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وزارة املوا�شالت واالت�شاالت

 قرار رقم )١٣( ل�شنة 2020

يف �شاأن نظام تراخي�ض تاأجري املركبات 

وزير الموا�شالت والت�شالت:

ل بالقانون  بعد الطالع على قانون املرور، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، املعدَّ

رقم )37( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادتني )17( و)18( منه،

 وعلى الالئحة التنفيذية لقانون املرور، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، ال�شادرة 

لة بالقرار )134( ل�شنة 2017،  بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015، املعدَّ

 ،2015 ل�شنة   )11( رقم  بالقرار  ال�شادرة  العام،  النقل  اأن�شطة  تراخي�س  لئحة  وعلى 

وتعديالته، 

الداخلي  العام  النقل  اأن�شطة  تراخي�س  نظام  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )22( رقم  القرار  وعلى 

ل بالقرار رقم )8( ل�شنة 2017، والدويل وال�شياحي، املعدَّ

وعلى القرار رقم )23( ل�شنة 2016 يف �شاأن نظام تراخي�س تاأجري ال�شيارات والدراجات 

الآلية،

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2018 ب�شاأن تراخي�س نْقـل الب�شائع،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2018 ب�شاأن نظام تراخي�س تاأجري ال�شيارات الفاخرة ب�شائق،

وبعد التن�شيق مع وزارة الداخلية،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للنقعـل الربي والربيد،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر االتي:

التعريفات

مادة )١(

ـد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذا القرار ذات املعاين الواردة يف لئحة تراخي�س  ُيـق�شَ

اأن�شطة النْقـل العام، ال�شادرة بالقرار رقم )11( ل�شنة 2015، وتكون للكلمات والعبارات التالية 

ـنة قرين كلٍّ منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: املعاين املبيَّ

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

المركبـــات: ت�شمـــل ال�شيـــارات بكافـــة اأنواعهـــا واأحجامهـــا بما في ذلـــك ال�شاحنـــات والقاطرة 
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والمقطورة ون�شف المقطورة والدراجات الآلية والكهربائية وغيرها.

ك كهربائـــي، ت�شير بقوة  ـــزة بمحرِّ الدراجـــة الكهربائيـــة: دراجـــة ذات عجلتيـــن اأو اأكثـــر، مجهَّ

ة لنْقـل الأ�شخا�س. ك الكهربائي ودْفـع راكبها، وُمـَعـدَّ المحرِّ

ـ�س له والم�شتاأجر ِوْفـق ال�شوابط  تاأجير المركبات: النتفاع بالمركبات بموجب عْقـد بين المرخَّ

دة في الالئحة وهذا القرار. المحدَّ

نطاق ال�شريان

مادة )2(

واملوؤ�ش�شات  لل�شركات  الوزارة  ُتـ�شِدرها  التي  الرتاخي�س  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 

ملزاولة اأن�شطة تاأجري املركبات.

�شروط املركبات

مادة )٣(

واملقطورة  والقاطرة  وال�شاحنات  راكبًا   )12( عن  �شعتها  تزيد  التي  املركبات  با�شتثناء 

ـ�شة ملزاولة ن�شاط  ون�شف املقطورة والدراجات الكهربائية، يجب األ يقل عدد املركبات املخ�شَّ

ـ�س به عن )10( مركبات، على اأن ُيـ�شرَتط اأْن تكون بحالة فنية �شليمة،  تاأجري املركبات املرخَّ

ـْنـِعـها اأكرث من ثالث �شنوات عند طلـب بطاقـة الت�شغيـل، ويف جـمـيع  ول يكون قد م�شى على �شُ

ـْنـِعـها.  الأحـــوال ل يجوز ت�شغيل املركبة بعد مرور خم�س �شنوات من �شنة �شُ

�شروط خا�شة بالدراجات الكهربائية

مادة )4(

الدراجات  تاأجري  ن�شاط  ملزاولة  ـ�شة  املخ�شَّ الكهربائية  الدراجات  عدد  يقل  األ  يجب 

ـ�س به عن )20( دراجة، على اأن ُيـ�شرَتط اأْن تكون الدراجة الكهربائية بحالة  الكهربائية املرخَّ

ـْنـِعـها اأكرث من �شنة واحدة عند طلب بطاقة الت�شغيل، ويف  فنية �شليمة، ول يكون قد م�شى على �شُ

ـْنـِعـها.  جميع الأحوال ل يجوز ت�شغيلها بعد مرور ثالث �شنوات من �شنة �شُ

مادة )5(

دة بفرامل اإلكرتونية وميكانيكية، ول تزيد �شرعتها  يجب اأن تكون الدراجة الكهربائية مزوَّ

الق�شوى عن 15 كم يف ال�شاعة اإل مبوافقة الإدارة.



