركبة 10 د.ك32 

10 د.ك33 - فح�ش مركبة لتجديد ال�سالحية بعد حادث ) هالك كلي اأو جزئي ( لجميع اأنواع املركبات
-اإفادة فنية جلهات اأخرى ) تقرير فني (  10 د.ك34 

- اإذن �سبغ    5 د.ك35 
36 - املركبات التي تقدم للفح�ش من قبل حماية امل�ستهلك بوزارة التجارة وال�سناعة للفح�ش 

         عليها وبيان اخللل الفني اإن كان من الت�سليح اأو عدمه ، وهي عدد )5( حالت 

- ال�سالون و�سيارات النقل اخلا�ش للركاب 5 د.ك1 
- ال�ساحنات واأن�ساف ال�ساحنات و�سيارات النقل العام للركاب وال�سياحية 10 د.ك2 

- القاطرة واملقطورة و�سبه املقطورة 10 د.ك3 
- الإن�سائية والزراعية وال�سناعية واجلرار 10 د.ك4 

- الدراجة الآلية 5 د.ك5 
- ت�سديق واإعتماد التوقيع 2 د.ك37 

- اختبار ت�رشيح املدرب 10 د.ك38 
- اختبار ت�رشيح �سائق الأجرة 5 د.ك39 
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- اختبار ت�رشيح �سائق الأجرة حتت الطلب واجلوالة 10 د.ك40 
- ت�رشيح مرافق املدرب 5 د.ك41 

- اإ�سدار ت�رشيح قطر اأو جر املقطورات واأ�سباه املقطورات ال�سغرية 10 د.ك42 
)Mini( اإ�سدار لوحة معدنية �سغرية - 30 د.ك43 
)Mini( اإ�سدار مل�سق لوحة �سغرية - 30 د.ك44 

)Mini(  بدل تالف اأو فاقد لوحة معدنية �سغرية اأو مل�سق �سغري - 15 د.ك45 
- ت�رشيح اأعمال الطرق 50 د.ك46 

- ت�رشيح اإغالق حارة للطرق الداخلية 10 د.ك47 
- اإ�سدار ت�رشيح مركبة تو�سيل طلبات اإ�ستهالكية 25 د.ك48 
- اإ�سدار ت�رشيح مركبة تقدمي اخلدمات اللوج�ستية 25 د.ك49 

- اإ�سدار ت�رشيح مركبة نقل ب�سائع 25 د.ك50 
25 د.ك 51 - اإ�سدار ت�رشيح مركبة نقل املياه اأو احليوانات اأو الوقود والغاز اأو الأنقا�ش والنفايات  

- اإ�سدار ت�رشيح نقل ركاب خا�ش داخلي 25 د.ك52 
- جتديد ت�رشيح مركبة تو�سيل طلبات اإ�ستهالكية 15 د.ك53 

- جتديد ت�رشيح مركبة تقدمي اخلدمات اللوج�ستية 15 د.ك54 
- جتديد ت�رشيح مركبة نقل ب�سائع 15 د.ك55 

- جتديد ت�رشيح مركبة نقل املياه اأو احليوانات اأو الوقود والغاز اأو   56
         الأنقا�ش والنفايات

15 د.ك

- جتديد ت�رشيح نقل ركاب خا�ش داخلي 15 د.ك57 
500 د.ك58 - اإ�سدار اأو جتديد رخ�سة مزاولة ل�رشكات ن�ساط مكاتب ومدار�ش تعليم القيادة
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.
)2(

العامة اأو من املطار اأو اأية مناطق اأخرى بالبالد

م. هـ املوافق 1 نوفمرب 1988  �سدر هذا القرار الوزاري يف 21 ربيع الأول 1409   )1(

هـ   1440 رم�سان   28 يف  القرار  هذا  و�سدر   2019 ل�سنة   511 رقم  الوزاري  القرار  يف  الفقرة  هذه  تعديل  مت   )2(

م. املوافق 2 يونيو 2019 

مت ا�ستبدال الن�ش ال�سابق لهذا البند بالن�ش احلايل يف القرار الوزاري رقم 2346 ل�سنة 2010 و�سدر هذا القرار   )3(

م. رجب 1431 هـ املوافق 15 يونيو 2010  يف 3 
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يحظر على �سائقي �سيارة الأجرة اجلوالة المتناع عن تقدمي اخلدمة للركاب دون 

اأو  الرحلة  بنظام  الأجرة  طلب  اأو  التعرفه  عداد  ت�سغيل  دون  ركاب  نقل  اأو  مقبول  عذر 

.
)3(

ممار�سة ن�ساط نقل الركاب من املطار اأو باملخالفة لأحكام املادة )5( من هذا القرار

مت تعديل هذا البند يف القرار الوزاري رقم 1329 ل�سنة 2009 و�سدر هذا القرار يف 10 جمادى الآخر   )1(

م. 1430 هـ املوافق 3 يونيو 2009 

مت تعديل هذا املادة يف القرار الوزاري رقم 2944 ل�سنة 2016 و�سدر هذا القرار يف 27 ذو القعدة 1427   )2(

م. هـ املوافق 30 اأغ�سط�ش 2016 

مت تعديل هذا املادة يف القرار الوزاري رقم 511 ل�سنة 2019 و�سدر هذا القرار يف 28 رم�سان 1440 هـ   )3(

م. املوافق 2 يونيو 2019 



232



233



234



235



236



237



238



239



240



241



242



243

1
0

0
1

99
KUWAIT

30.5 C
m

15.5 C
m



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257

قرار وزاري رقم 271 ل�سنة 2020)1(

ب�ساأن : االأن�سطة التجارية ذات ال�سلة باالإدارة العامة للمرور

ومل يرد ب�ساأنها قرار خا�ص

مادة )1(

ي�سرتط ملزاولة ال�رشكات اأو املوؤ�س�سات اأي اأن�سطة جتارية ذات �سلة بالإدارة العامة 

للمرور ومل يرد ب�ساأنها قرار خا�ش ال�رشوط التالية:

احل�سول على ترخي�ش من وزارة التجارية وال�سناعة ملزاولة هذا الن�ساط.  - 1

العامة  الإدارة  حتددها  التي  املخت�سة  والهيئات  اجلهات  موافقة  على  احل�سول   -  2

للمرور ح�سب مقت�سيات هذا الن�ساط.

