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النسخة األولى 2022/01

الدليل االرشادي 
لممارسة نشاط

الخدمات اللوجستية



 ������� ا�����ب و�������� ا���ت ������
دة ��	 ������ ������� ������� ا������ ا�������
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وا�	� ���� ��ؤ�� ا�  ��� 2030.
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ل ������اءات ا������ إ	����� ����� ����§ا ا�������ف ���� ¨���©
 �����»�ام ا��
ا�¡� ����دات ا��ز����� ا�ر�� ��� ��� � �������	
�ت ا�����ط ا�»������

.����� ���ا�����و��� (���) ا��® ������ ا����� ا��

مقدمة



االشتراطات األساسية
للحصول على ترخيص

نشاط الخدمات اللوجستية

1. الحصــول علــى ســجل تجــاري 
اللوجســتية  الخدمـــــات  نشــــــاط 

(ايزك رقم 522931)

المنشــأة  2. طلــب مقــدم مــن 
عبر بوابة (نقل)

3. إصدار ترخيص مقيد للنشاط

للنشــــــــاط  بلديــــــــة  رخصــــــــة   .4
(الخدمات اللوجستية)

5. شهـــــــادة تأمينــات اجتماعيــــة 
سارية المفعول

فــي  والدخــل  الــزكاة  6. شــهادة 
الســجل  علــى  حــال مضــى ســنة 

التجاري

7. سداد المخالفات إن وجدت.

الدليل االرشادي لممارسة نشاط الخدمات اللوجستية

التسجيل � البوابة.

إصدار ال�خيص املقيد.

استكمال متطلبات اجلهات احلكومية ا�خرى.

إصدار ال�خيص النهائي.

خطوات إصدار ال�خيص ع� بوابة نقل



النسخة ا�و� 2022/01

الدليل االرشادي 
ملمارسة نشاط النقل التعليمي
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الالئحــة المنظمــة لنشــاط النقــل التعليمــي، الصــادرة بقــرار معالــي وزيــر النقــل 
رقم (1/41/119) وتاريخ 1441/05/07هـ.

����ا���� ا��

الدليل االس	شادي ملمارسة نشاط النقل التعليمي



أنواع املركبات
املسموح لها  ممارسة

هذا النشاط 

ال تقل مقاعدها عن 7 مقاعد وال يزيد عن 9 مقاعد
على أن ال يتجاوز عمرها 5 سنوات من سنة الصنع.

يجب أن يكون نوع تسجيل احلافلة أو 
السيارة  (نقل عام أو حافلة عامة). 

يجب أن تطبق املواصفات والتجهيزات الفنية داخل 
املركبة، واملذكورة � الالئحة املنظمة للنشاط.

الدليل االس	شادي ملمارسة نشاط النقل التعليمي

السيارات 

ال تزيد سعتها عن 15 راكب
على أن ال يتجاوز عمرها 10 سنوات من سنة الصنع.

احلافالت الصغ�ة

التي تزيد سعتها عن 15 راكب
على أن ال يتجاوز عمرها 10 سنوات من سنة الصنع.

احلافالت الكب�ة

لالطالع على اللئحة:



االش�اطات ا�ساسية
للحصول على ترخيص النقل التعليمي

"للمنشآت“

تقدمي الطلب ع¥ بوابة (نقل).

 � للمنشــــأة  جتـــــاري  سجـــــل 
نشاط النقل.

مناســب  رئيســي  مركــز   ªتوفــ
(ويســتثنى مــن ذلــك املنشــآت 
واجلهــــــــات التعليميــــــــة التـــــــي 
متــارس النشــاط بنفســها، متــى 
ــة  ــف الكافيـ ــرت املواقـــ ــا توفــــ م

الستيعاب أعداد احلافالت).

توفª 5 حافالت كحد أدنى. 

االجتماعيــة  التأمينــات  شــهادة 
سارية املفعول.

ســارية  والدخــل  الــزكاة  شــهادة 
املفعول.

توفª العنوان الوطني.

االرتبـــــــاط بأنظمـــــــة الهيئــــــــــة، 
ــات  ــا اجله ــي تتطلبه ــة الت وا¸نظم

ا¸خرى.

الدليل االس	شادي ملمارسة نشاط النقل التعليمي

مدة ال	خيص 3 سنوات. 

يجــــــب علــــــى املنشــــأة جتديــد 
فــ	ة  خــالل  الغــاءه  أو  ال	خيــص 

180 يوم قبل تاريخ انتهاءه. 

ــص  ــة للفح ــاع املركب ــب اخضــ يجــ
الــدوري والتغطيــة التأمينيــة طيلــة 

مدة التشغيل � النشاط.

احلصــول  املنشــأة  علــى  يجــب 
علــى بطاقــة تشــغيل لــكل مركبــة 
ــم  ــاط ويت ــغيلها � النش ــل تش قب
جتديدهــا كل ســنة أو إلغاءهــا قبــل 

إنتهائها.

إصــدار  املنشــــــأة  علــــى  يجـــــب 
ممارســته  قبــل  ســائق  بطاقــة 
ــنة  ــا كل س ــم جتديده ــاط ويت النش

أو إلغاءها قبل إنتهائها.



االش�اطات ا�ساسية
للحصول على بطاقة تشغيل النقل التعليمي

"ل�فراد“

نشــاط  ممارســة  للفــرد  يجــوز 
باستخــــدام  التعليمـــــي  النقـــــل 
لــه  مملوكــــة  واحــــدة  مركبـــــة 
بشــكل مباشــر أو مــن خــالل أحــد 

ال¥امج التمويلية 

أن يكون سعودي اجلنسية 

حاصـــــل علـــــى رخصـــــة قيـــــادة 
مناسبة 

أن تكـــــون مركبتـــــه مســــتوفية 
للمواصفات املعتمدة

أن ال يقل عمره عن 25 سنة 

أن يكـــــون حاصـــــل علـــــى دورة 
االسعافات ا¸ولية

اجتياز الفحص الطبي

اجتياز اختبار الكفاءة املهنية

اجتيــــــاز الــــدورات ا¸خـــــرى التـــــي 
حتددها الهيئة 

ــغيل  ــة تشــ ــرج بطاقــــ أن يستخــــ
للمركبة

أن يستخرج بطاقة سائق 

االرتبــــــــاط بأنظمــــــــة الهيئــــــــة، 
ــات  ــا اجله ــي تتطلبه ــة الت وا¸نظم

ا¸خرى

الدليل االس	شادي ملمارسة نشاط النقل التعليمي

مــدة التصريــح للفــرد ســنة واحــدة، 
جتديــد  طلــب  الفــرد  علــى  ويجــب 

قبل انتهائه بـ 30 يوم.

مبثابــة  التشــغيل  بطاقــة  تكــون 
النقــل  ال	خيــص ملزاولــة نشــاط 

التعليمي اخلاص با¸فراد.



ل�فراد

للمنشآت

الدليل االس	شادي ملمارسة نشاط النقل التعليمي

التسجيل � البوابة.

إضافة املركبة.

إصدار بطاقة التشغيل وبطاقة السائق.

بدء ممارسة ا¸عمال.

التسجيل � البوابة.

إصدار ال	خيص املقيد.

إضافة املركبات

استكمال متطلبات اجلهات احلكومية ا¸خرى.

إصدار بطاقات التشغيل وبطاقات السائقني.

إصدار ال	خيص النهائي.

خطوات
بدء ممارسة نشاط النقل التعليمي

ع¢ بوابة نقل



النسخة األولى 2022/01

الدليل االرشادي 
لممارسة نشاط النقل الخفيف

للبضائع على الطرق
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الدليل االسترشادي لممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق 

يستثنى من التنظيميستهدف التنظيم

عمليات نقل البضائع على 
الطرق بمركبات النقل 

الخفيف التي ال يتجاوز وزنها 
اإلجمالي 3500 كيلو جرام 

أعمال النقل 
الخفيف للحساب 
الخاص دون أجر.

نقل األجهزة 
والمعدات 

والمنتجات الطبية 
والغذائية.

نقل البضائع في 
حاالت اإلغاثة 

والطواري الكوارث 
الطبيعية.

نقل البضائع بمركبات 
النقل الخفيف 

المملكوة من قبل 
القوات العسكرية 
والجهات الحكومية.

الالئحــة المنظمــة لنشــاط النقــل الخفيــف، الصــادرة بقــرار معالــي وزيــر النقــل 
رقم (1693) وتاريخ 1442/12/03هـ..

����ا���� ا��



االشتراطات األساسية
للحصول على ترخيص النقل الخفيف

"للمنشآت“

طلــب مقــدم مــن المنشــأة عبــر 
بوابة (نقل).

سجــــــــل تجــاري للمنشـــــــأة فــي 
نشاط النقل.

توفــر مركــز لمزاولــة النشــاط فــي 
وفــق  الترخيــص  محــل  المدينــة 
المواصفــات الفنيــة واالشــتراطات 
المختصــة  الجهــات  مــن  الصــادرة 

ذات العالقة.

