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شــروط وضــوابــط تــرخــيص نــشاط 
تــأجــير الســيارات ونــشاط وســيط 
الــــــتأجــــــير عــــــبر الــــــتطبيقات أو 

المواقع اإللكترونية 



الباب االول: 
أحكام تمهيدية 

المادة (1):  
يـقصد بـاأللـفاظ والـعبارات الـتالـية –أيـنما وردت فـي هـذه الشـروط - الـمعانـي الـمبينة أمـامـها مـا لـم يـقتض سـياق الـنص خـالف 

ذلك: 

الهيئة العامة للنقل أو أحد فروعها.الهيئة1

رئيس الهيئة العامة للنقل.الرئيس2

الالئحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار معالي وزير النقل الالئحة3
رقم (120/41/1) وتاريخ 7/5/1441هـ.

نشاط تأجير 4
السيارات  

القيام بتأجير السيارات المملوكة للمنشأة المرخصة بممارسة النشاط عبر التطبيقات أو 
المواقع اإللكترونية. 

نشاط وسيط 5
التأجير

القيام بتأجير السيارات المملوكة لألفراد عبر التطبيقات و/أو المواقع اإللكترونية.

تطبيق مصمم ليعمل على أنظمة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي.النظام التقني6

نشاط تأجير السيارات ووسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع اإللكترونية.النشاط7

وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على مزاولة النشاط وفق أحكام هذه الالئحة.الترخيص8

شروط وإجراءات الترخيص لمزاولة النشاط.الشروط9

كل شخصية اعتبارية كالمؤسسات والشركات.المنشأة10

الشخص الطبيعي أو االعتباري مالك المركبة المؤجرة.المؤجر11

الشخص الطبيعي أو االعتباري المتعاقد مع المؤجر.المستأجر12

بطاقة 13
التشغيل

وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسيارة بالعمل في النشاط.

الوثيقة الموحدة المعتمدة من الهيئة والتي تحدد نطاق المنفعة وااللتزامات العقد14
والحقوق بين أطراف العقد.

السيارة التي تستخدم في النشاط وتخضع لمواصفات وشروط ممارسة النشاط.السـيــــارة15

الكشف على السيارة بشكل كامل في إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدةالفحص الفنـي  16

الحد األدنى 17
للسيارات

أقل عدد من السيارات يجب توفيره للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تأجير 
السيارات.

العمر 18
التشغيلي

المدة القصوى المعتمدة الستخدام السيارة في النشاط.
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المادة (2) ننطاق سريان الالئحة: 
تســـري أحـــكام هـــذه الشـــروط عـــلى مـــمارســـي نـــشاط تـــأجـــير الســـيارات ونـــشاط وســـيط الـــتأجـــير عـــبر الـــتطبيقات أو الـــمواقـــع 

اإللكترونية.  

المادة الثالثة: ممارسة النشاط: 
يـقتصر الـترخـيص لـمزاولـة الـنشاط عـلى الـمنشآت فـقط، وال يـجوز مـمارسـة الـنشاط دون الـحصول عـلى الـترخـيص، أو بـعد 1.

انتهائه أو إلغائه، أو خالل فترة إيقافه.
يقتصر ممارسة نشاط تأجير السيارات اإللكتروني على تأجير السيارات المملوكة للمنشأة فقط. 2.
يقتصر ممارسة نشاط وسيط التأجير اإللكتروني على تأجير السيارات المملوكة لألفراد السعوديين فقط.  3.

الباب الثاني: الترخيص  

المادة الرابعة:  
يشـترط لـحصول الـمنشأة عـلى تـرخـيص لـمزاولـة الـنشاط، تـقديـم طـلب عـبر قـنوات الهـيئة الـمعتمدة، واسـتيفاء الـمتطلبات 1.

التالية: 
سجـل تـجاري مـقتصر عـلى الـنشاط سـاري الـمفعول، ويـجوز الجـمع بـين أكـثر مـن نـشاط نـقل أو نـشاط داعـم لـه فـي ذات 1.

السجل.
شهادة تسجيل عالمة تجارية للنظام التقني المستخدم في تقديم الخدمة.2.
شهادة التأمينات االجتماعية سارية المفعول.3.
شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).4.
توفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة.5.
تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه.6.

سند بموجبه تنتهي العالقة التعاقدية أو االلتزامات المالية بين أطراف العقد.المخالصة19

قياس مدى رضى المستأجر والمؤجر.التقييم20

منصة إلكترونية تمكن الهيئة والجهات ذات العالقة من المتابعة اآلنية للعمليات منصة الهيئة21
التشغيلية للنقل البري وتتيح التحقق من الحالة النظامية واألمنية للمركبة.

