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وزارة امل�ا�سالت والت�سالت
 قرار رقم )22( ل�سنة 2016

 ب�ساأن نظام تراخي�س اأن�سطة النقل العام
الداخلي والدولي وال�سياحي

وزير املوا�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 املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت،
وعلى لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد،

قرر الآتي:
الف�سل الأول

اأحكام عامة
الفرع الأول

مادة )1(
تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا النظام ذات املعايَن الواردَة يف لئحة تراخي�س اأن�شطة 
النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015، ويكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة 

قرين كل منها، وكل ذلك ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:
لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام اأو الالئحة: لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار 

رقم )11( ل�شنة 2015.
النقل الداخلي للركاب: النقل الذي يتم ملجموعة من الركاب تربطهم رابطة ما كاملوظفني اأو العمال 
دة وب�أجر  اأو الطلبة مبركبات تت�شع لعدد ل يقل عن )16( راكبً�، ب�سكل منتظم وبخطوط �سري حمدَّ

متفق عليه يف عقد بني الطرفني.
البحرين  مملكة  خارج  اإلى  عار�شة  اأو  منتظمة  رحالت  يف  يتم  الذي  النقل  للركاب:  الدويل  النقل 

مبركبات تت�شع لعدد ل يقل عن )25( راكبًا.
النقل ال�سياحي: النقل الذي يتم باملركبات لأفراد وجمموعات، اإلى الأماكن ال�شياحية داخل مملكة 

البحرين اأو خارجها، مبا يف ذلك املواقع الرتاثية والأثرية والدينية والفنادق.
�س لها لهذا  النقل ال�سياحي الداخلي: النقل ال�شياحي الذي يتم داخل مملكة البحرين مبركبات مرخَّ

الغر�س.
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النقل ال�سياحي الدويل: النقل ال�شياحي الذي يتم بوا�شطة مركبة تت�شع لعدد ل يقل عن )25( راكبًا 
اإلى خارج مملكة البحرين.

اأن�شطة النقل الداخلي للركاب والنقل الدويل  �س ملزاولة  املركبات: البا�شات واحلافالت التي تخ�شَّ
للركاب والنقل ال�شياحي الداخلي والنقل ال�شياحي الدويل.

الفرع الثاين
مادة )2(

نطاق �سريان النظام
مع مراعاة اأحكام لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام، ت�شري اأحكام هذا النظام على الرتاخي�س 

التي ت�شِدرها الوزارة لل�شركات واملوؤ�ش�شات ملزاولة اأن�شطة النقل العام الآتية:
1- النقل الداخلي للركاب.

2- النقل الدويل للركاب.
3- النقل ال�شياحي الداخلي.
4- النقل ال�شياحي الدويل.  

وت�شري اأحكام الالئحة فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا النظام.

الفرع الثالث
مادة )3(

العقود اخلا�سة برتخي�ص مزاولة ن�ساط النقل ال�سياحي الداخلي
مع  الوزارة  تربمه�  عقود  طريق  عن  الداخلي  ال�سي�حي  النقل  ن�س�ط  ملزاولة  الرتخي�ص  يكون 
د فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم، وذلك بالتن�شيق مع اجلهة احلكومية  ال�شركات واملوؤ�ش�شات حتدِّ

�س له باأحكام الالئحة وهذا النظام. املخت�شة بال�شياحة، على اأن يلتزم املرخَّ

الف�سل الثاين
عــدد املركبات وزيادته

الفرع الأول
مادة )4(

عدد املركبات
الداخلي والدويل وال�شياحي ح�شب  العام  النقل  اأن�شطة  �شة ملزاولة  يكون عدد املركبات املخ�شَّ

الآتي:
�ص به عن )15( ول  �سة ملزاولة ن�س�ط النقل الداخلي للرك�ب املرخَّ 1- اأال يقل عدد املركب�ت املخ�سَّ

يزيد على )20( مركبة.
 )10( عن  به  �ص  املرخَّ للرك�ب  الدويل  النقل  ن�س�ط  ملزاولة  �سة  املخ�سَّ املركب�ت  عدد  يقل  اأال  ب- 
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مركبات ول يزيد على )15( مركبة.
 )5( عن  به  �ص  املرخَّ الدويل  ال�سي�حي  النقل  ن�س�ط  ملزاولة  �سة  املخ�سَّ املركب�ت  عدد  يقل  اأال  ج- 

مركبات ول يزيد على )15( مركبة.

