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ال�شادرة بقرار جمل�س اإدارة الهيئة العامة للنقل رقم )25-4-2/2019( وتاريخ 9-1-1441هـ .

واملعتمدة بقرار معايل وزير النقل رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للنقل رقم )11-41-1( وتاريخ 

27-1-1441هـ .

متهيد

تهدف الالئحة اإىل تنظيم ن�شاط نقل ال�شيارات و�شحب املركبات مبركبات جمهزة فنياً، ورفع م�شتوى 

ال�شالمة على الطرق واحلفاظ على البيئة وتعزيز م�شتوى التناف�شية لتقدمي اأف�شل اخلدمات، وتنظيم 

العالقة التعاقدية بني كافة اأطراف عملية النقل.

الباب الأول:

األحكام التمهيدية

المادة األولى:

يقصد باأللفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه الالئحة - 
المعاني المبينة أمامها ما لم يقتِض السياق خالف ذلك:

1-      الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

2-    الرئيس:  رئي�س الهيئة العامة للنقل.

3-     النشاط: نقل ال�شيارات و�شحب املركبات على الطرق با�شتخدام مركبات النقل و/اأو ال�شحب 
مقابل اأجر.

4-     مركبة النقل: مركبة جمهزة فنياً لنقل ال�شيارات.

5-     مركبة السحب: مركبة جمهزة فنياً ل�شحب مركبة واحدة فقط على الطرق.

6-     السيارة: مركبة ت�شري بقوة اآلية معدة لنقل الركاب وم�شتلزماتهم وال تزيد �شعتها عن )9( 
اأ�شخا�س.

7-    المركبة: كل و�شيلة من و�شائل النقل معدة لنقل الركاب اأو الب�شائع وت�شري بقوة اآلية، وال 
ت�شمل القطارات واملركبات البحرية.

8-  الشخص: اأي �شخ�س طبيعي اأو اعتباري.

9-   المنشأة: كل �شخ�شية اعتبارية لها كيان قانوين كاملوؤ�ش�شات وال�شركات.

10-  الفرد: كل �شخ�س طبيعي.

11-  الترخيص: وثيقة ت�شدر عن الهيئة باملوافقة على ممار�شة الن�شاط وفق اأحكام هذه الالئحة.

12-  الناقل: ال�شخ�س احلا�شل على الرتخي�س.

13-   المرسل: ال�شخ�س املتعاقد مع الناقل لنقل �شيارة اأو �شحب مركبة على الطرق اإىل املر�شل اإليه، 
�شواء كان املالك اأو مفو�س عنه.

14-   المرسل إليه: ال�شخ�س الذي له احلق اأن يقوم بنف�شه اأو باإنابة غريه يف ا�شتالم ال�شيارة اأو 
املركبة من الناقل.

15-   بطاقة التشغيل: وثيقة �شادرة عن الهيئة بالت�شريح ملركبة النقل اأو ال�شحب بالعمل وفقاً 
الأحكام هذه الالئحة.

16-  المركز: املكان الذي متار�س املن�شاأة من خالله الن�شاط وفقاً الأحكام هذه الالئحة.

17-  السائق: ال�شخ�س الطبيعي امل�شرح له بقيادة مركبة النقل و/اأو ال�شحب.

18-   مركز الفحص الدوري: مركز فح�س فني مرخ�س له من االإدارة العامة للمرور الإجراء 
الك�شف الفني ال�شامل على مركبة النقل اأو ال�شحب ب�شكل دوري.

19-     شهادة الفحص الفني الدوري: وثيقة ت�شدر من مركز الفح�س الدوري بعد اجتياز 
مركبة النقل اأو ال�شحب متطلبات الفح�س.

20-   وثيقة النقل: م�شتند ي�شدر مبوجب عقد النقل ويعترب اإثباتاً على ا�شتالم الناقل لل�شيارة 
حمل النقل اأو املركبة حمل ال�شحب باحلالة املبينة فيها لت�شليمها اإىل املر�شل اإليه بذات احلالة.

21-   الفحص الفني على جانب الطريق: فح�س فني مفاجئ ملركبة النقل اأو ال�شحب 
يقوم به مراقب اخلدمة اأو من ت�شند اإليه الهيئة هذه املهمة يف منطقة اآمنة على جانب الطريق.

22-   وحدة الفحص المتحركة: نظام متنقل للقيام بعمليات الفح�س الفني ملركبة النقل اأو 
ال�شحب بطريقة اأكرث تف�شياًل من الفح�س للحالة الظاهرة.

23-   مراقب الخدمة: امُلُ�شند له �شالحية التفتي�س والرقابة نظاماً للتاأكد من االلتزام باأحكام هذه 
الالئحة، واتخاذ االإجراء الالزم يف حال االإخالل باأي منها.

24-   محضر الضبط: منوذج ورقي اأو الكرتوين يحرر من قبل مراقب اخلدمة يت�شمن اأي 
خمالفات ارتكبها اأي �شخ�س الأحكام هذه الالئحة.

25-   منصة الهيئة اإللكترونية: من�شة اإلكرتونية تتيح للهيئة التتبع االآيل ملواقع مركبات 
النقل وال�شحب وحتديد �شرعاتها واأوزانها، مبا يف ذلك ر�شد فرتات القيادة والراحة لل�شائق، 

والتحقق من نظامية املركبة وال�شائق.

26-   المقابل المالي: ما يخ�ش�س للهيئة من موارد مالية نظري الرتاخي�س اأو بطاقات 
الت�شغيل اأو بطاقات ال�شائقني التي ت�شدرها اأو اخلدمات التي تقدمها.

27-  الغرامات المالية: غرامة خمالفة اأي من اأحكام هذه الالئحة.

28-   نظام النقل العام: نظام النقل العام على الطرق باململكة العربية ال�شعودية ال�شادر 
باملر�شوم امللكي رقم )م/25( وتاريخ 21-06-1397هـ وما يطراأ عليه من تعديالت اأو حتديث.

29-  الالئحة: الالئحة املنظمة لن�شاط نقل ال�شيارات و�شحب املركبات.

30-   نظام المرور والئحته التنفيذية: نظام املرور ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/85( 
وتاريخ 26-10-1428هـ، واملعدل باملر�شوم امللكي رقم )م/115( وتاريخ 05-12-1439هـ، 

والئحته التنفيذية، وما يطراأ عليهما من تعديالت.

المادة الثانية:
مع عدم االإخالل باأحكام نظام املرور والئحته التنفيذية واالأنظمة والقرارات ذات العالقة واأحكام 

االتفاقيات الدولية التي تكون اململكة العربية ال�شعودية طرفاً فيها، 

ت�شري اأحكام هذه الالئحة على اأعمال نقل ال�شيارات وبحد اأق�شى نقل �شيارتني على مركبة النقل، وعلى 

اأعمال �شحب املركبات على الطرق با�شتخدام مركبات جمهزة فنياً مقابل اأجر، اأو للح�شاب اخلا�س والتي 

يتم تنفيذها داخل اأرا�شي اململكة العربية ال�شعودية واإىل خارجها، وتعد اإحدى لوائح نظام النقل العام 

على الطرق.

ال ت�شري اأحكام هذه الالئحة على مركبات النقل اأو ال�شحب اململوكة للجهات احلكومية طاملا مل مُيار�س 

بها النقل باأجر.

المادة الثالثة: 
تتم ممار�شة الن�شاط وفق اأحكام هذه الالئحة من قبل:

املن�شاآت بعد احل�شول على ترخي�س بذلك.

االأفراد ال�شعوديني بعد احل�شول على ترخي�س بذلك.

الباب الثاين:

الترخيص

الفصل األول:
ترخيص ممارسة النشاط للمنشآت

المادة الرابعة:
يشترط لحصول المنشأة على الترخيص بعد سداد الغرامات المالية - 

إن وجدت- ما يلي:

1.  استيفاء المتطلبات التالية:
اأ  -  طلب مقدم من املن�شاأة وفق قنوات الهيئة املعتمدة.