اأو  ال�رشكة  متتلكها  والتي  املطلوبة  املركبات  عدد  للمرور  العامة  الإدارة  حتدد    - 3

الأعلى  التجاري وكذلك حتدد احلد  الن�ساط  الأقل ملزاولة  اأدنى على  املوؤ�س�سة كحد 

لدى  املوؤ�س�سة  اأو  ال�رشكة  با�سم  املركبات  هذه  ترخي�ش  يتم  واأن  املركبات،  لعدد 

الإدارة العامة للمرور قبل مزاولة الن�ساط، ول يجوز ال�ستمرار يف العمل اإذا نق�ش هذا 

العدد عن احلد الأدنى، ويجوز اأن يكون �سمن املركبات - بعد توفر العدد املطلوب 

باحلد الأدنى - مركبات اأخرى ح�سب حاجة العمل ومبوافقة الإدارة العامة للمرور.

مع مراعاة حكم املادة )3( من املر�سوم بقانون رقم 67 ل�سنة 1976 يف �ساأن املرور   - 4

واملوؤ�س�سات  لل�رشكات  ت�سمح  التي  املركبات  اأنواع  للمرور  العامة  الإدارة  حتدد 

بامتالكها وذلك ح�سب طبيعة كل ن�ساط جتاري.

اأو  ال�رشكة  لنف�ش  واحد  ترخي�ش  �سمن  جتاريني  ن�ساطني  بني  اجلميع  يجوز  ل   - 5

املوؤ�س�سة، وحتدد الإدارة العامة للمرور عدد اأفرع ال�رشكة اأو املوؤ�س�سة ح�سب طبيعة 

كل ن�ساط جتاري.

م. �سدر هذا القرار الوزاري رقم 271 ل�سنة 2020 يف 23 رجب 1441 هـ املوافق 18 مار�ش 2020   )1(
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اأن يكون لل�رشكة اأو املوؤ�س�سة مكتب يف موقع منا�سب ملمار�سة الن�ساط التجاري   - 6

ح�سب �رشوط الإدارة العامة للمرور.

اليومي  للعمل  اآيل(  حا�سب  )برنامج  اإلكرتوين  و�سجل  ودفاتر  ب�سجالت  الحتفاظ   - 7

ال�سوق  رخ�ش  و�سور  وال�سائقني  املركبات  عدد  فيه  يثبت  املوؤ�س�سة  اأو  لل�رشكة 

البنكية  والتحويالت  القيادة  ت�ساريح  و�سور  املركبات  ت�سيري  اإجازات  و�سور 

لإيجار املكتب وكافة البيانات واملعلومات الأخرى التي حتددها الإدارة العامة 

للمرور واجلهات الأخرى املخت�سة وتقدميها كلما طلب منها ذلك.

التي متار�ش  بال�رشكات واملوؤ�س�سات  املركبات اخلا�سة  لتتبع  اآيل  برنامج  اإعداد   - 8

الن�ساط التجاري مع رقابة الإدارة العامة للمرور عليه ون�سخ بياناته عند احلاجة.

وا�سم  املركبة  ورقم  الرحلة  وعناوين  املنقولة  املواد  لت�سجيل  اآيل  برنامج  اإعداد   - 9

الإدارة  ت�سرتطها  اأخرى  بيانات  واأي  والت�سليم  ال�ستالم  وتاريخ  ووقت  ال�سائق 

بياناته عند  الآيل ون�سخ  الربنامج  والرقابة على هذا  للمرور مع الطالع  العامة 

احلاجة.

القطاع  اأو  احلكومية  اجلهات  مع  املربمة  العقود  املوؤ�س�سة  اأو  ال�رشكة  تقدم  اأن    - 10

اإذا اقت�سى طبيعة الن�ساط ذلك وفقًا ملا حتدده الإدارة العامة  اأو الأفراد  اخلا�ش 

للمرور.

العامة  الإدارة  حتددها  التي  وال�سوابط  بال�رشوط  املوؤ�س�سة  اأو  ال�رشكة  تلتزم  اأن   - 11

للمرور ب�ساأن نظام العمل يف مكاتبها.

اأماكن واأوقات عمل  املركبات ح�سب طبيعة  العامة للمرور حتديد  يجوز لالإدارة    - 12

عمل كل ن�ساط.

)ع�رشة  كويتي  دينار   10000 بقيمة  ماليًا  يقدم �سمانًا  اأن  الرتخي�ش  على طالب   - 13

اآلف دينار كويتي( وذلك يف �سورة خطاب �سمان �سادر من اأحد البنوك الكويتية 

ل�سالح وزارة الداخلية كتاأمني، على اأن يظل �ساريًا طوال مدة الرتخي�ش بغر�ش 

تغطية قيمة املخالفات املرورية غري املبا�رشة.
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مادة )2(
ي�سرتط لرتخي�ش املركبات لل�رشكات اأو املوؤ�س�سات التي متار�ش ن�ساط جتاري ذات 

�سلة بالإدارة العامة للمرور ال�رشوط التالية:

ترخي�سها  بداية  عند  للمركبة  املطلوبة  ال�سنع  �سنة  للمرور  العامة  الإدارة  حتدد   - 1

ملزاولة الن�ساط التجاري ح�سب طبيعة كل ن�ساط ومدة بقاء املركبة يف اخلدمة.