العدد: 3489 – الخميس 17 سبتمبر 2020

11

مادة )6(

الإدارة  تزويد  الكهربائية،  الدراجات  تاأجري  ن�شاط  ملزاولة  الرتخي�س  طالب  على  يجب 

ـع اأو املكان الذي �شوف يزاول فيه ن�شاطه. مبوافقة اجلهة التي يتبع لها الـُمـَجـمَّ

مادة )7(

ـ�شة للدراجات الهوائية. يجوز ا�شتخدام الدراجة الكهربائية على املمرات والأر�شفة املخ�شَّ

مادة )8( 

ـُرق  ـ�س له بن�شاط تاأجري الدراجات الكهربائية ال�شماح با�شتخدامها على الطُّ ل يجوز للمرخَّ

العامة اإل بعد احل�شول على موافقة الإدارة العامة للمرور، واجلهات ذات العالقة.

مادة )9(

ل يجوز تاأجري الدراجات الكهربائية لأيِّ �شخ�س يقل عمره عن )16( �شنة ميالدية، كما 

يجب الن�س يف العْقـد على التزام امل�شتاأِجـر بعدم ال�شماح بقيادة الدراجة الكهربائية امل�شتاأَجـرة 

ـ�س له الحتفاظ بن�شخة من بطاقة  ملن يقل عمره عن )16( �شنة ميالدية، كما يجب على املرخَّ

هوية امل�شتاأِجـر اأو جواز �شفره. 

�شروط املقر ومكان اإيواء املركبات 

مادة )١0(

مع مراعاة اأحكام املادة )27( من الالئحة، ُيـ�شرَتط اأْن يكون املقر وفروعه يف موقع منا�شب 

تتوافر يف حميطه مواقف عامة.

مادة )١١(

ـ�س لإيواء املركبات  مع مراعاة اأحكام املادة )28( من الالئحة، ُيـ�شرَتط يف املكان املخ�شَّ

ال�شروط الآتية:

اأ- اأْن تكون م�شاحته كافية ل�شتيعاب 10% من المركبات، وبحد اأدنى م�شاحة ل تقل عن ا�شتيعاب 

عـــدد )5( مركبـــات، على اأنه يجـــوز لالإدارة النزول عـــن هذه الن�شبـــة اإذا كانت المركبات 

رة لمدة تزيد عن ال�شنة اأو بغر�س البيع. موؤجَّ

دًا بَمخَرج للطوارىء، واأْن تتوفر فيه و�شائل الأمن وال�شالمة. رًا، ومزوَّ ب- اأْن يكون م�شوَّ
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ـ�ض له واجبات وم�شئوليات املرخَّ

مادة )١2(

ن فيه كافة  ـ�س له م�ْشـك �شِجــٍّل ورقيٍّ اأو اإلكرتوينٍّ منتِظـم ومت�شل�شل، تدوَّ يجب على املرخَّ

البيانات املتعلقة بعقود تاأجري املركبات اأو الدراجات الكهربائية، وعلى الأخ�س اأ�شماء وبيانات 

اجلهات والأ�شخا�س املتعاَقـد معهم، وتاريخ ومدة وقيمة العْقـد.

مادة )١٣(

ـ�س له تدريب العاملني لديه على خدمة العمالء، وعمل الإ�شعافات الأولية  يجب على املرخَّ

يف اإحدى اجلهات املعنية.

مادة )١4(

ـ�س له وامل�شتاأِجـر كافة البيانات اجلوهرية،  ـن عْقـد تاأجري املركبات بني املرخَّ يجب اأْن يت�شمَّ

وعلى الأخ�س الآتي:

ـ�س له والم�شتاأِجـر. اأ- البيانات الخا�شة بالمرخَّ

ـْنـِعـها ونوعها ولونها ورقم القاعدة. ب- بيانات المركبة، كرقمها و�شنة �شُ

ج- مدة وقيمة العْقد، ومكان ووقت ت�شليم المركبة للم�شتاأِجـر وحالتها وقت الت�شليم.

د- اإذا كان الم�شتاأِجـــر �شيخرج بالمركبة الى خـــارج مملكة البحرين، فيجب ِذْكـُر ذلك وتحديد 

ِوْجهته. 

هـ- كيفية تغطية الأ�شرار الناجمة عن الحوادث.

مادة )١5(

ـ�س له تاأجري املركبة اإل للفئات الآتية: با�شتثناء الدراجات الكهربائية، ل يجوز للمرخَّ

اأ- ال�شخ�ـــس الطبيعي، ب�شرط اأن يحمل رخ�شة قيادة معتَمـدة و�شارية المفعول ت�شمح له بقيادة 

ـ�س له في هذه الحالة وقبـــل ت�شليم المركبة اإلى  المركبـــة الم�شتاأَجــــرة. ويجب علـــى المرخَّ

الم�شتاأِجـر الحتفاظ بن�شخة من رخ�شة قيادته وبطاقة هويته اأو جواز �شفره.

ب- ال�شخ�س العتباري، ب�شرط اللتزام بال�شروط الواردة في الفقرة )1( من هذه المادة فيما 

يتعلق بال�شائق الذي ُيـ�شمح له بقيادة المركبة.