الفرع الثاين
مادة )5(

زيادة عدد املركبات
النموذج  لالإدارة على  بذلك  املركبات تقدمي طلب  زيادة عدد  اإذا رِغب يف  له  �س  للمرخَّ يجوز 

الذي تعده الوزارة لهذا الغر�س اأو ب�شكل اإلكرتوين، م�شفوعًا بامل�شتندات الآتية:
�ص به. 1- ك�سف بعدد مركب�ته الع�ملة يف مزاولة الن�س�ط املرخَّ

�س له يف زيادة عدد املركبات، من عقود وغريها. 2- ما يفيد حاجة املرخَّ
3- بيان عدد ونوع وموا�شفات املركبات التي يرغب يف اإ�شافتها لن�شاطه.

مادة )6(
والتاأكد  تقدميه،  تاريخ  من  يومًا   )15( خالل  املركبات  عدد  زيادة  طلب  درا�شة  الإدارة  تتولى 
من مدى مالءمته لواقع قطاع النقل العام يف اململكة، وتاأثريه على زيادة اأ�شطول املركبات والزدحام 
�ص به، وغري ذلك من االعتب�رات  �ص له للن�س�ط املرخَّ املروري والبيئة العمرانية، وم�ستوى اأداء املرخَّ

الأخرى التي تراها الوزارة.

مادة )7(
ترفع الإدارة تو�شياتها النهائية بعد درا�شة الطلب لوكيل الوزارة للبت النهائي فيه.

الطلب،  تقدمي  تاريخ  من  يومًا   )30( خالل  بالرف�س  اأو  باملوافقة  قراره  الوزارة  وكيل  وي�شِدر 
رْف�س �شمني  رد مبثابة  دون  املدة  ُم�شي هذه  وُيعترَب  ب�شاأنه،  ال�شادر  بالقرار  الطلب  ويخَطر مقدم 

للطلب.

مادة )8(
ملقدم الطلب التظلم من القرار ال�شادر برْف�س طلبه اإلى الوزير، خالل مدة ل جتاوز )30( يومًا 
ْف�س ال�شريح، اأو خالل )45( يومًا من تاريخ تقدمي الطلب يف  من تاريخ اإخطاره بالقرار يف حالة الرَّ

ْف�س ال�شمني. حالة الرَّ

الف�سل الثالث
مادة )9(

�سروط وموا�سفات املركبات
يجب اأْن تكون املركبات يف حالة فنية �شليمة، واأْن ل يكون قد م�شى على �شنعها اأكرث من )5( 
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ْنع عند طلب بطاقة الت�شغيل. ويف جميع الأحوال ل يجوز ترخي�س املركبة  �شنوات مبا فيها �شنة ال�شُّ
ْنع ملركب�ت ن�س�ط النقل الداخلي للرك�ب، و)10( �شنوات من �شنة  بعد مرور )15( �سنة من ت�ريخ ال�سُّ

ْنع ملركب�ت ن�س�ط النقل الدويل للرك�ب والنقل ال�سي�حي الدويل. ال�سُّ

مادة )10(
لب اأو اخل�شب، واأْن تثبَّت بالقاعدة  يجب اأْن تكون املدادات الطولية والعَر�شية للمركبات من ال�شُّ
لب، واأْن تكون املدادات العَر�شية موزعة بانتظام على طول القاعدة، ويجب اأْن  بزوايا منا�شبة من ال�شُّ
ى مبواد عازلة لل�شوت واحلرارة،  تكون الأر�شية من اخل�شب اأو من املعدن ب�ُشْمك منا�شب، واأْن تغطَّ
الت  ى بال�شاج ِبَو�شْ كما يجب اأْن تكون قوائم ج�شم املركبة من املوا�شري املعدنية اأو من اخل�شب املقوَّ
العَر�شية  باإحكام مع املدادات  ُترَبط  واأْن  القاعدة،  اأ�شول ال�شناعة على طول  معدنية �شليمة ح�شب 
ن من  ى ج�شم املركبة من اخلارج باألواح معدنية ب�ُشْمك ويبطَّ لأر�شية املركبة و�شقفها، ويجب اأْن يغطَّ

الداخل ب�ألواح معدنية اأو من اخل�سب امل�سغوط اأو م� مي�ثله.