ال�رشوط  جميع  التجاري  الن�ساط  هذا  ملمار�سة  املعدة  املركبات  يف  تتوافر  اأن   - 2

وكذلك  الن�ساط  هذه  طبيعة  ح�سب  املخت�سة  اجلهات  حتددها  التي  واملوا�سفات 

ال�رشوط التي ن�ش عليها قانون املرور ولئحته التنفيذة والقرارات الوزارية املكملة 

لها.

بو�سع مل�سق على  املوؤ�س�سات  اأو  ال�رشكات  تلزم  اأن  للمرور  العامة  لالإدارة  يجوز    - 3

اأو املوؤ�س�سة،  التجاري لل�رشكة  الأمامية جلانبي املركبة مبينًا فيه ال�سم  الأبواب 

الآلية مبعرفة  الدراجات  املل�سق وكذلك موا�سفات مل�سق  وحتدد موا�سفات هذا 

با�سم  عبارة  وا�سح  بخط  التجاري  ال�سم  حتت  ويدون  للمرور،  العامة  الإدارة 

)الن�ساط التجاري(.

كل  طبيعة  ح�سب  املركبات  لهذه  موحد  لون  حتديد  للمرور  العامة  لالإدارة  يجوز   - 4

ن�ساط.

مادة )3(
ي�سرتط لطالب الرتخي�ش اأن يوفر ت�ساريح قيادة ل�سائقي املركبات الآلية التابعة 

له على اأن تتوافر فيهم ال�رشوط التالية:

اأن يعمل ال�سائق يف ال�رشكة اأو املوؤ�س�سة التي متار�ش هذا الن�ساط التجاري، وتكون   - 1

ال�سائق  ترك  اإذا  الت�رشيح  هذا  �سالحية  وتنتهي  عليها،  وم�سجلة  �سارية  اإقامته 

العمل لدى ال�رشكة اأو املوؤ�س�سة التي �سدر الت�رشيح له اأثناء العمل بها.

اأن يكون حا�ساًل على رخ�سة �سوق �سارية و�ساحلة لقيادة املركبة الآلية، وحتدد    - 2

الإدارة العامة للمرور نوع الرخ�سة ح�سب طبيعة كل ن�ساط التجاري.
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بعقوبة  عليه  احلكم  ي�سبق  ومل  ال�سمعة  ح�سن  ويكون  الطبي  الفح�ش  يجتاز  اأن   - 3

اأو  ارتكب حوادث مرورية خطرة  اأو  الأمانة  اأو  بال�رشف  اأو جرمية خملة  جناية 

�سبط يقود مركبة حتت تاأثري امل�رشوبات امل�سكرة اأو املخدرة اأو املوؤثرات العقلية 

بجميع اأنواعها اأو اأي مادة اأخرى توؤثر يف قوى ال�سخ�ش الطبيعية.

يجدد الت�رشيح �سنويًا.  - 4

مادة )4(
ل يجوز ت�سجيل مركبات اأخرى لل�رشكات اأو املوؤ�س�سات التي تزاول ن�ساط جتاري 

الن�ساط  لهذا  وفقًا  للمرور  العامة  الإدارة  قبل  من  املحددة  املركبات  عدا  ما  معني 

اأن ت�ستعمل املركبات املرخ�سة لهذا الن�ساط  اأو املوؤ�س�سة  التجاري، ول يجوز لل�رشكة 

اآخر غري الذي رخ�ش لأجله اإل بعد موافقة الإدارة العامة للمرور.

مادة )5(
تخ�سع ال�رشكة اأو املوؤ�س�سة التي تزاول هذا الن�ساط لالإ�رشاف والرقابة الدائمة من 

العامة للمرور، ولكل منهما احلق يف الطالع  التجارة وال�سناعة والإدارة  قبل وزارة 

على ال�سجالت والدفاتر والتفتي�ش على �سالحية املركبات واجازات ت�سيريها ورخ�ش 

بيانات  على  اآليًا  بالإطالع  املخت�سة  للجهات  بال�سماح  ويلزم  ال�سائقني،  وت�ساريح 

املكتب.

مادة )6(
ت�رشي اأحكام هذا القرار على الأن�سطة التجارية التي مل ينظمها قرار خا�ش بها 

وعلى ال�رشكات واملوؤ�س�سات التي تزاول حاليًا ن�ساطًا جتاريًا يخ�سع لهذا القرار اإ�ستيفاء 

جميع ال�رشوط الواردة يف هذا القرار يف مدة اأق�ساها �سنة واحدة، وذلك من تاريخ ن�رشه 

يف اجلريدة الر�سمية والعمل به.
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مادة )7(
يجوز ملدير عام الإدارة العامة للمرور �سحب اإجازات ت�سيري املركبات التي تزاول 

ن�ساطًا يخ�سع لهذا القرار وت�رشيح قيادة املركبة اأو كليهما يف حالة خمالفة اأحكام هذا 

القرار اأو اأي حكم من اأحكام قانون املرور ولئحته التنفيذية، وخماطبة وزارة التجارة 

اإجراءاتها حيال هذه  اأو املوؤ�س�سة واتخاذ  ال�رشكة  اإلغاء ترخي�ش  اأو  ل�سحب  وال�سناعة 

املخالفة.

مادة )8(
التي  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  يف  الآلية  للمركبات  جديدة  تراخي�ش  اإ�سدار  يوقف 

تو�سيل   - اللوج�ستية  اخلدمات  )تقدمي  اأن�سطة  من  اأي  ممار�سة  يف  ترغب  اأو  متار�ش 

الطلبات ال�ستهالكية - نقل الب�سائع(.

