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وزارة املوا�صالت واالت�صاالت
قرار رقم ( )١٣ل�سنة 2020
يف �ش�أن نظام تراخي�ص ت�أجري املركبات
وزير الموا�صالت واالت�صاالت:
بعد االطالع على قانون املرور ،ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة  ،2014املع َّدل بالقانون
رقم ( )37ل�سنة  ،2018وعلى الأخ�ص املادتني ( )17و( )18منه،
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون املرور ،ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة  ،2014ال�صادرة
بالقرار رقم ( )154ل�سنة  ،2015املع َّدلة بالقرار ( )134ل�سنة ،2017
وعلى الئحة تراخي�ص �أن�شطة النقل العام ،ال�صادرة بالقرار رقم ( )11ل�سنة ،2015
وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )22ل�سنة  2016ب�ش�أن نظام تراخي�ص �أن�شطة النقل العام الداخلي
والدويل وال�سياحي ،املع َّدل بالقرار رقم ( )8ل�سنة ،2017
وعلى القرار رقم ( )23ل�سنة  2016يف �ش�أن نظام تراخي�ص ت�أجري ال�سيارات والدراجات
الآلية،
وعلى القرار رقم ( )7ل�سنة  2018ب�ش�أن تراخي�ص ن ْقـل الب�ضائع،
وعلى القرار رقم ( )12ل�سنة  2018ب�ش�أن نظام تراخي�ص ت�أجري ال�سيارات الفاخرة ب�سائق،
وبعد التن�سيق مع وزارة الداخلية،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة للنقعـل الربي والربيد،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر االتي:
التعريفات
مادة ()1

ـق�صـد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذا القرار ذات املعاين الواردة يف الئحة تراخي�ص
ُي َ
�أن�شطة الن ْقـل العام ،ال�صادرة بالقرار رقم ( )11ل�سنة  ،2015وتكون للكلمات والعبارات التالية
املعاين املب َّيـنة قرين ٍّ
كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
الالئحة :الئحة تراخي�ص �أن�شطة الن ْقـل العام ،ال�صادرة بالقرار رقم ( )11ل�سنة .2015
المركب���ات :ت�شم���ل ال�سي���ارات بكاف���ة �أنواعه���ا و�أحجامه���ا بما في ذل���ك ال�شاحن���ات والقاطرة
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والمقطورة ون�صف المقطورة والدراجات الآلية والكهربائية وغيرها.
الدراج���ة الكهربائي���ة :دراج���ة ذات عجلتي���ن �أو �أكث���ر ،مج َّه���زة بمح ِّرك كهربائ���ي ،ت�سير بقوة
المح ِّرك الكهربائي ود ْفـع راكبها ،و ُمـ َعـ َّدة لن ْقـل الأ�شخا�ص.
ت�أجير المركبات :االنتفاع بالمركبات بموجب ع ْقـد بين َّ
المرخـ�ص له والم�ست�أجر ِو ْفـق ال�ضوابط
المح َّددة في الالئحة وهذا القرار.

نطاق ال�سريان
مادة ()2

ـ�صدرها الوزارة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
ت�سري �أحكام هذا القرار على الرتاخي�ص التي ُت ِ
ملزاولة �أن�شطة ت�أجري املركبات.

�شروط املركبات
مادة ()3

با�ستثناء املركبات التي تزيد �سعتها عن ( )12راكب ًا وال�شاحنات والقاطرة واملقطورة
املخ�صـ�صة ملزاولة ن�شاط
ون�صف املقطورة والدراجات الكهربائية ،يجب �أال يقل عدد املركبات
َّ
ت�أجري املركبات َّ
املرخـ�ص به عن ( )10مركبات ،على �أن ُيـ�شرتَط �أنْ تكون بحالة فنية �سليمة،
وال يكون قد م�ضى على ُ�صـ ْنـ ِعـها �أكرث من ثالث �سنوات عند طلـب بطاقـة الت�شغيـل ،ويف جـمـيع
الأح ــوال ال يجوز ت�شغيل املركبة بعد مرور خم�س �سنوات من �سنة ُ�صـ ْنـ ِعـها.

�شروط خا�صة بالدراجات الكهربائية
مادة ()4

املخ�صـ�صة ملزاولة ن�شاط ت�أجري الدراجات
يجب �أال يقل عدد الدراجات الكهربائية
َّ
الكهربائية َّ
املرخـ�ص به عن ( )20دراجة ،على �أن ُيـ�شرتَط �أنْ تكون الدراجة الكهربائية بحالة
فنية �سليمة ،وال يكون قد م�ضى على ُ�صـ ْنـ ِعـها �أكرث من �سنة واحدة عند طلب بطاقة الت�شغيل ،ويف
جميع الأحوال ال يجوز ت�شغيلها بعد مرور ثالث �سنوات من �سنة ُ�صـ ْنـ ِعـها.