ب-   �شجل جتاري للمن�شاأة مقت�شر على الن�شاط �شاري املفعول، ويجوز اجلمع بني اأكرث من ن�شاط 

نقل اأو ن�شاط داعم له يف ذات ال�شجل.

ج -  �شهادة التاأمينات االجتماعية �شارية املفعول.

د  -   �شهادة الزكاة والدخل �شارية املفعول )اإذا م�شى على ال�شجل التجاري اأكرث من �شنة(.

2.   توفري مركز منا�شب ملمار�شة الن�شاط يف املدينة حمل الرتخي�س وفق املوا�شفات الفنية واال�شرتاطات 

البلدية اأو وفق اال�شرتاطات ال�شادرة من اجلهات املخت�شة ذات العالقة. 

3.   توفري احلد االأدنى من عدد مركبات النقل و/اأو ال�شحب الالزمة ملمار�شة الن�شاط، على اأال يقل عن 

)10( مركبات على م�شتوى مدن اململكة واملحافظات واملراكز االإدارية التابعة لها، ويكون مملوكاً 

للمن�شاأة ب�شكل مبا�شر، اأو باالإيجار التمويلي على اأن تكون املن�شاأة م�شتخدم فعلي، مع عدم االإخالل 

مبا ورد يف املادة الثامنة ع�شر من هذه الالئحة، ويجوز بقرار من الرئي�س ال�شماح للمن�شاآت احلا�شلة 

على تراخي�س حمطات الوقود على الطرق بني املدن ومواقف ال�شاحنات مبمار�شة الن�شاط دون 

االلتزام باحلد االأدنى.

4.   توفري و�شيلة توا�شل جمانية على مدار )24( �شاعة خلدمة امل�شتفيدين من نقل ال�شيارات و/اأو �شحب 

املركبات.

5.  االرتباط مبن�شة الهيئة االإلكرتونية.

6.  االرتباط باأي اأنظمة اإلكرتونية حتددها الهيئة.

7.  �شداد املقابل املايل )اإن وجد(. 

الالئحة املنظمة لن�ساط نقل ال�سيارات و�سحب املركبات
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المادة الخامسة:
1.   ت�شتويف املن�شاأة جميع �شروط ومتطلبات اإ�شدار الرتخي�س، خالل فرتة )90( ت�شعني يوماً -بحد 

اأق�شى- من تاريخ تقدمي الطلب؛ واإال اعترب الطلب ملغي.

2.   ي�شدر الرتخي�س من ِقبل الهيئة با�شم املن�شاأة وملدة )ثالث( �شنوات، وال يجوز ممار�شة الن�شاط بعد 

انتهائه، اأو اإلغائه، اأو خالل فرتة اإيقافه.

المادة السادسة:
1.   �شروط الرتخي�س الواردة يف الفقرة )1/ب،5،3،2( من املادة )الرابعة( مالزمة ل�شريانه، ويف حال 

االإخالل باأي من هذه ال�شروط؛ يـتـم اإيقـاف الــرتخيـ�س على اأال متار�س املن�شاأة الن�شاط حـتى 

ا�شتكمال ال�شـرط، مع عدم االإخالل بحق الهيئة باإيقاع الغرامة املالية املقررة عن ذلك ال�شرط.

2.   اإذا حدث نق�س يف احلد االأدنى لعدد مركبات النقل و/اأو ال�شحب الالزمة ملمار�شة الن�شاط نتيجة 

حوادث اأو كوارث خارجة عن اإرادة املن�شاأة، ومل يتم ا�شتكمال النق�س خالل )180( مائة وثمانون 

يوماً من تاريخ حدوث النق�س؛ يتم اإيقاف الرتخي�س، مع عدم االإخالل بحق الهيئة باإيقاع الغرامة 

املالية املقررة يف ذلك.

المادة السابعة:

مع مراعاة المادة )الرابعة(، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة 
لمدة مماثلة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية )إن وجدت(، 

ووفق الضوابط التالية:
1.   تقدمي طلب التجديد وا�شتيفاء جميع �شروطه خالل الفرتة التي ت�شبق تاريخ انتهاء �شالحية 

الرتخي�س بـ)180( مائة وثمانون يوماً؛ واإال اعترب الطلب ملغي.

2.  تقدمي �شهادة �شعودة �شارية املفعول.

3.  رخ�شة بلدية �شارية املفعول.

المادة الثامنة:

مع مراعاة أحكام المادة )الرابعة(، يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص 
بنفس الرقم وتاريخ الصالحية بعد سداد الغرامات المالية )إن وجدت(، 

ووفق الضوابط التالية:
1.  موافقة الهيئة امل�شبقة على التنازل.

2.  اأن تتوفر يف املتنازل اإليه كافة ال�شروط الواجب توافرها ملن يرخ�س له مبمار�شة الن�شاط.

3.   اأن يكون الرتخي�س �شاري املفعول عند التقدم بطلب التنازل، وحلني ا�شتكمال نقل الرتخي�س با�شم 

املتنازل اإليه.

4.   اأن ت�شتمر م�شوؤولية املن�شاأة املتنازلة عن الرتخي�س اأمام الهيئة اإىل اأن يتم ا�شتكمال نقل الرتخي�س 

با�شم املتنازل اإليه.

5.  عدم ممار�شة الن�شاط من قبل املتنازل اإليه اإىل حني �شدور الرتخي�س با�شمه.

6.  اأن تكون التجهيزات القائمة م�شتوفية الأحكام هذه الالئحة وكذلك التعليمات ذات العالقة.

7.   ا�شتيفاء اإجراءات التنازل خالل مدة )90( ت�شعني يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل، واإال 

اعترب الطلب الغًيا. 

8.  �شداد املقابل املايل )اإن وجد(.

المادة التاسعة:
1.   ت�شدر بطاقة الت�شغيل لكل مركبة نقل اأو �شحب مملوكة للمن�شاأة، اأو تعمل لديها بعقد تاأجري متويلي 

على اأن تكون املن�شاأة م�شتخدم فعلي، بعد �شداد املقابل املايل والغرامات املالية )اإن وجدت(، وتكون 

ملدة �شنة واحدة على اأال تتجاوز العمر الت�شغيلي اأو �شالحية رخ�شة ال�شري اأو تاريخ �شالحية 

الرتخي�س اأيهما اأقرب.

2.   جتدد بطاقة الت�شغيل بطلب من املن�شاأة، بعد �شداد املقابل املايل والغرامات املالية )اإن وجدت(، بحيث 

ُيقدم طلب التجديد خالل مدة )30( ثالثني يوماً قبل انتهاء مدة �شالحية �شريان بطاقة الت�شغيل.

3.   ي�شمح بطلب من املن�شاأة جتديد بطاقة الت�شغيل خالل مدة )60( �شتني يوماً من تاريخ انتهائها بعد 

ت�شديد غرامة التاأخري، على اأال ميار�س الن�شاط مبركبة النقل اأو ال�شحب حتى يتم جتديدها.

4.  ُتلغى بطاقة الت�شغيل بعد م�شي مدة )60( �شتني يوماً من تاريخ انتهائها دون جتديدها.

5.   مع عدم االإخالل بالفقرة )3( من املادة الرابعة، ُتلغى بطاقة الت�شغيل بطلب من املن�شاأة بعد �شداد 

املقابل املايل والغرامات املالية )اإن وجدت(، وتعديل نوع ت�شجيل مركبة النقل اأو ال�شحب اأو �شطبها 

وفقاً لنظام املرور والئحته التنفيذية.

المادة العاشرة:
1.   يجوز للمن�شاأة التقدم بطلب اإلغاء الرتخي�س بعد �شداد الغرامات املالية )اإن وجدت( وفق ال�شوابط 

التالية:

اأ  -  �شريان �شهادة الزكاة والدخل.