لها  في�سمح   - حاليًا   - الأن�سطة  هذه  متار�ش  التي  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  اأما 

باإحالل مركبات اآلية جديدة حمل التي تخرج من اخلدمة وفقًا لل�رشوط وال�سوابط التي 

حتددها الإدارة العامة للمرور ب�ساأن احلد الأدنى واحلد الأعلى والعمر الفرتا�سي واأنواع 

هذه املركبات الآلية وكذلك اللتزام بال�رشوط وال�سوابط التي يحددها هذا القرار.

مادة )9(
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ ن�رشه باجلريدة 

الر�سمية.
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قرار وزاري رقم 723 ل�سنة 2020)1(

ب�ساأن : تاأجري ال�سيارات اأو الدراجات االآلية

مادة )1(

ي�سرتط ملنح ت�رشيح ملزاولة ن�ساط تاأجري ال�سيارات اأو الدراجات الآلية ما يلي:

احل�سول على ترخي�ش مزاولة الن�ساط من وزارة التجارة وال�سناعة  - 1

اأن يكون لل�رشكة اأو املوؤ�س�سة مكتب يف موقع منا�سب ملمار�سة الن�ساط التجاري   - 2

ح�سب �رشوط الإدارة العامة للمرور.

فيه  يو�سح  والإجنليزية  العربية  باللغتني  وامل�ستاأجر  املوؤجر  بني  عقد  اإبرام   - 3

التزامات كل طرف ويحتفظ كل منهما بن�سخة على اأن تكون هناك ن�سخة متواجدة  

يف املركبة الآلية اأثناء ال�ستخدام ون�سخة رابعة مع ال�سائق اإن كانت م�ستاأجرة 

ب�سائق واأن ل تقل مدة العقد عن 24 �ساعة.

تعيني موظف ا�ستقبال يجيد اللغتني العربية والإجنليزية.  - 4

اأن ل تقل عدد �ساعات عمل ال�رشكة اأو املوؤ�س�سة عن 12 �ساعة يوميًا على اأن تكون   - 5

متوا�سلة اأو غري متوا�سلة.

امتالك عدد )10( �سيارات اأو )10( دراجات اآلية على الأقل ح�سب الن�ساط التجاري   - 6

الدراجات الآلية  اأو  ال�سيارات  اأن تكون هذه  اأدنى على  اأو املوؤ�س�سة كحد  لل�رشكة 

مرخ�سة با�سم ال�رشكة اأو املوؤ�س�سة لدى الإدارة العامة للمرور وذلك ملزاولة هذا 

الن�ساط خالل ثالثة اأ�سهر من اإ�سدار الرتخي�ش ول يجوز ال�ستمرار يف مزاولة هذا 

الن�ساط اإذا نق�ش عدد ال�سيارات اأو الدراجات الآلية عن احلد الأدنى.

م. �سدر هذا القرار الوزاري رقم 723 ل�سنة 2020 يف 12 �سفر 1442 هـ املوافق 29 �سبتمرب 2020   )1(
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ال�سوق  لرخ�سة  قارئ  بجهاز  مت�سلني  الأقل  على  اآيل  حا�سب  جهازين  وجود   - 7

وجهاز م�سح �سوئي ي�ستخدم لكل من:

رخ�سة �سوق �سارية املفعول. اأ - 

البطاقة املدنية للكويتي واملقيم �سارية املفعول . ب - 

ملواطنني  �سخ�سية  اأثبات  بطاقة  اأو  املفعول  �ساري  للزائرين  ال�سفر  جواز  ج - 

دول جمل�ش التعاون اخلليجي �سارية املفعول.

عقد الإيجار. د -  

واأن تكون هذه الأجهزة مت�سلة بنظام ال�ستئجار التابع لوزارة الداخلية مع وجود 

موظفون تابعني لل�رشكة اأو املوؤ�س�سة بحيث يكونوا مدربني على اإدخال هذه البيانات 

بجهاز احلا�سب الآيل فور ت�سليم اأو ا�ستالم ال�سيارات اأو الدراجات الآلية.

بال�رشكات  اخلا�سة  الآلية  الدراجات  اأو  ال�سيارات  لتتبع  اآيل  برنامج  اإعداد   - 8

واملوؤ�س�سات التي متار�ش الن�ساط التجاري مع رقابة الإدارة العامة للمرور عليه 

ون�سخ بياناته عند احلاجة.

بيانات  جميع  فيها  تدون  للمرور  العامة  الإدارة  من  معتمدة  ب�سجالت  الإحتفاظ   - 9

م�ستاأجر ال�سيارة اأو الدراجة الآلية ) ال�سم - اجلن�سية - العنوان - رقم الهاتف - رقم 

رخ�سة ال�سوق - تاريخها - بداية ونهاية فرتة التاأجري واأي بيانات اأخرى اإن وجدت 

للو�سول اإليه( اأو �سائق ال�سيارة اإن كانت موؤجرة ب�سائق واإذا كان التاأجري لالأ�سخا�ش 

العتبارية �رشورة  ذكر ا�سم املمثل القانون للجهة مع تقدمي ا�سم ال�سائق لكل �سيارة 

اأو دراجة اآلية موؤجرة، على اأن تكون م�ستنداتهم املقدمة �سارية املفعول.

ل يجوز تاأجري ال�سيارة اأو الدراجة الآلية للمقيمني من العمالة املنزلية.  - 10

يجب اأن تكون للم�ستاأجر رخ�سة �سوق �سادرة من الإدارة العامة للمرور اأو تكون   - 11

رخ�سة  اأو  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  دول  ملواطنني  بالن�سبة  خليجية  الرخ�سة 

دولية بالن�سبة للزائرين على اأن تكون جميعها �سارية املفعول طوال فرتة التاأجري.