توفير العنوان الوطني.

أدنــى  كحــد  مركبــات   10 توفيــر 
وأال يزيـــــــد العمـــــــر التشغيلــــــــــي 
فــي  المستخدمـــــــــة  للمركبــــــــــة 
(10) ســنوات مــن  النشــاط علــى 

تاريخ الصنع. 

ــة  ــات االجتماعيـــ ــادة التأمين شهــــ
سارية المفعول.

ســارية  والدخــل  الــزكاة  شــهادة 
المفعول.

الهيئــــــــــــة،  بأنظمـــــــــة  االرتبـــــــاط 
واألنظمــة التــي تتطلبهــا الجهــات 

األخرى.

تجديــــــــد  المنشـــــــأة  علــى  يجــــــب 
يــوم   180 فتــرة  خــالل  الترخيــص 

قبل تاريخ انتهاءه. 

واألفــراد  المنشــأة  علــى  يجــب 
النقـــــــل  نشــــــاط  فــي  العامليــــــــن 
بطاقــة  علــى  الحصــول  الخفيــف 
تشــغيل لــكل مركبــة قبــل تشــغيلها  

في النشاط.

واحــدة،  ســنة  البطاقــة  مــدة 
تجديــد  المنشــأة  علــى  ويجــب 

بطاقة التشغيل قبل انتهاءها.

للفحــص  المركبــة  اخضــاع  يجــب 
التأمينيــة  والتغطيــة  الــدوري 
فــي  التشــغيل  مــدة  طيلــة 

النشاط.

مدة الترخيص 3 سنوات.

الدليل االسترشادي لممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق



االشتراطات األساسية
للحصول على بطاقة تشغيل النقل الخفيف

"لألفراد“

نشــاط  ممارســة  للفــرد  يجــوز 
النقــــــــــل الخفيـــــــف باستخــــــدام 
مركبـــــــة واحــدة مملوكــــــــة لــه 
بشــكل مباشــر أو مــن خــالل أحــد 

البرامج التمويلية. 

أن يكون سعودي الجنسية. 

ــادة  ــة قيـــــ ــى رخصـــ ــل علــ حاصـــــــ
مناسبة. 

مســتوفية  مركبتــه  تكــون  أن 
وأال  المعتمــــدة  للمواصفـــــات 
يزيــد العمــر التشــغيلي للمركبــة 
المستخدمــــة فــي النشــاط عــن 

(10) سنوات من تاريخ الصنع.

أن ال يقل عمره عن 25 سنة.

أن يكـــــــون حاصــــــل علــــى دورة 
االسعافات األولية.

اجتياز الفحص الطبي.

اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

التـــــي  األخــرى  الــدورات  اجتيـــــــاز 
تحددها الهيئة. 

تشــغيل  بطاقـــــــة  يستخـــــــرج  أن 
للمركبة.

الهيئــة،  بأنظمــة  االرتبــاط 
واألنظمــة التــي تتطلبهــا الجهــات 

األخرى.

شهادة خلوه من السوابق.

لتغطيــة  المركبــة  علــى  التاميــن 
المسؤوليه المدنيه تجاه الغير.

اخضاع المركبة للفحص الفني.

مــدة التصريــح للفــرد ســنة واحــدة، 
ويجــب علــى الفــرد طلــب تجديــد 

قبل انتهائه بـ 30 يوم.

بمثابــة  التشــغيل  بطاقــة  تكــون 
النقــل  نشــاط  لمزاولــة  الترخيــص 

التعليمي الخاص باألفراد.

الدليل االسترشادي لممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق



التسجيل في البوابة.

إضافة المركبة.

إصدار بطاقة التشغيل.

بدء ممارسة األعمال.

لألفراد

التسجيل في البوابة.

إصدار الترخيص المقيد.

إضافة المركبات.

استكمال متطلبات الجهات الحكومية األخرى.

إصدار بطاقات التشغيل.

إصدار الترخيص النهائي.

المنشآت

الدليل االسترشادي لممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

خطوات
إصدار ال�خيص

ع� بوابة نقل



النسخة ا�و� 2022/01

الدليل االرشادي 
ملمارسة لنشاط النقل املتخصص

وتأج� وتوجيه احلافالت
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مقدمة



الحافــالت،  وتوجيــه  وتأجيــر  المتخصــص  النقــل  لنشــاط  المنظمــة  الالئحــة 
الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم (1/41/118) وتاريخ 1441/05/07هـ.

����ا���� ا��

الدليل االسترشادي لممارسة نشاط النقل المتخصص

أنواع التراخيص

مدة التراخيص: تكون مدة التراخيص للمنشآت (3) ثالث سنوات.

ترخيص النقل 
المتخصص

ترخيص توجيه 
الحافالت

ترخيص تأجير 
الحافالت



االش�اطات ا�ساسية
للحصول على ترخيص نشاط

النقل املتخصص

عبــر  المنشــأة  مــن  مقــدم  طلــب 
بوابة (نقل).

يتضمــن  للمنشــأة  تجــاري  ســجل 
نشاط النقل المتخصص.

االجتماعيــة  التأمينــات  شــهادة 
سارية المفعول.

ســارية  والدخــل  الــزكاة  شــهادة 
المفعول.

مناســب  رئيســي  مركــز  توفيــر 
مدينــة  فــي  النشــاط  لممارســة 
محــل الترخيــص وفــق المواصفــات 
مــن  الصــادرة  واالشــتراطات 

الجهات المختصة.

توفير العنوان الوطني للمنشأة.

عــدد  مــن  االدنــى  الحــد  توفيــر 
الحافـــــــــــــالت الـــــــــالزم لممارســــــة 

النشاط.

مركبــات  كافــة  علــى  التأميــن 
الشــحن المنفــردة و/ أو القاطــرات 
المدنيــة  المســؤولية  يغطــي  بمــا 

تجاه الغير.

الشــحن  مركبــات  كافــة  إخضــاع 
القاطـــــــــــــرات  أو  و/  المنفـــــــــــردة 

للفحــص الفني الدوري.

الهيئـــــــــــة  بمنصـــــــــــة  االرتبــــــــــــــــاط 
منصــــــــــــة  وبــــــــــأي  اإللكترونيــــــــة، 

إلكترونية تحددها الهيئــــــة.

ســداد المقابــل المالــي والغرامــات 
المالية (إن وجدت).

الدليل االسترشادي لممارسة نشاط النقل المتخصص



االش�اطات ا�ساسية
للحصول على ترخيص نشاط

تأج� احلافالت

عبــر  المنشــأة  مــن  مقــدم  طلــب 
بوابة (نقل).

يتضمــن  للمنشــأة  تجــاري  ســجل 
نشاط تأجير الحافالت.

شهـــادة التأمينـــــــات االجتماعيــــــة 
سارية المفعول.

الــزكاة والدخــل ساريــــــة  شهــــــادة 
المفعول.

توفير العنوان الوطني للمنشأة.

مناســب  رئيســي  مركــز  توفيــر 
مدينــــة  فــي  النشــاط  لممارســــــة 
محــل الترخيــص وفــق المواصفــات 
مــــــــــن  الصــادرة  واالشتراطـــــــــــات 

الجهات المختصة.

عــدد  مــن  االدنــى  الحــد  توفيــر 
لممارســــــــة  الـــــــالزم  الحافــــــــالت 

النشاط.

ســداد المقابــل المالــي والغرامــات 
المالية (إن وجدت).

الدليل االسترشادي لممارسة نشاط النقل المتخصص



االش�اطات ا�ساسية
للحصول على ترخيص نشاط

توجيه احلافالت

طلـــب مقـــدم مـــن المنشـــأة عبر 
بوابة (نقل).

ســـجل تجـــاري للمنشـــأة يتضمـــن 
نشاط توجية الحافالت.

االجتماعيـــة  التأمينـــات  شـــهادة 
سارية المفعول.

الـــزكاة والدخـــل ســـارية  شـــهادة 
المفعول.

االرتبــــــــــــاط بمنصــــــــــــة الهيئــــــــــــة 
االلكترونية.

سداد المقابل المالي والغرامات 
المالية (إن وجدت).

شـــهادة تســـجيل عالمـــة تجاريـــة 
للتطبيق المســـتخدم في نشـــاط 

توجيه الحافالت.

ضمـــان مالي باســـم الهيئـــة بمبلغ 
ن  ئتـــا ما (2 5 0 , 0 0 0 ) ه ر قد و
ويجـــوز  ريـــال،  ألـــف  وخمســـون 
ذلـــك  مـــن  االســـتثناء  للرئيـــس 
المنشـــآت  أن  الرياديـــة  لألعمـــال 
األعمـــال  حاضنـــات  فـــي  العاملـــة 

للمرة الواحدة.

توفيـــر نظـــام توجيه لحجـــز وتوزيع 
طلبـــات خدمات توجيـــه الحافالت 

(dispatching system)

تحديـــد خدمـــات النقـــل المقدمة، 
وآلية تسعير كل خدمة.

