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 جدول 
 الرسوم الخاصة بخدمات اإلدارة العامة للمرور

 مقدار الرسم
 الرقم مسمى الرسم

 فلس دينار

دراجة ناريةالرسم املقرر لفتح ملف مركبة أو  -- 5  1 

طن 0.5الرسم السنوي لتسجيل املركبات التي ال يزيد وزنها وهي فارغة عن  -- 02  0 

02 -- 
 5طن وال يجاوز 0.5الرسم السنوي لتسجيل املركبات التي يزيد وزنها وهي فارغة عن 

 أطنان
0 

أطنان 7وال يجاوز أطنان  5الرسم املقرر لتسجيل املركبات التي يزيد وزنها وهي فارغة عن  -- 02  0 

02 -- 
 11أطنان وال يجاوز  7الرسم السنوي لتسجيل املركبات التي يزيد وزنها وهي فارغة عن 

 
 
 طنا

5 

  11الرسم السنوي لتسجيل املركبات التي يزيد وزنها وهي فارغة عن  -- 05
 
 0  طنا

 7 الرسم السنوي لتسجيل الدراجات النارية -- 15

إلصدار بدل فاقد أو تالف لشهادة التسجيلالرسم املقرر  -- 02  8 

 9 الرسم املقرر إلصدار شهادة امللكية -- 12

 12 الرسم املقرر إلصدار بدل فاقد أو بدل تالف لشهادة امللكية -- 02

 11 الرسم املقرر إلصدار شهادة عدم ممانعة لتصدير أية مركبة -- 02

فلس عن كل يوم  522

 من اليوم الثامن من 
 
بدءا

تاريخ انتهاء شهادة 

 02التسجيل وبحد أقص ى 

دينار وبما يعادل الرسم 

السنوي املقرر لتسجيل 

املركبة بحسب وزنها عن 

 كل سنة 

 10 الرسم املقرر عن عدم تجديد أية مركبة في املوعد املحدد في القانون 

طن أو أقل في اإلدارة العامة للمرور 5وزنها الرسم املقرر عن فحص مركبة  -- 5  10 

طن في اإلدارة العامة للمرور 5الرسم املقرر عن فحص مركبة يزيد وزنها  عن  -- 5  10 

طن أو أقل خارج اإلدارة العامة للمرور 5الرسم املقرر عن فحص أية مركبة وزنها  -- 15  15 

طن خارج اإلدارة العامة للمرور 5وزنها عن  الرسم املقرر عن فحص أية مركبة يزيد  -- 15  10 

 17 الرسم املقرر عن نقل ملكية أية مركبة -- 12

 18 الرسم املقرر الستعمال لوحات فحص من نسختين -- 122

 19 الرسم املقرر إلصدار بدل فاقد أو تالف للوحة فحص من نسختين -- 122
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عن كل يوم بحد  522/1

دينار 02أقص ى   
 الرسم 

 
جار لوحة فحص من نسختين  الدف مقدما املقرر الست  02 

02 

عن كل 

 سنة

-- 

سجيلها عن كل سنة  01 الرسم املقرر مقابل احتفا مال املركبة برقم 

 00 رسم و القفل -- 12

دينار عن كل يوم أو  0

ين اليوم  جزء من في الث

و ودينار واحد فيما زاد  ا

 ع تل املدة

دام القفل عن كل يوم أو جزء من اليومرسم  است  00 

 00 رسم بدل تالف للقفل -- 022

دينار عن كل يوم أو  0

ين اليوم  جزء من في الث

و ودينار واحد فيما زاد  ا

 ع تل املدة

يواء املركبات  05 رسم 

 00 الرسم املقرر مقابل نقل رقم مركبة ا أخر  -- 02

02 

عن كل 

 سنة

ة للمركبات الثقيلة --  07 الرسم املقرر لتحسين الب

02 -- 
ا  اإلدارة العامة  0الرسم املقرر مقابل نقل املركبة يقل وزنها عن  ان وجود طن من م