يجب اأن تكون للمقيم يف دولة الكويت اإقامة �سارية املفعول طوال فرتة التاأجري.  - 12
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ولي�ست  للغري  الآلية  الدراجات  اأو  ال�سيارات  تاأجري  املوؤ�س�سة  اأو  لل�رشكة  ل يجوز   - 13

مرخ�سة با�سمها لدى الإدارة العامة للمرور.

اأحد  من  �سادر  �سمان  خطاب  �سورة  يف  مبلغ  يقدم  اأن  الت�رشيح  طالب  على   - 14

اأن يظل �ساريًا طوال  الداخلية وذلك كتاأمني على  البنوك املحلية ل�سالح وزارة 

ويرد  املبا�رشة  غري  املرورية  املخالفات  قيمة  تغطية  بغر�ش  الرتخي�ش  مدة 

:
)1(

املبلغ له بعد انق�ساء ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإلغاء الرخ�سة وذلك وفقًا ملا يلي

اإذا كان طالب الت�رشيح لديه عدد ل يقل عن )10( مركبة )�سيارة اأو دراجة  اأ- 

اآلية( ول يزيد على )50( مركبة تكون الكفالة البنكية )3000 د.ك(.

اإذا كان طالب الت�رشيح لديه عدد ل يقل عن )50( مركبة )�سيارة اأو دراجة  ب - 

اآلية(ول يزيد على )100( مركبة تكون الكفالة البنكية )6000 د.ك(.

اإذا كان طالب الت�رشيح لديه عدد ل يقل عن )100( مركبة )�سيارة اأو دراجة  ج - 

اآلية ول يزيد على )500( مركبة تكون الكفالة البنكية )9000 د.ك(.

اإذا كان طالب الت�رشيح لديه عدد ل يقل عن )500( مركبة )�سيارة اأو دراجة  د - 

اآلية( ول يزيد على )1000( مركبة تكون الكفالة البنكية )15000 د.ك(.

اإذا كان طالب الت�رشيح لديه عدد ل يقل عن )1000( مركبة )�سيارة اأو دراجة  هـ - 

اآلية( ول يزيد على )10000( مركبة تكون الكفالة البنكية )20000 د.ك(.

اأو  )�سيارة  )10000( مركبة  يقل عن  ل  لديه عدد  الت�رشيح  اإذا كان طالب  و - 

دراجة اآلية( واأكرث تكون الكفالة البنكية )25000 د.ك(.

مادة )2(

التجارة  وزارة  قبل  من  الدائمة  والرقابة  لالإ�رشاف  املوؤ�س�سة  اأو  ال�رشكة  تخ�سع 

وال�سناعة والإدارة العامة للمرور، ولكل منهما حق الطالع يف اأي وقت على ال�سجالت 

ومناذج العقود والتفتي�ش على �سالحية ال�سيارات والدراجات الآلية.

مت تعديل هذا البند يف القرار الوزاري رقم 108 ل�سنة 2021 و�سدر هذا القرار يف 26 رجب 1442 هـ املوافق   )1(

م. 10 مار�ش 2021 
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مادة )3(

التنفيذية،  ولئحته  املرور  قانون  عليها  ين�ش  التي  بال�رشوط  الإخالل  عدم  مع 

ي�سرتط لرتخي�ش �سيارات التاأجري اأو الدراجات الآلية للتاأجري ما ياأتي:

األ يزيد عمر ال�سيارة اأو الدراجة الآلية عند بداية الرتخي�ش على ثالث �سنوات من   - 1

الن�ساط ثماين �سنوات من �سنة  ال�سنع واأل تتجاوز مدة ترخي�سها يف هذا  �سنة 

ال�سنع.

�ساماًل  تاأمينًا  عليها  موؤمن  للتاأجري  املعدة  الآلية  الدراجة  اأو  ال�سيارة  تكون  اأن   - 2
�ساري املفعول طول مدة الرخي�ش.

اأنها معدة للتاأجري. اأو الدراجة الآلية  اأن يدون بدفرت ملكية ال�سيارة   - 3

مادة )4(

الدراجات  اأو  ال�سيارات  ترخي�ش  �سحب  للمرور،  العامة  الإدارة  عام  ملدير  يجوز 

الآلية وخماطبة وزارة التجارة وال�سناعة ل�سحب ترخي�ش ال�رشكة اأو املوؤ�س�سة يف حالة 

خمالفة اأحكام قانون املرور ولئحته التنفيذية اأو اأحكام هذا القرار.

مادة )5(

الواردة  العقوبات  عليه  تطبق  القرار  هذا  من   )3( املادة  اأحكام  يخالف  من  كل 

باملادة )37( من املر�سوم بقانون رقم 76/67 يف �ساأن املرور.

مادة )6(

اأو الدراجات الآلية، ول يجوز اجلمع  ل يجوز اجلمع بني ن�ساط تاأجري ال�سيارات 

اأو املوؤ�س�سة يف نف�ش الرتخي�ش  بني اأحدهما مع اأي ن�ساط جتاري اآخر لنف�ش ال�رشكة 

التجاري، وحتدد الإدارة العامة للمرور عدد اأفرع ال�رشكة اأو املوؤ�س�سة.
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مادة )7(

متنح ال�رشكات واملوؤ�س�سات التي تبا�رش  حاليًا ن�ساط تاأجري ال�سيارات اأو الدراجات 

تاريخ  من  تبداأ  القرار  بهذا  الواردة  ال�رشوط  جميع  ل�ستيفاء  �سنة  اأق�ساها  مهلة  الآلية 

العمل به.

مادة )8(

يلغي العمل باأحكام القرار الوزاري رقم 1997/202 ب�ساأن تاأجري ال�سيارات امل�سار 

اإليه.