تعيين شخص مسؤول أو مفوض 
للتواصـــــــل مـــع الهيئــــــــة. وتحديـــد 

التواصل معه.

الدليل االسترشادي لممارسة نشاط النقل المتخصص



الدليل االسترشادي لممارسة نشاط النقل المتخصص

بطاقة التشغيل

يجب أن تكون الحافلة جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل 
المملكة العربية السعودية أو خارجها، وأال يتاوز العمر 

التشغيلي (10) عشر سنوات من سنة الصنع.

احلافلة

مدة بطاقة
التشغيل: سنة واحدة 

وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل بالعمل في االنشطة، حيث يجب على المنشأة و 
إصدار بصاقة تشغيل لكل مركبة نقل.

بطاقة التشغيل



الدليل االسترشادي لممارسة نشاط النقل المتخصص

خطوات
إصدار ال�خيص

ع� بوابة نقل

التسجيل � البوابة.

إصدار ال�خيص املقيد.

إضافة املركبات

استكمال متطلبات اجلهات احلكومية ا�خرى.

إصدار بطاقات التشغيل.

إصدار ال�خيص النهائي.



الدليل االرشادي 
لنشاط تأج� السيارات ووسطاء التأج�

النسخة األولى 2022/01

 



مقدمة
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ــر الصــادرة بقــرار  ــر الســيارات ووســطاء التأجي الالئحــة المنظمــة لنشــاط تأجي
ــر النقــل رقــم (1/41/120) وتاريــخ 1441/05/07هـــ ، والمعدلــة  معالــي وزي

بقرار معاليه رقم (114/01) وتاريخ 1442/08/09هـ..

����ا���� ا��

الدليل االرشادي لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير 



أنواع التراخيص

أال يزيد العمر التشغيلي للمركبة عن (5) خمس سنوات من سنة 
الصنع وذلك عند دخول المركبة للنشاط.

بطاقة التشغيل 
لكل مركبة

مدة بطاقة
التشغيل: سنة 

الدليل االرشادي لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير 

ترخيص نشاط 
تأجير السيارات

ترخيص نشاط 
وسيط التأجير

بطاقة التشغيل

املركبة



االشتراطات األساسية
للحصول على ترخيص تأجير السيارات

طلــب مقــدم مــن المنشــأة عبــر 
بوابة (نقل).

مقتصــر  للمنشــأة  تجــاري  ســجل 
المفعــول،  النشــاط ســاري  علــى 
مــن  أكثــر  بيــن  الجمــع  ويجــوز 
لــه  نشــاط نقــل أو نشــاط داعــم 

في ذات السجل.

االجتماعيــة  التأمينــات  شــهادة 
سارية المفعول.

ســارية  والدخــل  الــزكاة  شــهادة 
المفعول.

وفقــًا  مناســب،  مركـــــــز  توفيـــــــر 
لمتطلبــات المــرور واالشــتراطات 

البلدية والفنية المعتمدة.

لعـــــــدد  األدنــــى  الحـــــــد  توفيـــــــر 
الالزمـــــــــة لممارســـــــة  الســيارات 
 ، الترخيــص  فئــة  وفــق  النشــاط، 
علــــــــــى أن تكـــــــــــون السيــــــــارات 
بشــــــكل  للمنشــــــــأة  مملوكـــــــــة 
التمويلــي  باإليجــــار  أو  مباشــــــر، 
المنشــــــــــــأة  تكـــــــــون  أن  علـــــــــى 

المستخدم الفعلي للسيارات.

ولــم  جديــدة  الســيارة  تكــون 
المملكــة  فــي  تســجيلها  يســبق 
فــي  للخدمــة  إدخالهــا  عنــد 

النشاط.

إلكترونيــة  أنظمــة  بــأن  االرتبــاط 
تحددها الهيئة.

سداد المقابل المالي (إن وجد).

الدليل االرشادي لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير 

مدة الترخيص: ثالث سنوات.



الدليل االرشادي لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير 

االشتراطات األساسية
للحصول على ترخيص تأجير السيارات

يصــدر ترخيــص ممارســة نشــاط تأجيــر الســيارات حســب الفئــة المناســبة، بعــد اســتيفاء 
جميع الشروط والضوابط التالية:

لعــدد  األدنــى  الحــد  يكــون  أن  أ . 
نشــاط  لممارســة  الــالزم  الســيارات 
تأجيــر الســيارات (3000) ثالثــة آالف 

سيارة  وأكثر.

رئيســي  مركــز  توفيــر  يجــب  ب . 
واحــد علــى مســتوى المملكــة، مــع 
غيــــــر  بعــدد  فــروع  فتــح  إمكانيـــــة 
محــدد فــي المدينــة محــل الترخيــص 

وبقية مدن المملكة.

وســيط  مــع  التعاقــد  يجــوز  ت . 
التأجيــر، فــي المدينــة أو المنطقــة 

محل الترخيص.

النشــاط  ممارســة  يجــوز  ث . 
بالساعة، وبسائق.

لعــدد  األدنــى  الحــد  يكــون  أن  أ . 
نشــاط  لممارســة  الــالزم  الســيارات 
تأجيــــــــر الســيارات (300) ثالثمائــــــة 

سيارة  وأكثر.

رئيســي  مركــز  توفيــر  يجــب  ب . 
أو  المنطقــة  علــى مســتوى  واحــد 
مــع  الترخيـــــــص،  محـــــل  المدينـــــــــة 
غيــــــر  بعــدد  فــروع  فتــح  إمكانيـــــة 

محدد فـي المدينة محل الترخيص.

ت . يجـــــوز التعاقـــــد مــع وســيط 
التأجيــر، فــي المدينــة أو المنطقــة 

محل الترخيص.

ث . ال يجــــــوز ممارســــــــة النشــــاط 
بسائق.

يجــــــوز ممارســــــــــــة النشــــــــاط  ج . 
بالساعة.

الفئة (أ): 1

الفئة (ب):2



الدليل االرشادي لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير 

االشتراطات األساسية
للحصول على ترخيص تأجير السيارات

لعــدد  األدنــى  الحــد  يكــون  أن  أ . 
الســيارات الــالزم لممارســة نشــاط 

تأجير السيارات (100) مائة سيارة.

رئيســي  مركــز  توفيــر  يجــب  ب . 
واحــد فــي المدينــة محــل الترخيــص، 
فــي  فـــــروع  فتــح  إمكانيـــــــة  مــــــع 

المدينة محل الترخيص فقط.

ت . ال يجــوز التعاقــد مــع وســيط 
التأجير.

ــر  ــة تأجيـــــ ــوز ممارســــــــ ث . ال يجــــــ
السيارات بالساعة أو بسائق.

لعــدد  األدنــى  الحــد  يكــون  أن  أ . 
ــالزم لممارســة نشــاط  الســيارات ال
تأجيـــــــــر السيـــــــارات (15) خمســـــة 

عشرة سيارة.

رئيســي  مركــز  توفيــر  يجــب  ب . 
محــــــــل  المدينـــــــــــة  فــي  واحـــــــــد 
ــة  الترخيــص، علــى أال تكــون المدين
الريــاض،   ) التاليــة:  المــدن  إحــدى 
مكــة المكرمــة، المدينــة المنــورة، 

حاضرة الدمام، جدة).

ت . عــدم إمكانيــة فتــح فــروع فــي 
المدينــة محــل الترخيــص أو فــي 

مدن أخرى.

ث . ال يجــوز التعاقــد مــع وســيط 
التأجير.

تأجيـــــــر  يجـــــــــوز ممارســـــــــة  ج . ال 
السيارات بالساعة أو بسائق.

الفئة (ج):

الفئة (د):

3

4



الدليل االرشادي لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير

االشتراطات األساسية
للحصول على ترخيص تأجير السيارات

يصــدر ترخيــص ممارســة نشــاط تأجيــر الســيارات حســب الفئــة المناســبة، بعــد اســتيفاء 
جميع الشروط والضوابط التالية:

بالســيارات  خاصـــــــة  تكــون  أ . 
الفارهة والفاخرة.

لعــــــدد  األدنــــــــى  الحـــــــــد  ب . 
الســيارات (20) ســيارة فارهــة 

أو فاخرة.

ت . يجــب توفيــر مركــز رئيســي 
واحــد علــى مســتوى المدينــة 

محل الترخيص.

فــــي  فــــروع  فتــــح  إمكانيــــة  ث . 
المدينــة محــل الترخيــص أو فــي 

مدن أخرى.

تأجيــر  نشــاط  ممارســة  يجــوز  ج . 
السيارات بالساعة أو بالسائق.

الفئة (ه): 5



الدليل االرشادي لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير 

االشتراطات األساسية
للحصول على ترخيص وسيط تأجير السيارات

طلــب مقــدم مــن المنشــأة عبــر 
بوابة (نقل). 

