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وزارة امل�ا�سالت والت�سالت
 قرار رقم )23( ل�سنة 2016

في �ساأن نظام تراخي�س تاأجير ال�سيارات والدراجات الآلية

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 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 عْر�س وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد،

       قرر الآتي:
       مادة )1(
       التعاريف

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:
الالئحة: لئحة تراخي�س اأن�شطة النقل العام ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015.

ة للتاأجري، والتي ل تزيد �شعة الواحدة منها عن )16( راكبًا،  تاأجري ال�سيارات: تاأجري ال�شيارات املعدَّ
�س له وامل�شتاأجر.  وذلك مبوجب عْقد بني املرخَّ

�س له  ة للتاأجري، وذلك مبوجب عْقد بني املرخَّ تاأجري الدراجات الآلية: تاأجري الدراجات الآلية املعدَّ
وامل�شتاأجر. 

ت�أجري  ن�س�ط  اأو  ال�سي�رات  ت�أجري  ن�س�ط  ملزاولة  له�  �ص  املرخَّ االآلية،  الدراجة  اأو  املركبة:ال�سي�رة 
الدراجات الآلية.

مادة )2(
نطاق �سريان النظام

ت�شري اأحكام هذا النظام على الرتاخي�س التي ت�شدرها الوزارة لل�شركات واملوؤ�ش�شات ملزاولة 
ن�شاَطي تاأجري ال�شيارات وتاأجري الدراجات الآلية. 

مادة )3(
�سروط املركبات

 )20( عن  به  �ص  املرخَّ ال�سي�رات  ت�أجري  ن�س�ط  ملزاولة  �سة  املخ�سَّ ال�سي�رات  عدد  يقل  اأال  يجب  اأ- 
�شيارة. 
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�ص به  �سة ملزاولة ن�س�ط ت�أجري الدراج�ت االآلية املرخَّ ب- يجب اأال يقل عدد الدراج�ت االآلية املخ�سَّ
عن )20( دراجة اآلية.

مادة )4(
ثالث  من  اأكرث  ا�شتعمالها  على  م�شى  قد  يكون  ل  بحيث  جيدة،  بحالة  املركبة  تكون  اأن  يجب   
�شنوات عند طلب الرتخي�س، ويف جميع الأحوال ل يجوز ا�شتخدام ال�شيارة بعد مرور خم�س �شنوات 

من تاريخ ال�شنع، ول يجوز ا�شتخدام الدراجة الآلية بعد مرور �شبع �شنوات من تاريخ ال�شنع.
 

مادة )5(
�سروط خا�سة باملقر ومكان الإيواء

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. 

مادة )6(
�ص الإيواء املركب�ت ملزاولة  مع مراعاة اأحكام املادة )28( من الالئحة، ُي�سرَتط يف املك�ن املخ�سَّ

اأيٍّ من ن�س�َطي ت�أجري ال�سي�رات اأو ت�أجري الدراج�ت االآلية، االآتي:
األ يكون يف منطقة �شكنية. اأ- 

ب-اأْن تكون م�شاحته كافية ل�شتيعاب 20 % من املركب�ت، على اأال تقل امل�س�حة يف كل ح�ل عن ا�ستيع�ب 
عدد )5( مركبات.    

دًا مَبخَرج للطوارئ، واأْن تتوفر فيه و�شائل الأمن وال�شالمة. رًا، ومزوَّ ج- اأْن يكون م�شوَّ
د- اأية ا�شرتاطات اأخرى حتددها الإدارة.

مادة )7(
�س له واجبات وم�سئ�ليات املرخَّ

�س له اللتزام بالآتي:  يجب على املرخَّ
�ص به، ال تقل خربته  اأ- اأْن يكون لديه مدير م�سئول عن جميع االأعم�ل الفنية واالإدارية للن�س�ط املرخَّ

العملية عن ثالث �شنوات يف اإدارة الأعمال. 
املركبات،  تاأجري  بعقود  املتعلقة  البيانات  كافة  فيه  وتْثَبت  ن  تدوَّ ومت�شل�شل  منتظم  �شجل  َم�ْشُك  ب- 

وخا�شة اأ�شماء وبيانات اجلهات والأ�شخا�س املتعاَقد معهم، وتاريخ ومدة وقيمة العقد.