ب-  تعديل نوع ت�شجيل مركبات النقل و/اأو ال�شحب اأو �شطبها وفقاً لنظام املرور والئحته التنفيذية.

ج -  �شداد املقابل املايل )اإن وجد(.

2.  ُيلغى الرتخي�س بعد �شداد الغرامات املالية - اإن وجدت - يف احلاالت التالية:

اأ  -  ت�شفية ال�شركة �شواء كانت باتفاق ال�شركاء اأو النتهاء مدتها اأو بحكم ق�شائي.

ب-  انتهاء الرتخي�س دون جتديده. 

ج -  وفاة �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية.

د  -  التنازل عن الرتخي�س دون موافقة الهيئة.

3.   مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )2/ج( من هذه املادة، يجوز لورثة �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية املتوفى 

خالل )90( يوماً من تاريخ الوفاة طلب ت�شحيح و�شع املوؤ�ش�شة النظامي لال�شتمرار يف ممار�شة 

الن�شاط، على اأن يتعهد الوكيل ال�شرعي للورثة بااللتزام باأحكام هذه الالئحة خالل مدة الت�شحيح.

4.  يجوز للرئي�س اإيقاف الرتخي�س ملدة ال تزيد على �شنة ب�شبب مربر تقت�شيه امل�شلحة العامة. 

المادة الحادية عشرة:
1.   يجوز للمن�شاة يف حال ممار�شة الن�شاط خارج املدينة حمل الرتخي�س التقدم بطلب اإ�شدار ترخي�س 

فرعي وذلك وفق ال�شوابط التالية:

اأ  -  اأن يكون الرتخي�س الرئي�شي �شاري املفعول.

ب-   �شجل جتاري �شاري املفعول ومقت�شر على الن�شاط يف املقر املراد اإ�شدار الرتخي�س الفرعي به 

وذلك يف حال كان املقر خارج منطقة الرتخي�س الرئي�شي، ويجوز اجلمع بني اأكرث من ن�شاط نقل 

اأو ن�شاط داعم له يف ذات ال�شجل.

ج -   توفري مركز منا�شب ملمار�شة الن�شاط يف املدينة حمل الرتخي�س وفق املوا�شفات الفنية 

واال�شرتاطات البلدية اأو وفق اال�شرتاطات ال�شادرة من اجلهات املخت�شة ذات العالقة. 

د  -  �شهادة التاأمينات االجتماعية �شارية املفعول.

هـ - �شهادة الزكاة والدخل �شارية املفعول )اإذا م�شى على ال�شجل التجاري اأكرث من �شنة(.

2.   ي�شدر الرتخي�س الفرعي وفق النموذج املعتمد لدى الهيئة بعد �شداد املقابل املايل والغرامات املالية 

)اإن وجدت(، ويكون الرتخي�س با�شم املن�شاأة ويرتبط يف مدة �شريانه ب�شالحية الرتخي�س الرئي�شي.

3.   �شروط الرتخي�س الواردة يف الفقرة )اأ، ب، ج( من البند )1( من هذه املادة مالزمة ل�شريانه، ويف حال 

االإخالل باأي من هذه ال�شروط؛ يـتـم اإيقـاف الــرتخيـ�س على اأال ميار�س الناقل الن�شاط حـتى ا�شتكمال 

ال�شـرط، مع عدم االإخالل بحق الهيئة باإيقاع الغرامة املالية املقررة عن ذلك ال�شرط.

4.   مع مراعاة الفقرة )1( من هذه املادة، يتم جتديد الرتخي�س بطلب من املن�شاة، وبعد �شداد املقابل 

املايل والغرامات املالية )اإن وجدت( ملدة ال تتجاوز تاريخ انتهاء الرتخي�س الرئي�شي. 

 5.   يتم تقدمي طلب التجديد وا�شتيفاء جميع �شروطه خالل الفرتة التي ت�شبق تاريخ انتهاء �شالحية 

الرتخي�س بـ)180( مئة وثمانون يوماً؛ واإال اعترب الطلب ملغي.

6.   يجوز للمن�شاأة التقدم بطلب اإلغاء الرتخي�س الفرعي بعد �شداد املقابل املايل والغرامات املالية 

)اإن وجدت(.

7.  ُيلغى الرتخي�س الفرعي بعد �شداد الغرامات املالية-اإن وجدت- يف احلاالت التالية:

اأ  -  اإلغاء ترخي�س ممار�شة الن�شاط الرئي�شي اخلا�س باملن�شاأة.

ب-  انتهاء الرتخي�س الفرعي دون جتديده.

ج -  بطلب من الناقل.

د  -  التنازل عن الرتخي�س دون موافقة الهيئة.

الفصل الثاني:
ترخيص ممارسة النشاط لألفراد

المادة الثانية عشرة:
1.  ي�شدر للفرد بطاقة ت�شغيل وتكون مبثابة الرتخي�س له مبمار�شة الن�شاط وفق االآتي: 

اأ  -   اأن ميتلك مركبة نقل اأو �شحب واحدة فقط ب�شكل مبا�شر اأو باالإيجار التمويلي )على اأن يكون 

الفرد م�شتخدم فعلي( اأو من خالل اأحد الربامج غري الربحية املعتمدة، مع عدم االإخالل مبا ورد 

يف املادة )الثامنة ع�شر( من هذه الالئحة. 

ب-  اأن يكون حا�شاًل على رخ�شة قيادة من الفئة املنا�شبة.

ج -  �شهادة خلو ال�شوابق. 

د  -  االرتباط مع اأحد مزودي خدمة التتبع االآيل املوؤهلني من قبل الهيئة.

هـ - االرتباط باأي اأنظمة الكرتونية حتددها الهيئة.

2.   ي�شتويف الفرد جميع ا�شرتاطات طلب اإ�شدار بطاقة الت�شغيل، خالل فرتة )90( ت�شعني يوماً -بحد 

اأق�شى- من تاريخ تقدمي الطلب؛ واإال اعترب الطلب ملغي. 

3.   مع مراعاة ماورد يف الفقرة )1( من هذه املادة، ت�شدر للفرد بطاقة ت�شغيل ملركبة النقل اأو ال�شحب 

وفق النموذج املعتمد لدى الهيئة بعد �شداد املقابل املايل املقرر والغرامات املالية )اإن وجدت(، وتكون 

ملدة �شنة واحدة على اأال تتجاوز العمر الت�شغيلي املعتمد اأو رخ�شة ال�شري اأيهما اأقرب. 

4.   مع مراعاة ما ورد يف الفقرات )3،1( من هذه املادة، يجدد للفرد بطاقة ت�شغيل مركبة النقل اأو ال�شحب 

بطلب منه، بعد �شداد املقابل املايل والغرامات املالية )اإن وجدت(، بحيث ُيقدم طلب التجديد خالل 

مدة )30( ثالثني يوماً قبل انتهاء مدة �شالحية �شريان بطاقة الت�شغيل.

5.   ي�شمح بطلب من الفرد جتديد بطاقة الت�شغيل خالل مدة )60( �شتني يوماً من تاريخ انتهائها بعد 

ت�شديد غرامة التاأخري، على اأال ميار�س الن�شاط مبركبة النقل اأو ال�شحب حتى يتم جتديدها.

6.   �شروط بطاقة الت�شغيل الواردة يف الفقرة )1( من هذه املادة مالزمة ل�شريانها، ويف حال فقد اأي من 
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هذه ال�شروط؛ يـتـم اإيقـاف بطاقة الت�شغيل حـتى ا�شتكمال ال�شـرط، مع عدم االإخالل بحق الهيئة 

باإيقاع الغرامة املالية املقررة عن ذلك ال�شرط.