ســجل تجــاري للمنشــأة مقتصــر 
علــى النشــاط ســاري المفعــول، 
مــن  أكثــر  بيــن  الجمــع  ويجــوز 
نشــاط نقــل أو نشــاط داعــم لــه 

في ذات السجل. 

االجتماعيــة  التأمينــات  شــهادة 
سارية المفعول. 

الــزكاة والدخــل ســارية  شــهادة 
المفعول. 

وفقــًا  مناســـب،  مركـــــز  توفيــــــر 
لمتطلبــات المــرور واالشــتراطات 

البلدية والفنية المعتمدة. 

إلكترونيــة  أنظمــة  بــأي  االرتبــاط 
تحددها الهيئة. 

بمقــدار  مالــي  ضمــان  تقديــم 
(100,000) مائــــــة ألــــــف ريــــــــال 
التــي  وبالصيغــة  الهيئــة  لصالــح 

تحددها.

سداد المقابل المالي (إن وجد). 

مدة الترخيص: ثالث سنوات.



التسجيل � البوابة.

إصدار ال�خيص املقيد.

إضافة املركبات

استكمال متطلبات اجلهات احلكومية ا�خرى.

إصدار بطاقات التشغيل وبطاقات السائقني.

إصدار ال�خيص النهائي.

خطوات
إصدار الخيص

ع� بوابة نقل

الدليل االرشادي لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير 



النسخة األولى 2022/01

الدليل االرشادي 
لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات
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الدليل االسترشادي لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات

الالئحــة المنظمــة لنشــاط تشــغيل مواقــف الشــاحنات الصــادرة بقــرار وزيــر 
النقــل رقــم ( 1/41/123 ) و تاريــخ 1441/5/7  و المعدلــة بالقــرار الــوزاري 

رقم (110/01) و تاريخ 1442/08/09.

����ا���� ا��

مدة التراخيص: تكون مدة التراخيص للمنشآت (3) ثالث سنوات.



الفئة أ

الحــد االدنــى لمســاحة الموقــع:  
مبانــي  شــاملة  مربــع  متــر   300

الخدمات و الممرات.

فــي  االساســية  الخدمــات 
المواقــــــــــف: مسجــــــــد، دورات 
ميــــــــاه، محطـــــــة وقــود ،دورات 
ادارة  مكــــاتب  عامــــــــة،  ميــــــــــاه 
مراقبــــــــــــــة  نظــــــــام  الموقــــــــع، 
نظــام  و  للموقــــــع  الكترونـــــي 
وبوابــات  للبوابــات،  آلــي  تحكــم 
ال  مفروشــة  اســتراحة  طــوارئ، 
متــر   200 عــن  مســاحتها  تقــل 
فــي  للعامليــــــن  ســكن  مربـــــــع، 

الموقع، تموينات، ومطعم.

عدد مواقف الشاحنات: 
 أكثر من 350 موقف. 

فــي  االختياريــــــــة  الخدمــــــــــات 
غيـــــــــــار  قطـــــــــــع  المواقـــــــف: 
للشــاحنات، تشــحيم،تغيير زيــوت، 
كهربــــــــــاء  خفيفــــــــة،  ميكانيكــــــــا 
آلــي، محــــــل  شاحنــــــــات، صــراف 
الســيارات  نقــل  آليــات  قهــــــوة، 
و  ترفيهيــة  نشــاطات  المعطلــة، 
لتبــادل  ســاحة  أخــرى  تجاريـــــــــــة 
الحمــوالت الغيــر خطــرة، فنــادق 

الطرق (الموتيالت).

تصنيف
مواقف الشاحنات

الدليل االسترشادي لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات

تصنف مواقف الشاحنات إلى ثالث فئات وفق المواصفات التالية: 



الدليل االسترشادي لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات

الفئة ب

الحــد االدنــى لمســاحة الموقــع:  
مبانــي  شــاملة  مربــع  متــر   300

الخدمات و الممرات.

فـــي  االساسيـــــــة  الخدمــــــــات 
دورات  مسجـــــــد،  المواقــــــــف: 
،دورات  وقــود  محطــة  ميـــــــاه، 
ادارة  مكاتــب  عامــــــــــة،  ميــــــــــاه 
مراقبـــــــــة  نظــــــــام  الموقـــــــع، 
نظــــــــــام  و  للموقــــــع  الكترونــي 
بوابــات  و  للبوابــات  آلــي  تحكــم 

طوارئ.

عدد مواقف الشاحنات: 
50-349 موقف. 

فــي  االختياريــة  الخدمــات 
غيــار  قطــع  المواقــف: 
للشــاحنات، تشــحيم،تغيير زيــوت، 
كهربــاء  خفيفــة،  ميكانيــكا 
محــل  آلــي،  صــراف  شــاحنات، 
الســيارات  نقــل  آليــات  قهــوة، 
و  ترفيهيــة  نشــاطات  المعطلــة، 
لتبــادل  ساحــــــــة  أخــرى  تجاريـــــــة 
الحمــوالت الغيــر خطــرة، فنــادق 
تموينــات،  (الموتيــالت)،  الطــرق 

مطعم.

تصنيف
مواقف الشاحنات



الفئة ج

الدليل االسترشادي لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات

الحــد االدنــى لمســاحة الموقــع:  
150 متر مربع.

فــي  االساسيــــــــة  الخدمـــــــــات 
المواقــف: مصلــى، دورات ميــاه، 

دورات مياه عامة.

عدد مواقف الشاحنات: 
5-49 موقف. 

فــي  االختياريــــــــة  الخدمـــــــــات 
غيــــــــــار  قطــــــــــع  المواقــــــــــــف: 
للشــاحنات، تشــحيم،تغيير زيــوت، 
آلــي،  صــراف  خفيفــة،  ميكانيــكا 
نـــــقل  آليـــــات  قهــــــــوة،  محــــــــل 
نشــاطات  المعطلــة،  الســيارات 
أخــرى ســاحة  تجاريــة  و  ترفيهيــة 
لتبــادل الحمــوالت الغيــر خطــرة، 
(الموتيــالت)،  الطــــــرق  فنـــــــادق 

تموينات ومطعم.

تصنيف
مواقف الشاحنات



آلية
الحصول على ترخيص نشاط تشغيل

مواقف الشاحنات

الموافقـــــــة  علــــــــى  الحصـــــــــول 
المبدئيــــــــة مــــن الهيئـــــــة وفــــــق 

االشتراطات 

مــن  المبدئيــة  الموافقــة  بعــد 
الشــؤون  تتولـــــى وزارة  الهيئــــــة 
البلديــة و القرويــة اصــدار رخصــة 
انشــاء مواقــف الشــاحنات بعــد 
النظاميــة  االجــراءات  اســتكمال 

لذلك.

تتولــى المديريــة العامــة للدفــاع 
المدنــي اصــدار تراخيــص الســالمة 
االجــراءات  اســتكمال  بعــد 

النظامية

اصــــدار  النقـــــــــل  وزارة  تتولـــــــى 
علــى مخططــــــــات  الموافقــــــــــة 
المداخــل و المخــارج وطــرق الربــط 

بالموقع العام.

بعـــــــد اســتكمال االجــراءات يتــم 
التقدم للهيئة الصدار الترخيص .

الدليل االسترشادي لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات



الدليل االسترشادي لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات

شروط الحصول 
على الموافقة المبدئية

من الهيئة

طلــب مقــدم مــن المنشــأة عبــر 
بوابة (نقل).

ســجل تجــاري للمنشــأة مقتصــر 
على النشاط ساري المفعول.

االجتماعيــة  التأمينــات  شــهادة 
سارية المفعول.

ســارية  والدخــل  الــزكاة  شــهادة 
المفعول.

أو  االرض  ملكيــة  صــك  ارفــاق 
أو  اصوليــا  مصــدق  ايجــار  عقــد 
ارفــاق مــا يثبــت موافقــة مالــك 
االرض علــــــــى انشــاء و تشــغيل 

تغطــي  الشــاحنات  مواقــف 
الفترة الزمنية للمشروع.

أن يتوفــر فــي الموقــع الشــروط 
ــم  ــواردة فــي الالئحــة مــع تقدي ال
حـــــــدود  فيـــــــه  يبيــــــن  مخطــــط 
الرــــــــبط  و عمليــــــــات  الموقــــــــع 

المقترحة مع الطرق.

ضمــان مالــي باســم الهيئــة بمبلــغ 
مبلــغ  و  (ا)  للفئــة   (150.000)

(100.000) للفئة (ب).

بالمتطلبــات  االخــالل  عــدم  مــع 
1 تصــدر  الفقــرة  المذكــورة فــي 
الهيئــة وفــق الفئــة التــي تحددهــا 

موافقة مبدئية باسم المنشأة.



