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مستوى   وتعزيز  للمستفيدين  و الخدمات  والرقابة  الجودة  التشاركية  والخدمات  التنافسية 
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 األول: األحكام التمهيدية الباب

 

 المادة األوىل:  

ي هذه  –يقصد باأللفاظ والعبارات التالية  
ي المبينة أمامها ما لم   -  الالئحةأينما وردت ف 

المعان 

 يقتض سياق النص خالف ذلك: 

 

 . الهيئة العامة للنقل : الهيئة  -1

 . الهيئة العامة للنقلرئيس   : الرئيس -2

 .البضائعالمركبات لنقل  توجيه    الئحة :   الالئحة -3

 البضائع.   المركبات لنقلتوجيه   : النشاط -4

ي ممارسة النشاط عتر  : الخدمة -5
 اتصالأو مركز  نظام تقن 

بضاعة محددة  ل  الوساطة  غرض ل بمركبة  نقل 

 . لمصلحة مستفيد 

ي  -6
 النظام التقن 

 

عىل  : ليعمل  مصمم  تطبيق  أو  ي 
ون  إلكتر موقع 

أو أي   الحاسوبأنظمة الهواتف الذكية وأجهزة  

 أنظمة أخرى. 

التوصيليقوم    من : الناقل -7 المرسل   بعملية  بي   

 .والمرسل إليه وفق أحكام هذه الالئحة

خيص   -8 وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة عىل  : التر

 ممارسة النشاط وفق أحكام هذه الالئحة.  

 أي شخص طبيعي أو اعتباري.   الشخص  -9

ي   : المنشأة   -10
كاتكل شخصية اعتبارية لها كيان قانون   كالشر

 فردية. المؤسسة  وال

من  : مقدم الخدمة  -11 النشاط  لممارسة  لها  المرخص  المنشأة 

 الهيئة. 

.  : الفرد  -12  كل شخص طبيعي

 المرسل للبضاعة. الشخص   : المرِسل  -13

  المستلم للبضاعة. الشخص   : المرَسل إليه -14

ي الهيئة.    : المركبة   -15
  المركبة المسجلة ف 

 ، المرسل، والمرسل إليه. الناقلمقدم الخدمة،   : أطراف عملية النقل -16

مقدم   المستفيد  -17 مع  المتعاقد  إليه  المرسل  أو  المرسل 

 الخدمة. 

تنطبق    السائق  -18 الذي  المركبة  قائد  الطبيعي  الشخص 

 عليه أحكام هذه الالئحة. 
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وجودة  : التقييم   -19 أداء  عن  المستفيد  رضا  مدى  قياس 

ي 
خدمة النقل المقدمة من السائق والمركبة ف 

 حال كانت الخدمة متاحة للعموم. 

ها من األشياء  : البضاعة -20 أي مادة أو سلعة أو معدة أو غت 

ي المملكة العربية السعودية. 
 غت  المحظورة ف 

المسند   : مراقب الخدمة -21 الجهة  أو  صالحية الشخص  لها 

  
ً
نظاما المخالفات  وضبط  والرقابة  التفتيش 

ام بأحكام هذه الالئحة، واتخاذ  للتأكد من االلتر 

ي حال اإلخالل بأي منها. 
 اإلجراء الالزم ف 

من  : الغرامات المالية -22 أي  لمخالفة  نتيجة  تفرض  ي 
النر المبالغ 

أحكام هذه الالئحة أو لوائح نظام النقل العام 

 عىل الطرق. 

نظت   : المقابل الماىلي  -23 مالية  موارد  من  للهيئة  ُيخصص  ما 

أو   التصاري    ح  أو  اخيص  التر إصدار/تجديد 

ي 
النر األخرى  الخدمات  من  أي  أو  التسجيل 

 تقدمها الهيئة. 

عىل الطرق بالمملكة العربية   العام النقل نظام : نظام النقل العام  -24

( 25)م/ السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  

من 1397/ 06/ 21وتاري    خ   عليه  يطرأ  وما  ـه 

 . تعديالت

والئحته   -25 المرور  نظام 

 التنفيذية 

رقم  : الملكي  بالمرسوم  الصادر  المرور  نظام 

وتاري    خ  85)م/  والئحته  1428/ 10/ 26(  ـه 

 التنفيذية وما يطرأ عليهما من تعديالت. 

