
١ 
 آلیة تنفیذ أحكام الالئحة المنظمة لنشاط نقل السیارات وسحب المركبات 

 ل�شاط نقل السيارات و��ب املركبات مة ظاملنلالئحة أح�ام ا آلية تنفيذ

 
) ١١/٤١/١رقـــــــــم (مجلـــــــــس إدارة ال�يئـــــــــة النقـــــــــل رئـــــــــ�س وز�ـــــــــر  معـــــــــا��بقـــــــــرار دة املعتـمــــــــ  ل�شـــــــــاط نقـــــــــل الســـــــــيارات و�ـــــــــ�ب املركبـــــــــاتاملنظمـــــــــة حـ�ــــــــام الالئحـــــــــة أتطبـــــــــق 
 ما ي��:  ةمراعا �تمو ، ـ�ـ ٨/٥/١٤٤١تار�خ من  اعتباراً   �ـ٢٧/٠١/١٤٤١وتار�خ 

 

 
    م�شآت):(نقل السيارات و��ب املركبات ع�� الطرق أوًال: ترخيص �شاط 

 آلية التنفيذ/التطبيق النص الفقرة البند املادة

٣ - ٤ 

ـــد األد�ــــــــى  ــــوف�� ا��ـــــ ـــ ــــن عــــــــددتـ ـــ مركبــــــــات النقــــــــل و/أو ال�ــــــــ�ب الالزمــــــــة ملمارســــــــة  مـ
ـــــــــن ( ـــــــــل عـــــ ـــــــــ� أال يقـــــ ـــــــــاط، ع�ـــــ ـــــــــ ١٠ال�شـــــ ـــــــــات عـ�ــــ ـــــــــدن مســــــــــــــتوى  �) مركبـــــ ـــــــــة مـــــ اململكـــــ

ـــــات و  واملراكــــــــــز اإلدار�ــــــــــة التا�عــــــــــة ل�ــــــــــا، و��ــــــــــون مملوـ�ـــــــــًا للم�شــــــــــأة �شــــــــــ�ل ا��افظـــــ
مباشـــــــــــر، أو باإليجـــــــــــار التمـــــــــــو��� ع�ـــــــــــ� أن ت�ـــــــــــون امل�شـــــــــــأة مســـــــــــتخدم فع�ـــــــــــ�، مـــــــــــع 

ـــــ�  ـــــا ورد �ـ ـــــالل بمـ ـــــدم اإلخـ ـــــادةعـ الثامنــــــة عشــــــر مــــــن �ــــــذه الالئحــــــة، و�جــــــوز بقــــــرار  املـ
ـــــــراخيص م ـــ ـــــــ� تـ ـــ ــلة ع�ـ ـــ ـــــــآت ا��اصـــــ ـــ ـــــــماح للم�شـ ـــ ـــــــرئ�س السـ ـــ ـــــن الـ ـــــــود مـــــ ـــ ـــــــات الوقـ ـــ حطـ

ع�ــــــــ� الطــــــــرق بــــــــ�ن املــــــــدن ومواقــــــــف الشــــــــاحنات بممارســــــــة ال�شــــــــاط دون االل�ــــــــ�ام 
 با��د األد�ى.

ـــــ�  ـــ ـــــآت ت�ت�ـــــ ـــ ـــــة للم�شـــــ ـــ ـــــنح م�لـــــ ـــ ــــــ١٤٤٢/  ٨/٥بتـــــــــــــار�خ تمـــــ ـــ ـــــد  ـ�ــــ ـــ ـــــ�يفاء ا��ـــــ ـــ الســـــ
ــــن  أالاألد�ـــــــــى للمركبـــــــــات الـــــــــالزم ملمارســـــــــة ال�شـــــــــاط، ع�ـــــــــ�  ــــل عـــــ ــــركبت�نيقـــــ  مـــــ

ـــــ)  ٨/٥/١٤٤١م�ــــــــ�لة �ــــــــ� اململكــــــــة قبــــــــل تــــــــار�خ ( ـــ ــــد ـ� ـــ ــــى كحـ ـــ ــــ�ة  أد�ـ ـــ ــــالل ف�ـ ـــ خـ
 .امل�لة

 

 

 