مادة )11(
دان  يجب اأن يكون للمركبة بابان على الأقل، ل يقل ات�شاع فتحة كل منهما عن )70( �شم، ومَزوَّ
ن القائد من التحكم يف فْتحها واإغالقها، واأْن تكون غري قابلة  باأجهزة اآلية مت�شلة بجهاز القيادة مَتــكِّ

للفْتح يدويًا اأثناء �شري املركبة.
واأْن  الطوارئ،  الداخل واخلارج يف حالت  للفْتح يدويًا من  اأبواب املركبة قابلة  اأْن تكون  ويجب 

ها ظاهرة ب�شكل وا�شح. لَّم واأ�شطُحها غري َزِلقة وحوافُّ تكون درجات ال�شُّ

مادة )12(
د املركبة بعدد كاٍف من النوافذ، واأْن يكون زجاجها من النوع الآمن، واأل تثبَّت بها  يجب اأْن تزوَّ

ق�شبان اأو اأية عوائق اأخرى من الداخــل اأو اخلارج.

مادة )13(
ى باملعدن، وتكون �شهلة  لَّع اأو اخل�شب املغطَّ يجب اأْن تكون �شالمل املركبة م�شنوعة من املعدن امل�شَ
لَّم عن )38( �شم  ال�شتعمال وغري بارزة عن ج�شم املركبة، ول يزيد ارتفاع الدرجة ال�شفلى من ال�شُّ

من �شطح الأر�س.

مادة )14(
تكون  اأْن  ويجب  اأمان،  بحزام  وجمهزًا  والتعديل  للتحريك  قاباًل  ال�شائق  مقعد  يكون  اأْن  يجب 

تة باأر�شية املركبة بقوائم حُمكمة، واأْن تتوافر فيها ال�شرتاطات الآتية: مقاعد الركاب مثبَّ
ة لل�شدمات ومقاِومة للحريق. دة مبواد لينة ما�شَّ اأ- اأْن تكون مَنجَّ

ب- اأْن تكون خلف بع�شها البع�س ويف اجتاه �شري املركبة، اإل ما كان منها فوق قو�س عجالت املركبة.
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ج- يجب اأْن يكون طول وعْر�س املقعد )40( �شم لكل راكب، واأْن يكون املقعد مت�شاًل مب�شند الظهر 
دون فراغ بينهما.

د- اأْن تكون مقاب�س املقاعد - اإن ُوِجدت - مك�شيًة مبادة متنع من الإ�شابة يف حالة ال�شطدام.
�شة  هــ- اأْن ل تقل امل�شافة بني ظهر اأي مقعد وباطن املقعد الذي يليه عن )70( �شم، للمركبات املخ�شَّ
�سة لن�س�ط النقل الدويل للرك�ب  لن�س�ط النقل الداخلي للرك�ب، و)80( �سم للمركب�ت املخ�سَّ

ون�س�ط النقل ال�سي�حي الدويل.

مادة )15(
يجب األ تقل امل�شافة بني �شطح اأي مقعد و�شقف املركبة عن )85( �شم، وبني مقدمة املقعد وظهر 
املقعد الذي اأمامه عن )30( �شم، ويجب األ تقل امل�شافة بني اأر�شية املركبة و�شقفها عن )190( �شم.

مادة )16(
�سة لن�س�ط النقل الداخلي  يجب األ يقل عْر�س املمر يف املركبة عن )40( �سم يف املركب�ت املخ�سَّ
ال�سي�حي  النقل  ون�س�ط  للرك�ب  الدويل  النقل  لن�س�ط  �سة  املخ�سَّ املركب�ت  �سم يف  للركاب، و)42( 
اأو  اأية عوائق  اأر�شيته بطبقة غري قابلة لال�شتعال ومانعة لالنزلق، واأْن يخلو من  الدويل، مع تغطية 

اأطراف حادة.

مادة )17(
يجب اأْن يكون مكان ال�شائق يف املركبة �شعة )50( راكبًا، منف�شاًل عن مقاعد الركاب بحاجز ل 

يحجب روؤية الطريق.

مادة )18(
الف�شل،  اأو  النك�شار  حالة  �شقوطه يف  بو�شيلة متنع  احلركة حمميًا  ناقل  يكون حمور  اأْن  يجب 
ويجب حماية خزان الوقود بغالف معدين لوقايته عند وقوع اأي حادث، ويجب اأن يكون نظام الوقود 

معزوًل عن نظام العادم وحمميًا من و�شول حرارة العادم اإليه.

مادة )19(
يجب تزويد املركبة باملعدات والتجهيزات التالية، واملحافظة عليها بحالة جيدة وقابلة لال�شتخدام 

يف جميع الأوقات اأثناء اخلدمة:
اأ- مثلث باألوان عاك�شة للتحذير يف احلالت الطارئة اأو يف حالة وقوع حادث.