الهيئة    منصة -26

ونية إلا  لكتر

ونية   : مرتبطة بمقدم الخدمة وتتيح  منصة الكتر

ي واآلىلي للمركبات والتحقق من 
للهيئة التتبع اآلن 

 نظامية السائق والمركبة )منصة وصل(. 
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 المادة الثانية: 

ممارسة ال يجوز  نقل البضائع، و لمركبات  التوجيه  نشاط  تشي أحكام هذه الالئحة عىل   -1

خيصدون الحصول عىل    النشاط ة إيقافه. التر  ، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خالل فتر

ي تحددها وزارة الداخلية والجهات  أنواع البضائع  ال تشي أحكام هذه الالئحة عىل   -2
ذات النر

 . بالتنسيق مع الهيئة  الصلة

 

 المادة الثالثة:  

خيصيقترص   -1    . عىل المنشآت فقط  النشاطلممارسة    التر

م به المرخص له لممارسة نشاط نقل البضائع  تطبيق أحكام هذه الالئحة  ال يخل   -2 بما يلتر 

وط   والشر امات  لالئحة    األخرىبااللتر   
ً
وفقا والناقل  المركبة  أو  السائق  عىل  المطلوبة 

ية   التر الطرق  عىل  الشاحنات  وتأجت   الشحن  ووسطاء  البضائع  نقل  لنشاط  المنظمة 

ي المملكة العربية السعودية
وط    ،ما يطرأ عليها من تعديالتو   ،والمعمول بها ف  و أأو أية شر

ي أي  
  . عىل نظام النقل العام  من اللوائح الصادرة بناء    متطلبات ف 
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خيص  الباب : التر ي
 الثان 

 

 المادة الرابعة:  

 
ا
ط لحصول المنشأة عىل :  أول خيصيشتر ي   ، استيفاءالتر

 : اآلنر

 عتر قنوات الهيئة المعتمدة.   المنشاةطلب مقدم من   -1

 . ساري المفعول  النشاطعىل  يشتمل  سجل تجاري   -2

ي  تسجيل    شهادة -3
 المستخدم لممارسة النشاط. عالمة تجارية للنظام التقن 

 شهادة التأمينات االجتماعية سارية المفعول.  -4

 شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول )إذا مض  عىل السجل التجاري أكتر من سنة(.  -5

ي  النظام  توفر ال -6
ونيةمنصة الهيئة  مع وربطه وتكامله  للمنشأة  تقن   . اإللكتر

، أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه مسؤولتعيي   شخص  -7

ي للمنشأة. 
 وتوفت  العنوان الوطن 

وق دره -8 بمبلغ  اله يئة  باس م  ماىلي  و   ( 250.000)  ضمان  ريال،   خمسونمائتان   ألف 

ي حاضنات األعمال  األعمال من ذلك    ويستثن  
فيستوف  ،  الريادية أو المنشآت العاملة ف 

خيصالضمان الماىلي بعد السنة األوىل من    . للمنشأة التر

ونية تحددها الهيئة.  -9  االرتباط بأي أنظمة إلكتر

 
 
وط ومتطلبات الحصول عىل  :  ثانيا ي المنشأة جميع شر

خيصتستوف  ة )  التر     تسعون  (  90خالل فتر

 
 
.   -بحد أقض -  يوما ي

 من تاري    خ تقديم الطلب، وإال اعتتر الطلب ملع 

 
 
ي الفقرة:  ثالثا

( مع مراعاة ما ورد ف 
 
خيصصدر  يمن هذه المادة،    )أوال بعد سداد المقابل الماىلي   التر

 . ثالث سنواتباسم المنشأة ولمدة    -إن وجدت-والغرامات المالية  

 

 : الخامسةالمادة  

وط     م 8  ، 6  ، 2)   البنودفي  الواردة  الشر  )  الفقرةن  ( 
 
لشيان  أوال مالزمة  )الرابعة(  المادة  من   )

خيص ي حال اإلخالل بأي منها؛ يتم إيقاف  التر
خيص، وف  ، عىل أال بذلك  مقدم الخدمةإشعار  و   التر

مع عدم اإلخالل بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن   الشرط، حنر استكمال    ممارسة النشاطيتم  

ط.   كذل  الشر

 

 : السادسة المادة  

ي  
 )الفقرة  مع مراعاة ما ورد ف 

 
خيص(، يتم تجديد  الرابعة( من المادة )أوال  ثالث سنوات لمدة    التر

عىل أن يتم ،  -إن وجدت-بعد سداد المقابل الماىلي والغرامات المالية    مقدم الخدمة بطلب من  

وطه خالل   ي تسبق تاري    خ انتهاءتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شر
ة النر خيص  الفتر   ب   التر

 وثمانون    مائة( 180)
ً
. الطلب   ، وإال اعتتر يوما ي

 ملع 
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 : السابعةالمادة  

ي  
 )الفقرة  مع مراعاة ما ورد ف 

 
خيص(، يجوز التنازل عن  الرابعةالمادة )( من  أوال بنفس الرقم    التر

 : اآلتيةالضوابط    وفقإليه، وتاري    خ الصالحية إىل متنازل  

 التنازل. طلب  موافقة الهيئة المسبقة عىل   .1

 شيان صالحية شهادة الزكاة والدخل.  .2

توافرها لمن   .3 الواجب  وط  إليه كافة الشر المتنازل  ي 
تتوفر ف  خيصتم  يأن  ل  التر ممارسة  له 
 . النشاط

خيصكون  يأن   .4 نقل    التر استكمال  بالطلب ولحي    التقدم  المفعول عند  خيص ساري   التر
 باسم المتنازل إليه. 