 :نقل السيارات و��ب املركبات (أفراد)�� �شاط نقل أو ��ب : بطاقة �شغيل مركبة ثانياً 

 آلية التنفيذ/التطبيق  النص  الفقرة  البند  املادة

 املناسبة أن ي�ون حاصًال ع�� رخصة قيادة من الفئة   /ب١ - ١٢
ـــــغيل  ــة �شـــــ ـــ ـــــ� بطاقـــــ ـــــلة ع�ـــــ ــة ا��اصـــــ ـــ ـــــك املركبـــــ ـــــنح مالـــــ ســــــــــار�ة املفعــــــــــول يمـــــ

ــــــا�ع"ملمارســـــــــــة �شـــــــــــاط  ــــل البضـــــ ـــ ــــ�  "نقـــــ ـــ ـــة ت�ت�ـــــ ـــ ـــــ ٨/٥/١٤٤٢بتـــــــــــار�خ م�لـــــ ـــ ـ�ــــ
 الس�يفاء شرط ا��صول ع�� رخصة قيادة من الفئة املناسبة.

 

الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY



٢ 
 آلیة تنفیذ أحكام الالئحة المنظمة لنشاط نقل السیارات وسحب المركبات 

 

 ل��ساب ا��اص:نقل أو ��ب بطاقة �شغيل مركبة  ثالثًا:

 آلية التنفيذ/التطبيق النص الفقرة البند املادة

١٤ - 

 أن ي�ون لون مركبة النقل أو ال��ب وفقًا ملا يتم اعتماده من ال�يئة ج /١
ـــــذه ي ـــــم �ـــــ ـــــق حكـــــ ـــــرةطبـــــ مــــــــــن تــــــــــار�خ التطبيــــــــــق االلزامــــــــــي الــــــــــذي تحــــــــــدده  الفقـــــ

ــــفات  بأن ي�ــــــــون نظــــــــام النقــــــــل أو ال�ــــــــ� /د١  .ال�يئة ـــ ــــابق للمواصـ ـــ ــــة مطـ ـــ ــــ� املركبـ ـــ ــــتخدم �ـ ـــ املسـ
 املعتمدة من ال�يئة.

 تج��� مركبة النقل او ال��ب بمتطلبات السالمة املعتمدة. /ز ١
 

 النقل: ةمركب :را�عاً 

 آلية التنفيذ/التطبيق النص الفقرة البند املادة

١٨ - 

ــــتخدم ١ ـــ ــــر�ن ٢٠�ـــــــ� ال�شـــــــاط عـــــــن ( ةأال يز�ـــــــد العمـــــــر ال�شـــــــغي�� للمركبـــــــة املسـ ـــ ) عشـ
 العمر ال�شغي��  لتطبيق�ـ ٨/٥/١٤٤٢تمنح م�لة ت�ت�� بتار�خ  سنة من سنة الصنع.

٢ 
ــــن ( ـــ ــــة عـ ـــ ــــغي�� للمركبـ ـــ ــــر ال�شـ ـــ ــــد العمـ ـــ ــنع ٥أال يز�ـ ــ ـــ ــــنة الصـ ـــ ــــن سـ ـــ ــــنوات مـ ـــ ــــس سـ ـــ ) خمـ

 . وذلك عند دخول املركبة لل�شاط
ـــــ�لة  ـــــات امل�ـ ـــــع املركبـ ـــــرة جميـ ـــــذه الفقـ ـــــم �ـ ـــــن حكـ ـــــ�ث�� مـ ـــــة �سـ ـــــ� اململكـ ـــــل �ـ نقـ

 . .�ـ٨/٥/١٤٤١تار�خ خاص أو الصادر ل�ا بطاقة جمركية قبل 
 .أن ي�ون لون املركبة وفقًا ملا يتم اعتماده من ال�يئة ٧

ـــــذه  ـــــم �ـــــ ـــــق حكـــــ ـــــرةيطبـــــ مــــــــــن تــــــــــار�خ التطبيــــــــــق االلزامــــــــــي الــــــــــذي تحــــــــــدده  الفقـــــ
 ال�يئة 

أن ي�ـــــــــون نظـــــــــام النقـــــــــل وال�ـــــــــ�ب املســـــــــتخدم �ـــــــــ� املركبـــــــــة مطـــــــــابق للمواصـــــــــفات  ٨
 .املعتمدة من ال�يئة

 تج��� مركبة النقل او ال��ب بمتطلبات السالمة املعتمدة ٩

 

 

 

الهيئة العامة للنقل
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٣ 
 آلیة تنفیذ أحكام الالئحة المنظمة لنشاط نقل السیارات وسحب المركبات 

 