مادة )9(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.
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قرار رقم 724 ل�سنة 2020

ب�ساأن التطبيقات االإلكرتونية

مادة )1(

ي�سرتط ملزاولة ال�رشكات اأو املوؤ�س�سة لأن�سطة جتارية ذات ال�سلة بالإدارة العامة 

للمرور عن طريق التطبيقات الإلكرتونية اخلا�سة بها ال�رشوط التالية :

جتاري  ن�ساط  مبمار�سة  ر�سميًا  لها  م�رشح  املوؤ�س�سة  اأو  ال�رشكات  هذه  تكون  اأن   - 1

وفقًا لقانون املرور ولئحته التنفيذية والقرارات الوزارية املنظمة.

احل�سول على ترخي�ش من الهيئة العامة لالت�سالت وتقنية املعلومات للتطبيق   - 2

الإلكرتوين.

احل�سول على ترخي�ش من وزارة التجارة وال�سناعة ملزاولة الن�ساط.  - 3

احل�سول على موافقة الإدارة العامة للمرور.  - 4

احل�سول على موافقة الإدارة العامة للمباحث اجلنائية.  - 5

اأن يكون لل�رشكة اأو املوؤ�س�سة مكتب يف موقع منا�سب ح�سب �رشوط الإدارة العامة   - 6

للمرور كمقر لعمل هذا التطبيق الإلكرتوين.

وبيانات  الرحلة  وبيانات  املركبات  حركة  يبني  خا�ش  اإلكرتوين  �سجل  اإعداد   - 7

الراكب وبيانات الأ�سياء املنقولة وبيانات املركبة وبيانات ال�سائق ووقت وتاريخ 

املخت�ش  املرور  ملوظف   )User Name( م�ستخدم  ا�سم  ومنح  والت�سليم  ال�ستالم 

واأي بيانات اأخرى ت�سرتطها الإدارة العامة للمرور مع الطالع والرقابة على هذا 

ال�سجل ون�سخ بياناته عند احلاجة.

التطبيق  لن�ساطها فقط ول ي�سمح لها با�ستعمال  الوزاري املنظم  اللتزام بالقرار   - 8

الإلكرتوين يف ن�ساط غري مرخ�ش لها اأ�ساًل ممار�سته.

)1(

م. �سدر هذا القرار الوزاري رقم 724 ل�سنة 2020 يف 12 �سفر 1442 هـ املوافق 29 �سبتمرب 2020   )1(
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مادة )2(
التطبيقات  النقل فقط عن طريق  اأو املوؤ�س�سات لو�ساطة  ال�رشكات  ي�سرتط ملزاولة 

الإلكرتونية ال�رشوط التالية:

اللتزام بجميع ال�رشوط الواردة يف املادة )1( من هذا القرار ما عدا البند رقم )1(.   - 1

اأن يقت�رش ممار�سة هذا الن�ساط على و�ساطة النقل فقط.  - 2

متار�ش  التي  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  مع  الإلكرتونية  التطبيقات  هذه  تتعامل  اأن   - 3

اأن�سطة جتارية ذات ال�سلة بالإدارة العامة للمرور وم�رشح لها ر�سميًا بذلك وفق 

القرارات الوزارية املنظمة.

يحظر ا�ستخدام التطبيقات الإلكرتونية اخلا�سة بالنقل من منفذ املطار اإىل داخل   - 4

البالد اإل عن طريق اأجرة ليموزين املطار اأو اأجرة املطار العادي.

مادة )3(
حالة  ويف  التطبيقات  هذه  على  والإ�رشاف  الرقابة  حق  للمرور  العامة  لالإدارة 

خمالفة هذه ال�رشكات واملوؤ�س�سات لأحكام قانون املرور ولئحته التنفيذية والقرارات 

عام  ملدير  يجوز  بذلك  اإنذارها  من  �سهر  خالل  باللتزام  تبادر  ومل  املنظمة  الوزارية 

الإدارة العامة للمرور خماطبة اجلهة املخت�سة لإلغاء اأو حجب التطبيق.

مادة )4(
التي متار�ش حاليًا ن�ساطها  ال�رشكات واملوؤ�س�سات  القرار على  اأحكام هذا  ت�رشي 

هذه  خالل  من  للنقل  كو�سيط  تعمل  اأو  الإلكرتونية  التطبيقات  خالل  من  التجاري 

التطبيقات وعليها ا�ستيفاء جميع ال�رشوط الواردة يف هذا القرار يف مدة اأق�ساها »�سنة 

واحدة« على اأن تبداأ من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ ن�رشه باجلريدة  على وكيل الوزارة تنفيذ هذا 

الر�سمية.
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)4(
 وكيل وزارة الدولة ل�شئون اخلدمات

 مايو 2018 م .

 15 رم�شان 1439 هـ املوافق 500201831

2542022 )1(

ي�سكل املجل�ش الأعلى للمرور برئا�سة / وكيل وزارة الداخلية – وع�سوية كل من: 

وكيل وزارة الأ�سغال العامة نائبًا لرئي�ش املجل�ش الأعلى للمرور  - 1

وكيل وزارة الرتبية  - 2

وكيل وزارة الإعالم  - 3

مدير عام بلدية الكويت  - 4

وكيل وزارة املوا�سالت  - 5

مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل الربي  - 6

وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سئون املرور والعمليات  - 7

وكيل  الوزارة امل�ساعد لل�سئون القانونية  - 8

رئي�ش اجلمعية الكويتية لل�سالمة املرورية   - 9

مدير مركز النقل وال�سالمة املرورية – كلية الهند�سة والبرتول – جامعة الكويت  - 10
)2(

العقيد/�سامل حممد دغ�ش العجمي - اأمينًا لل�رش.  - 11

مادة )2(
تكون دورة املجل�ش الأعلى للمرور ثالث �سنوات قابلة للتجديد ، ويخت�ش بالآتي : 

و�سع ال�سيا�سات العامة واخلطط يف جمال املرور والعمل على تطوير خدماته  - 1

الالزمة  الإجراءات  لتخاذ  متهيداً  عالجها  اأ�ساليب  واقرتاح  املرور  م�سكالت  درا�سة   - 2

لو�سعها مو�سع التنفيذ.