الدليل االسترشادي لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات

االشتراطات
للحصول على ترخيص نشاط تشغيل

مواقف الشاحنات

الموافقة المبدئية من الهيئة 

وزارة  مــن  بنــاء  اتمــام  شــهادة 
الشؤون البلدية و القروية

تصريــح المديريــة العامــة للدفــاع 
المدني.

موافقة وزارة النقل

ايجــار  عقــد  أو  االرض  ملكيــة 
مــا  ارفــــــاق  أو  اصوليــا  مصــدق 
يثبــت موافقــة مالــك االرض علــى 
مواقــــــف  تشغيـــــــــل  و  انشـــــــــاء 
الشــاحنات تغطــي الفتــرة الزمنيــة 

للمشروع.



الدليل االسترشادي لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات

خطوات
إصدار ال�خيص

ع� بوابة نقل

التسجيل � البوابة.

إصدار ال�خيص املقيد.

استكمال متطلبات اجلهات احلكومية ا�خرى.

إصدار بطاقات التشغيل.

إصدار ال�خيص النهائي.

للمنشآت



النسخة األولى 2022/01

الدليل االرشادي 
لممارسة نشاط توجيه المركبات 

لنقل البضائع



مقدمة
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الدليل االسترشادي لممارسة نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع

الالئحــة المنظمــة لنشــاط توجيــه المركبــات لنقــل البضائــع ، الصــادرة بقــرار 
معالــي وزيــر النقــل رقــم (15/01) وتاريــخ 1442/2/10هـــ، والمعدلــة بالقــرار 

الوزاري رقم (111/01) وتاريخ 1442/8/9هـ.

����ا���� ا��

مدة التراخيص: تكون مدة التراخيص للمنشآت (3) ثالث سنوات.



االشتراطات األساسية
للحصول على ترخيص نشاط توجيه المركبات

لنقل البضائع

طلــب مقــدم مــن المنشــأة عبــر 
بوابة (نقل).

ســجل تجــاري للمنشــأة يتضمــن 
لنقــل  المركبــات  توجيــه  نشــاط 

البضائع.

شــهادة تســجيل عالمــة تجاريــة 
المســتخدم  التقنــي  للنظــام 

لممارسة النشاط. 

االجتماعيــة  التأمينــات  شــهادة 
سارية المفعول.

ســارية  والدخــل  الــزكاة  شــهادة 
المفعول.

توفيــر النظــام التقنــي للمنشــأة 
الهيئــــــة  وربطــــــــه مــع منصــــــــة 

اإللكترونية.

أو  مســؤول  شخـــــــص  تعييـــــــن 
مفوض للتواصل مع الهيئة.

ضمــان مالــي باســم الهيئــة بمبلــغ 
مائتـــــــــان   (250.000) وقــــــــدره 
ويســتثنى  ريــال  ألــف  وخمســون 
أو  الرياديــة  األعمــال  ذلــك  مــن 
ــات  ــة فــي حاضن المنشــآت العامل
الضمــان  فيســتوفى  األعمــال، 
المالــي بعــد الســنة األولــى مــن 

الترخيص للمنشأة.

إن  المالــــــي  المقابـــــــل  ســــــداد 
وجدت.

مملوكــة  المركبـــــــة  تكــــــون  أن 
للمنشــآة أو أن تكــون المســتخدم 

الفعلي لها.

الدليل االسترشادي لممارسة نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع

اشتراطات السائق

أن يكون السائق حاصل على 
رخصة قيادة من الفئة 

المناسبة سارية المفعول 
وتؤهله للقيادة وفقًا لنظام 

المرور والئحته التنفيذية.

أن يكون السائق 
حاصل على 

شهادة خلو من 
السوابق.

أن يحمل بطاقة 
سائق سارية 

المفعول.

حصول السائق على 
دورة تدريبية على 

التعامل مع النظام 
التقني الخاص 
بمقدم الطلب.

* ال يتطلب عمل الفرد السعودي على مركبته الخاصة الحصول على بطاقة سائق.



الدليل االسترشادي لممارسة نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع

بطاقة التشغيل

مدة بطاقة
التشغيل: سنة واحدة 

وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل بالعمل في االنشطة، حيث يجب على المنشأة إصدار 
بصاقة تشغيل لكل مركبة نقل.

بطاقة التشغيل



الدليل االسترشادي لممارسة نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع

خطوات
إصدار ال�خيص

ع� بوابة نقل

التسجيل � البوابة.

إصدار ال�خيص املقيد.

إضافة املركبات

استكمال متطلبات اجلهات احلكومية ا�خرى.

إصدار بطاقات التشغيل.

إصدار ال�خيص النهائي.

للمنشآت



النسخة ا�و� 2022/01

الدليل االرشادي 
لنشاط نقل السيارات وسحب املركـبات



مقدمة
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وا�	� ���� ��ؤ�� ا�  ��� 2030.
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الدليل االرشادي لنشاط نقل السيارات وسحب املركبات

الالئحــة المنظمــة لنشــاط نقــل الســيارات وســحب المركبــات الصــادرة بقــرار 
وتاريــخ   (2/2019/4/25) رقــم  للنقــل  العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس 

1441/1/9 هـ.

����ا���� ا��



االش�اطات االساسية 
للحصول على ترخيص نقل السيارات

وسحب املركبات "للمنشآت“.

ــر  ــب مقــدم مــن المنشــأة عب طلـــ
بوابة (نقل).

مقتصــر  للمنشــأة  تجــاري  ســجل 
المفعــول،  النشــاط ســاري  علــى 
مــن  أكثــر  بيــن  الجمــع  ويجــوز 
نشــاط نقــل أو نشــاط داعــم لــه 

في ذات السجل.

االجتماعيــة  التأمينــات  شــهادة 
سارية المفعول.

ســارية  والدخــل  الــزكاة  شــهادة 
المفعول.

لممارســة  مناســب  مركــز  توفيــر 
المدينــة محــــــــل  النشــــــــــاط فــي 
الترخيـــــــــــص وفـــــــق المواصفــات 
الفنيــة واالشــتراطات البلديــة أو 
وفــق االشــتراطات الصــادرة مــن 

الجهات المختصة ذات العالقة.

عــدد  مــن  األدنــى  الحــد  توفيــر 
الســحب  أو  و/  النقــل  مركبــات 
علــى  النشــاط،  لممارســة  الالزمــة 
أال يقـــــل عــن (10) مركبــات علــى 
المملكـــــــــــــة  مــــــــــدن  مستــــــــــوى 
اإلداريــة  والمراكــز  والمحافظــات 
مملــوكًا  ويكــــون  لهـــــــا،  التابعــــــــة 
أو  مباشـــــــر،  بشكـــــــل  للمنشـــــــأة 
باإليجــار التمويلــي علــى أن تكــون 

المنشأة مستخدم فعلي.

توفيــر وســيلة تواصــل مجانيــة (24) 
مــن  المســتفيدين  لخدمــة  ســاعة 
أو سحــــــــب  و/  الســيارات  نقــــــــــل 

المركبات.

الهيئــــــــــــة  بمنصـــــــــــــة  االرتبــــــــــــــاط 
اإللكترونية.

ــة إلكترونيــة  ــأي أنظمـــــ ــاط ب االرتبـــــ
تحددها الهيئة.

سداد المقابل المالي (إن وجد).

الدليل االرشادي لنشاط نقل السيارات وسحب املركبات

الترخيــص:  مـــــدة 
ثالث سنوات.

بطاقــــــة  اصــدار  يتـــــــــم 
التشغيل لكــــــل مركبــــــة 

نقل أو سحب .

مـــدة بطاقة التشغيل: 
سنة .

��



االش�اطات االساسية 
للحصول على ترخيص نقل السيارات

وسحب املركبات "ل�فراد“.

الدليل االرشادي لنشاط نقل السيارات وسحب املركبات

أن يمتلــك مركبــة نقــل أو ســحب 
واحــدة بشــكل مباشــر أو باإليجــار 
التمويلــي (علــى أن يكــون الفــرد 

مستخدم فعلي).

رخصــة  علــى  حاصــًال  يكــون  أن 
قيادة من الفئة المناسبة.

شهادة خلو سوابق.

االرتبــاط مــع أحــد مــزودي خدمــة 
التتبــع اآللــي المؤهليــن مــن قبــل 

الهيئة.

الكترونيــة  أنظمــة  بــأي  االرتبــاط 
تحددها الهيئة.

مدة بطاقة التشغيل: سنة



االش�اطات االساسية 
للحصول على بطاقة تشغيل للنقل

أو السحب "للحساب اخلاص".

ســاري  للمنشــأة  تجــاري  ســجل 
المفعول (للمنشآت).

 أن يكــون الشــخص حاصــل علــى 
المفعــول  ســاري  ترخيــص 
لممارســة نشــاط تأجيــر الســيارات 
ووكالالت  معــارض  نشــاط  أو 
الســيارات أو نشــاط األجــرة أو أيــة 

تراخيص أخرى تعتمدها الهيئة.