خيصأن تستمر مسؤولية المتنازل عن   .5 خيصأمام الهيئة إىل أن يتم استكمال نقل    التر  التر
 باسم المتنازل إليه. 

 . -إن وجدت-سداد الغرامات المالية المسجلة عىل المتنازل والمتنازل إليه   .6
 . -إن وجد-سداد المقابل الماىلي   .7
خيص من قبل المتنازل إليه إىل حي   صدور   ممارسة النشاطعدم   .8  باسمه.   التر
 من تاري    خ موافقة الهيئة عىل التنازل  تسعين(  90) استيفاء إجراءات التنازل خالل مدة   .9

ً
  يوما

خيصتاري    خ صالحية    وقبل انتهاء . التر
ً
 ، وإال اعتتر الطلب الغيا

 

 : الثامنةالمادة  

  :
 
خيصالتقدم بطلب إلغاء    لمرخص لهلأوال  : اآلتيةوفق الضوابط    التر

 والدخل. شيان شهادة الزكاة   .1

ي حال  إلغاء السجل التجاري   .2
ي حال حذف النشاط    و أ  كان مقترص عىل النشاط،ف 

ف 

 تعدد األنشطة بالسجل التجاري. 

 . (إن وجدت)سداد الغرامات المالية   .3

 سداد المقابل الماىلي )إن وجد(.  .4

خيص بعد سداد الغرامات المالية    يُلغىثانياً:  ي   -إن وجدت-التر
 : اآلتيةالحاالت    ف 

خيصانتهاء   .1  دون تجديده.   التر

ي حال كان   .2
ي حال   عىل  مقترص إلغاء السجل التجاري ف 

النشاط، أو حذف النشاط ف 

 تعدد األنشطة بالسجل التجاري. 

كاء أو   .3 كة سواء كانت باتفاق الشر ي   نتهاءال تصفية الشر
ي   مدتها أو بحكم قضان 

 . نهان 

 وفاة صاحب المؤسسة الفردية.  .4
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  :
ً
الفقرةثالثا ي 

ف  ورد  ما  مراعاة     مع 
ً
ثانيا البند  من  لورثة صاحب   الرابعة  يجوز  المادة،  هذه  من 

 ( خالل  ي 
المتوف  الفردية  وضع    تسعون  ( 90المؤسسة  تصحيح  طلب  الوفاة  تاري    خ  من   

ً
يوما

ي    المؤسسة النظامي 
ام   الشرعي للورثةوكيل  ال، عىل أن يتعهد  ممارسة النشاطلالستمرار ف   بااللتر 

 خالل مدة التصحيح.   الالئحةهذه  بأحكام  

 

 : التاسعةالمادة  

 أو استحقاق  أي  يجوز للهيئة تسييل الضمان الماىلي وذلك مقابل  )الخامسة(،  مع مراعاة المادة  

امات  . للنشاط المرخصأخرى نتيجة ممارسة  مالية   التر 
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 الناقل الثالث:   الباب

 

ةالمادة    : العاشر

:  و أ  
 
 يكون الناقل من أحد الفئات التالية: ال

المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن    ةوفق الالئحالمنشآت المرخصة بالنقل     .1

ية والالئحة المنظمة لنشاط سحب ونقل المركبات وأي   وتأجت  الشاحنات عىل الطرق التر

 . تلوائح أخرى تصدر من الهيئة لنقل البضائع والمهما

وفق الالئحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجت   ألفراد المرصح لهم  ا .2

ية والالئحة المنظمة لنشاط سحب ونقل المركبات وأي لوائح  الشاحنات عىل الطرق التر

 والمهمات. أخرى تصدر من الهيئة لنقل البضائع  

مع عدم اإلخالل بأي تعليمات عىل مركباتهم الخاصة    املي   العفقط  ألفراد السعوديي    ا .3

ي هذا الشأنصادرة  
 . ف 

  :
ً
ي أنشطة  بالعمل  لهم  المرصح  واألفراد   المرخصة  لمنشآتاعتبار ابقرار من الرئيس    يجوز ثانيا

نقل    ف 

 وكيفيته.   ذلكويحدد القرار آلية    ،ناقلي   الركاب  

 

ة:   الحادية  المادة  عشر

: يتعاقد  
 
:  مقدم الخدمةأوال ي النشاط وفق التاىلي

 مع الناقل للعمل ف 

لمدة ال تتجاوز لوائح نظام النقل العام    وفقالهيئة  يكون التعاقد مع الناقل المرخص له من   .1

 ترخيصه.   تاري    خ انتهاء

لمدة ال   وفق لوائح نظام النقل العام   يكون التعاقد مع الناقل الفرد المرصح له من الهيئة .2

 . ةمركبلتتجاوز بطاقة التشغيل ل 

لمدة ال تتجاوز    أو عام عىل مركبته الخاصة لمدة السعودي التعاقد مع الناقل الفرد  يكون .3