التن�سيق والتعاون بني خمتلف اجلهات التي يوؤثر عملها على ح�سن انتظام املرور.  - 3

الداخلية عر�سها على املجل�ش ول  التي يرى وزير  الأخرى  الراأي يف امل�سائل  اإبداء   - 4

تكون تو�سيات املجل�ش نافذة اإل بعد اعتمادها من وزير الداخلية .

م. �سدر هذا القرار يف 14 �سعبان 1443 هـ املوافق 17 مار�ش 2022   )1(

2022 و�سدر هذا  364 ل�سنة  القرار الوزاري رقم  البند بالن�ش احلايل يف  ال�سابق لهذا  مت تعديل الن�ش   )2(

م. القرار يف  3 رم�سان 1443 هـ املوافق 4 اإبريل 2022 
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مادة )3(
، بدعوة من رئي�سه ويكون  اإىل ذلك  يعقد املجل�ش الأعلى اجتماعاته كلما دعت احلاجة 

اجتماع املجل�ش �سحيحًا بح�سور الأغلبية من اأع�سائه ، على اأن يكون من بينهم رئي�ش املجل�ش.

فاذا  احلا�رشين  الأع�ساء  اأ�سوات  باأغلبية  املجل�ش  وتو�سيات  قرارات  وت�سدر 

ت�ساوت الأ�سوات يرجح اجلانب الذي فيه رئي�ش املجل�ش .

مادة )4(
للمجل�ش اأن ي�سكل من بني اأع�سائه اأو من غريهم جلان دائمة اأو موؤقته ، وله اأن 

يدعو حل�سور جل�ساته من يرى ال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة ويكون لهم الإ�سرتاك يف 

مناق�سات املجل�ش دون اأن يكون لهم حق الت�سويت.

مادة )5(
مينح كل من رئي�ش واأع�ساء واأمني �رش املجل�ش الأعلى للمرور واأع�ساء اللجان 

الفرعية املنبثقة عن املجل�ش مكافاأة �سنوية بواقع ) 3000 دينار (.

مادة )6(
من  كاف  عدد  ويعاونه  �رش  اأمني  يراأ�سها  �رش  اأمانة  للمرور  الأعلى  للمجل�ش  يكون 

املوظفني، وتخت�ش اأمانة ال�رش بالآتي : -

اإعداد املو�سوعات املطروحة على جداول اأعمال املجل�ش.  - 1

التح�سري لجتماعات املجل�ش.  - 2

تدوين قرارات املجل�ش وتو�سياته ومتابعة تنفيذها.  - 3

ويتوىل اأمني ال�رش توجيه الدعوة حل�سور جل�سات املجل�ش بناء على طلب رئي�ش 

املجل�ش فيما عدا حالت ال�رشورة تر�سل الدعوة للح�سور قبل موعد الجتماع بثالثة 

اأيام على الأقل مرفقًا بها جدول الأعمال.

مادة )7(
يلغى العمل باأي قرار يخالف اأو يتعار�ش مع اأحكام هذا القرار. 

مادة )8(
وين�رش  �سدوره  تاريخ  من  اعتباراً  به  ويعمل   ، القرار  هذا  تنفيذ  الوزارة  وكيل  على 

باجلريدة الر�سمية.
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15 ليوجد  لتوجد   5 308  خمالفة اأحكام و�رشوط تاأجري ال�سيارات 
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العقيد/ �سامل حممد دغ�ص العجمي

املوؤهالت العلمية:

اأكادميية  من  �رشطية  علوم  بكالريو�ش   -

�سعد العبداهلل للعلوم الأمنية 1997.

من  وحو�سبة  معلومات  تقنية  بكالريو�ش   -

واجلامعة  املفتوحة  العربية  اجلامعة 

الربيطانية املفتوحة 2010.

املتقدمة  الآيل  احلا�سب  علوم  ماج�ستري   -

من جامعة �سوانزي، ويلز، بريطانيا 2021.

اأماكن العمل:

العمل ك�سابط زام يف اإدارة حماية املوؤ�س�سات وال�سفارات 2004-1997.  -

العمل ك�سابط دورية يف ق�سم تنظيم �سري مرور حمافظة اجلهراء 2007-2004.  -

العمل ك�سابط دورية يف ق�سم تنظيم �سري مرور حمافظة الفروانية 2010-2007.  -

رئي�ش ق�سم تنفيذ الربامج التدريبية يف مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع املرور من   -

2010 اإىل دي�سمرب 2014.

مدير مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع �سئون املرور والعمليات بالوكالة من يناير   -

2015 اإىل حينه.

اإىل حينه.  اأمني �رش املجل�ش الأعلى للمرور من اإبريل 2022   -

اإجنازات العمل:

حما�رش يف مركز التدريب التخ�س�سي لقطاع �سئون املرور )مادة تنظيم �سري املرور(.  -

ع�سو فريق تنظيم فعاليات اإ�سبوع املرور لدول جمل�ش التعاون اخلليجي املوحد يف   -

2012 و2013 و2014 و2015 و2018.

رئي�ش فريق الإ�سرتاتيجية الوطنية ال�ساملة للمرور وقطاع النقل لدولة الكويت 2010-  -
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 الذكية

2020 بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي من يناير 2015 اإىل 2020 .