المسند له نظامًا صالحية الرقابة والتفتيش للتأكد من االلتزام بأحكام هذه الالئحة، مراقب الخدمة22
وضبط المخالفات في حال اإلخالل بأي منها.

نموذج ورقي أو إلكتروني ُيحرر من قبل مراقب الخدمة ويتضمن مخالفات ألحكام هذه محضر الضبط23
الشروط أو لوائح نظام النقل األخرى.

الغرامات 24
المالية

المبالغ التي ُتفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه الشروط أو لوائح نظام النقل 
العام على الطرق.

نظام النقل 25
العام

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم (م/25) وتاريخ 21/06/1397هـ وما يطرأ عليه من تعديالت.

نظام المرور 26
والئحته 
التنفيذية

نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، والئحته 
التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (7019) وتاريخ 3/7/1429هـ، وما يطرأ 

عليهما من تعديالت.

نظام إيرادات 27
الدولة

نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 18/11/1431هـ 
والئحته التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري رقم (901) وتاريخ 24/02/1439هـ وما يطرأ 

عليها من تعديالت.
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ضـمان مـالـي بـاسـم الهـيئة بـمبلغ وقـدره (250,000) مـئتان وخـمسون ألـف ريـال، ويـجوز لـلرئـيس االسـتثناء مـن ذلـك 7.
لألعمال الريادية أو المنشآت العاملة في حاضنات األعمال لمرة واحدة فقط.

االرتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.8.

تــوفــير الحــد األدنــى الــالزم لــمزاولــة نــشاط تــأجــير الســيارات عــلى أن ال يــقل عــن (100) مــئة ســيارة، عــلى أن تــكون 9.
الســيارات مــملوكــة لــلمنشأة، أو مــن خــالل عــقود الــتأجــير الــتمويــلي عــلى أن تــكون الــمنشأة المســتخدم الــفعلي 

للسيارات.
مـع عـدم اإلخـالل بـالـمادة (الـتاسـعة)، تـكون السـيارة جـديـدة ولـم يسـبق تـسجيلها فـي الـمملكة عـند إدخـالـها للخـدمـة 10.

في النشاط.
يستثنى نشاط تأجير السيارات من حكم الفقرة (ز)، ويستثنى نشاط وسيط التأجير من حكم الفقرة (ط) والفقرة (ي).2.
تسـتوفـي الـمنشأة جـميع شـروط ومـتطلبات إصـدار الـترخـيص، خـالل فـترة (90) يـومـًا -بحـد أقـصى- مـن تـاريـخ تـقديـم الـطلب، 3.

عتبر الطلب ملغي. وإال ا�
مــع مــراعــاة مــا ورد فــي الــفقرة (1) مــن هــذه الــمادة، يــصدر الــترخــيص لــممارســة الــنشاط بــعد ســداد الــمقابــل الــمالــي 4.

والغرامات المالية (إن وجدت) باسم المنشأة ولمدة سنة واحدة. 

المادة الخامسة: 
شـروط الـترخـيص الـواردة فـي الـفقرة (هـ،ز،ح،ط) مـن (1)  مـن الـمادة (الـرابـعة) مـالزمـة لسـريـانـه، وفـي حـال اإلخـالل بـأي مـن هـذه 
الشـروط؛ يــتـم إيـقـاف الـترخـيص، عـلى أن ال يـمارس الـنشاط حـتى اسـتكمال الشـرط مـع عـدم اإلخـالل بـحق الهـيئة بـإيـقاع الـغرامـة 

المالية المقررة عن ذلك الشرط. 

المادة السادسة: 
مـع مـراعـاة مـا ورد فـي الـفقرة (1) مـن الـمادة (الـرابـعة)، يـتم تجـديـد الـترخـيص بـطلب مـن الـمرخـص لـه لـمدة مـماثـلة وبـعد سـداد 

الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية: 
تـقديـم طـلب التجـديـد واسـتيفاء جـميع شـروطـه خـالل الـفترة الـتي تسـبق تـاريـخ انـتهاء صـالحـية الـترخـيص بـ(90) تـسعين يـوًمـا، 1.

وإال يتم إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية إن وجدت. 
سريان العمر التشغيلي للسيارات المسجلة. 2.
تقديم شهادة سعودة سارية المفعول. سداد المقابل المالي (إن وجد). 3.

ويستثنى نشاط وسيط التأجير من حكم الفقرة (2) من هذه المادة. 
المادة السابعة: 

مـع مـراعـاة مـا ورد فـي الـفقرة (1) مـن الـمادة (الـرابـعة)، يـجوز الـتنازل عـن الـترخـيص بـنفس الـرقـم وتـاريـخ الـصالحـية ، ووفـق 
المتطلبات اآلتية: 

موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.1.

أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يتم الترخيص له لممارسة النشاط.2.

أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه. 3.

أن تستمر مسؤولية المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.4.

سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت). 5.

سداد المقابل المالي (إن وجد). 6.

عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.7.

أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية ألحكام هذه الشروط وكذلك التعليمات ذات العالقة.8.

استيفاء إجراءات التنازل خالل مدة (60) ستين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل، وإال اعتبر الطلب الغيًا. 9.

المادة الثامنة: 
يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفًقا للضوابط التالية: 1.

سريان شهادة الزكاة والدخل. 1.

سداد المقابل المالي (إن وجد). 2.
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يتم إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) في الحاالت التالية: 2.
تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو النتهاء مدتها أو بحكم قضائي. 1.
وفاة صاحب المؤسسة الفردية. 2.
انتهاء الترخيص دون تجديده. 3.
التنازل عن الترخيص دون الحصول موافقة الهيئة المسبقة. 4.

مــع مــراعــاة مــا ورد فــي الــفقرة (2/ب) مــن هــذه الــمادة، يــجوز لــورثــة صــاحــب الــمؤســسة الــفرديــة الــمتوفــى خــالل (90) 3.
تـسعين يـوًمـا مـن تـاريـخ الـوفـاة طـلب تـصحيح وضـع الـمؤسـسة الـنظامـي لـالسـتمرار فـي مـمارسـة الـنشاط عـلى أن يتعهـد 

الوكيل الشرعي للورثة بااللتزام بأحكام هذه الالئحة خالل مدة التصحيح. 

الباب الثالث: السيارة 

المادة التاسعة:  
مـع عـدم اإلخـالل بـأحـكام نـظام الـمرور والئـحته الـتنفيذيـة، والـمواصـفات الـقياسـية الـخاصـة بـالسـيارات الـمعتمدة مـن قـبل 1.

الهــيئة الــسعوديــة لــلمواصــفات والــمقايــيس والــجودة، يــجوز لــلمنشأة الــمرخــص لــها فــي الــنشاط؛ تــسجيل كــافــة أنــواع 
السيارات المخصصة لنقل الركاب والتي ال يزيد عدد مقاعدها عن تسعة مقاعد.

يجب أال يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في النشاط عن خمسة سنوات من تاريخ سنة الصنع. 2.

مــع عــدم اإلخــالل بــأحــكام الــمادة الــعاشــرة، يــجب عــلى الــمنشأة الــمرخــص لــها فــي نــشاط تــأجــير الســيارات الــحصول عــلى 3.
بـطاقـة تـشغيل لـكل سـيارة تـعمل فـي الـنشاط بشـرط أن تـكون السـيارة جـديـدة ولـم يسـبق تـسجيلها فـي الـمملكة، أو الـتي 
لـم يـمضي عـلى تسجـليها داخـل الـمملكة أكـثر مـن 3 شـهور شـريـطة ان تـكون سـنة صـنع السـيارة هـو سـنة تـقديـم الـطلب 

إلدخالها بالنشاط أو السنة التي قبلها أو التي تليها.  

المادة العاشرة: 
يجب على المنشأة المرخص لها في النشاط تسجيل كل سيارة تعمل في النشاط وفق الشروط التالية: 

أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول. 1.

أن تكون شهادة الفحص الفني للسيارة سارية المفعول. 2.

أن تـكون وثـيقة الـتأمـين عـلى السـيارة سـاريـة الـمفعول، شـريـطة أن تـكون الـتغطية الـتأمـينية شـامـلة فـي حـال مـمارسـة 3.
نشاط وسيط التأجير. 

المادة الحادية عشرة: 
تـصدر بـطاقـة تـشغيل السـيارة لـمدة سـنة بـعد سـداد الـمقابـل الـمالـي والـغرامـات الـمالـية (إن وجـدت)، عـلى أال يـتجاوز تـاريـخ 1.

صالحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للسيارة أو رخصة سير المركبة أيهم أقرب. 
مـع عـدم اإلخـالل بـالـمادة (الـعاشـرة) ، تجـدد بـطاقـة الـتشغيل بـطلب مـن الـمنشأة الـمرخـص لـها فـي نـشاط تـأجـير السـيارات 2.

