
المملكة العربیة السعودیة  
وزارة الداخلیة  

األمن العام 
 اإلدارة العامة للمرور 



المادة األولى: 
یـقصد بـاأللـفاظ والـعبارات الـتالـیة ـ أیـنما وردت فـي ھـذه الـالئـحة ـ الـمعانـي الـمبینة أمـامـھا 

مالم یقتِض السیاق خالف ذلك: 
النظام: 1.

نـظام الـمرور الـصادر بـالـمرسـوم الـملكي رقـم (م/ ٨٥) وتـاریـخ ٢٦/١٠/ ١٤٢٨ ھـ 
وتــعدیــالتــھ الــصادرة بــالــمرســوم الــملكي رقــم (م/70) وتــاریــخ 6/11/1437 ھـ 
والـمرسـوم الـملكي رقـم (م/73) وتـاریـخ 18/7/1439 ھـ والـمرسـوم الـملكي رقـم (م/

115) وتاریخ 5/12/1439ھـ . 
الالئحة التنفیذیة: 2.

الـالئـحة الـتنفیذیـة لـنظام الـمرور الـصادرة بـالـقرار الـوزاري رقـم (٢٢٤٩) وتـاریـخ 
١٠/٣/١٤٤١ ھـ . 

الالئحة:  3.
الئـحة األحـكام الـمنظمة إلنـشاء وتـشغیل مـدارس لـتعلیم قـیادة الـمركـبات ومـزاولـة مـھنة 

تعلیم القیادة. 
الوزیر: 4.

وزیر الداخلیة. 
الجھة المعنیة بالمرور: 5.

مـن یـوكـل إلـیھ مـھمة اإلشـراف عـلى الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة مـن قـبل 
مدراء إدارات أو شعب أو أقسام المرور بالمملكة.  

لجنة المدارس ومزاولي مھنة تعلیم القیادة: 6.
لـجنة بـاإلدارة الـعامـة لـلمرور تـتولـى الـترخـیص إلنـشاء وتـشغیل مـدارس لـتعلیم قـیادة 

المركبات أو مزاولة مھنة تعلیم القیادة وتنظیم أعمالھا وفق أحكام ھذه الالئحة.  
دلیل إنشاء وتشغیل مدارس لتعلیم قیادة المركبات: 7.

دلـیل تـصدره اإلدارة الـعامـة لـلمرور ( لـجنة الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة) 
یــتضمن تحــدیــد أھــداف إنــشاء وتــشغیل مــدارس لــتعلیم قــیادة الــمركــبات واألنشــطة 
واألعـمال الـمسموح بـممارسـتھا داخـل تـلك الـمدارس إضـافـة الـى الشـروط والـمواصـفات 
والـمتطلبات الـالزمـة إلنـشائـھا وتـشغیلھا بجـمیع فـئاتـھا مـن جـمیع الـجوانـب اإلنـشائـیة 
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والـفنیة واإلداریـة والـتقنیة والـتعلیمیة والتجھـیزات والـمعدات الـالزمـة وتـصنیف الـكوادر 
العاملة فیھا وشروط وأحكام تعیین ھذه الكوادر. 

دلیل مزاولة مھنة تعلیم القیادة: 8.
دلـیل تـصدره اإلدارة الـعامـة لـلمرور (لـجنة الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة) 
یـتضمن أھـداف مـزاولـة مـھنة تـعلیم الـقیادة واألنشـطة واألعـمال الـمسموح بـھا عـند 
مـمارسـة ھـذه الـمھنة إضـافـة الـى الشـروط والـمواصـفات والـمتطلبات الـالزمـة لـلسماح 

بمزاولتھا واإلشتراطات الالزمة للكوادر العاملة في ھذا النشاط.  
المدارس: 9.

جـھات مـرخـص لـھا بـممارسـة نـشاط تـعلیم قـیادة الـمركـبات لـلمتقدمـین بھـدف الـحصول 
على رخصة القیادة، ورفع مستوى تأھیل السائقین. 

مزاولي مھنة تعلیم القیادة:  10.
مـن ُیـرخـص لـھم بـممارسـة نـشاط تـعلیم قـیادة الـمركـبات، یـتم الـتقدم لـھا بھـدف الـتدریـب 

والتعلیم إلجادة القیادة ولیس للحصول على رخصة القیادة. 
الموافقة المبدئیة: 11.

مـوافـقة تـمنح لـطالـب الـترخـیص بـإنـشاء مـدارس لـتعلیم قـیادة الـمركـبات أو مـزاولـة مـھنة 
تعلیم القیادة للشروع في اجراءات اإلنشاء قبل الحصول على الترخیص. 

الترخیص:  12.
مـوافـقة ُتـمنح لـمن یـرغـب بـإنـشاء مـدارس لـتعلیم قـیادة الـمركـبات أو مـزاولـة مـھنة تـعلیم 

القیادة للبدء في ممارسة النشاط. 

المناھج: 13.
الـمادة الـتعلیمیة والـتدریـبیة بـمحتواھـا الـنظري والـعملي الـتي ُتـقدم لـلمتدرب لـتعلیمھ قـیادة 

المركبات. 
البرامج: 14.

الخـطط الـتعلیمیة والـتدریـبیة بـمحتواھـا الـنظري والـعملي الـتي یـتم اعـتمادھـا لـلمتدرب 
لتعلیم قیادة المركبة ویحقق احتیاجات السائقین من حیث المھارة وسلوك القیادة. 

التجھیزات: 15.
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الـوسـائـل والـمعدات المسـتخدمـة فـي الـتدریـب والـتعلیم والـتحقق مـن الـھویـة  فـي الـمدارس 
ولدى مزاولي مھنة تعلیم القیادة. 

الكوادر العاملة: 16.
كـل مـن یـعمل بـمدارس تـعلیم قـیادة الـمركـبات أو مـزاولـة مـھنة تـعلیم الـقیادة فـي مـمارسـة 

األنشطة المختصة بالتعلیم والتدریب على القیادة. 
المتدرب: 17.

المسـتفید مـن الـبرامـج والـمناھـج تـعلیم الـقیادة الـمعتمدة فـي مـدارس تـعلیم قـیادة الـمركـبات 
أو لدى مزاولي مھنة تعلیم القیادة. 