مقعد  من  بالقرب  اإحداهما  املركبة،  حجم  مع  تتنا�شبان  لال�شتخدام  �شاحلتني  حريق  ب- طفايتي 
ال�شائق والأخرى عند الباب، مع وجود مل�شق يدل على مكان وجودها.

ج- حقيبة اإ�شعافات اأولية تنا�شب عدد الركاب، مع وجود مل�شق يدل على مكان وجودها.
د- مرايا على جانبي املركبة تتيح لل�شائق روؤية كاملة جلانبيها من مقعده ومراقبة الظروف املحيطة 
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بالأبواب واملركبات املحاذية.
هــ- عدد )2( كامريا مراقبة يف املركبة �شعة )25( راكبًا فاأقل، واحدة تك�شف املركبة من الداخل، 
فاأكرث،  راكبًا  �شعة )26(  املركبة  للخلف، وعدد )3( كامريات مراقبة يف  الرجوع  والثانية عند 
هذه  مبحتوى  الحتفاظ  مع  للخلف،  الرجوع  عند  وواحدة  الداخل  من  املركبة  تك�شف  اثنتان 

الكامريات ملدة ل تقل عن �شهر واحد.
�سة لن�س�ط  و- عالمة )ِقْف( على جهة الي�س�ر، ُت�ستخَدم عند �سعود ونزول الرك�ب يف املركب�ت املخ�سَّ

النقل الداخلي للركاب يف حال نقل الطلبة.
ز- اأجهزة تكييف.

ا�شات )الرجوع للخلف(. ح- ح�شَّ
ط- نظ�م �سوتي لالإر�س�د ال�سي�حي، وحم�م يف مركب�ت النقل الدويل للرك�ب والنقل ال�سي�حي الدويل.

مادة )20(
يجب اأْن حتتوي املركبة على عدد )2( خمرج للطوارئ على الأقل، يف كل جانب خمرج، مع و�شع 

مل�شقات تو�شح موقعيهما.
ويجوز لالإدارة اعتبار اأبواب املركبة والنوافذ الزجاجية مبثابة خمارج للطوارئ.

مادة )21(
ع اأية عوائق اأمام خمارج الطوارئ، ويجب يف كل حال، تزويد املركبة التي حتتوي على  ُيحَظر و�شْ

نوافذ ثابتة مبطارق لك�شر الزجاج ل تقل عن )4( مطارق.

مادة )22(
�س له و�شعاره اأو عالمته التجارية على املركبة من اجلانبني،  يجب كتابة ال�شم التجاري للمرخَّ

بحيث ميكن للناظر لها روؤية ذلك بو�شوح، وذلك كله طبقًا ِلـما حتدده الإدارة يف هذا ال�شاأن.

مادة )23(
ع مل�شقات يف املركبة من الداخل، ت�شتمل على بيان احلد الأق�شى لعدد الركاب ومْنع  يجب و�شْ
التدخني ورقم الت�شال وخط �شاخن للمفقودات، بحيث ي�شتطيع الراكب الطالع على كافة البيانات 

املتقدمة بو�شوح.

الف�سل الرابع
مادة )24(

�س له التزامات وم�سئ�ليات املرخَّ
دة يف هذا الف�شل من هذا النظام،  �س له القيام باللتزامات وامل�شئوليات املحدَّ يجب على املرخَّ

بالإ�شافة اإلى اللتزامات املن�شو�س عليها يف لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام.
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مادة )25(
مع مراعاة اأحكام املادة )27( من الالئحة، ُي�سرَتط يف املقر وفروعه اأْن يكون على �س�رع جت�ري 
اأو خدمي اأو يف منطقة ا�شتثمارية اأو �شناعية، واأْن تتوافر يف حميطه مواقف عامة ل�شتخدام العمالء.

ويجب اأْن يتوفر يف مقر ن�س�ط النقل ال�سي�حي الدويل ب�الإ�س�فة اإلى م� ورد يف الفقرة االأولى من 
هذه املادة، �شالة انتظار للركاب ومواقف للمركبات.

