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وزارة املوا�صالت واالت�صاالت
قرار رقم ( )23ل�سنة 2016
في �ش�أن نظام تراخي�ص ت�أجير ال�سيارات والدراجات الآلية
وزير املوا�صالت واالت�صاالت:
بعد االطالع على قانون املرور ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة  ،2014وعلى الأخ�ص املادتني
( )17و( )18منه ،والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )154ل�سنة ,2015
وعلى املر�سوم رقم ( )78ل�سنة  2016ب�إعادة تنظيم وزارة املوا�صالت واالت�صاالت،
وعلى الئحة تراخي�ص �أن�شطة النقل العام ال�صادرة بالقرار رقم ( )11ل�سنة ،2015
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد،

قرر الآتي:
مادة ()1
التعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا النظام ،ذات املعا َ
ين الوارد َة يف الئحة تراخي�ص �أن�شطة
النقل العام ال�صادرة بالقرار رقم ( )11ل�سنة  ،2015ويكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
ين املبين َة
قرين كل منها ،وكل ذلك ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
الالئحة :الئحة تراخي�ص �أن�شطة النقل العام ال�صادرة بالقرار رقم ( )11ل�سنة .2015
ت�أجري ال�سيارات :ت�أجري ال�سيارات املعدَّة للت�أجري ,والتي ال تزيد �سعة الواحدة منها عن ( )16راكب ًا،
وذلك مبوجب ع ْقد بني َّ
املرخ�ص له وامل�ست�أجر.
ت�أجري الدراجات الآلية :ت�أجري الدراجات الآلية املعدَّة للت�أجري ,وذلك مبوجب ع ْقد بني َّ
املرخ�ص له
وامل�ست�أجر.
املركبة:ال�سيارة �أو الدراجة الآليةَّ ،
املرخ�ص لها ملزاولة ن�شاط ت�أجري ال�سيارات �أو ن�شاط ت�أجري
الدراجات الآلية.

مادة ()2
نطاق �سريان النظام

ت�سري �أحكام هذا النظام على الرتاخي�ص التي ت�صدرها الوزارة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ملزاولة
َ
ن�شاطي ت�أجري ال�سيارات وت�أجري الدراجات الآلية.

مادة ()3
�شروط املركبات

املخ�ص�صة ملزاولة ن�شاط ت�أجري ال�سيارات َّ
املرخ�ص به عن ()20
�أ -يجب �أال يقل عدد ال�سيارات َّ
�سيارة.
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املخ�ص�صة ملزاولة ن�شاط ت�أجري الدراجات الآلية َّ
املرخ�ص به
ب -يجب �أال يقل عدد الدراجات الآلية َّ
عن ( )20دراجة �آلية.

مادة ()4

يجب �أن تكون املركبة بحالة جيدة ،بحيث ال يكون قد م�ضى على ا�ستعمالها �أكرث من ثالث
�سنوات عند طلب الرتخي�ص ،ويف جميع الأحوال ال يجوز ا�ستخدام ال�سيارة بعد مرور خم�س �سنوات
من تاريخ ال�صنع ،وال يجوز ا�ستخدام الدراجة الآلية بعد مرور �سبع �سنوات من تاريخ ال�صنع.

مادة ()5
�شروط خا�صة باملقر ومكان الإيواء

مع مراعاة �أحكام املادة ( )27من الالئحةُ ،ي�ش َرتط يف املقر وفروعه �أنْ يكون على �شارع جتاري،
�أو خدمي �أو يف منطقة ا�ستثمارية �أو �صناعية ,و�أنْ تتوافر يف حميطه مواقف عامة ال�ستخدام العمالء.

مادة ()6

املخ�ص�ص لإيواء املركبات ملزاولة
مع مراعاة �أحكام املادة ( )28من الالئحةُ ،ي�ش َرتط يف املكان َّ
�أيٍّ من َ
ن�شاطي ت�أجري ال�سيارات �أو ت�أجري الدراجات الآلية ،الآتي:
�أ�	-أال يكون يف منطقة �سكنية.
ب�-أنْ تكون م�ساحته كافية ال�ستيعاب  % 20من املركبات ,على �أال تقل امل�ساحة يف كل حال عن ا�ستيعاب
عدد ( )5مركبات.
ج� -أنْ يكون م�س َّور ًا ،ومز َّود ًا َمبخ َرج للطوارئ ,و�أنْ تتوفر فيه و�سائل الأمن وال�سالمة.
د� -أية ا�شرتاطات �أخرى حتددها الإدارة.