خر  ان   للمرور أو أي م
08 

52 -- 
ا  اإلدارة العامة  0الرسم املقرر مقابل نقل املركبة يزيد وزنها عن  ان وجود طن من م

خر ل ان  لمرور أو أي م  
09 

سجيل خصو ي 522 0  02 الرسم املقرر مقابل صر لوحة معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم 

0 522 
سجيل دراجة  الرسم املقرر مقابل صر لوحة معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم 

 نارية
01 

12 -- 
سجيل الديوان الرسم املقرر مقابل صر لوحة معدنية من نسخة واحدة  ملركبة برقم 

 املل
00 

12 -- 
سجيل قوة دفا  الرسم املقرر مقابل صر لوحة معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم 

 البحرين
00 

12 -- 
ر  سجيل ا الرسم املقرر مقابل صر لوحة معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم 

ي  الوط
00 

10 -- 
ة الرسم املقرر مقابل صر لوحة  ي سجيل  معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم 

 دبلوماسية
05 

سجيل أمن عام -- 5  00 الرسم املقرر مقابل صر لوحة معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم 

سجيل نقل عام -- 5  07 الرسم املقرر مقابل صر لوحة معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم 

سجيل نقل خاالرسم املقرر مقابل صر  -- 10 لوحة معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم   08 

 09 الرسم املقرر مقابل صر لوحة معدنية من نسخة واحدة ملركبة برقم أخر  -- 10
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 02 الرسم املقرر ملرافقة الشاحنات عن كل ساعة أو جزء من الساعة -- 12

 01 الرسم املقرر إلصدار الشهادات ع اخت أنواعها  -- 0

 00 الرسم املقرر إلصدار التقارير ع اخت أنواعها -- 0

 00 الرسم املقرر إلصدار تقرير حاد تلفيات -- 0

صابات -- 12  00 الرسم املقرر إلصدار تقرير حاد 

يات ع اخت انواعها -- 02  05 الرسم املقرر إلصدار اإلحصا

5 -- 
بات  ت عا رجل املرور في ال خاصة عن كل فرد في الساعة الواحدة أو رسم أ املرورية ا

ها  جزء م
00 

 07 الرسم املقرر مقابل الكشف ع موق عن كل مرة -- 02

ود بالوقود عن كل مرة -- 122 ات ال  08 الرسم املقرر مقابل الكشف ع موق مح

122 -- 
ها  ركة الشاحنات التي يزيد وزنها أو عر رتفاعها عن الرسم املقرر مقابل  أو طولها أو 

 املقرر 
09 

ري دون غل أي مسار و  -- 02 ل ال تجديدالرسم املقرر مقابل التصريح لش    52 

122 -- 
ري م غل مسار أو أك ع شار ر ي و  ل ال الرسم املقرر مقابل التصريح لش

 تجديد
51 

52 -- 
ي و  ري م غل مسار أو أك ع شار فر ل ال الرسم املقرر مقابل التصريح لش

  تجديد
50 

ي حيوي  -- 1222 اتي س ل طري لعمل   50 الرسم املقرر مقابل التصريح لش

حيتها خمس سنوات -- 02 ول لرخصة قيادة مدة ص صدار ا  50 الرسم املقرر ل

حيتها خمس سنواتالرسم املقرر لتجديد  -- 02 رخصة قيادة مدة ص  55 

حيتها خمس سنوات -- 02  50 الرسم املقرر إلصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة قيادة مدة ص

حيتها سنة واحدة -- 12  57 الرسم املقرر إلصدار رخص قيادة مدة ص

حيتها سنة واحدة -- 12  58 الرسم املقرر لتجديد رخصة قيادة مدة ص

حيتها سنة واحدة -- 02  59 الرسم املقرر إلصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة قيادة مدة ص