مادة )8(
�س له تدريب ال�شائقني لديه على خدمة العمالء، وعمل الإ�شعافات الأولية يف  يجب على املرخَّ

اإحدى اجلهات املعنية، وتزويد الإدارة ب�شهادات توؤكد ذلك.    
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مادة )9(
�س له وامل�شتاأجر كافة البيانات اجلوهرية،  يجب اأْن يت�شمن عقد تاأجري املركبة املربم بني املرخَّ

وبوجه خا�س الآتي:
�س له وامل�شتاأجر. اأ- البيانات اخلا�شة باملرخَّ

ب- بيانات املركبة، كرقمها و�شنة ال�شنع ونوعها ولونها ورقم القاعدة.
ج- مدة وقيمة العقد، ومكان وزمان ت�شليم املركبة للم�شتاأجر وحالتها وقت الت�شليم.

د- اإذا كان امل�شتاأجر �شيخرج باملركبة اإلى خارج مملكة البحرين، فيجب ِذْكُر ذلك وحتديد ِوجهته. 
هـ- كيفية تغطية الأ�شرار الناجمة عن احلوادث.

مادة)10(
�س له، على اأْن يذكر ا�شم ال�شائق يف العقد واأْن تكون  يجوز تاأجري املركبة ب�شائق يعمل لدى املرخَّ

لديه رخ�شة قيادة معتَمدة و�شارية املفعول ت�شمح له بقيادة املركبة. 

مادة )11(
�س له تاأجري املركبة اإل للفئات الآتية: ل يجوز للمرخَّ

املركبة  بقيادة  له  ت�شمح  املفعول  و�شارية  معتَمدة  قيادة  رخ�شة  يحمل  الذي  الطبيعي  ال�شخ�س  اأ-   
�س له يف هذه احلالة وقبل ت�شليم املركبة اإلى امل�شتاأجر الحتفاظ  امل�شتاأجرة، ويجب على املرخَّ

بن�شخة من رخ�شة قيادته وبطاقة الهوية اخلا�شة به اأو جواز �شفره.
ب- ال�سخ�ص االعتب�ري، ب�سرط االلتزام ب�ل�سروط الواردة يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة فيم� يتعلق 

بال�شائق الذي ُي�شمح له بقيادة املركبة.
ج- مع مراعاة اأحكام الفقرة )ب( من هذه املادة، ل يجوز للم�شتاأجر اأن ي�شمح للغري با�شتعمال املركبة 

امل�شتاأجرة اإل اإذا مت التفاق على ذلك يف العقد.

مادة )12(
ُيحَظر ا�شتخدام املركبة ك�شيارة اأجرة )تاك�شي( لنقل الركاب، �شواء بالتجول بها يف الطرق اأو 

ا�شتخدام التطبيقات الإلكرتونية اأو باأية و�شيلة اأخرى ميكن احل�شول بها على الركاب.

مادة )13(
اأيِّ  وُيحَظر وقوف  الإيواء،  �شاحة  املركبات يف  بوقوف  اللتزام  وتابعيه  له  �س  املرخَّ  يجب على 

مركبة اأمام املقر.