مادة ()7
واجبات وم�سئوليات َّ
املرخ�ص له

يجب على َّ
املرخ�ص له االلتزام بالآتي:
�أ� -أنْ يكون لديه مدير م�سئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية للن�شاط َّ
املرخ�ص به ،ال تقل خربته
العملية عن ثالث �سنوات يف �إدارة الأعمال.
بَ -م ْ�س ُك �سجل منتظم ومت�سل�سل تد َّون وت ْث َبت فيه كافة البيانات املتعلقة بعقود ت�أجري املركبات،
وخا�صة �أ�سماء وبيانات اجلهات والأ�شخا�ص املتعا َقد معهم ،وتاريخ ومدة وقيمة العقد.

مادة ()8

يجب على َّ
املرخ�ص له تدريب ال�سائقني لديه على خدمة العمالء ،وعمل الإ�سعافات الأولية يف
�إحدى اجلهات املعنية ،وتزويد الإدارة ب�شهادات ت�ؤكد ذلك.
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مادة ()9

يجب �أنْ يت�ضمن عقد ت�أجري املركبة املربم بني َّ
املرخ�ص له وامل�ست�أجر كافة البيانات اجلوهرية،
وبوجه خا�ص الآتي:
�أ -البيانات اخلا�صة َّ
باملرخ�ص له وامل�ست�أجر.
ب -بيانات املركبة ،كرقمها و�سنة ال�صنع ونوعها ولونها ورقم القاعدة.
ج -مدة وقيمة العقد ،ومكان وزمان ت�سليم املركبة للم�ست�أجر وحالتها وقت الت�سليم.
د� -إذا كان امل�ست�أجر �سيخرج باملركبة �إلى خارج مملكة البحرين ،فيجب ِذ ْك ُر ذلك وحتديد ِوجهته.
هـ -كيفية تغطية الأ�ضرار الناجمة عن احلوادث.

مادة()10

يجوز ت�أجري املركبة ب�سائق يعمل لدى َّ
املرخ�ص له ،على �أنْ يذكر ا�سم ال�سائق يف العقد و�أنْ تكون
لديه رخ�صة قيادة معت َمدة و�سارية املفعول ت�سمح له بقيادة املركبة.

مادة ()11

ال يجوز َّ
للمرخ�ص له ت�أجري املركبة �إال للفئات الآتية:
�أ -ال�شخ�ص الطبيعي الذي يحمل رخ�صة قيادة معت َمدة و�سارية املفعول ت�سمح له بقيادة املركبة
امل�ست�أجرة ،ويجب على َّ
املرخ�ص له يف هذه احلالة وقبل ت�سليم املركبة �إلى امل�ست�أجر االحتفاظ
بن�سخة من رخ�صة قيادته وبطاقة الهوية اخلا�صة به �أو جواز �سفره.
ب -ال�شخ�ص االعتباري ،ب�شرط االلتزام بال�شروط الواردة يف الفقرة (�أ) من هذه املادة فيما يتعلق
بال�سائق الذي ُي�سمح له بقيادة املركبة.
ج -مع مراعاة �أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة ،ال يجوز للم�ست�أجر �أن ي�سمح للغري با�ستعمال املركبة
امل�ست�أجرة �إال �إذا مت االتفاق على ذلك يف العقد.

مادة ()12

ُي َ
حظر ا�ستخدام املركبة ك�سيارة �أجرة (تاك�سي) لنقل الركاب� ،سواء بالتجول بها يف الطرق �أو
ا�ستخدام التطبيقات الإلكرتونية �أو ب�أية و�سيلة �أخرى ميكن احل�صول بها على الركاب.

مادة ()13

املرخ�ص له وتابعيه االلتزام بوقوف املركبات يف �ساحة الإيواء ,و ُي َ
يجب على َّ
حظر وقوف �أيِّ
مركبة �أمام املقر.