أو  النقــل  مركبــة  لــون  يكــون  أن 
الســحب وفقــًا لمــا يتــم اعتمــاده 

من الهيئة.

أن يكــون نظــام النقــل أو الســحب 
المســتخدم فــي المركبــة مطابــق 
مــن  المعتمــدة  للمواصفــات 

الهيئة.

ــة عــن النقــل  ــد ســعة المركب أال تزي
(2) سياراتين كحد أقصى.

الطــوارئ  بأنــوار  المركبــة  تجهيــز 
التحذيرية في أعلى المركبة.

الســحب  أو  النقــل  مركبــة  تجهيــز 
بمتطلبات السالمة المعتمدة.

سريان شهادة الفحص الدوري.

أو  النقــل  لمركبــة  ســير  رخصــة 
وأن  المفعــول،  ســارية  الســحب 
تكــون مملوكــة للمنشــأة أو الفــرد 
الســعودي بشــكل مباشــر أو مــن 
التمويليــة  التأجيــر  عقــود  خــالل 
(علــى أن تكــون المنشــأة أو الفــرد 

المستخدم الفعلي).

سريان وثيقة  التأمين.

الدليل االرشادي لنشاط نقل السيارات وسحب املركبات
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الدليل االرشادي لنشاط نقل السيارات وسحب املركبات

اش�اطات مركبة النقل 
والسحب

 للعمل � النشاط بأجر:

العمـــــــــــــــــر  يزيــــــــــــــد  أال 
التشغيلـــــــي للمركبـــــــــــة 
فــــــــــي  المستخدمــــــــــة 
 (20) عـــــــن  النشــــــــــــاط 
عشــرين ســنة مــن ســنة 

الصنع.

التشــغيلي  العمــر  يزيــد  أال 
للمركبــــــــة عـــن (5) خمــس 
الصنــع  ســنوات مــن ســنة 
وذلــك عنــد دخــول المركبــة 

للنشاط.

تجهيز المركبة بأنوار 

الطوارئ التحذيرية في 

أعلى المركبة.

أن يكـــــــــون لــون المركبــــــة 

يتــم اعتمــاده  وفقــــــــًا لمــا 

من الهيئة.

مركبــة  ســعة  يزيــد  أال 
النقــــــــل عــن نقــــــــل (2) 

سيارتين كحد أقصى.

���
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الدليل االرشادي لنشاط نقل السيارات وسحب املركبات

ل�فراد

التسجيل � البوابة.

إضافة املركبة.

إصدار بطاقة التشغيل وبطاقة السائق.

بدء ممارسة ا�عمال.

التسجيل � البوابة.

إصدار ال�خيص املقيد.

إضافة املركبات

استكمال متطلبات اجلهات احلكومية ا�خرى.

إصدار بطاقات التشغيل وبطاقات السائقني.

إصدار ال�خيص النهائي.

للمنشآت

خطوات
إصدار ال�خيص

ع� بوابة نقل



الدليل االرشادي 
لممارسة نشاط األجرة ووسيط األجرة والتوجيه

النسخة األولى 2022/01
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الدليل االرشادي لنشاط األجرة ووسيط األجرة والتوجيه 

أنواع التراخيص

مدة الترخيص: تكون مدة الترخيص للمنشآت (3) ثالث سنوات.

ترخيص نشاط 
األجرة

ترخيص نشاط 
التوجيه

ترخيص نشاط 
وسيط االجرة

الالئحــة المنظمــة لنشــاط األجــرة ووســيط األجــرة والتوجيــه الصــادرة بقــرار 
معالــي وزيــر النقــل رقــم (1/41/13) وتاريــخ 1441/1/27هـــ، والمعدلــة بقــرار 

معاليه رقم (121/01) وتاريخ 1442/8/19هـ.

����ا���� ا��



االشتراطات االساسية 
للحصول على ترخيص

نشاط األجرة

الدليل االرشادي لنشاط األجرة ووسيط األجرة والتوجيه 

االجرة العامة

شروط السائق في نشاط األجرة العامة

طلـــب مقـــدم مـــن المنشـــأة عبـــر   .1
بوابة (نقل).

للمنشـــأة  ســـاري  تجـــاري  ســـجل   .2
يتضمن نشاط األجرة.

االجتماعيـــة  التأمينـــات  شـــهادة   .3
سارية المفعول.

ســـارية  والدخـــل  الـــزكاة  شـــهادة   .4
المفعول.

الهيئـــة  بمنصـــة  االرتبـــاط   .5
اإللكترونيـــة، وبأي منصـــة إلكترونية 

تحددها الهيئة.

6. توفيـــر (2%) مـــن إجمالي عدد 
ســـيارات المنشـــأة تتناســـب مـــع 
األشـــخاص ذوي اإلعاقة الحركية 
(مستخدمي الكراسي المتحركة) 
وكبـــار الســـن، وبمـــا ال يقـــل عـــن 

سيارة واحدة. 

توفير مركز مناســـب لممارسة   .7
النشاط في مدينة محل الترخيص 
وفق المواصفات واالشـــتراطات 

الصادرة من الجهات المختصة.

لعـــدد  االدنـــى  الحـــد  توفيـــر   .8
الســـيارات الالزمـــة (250 في كل 
مكـــة   - جـــدة   - (الريـــاض  مـــن 
المكرمة) و(100 ســـيارة في كل 
مـــن (المدينـــة المنـــورة - حاضـــرة 

الدمام).

أن يكون حاصل على رخصة 
قيادة عامة سارية 

المفعول وفقًا لنظام 
المرور والئحة التنفيذية

اجتياز الفحص 
الطبي المحدد 
من قبل الهيئة

أن يكون حاصل 
على شهادة خلو 

من السوابق

أن يكون حاصل 
على شهادة 

التدريب المعتمدة 
من قبل الهيئة



طلـــب مقدم مـــن المنشـــأة عبر   .1
بوابة (نقل).

ســـجل تجـــاري ســـاري للمنشـــأة   .2
يتضمن نشاط األجرة.

شـــهادة التأمينـــات االجتماعيـــة   .3
سارية المفعول.

شـــهادة الـــزكاة والدخـــل ســـارية   .4
المفعول.

الهيئـــة  بمنصـــة  االرتبـــاط   .5
اإللكترونيـــة، وبأي منصة إلكترونية 

تحددها الهيئة.

6. توفيـــر (2%) مـــن إجمالي عدد 
ســـيارات المنشـــأة تتناســـب مـــع 
األشـــخاص ذوي اإلعاقة الحركية 
(مستخدمي الكراسي المتحركة) 
وكبـــار الســـن، وبمـــا ال يقـــل عـــن 

سيارة واحدة. 

توفير مركز مناســـب لممارسة   .7
النشاط في مدينة محل الترخيص 
وفق المواصفات واالشـــتراطات 

الصادرة من الجهات المختصة.

لعـــدد  االدنـــى  الحـــد  توفيـــر   .8
السيارات الالزمة (20) سيارة.

االشتراطات االساسية 
للحصول على ترخيص

نشاط األجرة

الدليل االرشادي لنشاط األجرة ووسيط األجرة والتوجيه 

األجرة الخاصة

شروط السائق في نشاط األجرة الخاصة

أن يكون حاصل على رخصة 
قيادة عامة سارية 

المفعول وفقًا لنظام 
المرور والئحة التنفيذية

اجتياز الفحص 
الطبي المحدد 
من قبل الهيئة

أن يكون حاصل 
على شهادة خلو 

من السوابق

أن يكون حاصل 
على شهادة 

التدريب المعتمدة 
من قبل الهيئة



طلـــب مقـــدم مـــن المنشـــأة عبر   .1
بوابة (نقل).

للمنشـــأة  ســـاري  تجـــاري  ســـجل   .2
يتضمن نشاط األجرة.

االجتماعيـــة  التأمينـــات  شـــهادة   .3
سارية المفعول.

والدخـــل ســـارية  الـــزكاة  شـــهادة   .4
المفعول.

الهيئـــة  بمنصـــة  االرتبـــاط   .5
اإللكترونيـــة، وبأي منصـــة إلكترونية 

تحددها الهيئة.

6. توفيـــر (2%) مـــن إجمالي عدد 
ســـيارات المنشـــأة تتناســـب مـــع 
األشـــخاص ذوي اإلعاقة الحركية 
(مستخدمي الكراسي المتحركة) 
وكبـــار الســـن، وبمـــا ال يقـــل عـــن 

سيارة واحدة. 

توفير مركز مناســـب لممارسة   .7
النشاط في مدينة محل الترخيص 
وفق المواصفات واالشـــتراطات 

الصادرة من الجهات المختصة.

لعـــدد  االدنـــى  الحـــد  توفيـــر   .8
السيارات الالزمة (5) سيارات.