بـعد سـداد الـمقابـل الـمالـي والـغرامـات الـمالـية (إن وجـدت) لـمدة مـماثـلة،  بـحيث يـتم تـقديـم الـطلب قـبل تـاريـخ انـتهاء 
صـالحـية بـطاقـة الـتشغيل بـمدة (30) ثـالثـين يـوًمـا، عـلى أال يـتم تـشغيل السـيارة بـعد انـتهاء بـطاقـة الـتشغيل. ويـسمح 

بطلب تجديد بطاقة التشغيل خالل مدة (60) ستين يوًما من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير. 
ُتلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) ستين يوًما من تاريخ انتهائها دون تجديدها. 3.
يــجوز إلــغاء بــطاقــة تــشغيل الســيارة بــطلب مــن الــمنشأة الــمرخــص لــها فــي نــشاط تــأجــير الســيارات، بــعد ســداد الــغرامــات 4.

المالية (إن وجدت). 

المادة الثانية عشرة:  
يـجوز للهـيئة طـلب إخـضاع أي سـيارة لـلفحص الـفني قـبل انـتهاء مـدة صـالحـيته عـند وقـوع حـادث يـؤثـر عـلى مـكونـات وأجـزاء 

السيارة الرئيسية ذات الصلة بالسالمة. 
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الباب الرابع: التشغيل 

المادة الثالثة عشرة: 
يـجب عـلى الـمنشأة الـمرخـص لـها بـممارسـة الـنشاط الـتقيد بـالـمتطلبات والـبيانـات والـمعلومـات الـواردة فـي الـباب الـرابـع (الـعقد) 
مـن الـالئـحة، وتسـتثنى الـمنشأة مـن حـكم الـمادة (28)، والـفقرة (1) مـن الـمادة (26)فـي حـال كـان الـتأجـير بـالـيوم، والـفقرة (1) 

من المادة (27) في حال كان التأجير بالساعة أو الدقيقة. 

المادة الرابعة عشرة: 
تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط باآلتي: 

التقيد بكافة األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.1.

التقيد باألنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع اإللكتروني. 2.

استمرار االرتباط بمنصة الهيئة خالل فترة سريان الترخيص ووفق متطلبات الهيئة.3.

تزويد منصة الهيئة بالبيانات المطلوبة بشكل آني، ووفق متطلبات الهيئة.4.

تمكين المستأجر والمؤجر من التقييم.5.

إظهار نتائج التقييم قبل تنفيذ عملية التأجير. 6.

وجود سياسة واضحة لألسعار.7.

توفير وسائل التواصل الالزمة للشكاوى واالستفسارات والبالغات.8.

تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.9.
توفير نظام آمن لحماية بيانات أطراف العقد من الفيروسات والتجسس. 10.
إبالغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات أطراف عملية النقل.11.
عدم إساءة استخدام بيانات أطراف العقد، والحصول على موافقتهم عند استخدامها ألي أغراض أخرى. 12.
توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.13.
مراجعة الهيئة خالل مدة (10) عشرة أيا م من تاريخ االستدعاء من قبل الهيئة.14.
تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها خالل مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة من وقت الطلب.15.
أخذ موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل على كيان المنشأة القانوني.16.
تـمكين مـراقـب الخـدمـة مـن االطـالع عـلى سـجالت مـقدم الخـدمـة، وتـزويـده بـالـمعلومـات أو المسـتندات ذات الـعالقـة 17.

بالخدمة. 

المادة الخامسة عشرة:
تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالشروط التشغيلية التالية:

الـتحقق مـن إثـبات الـهويـة الـمعتمدة ورخـصة الـقيادة الـخاصـة بـالمسـتأجـر والـمفوضـين بـالـقيادة وسـريـان صـالحـيتها، وتـطابـق 1.
شـروط الـتغطية الـتأمـينية الـمنصوص عـليها فـي بـنود وثـيقة تـأمـين السـيارة عـلى المسـتأجـر والـمفوضـين، وتتحـمل الـمنشأة 

المرخص لها كامل المسئولية المترتبة على مخالفة ذلك.
اعتبار تاريخ ووقت اإلبالغ عن الحادث الذي يقع على السيارة هو نهاية عقد التأجير.2.
اعتبار تاريخ ووقت محضر اإلبالغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير.3.
إعادة المبالغ المحتجزة للمستأجر بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه فور إعادة السيارة بحالة فنية سليمة.4.
إنهاء عقد تأجير السيارة وإلغاء التفويض فور استالم السيارة أو االنتهاء من عملية التأجير ألي سبب من األسباب.5.
عدم استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد. 6.
تزويد المستأجر بنسخة المخالصة عند إعادة السيارة.7.
عـدم تحـميل المسـتأجـر تـكالـيف قـطع الـغيار االسـتهالكـية واسـتبدالـها الـتي لـم يـثبت فـيها سـوء االسـتخدام أو اإلهـمال مـن 8.