االختبار: 18.
خـضوع الـمتدرب لـدى مـدارس تـعلیم قـیادة الـمركـبات بـعد إتـمامـھ لـساعـات الـتدریـب 
الـنظري والـعملي الـمقررة الخـتبار عـملي عـلى الـمھارات الـالزمـة الـتي تـمكنھ مـن 
الـقیادة بـصورة آمـنة واخـتبار نـظري عـلى مـعرفـتھ بـاألحـكام الـواردة فـي نـظام الـمرور 
والئـحتھ الـتنفیذیـة وتـنظیمات السـیر عـلى الـطرق والـعالمـات واإلشـارات الـمروریـة 
وقـواعـد السـالمـة الـعامـة وفـق الـضوابـط الـواردة فـي الـالئـحة الـتنفیذیـة  لـلمادة الـسادسـة 
والـثالثـین مـن نـظام الـمرور  عـلى أن تجـریـھ الـجھة الـمعنیة بـالـمرور، أو مـن تـفوضـھ 

اإلدارة العامة بالمرور بذلك. 

المادة الثانیة: 
ال یـجوز مـمارسـة نـشاط إنـشاء وتـشغیل مـدارس لـتعلیم قـیادة الـمركـبات أو مـزاولـة مـھنة 
تـعلیم الـقیادة إال بـعد الـحصول عـلى الـترخـیص الـالزم مـن اإلدارة الـعامـة لـلمرور (لـجنة 

المدارس ومزاولي مھنة تعلیم القیادة). 

المادة الثالثة: 
یـتم الـتقدم لـلحصول عـلى الـترخـیص إلنـشاء مـدرسـة لـتعلیم قـیادة الـمركـبات أو مـزاولـة مـھنة 
تـعلیم الـقیادة بـرفـع طـلب إلـى اإلدارة الـعامـة لـلمرور (لـجنة الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم 

القیادة) وفق اآللیة التي تحددھا اللجنة بعد استیفاء الشروط الالزمة للترخیص. 

المادة الرابعة: 
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ُتـشكل لـجنة بـقرار مـن مـدیـر اإلدارة الـعامـة لـلمرور بـمسمى (لـجنة الـمدارس ومـزاولـي 
مـھنة تـعلیم الـقیادة) بـرئـاسـتھ وعـضویـة مـمثل مـن إدارات ( الـرخـص الـمروریـة - األنـظمة 
والـلوائـح -  السـالمـة الـمروریـة - الـتمیز الـمؤسسـي - السـیر- االتـصاالت وتـقنیة الـمعلومـات ) 
مــن ذوي الــكفاءة وأصــحاب الــخبرة عــلى أن یــكون لــھا ســكرتــاریــة فــي إدارة الــرخــص 

المروریة تنسق أعمالھا وتتمثل مھام اللجنة في اآلتي:- 
تحـدیـد االحـتیاج الـفعلي لـلمدارس بحسـب الـنطاق الـجغرافـي بـما یـحقق مـقتضیات الـمصلحة 1.

الـعامـة واإلعـالن عـنھ بـالـوسـائـل الـمناسـبة الـتي تـراھـا والـسماح بـمزاولـة مـھنة تـعلیم الـقیادة 
إذا رأت الحاجة لذلك. 

الـنظر فـي طـلبات الـترخـیص إلنـشاء وتـشغیل مـدارس لـتعلیم قـیادة الـمركـبات أو مـزاولـة 2.
مـھنة تـعلیم الـقیادة وفـق اآللـیة الـتي تحـددھـا ولـھا الـمفاضـلة بـین الـطلبات الـمقدمـة بحسـب 

ماتراه مع مراعاة معاییر الجودة والكفاءة . 
إصـدار الـموافـقة عـلى الـترخـیص وفـق أحـكام الـنظام والئـحتھ الـتنفیذیـة وأحـكام ھـذه الـالئـحة 3.

وأي شروط أو ضوابط تضعھا بما یحقق مقتضیات المصلحة العامة. 
إعـداد أو اعـتماد الـبرامـج والـمناھـج الـتدریـبیة والـتعلیمیة الـمتعلقة بـنشاط تـعلیم الـقیادة ولـھا 4.

فـي سـبیل ذلـك االسـتعانـة بـمن تـراه مـن الـمتخصصین فـي ھـذا الـمجال ویـمكن لـلمدارس 
ذات الخبرة المساھمة في ذلك على أن تقوم بتحدیثھا وفق المستجدات. 

تحـدیـد التجھـیزات والـمعدات الـواجـب تـوافـرھـا ألغـراض الـتعلیم والـتدریـب واالخـتبار 5.
وتحـدیـد أعـدادھـا بحسـب فـئة الـمنشأة وحجـم نـشاطـھا عـلى أن تـكون مـواصـفاتـھا وشـروطـھا 

بما یخدم نشاط تعلیم القیادة. 
اعـتماد نـماذج الـعقود الـمقترحـة مـن الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة عـند الـتعاقـد مـع 6.

المتدربین. 
 تحـدیـد آلـیة تـقییم مسـتوى الـمتقدمـین لـلمدارس بـغرض الـحصول عـلى رخـصة الـقیادة وفـق 7.

ما ورد بالمادة (36/7) من الالئحة التنفیذیة. 
 تحـدیـد آلـیة االخـتبار الـنظري والـعملي لـلمتدربـین بـمدارس تـعلیم الـقیادة لـلحصول عـلى 8.

رخصة القیادة. 
 إصـدار دلـیل إنـشاء وتـشغیل مـدارس لـتعلیم قـیادة الـمركـبات ودلـیل تـنظیم مـزاولـة مـھنة 9.

تعلیم القیادة. 
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وضـع مـعایـیر اإلشـراف والـمتابـعة ألعـمال الـمدارس والـممارسـین لـمھنة تـعلیم الـقیادة بـما 10.
یضمن التزامھا باألنظمة والتعلیمات ومتابعة تطبیقھا وإعداد النماذج الالزمة لذلك. 

وضـع مـعایـیر الـجودة لـلمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة بـما یـتوافـق مـع الـتجارب 11.
العالمیة الرائدة في ھذا المجال. 