مادة)14(
�س له عند تاأجري املركبة حْجز جواز ال�شفر الأ�شلي للم�شتاأجر اأو بطاقة هويته. اأ- ل يجوز للمرخَّ

عند  امل�شتاأجر  من  املركبة  ا�شتالم  عن  الأ�شباب،  من  �شبب  لأيِّ  المتناع  له  �س  للمرخَّ يجوز  ل  ب- 
اإعادتها اإليه.
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مادة )15(
فْقد الرتخي�ص اأو بطاقة الت�سغيل

�س له اأْن يطلب من الإدارة ا�شتخراج بدل فاقد اأو تالف اإذا فقد الرتخي�س اأو  يجب على املرخَّ
هت بياناتهما اأو اأ�شبحت ل ُتقراأ.  بطاقة الت�شغيل، اأو حلق بهما تلف اأو ُطِم�شت اأو �ُشوِّ

مادة )16(
الإدارة،  اإلى  الغر�س  لهذا  املعد  النموذج  التالف على  اأو  الفاقد  م طلب احل�شول على بدل  يقدَّ

ويرفق به:
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.

ج- الإي�شال الدالُّ على �شداد الر�شوم املقررة.
      

مادة )17(
ق من  تتولى الإدارة بحث الطلب ومطابقة بياناته على بيانات امللفات املوجودة لديها، وبعد التََّحقُّ

مطابقة البيانات ُي�شتخَرج الرتخي�س اأو بطاقة الت�شغيل.

 مادة )18(
رْف�ُص جتديد الرتخي�ص وبطاقة الت�سغيل

�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. 

مادة )19( 
على الإدارة رْف�ُس جتديد بطاقة الت�شغيل اإذا اأ�شبحت املركبة غري �شاحلة خلدمة اجلمهور، اأو 

تخلَّف اأيٌّ من ال�سروط الالزمة للتجديد.

مادة )20(
اأحكام ختامية

�س له التنازل عن الرتخي�س ال�شادر  مع مراعاة اأحكام املادة )34( من الالئحة، يجوز للمرخَّ
مبزاولة ن�س�ط ت�أجري ال�سي�رات اأو ن�س�ط ت�أجري الدراج�ت االآلية، ملن تتوافر فيه �سروط الرتخي�ص 

املن�شو�س عليها يف الالئحة وهذا النظام.
مادة )21(

�س له بعد  مع مراعاة اأحكام املادة )21( من الالئحة، واملادة )3( من هذا النظام يجوز للمرخَّ
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�ص به.   موافقة االإدارة ا�ستبع�د اأيٍّ من املركب�ت عن مزاولة الن�س�ط املرخَّ

مادة )22(
�س  اإذا ِبـْيَعت املركبة تنفيذًا حلكم ق�شائي، فال تنتقل بطاقة الت�شغيل اإلى امل�شرتي، ويجوز للمرخَّ
اأ�شهر من  اأق�شاها )6(  با�شمه خالل مدة  اأخرى م�شجلة  �شيارة  اإلى  الت�شغيل  نــْقـل بطاقة  له طلـب 

تاريخ البيع.

مادة )23(
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  على  يجب  الالئحة،  من  باملادة )43(  الواردة  الأحكام  من  الرغم  على   
�س لها وقت العمل باأحكام هذا النظام توفيق اأو�شاعها مبا يتفق واأحكامه خالل �شنة  القائمة واملرخَّ

من تاريخ العمل به. 
                                 

    مادة )24(
�س  ت�شري اجلزاءات والتدابري املن�شو�س عليها يف املادة )37( من الالئحة يف حالة اإخالل املرخَّ
له اأو اأيٍّ من ت�بعيه ب�أيٍّ من التزام�ته اأو ب��سرتاط�ت الرتخي�ص، كم� ت�سري اأحك�م الالئحة فيم� مل يرد 

ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا النظام.
                                        

   مادة )25(
اليوم  به اعتبارًا من  النظام، ويعمل  اأحكام هذا  للنقل الربي والربيد تنفيذ  الوزارة  على وكيل 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

                                                         
  وزير امل�ا�سالت والت�سالت

  كمال بن اأحمد حممد

                                                                       
�شدر بتاريخ: 20 �شـفـــر 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 20 نوفمرب 2016م