المستأجر أو المفوض.
عدم تحميل المستأجر تكاليف نقل السيارة المتعطلة التي لم يثبت مسئولية المستأجر أو المفوض فيها عن العطل.9.
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عـدم تحـميل المسـتأجـر تـكالـيف تـغيير زيـت المحـرك إذا قـام بـإعـادتـها ولـم يـتجاوز الـمسافـة الـالزمـة لـتغيره الـمنصوص عـليها 10.
بالعقد.

اإلفـصاح عـن نـوع الـتغطية الـتأمـينية فـي الـعقد حسـب وثـيقة الـتأمـين الـصادرة للسـيارة، ونسـبة التحـمل (إن وجـدت)، وأي 11.
تكاليف أخرى متعلقة بالتأمين، وتوقيع أو مصادقة المستأجر على ذلك.

تحـديـد نسـبة التحـمل فـي الـعقد بـناًء عـلى الـقدر الـمنصوص عـليه فـي بـنود وثـيقة الـتأمـين الـصادرة للسـيارة مـن شـركـات 12.
التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.

عدم ممارسة نشاط من خالل مكتب أو فرع.13.

عدم تقديم خدمة التأجير بالسائق. 14.

المادة السادسة عشرة:
تلتزم المنشأة المرخص لها عند مزاولة نشاط تأجير السيارات بالتالي: 

الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استخدام مواقف السيارات العامة أو الخاصة.1.

اسـتبدال السـيارة فـي حـالـة ظـهور أي خـلل فـني لـيس بسـبب تـقصير أو إهـمال مـن قـبل المسـتأجـر أو الـمفوضـين بسـيارة مـن 2.
ذات الـفئة، وفـي حـالـة عـدم تـوفـر سـيارة مـن ذات الـفئة يـتم اسـتبدالـها بسـيارة مـن الـفئة األعـلى الـتي تـليها، مـع عـدم 
تحـميل المسـتأجـر أيـة تـكالـيف إضـافـية، وإال فـيتم اسـتبدالـها بسـيارة مـن فـئة أقـل وفـقًا لـلتعرفـة الـمعلنة، بـعد مـوافـقة 

المستأجر على ذلك وإعادة فرق السعر للمسـتأجر. 
المادة السابعة عشرة: 

تلتزم المنشأة المرخص لها عند مزاولة نشاط وسيط التأجير بالتالي:  
تأجير السيارات المملوكة لألفراد السعوديين فقط.1.
االقتصار على تسجيل سيارة واحدة للفرد فقط. 2.
تكون السيارة مملوكة بشكل مباشر للفرد.3.

المادة الثامنة عشرة: 
تتحـمل الـمنشأة الـمرخـص لـها بـالـنشاط كـامـل المسـئولـية أمـام الهـيئة عـن الـمخالـفات الـتي ُتـقيد عـلى السـيارة وعـليها مـتابـعة 

االتي: -
صالحية وسالمة السيارة فنيًا للتأجير.1.
نظافة السيارة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتأجير.2.
العناية التامة بصيانة السيارة وحالتها الفنية، واالحتفاظ بسجل الصيانة الدورية للسيارة.3.
تجهـيز السـيارة بعجـلة احـتياطـية، ومـفتاح للعجـل، وآلـة رافـعة، وإشـارة الخـطر الـعاكـسة الـمثلثة الـشكل، وحـقيبة إسـعافـات 4.

أولية، وطفاية حريق، على أن تكون جميعها صالحة لالستخدام.
استالم السيارة عند إعادتها ألي سبب من األسباب، مع أحقية االحتفاظ في توثيق أي التزام مالي على المستأجر.5.
حــفظ الــمفقودات الــتي تــركــها أصــحابــها داخــل الســيارة وتســليمها إلــى أصــحابــها أو تســليمها بــأســرع وقــت ألقــرب مــركــز 6.

شرطة بموجب محضر ضبط يتضمن أوصافها وكل البيانات المعرفة لها. 

المادة التاسعة عشرة: 
يلتزم المستأجر باآلتي: 

إعادة السيارة بنفس الحالة التي استأجرها بها وكامل تجهيزاتها.1.

إعادة السيارة نظيفة داخليًا وخارجيًا.2.

إشعار المنشأة المرخص لها أو المؤجر بأي ُعطل فني يحدث للسيارة، وعدم إجراء أي إصالحات عليها إال بموافقته.3.

إشعار المنشأة المرخص لها أو المؤجر فور حجز السيارة من قبل الجهات المختصة ألي سبب من األسباب.4.

إشعار المنشأة المرخص لها أو المؤجر والجهات األمنية فور تعرض السيارة لحادث أو اكتشاف سرقتها. 5.

