
أ. يجب أن تتوفر في المركبة الخفيفة المخصصة للتدريب 
والفحص العادي المواصفات والمتطلبات الفنية التالية:

أن ال يزيد تاريخ صنعها عىل (6) سنوات بالنسبة لمركبة التدريب، وعىل (4) سنوات   .1
بالنسبة لمركبة الفحص، وعىل (10) سنوات للمركبات المخصصة لتدريب وفحص 

القيادة المتقدمة والقيادة المهنية والقيادة الصحراوية.
2. أن ال يقل الحد األدنى لطول المركبة عن 4.40 متر.
3. أن ال يقل الحد األدنى الرتفاع المركبة عن 1.40 متر.
4. أن ال يقل الحد األدنى لعرض المركبة عن 1.60 متر.

5. أن ال يقل الحد األدنى لقوة محرك المركبة عن 1.3 لتر
6. أن يتم تجهيز المركبات المخصصة للفحص والتدريب بدواسة وقود وفرامل 

إضافية من جهة الفاحص، ومرايا صغيرة جانبية ومرايا داخلية للفاحص،
وتمييزها بملصق داّل عىل تخصيصها للفحص.

7. تثبيت الفتة مغناطيسية من مادة الفايبر جالس أو ما يماثلها عىل سقف المركبة 
قابلة لإلضاءة ليًال لمركبات التدريب.

8. وضع ملصق خلف مركبة الفحص التقييمي للداللة عىل تخصيصها لهذا الغرض، 
ووضع ملصق داخل المركبة مكتوب عليه عبارة

(مركبة مراقبة من قبل هيئة الطرق والمواصالت).
9. أن يتم فحصها وتسجيلها كمركبة تعليم بحسب الوصف المعتمد في نظام 

الترخيص والمرور الذكي وان تتوافر فيها معايير الفحص الفني المعتمدة لدى 
المؤسسة.

10 . أن تكون مجهزة بمطفأة حريق وصندوق إسعافات أولية.
11 . أن يتم تجهيز المركبات بمتطلبات الفحص واألنظمة المعتمدة لدى المؤسسة.

 

ب. يجب أن تتوفر في المركبة الخفيفة المخصصة لفئة الخدمة 
المتميزة، المواصفات والمتطلبات الفنية التالية:

1. أن يتم رفع الطلب إلى اللجنة الفنية لدراسة طلبات ترخيص منشآت تعليم قيادة 
المركبات وفروعها العتماد المركبة المخصصة لفئة الخدمة المتميزة.

2. أن ال يتم شراء وتسجيل المركبة كمركبة تعليم بحسب الوصف المعتمدة في 
نظام الترخيص والمرور الذكي قبل اعتماد اللجنة الفنية لدراسة طلبات ترخيص 

منشآت تعليم قيادة المركبات وفروعها العتماد المركبة.
3. أن تكون سيارات جديدة من الوكاالت المعتمدة في الدولة وال يزيد تاريخ صنعها 

عىل ( 6) سنوات وأن يتم تسجيلها كمركبة تعليم بحسب الوصف المعتمد في 
نظام الترخيص والمرور الذكي وتتوافر فيها معايير الفحص الفني المعتمدة لدى 

المؤسسة وأن تكون سنة تسجيلها مطابقة لسنة الصنع.
4. أن يتم تجهيز المركبات بمتطلبات الفحص واألنظمة المعتمدة لدى المؤسسة.

 

ج. يجب أن تتوفر في المركبات األخرى من غير الخفيفة 
المواصفات والمتطلبات الفنية التالية:

 cc وأن ال تقل عن cc 600 1 . أن ال يزيد سعة اسطوانة محرك الدراجات النارية  عىل
100 وأن ال يزيد تاريخ صنعها عىل 4 سنوات. للدراجات النارية المستخدمة في 

التدريب وعىل 4 سنوات للدراجات النارية المستخدمة في الفحص.
2. أن ال يزيد تاريخ صنع الحافلة الخفيفة والحافلة الثقيلة والمركبة الثقيلة 

المستخدمة التدريب والفحص عن ٨ سنوات.
3. أن ال يزيد تاريخ صنع األجهزة الميكانيكية المستخدمة في التدريب عن 15 سنة و 

10 سنوات للمستخدمة الفحص.
4. أن ال يقل طول المقطورة وشبه المقطورة عن 40 قدم وأن تكون محملة أثناء 

التدريب والفحص بحمولة ال تقل عن 8 طن.
5. أن تكون مجهزة بمطفأة حريق وصندوق إسعافات أولية.

