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وزارة املوا�سالت والت�سالت

 قرار رقم )12( ل�سنة 2017
 بتعديل بع�ص اأحكام لئحة تراخي�ص اأن�سطة النقل العام

ال�سادرة بالقرار رقم )11( ل�سنة 2015

وزير الموا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادتني 

)17( و)18( منه، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015،
وعلى لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة الولى

ُي�شتبَدل بن�س املادة )28( من لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( 
ل�شنة 2015، الن�س الآتي:

على  يجب  التنفيذية،  لئحته  من  و)84(  القانون  من   )32( املادتني  اأحكام  مراعاة  "مع 
ويجوز  املركبات،  لإيواء  مخ�ش�س  مكان  لديه  يكون  اأْن  موؤ�ش�شة(  اأو  �شركة  كونه  )حال  له  �س  املرخَّ
له تخ�شي�س اأكرث من مكان لإيواء املركبات، �شريطة موافقة الوزارة امل�شبقة على اأماكن الإيواء بعد 
�س لإيواء  معاينتها من ِقَبل الإدارة، و�شداد ر�شم مقداره )50( دينارًا بحرينيًا عن كل مكان مخ�شَّ

املركبات. 
اإيواء  مكان  ملعاينة  الإدارة  بها  تقوم  انتقال  عملية  كل  دنانري عن  ع�شرة  مقداره  ر�ْشم  وُي�شتَحق 

�س له."   ده املرخَّ مركبات حدَّ

املادة الثانية
ال�شادرة  العام  النقل  اأن�شطة  تراخي�س  لئحة  من   )1( املادة  نهاية  اإلى  جديد  تعريف  ُي�شاف 
بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015، وُي�شاف اإلى املادة )5( من ذات الالئحة بند جديد برقم )ك(، ويعاد 
ترقيم باقي بنود املادة، وت�شاف فقرة ثانية اإلى املادة )8( من ذات الالئحة، وبند جديد برقم )ي( 

اإلى املادة )29( منها، وذلك على النحو الآتي: 
جديد(: تعريف   -1( "مادة 
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خدمـــات تطبيقـــات النقـــل العـــام الذكية: ا�شتخـــدام تطبيقات الهواتف الذكيـــة لمزاولة اأيٍّ من 
دها الوزارة.  اأن�شطة النقل العام التي تحدِّ

مادة )5- بند ك(:
خدمات تطبيقات النقل العام الذكية. 

مادة )8 فقرة ثانية(:
وُت�شتثَنى تراخي�س خدمات تطبيقات النقل العام الذكية من ال�شروط والأحكام اخلا�شة باملركبات 

واأماكن الإيواء الواردة بهذه الالئحة.
المادة )29- بند ي(:

احل�شول على موافقة الوزارة امل�شبقة يف حال الرغبة يف ا�شتخدام خدمات تطبيقات النقل العام 
الذكية يف مزاولة اأن�شطة النقل العام التي حتددها الوزارة." 

املادة الثالثة
بعنوان:  الوارد  العام،  النقل  اأن�شطة  اإلى جدول ر�شوم تراخي�س  ُي�شاف بند جديد برقم )11( 
رقم  بالقرار  ال�شادرة  العام  النقل  اأن�شطة  تراخي�س  بالئحة  واملرفق  واملوؤ�ش�شات(  ال�شركات  )اأوًل: 

)11( ل�شنة 2015، ن�شه الآتي:

نوع الن�ساطالرقم
ر�سوم اإ�سدار 
الرتخي�ص 

)بالدينارالبحريني( 

ر�سوم جتديد 
الرتخي�ص 

)بالدينارالبحريني(

ر�سوم الإ�سدار والتجديد 
ال�سنوي لبطاقة الت�سغيل 

لكل مركبة
 )بالدينار البحريني(

-11 
خدمات تطبيقات 
النقل العام الذكية

20002000___

املادة الرابعة
اليوم  من  اعتبارًا  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  والربيد  الربي  للنقل  الوزارة  وكيل  على 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير املوا�سالت والت�سالت
كمال بن اأحمد محمد

�شدر بتاريخ: 6 ذى الحجة 1438هــ
المــــوافـــــــق: 28 اأغـ�شـطـ�س 2017م