7.  تكون بطاقة الت�شغيل ملغية يف احلاالت التالية:

اأ  -  م�شي مدة )60( �شتني يوماً على انتهاء �شالحية �شريانها دون جتديدها.

ب-   بطلب من الفرد املرخ�س له، بعد تعديل نوع ت�شجيل مركبة النقل اأو ال�شحب اأو �شطبها و�شداد 

الغرامات املالية )اإن وجدت(.

ج -  وفاة الفرد املرخ�س له.   

د  -  نقل ملكية مركبة النقل اأو ال�شحب.

هـ - قرار ي�شدر من الرئي�س ب�شبب مربر تفت�شيه امل�شلحة العامة. 

الفصل الثالث:
نقل السيارات وسحب المركبات للحساب الخاص

المادة الثالثة عشرة: 
يجب على ال�شخ�س الذي يقوم بنقل ال�شيارات اأو �شحب املركبات اململوكة له، احل�شول على بطاقة 

ت�شغيل للنقل اخلا�س بدون اأجر لكل مركبة نقل اأو �شحب. 

المادة الرابعة عشرة: 
1.  ي�شرتط للح�شول على بطاقة ت�شغيل للنقل اأو ال�شحب للح�شاب اخلا�س:

اأ  -  �شجل جتاري للمن�شاأة �شاري املفعول )للمن�شاآت(.

ب-   اأن يكون ال�شخ�س حا�شل على ترخي�س �شاري املفعول ملمار�شة ن�شاط تاأجري ال�شيارات اأو ن�شاط 

معار�س ووكاالت ال�شيارات اأو ن�شاط االأجرة اأو اأية تراخي�س اأخرى تعتمدها الهيئة.

ج -  اأن يكون لون مركبة النقل اأو ال�شحب وفقاً ملا يتم اعتماده من الهيئة.

د  -  اأن يكون نظام النقل اأو ال�شحب امل�شتخدم يف املركبة مطابق للموا�شفات املعتمدة من الهيئة.

هـ - اأال تزيد �شعة مركبة النقل عن نقل )2( �شيارتني كحد اأق�شى.

و  -  جتهيز مركبة النقل اأو ال�شحب باأنوار الطوارئ التحذيرية يف اأعلى املركبة.

ز  -  جتهيز مركبة النقل اأو ال�شحب مبتطلبات ال�شالمة املعتمدة.

ح -   رخ�شة �شري ملركبة النقل اأو ال�شحب �شارية املفعول، واأن تكون مملوكة للمن�شاأة اأو الفرد 

ال�شعودي ب�شكل مبا�شر اأو من خالل عقود التاأجري التمويلي )على اأن تكون املن�شاأة اأو الفرد 

م�شتخدم فعلي(.

ط -   �شريان �شهادة الفح�س الفني الدوري ملركبة النقل اأو ال�شحب، وفقاً لنظام املرور والئحته 

التنفيذية.

ي -   �شريان وثيقة التاأمني على مركبة النقل اأو ال�شحب مبا يغطي امل�شوؤولية املدنية جتاه الغري 

�شادرة من قبل اإحدى �شركات التاأمني املرخ�س لها بالعمل يف اململكة.

ك -  االرتباط مبن�شة الهيئة االإلكرتونية.

ل -  االرتباط باأي اأنظمة الكرتونية حتددها الهيئة.

2.   ي�شتويف ال�شخ�س جميع متطلبات اإ�شدار بطاقة الت�شغيل، خالل فرتة )90 يوماً( -بحد اأق�شى- من 

تاريخ تقدمي الطلب؛ واإال اعترب الطلب ملغي.

 3.   مع مراعاة ماورد يف الفقرة )1( من هذه املادة، ت�شدر بطاقة الت�شغيل للنقل اخلا�س لكل مركبة نقل 

اأو �شحب وفق النموذج املعتمد لدى الهيئة بعد �شداد املقابل املايل والغرامات املالية )اإن وجدت(، 

وتكون ملدة �شنة واحدة كحد اأق�شى وذلك مبراعاة ما ورد يف الفقرة )ب، ح( من هذه املادة.

المادة الخامسة عشرة: 
1.   مع مراعاة ال�شروط الواردة يف الفقرة رقم )1( من املادة )الرابعة ع�شرة(، جتدد بطاقة الت�شغيل 

ملركبة النقل اأو ال�شحب بطلب من ال�شخ�س، بعد �شداد املقابل املايل والغرامات املالية )اإن وجدت(، 

بحيث ُيقدم طلب التجديد خالل مدة )30( ثالثني يوماً قبل انتهاء مدة �شالحية �شريان بطاقة 

الت�شغيل. 

2.   ي�شمح بتقدمي طلب جتديد بطاقة الت�شغيل خالل مدة )60( �شتني يوماً من تاريخ انتهائها بعد ت�شديد 

غرامة التاأخري، على اأال تتم ممار�شة نقل ال�شيارات اأو �شحب املركبات للح�شاب اخلا�س مبركبة النقل 

اأو ال�شحب حتى يتم جتديدها.

3.   �شروط بطاقة الت�شغيل الواردة يف الفقرة )1( من املادة )الرابعة ع�شر( مالزمة ل�شريانها، ويف حال 

فقد اأي من هذه ال�شروط؛ يـتـم اإيقـاف بطاقة الت�شغيل حـتى ا�شتكمال ال�شـرط.

4.  ُتلغى بطاقة الت�شغيل بعد م�شي مدة )60( �شتني يوماً من تاريخ انتهائها ودون جتديدها.

الباب الثالث:

السائق ومركبة النقل
المادة السادسة عشرة:

1.  ي�شرتط يف ال�شائق ما يلي:

اأ  -  اأن يكون حا�شل على رخ�شة قيادة من الفئة املنا�شبة وفقاً لنظام املرور والئحته التنفيذية.

ب-  �شهادة خلو ال�شوابق. 

2.   يجب اأن حت�شل كل مركبة نقل اأو �شحب على بطاقة ت�شغيل �شادرة من الهيئة وفق النموذج املعتمد 

لدى الهيئة.

المادة السابعة عشرة:
1.   مع مراعاة ماورد يف الفقرة )1( من املادة )ال�شاد�شة ع�شر( من هذه الالئحة، ت�شدر بطاقة ال�شائق 

بعد �شداد املقابل املايل والغرامات املالية )اإن وجدت(، وتكون ملدة �شنة واحدة.

2.   مع مراعاة ماورد يف الفقرة )1( من املادة )ال�شاد�شة ع�شر( من هذه الالئحة، جتدد بطاقة ال�شائق 

بطلب منه، بعد �شداد املقابل املايل والغرامات املالية )اإن وجدت(، بحيث ُيقدم طلب التجديد خالل 

مدة )30( ثالثني يوماً قبل انتهاء مدة �شالحية �شريان البطاقة. 

3.   ي�شمح بتقدمي طلب جتديد بطاقة ال�شائق خالل مدة )60( �شتني يوماً من تاريخ انتهائها بعد ت�شديد 

غرامة التاأخري، على اأال ميار�س نقل ال�شيارات اأو �شحب املركبات حتى يتم جتديدها.

4.  ُتلغى بطاقة ال�شائق بعد م�شي مدة )60( �شتني يوماً من تاريخ انتهائها ودون جتديدها.

المادة الثامنة عشرة:

يشترط في مركبة النقل والسحب للعمل في النشاط بأجر اآلتي:
1.  اأال يزيد العمر الت�شغيلي للمركبة امل�شتخدمة يف الن�شاط عن )20( ع�شرين �شنة من �شنة ال�شنع.

2.   اأال يزيد العمر الت�شغيلي للمركبة عن )5( خم�س �شنوات من �شنة ال�شنع وذلك عند دخول املركبة 

للن�شاط.

3.  اأال تزيد �شعة مركبة النقل عن نقل )2( �شيارتني كحد اأق�شى.

4.  جتهيز املركبة باأنوار الطوارئ التحذيرية يف اأعلى املركبة.