حيت خمس سنوات -- 02  02 الرسم املقرر إلصدار ترخيص قيادة للتجربة مدة ص

حيت خمس سنوات -- 02  01 الرسم املقرر لتجديد ترخيص قيادة للتجربة مدة ص

02 -- 
حيت خمس الرسم املقرر إلصدار بدل فاقد  خيص قيادة للتجربة مدة ص أو تالف ل

 سنوات
00 

حيت سنة واحدة -- 02 عليم قيادة ملعلم قيادة مدة ص  00 الرسم املقرر إلصدار ترخيص 

حيت سنة واحدة -- 02 عليم قيادة ملعلم قيادة مدة ص  00 الرسم املقرر لتجديد ترخيص 

02 -- 
حيت  الرسم املقرر إلصدار بدل فاقد أو عليم قيادة ملعلم قيادة مدة ص خيص  تالف ل

 سنة واحدة
05 

فلس عن كل يوم  522

 من اليوم 
 
من  الثامنبدءا

نتهاء رخصة القيادة  تاريخ 

دينار عن  02وبحد أقص ى 

 كل سنة

66 00 الرسم املقرر عن عدم تجديد رخصة القيادة في املوعد املحدد في القانون 
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حيت سنة واحدةالرسم املقرر  -- 12 ق لتعلم القيادة مدة ص إلصدار ترخيص قيادة م  07 

حيت سنة واحدة -- 12 ق لتعلم القيادة مدة ص  08 الرسم املقرر لتجديد ترخيص قيادة م

02 -- 
حيت  إلصدارالرسم املقرر  ق لتعلم القيادة مدة ص خيص قيادة م بدل فاقد أو تالف ل

 سنة واحدة
09 

حيت سنة واحدة -- 02 ق لقيادة املركبات مدة ص  72 الرسم املقرر إلصدار ترخيص م

02 -- 
سجيل أو رخصة قيادة أو ترخيص قيادة أو  صول ع شهادة  الرسم املقرر مقابل ا

ها   عديل بيانا عد   ترخيص مركبة أو شهادة ملكية 
71 

ر  عن كل مرة  -- 5  70 الرسم املقرر لفحص الن

 70 الرسم املقرر إلصدار رخصة القيادة الدولية -- 02

ي  عن كل مرة  -- 02  70 الرسم املقرر المتحان السياقة العم

ري  عن كل مرة  -- 12  75 الرسم املقرر المتحان السياقة الن

ق لقيادة املركبات ملدة سنة -- 02 خيص م  70 الرسم املقرر إلصدار بدل فاقد أو تالف ل

ية -- 52 خر بحري ية ب  77 الرسم املقرر مقابل استبدال رخصة أجن

ية -- 52 خر بحري ية ب  78 الرسم املقرر إلمتحان تقييمي الستبدال رخصة أجن

عليم السياقة -- 15 دام مدرسة   79 الرسم املقرر الست

متحان -- 0 عليم السياقة ل دارة  دام سيارة   82 الرسم املقرر الست

رات عن كل ساعةاالرسم املقرر للمح -- 0  81 

ل النقل العام  -- 10  80 الرسم املقرر لدورة وسا

ة  -- 5 ي ل ب قواعد السي و املرور ب  80 الرسم املقرر لكت

عليم السياقة  -- 1 جراءات   80 الرسم املقرر لدف 

املة   -- 152 وار  عن الدورة ال خاصة بمركبات ال  85 الرسم املقرر للدورة ا

املة  -- 005  80 الرسم املقرر لدورة السياقة الثقيلة  عن الدورة ال

عن الساعة الواحدة  -- 5  87 الرسم املقرر لدورة السياقة للدراجات النارية 

 88 الرسم املقرر لدورة سياقة املركبات الثقيلة للمدنيين  -- 152

0 -- 
وار والثقيلة   عن  خاصة لل افية لدورات السياقة ا الرسم املقرر للساعات اإل

 الساعة الواحدة 
89 

خفيفة للمدنيين -- 115  92 الرسم املقرر لدورات مدر السياقة للمركبات ا

مدر السياقة للباصات للمدنيينالرسم املقرر لدورة  -- 152  91 

ها سبعة أيام أو أقل  -- 152 خر مد  90 الرسوم املقرر عن الدورات ا

ها أك من سبعة أيام  -- 022 خر مد  90 الرسوم املقررة ع الدورات ا

 

 