االشتراطات االساسية 
للحصول على ترخيص

نشاط األجرة

الدليل االرشادي لنشاط األجرة ووسيط األجرة والتوجيه 

األجرة العائلية

شروط السائق في نشاط األجرة العائلية

أن يكون حاصل على رخصة 
قيادة عامة سارية 

المفعول وفقًا لنظام 
المرور والئحة التنفيذية

اجتياز الفحص 
الطبي المحدد 
من قبل الهيئة

أن يكون حاصل 
على شهادة خلو 

من السوابق

أن يكون حاصل 
على شهادة 

التدريب المعتمدة 
من قبل الهيئة



طلـــب مقـــدم مـــن المنشـــأة عبر   .1
بوابة (نقل).

للمنشـــأة  ســـاري  تجـــاري  ســـجل   .2
يتضمن نشاط األجرة.

االجتماعيـــة  التأمينـــات  شـــهادة   .3
سارية المفعول.

ســـارية  والدخـــل  الـــزكاة  شـــهادة   .4
المفعول.

الهيئـــة  بمنصـــة  االرتبـــاط   .5
اإللكترونيـــة، وبأي منصـــة إلكترونية 

تحددها الهيئة.

6. توفيـــر (2%) مـــن إجمالي عدد 
ســـيارات المنشـــأة تتناســـب مـــع 
األشـــخاص ذوي اإلعاقة الحركية 
(مستخدمي الكراسي المتحركة) 
وكبـــار الســـن، وبمـــا ال يقـــل عـــن 

سيارة واحدة. 

لعـــدد  االدنـــى  الحـــد  توفيـــر   .8
مـــا  بحســـب  الالزمـــة  الســـيارات 
تحـــدده الجهـــة المختصة بـــإدارة 

المطار.

الحصول على موافقة من الجهة 
المختصة بإدارة المطار لممارسة 
نشـــاط أجرة المطـــار، وتعتبر هذه 
لســـريان  مالزمـــة  الموافقـــة 

الترخيص ومرتبطة به.

االشتراطات االساسية 
للحصول على ترخيص

نشاط األجرة

الدليل االرشادي لنشاط األجرة ووسيط األجرة والتوجيه 

أجرة المطار

شروط السائق في نشاط أجرة المطار

أن يكون حاصل على رخصة 
قيادة عامة سارية 

المفعول وفقًا لنظام 
المرور والئحة التنفيذية

اجتياز الفحص 
الطبي المحدد 
من قبل الهيئة

أن يكون حاصل 
على شهادة خلو 

من السوابق

أن يكون حاصل 
على شهادة 

التدريب المعتمدة 
من قبل الهيئة



االشتراطات االساسية 
للحصول على ترخيص

نشاط وسيط األجرة

الدليل االرشادي لنشاط األجرة ووسيط األجرة والتوجيه 

وسيط األجرة

طلب مقدم من المنشـــأة عبر   .1
بوابة (نقل).

ســـجل تجاري للمنشأة يتضمن   .2
نشاط وسيط األجرة.

شـــهادة التأمينات االجتماعية   .3
سارية المفعول.

4. شـــهادة الزكاة والدخل ســـارية 
المفعول.

5.  االرتباط باألنظمة االلكترونية 
التي تحددها الهيئة.

الهيئـــة  باســـم  مالـــي  ضمـــان   .6
بمبلـــغ وقـــدره (100,000) مائة 

ألف ريال.

الوطنــــــــــي  العنـــوان  توفيـــــــــر   .7
للمنشأة.



االشتراطات االساسية 
للحصول على ترخيص

نشاط التوجيه

الدليل االرشادي لنشاط األجرة ووسيط األجرة والتوجيه 

التوجيه

1. طلب مقدم من المنشـــأة عبر 
بوابة (نقل).

2. ســـجل تجاري للمنشأة يتضمن 
نشاط التوجيه. 

شـــهادة التأمينات االجتماعية   .3
سارية المفعول.

4. شـــهادة الزكاة والدخل ســـارية 
المفعول.

5. شـــهادة تسجيل عالمة تجارية 
للتطبيق المســـتخدم في نشـــاط 

التوجيه.

6. االرتبـــاط باألنظمـــة االلكترونية 
التي تحددها الهيئة.

7. ضمان مالي باسم الهيئة بمبلغ 
مائتـــان   (250,000) وقـــدره 

وخمسون الف ريال.

8. نظـــام التوجيـــه وربطـــه بالنظام 
التقني في الهيئة.

9. تحديد خدمـــات النقل المقدمة 
وآلية تسعير كل خدمة.

الخدمــــــة  تقديــــــم  مســـؤول   .10
وعناوين التواصل وساعات العمل.

شروط السائق في نشاط التوجيه

أن يكون
سعودي الجنسية

أن يكون حاصل 
رخصة قيادة سارية المفعول

أال يقل العمر عن 18 
عامًا وال يزيد عن 65 عامًا

إجتياز الفحص الطبي 
المحدد من قبل الهيئة

ان يكون حاصل على 
شهادة خلو من السوابق

اجتياز الدورة التدريبية 
لشروط السائق



بطاقة التشغيل

الدليل االرشادي لنشاط األجرة ووسيط األجرة والتوجيه 

وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل بالعمل في االنشطة، حيث يجب على 
المنشأة إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل.

مدة بطاقات التشغيل

تكون مدة بطاقة التشغيل سنه واحدة.

العمر التشغيلي

أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها بالمملكة وأال يزيد 
العمر التشغيلي للسيارة عن (5) خمس سنوات من سنة الصنع.



الدليل االرشادي لنشاط األجرة ووسيط األجرة والتوجيه 

التسجيل في البوابة.

إصدار الترخيص المقيد.

إضافة المركبات

استكمال متطلبات الجهات الحكومية األخرى.

إصدار بطاقات التشغيل وبطاقات السائقين.

إصدار الترخيص النهائي.

خطوات
إصدار ال�خيص

ع� بوابة نقل



النسخة األولى 2022/01

الدليل االرشادي
لممارسة نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن

وتأجير الشاحنات على الطرق البرية
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الدليل االسترشادي لممارسة نشاط نقل البضائع

الالئحــة المنظمــة لنشــاط نقــل البضائــع ووســطاء الشــحن وتأجيــر الشــاحنات 
علــى الطــرق البريــة، الصــادرة بقــرار معالــي وزيــر النقــل رقــم (1/41/122) 
وتاريــخ   (134/01) رقــم  الــوزاري  بالقــرار  والمعدلــة  1441/5/7هـــ،  وتاريــخ 

1442/9/4هـ.

����ا���� ا��

أنواع التراخيص

مدة التراخيص: تكون مدة التراخيص للمنشآت (3) ثالث سنوات.

ترخيص تأجير 
الشاحنات

ترخيص نقل البضائع 
للحساب الخاص

ترخيص نقل 
البضائع



االشتراطات األساسية
للحصول على ترخيص نشاط نقل البضائع

للمنشآت

طلـــب مقدم مـــن المنشـــأة عبر 
بوابة (نقل).

ســـجل تجـــاري للمنشـــأة يتضمن 
نشاط نقل البضائع.

التأمينـــات االجتماعيـــة  شـــهادة 
سارية المفعول.

شـــهادة الـــزكاة والدخـــل ســـارية 
المفعول.

توفيـــر مركز مناســـب لممارســـة 
محـــل  المدينـــة  فـــي  النشـــاط 
المواصفـــات  وفـــق  الترخيـــص 
الفنية و االشـــترطات البلدية، أو 
الفنيـــة  المواصفـــات  وفـــق 
مـــن  الصـــادرة  واالشـــتراطات 
الجهات المختصـــة ذات العالقة 
وذلـــك للمواقـــع الغيـــر خاضعـــة 

للبلديات.

إخضـــاع كافـــة مركبـــات الشـــحن 
القاطــــــــرات  أو  و/  المنفــــــــردة 

للفحص الفني الدوري.

توفيـــر مركبات الشـــحن المنفردة 
و/أو القاطـــرات، بمـــا ال يقـــل عن 
(10) عشـــرة مركبات سواء كانت 
مملوكة للمنشأة مباشرة أو من 
خالل االيجـــار التمويلي، شـــريطة 
المســـتخدم  المنشـــأة  تكـــون  أن 

الفعلي لها.

مركبـــات  كافـــة  علـــى  التأميـــن 
الشحن المنفردة و/ أو القاطرات 
بما يغطـــي المســـؤولية المدنية 

تجاه الغير.

الهيئــــــــــة  بمنصـــــــــة  االرتبــــــــاط 
اإللكترونيـــــــــة، وبــــــــــــأي منصــــــة 

إلكترونية تحددها الهيئة.

التشغيلــــــــي  العمــــــــر  سريــــــــــان 
للمركبات.

سداد المقابل المالي والغرامات 
المالية (إن وجدت).

الدليل االسترشادي لممارسة نشاط نقل البضائع



االشتراطات األساسية
للحصول على ترخيص نشاط تأجير الشاحنات

طلــب مقــدم مــن المنشــأة عبــر 
بوابة (نقل).