بــناء نــظم لــتقییم واعــتماد بــرامــج الــتدریــب ، تــتضمن الــقواعــد والــمعایــیر واألطــر 12.
ومـؤشـرات قـیاس األداء، والشـروط واإلجـراءات الـخاصـة بـبرامـج الـتدریـب ومـتابـعة 

تطبیقھا. 
تـقییم أداء الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة بـشكل دوري وفـق الـمعایـیر الـتي 13.

تعتمدھا اللجنة. 
تـقییم جـودة اإلخـتبارات الـخاصـة بـكفایـة مـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة وفـق الـضوابـط الـتي 14.

تعتمدھا اللجنة. 
إعداد قاعدة بیانات للمدارس ومزاولي مھنة تعلیم القیادة . 15.
اقـتراح الـمقابـل الـمالـي الـذي تسـتحصلھ الـمدارس مـن المسـتفیدیـن الـمتقدمـین بـطلب 16.

الحصول على رخص القیادة واعتماده وفق األنظمة. 
اقـتراح الـمقابـل الـمالـي الـذي یسـتحصلھ مـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة لـلتدریـب والـتعلیم عـلى 17.

القیادة واعتماده وفق األنظمة. 
إعـداد الشـروط الـالزمـة لـتعیین الـكوادر الـعامـلة بـنشاط تـعلیم الـقیادة سـواًء فـي الـمدارس 18.

أو لدى مزاولي مھنة تعلیم القیادة وفق التصنیف الذي تحدده وإعتماد تعیینھا. 
وضـع مـعایـیر اعـتماد الـجھات اإلسـتشاریـة وبـیوت الـخبرة الـعامـلة فـي نـشاط تـعلیم قـیادة 19.

المركبات والترخیص لھا. 
دراسـة األنـظمة والتشـریـعات الـمتعلقة بـتنظیم نـشاط تـعلیم قـیادة الـمركـبات واقـتراح 20.

التعدیالت المناسبة إذا دعت الحاجة لذلك بالتنسیق مع جھات اإلختصاص.  
إنھاء سریان الترخیص في الحاالت التي تستوجب ذلك. 21.

المادة الخامسة: 
تمارس لجنة المدارس ومزاولي مھنة تعلیم القیادة مھامھا وفق اآللیة التالیة:- 

تـعقد الـلجنة اجـتماعـاتـھا فـي مـقر اإلدارة الـعامـة لـلمرور بـرئـاسـة الـرئـیس -أو مـن یـنیبھ - 1.
ویجوز عند االقتضاء عقدھا في مكان آخر داخل المملكة  
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تـجتمع الـلجنة – بـناًء عـلى دعـوة مـن رئـیسھا – مـرة كـل ثـالثـة أشھـر وكـل مـا دعـت 2.
الـحاجـة إلـى ذلـك بحسـب مـا یـقدره الـرئـیس. وعـلى الـرئـیس دعـوة الـلجنة إلـى االجـتماع 
إذا طـلب ذلـك نـصف األعـضاء عـلى األقـل عـلى أن تـوجـھ الـدعـوة لـالجـتماع -كـتابـًة- قـبل 

االجتماع بـ (7) أیام على األقل على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال االجتماع. 
ال یـعد اجـتماع الـلجنة صـحیحاً إال بـحضور  أغـلبیة األعـضاء عـلى األقـل بـما فـیھم 3.

الرئیس أو من ینیبھ. 
یجوز أن ُتعقد اجتماعات اللجنة عن بعد من خالل استخدام الوسائل التقنیة. 4.
تـصدر قـرارات الـلجنة بـأغـلبیة أصـوات األعـضاء الـحاضـریـن وفـي حـالـة تـساوي 5.

األصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ رئیس االجتماع . 
تـثبت مـداوالت الـلجنة وقـراراتـھا فـي مـحاضـر یـوقـعھا رئـیس االجـتماع واألعـضاء 6.

الحاضرون، وللعضو المعترض أن ُیثبت اعتراضھ مسبباً في المحضر. 
ال یـجوز ألي عـضو مـن أعـضاء الـلجنة االمـتناع عـن الـتصویـت ، وال تـفویـض عـضو 7.

آخر بالتصویت عند غیابھ.  
تـتولـى سـكرتـاریـة الـلجنة اإلعـداد إلجـتماعـات الـلجنة وإبـالغ أعـضائـھا بـمواعـیدھـا و تھـیئة 8.

محاضرھا وقرارتھا وما تكلفھا بھ اللجنة أو الرئیس من مھمات. 
یـجوز لـلجنة أن تـدعـو مـن تـراه مـن الـمختصین  والمسـتشاریـن - سـواء مـن داخـل 9.

الـمملكة أو خـارجـھا - لـحضور اجـتماعـاتـھا واالسـتعانـة بـھم دون أن یـكون لـھم حـق 
التصویت على قراراتھا. 

الـرفـع بـتقریـر سـنوي لـمعالـي مـدیـر األمـن الـعام عـن الـمھام واألعـمال الـتي تـم انـجازھـا 10.
من قبل اللجنة والخطط والمشاریع المقترحة لتطویر نشاط تعلیم قیادة المركبات. 

للرئیس إعادة تشكیل أعضاء اللجنة إذا رأى ذلك أو إذا دعت الحاجة إلیھ. 11.

المادة السادسة: 
تـتولـى الـجھة الـمعنیة بـالـمرور اإلشـراف عـلى الـمدارس ومـزوالـي مـھنة تـعلیم الـقیادة وفـق 

اآللیة التالیة: 
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الـمتابـعة المسـتمرة ألعـمال الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة بـما یـضمن اإللـتزام 1.
بـتطبیق األنـظمة والـتعلیمات بـالتنسـیق مـع سـكرتـاریـة لـجنة الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم 

القیادة. 
ضبط المخالفات التي تقع من قبل المدارس ومزاولي مھنة تعلیم القیادة.  2.
 اجـراء أو اعـتماد االخـتبارات الـالزمـھ لـلحصول عـلى رخـصة الـقیادة وذلـك وفـق اآللـیة 3.

المعتمدة من اإلدارة العامة للمرور  (لجنة المدرس ومزاولي مھنة تعلیم القیادة). 
الـرفـع بـكافـة الـطلبات الـواردة مـن الـمدارس أو مـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة لـسكرتـاریـة لـجنة 4.

الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة والـقیام بـأعـمال التنسـیق الـالزمـة بـینھما فـي جـمیع 
الجوانب. 