مادة ()5

يجب �أن تكون الدراجة الكهربائية مز َّودة بفرامل �إلكرتونية وميكانيكية ،وال تزيد �سرعتها
الق�صوى عن  15كم يف ال�ساعة �إال مبوافقة الإدارة.
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مادة ()6

يجب على طالب الرتخي�ص ملزاولة ن�شاط ت�أجري الدراجات الكهربائية ،تزويد الإدارة
مبوافقة اجلهة التي يتبع لها الـ ُم َـجـ َّمـع �أو املكان الذي �سوف يزاول فيه ن�شاطه.

مادة ()7

املخ�صـ�صة للدراجات الهوائية.
يجوز ا�ستخدام الدراجة الكهربائية على املمرات والأر�صفة َّ

مادة ()8

للمرخـ�ص له بن�شاط ت�أجري الدراجات الكهربائية ال�سماح با�ستخدامها على ُّ
ال يجوز َّ
الطـ ُرق
العامة �إال بعد احل�صول على موافقة الإدارة العامة للمرور ،واجلهات ذات العالقة.

مادة ()9

ال يجوز ت�أجري الدراجات الكهربائية ل ِّأي �شخ�ص يقل عمره عن (� )16سنة ميالدية ،كما
يجب الن�ص يف الع ْقـد على التزام امل�ست� ِأجـر بعدم ال�سماح بقيادة الدراجة الكهربائية امل�ست� َأجـرة
ملن يقل عمره عن (� )16سنة ميالدية ،كما يجب على َّ
املرخـ�ص له االحتفاظ بن�سخة من بطاقة
هوية امل�ست� ِأجـر �أو جواز �سفره.

�شروط املقر ومكان �إيواء املركبات
مادة ()10

مع مراعاة �أحكام املادة ( )27من الالئحةُ ،يـ�شرتَط �أنْ يكون املقر وفروعه يف موقع منا�سب
تتوافر يف حميطه مواقف عامة.

مادة ()11

املخ�صـ�ص لإيواء املركبات
مع مراعاة �أحكام املادة ( )28من الالئحةُ ،يـ�شرتَط يف املكان
َّ
ال�شروط الآتية:
�أ� -أنْ تكون م�ساحته كافية ال�ستيعاب  %10من المركبات ،وبحد �أدنى م�ساحة ال تقل عن ا�ستيعاب
ع���دد ( )5مركب���ات ،على �أنه يج���وز للإدارة النزول ع���ن هذه الن�سب���ة �إذا كانت المركبات
م� َّؤجرة لمدة تزيد عن ال�سنة �أو بغر�ض البيع.
ب� -أنْ يكون م�س َّور ًا ،ومز َّود ًا ب َمخ َرج للطوارىء ،و�أنْ تتوفر فيه و�سائل الأمن وال�سالمة.
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واجبات وم�سئوليات َّ
املرخـ�ص له
مادة ()12

ورقي �أو �إلكرتو ٍّ
يجب على َّ
منتظـم ومت�سل�سل ،تد َّون فيه كافة
ين ِ
م�سـك ِ
املرخـ�ص له ْ
�سج ـٍّل ٍّ
البيانات املتعلقة بعقود ت�أجري املركبات �أو الدراجات الكهربائية ،وعلى الأخ�ص �أ�سماء وبيانات
اجلهات والأ�شخا�ص املتعا َقـد معهم ،وتاريخ ومدة وقيمة الع ْقـد.

مادة ()13

يجب على َّ
املرخـ�ص له تدريب العاملني لديه على خدمة العمالء ،وعمل الإ�سعافات الأولية
يف �إحدى اجلهات املعنية.

مادة ()14

يجب �أنْ يت�ض َّمـن ع ْقـد ت�أجري املركبات بني َّ
املرخـ�ص له وامل�ست� ِأجـر كافة البيانات اجلوهرية،
وعلى الأخ�ص الآتي:
َّ
بالمرخـ�ص له والم�ست� ِأجـر.
�أ -البيانات الخا�صة
ب -بيانات المركبة ،كرقمها و�سنة ُ�صـ ْنـ ِعـها ونوعها ولونها ورقم القاعدة.
ج -مدة وقيمة الع ْقد ،ومكان ووقت ت�سليم المركبة للم�ست� ِأجـر وحالتها وقت الت�سليم.
د� -إذا كان الم�ست� ِأج���ر �سيخرج بالمركبة الى خ���ارج مملكة البحرين ،فيجب ِذ ْكـ ُر ذلك وتحديد
ِو ْجهته.
هـ -كيفية تغطية الأ�ضرار الناجمة عن الحوادث.