( التأمي     وثيقة  المركبة،  ست    خصةأي من الوثائق التالية )رخصة القيادة، ر   انتهاءتاري    خ  

 . أقرب  أيهم

: يحق لمقدم الخدمة التعاقد مع ا
ُ
  ، منتجاته  توصيللمرسل إذا كان يمتلك مركبات ألغراض  ثانيا

 يصدر بقرار من الرئيس آلية عمله وكيفيتها. و 

 

ة  الثانية  المادة  : عشر

ي محتوياتها كالمواد المحظورة أو الممنوعة    يحق للناقل
ي يشتبه ف 

رفض استالم ونقل البضاعة النر

ي لم يتمكن من الكشف عليها ألي سبب من األسباب، وله طلب االطالع عليها بحضور 
أو تلك النر

 المستفيد. 
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ة  الثالثة  المادة  : عشر

 : ام بما يىلي
 عىل الناقل وتابعيه االلتر 

 الخدمة المرخصي   من الهيئة.   عدم العمل مع غت  مقدمي  .1

عبث بالبضاعة أو استبدالها بعد استالمها من المرِسل، ونقلها إىل المرسل إليه بذات العدم   .2

 .  الحالة المستلمة دون تأخت 

ي محتويات البضاعة.   .3
 عن حاالت االشتباه ف 

ً
 إبالغ الجهات األمنية فورا

من  .4 إليه ألي سبب  المرسل  إىل  البضاعة  نقل  أو  تسليم  تعذر  الخدمة عند  مقدم  إبالغ 

 األسباب. 

ام بتوفت  األدوات والمستلزمات الالزمة بما يضمن سالمة البضاعة   .5  
 المنقولة. االلتر

 

 : ةعشر رابعة  المادة ال
ي هذه   الناقل  حق للهيئة إيقافي

وط الواردة ف  ي حال اإلخالل بالشر
عن العمل مع مقدمي الخدمة ف 

 الالئحة. 
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 السائق :  الباب الرابع

 

ة  لخامسةاالمادة    : عشر

 : ألغراض هذه الالئحة يكون السائق أحد الفئات التالية

السائق  .1 بطاقة  وفق  له  المرصح  الهيئة  السائق  من  لدى   الصادرة  مباشر  بشكل  والعامل 

 المنشآت المرخصة بموجب لوائح نظام النقل العام. 

وفق بطاقة السائق الصادرة من   والذي يقود مركبته المرصح لها من الهيئة بنفسه الفرد .2

 . الهيئة

 العامل عىل مركبته الخاصة ويقودها بنفسه.  السعودي  الفرد   .3

 

ةالمادة    : السادسة عشر
 
ا
ط:  أول  : يىلي   ما لعمل السائق    يشتر

وتؤهله  .1 المفعول  المناسبة سارية  الفئة  من  قيادة  السائق حاصل عىل رخصة  يكون  أن 

 لنظام المرور والئحته التنفيذية. 
ً
 للقيادة وفقا

 أن يكون السائق حاصل عىل شهادة خلو من السوابق.  .2

 . المفعول  سارية  سائق  بطاقة  يحمل  أن .3
ي الخاص بمقدم الخدمة. حصول السائق عىل دورة   .4

 تدريبية عىل التعامل مع النظام التقن 

 
 
 . سائق  بطاقة  عىل  الحصول  الخاصة  مركبته  عىل   السعودي  الفرد   عمل  يتطلب  ال :  ثانيا
 
 

ة  السابعة  المادة  : عشر
 : يلي  بما التقيد  السائق  عىل

 .إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة .1
 .التدخي   داخل المركبة أثناء عملية النقلعدم   .2
ي حال عدم القدرة عىل تسليمها، والتعامل معها وفق سياسة تقديم   .3

حفظ المفقودات ف 
 .الخدمة بما يضمن إعادة تسليمها للمستفيد

 .عدم انتهاك خصوصية المستفيد .4
 بالزي المناسب والتقيد بالئحة الذوق العام.   االلتزام   .5
 الحصول عىل أية وثائق أو تصاري    ح تتطلبها أنظمة الجهات ذات العالقة.  .6
امات أخرى تصدر بقرار من الرئيس .7  .أي التر 
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 : ةعشر   ثامنةالمادة ال

ي  عىل
اطات الواردة ف  السادسة )  الموادمقدم الخدمة عدم تمكي   أي سائق ال تنطبق عليه االشتر

ة، ة  عشر ي النشاط  من العمل   ( السابعة عشر
 . ف 

 
 : ةعشر   تاسعةالمادة ال

ي هذه ي
وط الواردة ف  ي حال اإلخالل بالشر

حق للهيئة إيقاف السائق عن العمل مع مقدمي الخدمة ف 
 الالئحة. 
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 : المركبة الباب الخامس

 
 : العشرونالمادة  

 
ا
ي  مع عدم اإلخالل: أول

وط المنصوص و  ،أي من لوائح نظام النقل العام بما ورد ف  القواعد والشر
ي  عليها  
والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من   التنفيذية،نظام المرور والئحته  ف 
والمقاييس    هيئةالقبل   للمواصفات  المواصفات    المركبة  تكون  والجودة، السعودية  وفق 