5.   اإخ�شاع املركبة لتغطية تاأمينية -طوال فرتة الت�شغيل-مبا يغطي امل�شوؤولية املدنية جتاه الغري من 

قبل اإحدى �شركات التاأمني املرخ�س لها بالعمل يف اململكة.

6.  �شريان �شهادة الفح�س الفني الدوري.

7.  اأن يكون لون املركبة وفقاً ملا يتم اعتماده من الهيئة.

8.  اأن يكون نظام النقل وال�شحب امل�شتخدم يف املركبة مطابق للموا�شفات املعتمدة من الهيئة.

9.  جتهيز املركبة مبتطلبات ال�شالمة املعتمدة.

المادة التاسعة عشرة:
يجب على الناقل اأو ال�شخ�س الذي ينقل ال�شيارات اأو ي�شحب املركبات للح�شاب اخلا�س و�شع العالمات 

والبيانات على كل مركبة نقل و�شحب وفق ال�شوابط التي حتددها الهيئة.

المادة العشرون:
على الناقل اأو ال�شخ�س الذي يعمل يف نقل اأو �شحب ال�شيارات للح�شاب اخلا�س االلتزام بر�شد اأداء 

مركبة النقل و/اأو ال�شحب وال�شائق اأثناء عمليات النقل اأو ال�شحب، وت�شجيل احلركة اليومية اأثناء 

احلركة �شاماًل �شرعة مركبة النقل و/اأو ال�شحب، وعدد �شاعات القيادة والراحة، وفرتات التوقف، 

وقراءة امل�شافة عند بداية ونهاية يوم العمل، والتاريخ، والوقت، ورقم الرتخي�س ورقم بطاقة الت�شغيل 

ملركبة النقل و/اأو ال�شحب وفق العنا�شر واملتطلبات واآلية نقل البيانات التي حتددها الهيئة. 

المادة الحادية والعشرون:  
يجب على الناقل اأو ال�شخ�س الذي يعمل يف نقل ال�شيارات اأو �شحب املركبات للح�شاب اخلا�س ا�شتخدام 

نوع املركبة املالئمة لنوع ال�شيارات املنقولة اأو املركبات امل�شحوبة، والتاأكد من مطابقة املركبة لل�شروط 

واملتطلبات واملوا�شفات القيا�شية املعتمدة. 

المادة الثانية والعشرون:  

يجوز للهيئة طلب إخضاع أي مركبة نقل أو سحب للفحص الفني 
الدوري قبل انتهاء مدة صالحيته في الحاالت التالية: 

1.  وقوع حادث يوؤثر على مكونات واأجزاء املركبة الرئي�شية ذات ال�شلة بال�شالمة.

2.  بلوغ عداد كيلو مرت املركبة )250٫000( كم وم�شاعفاته.

المادة الثالثة والعشرون:  

يجوز في أي وقت إخضاع مركبة النقل أو السحب للفحص الفني 
على جانب الطريق واستخدام وحدة فحص متحركة؛ للتأكد من 

صالحية المركبة على الطرق وسالمة إجراءات النقل أو السحب، وفق 
الخطوات التالية:

1.  الفح�س املبدئي: 

اأ  -  التاأكد من �شريان �شالحية �شهادة الفح�س الفني الدوري.

ب-   التاأكد من كافة الوثائق اخلا�شة بالت�شغيل: )بطاقة الت�شغيل، بطاقة ال�شائق، وثيقة النقل، وثيقة 

التامني، واأي وثائق االأخرى(.

ج -   مراجعة تقرير اآخر فح�س فني على جانب الطريق )اإن وجد(، والتي يجب االحتفاظ بها يف 

مركبة النقل اأو ال�شحب يف جميع االأوقات.

الالئحة املنظمة لن�ساط نقل ال�سيارات و�سحب املركبات .. تتمة
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د  -   تقييم للحالة الفنية الظاهرة ملركبة النقل اأو ال�شحب والذي ي�شمل �شالمة االإطارات واالأنوار 

واإ�شارات التنبيه ال�شوئية والعاك�س، و�شالمة الزجاج االأمامي وامل�شاحات، و�شالمة لوحة 

العدادات وتوفر اإطارات االحتياط ومعدات االإ�شالح ال�شريع، ومعدات ومتطلبات ال�شالمة 

وو�شائل التثبيت وال�شحب االآمنة وغريها.

هـ -   التاأكد من مالئمة مركبة النقل اأو ال�شحب لطبيعة ال�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة، واأن 

ال�شيارة اأو املركبة حمملة ومثبتة بطريقة اآمنة ال ت�شكل خطرًا على ال�شالمة العامة، وعدم 

وجود تطاير اأو ت�شريب ملحتوياتها.

2.  الفح�س التف�شيلي:

اأ  -  التاأكد من �شالمة املكابح )الفرامل( واالإطارات.

ب-  التاأكد من �شالمة هيكل مركبة النقل اأو ال�شحب وجمموعة القيادة ونظام التعليق.

ج -  قيا�س ن�شبة انبعاثات عوادم مركبة النقل اأو ال�شحب.

د  -  التاأكد من عدم وجود ت�شرب للزيت اأو الوقود اأو اأ�شوات يف املحرك غري اعتيادية. 

وعند االنتهاء من خطوات واإجراءات الفح�س، ُيعد تقرير بنتائج الفح�س ويزود �شائق مركبة النقل 

اأو ال�شحب بن�شخة منه، وُي�شلم اأ�شل التقرير للهيئة لالحتفاظ به.

المادة الرابعة والعشرون:  

يحق لمراقب الخدمة بعد إجراء الفحص الفني على جانب الطريق - 
بناًء على نتائج الفحص- اتخاذ اإلجراءات التالية:

1.   توجيه �شائق مركبة النقل اأو ال�شحب للتوجه اإىل اأقرب مركز للفح�س الفني الدوري خالل فرتة ال 

تتجاوز )24( �شاعة، اإذا كانت اأوجه الق�شور يف نتائج الفح�س ت�شكل خطرًا مبا�شرًا على ال�شالمة، مع 

عدم االإخالل بحق الهيئة باإيقاف مركبة النقل اأو ال�شحب عن العمل حلني تقدمي �شهادة فح�س فني 

دوري جديدة، وت�شحيح اأوجه الق�شور.

2.   تبليغ اجلهات االأمنية التخاذ االإجراءات الالزمة نحو منع مركبة النقل اأو ال�شحب من ا�شتكمال 

رحلتها حلني ت�شحيح و�شعها اإذا ثبت عدم �شالمة تثبيت ال�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة. اأو 

لو�شع مركبة النقل اأو ال�شحب الفني الذي ي�شكل خطر كبري على ال�شالمة يف حال ا�شتكمال الرحلة.

3.   ا�شتكمال االإجراءات النظامية االأخرى واإحالة املخالف اإىل جهة االخت�شا�س ح�شب نوع املخالفة املرتكبة.

الباب الرابع:

التشغيل

المادة الخامسة والعشرون:
1.   تقت�شر قيادة مركبة النقل ومركبة ال�شحب التي تعمل يف الن�شاط واملرخ�شة للفرد على مالكها اأو من 

يفو�شه ك�شائق م�شاعد ب�شرط اأن يكون �شعودي. 

2.  يجب على الناقل االلتزام بتح�شيل اأجور النقل وفقاً ل�شيا�شة حتديد اأجور النقل املعتمدة من الهيئة.

3.   ال يجوز ا�شتخدام مركبات النقل ومركبات ال�شحب املخ�ش�شة للنقل اخلا�س من قبل �شخ�س غري 

مالكها اأو ت�شغيلها يف الن�شاط مقابل اأجر. 