الـتأكـد مـن وجـود وفـعالـیة التجھـیزات والـمعدات المسـتخدمـة ألغـراض الـتعلیم والـتدریـب 5.
واالختبار والتحقق من الھویة. 

تلقي الشكاوى التي تدخل ضمن اختصاصھا ومعالجتھا بالطرق النظامیة. 6.

الـرفـع بـتقریـر سـنوي لـإلدارة الـعامـة لـلمرور (لـجنة الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة) 7.
عن المدارس ومزاولي مھنة تعلیم القیادة وفق النموذج المعتمد من قبل اللجنة. 

الــرفــع لــإلدارة الــعامــة لــلمرور ( لــجنة الــمدارس ومــزاولــي مــھنة تــعلیم الــقیادة) بــأي 8.
مالحظات أو مقترحات متعلقة بنشاط المدارس ومزاولي مھنة تعلیم القیادة. 

دراسـة الـطلبات الـتي یـتقدم بـھا صـاحـب الـمنشأة إلضـافـة أنشـطة لـیس لـھا عـالقـة بـنشاط 9.
تـعلیم الـقیادة داخـل مـوقـع الـمنشأة والـموافـقة عـلیھا بحسـب مـاتـراه بـعد اسـتیفاء مـوافـقة 

الجھات المختصة. 

المادة السابعة: 
 ُتصدر التراخیص وفق التصنیف  اآلتي: 

مدرسة فئة (أ) لتعلیم القیادة لجمیع المركبات. 1.

مـدرسـة فـئة (ب) لـتعلیم الـقیادة لـلمركـبات الـخاصـة ومـركـبات الـنقل الـخفیف والـثقیل 2.
ومركبات الحافالت الصغیرة والكبیرة والدراجات اآللیة. 

مدرسة فئة (ج) لتعلیم القیادة لمركبات األشغال العامة. 3.

مـدرسـة فـئة (د) لـتعلیم الـقیادة لـلمركـبات الـخاصـة ومـركـبات الـنقل الـخفیف ومـركـبات 4.
الحافلة الصغیرة والدراجات اآللیة. 
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مدرسة فئة (ھـ) لتعلیـم القیـادة لـمركبـات النقـل الثـقیـل ومـركبـات الحافالت الكبیرة. 5.

المادة الثامنة: 

فـي حـال رغـب الـمرخـص لـھ بـتغییر فـئة الـمدرسـة فـیجب عـلیھ أخـذ مـوافـقة اإلدارة الـعامـة 
لـلمرور (لـجنة الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة) عـلى أن یـتم  اسـتیفاء الشـروط الـالزمـة 

للفئة التي یطلب الترخیص لھا مع مراعاة المتطلبات الالزمة لكل فئة.  
المادة التاسعة: 

تــدرس اإلدارة الــعامــة لــلمرور (لــجنة الــمدارس ومــزاولــي مــھنة تــعلیم الــقیادة) طــلبات 
الـترخـیص وتـصدر قـرارھـا خـالل مـدة ال تـتجاوز (60) یـومـاً بـالـموافـقة الـمبدئـیة لـلمتقدم بـطلب 
الــترخــیص للشــروع فــي اإلجــراءات الــالزمــة -مــع عــدم الــسماح  بــممارســة الــنشاط قــبل 

الترخیص لھ- وال تصدر الموافقة إال بعد استیفاء اآلتي: 
السجل التجاري لطالب الترخیص. 1.
تـقدیـم مـا یـثبت الـقدرة الـمالـیة لـتغطیة تـكالـیف اإلنـشاء والـتشغیل بـما یـتضمن دراسـة 2.

جـدوى تـوضـح كـافـة الـجوانـب الـمالـیة والـفنیة لـلنشاط الـمزمـع إقـامـتھ وكـشف الـحساب 
البنكي. 

تحـدیـد الـمكان الـمقترح إقـامـة المشـروع عـلیھ ، عـلى أن یـتوافـر فـیھ الشـروط الـواردة فـي 3.
دلـیل إنـشاء وتـشغیل مـدارس لـتعلیم قـیادة الـمركـبات أو دلـیل مـزاولـة مـھنة تـعلیم الـقیادة 

بحسب طبیعة النشاط. 
مخـطط ھـندسـي لـموقـع المشـروع والـمرافـق الـتابـعة لـھ ومـقار الـتعلیم والـتدریـب الـنظري 4.

والـعملي وكـافـة مـكونـات الـموقـع وفـقاً لـلضوابـط الـواردة فـي دلـیل إنـشاء وتـشغیل مـدارس 
لتعلیم قیادة المركبات أو دلیل مزاولة مھنة تعلیم القیادة بحسب طبیعة النشاط. 

تحـدیـد الخـطة الـزمـنیة إلنـجاز المشـروع بـحیث التـزیـد عـلى (18) شھـر ویـمكن لـلجنة 5.
زیـادة ھـذه الـمدة بـالـقدر الـذي یـتناسـب مـع األسـباب الـتي تـبرر ذلـك بـما الیـزیـد عـن (6) 
أشھـر وفـي حـال إنـقضاء تـلك الـمدد دون الـحصول عـلى الـترخـیص فـتلغى تـلك الـموافـقة 

المبدئیة. 
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ضـمان مـالـي بـنكي تحـدده اإلدارة الـعامـة لـلمرور (لـجنة الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم 6.
القیادة) بحسب فئة المنشأة وحجم نشاطھا. 

أي مـتطلبات أخـرى تـرد فـي دلـیل إنـشاء وتـشغیل مـدارس لـتعلیم قـیادة الـمركـبات أو دلـیل 7.
مـزاولـة مـھنة تـعلیم الـقیادة بحسـب طـبیعة الـنشاط أو أي اشـتراطـات أخـرى تـقرھـا اإلدارة 

العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مھنة تعلیم القیادة). 

المادة العاشرة: 
یـصدر الـترخـیص بـمزاولـة الـنشاط بـعد صـدور الـموافـقة بـاسـتكمال مـا ورد بـالـمادة الـتاسـعة 

من ھذه الالئحة مع إستیفاء المتطلبات اآلتیة:- 
بـیانـات الـكوادر الـعامـلة وفـقاً لـلضوابـط الـواردة فـي دلـیل إنـشاء وتـشغیل مـدارس لـتعلیم 1.