6. أن يتم تجهيز المركبات بمتطلبات الفحص واألنظمة المعتمدة لدى المؤسسة.
 

د. يجوز للمؤسسة تعديل أو إضافة أو إلغاء أي مواصفات أو متطلبات فنية أخرى من 
غير المواصفات والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه 

المادة.
 

ه. يتم رفع الطلبات إلى اللجنة الفنية لدراسة طلبات ترخيص منشآت تعليم قيادة 
المركبات وفروعها حال وجود طلب غير عن المواصفات والمتطلبات المنصوص 

عليها الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة.

عبدالله يوسف آل علي
المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص

العنوان: المعايير والمواصفات 
والمتطلبات الفنية لمركبات 

التدريب والفحص

Standards, specifications, and 
technical requirements for licensing 
training and testing vehicles

A. Light training and testing vehicles are licensed 
according to the following technical requirements:

1. The date of manufacture shall not exceed (6) years for a training  
 vehicle, (4) years for an testing vehicle, and (10) years for   
 vehicles designated for training and testing of advanced driving,  
 professional driving and desert driving.
2. The vehicle’s length shall not be less than 4.40 meters. 
3. The vehicle’s height shall not be less than 1.40 meters. 
4. The vehicle’s width shall not be less than 1.60 meters. 
5. The vehicle’s engine power shall not be less than 1.3 liters. 
6. Vehicles designated for testing and training shall be equipped with  
 an additional accelerator and brake pedal from the examiner’s side,  
 small side mirrors and interior mirrors for the examiner, and marked  
 with a label indicating that it is designated for drivers testing. 
7. Installing a magnetic sign made of fiberglass or similar material on  
 the vehicle that can be illuminated at night for training vehicles. 
8. Putting a sticker on the rear bumper of the assessment testing car  
 vehicle’s trunk to indicate that it is designated for this purpose, and  
 placing a sticker inside the vehicle with the following phrase:   
 “Vehicle monitored by the Roads and Transport Authority”.
9. The vehicle shall be tested and registered as a training vehicle  
 according to the requirements of the Licensing E-Traffic System, and  
 meet the technical testing standards set by the Authority.
10. The vehicle shall be equipped with a fire extinguisher and a first aid kit. 
11. The vehicle shall be equipped with the testing requirements and  
 regulations approved by the institution.

B. A light vehicle designated for the VIP training &  
 Testing must meet the following technical   
 specifications and requirements:

1. The request shall be submitted to The Licensing Technical   
 Committee that is concerned with studying applications for licensing  
 driving institutes and their branches to approve the vehicle   
 designated for the VIP Category. 
2. The vehicle shall not be purchased and registered as a vehicle  
 dedicated to training according to the requirements of the Licensing  
 E-Traffic before the approval of the technical committee. 
3. Cars must be new, obtained from approved retailers in the country,  
 and have a date of manufacture that does not exceed (6) years. They  
 must be registered as a training vehicle according to the criteria of  
 the Licensing E-Traffic System, and meet the technical testing  
 standards approved by the Authority. Its year of registration must be  
 identical to the year of manufacture. 
4. Vehicles must be equipped with the testing requirements and  
 regulations followed by the Authority.

C. Other non-light vehicles must meet the following  
 technical specifications and requirements:

1. The cylinder capacity of a motorcycle engine shall not exceed 600 cc  
 or be less than 100 cc, and the date of manufacture shall not exceed  
 4 years for both motorcycles used in training and testing.
2. The date of manufacture of the light bus, heavy bus, and heavy  
 vehicle used for training and testing shall not exceed 8 years. 
3. The date of manufacture of mechanical equipment used in training  
 should not exceed 15 years and 10 years for those used for testing.
4. The length of the trailer and semi-trailer shall not be less than 40  
 feet, and it shall be loaded during training and testing with a   
 tonnage of no less than 8 tons. 
5. The vehicle shall be equipped with a fire extinguisher and a first aid kit. 
6. Vehicles must comply with the testing requirements and   
 regulations approved by the Agency.

D. The Agency may amend, add, or cancel any other technical 
specifications or requirements other than those stipulated in paragraphs 
(A), (B), and (C) of this article.

E. Applications are submitted to the technical committee of the 
licensing Agency that is concerned with studying applications for 
licensing driving institutes and their branches if there is a request other 
than the specifications and requirements stipulated in paragraphs (a), (b) 
and (c) of this article.
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