مادة ()15

با�ستثناء الدراجات الكهربائية ،ال يجوز َّ
للمرخـ�ص له ت�أجري املركبة �إال للفئات الآتية:
�أ -ال�شخ����ص الطبيعي ،ب�شرط �أن يحمل رخ�صة قيادة معت َمـدة و�سارية المفعول ت�سمح له بقيادة
المركب���ة الم�ست� َأجـ���رة .ويجب عل���ى َّ
المرخـ�ص له في هذه الحالة وقب���ل ت�سليم المركبة �إلى
الم�ست� ِأجـر االحتفاظ بن�سخة من رخ�صة قيادته وبطاقة هويته �أو جواز �سفره.
ب -ال�شخ�ص االعتباري ،ب�شرط االلتزام بال�شروط الواردة في الفقرة ( )1من هذه المادة فيما
يتعلق بال�سائق الذي ُيـ�سمح له بقيادة المركبة.
ج -ال يج���وز للم�ست� ِأجـ���ر �أن يعي���د ت�أجي���ر المركبة الم�ست� َأجـ���رة ،كما اليجوز ل���ه �أن ي�سمح للغير
َّ
المرخـ�ص له.
با�ستعمالها �إال بموافقة
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مادة ()16

�أ -ال يج���وز َّ
حجـز جواز ال�سفر الأ�صل���ي للم�ست� ِأجـر �أو بطاقة
للمرخـ����ص له عند ت�أجي���ر المركبة ْ
هويته الأ�صلية.
ب -ال يج���وز َّ
للمرخـ�ص ل���ه االمتناع ل ِّأي �سبب من الأ�سباب ،عن ت ََـ�سـلُّ���م المركبة من الم�ست� ِأجـر
عند �إعادتها �إليه.

ت�أجري املركبة ب�سائق
مادة ()17

مع مراعاة الأحكام املن�صو�ص عليها يف القرار رقم ( )12ل�سنة  2018ب�ش�أن نظام تراخي�ص
ت�أجري ال�سيارات الفاخرة ب�سائق ،يجوز ت�أجري املركبة ب�سائق بال�شروط الآتية:
�أ� -صدور موافقة م�سبقة بذلك من الإدارة.
َّ
المرخـ�ص له.
ب� -أنْ يكون ال�سائق يعمل لدى
ج� -أنْ ُيـذ َكـ���ر ا�س���م ال�سائق في الع ْقـ���د ،و�أنْ تكون لديه رخ�صة قيادة معت َمـ���دة و�سارية المفعول
ت�سمح له بقيادة المركبة.
د� -أال تقل مدة �إيجار المركبة ب�سائق عن يوم واحد.

مادة ()18

ُي َ
ـحظـر ا�ستخدام املركبة ك�سيارة �أجرة (تاك�سي) ب�أية و�سيله كانت� ،سواء بالتجول بها يف
الطرق �أو با�ستدعاء ال ُّر َّكـاب �أو با�ستخدام التطبيقات الإلكرتونية �أو ب�أية و�سيلة �أخرى.

مادة ()19

يجب على َّ
املرخـ�ص له وتابعيه االلتزام ب�إيقاف املركبات يف �ساحة الإيواء ،وال يجوز ب� ِّأي
حال من الأحوال الوقوف �أمام املقر.

ر ْف ُ
ـ�ض جتديد الرتخي�ص وبطاقة الت�شغيل
مادة ()20

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

مادة ()21

على الإدارة ر ْف ُ
ـ�ض جتديد بطاقة الت�شغيل �إذا �أ�صبحت املركبة غري �صاحلة خلدمة العمالء
�أو تخالف �أي ًا من ال�شروط الالزمة للتجديد.
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�أحكام ختامية
مادة ()22

َّ
للمرخـ�ص له التنازل عن الرتخي�ص
مع مراعاة �أحكام املادة ( )34من الالئحة ،يجوز
ال�صادر له ،ملن تتوافر فيه �شروط الرتخي�ص املن�صو�ص عليها يف الالئحة وهذا القرار.

مادة ()23

مع مراعاة �أحكام املادة ( )21من الالئحة ،واملادتني ( )3و( )4من هذا القرار ،يجوز
للمرخـ�ص له بعد موافقة الإدارة ا�ستبعاد � ٍّأي من املركبات عن مزاولة الن�شاط َّ
َّ
املرخـ�ص به.

مادة ()24

�إذا ِبـ ْيـ َعت املركبة تنفيذ ًا حلكم ق�ضائي ،فال تنتقل بطاقة الت�شغيل اىل امل�شرتي ،ويجوز
َّ
م�سجـلة با�سمه خالل مدة �أق�صاها
للمرخـ�ص له طلب ن ْقـل بطاقة الت�شغيل �إىل �سيارة �أخرى َّ
(� )6أ�شهر من تاريخ البيع.

مادة ()25

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

مادة ()26

ُيـلغى القرار رقم ( )23ل�سنة  2016يف �ش�أن نظام تراخي�ص ت�أجري ال�سيارات والدراجات
الآلية ،كما ُيـلغى كل ن�ص يخالف �أحكام هذا القرار.

مادة ()27

على وكيل الوزارة للنقل الربي والربيد تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من اليوم التايل
لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير املوا�صالت واالت�صاالت
كمال بن �أحمد حممد
�صدر بتاريخ ٢١ :محرم ١٤٤٢هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق� ٩ :سبتمبر ٢٠٢٠م