 : ف��ات القيادة والراحة للسائق�ن:خامساً 

 آلية التنفيذ/التطبيق النص الفقرة البند املادة

٢٠ - - 

أو ��ب السيارات ل��ساب ا��اص    ال��ص الذي �عمل �� نقلع�� الناقل أو  
النقل أو  والسائق أثناء عمليات  مركبة النقل و/أو ال��برصد أداء االل��ام ب

أثناء ا��ركة شامًال سرعة مركبة النقل و/أو  اليومية   ��ركةا ���يلال��ب، و 
ال��ب، وعدد ساعات القيادة والراحة، وف��ات التوقف، وقراءة املسافة عند  

ورقم بطاقة  ال��خيص رقم و الوقت، و التار�خ، و  بداية و��اية يوم العمل،
ال�شغيل ملركبة النقل و/أو ال��ب وفق العناصر واملتطلبات وآلية نقل  

 البيانات ال�� تحدد�ا ال�يئة 

ـــــذه  ـــــم �ـــــ ـــــق حكـــــ ـــــرةيطبـــــ ـــــدده مــــــــــن تــــــــــار  الفقـــــ ـــــذي تحـــــ ـــــي الـــــ ـــــق االلزامـــــ �خ التطبيـــــ
 ال�يئة 

 

 :ال�شغيل: سادساً 

 آلية التنفيذ/التطبيق النص الفقرة البند املادة

ركبة ال��ب ال�� �عمل �� ال�شاط واملرخصة  متقتصر قيادة مركبة النقل و  ١ - ٢٥
 للفرد ع�� مالك�ا أو من يفوضھ كسائق مساعد �شرط أن ي�ون سعودي

ـــــنح  ـــــك يمـــــ املركبــــــــــة ا��اصــــــــــلة ع�ــــــــــ� بطاقــــــــــة �شــــــــــغيل ســــــــــار�ة املفعــــــــــول مالـــــ
ــــ�  ملمارســـــــــــة �شـــــــــــاط "نقــــــــــــل البضـــــــــــا�ع" ـــ ـــة ت�ت�ـــــ ـــ ـــــ ٨/٥/١٤٤٢بتـــــــــــار�خ م�لـــــ ـــ ـ�ــــ

ـــــ�يفاء  ــاعد الســـــ ـــ ـــــائق مســـــ ـــــو�ض ســـــ ـــــھ او تفـــــ ـــــة بنفســـــ ـــــادة املركبـــــ ـــــب قيـــــ متطلـــــ
 .سعودي

يجب ع�� الناقل االل��ام بتحصيل أجور النقل وفقًا لسياسة تحديد أجور   ٢ - ٢٥
 املعتمدة من ال�يئة النقل  

ــــذه ي ـــ ــــم �ـ ـــ ــــق حكـ ـــ ــــرةطبـ ـــ مــــــــن تــــــــار�خ التطبيــــــــق االلزامــــــــي الــــــــذي تحــــــــدده  الفقـ
  .ال�يئة

٢٦ - - 
يجب ع�� الناقل أو ال��ص الذي يقوم بنقل السيارات أو ��ب املركبات  
ل��ساب ا��اص االرتباط بأي أنظمة إلك��ونية تحدد�ا ال�يئة لتقديم خدمة  

 إصدار وثيقة النقل.
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٤ 
 آلیة تنفیذ أحكام الالئحة المنظمة لنشاط نقل السیارات وسحب المركبات 

 

 : وثيقة نقل البضا�ع:سا�عاً 

 آلية التنفيذ/التطبيق النص الفقرة البند املادة

٣١ - 
- ١ 

ــيارات أو �ــــــــــــــ�ب  ــ� الناقــــــــــــــل أو ال�ـــــــــــــ�ص الـــــــــــــذي يقــــــــــــــوم بنقـــــــــــــل الســـــــــــ يجـــــــــــــب ع�ـــــــــــ
ــــ�ب  ــــل أو �ـــــ ــة نقـــــ ــ ــــل عمليـــــ ــــل ل�ـــــ ــة نقـــــ ــ ــــدار وثيقـــــ ــــاص إصـــــ ــــاب ا��ـــــ ــــات ل��ســـــ املركبـــــ

 وفق النموذج وآلية اإلصدار املعتمدة من ال�يئة.

ــــذه  ـــ ــــم �ـ ـــ ــــق حكـ ـــ ــــرةيطبـ ـــ مــــــــن تــــــــار�خ التطبيــــــــق االلزامــــــــي الــــــــذي تحــــــــدده  الفقـ
 ال�يئة
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