اطات التالية:   واالشتر
 . سارية المفعولالمركبة  أن تكون رخصة ست    .1
المفوض عليها  يكون المستخدم الفعىلي لها أو  أن    أو   للشخص أن تكون المركبة مملوكة   .2

 لنظام المرور والئحته التنفيذية. 
ً
 وفقا

أنظمة مؤسسة النقد    تقتضيهوفق ما  أن تكون وثيقة التأمي   عىل المركبة سارية المفعول،   .3
ي السعودي  . العرنر

 لنظام المرور والئحته التنفيذية.  .4
ً
ي الدوري ساري المفعول وفقا

 أن يكون الفحص الفن 
( من المادة    ( من البند 2،1)الفقرتي    وفق  مركبات الناقلي    أن تكون   .5

 
ة)أوال حاصلة   ( )العاشر

 عىل بطاقة تشغيل سارية المفعول. 
ي المركبة األدوات والمستلزمات .6

  . المنقولة  البضاعة  بما يضمن سالمة  الالزمة  أن تتوفر ف 
 
 
وط أو  أي  الرئيس    بقرار من  يصدر :  ثانيا ات فنية  ت  و أمواصفات  شر  بالمركبة.   خاصةجهت  

 

ونالمادة    الحادية والعشر

ي    ا ال تنطبق عليه  مركبة  عىل مقدم الخدمة عدم تمكي   أي
اطات الواردة ف  ون ال  المادةاالشتر عشر

ي النشاط  لمن العم
 . ف 

 

ون  الثانيةالمادة      : والعشر
ي هذه   المركبةحق للهيئة إيقاف  ي

وط الواردة ف  ي حال اإلخالل بالشر
عن العمل مع مقدمي الخدمة ف 

 الالئحة. 
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امات  :  الباب السادس   يةالتشغيلااللتر 

 

ونالمادة    : الثالثة والعشر

م : يلتر 
 
وط  مقدم الخدمة أوال  : التعاقدية التالية  بالشر

 والسائق والمركبة وفق أحكام هذه الالئحة.   الناقلمع تعاقد  اليقترص   .1
(   ورقي)  عقد   راماب .2 ي

ون   . المستفيد مع    أو الكتر
ي السائق و تسجيل   .3

ونية  منصة الهيئة  المركبة ف   . اإللكتر
 

 فيها 
ً
ي تكون المملكة طرفا

: مع مراعاة أحكام االتفاقيات النر
ُ
 يجوز بعد موافقة الهيئة تسجيل   ،ثانيا

ي    مركبة
 . فقط  إىل بلد تسجيل المركبة  للنقل  المملكة العربية السعوديةغت  مسجلة ف 

 

ونالمادة     : الرابعة والعشر

 
 
م :  أوال وط التشغيلية التالية  مقدم الخدمةيلتر   : بالشر

ي المملكة  واللوائح  التقيد بكافة األنظمة .1
 . العربية السعودية  المعمول بها ف 

. التقيد باألنظمة والتعليمات الصادرة من   .2 ي
ون  ي حال استخدام الدفع اإللكتر

 الجهات المعنية ف 

ة شيان    اإللكترونيةالهيئة  بمنصة  استمرار االرتباط   .3 خيصخالل فتر  ووفق متطلبات الهيئة.   التر

ي بالبيانات المطلوبة بشكل    اإللكترونيةالهيئة  منصة  تزويد   .4
، السائقوخاصة بيانات    ،وآىلي   آن 

ي تتطلب ذلك( للحاالت)  ونتائج التقييم  الرحلة،و ،  والمركبة
 . النر

ي المملكة .5
 . عدم توجيه مركبات لنقل بضائع محظورة أو ممنوعة أو غت  مسموح بها ف 

. توفت    .6 ي
ي للنظام التقن 

 الدعم الفن 
 ومشاركتها مع الهيئة.   المركبات والسائقي   وضع آلية للرقابة عىل  .7
 من الخدمة.   للمستفيد والمركبة    إظهار بيانات الرحلة والسائق .8
 وإرسالها للمستفيد عىل أن تتضمن تفاصيل الطلب وتكلفته وحالته.   الخدمة  تفاصيلإظهار   .9

 . تقييمالمن    المستفيد تمكي     .10

  . النقلتنفيذ عملية  قبل    للمستفيد   تقييمالإظهار نتائج   .11

ي المستخدم من قبل  عىل التعامل مع السائقي    تدريب   .12
 . مقدم الخدمةالنظام التقن 

ها  إو   لألسعار،سياسة واضحة  وجود   .13 ي حال تغيت 
. شعار الهيئة ف   بشكل رسمي

داد واالتفاق عىل آلية الدفع قبل الموافقة إ .14 طالع المستفيد عىل السعر وآلية اإللغاء واالستر