استخدام السيارة لألغراض الشخصية داخل نطاق حدود المنطقة الجغرافية المحددة في العقد.6.

عدم استخدام السيارة بشكل يؤدي إلى اإلضرار بمحرك السيارة أو أحد عناصرها، أو استخدامها ألغراض غير مشروعة.7.

عدم إجراء أي تعديالت على السيارة وتجهيزاتها، بما في ذلك العبث بعداد احتساب المسافات. 8.

 استخدام نوع الوقود المحدد في العقد.9.
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يتم إعادة السيارة في التاريخ والوقت المحدد في العقد، وأي تمديد له.10.

عدم استخدام السيارة من قبل أشخاص غير مفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة.11.

عدم نقل األشخاص أو البضائع بأجر.12.

عدم االشتراك في سباقات السيارات.13.

عدم دفع أو سحب سيارات أخرى أو سحب مقطورة.14.

عدم إعادة تأجير السيارة للغير.15.

تـقديـم تـقريـر لـلمنشأة عـن السـيارة مـن الـجهة الـمختصة فـي حـال وقـوع الـحوادث الـمروريـة أو تـعرضـها للسـرقـة أو األضـرار 16.
الناجمة عن الكوارث الطبيعية.   

القواعد المرورية للسير على الطرق.17.

عدم قيادة السيارة في حال عدم القدرة على القيادة.18.

المادة العشرون:   
يتحمل المستأجر التكاليف اآلتية: 

استئجار السيارة طيلة مدة العقد، وأي تمديد له، حسبما ورد في نصوص العقد.1.

تغيير زيت محرك السيارة في حال تجاوز المسافة المقطوعة الالزمة لتغير الزيت المنصوص عليها في العقد. 2.

نسبة التحمل (إن وجدت) المشار لها في العقد. 3.

قيمة الوقود وتعبئة هواء اإلطارات خالل فترة التأجير. 4.

األضرار الناجمة عن سوء استخدام السيارة.5.

األضـرار الـناجـمة عـن الـحوادث الـمروريـة، واألضـرار الـتي ال تـغطيها وثـيقة الـتأمـين أو الـتغطية الـتأمـينية اإلضـافـية المحـددة 6.
بالعقد.    

الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات المرورية. 7.

أجرة المواقف العامة المستخدمة. 8.

فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع السيارة وتجهيزاتها. 9.
إصالح أي تعديالت على السيارة دون موافقة المؤجر وذلك بعد تقييم الجهات المحايدة المعتمدة من قبل الهيئة. 10.

الباب الخامس: األحكام العامة 

المادة الحادية والعشرون:   
فــي حــال وجــود خــالف بــين أطــراف الــعقد جــراء تــقديــر األضــرار الــناتــجة عــن الــحوادث غــير الــمروريــة، أو ســوء االســتخدام، أو 
االســتهالك، تــلتزم الــمنشأة الــمرخــص لــها بــممارســة الــنشاط بــتقديــر الــضرر الــواقــع عــلى الســيارة عــن طــريــق جــهة الــتقييم 

المعتمدة من الهيئة، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير. 

المادة الثانية والعشرون:   
في حال نشوء خالف بين أطراف العقد فيرجع في ذلك للجهات المختصة. 

المادة الثالثة والعشرون: 
يـجب عـلى الـمنشأة الـمرخـص لـها الـوفـاء بجـميع الـتزامـاتـها تـجاه الـغير، وال تـعتبر الهـيئة خـلفًا عـامـًا أو خـاصـًا فـي ذلـك، سـواء 

خالل مدة سريان صالحية الترخيص أو بعد انتهائه أو خالل فترة إيقافه. 

المادة الرابعة والعشرون: 
تـتولـى الهـيئة ومـن ُيـسند إلـيه نـظاًمـا الـتحقق مـن االلـتزام بـأحـكام نـظام الـنقل الـعام وهـذه الشـروط، وتـطبيق وضـبط الـعقوبـات 

بشريًا وآليًا ألي مخالفة ألحكام النظام وهذه الشروط وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات الواردة بالشروط. 
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المادة الخامسة والعشرون: 
مـع مـراعـاة مـا لسـلطات الـضبط األخـرى مـن اخـتصاصـات، يـختص مـراقـب الخـدمـة (فـي حـال الـرصـد البشـري) بـصالحـية الـرقـابـة 
والــتفتيش وتــقييم األداء وضــبط الــمخالــفات، واتــخاذ اإلجــراء الــالزم فــي حــال مــخالــفة أي مــن أحــكام هــذه الشــروط؛ لــضمان 
تـقديـم الخـدمـة بـجودة عـالـية، ولـه عـلى سـبيل الـمثال ال الـحصر: االطـالع عـلى الـسجالت والـبيانـات ذات الـعالقـة بـمزاولـة الـنشاط 

وفق أحكام هذه الشروط، وتحرير محضر الضبط.  