قیادة المركبات أو دلیل مزاولة مھنة تعلیم القیادة بحسب طبیعة النشاط. 
تـقریـر مـن مـكتب ھـندسـي مـعتمد بـمطابـقة المخـطط الـھندسـي الـنھائـي لـلموقـع ومـكونـات 2.

الـمبنى وأمـاكـن الـتدریـب الـنظري والـعملي مـع المخـطط الـھندسـي الـمعتمد فـي الـموافـقة 
المبدئیة. 

بـیان بـأعـداد ومـواصـفات التجھـیزات والـمعدات الـخاصـة بـتعلیم الـقیادة وفـقاً لـلضوابـط 3.
الـواردة فـي دلـیل إنـشاء وتـشغیل مـدارس لـتعلیم قـیادة الـمركـبات أو دلـیل مـزاولـة مـھنة 

تعلیم القیادة والدراسة التي تقدم بھا. 
بیان بأجھزة األمن والمراقبة والتحقق من الھویة. 4.
تـوفـیر الـمناھـج الـتعلیمیة الـمعتمدة مـن اإلدارة الـعامـة لـلمرور (لـجنة الـمدارس ومـزاولـي 5.

مھنة تعلیم القیادة) وإیضاح البرامج التدریبیة التي ستقدم للمتدرب. 
إیضاح نظام إدارة الجودة ومؤشرات األداء الكمیة والتطبیقیة  والعملیة. 6.
استیفاء كافة التراخیص والموافقات الالزمة من قبل الجھات األخرى ذات العالقة. 7.

المادة الحادیة عشر: 

تــدرس اإلدارة الــعامــة لــلمرور (لــجنة الــمدارس ومــزاولــي مــھنة تــعلیم الــقیادة) طــلبات 
الـترخـیص وتـصدر قـرارھـا بـالـموافـقة عـلى الـترخـیص لـممارسـة الـنشاط أو رفـض الـطلب مـع 
إیـضاح أسـباب الـرفـض خـالل مـدة ال تـتجاوز ( 60) یـومـاً وفـي حـال كـان ھـناك نـواقـص فـیعاد 
الـطلب إلسـتكمالـھا خـالل مـدة (30) یـومـاً عـلى أن یشـتمل الـترخـیص عـلى الـبیانـات األسـاسـیة 
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الـمتعلقة بـمسمى الـمنشأة ورقـم سجـلھا الـتجاري وعـنوانـھا و مـوقـع المشـروع وتـاریـخ بـدایـة 
الترخیص ونھایتھ. 

المادة الثانیة عشر: 
یـجب عـلى الـمرخـص لـھ بـممارسـة نـشاط إنـشاء وتـشغیل مـدارس لـتعلیم قـیادة الـمركـبات أو 

مزاولة مھنة تعلیم القیادة وبحسب اختصاصھ اإللتزام بما یلي: 
عـدم قـبول الـمتقدم مـن أجـل الـحصول عـلى رخـصة الـقیادة قـبل اسـتیفاء الشـروط الـالزمـة 1.

إللـتحاقـھ بـالـتدریـب الـمنصوص عـلیھا فـي الـمادة الـسادسـة والـثالثـین والـمادة الـتاسـعة 
والثالثین من النظام. 

اسـتخدام نـماذج الـعقود الـمعتمدة مـن قـبل اإلدارة الـعامـة لـلمرور (لـجنة الـمدارس ومـزاولـي 2.
مھنة تعلیم القیادة ) عند التعاقد مع المتدربین. 

االلتزام بالمقابل المالي المعتمد لألنشطة التي یقدمھا للمتدربین. 3.

الــتقید بــالــبرامــج والــمناھــج والتجھــیزات الــمعتمدة مــن اإلدراة الــعامــة لــلمرور (لــجنة 4.
المدارس ومزاولي مھنة تعلیم القیادة). 

الـرفـع شھـریـاً بـتقاریـر احـصائـیة عـن كـافـة أنشـطتھ لـلجھة الـمعنیة بـالـمرور وفـقاً لـلنماذج 5.
اإلحـصائـیة الـمعتمدة مـن اإلدارة الـعامـة لـلمرور (لـجنة الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم 

القیادة). 
 مـوافـقة اإلدارة الـعامـة لـلمرور (لـجنة الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة) عـلى تـعیین 6.

الكوادر العاملة وإخطار اللجنة خالل (30) یوماً بأي تغییر یطرأ بشأنھم. 
االحـتفاظ بـسجالت تـتضمن كـافـة الـبیانـات الـمتعلقة بـممارسـة الـنشاط  مـن الـجوانـب الـمالـیة 7.

والـتدریـبة ومـافـي حـكمھا سـواًء بـشكل ورقـي أو إلـكترونـي لـإلطـالع عـلیھا حـال الـطلب مـن 
الجھة المعنیة بالمرور. 

.8 ً االلـتزام بـمطابـقة الـمركـبات الـمعدة لـلتدریـب واإلخـتبار لـلمواصـفات والشـروط وفـقا
لـلضوابـط الـواردة فـي دلـیل إنـشاء وتـشغیل مـدارس لـتعلیم قـیادة الـمركـبات أو دلـیل مـھنة 

مزاولة تعلیم القیادة. 
تسجیل المركبات المعدة للتدریب واإلختبار وفق ماورد في النظام والالئحة التنفیذیة. 9.
االلتزام بالمواعید واألوقات في حال تم تحدیدھا من قبل الجھة المعنیة بالمرور.  10.
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االلـتزام بـإتـمام عـدد الـساعـات الـتدریـبیة الـالزمـة لـلمتدرب بحسـب نـوع الـرخـصة اسـتناداً 11.
لما ورد بالمادة السادسة والثالثین من النظام والالئحة التنفیذیة. 

مـباشـرة تـعلیم الـمتدرب انـطالقـاً مـن مـوقـع الـمدرسـة أو الـمناطـق والـطرق الـتي تـعینھا 12.
الجھة المعنیة بالمرور مع مراعاة متطلبات السالمة المروریة.  

تزوید المتدرب بشھادة تفید بانتھاء مراحل تدریبھ وتأھیلھ  للقیادة. 13.