مادة )26(
�ص الإيواء املركب�ت م� يلي: مع مراعاة اأحكام املادة )28( من الالئحة، ُي�سرَتط يف املك�ن املخ�سَّ

اأ- اأْن يكون يف منطقة �شناعية اأو خدمية.
ب- اأْن تكون م�شاحته كافية ل�شتيعاب 100% من املركب�ت يف كلٍّ من ن�س�ط النقل الداخلي للرك�ب 

ون�س�ط النقل الدويل للرك�ب، و50% من املركب�ت يف ن�س�ط النقل ال�سي�حي الدويل.
رًا. ج- اأْن يكون م�َشوَّ

دها الإدارة. د - اأية ا�شرتاطات اأخرى حتدِّ

مادة )27(
�س املركبة لأي عطب اأو خلل، اأن يوفر للركاب مركبة بديلة وذلك  �س له يف حال تَعرُّ يلتزم املرخَّ

خالل مدة ل جتاوز ال�شاعتني من حدوث الُعْطل.

املادة )28(
�س له اللتزام بالآتي: يجب على املرخَّ

�ص به، يتمتع ب�خلربة  اأْن يكون لديه مدير م�سئول عن جميع االأعم�ل الفنية واالإدارية للن�س�ط املرخَّ اأ- 
العملية الالزمة.

ن وتْثَبت فيه كافة بيانات العقود املتعلقة بعمليات النقل  ب- اأْن مي�شك �شجاًل منتظمًا ومت�شل�شاًل تدوَّ
باملركبات، وخا�شة اأ�شماء وبيانات اجلهات والأ�شخا�س املتعاَقد معهم، وتاريخ ومدة وقيمة العقد 

واأوقات النقل.
الإدارة  وتزويد  املعنية،  اجلهات  اإحدى  يف  الأولية  الإ�شعافات  عمل  على  لديه  ال�شائقني  تدريب  ج- 

ب�شهادة توؤكد اجتيازهم لربنامج الإ�شعافات الأولية.

مادة )29(
والنقل  للركاب  الدويل  النقل  مركبات  ركاب  لكافة  �شفر  تذاكر  اإ�شدار  له  �س  املرخَّ على  يجب 

ال�شياحي الدويل، مت�شمنة البيانات الآتية:
اأ-ا�شم الراكب الثالثي، وعنوانه ورقم بطاقة هويته وجواز �شفره.

�س له وعنوانه. ب- ا�شم املرخَّ
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ج- نقطة انطالق الرحلة وتاريخها، ونقطة الو�شول وتاريخها.

مادة )30(
ع ك�ْشف باأ�شماء كافة ركاب مركبات النقل ال�شياحي الدويل والنقل  �س له و�شْ يجب على املرخَّ
املادة )29( من هذا  الواردة يف  البيانات  )املانيف�شت( مت�شمٍن  واأرقام مقاعدهم  للركاب،  الدويل 
النظام، اإ�شافة اإلى بيان عدد قطع اأمتعة كل راكب وطبيعتها ووزنها، ومع �شرورة و�شع ا�شم كل راكب 

على اأمتعته ال�شخ�شية.

مادة )31(
للركاب  العائدة  املعثورات  وت�شليم  رحلة،  كل  انتهاء  عِقَب  املركبة  د  تَفقُّ له  �س  املرخَّ على  يجب 
باإبالغ اجلهات  ال�شائق  اأقرب مركز �شرطة بعد ت�شجيلها يف �شجل املفقودات. ويلتزم  اإلى  اأو  اإليهم، 
ه بوجود �شبهة جنائية مبحتوى تلك املعثورات قبل نْقِلها اإلى اأقرب مركز �شرطة،  املعنية يف حال �شكِّ

�شواء كان ذلك داخل اململكة اأو خارجها.

مادة )32(
ن وتْثَبت فيه كافة بيانات العقود املتعلقة  �س له م�ْشك �شجل منتظم ومت�شل�شل، تدوَّ يجب على املرخَّ
ومدة  وتاريخ  معهم  املتعاَقد  والأ�شخا�س  وبيانات اجلهات  اأ�شماء  وخا�شة  باملركبات،  النقل  بعمليات 

وقيمة العقد واأوقات النقل.

مادة )33(
الأحكام  كافة  على  ت�شتمل  باخلدمات،  املنتفعني  ل�شكاوى  لئحة  ع  و�شْ له  �س  املرخَّ على  يجب 
والإجراءات اخلا�شة بتقدمي ال�شكوى والبت فيها، وذلك بعد اعتمادها من الإدارة خالل ثالثة اأ�شهر 

من تاريخ الرتخي�س.
ِعها مبكان بارز مبقره  �س له القيام بن�شر لئحة ال�شكاوى والإعالن عنها بو�شْ كما يجب على املرخَّ

وعلى موقعة الإلكرتوين.