4.   يلتزم الناقل اأو ال�شخ�س الذي يقوم بنقل ال�شيارات اأو �شحب املركبات للح�شاب اخلا�س برتكيب 

االجهزة املتعلقة بخدمة التتبع االآيل يف مركبة النقل ومركبة ال�شحب وا�شتخدامها والتاأكد من 

�شالمتها.

5.   يلتزم الناقل اأو ال�شخ�س الذي يقوم بنقل ال�شيارات اأو �شحب املركبات للح�شاب اخلا�س بتمكني 

مراقب اخلدمة من االطالع على �شجالت املن�شاأة اأو تزويده باملعلومات اأو امل�شتندات ذات العالقة 

بالن�شاط.

6.   يلتزم الناقل اأو ال�شخ�س الذي يقوم بنقل ال�شيارات اأو �شحب املركبات للح�شاب اخلا�س بح�شول 

جميع ال�شائقني على “بطاقة �شائق” طبقاً ملا ورد يف الباب الثالث من هذه الالئحة.

7.  على ال�شائق االمتثال لطلب مراقب اخلدمة يف الفح�س الفني على جانب الطريق.

8.   يجب على املن�شاآت املرخ�شة اإ�شعار الهيئة عند تغيري املركز اأو اإدخال تعديالت يف كيانها القانوين اأو 

اأي تعديالت تطراأ على جتهيزات املركز.

9.   يجب على املن�شاآت املرخ�شة يف الن�شاط و�شع �شورة من الرتخي�س يف مكان بارز يف املركز الذي 

متار�س من خالله الن�شاط. 

المادة السادسة والعشرون: 
يجب على الناقل اأو ال�شخ�س الذي يقوم بنقل ال�شيارات اأو �شحب املركبات للح�شاب اخلا�س االرتباط 

باأي اأنظمة اإلكرتونية حتددها الهيئة لتقدمي خدمة اإ�شدار وثيقة النقل.

المادة السابعة والعشرون: 

يلتزم الناقل بما يلي:
1.  موافاة الهيئة بالبيانات املطلوبة عند طلبها.

2.  التحقق من ا�شم مالك ال�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة وهويته وعنوانه.

3.  توفري متطلبات ال�شالمة ح�شب نوع مركبة النقل اأو ال�شحب وال�شيارة املنقولة واملركبة امل�شحوبة. 

4.  تثبيت ال�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة ب�شكل اآمن.

5.  عدم ا�شتخدام امل�شارات التي ُيحظر فيها حركة املركبات وفق ما حتدده الهيئة.

6.   التاأكد من خلو ال�شيارة اأو املركبة التي يتم التعاقد على نقلها اأو �شحبها من اأي مواد حمظورة اأو 

ممنوعة وذلك قبل ا�شتالمها.

7.  وجود امل�شتندات الدالة على مالك ال�شيارة/املركبة اأو املفو�س بقيادتها يف مركبة النقل اأو ال�شحب. 

8.   موافقة )ت�شريح( �شادرة من االإدارة العامة للمرور على نقل ال�شيارة اأو �شحب املركبة التي تعر�شت 

حلادث مروري اأو ملخالفة مرورية.

المادة الثامنة والعشرون:
1.  الوثائق التي يجب تواجدها يف مركبة النقل ومركبة ال�شحب:

اأ  -  رخ�شة �شري املركبة، �شهادة الفح�س الفني الدوري، بطاقة الت�شغيل، وبطاقة ال�شائق.

ب-  وثيقة النقل. 

ج -  وثيقة التاأمني ال�شادرة من اإحدى �شركات التاأمني املرخ�س لها بالعمل يف اململكة.

د  -   باالإ�شافة اإىل الوثائق املن�شو�س عليها يف الفقرات )اأ، ب، ج( من هذه املادة، ويف حال النقل 

الدويل يجب توفر الوثائق املن�شو�س عليها باالتفاقيات الثنائية واالإقليمية والدولية اخلا�شة 

بالنقل التي تكون اململكة طرفاً فيها.

2.   يجب على ال�شائق اإبراز جميع الوثائق املن�شو�س عليها يف الفقرة رقم )1( من هذه املادة عند طلبها 

من مراقب اخلدمة اأو ال�شلطات املخت�شة.

المادة التاسعة والعشرون:

على سائق أي مركبة نقل أو سحب تعمل في النشاط، أو نقل 
أو سحب تعمل للحساب الخاص، التقيد بكافة اشتراطات 

السالمة العامة وعلى المنشأة متابعة التزام سائقيها بذلك 
ومنها اآلتي:

1.  التقيد ب�شاعات القيادة والراحة اليومية ح�شب املعتمد.

2.  التاأكد من مالئمة االأحوال اجلوية لنقل ال�شيارة اأو �شحب املركبة قبل بدء الرحلة. 

المادة الثالثون:

يجب على كل سائق االلتزام بالقواعد والضوابط المتعلقة بساعات 
القيادة والراحة اليومية واألسبوعية، كما يجب على المنشأة 

المرخصة لممارسة النشاط أو التي تعمل في نقل السيارات أو سحب 
المركبات للحساب الخاص متابعة التزام سائقيها بذلك، وذلك على 

النحو التالي:
1.      يجوز لل�شائق القيادة ملدة اأق�شاها )9( �شاعات يف خالل )24( �شاعة، وميكن متديدها بحد اأق�شى اإىل 

)10( ع�شر �شاعات مرتني يف االأ�شبوع. 

2.      احلد االأق�شى للقيادة االأ�شبوعية ال يتجاوز )56( �شت وخم�شني �شاعة، مع مراعاة اأال تتجاوز 

�شاعات القيادة على مدار اأ�شبوعني متتالني عن )90( ت�شعني �شاعة.

3.      يجب اأن يتوقف ال�شائق لفرتة راحة مدتها )45( دقيقة بعد فرتة قيادة متوا�شلة ملدة اأربع �شاعات 

ون�شف، وميكن ا�شتبدالها –قبل م�شي اأربع �شاعات ون�شف من القيادة املتوا�شلة- بفرتات توقف 

ال تقل عن )15( دقيقة للمرة االأوىل، و)30( دقيقة للمرة الثانية على التوايل، وعلى ال�شائق عدم 

القيام باأي عمل اأثناء فرتات الراحة. 

4.      يجب اأال تقل فرتة الراحة اليومية لل�شائق عن )11( �شاعة مت�شلة، على اأن يتمتع ال�شائق بهذه 

الفرتة خالل مدة ال تزيد عن )24( �شاعة من نهاية فرتة الراحة ال�شابقة.

5.      يجب اأال تقل فرتة الراحة االأ�شبوعية لل�شائق عن )48( �شاعة مت�شلة، وبحد اأق�شى لـ)6( اأيام عمل 

متتالية.

6.      مع مراعاة ال�شالمة على الطرق، يجوز لل�شائق جتاوز احلد االأق�شى لفرتات القيادة بحد اأق�شى 

)30( دقيقة، اأو )50( كيلو مرت اأيهما ي�شبق؛ ليتمكن من الو�شول اإىل مكان التوقف االآمن واملنا�شب.

7.      يجب على ال�شائق االلتزام ب�شاعات القيادة والراحة اليومية واالأ�شبوعية بغ�س النظر عن عدد 

مركبات النقل ومركبات ال�شحب املفو�س بقيادتها.

8.      ال حتت�شب فرتة الراحة اليومية اأو التوقف للراحة اأثناء حركة مركبة النقل اأو ال�شحب، ويجب 

ق�شاء فرتة الراحة االأ�شبوعية خارج املركبة اأثناء التوقف. 

9.      يف حال وجود �شائق وم�شاعد له مبركبة النقل اأو ال�شحب، فاإن فرتات الراحة اليومية الأي منهما ال 

ت�شب اأثناء حركة املركبة. حتُّ

10.  اأي متطلبات اأو تعديالت على االتفاقيات الدولية التي تكون اململكة طرفا فيها.