مـمارسـة الـنشاط خـالل مـدة سـریـان الـترخـیص وفـقاً لـلنظام والئـحتھ الـتنفیذیـة ومـاورد بھـذه 14.
الـالئـحة ولـلضوابـط الـواردة فـي دلـیل إنـشاء وتـشغیل مـدارس لـتعلیم قـیادة الـمركـبات أو 
دلـیل مـزاولـة مـھنة تـعلیم الـقیادة ومـایـصدر مـن تـعلیمات مـن قـبل اإلدارة الـعامـة لـلمرور 
(لـجنة الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة) أو الـجھة الـمعنیة بـالـمرور  وغـیرھـا مـن 

األنظمة ذات الصلة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. 
االلتزام باآلداب العامة وتعالیم الشریعة اإلسالمیة داخل المنشأة. 15.
تـوفـیر وتجھـیز مـوقـع مـخصص مـناسـب لـممثلي الـجھة الـمعنیة بـالـمرور فـي مـدارس تـعلیم 16.

القیادة وفق مایرد بدلیل انشاء وتشغیل مدارس لتعلیم قیادة المركبات. 
.17 ً مـراعـاة أن یـكون الـتدریـب والـتعلیم وفـق أحـدث الـطرق واألسـالـیب الـمعمول بـھا عـالـمیا

في مجال تحقیق معاییر السالمة المروریة. 
عـدم اسـتغالل الـمنشأة فـي الـقیام بـأعـمال تـتعارض مـع الـنظام الـعام واألھـداف الـتي 18.

أوجدت من أجلھا. 
التحقق من ھویة المتدرب في كافة مراحل التدریب والتعلیم واالختبار. 19.
ربـط اسـتقبال طـلبات تـقدیـم الـمواعـید بـمنصة أبشـر، والتنسـیق مـع اإلدارة الـعامـة لـلمرور 20.

بـخصوص تـوحـید مـنصة إجـراءات الـتدریـب والـتعلیم لجـمیع الـمدارس والـمكاتـب حسـب 
الحوكمة المعتمدة. 

 إصـدار خـطة دوریـة لـلبرامـج الـتدریـبیة والـتعلیمیة الـتي تـقدمـھا الـمنشأة لـلمتقدمـین تـعتمد 21.
من الجھة المعنیة بالمرور. 

تحمل مسؤولیة ماقد یقع من حوادث أثناء التدریب مالم یثبت تفریط المتدرب. 22.

المادة الثالثة عشر: 
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مـدة الـترخـیص (خـمس سـنوات) مـن تـاریـخ صـدوره قـابـلة للتجـدیـد لـمدة مـماثـلة عـلى أن 1.
یـتقدم الـمرخـص لـھ لـلجھة الـمعنیة بـالـمرور بـطلب التجـدیـد قـبل إنـتھاء مـدة الـترخـیص بـ 

(سنة) على األقل. 
یشـترط لـقبول طـلب التجـدیـد إلـتزام الـمرخـص لـھ بـالـمتطلبات الـواردة بـالـنظام والـالئـحة 2.

التنفیذیة وأحكام ھذه الالئحھ. 
فـي حـال عـدم رغـبة الـمرخـص لـھ فـي التجـدیـد یـجب عـلیھ إخـطار الـجھة الـمعنیة بـالـمرور 3.

برغبتھ في عدم التجدید قبل (سنة) على األقل من تاریخ إنتھاء ترخیصھ. 
یـحق لـإلدارة الـعامـة لـلمرور (لـجنة الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة) عـدم تجـدیـد 4.

الـترخـیص إذا ثـبت أن الـمنشأة ال تـحقق الـمتطلبات الـالزمـة لـرفـع جـودة تـعلیم الـقیادة بـناءً 
على ماورد في التقاریر المرفوعة بشأنھا من قبل الجھة المعنیة بالمرور. 

في حال عدم رغبة المرخص لھ بتجدید الترخیص فیلتزم قبل انتھاء مدتھ  باآلتي:- 5.
إنھاء جمیع اإللتزامات المتعلقة بالمتدربین والكوادر العاملة لدیھ. ا.

إلغاء النشاط من الجھات المختصة. ب.
 تسدید الغرامات المترتبة علیھ إن وجدت. ج.

المادة الرابعة عشر: 
یـجوز لـلمرخـص لـھ أن یـتقدم إلـى الـمرور بـطلب تـعلیق الـنشاط عـلى أن ُیـّضمن فـي الـطلب 1.

مبررات التعلیق ومدتھ وخطة التعامل مع المتدربین والكوادر العاملة خالل تلك المدة. 
تـصدر الـموافـقة عـلى طـلب الـتعلیق بـقرار مـن اإلدارة الـعامـة لـلمرور (لـجنة الـمدارس 2.

ومـزاولـي مـھنة تـعلیم قـیادة الـمركـبات) عـلى أن ال تـزیـد مـدة الـتعلیق فـي كـافـة األحـوال عـن 
(60 ) یـومـاً خـالل الـسنة الـواحـدة، ویـمكن فـي حـال وقـوع ظـروف قـاھـرة تـقدرھـا اإلدارة 
الـعامـة لـلمرور ( لـجنة الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة) تـمدیـد مـدة الـتعلیق بحسـب 

ماتراه. 
یـعد طـلب الـتعلیق عـاجـالً، وتـصدر قـرارات اإلدارة الـعامـة لـلمرور (لـجنة الـمدارس 3.

ومـزاولـي مـھنة تـعلیم قـیادة الـمركـبات) الـمتعلقة بـھ خـالل (15) یـومـاً مـن تـاریـخ تـقدیـم 
الطلب من المرخص لھ. 

المادة الخامسة عشر: 
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ال یــجوز لــلمرخــص لــھ الــتنازل عــن الــموافــقة الــمبدئــیة لــلغیر ویــجوز الــتنازل عــن 1.
الـترخـیص لـمنشأة أخـرى بـعد الـحصول عـلى مـوافـقة مـن اإلدارة الـعامـة لـلمرور (لـجنة 

المدارس ومزاولي مھنة تعلیم القیادة). 
یشترط في طلب التنازل للغیر عن الترخیص، أن یتضمن مایلي: 2.

أسباب التنازل. ا.
اتفاقیة تنازل موثقة بین المرخص لھ والمتنازل لھ. ب.
 كـافـة المسـتندات الـمطلوبـة عـن الـمتنازل لـھ والـواردة فـي الـمادتـین الـتاسـعة والـعاشـرة ج.