المادة السادسة والعشرون: 
يجب على مراقب الخدمة(في حال الرصد البشري) االلتزام بما يلي: 

إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالمهام الموكلة إليه  1.

تحـريـر مـحضر الـضبط فـي حـال وجـود مـخالـفة ألي مـن أحـكام نـظام الـنقل الـعام عـلى الـطرق ولـوائـحه الـتنفيذيـة، عـلى أن 2.
يـتضمن: (اسـم الـمخالـف وبـيانـاتـه، ومـكان وتـاريـخ وقـوع الـمخالـفة، ووصـف الـمخالـفات الـمضبوطـة، ومـبلغ الـغرامـة الـمالـية 

المقررة عن كل مخالفة). 
إشعار المخالف بالمخالفة المرتكبة ألحكام هذه الالئحة.  3.
فـي حـال كـان اإلشـعار ورقـي، يـجب عـلى مـراقـب الخـدمـة تسـليم إشـعار بـالـمخالـفة الـمرتـكبة لـلمخالـف وأخـذ تـوقـيعه وفـي 4.

حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك. 
كـتابـة اسـم الـمخالـف وبـيانـاتـه فـي مـحضر الـضبط، وتحـديـد مـكان وتـاريـخ وقـوع الـمخالـفة، ووصـف الـمخالـفات الـمضبوطـة، 5.

ومبلغ الغرامة المالية المقررة عن كل مخالفة. 

المادة السابعة والعشرون: 
يــجوز لــكل ذي مــصلحة خــالل (14) يــومــًا مــن تــاريــخ ضــبط الــمخالــفة االعــتراض أمــام "لــجنة الــنظر فــي مــخالــفات الــنقل الــبري" 
الـمشكلة فـي الـمنطقة الـتي وقـعت بـها الـمخالـفة؛ وفـي جـميع األحـوال، يـجوز الـتظلم مـن قـرار الـلجنة أمـام الـمحكمة اإلداريـة 

خالل ثالثين يومًا من تاريخ قرار اللجنة. 

المادة الثامنة والعشرون: 
ال يخـل تـطبيق أحـكام هـذه الشـروط بـااللـتزامـات األخـرى الـمفروضـة عـلى الـمنشأة وفـقًا لـألنـظمة والـتعليمات الـمعمول بـها 

في المملكة العربية السعودية. 

المادة التاسعة والعشرون: 
تـبلغ الهـيئة الـمخالـف بـعد مـضي (60) سـتين يـوم مـن تـاريـخ اإلشـعار بـالـمخالـفة بـوجـوب السـداد، ويـحق للهـيئة ومـن ُيـسند إلـيه 
نـظاًمـا اتـخاذ اإلجـراءات الـالزمـة أمـام الـمحكمة الـمختصة للحجـز عـلى أمـوال الـمخالـف فـي حـدود قـيمة الـمخالـفة وفـًقا لـنظام 

إيرادات الدولة والئحته التنفيذية. 
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جدول المخالفات والعقوبات 

قيمة المخالفةوصف المخالفةم

5000 خمسة آالف ريالممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص ممارسة النشاط1

4000 أربعة آالف ريالممارسة النشاط خالل فترة إيقاف الترخيص2

5000 خمسة آالف ريالممارسة النشاط بترخيص منتهي3

5000 خمسة آالف ريالممارسة النشاط بترخيص ملغي4

5
تـأجـير الـمنشأة الـمرخـص لـها بـممارسـة الـنشاط سـيارة غـير مـخصصة لـنقل 

الركاب أو غير مسموح لها العمل بالنشاط
5000 خمسة آالف ريال

6
عـــدم ارتـــباط الـــمنشأة الـــمرخـــص لـــها بـــممارســـة الـــنشاط بـــاألنـــظمة 

اإللكترونية التي حددتها الهيئة
5000 خمسة آالف ريال

5000خمسة آالف ريالالتنازل عن ترخيص النشاط دون موافقة الهيئة المسبقة7

5000 خمسة آالف ريالتشغيل سيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد في النشاط8

5000 خمسة آالف ريالاإلخالل بشرط من شروط تسجيل السيارة الواردة في المادة العاشرة.9