الالئحة املنظمة لن�ساط نقل ال�سيارات و�سحب املركبات .. تتمة
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الباب اخلام�س:

 وثيقة النقل

المادة الحادية والثالثون:
1.   يجب على الناقل اأو ال�شخ�س الذي يقوم بنقل ال�شيارات اأو �شحب املركبات للح�شاب اخلا�س اإ�شدار 

وثيقة نقل لكل عملية نقل اأو �شحب وفق النموذج واآلية االإ�شدار املعتمدة من الهيئة.

2.   يجب اأن تكون وثيقة النقل با�شم املر�شل اإليه، واأن يقوم الناقل بتزويد املر�شل بن�شخة اأ�شلية منها، 

واالحتفاظ بن�شخة اأخرى يف مركبة النقل اأو مركبة ال�شحب، على اأن ت�شتمل على البيانات التالية:

اأ  -  مكان وتاريخ ووقت اإ�شدار الوثيقة، وعدد الن�شخ االأ�شلية على اأال تقل عن ثالث ن�شخ.

ب-  حتديد ما اإذا كانت الوثيقة قابلة اأو غري قابلة للتداول.

ج -  ا�شم املر�شل وعنوانه وو�شيلة االت�شال به.

د  -  ا�شم الناقل وعنوانه وو�شيلة االت�شال به ورقم ترخي�شه. 

هـ - ا�شم املر�شل اإليه وعنوانه وو�شيلة االت�شال به، وبيانات مر�شل اإليه بديل اإذا تطلب االأمر ذلك.

و  -   نوع ال�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة ولوحة ال�شري/البطاقة اجلمركية اخلا�شة بها 

والوزن االإجمايل لها والعالمات الالزمة للتعرف عليها وخ�شائ�شها.

ز  -   احلالة الظاهرة لل�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة )ت�شوير جميع اجلوانب-و�شف مكتوب(.

ح -   اإجمايل اأجرة النقل وحتديد ما اإذا كانت اأجور النقل مدفوعة من قبل املر�شل اأو تدفع من قبل 

املر�شل اإليه واأية نفقات اإ�شافية واجلهة التي تتحملها.

ط -   مكان وتاريخ ووقت انتقال ال�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة اإىل م�شوؤولية الناقل اأو الطرف املنفذ، 

واإذا مل يُحدد ذلك يف الوثيقة؛ فيمكن اال�شتناد على مكان وتاريخ ووقت اإ�شدار الوثيقة كموعد لذلك. 

ي -  مكان ت�شليم ال�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة.

ك  - تاريخ اأو فرتة ت�شليم ال�شيارة املنقولة او املركبة امل�شحوبة يف مكان الت�شليم.

ل -   خط ال�شري لرحلة انتقال ال�شيارة املنقولة او املركبة امل�شحوبة ملق�شدها، اإذا كان يتطلب االأمر 

ذلك، وكان خط ال�شري معلوم وقت اإ�شدار الوثيقة.

م  -  توقيع الناقل واملر�شل، اأو ال�شخ�س املفو�س منهما.

ن -  ما يتم االتفاق عليه بني طريف العقد ما مل يكن متعار�شاً مع االأنظمة ذات العالقة.

�س- اأي حتفظ للناقل اأو املر�شل اأو املر�شل اإليه -اإن وجد- مع بيان ال�شبب.

ع -  اأي بيانات اأخرى حتددها الهيئة اأو تقت�شيها عملية النقل اأو تتطلبها اإجراءات اأي جهة حكومية اأخرى.

3.   با�شتثناء التوقيع املن�شو�س عليه بالفقرة )1/م( من هذه املادة، لي�س يف اإغفال بند اأو اأكرث من بيانات 

وثيقة النقل اأو عدم دقته م�شا�س بالطابع القانوين للوثيقة اأو ب�شالحيتها. 

4.   ت�شتثنى عمليات نقل ال�شيارات و�شحب املركبات املخالفة الأنظمة املرور اأو تلك التي وقعت عليها 

حوادث مرورية من الفقرة )2( من هذه املادة، وتخ�شع للبيانات واآلية االإ�شدار املعتمدة لدى الهيئة 

�شريطة وجود ت�شريح بعملية النقل اأو ال�شحب �شادر من االإدارة العامة للمرور. 

المادة الثانية والثالثون:
1.   يقوم الناقل باإعداد وثيقة النقل بناًء على البيانات املقدمة له من املر�شل عن تفا�شيل ال�شيارة املطلوب 

نقلها اأو املركبة املطلوب �شحبها. 

2.   يجوز للناقل يف حال اال�شتباه يف دقة بيانات ال�شيارة اأو املركبة املقدمة له من املر�شل، ومل يكن ميلك 

من الو�شائل املعقولة والقابلة للتطبيق عملياً ما ميكنه من نفي ذلك اال�شتباه، اأن ي�شيف اإىل الوثيقة 

حتفظاً يحدد فيه عدم الدقة و�شبب اال�شتباه، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات اإثبات ذلك. 

3.   يحق للناقل القيام بفح�س ال�شيارة املطلوب نقلها اأو املركبة املطلوب �شحبها عند ا�شتالمها بح�شور 

املر�شل اأو من ينوب عنه للتاأكد من عدم احتوائها على اأية مواد حمظورة داخل اململكة.

4.   للناقل اأن ميتنع عن النقل اأو ال�شحب اإذا تبني من فح�س ال�شيارة اأو املركبة اأن حالتها ال ت�شمح بنقلها 

اأو �شحبها دون �شرر ما مل يقر املر�شل كتابة بعلمه بحالة ال�شيارة اأو املركبة وقبوله م�شوؤولية احتمال 

حدوث ال�شرر وتدوين ذلك االإقرار على وثيقة النقل.

5.   مع عدم االإخالل بالتزامات الناقل املن�شو�س عليها يف الالئحة واملتعلقة بالتاأخري يف ت�شليم ال�شيارة 

املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة اأو التعوي�س عن االأ�شرار الواقعة عليها، يكون الناقل م�شوؤول عن 

ال�شيارة املطلوب نقلها اأو املركبة املطلوب �شحبها من وقت ا�شتالمه لها اإىل حني ت�شليمها للمر�شل اإليه 

اأو املفو�س با�شتالمها يف مق�شدها.

6.   توقيع الناقل على الوثيقة دون اأي حتفظ منه اأو اإ�شافة اأي مالحظات يعترب اإقرارًا منه ب�شحة كل ما 

جاء يف وثيقة النقل عن ال�شيارة املطلوب نقلها اأو املركبة املطلوب �شحبها.

7.   تعترب وثيقة النقل دلياًل قانونياً على انتقال م�شوؤولية ال�شيارة املطلوب نقلها اأو املركبة املطلوب 

�شحبها اإىل الناقل طبقاً ملا هو وارد بها ما مل تكن هناك اأي حتفظات من الناقل. 

الباب ال�ساد�س:

أجور النقل/السحب والتعويض

المادة الثالثة والثالثون:
يتم احت�شاب اأجور النقل وال�شحب وفقاً ل�شيا�شة حتديد اأجور النقل املعتمدة من الهيئة. 

المادة الرابعة والثالثون:
1.   يكون املر�شل م�شوؤواًل عن دفع اأجرة النقل اأو ال�شحب وغريها من الر�شوم املرتبطة بعملية النقل اأو 

ال�شحب، ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك.

2.   تكون اأجرة النقل اأو ال�شحب واجبة الدفع عند ت�شليم ال�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة اإىل 

املر�شل اإليه ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك. 

3.   ال ي�شتحق الناقل اأجرة النقل اأو ال�شحب كما ال يحق له املطالبة باأية تعوي�شات اإذا حالت اأي قوة 

قاهرة دون البدء يف عملية النقل اأو ال�شحب، ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك.