من ھذه الالئحة والجھات ذات العالقة. 
 تـنظر اإلدارة الـعامـة لـلمرور (لـجنة الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة) فـي د.

طـلبات الـتنازل وتـصدر قـراراھـا بـشأن ذلـك خـالل (15) یـومـاً مـن تـاریـخ تـقدیـم طـلب 
من المرخص لھ. 

المادة السادسة عشر: 
ینتھـي الـترخـیص الـممنوح لـلمنشأة فـي حـالـة إنـتھاء مـدتـھ دون طـلب الـمرخـص لـھ تجـدیـده 1.

على أن یلتزم باإلجراءات التالیة:- 
إنھاء جمیع اإللتزامات المتعلقة بالمتدربین والكوادر العاملة لدیھ. ا.
إلغاء النشاط من الجھات المختصة. ب.
  تسدید الغرامات المترتبة علیھ إن وجدت. ج.

 إذا ثـبت حـدوث عـارض لـلمرخـص لـھ یـمنعھ مـن االسـتمرار بـممارسـة الـنشاط وفـق 2.
الـمتطلبات الـنظامـیة أو تـقدم بـطلب انـھاء الـترخـیص قـبل انـتھاء مـدتـھ إلسـباب تـبرر ذلـك 
فـتقوم اإلدارة الـعامـة لـلمرور (لـجنة الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة) بـإتـخاذ الـقرار 
الـمناسـب بـإنـھاء الـترخـیص مـن عـدمـھ وفـي حـال الـموافـقة عـلى إنـھاء الـترخـیص فـیجب 

االلتزام باإلجراءات الواردة في الفقرة (1) من ھذه المادة. 

المادة السابعة عشر: 
فـي حـال رغـب الـمرخـص لـھ فـي إحـداث أي تـغییر عـلى مـوقـع الـمنشأة فـالبـد أن یـكون 
الـموقـع مـطابـق للشـروط والـمواصـفات لـلمنشأة الـمرخـصة بـعد أخـذ الـموافـقة مـن اإلدارة الـعامـة 
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لـلمرور (لـجنة الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة) ویـعامـل كـل فـرع یـرغـب الـمرخـص لـھ 
بافتتاحھ في موقع آخر كمنشأة جدیدة تخضع لنفس شروط الترخیص. 

المادة الثامنة عشر: 
یلتزم المرخص لھ بتعیین مدیر للمنشأة سعودي الجنسیة وفق الشروط التالیة: 

لـم یسـبق الـحكم عـلیھ قـضائـیاً فـي قـضیة مخـلة بـالشـرف واألمـانـة مـالـم یـرد إلـیھ اعـتباره وأن 1.
یكون حسن السیرة والسلوك. 

  أن یكون حاصل على مؤھل جامعي یتناسب مع طبیعة النشاط. 2.

الـحصول عـلى مـوافـقة اإلدارة الـعامـة لـلمرور ( لـجنة الـمدارس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم 3.
القیادة). 

المادة التاسعة عشر: 
تـعد الـعالقـة بـین الـمتدرب والـقائـمین بـنشاط تـعلیم الـقیادة (الـمدراس ومـزاولـي مـھنة تـعلیم 1.

الـقیادة) عـالقـة تـعاقـدیـة تـخضع لـلنظام والـالئـحة الـتنفیذیـة وأحـكام ھـذه الـالئـحة وأي نـزاع 
ینشأ خالف ذلك ال یعد المرور جھة اختصاص للنظر فیھ. 

ال یـجوز أن یـتضمن الـعقد الـمبرم بـین الـمتدرب والـقائـمین بـنشاط تـعلیم الـقیادة (الـمدراس 2.
ومـزاولـي مـھنة تـعلیم الـقیادة) مـایـخالـف الـنظام و الئـحتھ الـتنفیذیـة وأحـكام ھـذه الـالئـحة 

والتنظیمات المرتبطة بھا. 

المادة العشرون: 
یـجب عـلى الـمرخـص لـھ تحـدیـد عـناویـن ووسـائـل الـتواصـل مـع الـمنشأة ونشـرھـا وإبـالغ 

الجھة المعنیة بالمرور في حال طرأ علیھا أي تعدیل ویتحمل مسؤولیة مخالفة ذلك.  
المادة الحادیة والعشرون: 

ال یـجوز ألي شـخص طـبیعي أو اعـتباري مـمارسـة نـشاط تـعلیم الـقیادة خـارج إطـار ھـذه 
الالئحة. 

المادة الثانیة والعشرون :  
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تحــل ھــذه الــالئــحة محــل الــالئــحة الــصادرة بــالــقرار الــوزاري رقــم 3890 وتــاریــخ 
2/11/1399 ھـ وتعدیالتھا ویلغى كل مایتعارض معھا من أحكام. 

المادة الثالثة والعشرون : 
 تنشر ھذه الالئحة في الجریدة الرسمیة ویعمل بھا من تاریخ نشرھا. 

إضافة فقرة برقم (47/2) لالئحة التنفیذیة لنظام المرور. 

(47/2): مـع عـدم اإلخـالل بـأي عـقوبـة أشـد مـنصوص عـلیھا مـن نـظام آخـر, یـعاقـب كـل مـن 
یـخالـف أحـكام الـالئـحة الـمنظمة إلنـشاء أو تـشغیل مـدارس تـعلیم قـیادة الـمركـبات ومـزاولـة 

مھنة تعلیم القیادة وفق الجدول التالي: 

العقوبةالمخالفةالرقم

مزاولة النشاط من خالل منشأة دون الحصول على الترخیص 1
بإنشاء مدرسة لتعلیم القیادة أو مزاولة مھنة تعلیم القیادة

غرامة مالیة قدرھا 200.000 
لایر

غرامة مالیة قدرھا 100.000 مزاولة النشاط برخصة منتھیة الصالحیة 2
لایر

استغالل المنشأة في القیام بأعمال تتعارض مع النظام العام 3
واألھداف التي أوجدت من أجلھا 

غرامة مالیة قدرھا 50.000 
لایر

عدم االلتزام بالبرامج والمناھج التعلیمیة المعتمدة من اإلدارة 4
العامة بالمرور أو تعدیلھا دون موافقتھا