 . الطلب   عىل

  المستفيدين مع    مقدم الخدمة  تعاملتشمل  عىل أن    بتقديم الخدمة وضع سياسة خاصة .15

ه   كاوي  هموشوالناقلي     ي النقل أو فقدان أو ضياع أو تلف البضاعة وغت 
)مثل التأخت  أو الخطأ ف 

عليها( تبة  المتر المستفيد والتعويضات  إطالع  يتم  أن  عىل  عىل والناقل    ،  هذه   والسائق 

 عليها.   موأخذ موافقته  وما يطرأ عليها من تعديالت  السياسة
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الالزمة  .16 التواصل  مدار   توفت  وسائل  العمل   عىل  واستفسارات   الستقبال  ساعات  شكاوى 

 . عمل  أيام  ( 5)بما ال يتجاوز    ومعالجتها ومالكي المركبات والسائقي    المستفيدين    وبالغات

ي   .17
ها. تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة ف   حال تغيت 

وسات والتجسس    أطراف عملية النقل  بياناتتوفت  نظام آمن لحماية   .18 والحفاظ من الفت 

 . شيتها عىل  

اق لبيانات   .19  . أطراف عملية النقلإبالغ الجهات المعنية بأي اختر

 أو المعلومات الناتجة عن استفادتهم من الخدمة   أطراف عملية النقلعدم استخدام بيانات   .20

 .  قبل الحصول عىل موافقتهم  ألي غرض آخر 

ي توفت  سياسة لخصوصية البيانات وفق   .21
 المملكة.   األنظمة المعمول بها ف 

ة أيام10خالل مدة )   مراجعة الهيئة .22  من قبل الهيئة.   االستدعاءمن تاري    خ   ( عشر

 معلومات وبيانات وفق المدد التالية: تزويد الهيئة بما تطلبه من   .23

 ( ست ساعات من وقت الطلب. 6الطلبات العاجلة: خالل مدة أقصاها ) - أ 

ين ساعة من وقت الطلب. 24خالل مدة أقصاها ) الطلبات العادية:   -ب  ( أرب  ع وعشر

 خدمات المقدمة. البأي إضافة أو تعديل عىل    أخذ موافقة الهيئة قبل القيام .24

 الهيئة.   هوفق ما تحدد  للسائقي     بتحديث الصحيفة الجنائية  الناقل  إلزام  .25

االطالع عىل سجالت   .26 أو و   ، مقدم الخدمةتمكي   مراقب الخدمة من  بالمعلومات  تزويده 

 . الخدمةالمستندات ذات العالقة ب

ي   .27
ي   الكيانإشعار الهيئة عند إدخال أي تعديالت ف 

 . لمقدم الخدمة  القانون 

تخدمة من قبله تحمل بشكل واضح: المكاتبات والمراسالت والنماذج المسأن تكون جميع   .28

 . ي
يدي والهاتف  خيص، العنوان التر خيص، المدينة محل التر  اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم التر

امات المفروضة عليه  المركبة والسائق تقيد  متابعة   .29 وط وااللتر  وفق أحكام هذه   مبجميع الشر

 الالئحة. 

امات أخرى   .30  . تصدر بقرار من الرئيسأي التر 

 

ونالمادة    :  الخامسة والعشر

ي    مقدم الخدمةعىل  
امات الموضحة أدناه ف     : مع المستفيد   تقديم الخدمةسياسة  إضافة االلتر 

 مقدم الخدمة.  و   للسائق  البضاعةعن محتوى    فصاحاإل .1

 ومحتوياتها.   البضاعةعىل    االطالعمن   السائقتمكي     .2

 . ، والتأكد من سالمتها السائقمن    البضاعةاستالم   .3

ي مقدم  إبالغ   .4
 ألي سبب من األسباب.   البضاعةحال عدم استالم    الخدمة ف 
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ونالمادة    : السادسة والعشر

الخدمةيجب عىل   مدة شيان صالحية  بجميع الوفاء  مقدم  ، سواء خالل  الغت  تجاه  اماته   
التر

خيص ة إيقافه.   التر  أو بعد انتهائه أو خالل فتر
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 : أحكام ختامية السابع  الباب

 

وناالمادة    : لسابعة والعشر

إىل المحكمة المختصة  يتم اللجوء    ،عملية النقل  أطراف أي خالف ينشأ بي   طرفي   أو أكتر من  

ي المملكة  ألنظمةاالقواعد و   وفق
   . المعمول بها ف 

 

ون المادة  : الثامنة والعشر

ومن يسند إليه يختص مراقب الخدمة  مع مراعاة ما لسلطات الضبط األخرى من اختصاصات،  

  
ً
بنظاما  للقرارات ذات الصلة 

ً
أداء  وفقا بأحكام   مقدم الخدمةمتابعة  امه  التر  نظام   والتحقق من 

 ألي مخالفة  الالئحة  النقل العام وهذه 
ً
 وآليا

ً
يا بهما    الواردةلألحكام  ، وتطبيق وضبط العقوبات بشر

 لجدول المخالفات والعقوباتو و 
ً
 . الالئحةالملحقة بهذه    فقا

 