5000 خمسة آالف ريالتأجير سيارة مملوكة للمنشأة بدون بطاقة تشغيل10

3000 خمسة آالف ريالتأجير سيارة مملوكة للمنشأة ببطاقة تشغيل منتهية11

5000 خمسة آالف ريالتأجير سيارة مملوكة للمنشأة ببطاقة تشغيل ملغية12

1000 ألف ريالالتأخير في تجديد بطاقة التشغيل13

5000 خمسة آالف ريالتأجير السيارات المملوكة للمنشأة بأقل من الحد األدنى المعتمد14

5000 خمسة آالف ريالممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارات غير مملوكة للمنشاة.15

5000 خمسة آالف ريالإخالل وسيط التأجير بأحد أحكام المادة السابعة عشرة16

3000 ثالثة آالف ريالاإلضافة على صيغة العقد دون موافقة الهيئة17

18
عـــدم تـــضمين الـــعقد ألي مـــن الـــمتطلبات أو الـــبيانـــات أو الـــمعلومـــات 

المطلوبة
4000 أربعة آالف ريال

500 خمسمائة ريالعدم االلتزام بتوقيع أو مصادقة المستأجر على العقد19

1000 ألف ريالعدم تزويد المستأجر بنسخة من العقد20

1000 ألف ريالعدم تزويد المستأجر بنسخة من المخالصة في حال طلب المستأجر21

2000 ألفي ريالإجراء تعديل على العقد دون موافقة من المستأجر22

4000 أربعة آالف ريالقيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالتأجير بالسائق23

24
عـدم الـتحقق مـن إثـبات الـهويـة الـمعتمدة أو رخـصة الـقيادة للمسـتأجـر أو 

المفوض
2000 ألفي ريال

25
عــدم الــتحقق مــن صــالحــية ســريــان إثــبات الــهويــة الــمعتمدة أو رخــصة 

القيادة للمستأجر أو المفوض
1000 ألف ريال

3000 ثالثة آالف ريالتأجير سيارة دون تغطية تأمينية وفق المعتمد26

27
عــدم الــتحقق مــن تــطابــق شــروط الــتغطية الــتأمــينية الــمنصوص عــليها 

في بنود وثيقة تأمين السيارة على المستأجر أو المفوض
1000 ألف ريال
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28
عــدم االســتمرار بــاالرتــباط بــمنصة الهــيئة خــالل فــترة ســريــان الــترخــيص 

ووفق متطلبات الهيئة.
5000 خمسة آالف ريال

5000 خمسة آالف ريالعدم تزويد منصة الهيئة بالبيانات المطلوبة وفق متطلبات الهيئة29

1000 ألف ريالعدم تمكين المستأجر والمؤجر من التقييم30

1000 ألف ريالعدم إظهار التقييم للطرفين قبل تنفيذ عملية التأجير31

500 خمسمائة ريالعدم وجود سياسة واضحة لألسعار32

33
عـدم تحـديـث الـعنوان الـبريـدي وبـيانـات وسـائـل الـتواصـل لـدى الهـيئة فـي 

حال تغييرها
1000 ألف ريال

34
عــــدم تــــوفــــر وســــائــــل الــــتواصــــل الــــالزمــــة لــــلشكاوى واالســــتفسارات 

والبالغات
3000 ثالثة آالف ريال

35
عــدم تــوفــر نــظام آمــن لحــمايــة بــيانــات أطــراف الــعقد مــن الــفيروســات 

والتجسس
3000 ثالثة آالف ريال

3000 ثالثة آالف ريالعدم إبالغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات أطراف العقد36

3000 ثالثة آالف ريالإساءة استخدام بيانات أطراف العقد37

38
عـدم الـحصول عـلى مـوافـقة أطـراف الـعقد عـند اسـتخدام بـيانـاتـهم ألي 

أغراض أخرى
3000 ثالثة آالف ريال

39
عـدم مـراجـعة الهـيئة خـالل مـدة (10) عشـرة أيـام مـن تـاريـخ االسـتدعـاء 

من قبل الهيئة
3000 ثالثة آالف ريال

40
إجـراء الـمنشأة الـمرخـص لـها بـممارسـة الـنشاط تـغيير فـي كـيانـها الـقانـونـي 

أو في ملكيتها دون موافقة الهيئة
5000 خمسة آالف ريال

41
عـدم تـزويـد الهـيئة بـالـبيانـات والـمعلومـات الـتي تـطلبها خـالل مـدة (24) 

ساعة من وقت الطلب
2000 ألفي ريال

42
عـــدم تـــمكين مـــراقـــب الخـــدمـــة مـــن االطـــالع عـــلى ســـجالت الـــمنشأة، 

وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العالقة بالنشاط
2000 ألفي ريال

43
عـــدم اعـــتبار الـــمنشأة الـــمرخـــص لـــها تـــاريـــخ ووقـــت اإلبـــالغ عـــن حـــادث 

السيارة هو نهاية العقد
1000 ألف ريال
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