غرامة مالیة قدرھا 50.000 
لایر

التنازل للغیر عن الترخیص قبل الحصول على موافقة من اإلدارة 5
العامة للمرور

غرامة مالیة قدرھا 50.000 
لایر
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إیقاف المرخص لھ للنشاط قبل انتھاء مدة الترخیص دون إخطار 6
اإلدارة العامة للمرور 

غرامة مالیة قدرھا 50.000 
لایر

عدم السماح للجھة المعنیة بالمرور باإلطالع على كافة البیانات 7
المتعلقة بالنشاط أو تعطیل عملھم أو عرقلتھ

غرامة مالیة قدرھا 50.000 
لایر

غرامة مالیة قدرھا 50.000 عدم االلتزام بالشروط الالزمة لتعیین مدیر المنشأة8
لایر

غرامة مالیة قدرھا 50.000 عدم االلتزام بالمقابل المالي المعتمد لألنشطة التي تقدمھا للمتدربین 9
لایر

غرامة مالیة قدرھا 50.000 تعلیق النشاط دون موافقة اإلدارة العامة للمرور10
لایر

ممارسة الشخص الطبیعي مھنة تعلیم القیادة دون الحصول على 11
الترخیص 

غرامة مالیة قدرھا 50.000 
لایر

غرامة مالیة قدرھا 20,000 عدم توفیر وسائل التحقق من الھویة12
لایر

عدم توفیر تجھیزات التدریب والتعلیم المعتمدة أو النقص في 13
أعدادھا أو عدم إصالحھا في حال تعطلھا

غرامة مالیة قدرھا 10,000 
لایر

مزاولة أعمال أو أنشطة غیر مصرح بھا داخل مواقع المنشأة دون 14
موافقة الجھة المعنیة بالمرور

غرامة مالیة قدرھا 10,000 
لایر

غرامة مالیة قدرھا 10,000 عدم التحقق من ھویة المتدرب أو توثیق حضوره في حال تغیبھ15
لایر

تعیین الكوادر العاملة دون استیفاء الشروط الالزمة وأخذ 16
الترخیص من اإلدارة العامة للمرور

غرامة مالیة قدرھا 10,000 
لایر لكل حالة

عدم مطابقة المركبات المعدة للتدریب واالختبار للموصفات 17
والشروط المعتمدة

غرامة مالیة قدرھا 10,000 
لایر لكل حالة

عدم توفیر وتجھیز موقع مخصص مناسب لممثلي الجھة المعنیة 18
بالمرور

غرامة مالیة قدرھا 10,000 
لایر

عدم إتمام عدد الساعات التدریبیة الالزمة للمتدرب بحسب نوع 19
الرخصة التي یرغب بالحصول علیھا

غرامة مالیة قدرھا 10,000 
لایر لكل حالة

غرامة مالیة قدرھا 10,000 عدم استخدام نماذج العقود المعتمدة بالتعاقد مع المتدربین20
لایر
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عدم االحتفاظ بالبیانات المتعلقة بالنشاط أو أي مستند واجب 21
االحتفاظ بھ

غرامة مالیة قدرھا 10,000 
لایر

مباشرة التدریب خارج موقع المنشأة دون موافقة الجھة المعنیة 22
بالمرور

غرامة مالیة قدرھا 10,000 
لایر لكل حالة

عدم االلتزام بالمواعید واألوقات المحدد من قبل الجھة المعنیة 23
غرامة مالیة قدرھا 5000 لایربالمرور

قبول المتقدم قبل استیفاء الشروط الالزمة اللتحاقھ بالتدریب24
غرامة مالیة قدراھا 5000 لایر 

لكل حالة

25
تغییر طبیعة عمل الكوادر المرخصة دون إخطار اإلدارة العامة 

للمرور
غرامة مالیة قدرھا 5000 لایر

26
عدم إخطار الجھة المعنیة بالمرور برغبتھ في التجدید أو عدمھ 

قبل انتھاء الترخیص بسنة
غرامة مالیة قدرھا 5000 لایر

27
ممارسة النشاط بمركبات غیر مسجلة وفق ما ورد في النظام 

والالئحة التنفیذیة

غرامة مالیة قدرھا 5000 لایر 

لكل 

حالة

28
عدم تقدیم التقاریر الشھریة باإلحصائیات عن األنشطة للجھة 

المعنیة بالمرور
غرامة مالیة قدرھا 5000 لایر

29
عدم االلتزام بما یصدر من الجھة المعنیة بالمرور في سبیل تطبیق 

النظام والالئحة التنفیذیة وأحكام ھذه الالئحة

اإلنذار وفي حال االستمرار 

بالمخالفة یعاقب بغرامة مالیة 

قدرھا 5000 لایر
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(47/2/1) یمكن تطبق عقوبة تعلیق الترخیص - لمدة ال تزید (6) أشھر - إضافة إلى 
العقوبات الوارد بالمادة (47/2) من ھذه الالئحة وذلك للمخالفات رقم 

(3-4-5-8-9-12-13-14-29-32) على أن یتم التعلیق وفق اآلتي:-  

عدم استقبال أي طلب جدید للتدریب من تاریخ صدور عقوبة تعلیق الترخیص. -
االستمرار في إنھاء إجراءات من تم البدء في تدریبھم أو قبل صدور عقوبة التعلیق. -

30
عدم االلتزام بالشروط والمواصفات والمتطلبات الالزمة الواردة 

في دلیل إنشاء وتشغیل مدارس تعلیم قیادة المركبات أو دلیل 

مزاولة مھنة تعلیم القیادة فیما لم یرد في جدول المخالفات

اإلنذار وفي حال االستمرار 

بالمخالفة 

یعاقب بغرامة مالیة قدرھا 

5000لایر

31
عدم االلتزام باآلداب العامة وتعالیم الشریعة اإلسالمیة داخل 

المنشأة

اإلنذار وفي حال االستمرار 

بالمخالفة یعاقب بغرامة مالیة 

قدرھا 5000 لایر

32ً عدم إزالة المخالفة التي تستوجب اإلزالة خالل مدة (30) یوما

اإلنذار قبل انتھاء المھلة وفي 

حال االستمرار بالمخالفة بعد 

انتھائھا یعاقب بغرامة مالیة 

قدرھا 5000 لایر
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