مادة )34(
اأو  العام  للنقل  اأو الفرعية  الرئي�شية  اأو �شائق املركبة ا�شتخدام املحطات  له  �س  ل يجوز للمرخَّ

الوقوف فيها اإل بعد احل�شول على موافقة كتابية م�شبقة من الإدارة.

مادة )35(
�س له اأو �شائق املركبة حتميلها بعدد من الركاب يزيد عن عدد املقاعد اأو ال�شماح  ل يجوز للمرخَّ

رة للمركبة. بذلك، ول يجوز تركيب مقاعد اإ�شافية َتزيد ال�شعة املقرَّ
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مادة )36(
اأو ال�شماح  اأو �شائق املركبة التجوُّل بها يف الطرق للح�شول على الركاب  �س له  ل يجوز للمرخَّ

بذلك.
مادة )37(

�س له توفري عدد )2( �شائق للتناوب يف قيادة املركبة يف رحالت النقل الدويل  يجب على املرخَّ
للركاب والنقل ال�شياحي الدويل.

الف�سل اخلام�ص
مادة )38(

فْقد الرتخي�ص اأو بطاقة الت�سغيل
�س له تقدمي طلب اإلى الإدارة ل�شتخراج بدل فاقد اأو تالف يف حال فْقد الرتخي�س  يجب على املرخَّ
هت بياناتها، على النموذج الذي تعده الإدارة  اأو بطاقة الت�شغيل، اأو حلق باأيهما تلف اأو ُطِم�شت اأو �ُشوِّ

لهذا الغر�س، م�شفوعًا بامل�شتندات الآتية:
هت اأو اأ�شبحت ل ُتقراأ، اأو ما يفيد الفْقد  اأ- الرتخي�س اأو بطاقة الت�شغيل التي تلفت اأو ُطِم�شت اأو �ُشوِّ

حال حدوثه.
ب- ن�شخة من بطاقة اإثبات ال�شخ�شية.

رة. الُّ على �شداد الر�شوم املقرَّ ج- الإي�شال الدَّ

مادة )39(
الت�شغيل، ومطابقة  اأو بطاقة  تالف للرتخي�س  اأو  ا�شتخراج بدل فاقد  الإدارة بْحث طلب  تتولى 
بدل  الإدارة  ت�شتخرج  البيانات  ق من مطابقة  التََّحقُّ وبعد  لديها،  املوجودة  امللفات  بيانات  بياناته مع 

فاقد اأو تالف للرتخي�س اأو بطاقة الت�شغيل.

الف�سل ال�ساد�س
رْف�ص جتديد الرتخي�ص وبطاقة الت�سغيل

الفرع الأول
مادة )40(

رْف�ص جتديد الرتخي�ص
�ص له ك�فة �سروط ومتطلب�ت الرتخي�ص  على االإدارة رْف�ص جتديد الرتخي�ص اإذا مل ي�ستوف املرخَّ

املن�شو�س عليها يف الالئحة وهذا النظام.
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الفرع الثاين
مادة )41(

رْف�ص جتديد بطاقة الت�سغيل
على الإدارة رْف�س جتديد بطاقة الت�شغيل اإذا اأ�شبحت املركبة غري �شاحلة خلدمة اجلمهور، اأو 

تَخلَّف اأيٌّ من ال�سروط الالزمة للتجديد.

الف�سل ال�سابع
اأحكام ختامية

الفرع الأول
مادة )42(

ت�فيق الأو�ساع
مع مراعاة الأحكام الواردة باملادة )43( من الالئحة، يجب على ال�شركات واملوؤ�ش�شات القائمة 
�س لها وقت العمل باأحكام هذا النظام توفيق اأو�شاعها مبا يتفق واأحكامه خالل �شنة من تاريخ  واملرخَّ

العمل به.

الفرع الثاين
مادة )43(

اجلزاءات والتدابري
�س  تطبَّق اجلزاءات والتدابري املن�شو�س عليها يف املادة )37( من الالئحة يف حال خمالفة املرخَّ

له اأو اأيٌّ من ت�بعيه الأحك�م هذا النظ�م. 

الفرع الثالث
مادة )44(

تنفيذ القرار والعمل به
على وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد تنفيذ هذا النظام، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

   
وزير امل�ا�سالت والت�سالت

كمال بن اأحمد حممد

�شدر بتاريـخ: 20 �شفــر 1438هــ
الـمــــــوافـــــق: 20 نوفمرب 2016م 