ســجل تجــاري للمنشــأة يتضمــن 
نشاط تأجير الشاحنات.

شـــهادة التأمينـــات االجتماعيـــة 
سارية المفعول.

شــهادة الــزكاة والدخــل  ســارية 
المفعول.

توفيــر مركــز مناســب لممارســة 
النشــــــــــاط فــي مدينــة محــــــــل 
الترخيــــــــــص وفــق المواصفــات 
واالشتراطــــــــات الصـــــــادرة مــن 

الجهات المختصة.

توفيــر مركبــات الشــحن المنفــردة 
و/أو القاطــرات، بمــا ال يقــل عــن 

(25) خمسة وعشرين مركبات.

المركبــات،  كافــة  علــى  التأميــن 
المســؤولية  يغطــي  وبمــا 

المدنية تجاه الغير.

الهيئـــــــــــة  بمنصـــــــــة  االرتبــــــــــاط 
االلكترونية.

المالــــــــــــي  المقابـــــــــل  ســــــــــداد 
والغرامات المالية (إن وجدت).

الدليل االسترشادي لممارسة نشاط نقل البضائع



االشتراطات األساسية
للحصول على بطاقة تشغيل نشاط نقل البضائع

للحساب الخاص 

ســجل تجــارى للمنشــأة، علــى أال 
أو  البضائــع  نقــل  نشــاط  يكــون 
تأجيــر  أو  الشــحن  وســيط  نشــاط 

الشاحنات.

رخصــة ســير لمركبــة النقــل ســارية 
مملوكــة  تكــون  وأن  المفعــول. 
الســعودي  الفــرد  أو  للمنشــــــــــأة 
بشــكل مباشــر أو مــن خــالل عقــود 

التأجير التمويلي.

تأميــن علــى المركبــة، بمــا يغطــي 
المسؤولية المدنية تجاه الغير.

لنقــل  للمنشــــــأة  حاجــــــــة  إثبــات 
بضاعتهــا مــن وإلــى المســتودعات 

وخطوط اإلنتاج والعمالء.

يجب على المنشأة إصدار بطاقة تشغيل لمركبة الشحن المنفردة أو القاطرة بعد استيفاء 
جميع شروط نقل البضائع للحساب الخاص وسداد المقابل المالي المقرر، وتكون بطاقة 

التشغيل بمثابة الترخيص لمزاولة نشاط نقل البضائع للحساب الخاص.

للنقــل  الفــــــــــرد  حاجـــــــــة  إثبــات 
للحســاب الخــاص وفقــًا للمعاييــر 
مــن  الصـــــــادرة  واالشتراطـــــــــات 

الرئيس.

شــهادة الفحــص الــدوري لمركبــة 
وفقــًا  المفعــول.  ســارية  النقــل 
والئحتـــــــــه  المـــــــــرور  لنظــــــــــــام 

التنفيذية.

الهيئـــــــــــة  بمنصـــــــــة  االرتبـــــــــــاط 
اإللكترونيــة وبــأي منصــة تحددهــا 

الهيئة.

المالـــــــــــــي  المقابــــــــل  ســــــــــــداد 
والغرامات المالية (إن وجدت).

الدليل االسترشادي لممارسة نشاط نقل البضائع



االشتراطات األساسية
للحصول على بطاقة تشغيل نشاط نقل البضائع

لألفراد

طلــب مقــدم مــن المنشــأة عبــر 
بوابة (نقل).

أن يمتلــك بشــكل مباشــر أو مــن 
خــالل أحــد البرامــج الغيــر ربحيــة 
مركبــة شــحن منفــردة أو قاطــرة 

واحدة فقط.

أن تكــون المركبــة حاصلــة علــى 
شهادة الفحص الفني الدوري.

الشــحن  مركبــة  علــى  التأميــن 
وبمــا  القاطــرة،  أو  المنفــردة 
المدنيــة  المســؤولية  يغطــي 

تجاه الغير.

أن يكــون حاصــًال علــى رخصــــــــــة 
قيادة من الفئة المناسبة.

يصــدر للفــرد بطاقــة تشــغيل لمركبــة الشــحن المنفــردة أو القاطــرة بعــد اســتيفاء جميــع 
شــروط الحصــول علــى بطاقــة التشــغيل وســداد المقابــل المالــي المقــرر، وتكــون بطاقــة 

التشغيل بمثابة الترخيص لمزاولة نشاط نقل البضائع لألفراد.

بطاقــة  علــى  حاصــًال  يكــون  أن 
سائق مهني.

التشغيلـــــــــي  العمـــــــــر  سريــــــــان 
للمركبة.

االرتبــاط مــع أحــد مــزودي خدمــة 
مــن  المعتمديــن  اآللــي  التتبــع 

قبل الهيئة.

المالـــــــــــي  المقابـــــــــل  ســـــــــداد 
والغرامات المالية (إن وجدت).

الدليل االسترشادي لممارسة نشاط نقل البضائع



الدليل االسترشادي لممارسة نشاط نقل البضائع

بطاقة التشغيل

ماهي الشاحنة:
هــي كل مركبــة شــحن منفــردة أو مركبــة شــحن منفــردة تجــر مقطــورة، أو قاطــرة ونصــف مقطــورة، أو 
أي تكوينــه أخــرى مســموح بهــا للســير علــى الطــرق وُتســتخدم لنقــل البضائــع، حيــث يجــب أن تحصــل كل 

شاحنة على بطاقة تشغيل صادرة من الهيئة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.

العمر التشغيلي للشاحنة:
يكون شرط العمر التشغيلي إلزامي للشاحنات في نشاط نقل البضائع ونشاط تأجير الشاحنات:

يجب أال يزيد 
العمر التشغيلي 

للشاحنة عن (20) 
عشرين سنة من 

سنة الصنع.

أن يكون وزنها 
االجمالي (3,500) 

ثالثة آالف 
وخمسمائة كيلو 

جرام أو أكثر.

تركيب حواجز الحماية 
االمامية والجانبية 

والخلفية على 
الشاحنة وفق 

المواصفات القياسية.

بطاقة تشغيل 
لكل مركبة

مدة بطاقة
التشغيل: سنة واحدة 

بطاقة التشغيل

الشاحنات

يجب عند دخول الشاحنة 
لنشاط نقل البضائع أو تأجير 

الشاحنات، أال يكون قد مضى 
على تشغيلها أكثر من (5) 

خمس سنوات من سنة الصنع.



الدليل االسترشادي لممارسة نشاط نقل البضائع

خطوات
إصدار ال
خيص

ع� بوابة نقل

ل�فراد

التسجيل � البوابة.

إضافة املركبة.

إصدار بطاقة التشغيل.

بدء ممارسة ا�عمال.

التسجيل � البوابة.

إصدار ال�خيص املقيد.

إضافة املركبات

استكمال متطلبات اجلهات احلكومية ا�خرى.

إصدار بطاقات التشغيل.

إصدار ال�خيص النهائي.

للمنشآت



النسخة األولى 2022/01

الدليل االرشادي 
لممارسة نشاط وسيط الشحن

ف
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الدليل االسترشادي لممارسة نشاط وسيط الشحن

الالئحــة المنظمــة لنشــاط وســيط الشــحن ، الصــادرة بقــرار معالــي وزيــر النقــل 
رقــم (1/41/122) وتاريــخ 1441/05/07هـــ، والمعدلــة بالقــرار الــوزاري رقــم 

(134/01) وتاريخ 1442/09/04هـ.

����ا���� ا��

مدة ال�خيص

مدة الترخيص: 
ثالث سنوات



االشتراطات األساسية
للحصول على ترخيص وسيط الشحن

طلــب مقــدم مــن المنشــأة عبــر 
بوابة (نقل).

يتضمــن  للمنشــأة  تجــاري  ســجل 
ســاري  الشــحن  وســيط  نشــاط 

المفعول.

االجتماعيــة  التأمينــات  شــهادة 
سارية المفعول.

ســارية  والدخــل  الــزكاة  شــهادة 
المفعــول(إذا مضــى علــى الســجل 

التجاري. 

توفيــر مركــز لممارســة النشــاط فــي 
وفــق  الترخيــص  محــل  المدينــة 
المواصفــات الفنيــة واالشــتراطات 
المواصفــات  وفــق  أو  البلديــة، 
الفنيــة واالشــتراطات الصــادرة مــن 
العالقــة  ذات  المختصــة  الجهــات 
خاضعــة  الغيــر  للمواقــع  وذلــك 

للبلديات.

الكترونيــة  أنظمــة  بــأي  االرتبــاط 
تحددها الهيئة.

الدليل االسترشادي لممارسة نشاط وسيط الشحن



التسجيل في البوابة.

إصدار الترخيص المقيد.

استكمال متطلبات الجهات الحكومية األخرى.

إصدار بطاقات التشغيل.

إصدار الترخيص النهائي.

الدليل االسترشادي لممارسة نشاط وسيط الشحن

خطوات
إصدار ال�خيص

ع� بوابة نقل