ون  : المادة التاسعة والعشر

الخدمة مراقب  عىل  التعريف    يجب  بطاقة  القيام  إبراز  قبل  الهيئة  عن  والصادرة  به  الخاصة 

 . بالصالحيات الموكلة له

 

 : المادة الثالثون

ي 14لكل ذي مصلحة خالل )   يحق
اض أمام "لجنة النظر ف   من تاري    خ ضبط المخالفة االعتر

ً
( يوما

ي ي جميع األحوال، يجوز  "مخالفات النقل التر
ي وقعت بها المخالفة؛ وف 

ي المنطقة النر
المشكلة ف 

 من تاري    خ قرار اللجنة. التظ
ً
 لم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خالل ثالثي   يوما

 

 : الحادية والثالثونالمادة  

امات الالئحة  هذه  يخل تطبيق أحكام ال  أطراف عملية النقل  عىل  المفروضة األخرى بااللتر 
ً
 وفقا

ي  المعمول بها  والتعليمات لألنظمة 
 المملكة.  ف 

 

 : الثانية والثالثونالمادة  

ي    الالئحةتنشر هذه  
ها   من تاري    خ( يوم  30بعد ثالثي   )ويعمل بها    ةالجريدة الرسميف  ي نشر

، وتلع 

وط وإجراءات  وط وإجراءات  شر ، وشر ي
ون  خيص لممارسة نشاط وسيط الشحن االلكتر تقديم  التر

 ت سابقة. جميع ما يتعارض معها من أحكام وتعليماو خدمة توجيه مركبات توصيل الطلبات،  
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 جدول المخالفات والعقوبات 

 قيمة الغرامة وصف المخالفة م

 خمسة آالف ريال  5000 ممارسة النشاط بدون ترخيص.  1

2  . ي
خيص ملع   خمسة آالف ريال  5000 ممارسة النشاط بتر

خيص.  3 ة إيقاف التر  أربعة آالف ريال  4000 ممارسة النشاط خالل فتر

 خمسة آالف ريال  5000   غت  مسموح بها. تقديم الخدمة لبضائع  4

 خمسة آالف ريال  5000 توجيه المركبة لنقل البضائع الممنوعة أو المحظورة.  5

ي  عدم  6
ونية. بمنصة الهيئة اإلربط النظام التقن   خمسة آالف ريال  5000 لكتر

ونية. عد استمرار االرتباط بمنصة الهيئة  7  خمسة آالف ريال  5000 االلكتر

ونية تحددها الهيئة. بأي عدم االرتباط  8  خمسة آالف ريال  5000 أنظمة إلكتر

9 
خيص دون موافقة الهيئة المسبقة عىل  التنازل عن التر

 طلب التنازل. 
 خمسة آالف ريال  5000

10 
عدم إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد  

خيص.   إلغاء التر
 خمسة آالف ريال  5000

11 
بالتعاقد   المرصح  الفئات  غت   من  ناقل  مع  التعاقد 

  . معها 
 خمسة آالف ريال  5000

12 
المادة   ي 

ف  ورد  ما  وفق  التعاقد  بآليات  ام  االلتر  عدم 

 الحادية عشر من هذه الالئحة. 
 خمسة آالف ريال  5000

13 
  مع غت  مقدمي الخدمة الناقل أو أي من تابعيه  عمل  

  المرخصي   من الهيئة. 
 خمسة آالف ريال  5000

14 
من   استالمها  بعد  استبدالها  أو  بالبضاعة  العبث 

 . المرِسل
 خمسة آالف ريال  5000

15 
ي  عدم ابالغ  

 عن حاالت االشتباه ف 
ً
الجهات األمنية فورا

 .  محتويات البضاعة
 خمسة آالف ريال  5000

16 
اإلبالغ إىل    عدم  البضاعة  نقل  أو  تسليم  تعذر  عند 

 . المرسل
 خمسة آالف ريال  5000

17 
ام ب توفت  األدوات والمستلزمات الالزمة بما  عدم االلتر 

 . سالمة البضاعة المنقولةيضمن 
 خمسة آالف ريال  5000

18 
بالتعاقد   المرصح  الفئات  غت   من  سائق  مع  التعاقد 

ة.  ي المادة الخامسة عشر
 معها الواردة ف 

 خمسة آالف ريال  5000

19 
ي  
ف  الواردة  اطات  االشتر علية  تنطبق  ال  سائق  تمكي   

ة المادة   للعمل بالنشاط.    السادسة عشر
 خمسة آالف ريال  5000

20 
امات المنصوص عليها   عدم تقيد السائق بأي من االلتر 

ة من هذه الالئحة.   ي المادة السابعة عشر
 ف 

 ثالثة آالف ريال  3000
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21 
ي الباب    تمكي   