رئي�ش فريق الإ�سرتاتيجية الوطنية ال�ساملة للمرور وقطاع النقل لدولة الكويت 2010-  -

2020 بالتعاون مع املجل�ش الأعلى للتخطيط والتنمية من يناير 2015 اإىل 2020 .

www.moi.gov.kw/gdt  موؤ�س�ش وم�رشف املوقع الإلكرتوين لالإدارة العامة للمرور  -

مواعيد  حجز  وخدمة  الإلكرتوين  القيادة  اإختبار  نظام  تطوير  عمل  فريق  رئي�ش   -

اإختبار القيادة عن طريق الإنرتنت.

موؤ�س�ش وم�رشف خدمة طباعة مناذج املرور عن طريق الإنرتنت.  -

رئي�ش فريق عمل م�ساريع قطاع �سئون املرور من 2016 اإىل 2020.  -

رئي�ش فريق عمل م�سروع رخ�ش ال�سوق الذكية واأجهزة الخدمة الذاتية من 2016 اإلى 2020.  -

رئي�ش فريق عمل م�رشوع اأر�سيف الإدارة العامة للمرور الإلكرتوين من 2016 اإىل 2020.  -

رئي�ش فريق عمل م�رشوع الرتا�سل الإلكرتوين لالإدارة العامة للمرور من 2016 اإىل 2020.  -

لقطاع  التخ�س�سي  التدريب  ملركز  الإلكرتوين  املوقع  م�رشوع  عمل  فريق  رئي�ش   -

�سئون املرور والعمليات من 2016.

رئي�ش فريق عمل ترجمة التنظيم القانوين للمرور يف دولة الكويت للغة الإجنليزية.  -

اإعداد وجمع وطباعة التنظيم القانوين للمرور يف دولة الكويت 2015.  -

العربية  باللغة  الكويت  دولة  يف  للمرور  القانوين  التنظيم  وطباعة  وجمع  اإعداد   -

والإجنليزية 2018.

العربية  باللغة  الكويت  دولة  يف  للمرور  القانوين  التنظيم  وطباعة  وجمع  اإعداد   -

والإجنليزية 2022.

الدورات التدريبية وور�ص العمل:

دورة الإت�سال مع الآخرين 2005.  -

دورة تراخي�ش املركبات 2006.  -

دورة الر�سد الأمني 2009.  -

برنامج تنمية املهارات الإدارية والفنية لإخ�سائي التدريب 2011.  -

برنامج اإعداد وتنمية مهارات م�سئويل التطوير الإداري والتدريب 2011.  -
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الور�سة التدريبية العاملية الأوىل لكوادر اجلهات املعنية يف املرور وقطاع النقل 2011.  -

الور�سة التدريبية العاملية الثانية لكوادر اجلهات املعنية يف املرور وقطاع النقل 2012.  -

الور�سة التدريبية العاملية اخلام�سة لكوادر اجلهات املعنية يف املرور وقطاع النقل 2013.  -

الور�سة التدريبية العاملية ال�ساد�سة لكوادر اجلهات املعنية يف املرور وقطاع النقل 2013.  -

الور�سة التدريبية العاملية ال�سابعة لكوادر اجلهات املعنية يف املرور وقطاع النقل 2014.  -

ور�سة عمل النقاط ال�سوداء 2014.  -

الور�سة التدريبية العاملية الثامنة لكوادر اجلهات املعنية يف املرور وقطاع النقل   -

.2014

دورة التخطيط الإ�سرتاتيجي 2015.  -

دورة التحقيق يف احلوادث املرورية يف جامعة نورث وي�سرتن- ولية تك�سا�ش -   -

الوليات املتحدة الأمريكية 2015.

دورة حتليل وحتديد النقاط ال�سوداء 2016.  -

احللقة النقا�سية اأهمية التخطيط الإ�سرتاتيجي لتحقيق الأهداف 2016.  -

لدول اخلليج  التعاون  لدول جمل�ش  ال�ساملة  الأمنية  الإ�سرتاتيجية  النقا�سية  احللقة   -

العربية 2016.

لذوي  ت�سهيل حياة م�ستقلة  التكنلوجيا يف  لإ�ستخدام  الثاين  املوؤمتر  امل�ساركة يف   -

الإعاقة 2019.

امل�ساركة يف امللتقى ال�سنوي الأول للتدريب الأمني 2019.  -

امل�ساركة يف العديد من اللقاءات واملقابالت التلفزيونية والإذاعية باللغتني العربية   -

والإجنليزية.

salem_89@hotmail.com الربيد الإلكرتوين  -

mailto:salem_89@hotmail.com
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اإىل اأبريل 2022م.
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قرار وزاري رقم 271 ل�سنة 2020 ب�ساأن الأن�سطة التجارية ذات ال�سلة بالإدارة   •
العامة للمرور ومل يرد ب�ساأنها قرار خا�ش.

قرار وزاري رقم 273 ل�سنة 2020 ب�ساأن تاأجري ال�سيارات اأو الدراجات الآلية.  •
قرار وزاري رقم 724 ل�سنة 2020 ب�ساأن التطبيقات الإلكرتونية.  •
قرار وزاري رقم 254 ل�سنة 2022 ب�ساأن املجل�ش الأعلى للمرور.  •

قرار مجل�س الوزراء رقم )900/ثالثًا( ل�صنة 2009 ب�صاأن مركبات ال�صغيرة )الباجيات(. ....274  •

�صيرة ذاتية/العقيد �صالم العجمي ...........................................................................313  •
�صيرة ذاتية/العقيد حقوقي/خالد عبداهلل العدواني .....................................................316  •

قرار وزير التجارة وال�صناعة رقم 693 ل�صنة 2017 ب�صاأن تنظيم المركبات التجارية  •
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واآلية عملها.

حممد العجمي
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