ج- ل يجـــوز للم�شتاأِجــــر اأن يعيـــد تاأجيـــر المركبة الم�شتاأَجــــرة، كما ليجوز لـــه اأن ي�شمح للغير 

ـ�س له. با�شتعمالها اإل بموافقة المرخَّ
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 مادة )١6(

ـ�ـــس له عند تاأجيـــر المركبة حْجـز جواز ال�شفر الأ�شلـــي للم�شتاأِجـر اأو بطاقة  اأ- ل يجـــوز للمرخَّ

هويته الأ�شلية.

ــم المركبة من الم�شتاأِجـر  ـ�س لـــه المتناع لأيِّ �شبب من الأ�شباب، عن َتـ�َشـلُـّ ب- ل يجـــوز للمرخَّ

عند اإعادتها اإليه.

تاأجري املركبة ب�شائق

مادة )١7(

مع مراعاة الأحكام املن�شو�س عليها يف القرار رقم )12( ل�شنة 2018 ب�شاأن نظام تراخي�س 

تاأجري ال�شيارات الفاخرة ب�شائق، يجوز تاأجري املركبة ب�شائق بال�شروط الآتية:

اأ- �شدور موافقة م�شبقة بذلك من الإدارة. 

ـ�س له. ب- اأْن يكون ال�شائق يعمل لدى المرخَّ

ج- اأْن ُيـذَكــــر ا�شـــم ال�شائق في العْقــــد، واأْن تكون لديه رخ�شة قيادة معتَمــــدة و�شارية المفعول 

ت�شمح له بقيادة المركبة. 

د- األ تقل مدة اإيجار المركبة ب�شائق عن يوم واحد.

مادة )١8(

ُيـحَظـر ا�شتخدام املركبة ك�شيارة اأجرة )تاك�شي( باأية و�شيله كانت، �شواء بالتجول بها يف 

ـاب اأو با�شتخدام التطبيقات الإلكرتونية اأو باأية و�شيلة اأخرى.  كَّ الطرق اأو با�شتدعاء الرُّ

 مادة )١9(

ـ�س له وتابعيه اللتزام باإيقاف املركبات يف �شاحة الإيواء، ول يجوز باأيِّ  يجب على املرخَّ

حال من الأحوال الوقوف اأمام املقر. 

رْفـ�ُض جتديد الرتخي�ض وبطاقة الت�شغيل

مادة )20(

ـ�س له كافة �شروط ومتطلبات الرتخي�س املن�شو�س عليها يف الالئحة  اإذا مل ي�شتوف املرخَّ

وهذا القرار على الإدارة رْفـ�ُس جتديد الرتخي�س.

مادة )2١(

على الإدارة رْفـ�ُس جتديد بطاقة الت�شغيل اإذا اأ�شبحت املركبة غري �شاحلة خلدمة العمالء 

اأو تخالف اأيًا من ال�شروط الالزمة للتجديد.
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اأحكام ختامية

مادة )22(

الرتخي�س  عن  التنازل  له  ـ�س  للمرخَّ يجوز  الالئحة،  من   )34( املادة  اأحكام  مراعاة  مع 

ال�شادر له، ملن تتوافر فيه �شروط الرتخي�س املن�شو�س عليها يف الالئحة وهذا القرار.

مادة )2٣(

القرار، يجوز  واملادتني )3( و)4( من هذا  الالئحة،  املادة )21( من  اأحكام  مع مراعاة 

ـ�س به. ـ�س له بعد موافقة الإدارة ا�شتبعاد اأيٍّ من املركبات عن مزاولة الن�شاط املرخَّ للمرخَّ

مادة )24(

ويجوز  امل�شرتي،  اىل  الت�شغيل  بطاقة  تنتقل  فال  ق�شائي،  تنفيذًا حلكم  املركبة  ِبـْيـَعت  اإذا 

اأق�شاها  ـلة با�شمه خالل مدة  اأخرى م�شجَّ اإىل �شيارة  نْقـل بطاقة الت�شغيل  ـ�س له طلب  للمرخَّ

)6( اأ�شهر من تاريخ البيع.

مادة )25(

اإخالل  ت�شري اجلزاءات والتدابري املن�شو�س عليها يف املادة )37( من الالئحة يف حالة 

اأو با�شرتاطات الرتخي�س، كما ت�شري اأحكام  اأو اأيٍّ من تابعيه باأيٍّ من التزاماته  ـ�س له  املرخَّ

الالئحة فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا القرار.

مادة )26(

ُيـلغى القرار رقم )23( ل�شنة 2016 يف �شاأن نظام تراخي�س تاأجري ال�شيارات والدراجات 

الآلية، كما ُيـلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )27(

على وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير املوا�شالت واالت�شاالت

 كمال بن اأحمد حممد

�شدر بتاريخ: 21 محرم 1442هـ                                      

الـمــــوافــــــق: 9 �شبتمبر 2020م