مادة()14

�أ -ال يجوز َّ
حجز جواز ال�سفر الأ�صلي للم�ست�أجر �أو بطاقة هويته.
للمرخ�ص له عند ت�أجري املركبة ْ
ب -ال يجوز َّ
للمرخ�ص له االمتناع لأيِّ �سبب من الأ�سباب ،عن ا�ستالم املركبة من امل�ست�أجر عند
�إعادتها �إليه.
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مادة ()15
ف ْقد الرتخي�ص �أو بطاقة الت�شغيل

يجب على َّ
املرخ�ص له �أنْ يطلب من الإدارة ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف �إذا فقد الرتخي�ص �أو
بطاقة الت�شغيل� ،أو حلق بهما تلف �أو ُط ِم�ست �أو ُ�ش ِّوهت بياناتهما �أو �أ�صبحت ال ُتقر�أ.

مادة ()16

يقدَّم طلب احل�صول على بدل الفاقد �أو التالف على النموذج املعد لهذا الغر�ض �إلى الإدارة،
ويرفق به:
�أ-الرتخي�ص �أو بطاقة الت�شغيل التي تلفت �أو ُط ِم�ست �أو ُ�ش ِّوهت �أو �أ�صبحت ال ُتقر�أ� ,أو ما يفيد الف ْقد
حال حدوثه.
ب -ن�سخة من بطاقة �إثبات ال�شخ�صية.
ج -الإي�صال الدا ُّل على �سداد الر�سوم املقررة.

مادة ()17

تتولى الإدارة بحث الطلب ومطابقة بياناته على بيانات امللفات املوجودة لديها ،وبعد ال َّت َح ُّقق من
مطابقة البيانات ُي�ستخ َرج الرتخي�ص �أو بطاقة الت�شغيل.

مادة ()18
ر ْف ُ
�ض جتديد الرتخي�ص وبطاقة الت�شغيل

على الإدارة ر ْف ُ�ض جتديد الرتخي�ص �إذا مل ي�ستوف َّ
املرخ�ص له كافة �شروط ومتطلبات الرتخي�ص
املن�صو�ص عليها يف الالئحة وهذا النظام.

مادة ()19

على الإدارة ر ْف ُ�ض جتديد بطاقة الت�شغيل �إذا �أ�صبحت املركبة غري �صاحلة خلدمة اجلمهور� ،أو
تخ َّلف �أيٌّ من ال�شروط الالزمة للتجديد.

مادة ()20
�أحكام ختامية

مع مراعاة �أحكام املادة ( )34من الالئحة ،يجوز َّ
للمرخ�ص له التنازل عن الرتخي�ص ال�صادر
مبزاولة ن�شاط ت�أجري ال�سيارات �أو ن�شاط ت�أجري الدراجات الآلية ،ملن تتوافر فيه �شروط الرتخي�ص
املن�صو�ص عليها يف الالئحة وهذا النظام.

مادة ()21

مع مراعاة �أحكام املادة ( )21من الالئحة ،واملادة ( )3من هذا النظام يجوز َّ
للمرخ�ص له بعد
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موافقة الإدارة ا�ستبعاد �أيٍّ من املركبات عن مزاولة الن�شاط َّ
املرخ�ص به.

مادة ()22

�إذا ِبـ ْي َعت املركبة تنفيذ ًا حلكم ق�ضائي ،فال تنتقل بطاقة الت�شغيل �إلى امل�شرتي ،ويجوز َّ
للمرخ�ص
له طلـب ن ـ ْقـل بطاقة الت�شغيل �إلى �سيارة �أخرى م�سجلة با�سمه خالل مدة �أق�صاها (� )6أ�شهر من
تاريخ البيع.

مادة ()23

على الرغم من الأحكام الواردة باملادة ( )43من الالئحة ،يجب على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
القائمة َّ
واملرخ�ص لها وقت العمل ب�أحكام هذا النظام توفيق �أو�ضاعها مبا يتفق و�أحكامه خالل �سنة
من تاريخ العمل به.

مادة ()24

ت�سري اجلزاءات والتدابري املن�صو�ص عليها يف املادة ( )37من الالئحة يف حالة �إخالل َّ
املرخ�ص
له �أو �أيٍّ من تابعيه ب�أيٍّ من التزاماته �أو با�شرتاطات الرتخي�ص ,كما ت�سري �أحكام الالئحة فيما مل يرد
ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذا النظام.

مادة ()25

على وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد تنفيذ �أحكام هذا النظام ،ويعمل به اعتبار ًا من اليوم
التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير املوا�صالت واالت�صاالت
كمال بن �أحمد حممد
�صدر بتاريخ� 20 :صـف ــر 1438هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 20 :نوفمرب 2016م