اطات المطلوبة ف  مركبة مخالفة لالشتر

 الخامس من هذه الالئحة. 
 خمسة آالف ريال  5000

22 
ام مقدم الخدمة بالتعاقد مع الناقل والسائق   عدم التر 

 . والمركبة وفق أحكام هذه الالئحة
 خمسة آالف ريال  5000

م مع المستفيد.  23  ثالثة آالف ريال  3000 عدم وجود عقد متر

24 
منصة    عدم  ي 

ف  والمركبة  السائق  الهيئة  تسجيل 

وني  . ةاإللكتر
 خمسة آالف ريال  5000

25 

العربية   المملكة  ي 
ف  مسجلة  غت   مركبة  مع  التعاقد 

دون    للنقل الداخىلي أو لبلد غت  المسجلة بها   السعودية 

 . أخذ موافقة الهيئة المسبقة

 خمسة آالف ريال  5000

26 
بالبيانات   ونية  االلكتر الهيئة  منصة  تزويد  عدم 

 المطلوبة وفق متطلبات الالئحة. 
 خمسة آالف ريال  5000

27  . ي
ي للنظام التقن 

 خمسة آالف ريال  5000 عدم توفت  الدعم الفن 

28 
والسائقي    عدم   المركبات  عىل  للرقابة  آلية  وضع 

 ومشاركتها مع الهيئة. 
 خمسة آالف ريال  5000

29 
إظهار بيانات الرحلة والسائق والمركبة للمستفيد عدم  

 من الخدمة. 
 ثالثة االف ريال  3000

للمستفيد عدم   30 وإرسالها  الخدمة  تفاصيل  إظهار 
 تفاصيل الطلب وتكلفته وحالته. ك

 ثالثة االف ريال  3000

 ألف ريال  1000 عدم تمكي   المستفيد من التقييم.  31

 ألف ريال  1000 التقييم للمستفيد. عدم إظهار نتائج  32

33 
ي 
  عدم تدريب السائقي   عىل التعامل مع النظام التقن 

 . من قبل مقدم الخدمة
 ألف ريال  1000

34 
إشعار   عدم  أو  لألسعار  واضحة  سياسة  وجود  عدم 

ها. بشكل رسمي الهيئة  ي حال تغيت 
 ف 

ي  2000
 ريال ألف 

35 
اإللغاء  عدم   وآلية  السعر  عىل  المستفيد  إطالع 

داد   آلية الدفع قبل الموافقة عىل الطلب. و واالستر
ي ريا 2000

 ل ألف 

36 
عدم توفت  وسائل التواصل الالزمة عىل مدار ساعات  

 العمل للشكاوى واالستفسارات والبالغات. 
 ثالثة آالف ريال  3000

37 
ي عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى  

الهيئة ف 

ها.   حال تغيت 
 ألف ريال  1000

38 

عملية   أطراف  بيانات  لحماية  آمن  نظام  توفت   عدم 

عىل  والحفاظ  والتجسس  وسات  الفت  من  النقل 

 شيتها. 

 ثالثة آالف ريال  3000
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39 
اق لبيانات أطراف   عدم إبالغ الجهات المعنية بأي اختر

 عملية النقل. 
 ثالثة آالف ريال  3000

40 

المعلومات   أو  النقل  عملية  أطراف  بيانات  استخدام 

آخر   غرض  ألي  الخدمة  من  استفادتهم  عن  الناتجة 

 . قبل الحصول عىل موافقتهم

 ثالثة آالف ريال  3000

41 
عدم توفت  سياسة لخصوصية البيانات وفق األنظمة  

 المعمول بها بالمملكة. 
 ثالثة آالف ريال  3000

42 
الهيئة   مراجعة  )عدم  مدة  من  10خالل  أيام  ة  ( عشر

 تاري    خ االستدعاء من قبل الهيئة. 
 ثالثة آالف ريال  3000

43 
تطلبها  ي 

النر والمعلومات  بالبيانات  الهيئة  تزويد  عدم 

 خالل مدة المحددة. 
ي ريال  2000

 ألف 

44 

عدم تمكي   مراقب الخدمة من االطالع عىل سجالت  

المستندات ذات المرخص له، وتزويده بالمعلومات أو  

 العالقة بالخدمة. 

ي ريال  2000
 ألف 

45 
ي الكيان  عدم  

إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديالت ف 

ي لمقدم الخدمة. 
 القانون 

ي ريال  2000
 ألف 

46 

المادة   ي 
ف  الواردة  البنود  من  أي  الرابعة  مخالفة 

ون المخالفات    والعشر جدول  ي 
ف  ترد  ولم  بالالئحة 

 والعقوبات. 

 ريال خمس مئة  500

47 
الخدمة بتقديم  خاصة  سياسة  وضع  مع    عدم 

 . المستفيد 
 خمسة آالف ريال  5000

 خمسة آالف ريال  5000 عدم تطبيق سياسة تقديم الخدمة.  48

49 
مع   للتواصل  مفوض  أو  تعيي   شخص مسؤول  عدم 

 الهيئة. 
 ألف ريال  1000

 