4.   ال ي�شتحق الناقل اأجرة النقل اأو ال�شحب كما ال يحق له املطالبة باأية تعوي�شات اإذا تبني اأن ال�شيارة 

املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة قد تلفت اأو فقدت كلياً اأثناء عملية النقل اأو ال�شحب ب�شبب خطاأ اأو 

تق�شري من الناقل اأو اأحد تابعيه، مع احتفاظ املر�شل اأو املر�شل اإليه بحقه يف املطالبة بالتعوي�س عن 

االأ�شرار.

5.   ال ي�شتحق الناقل اأجرة عن امل�شافة الزائدة وامل�شروفات االإ�شافية اإذا ا�شطر لظروف طارئة اأن 

ي�شلك طريقاً اأطول من الطريق املتفق عليه اأو الطريق املعتاد، تالفياً خلطر اأكيد على مركبة النقل اأو 

ال�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة ما مل يتم االتفاق على غري ذلك.

6.   ب�شرف النظر عن اأي اتفاق خمالف، اإذا كان املر�شل اإليه م�شوؤواًل عن �شداد اأجرة النقل اأو ال�شحب 

كان من حق الناقل حجز ال�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة اإىل اأن يتم دفع اأجرة النقل اأو ال�شحب 

واأجرة تخزين ال�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة وغرامة التاأخري وتعوي�شات احلجز وجميع ما 

يتكبد الناقل ب�شاأنها من تكاليف اأخرى واجبة الدفع.

المادة الخامسة والثالثون:
1.   اإن ت�شليم الناقل لل�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة اإىل املر�شل اإليه يعترب قرينة على ت�شليمها 

طبقاً للو�شف املبني يف وثيقة النقل ما مل يتم ت�شليم اعرتا�س من املر�شل اإليه اإىل الناقل يت�شمن طبيعة 

ال�شرر وفقاً لالآتي:

اأ  -   ت�شليم االعرتا�س خالل )1( يوم عمل كامل من وقت ا�شتالم ال�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة يف 

حال كان ال�شرر ظاهر.

ب-   ت�شليم االعرتا�س خالل )4( اأربعة اأيام عمل من وقت ا�شتالم ال�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة 

يف حال كان ال�شرر غري ظاهر.

2.   يف حالة وقوع �شرر حمقق فيجب على كل من الناقل واملر�شل اإليه توفري كافة الت�شهيالت كل لالآخر يف 

التفتي�س على ال�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة للتحقق من طبيعة وحجم ال�شرر الذي وقع.

3.   يكون الناقل م�شوؤواًل عن ال�شرر الناجت عن تاأخري اأو تلف اأو فقد ال�شيارة املنقولة اأو املركبة 

امل�شحوبة اإذا وقع احلادث الذي �شبب التاأخري اأو التلف اأو الفقد يف الوقت الذي كانت ال�شيارة/

املركبة يف عهدته، اإال اإذا ثبت عدم �شدور اأي خطاأ اأو اإهمال منه اأو اأي من موظفيه اأو وكالءه ت�شبب 

اأو �شاهم يف تاأخري اأو تلف اأو فقد ال�شيارة/املركبة.

4.   ال يحق املطالبة بالتعوي�س عن ال�شرر الناجت عن التاأخري يف الت�شليم اإال اإذا مت اإ�شدار اإ�شعار بذلك 

من املر�شل اأو املر�شل اإليه للناقل خالل )4( اأربعة اأيام عمل تالية لليوم الذي ا�شتلم فيه املر�شل اإليه 

ال�شيارة/املركبة.

5.  مع مراعاة الفقرة )3( والفقرة )4( من هذه املادة، يتم تقدير التعوي�س من قبل اجلهات املخت�شة. 

6.   يف حال تاأخر الناقل يف ت�شليم ال�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة يف املكان والتاريخ املحددين يف 

وثيقة النقل، فيجوز للمر�شل اأو املر�شل اليه ح�شب احلال مطالبة الناقل ب�شداد غرامة تاأخري وذلك 

باحت�شاب )15%( من قيمة اأجور النقل/ال�شحب عن كل يوم تاأخري على اأال تزيد يف جمموعها عن قيمة 

اأجور النقل/ال�شحب. 

7.   يف حال تاأخر املر�شل اإليه اأو من ينوبه يف ا�شتالم ال�شيارة اأو املركبة يف املكان والتاريخ املحددين 

يف وثيقة النقل، فيجوز للناقل مطالبة املر�شل اإليه اأو من ينوبه ب�شداد غرامة تاأخري وذلك 

باحت�شاب )15%( من قيمة اأجور النقل عن كل يوم تاأخري على اأال تزيد يف جمموعها عن قيمة 

اأجور النقل/ال�شحب.

الباب ال�سابع:

المخالفات والعقوبات

المادة السادسة والثالثون:
تتوىل الهيئة ومن ُي�شند اإليه نظاماً تطبيق و�شبط العقوبات ب�شرياً واآلياً الأي خمالفة الأحكام هذه الالئحة 

مبوجب ما يق�شي به نظام النقل العام على الطرق، ووفقاً لـ)جدول املخالفات والعقوبات( املرفق بهذه 

الالئحة ووفقاً للعقوبات والقرارات التي تعتمدها الهيئة.

المادة السابعة والثالثون:
مع مراعاة ما ل�شلطات ال�شبط االأخرى من اخت�شا�شات، يخت�س مراقب اخلدمة ب�شالحية الرقابة 

والتفتي�س وتقييم االأداء؛ واتخاذ االإجراء الالزم يف حال خمالفة اأي من اأحكام هذه الالئحة، ل�شمان تقدمي 

الالئحة املنظمة لن�ساط نقل ال�سيارات و�سحب املركبات .. تتمة
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خدمات النقل/ال�شحب بجودة عالية، وله على �شبيل املثال ال احل�شر: االطالع على ال�شجالت والبيانات 

ذات العالقة مبمار�شة اأي من االأن�شطة وفق اأحكام هذه الالئحة، وحترير حم�شر ال�شبط. 

المادة الثامنة والثالثون:
يجب على مراقب اخلدمة اإبراز بطاقة التعريف اخلا�شة به وال�شادرة عن الهيئة قبل القيام باملهام املوكلة له.

المادة التاسعة والثالثون:
يحق لكل ذي م�شلحة خالل )14( يوماً من تاريخ �شبط املخالفة االعرتا�س اأمام “جلنة النظر يف خمالفات 

النقل الربي” امل�شكلة يف املنطقة التي وقعت بها املخالفة؛ ويف جميع االأحوال، يحق التظلم من قرار 

اللجنة اأمام املحكمة االإدارية خالل ثالثني يوماً من تاريخه. 

الباب الثامن:

أحكام ختامية

المادة األربعون:
ال يخل تطبيق اأحكام هذه الالئحة بااللتزامات االأخرى املفرو�شة على الناقل وفقاً لالأنظمة والتعليمات 

املعمول بها يف اململكة العربية ال�شعودية.

المادة الحادية واألربعون:
يلتزم الناقل وال�شخ�س الذي يقوم بنقل ال�شيارات اأو �شحب املركبات للح�شاب اخلا�س خالل مدة ال تزيد 

عن )10( ع�شرة اأيام عمل مبراجعة الهيئة متى ما مت ا�شتدعائه ر�شمياً من خالل القنوات املعتمدة ومنها 

العنوان الربيدي، واإال جاز للهيئة اإيقاف خدمات النقل عنه.

المادة الثانية واألربعون:
1.   يجب على املرخ�س له الوفاء بجميع التزاماته جتاه الغري، وال تعترب الهيئة خلفاً عاماً اأو خا�شاً يف 

ذلك �شواء خالل مدة �شريان الرتخي�س اأو بعد اإلغائه اأو اإيقافه اأو انتهائه، ويف حال ن�شوء خالف بني 

املرخ�س له واأي من االأطراف املتعاقد معها، فريجع يف ذلك للجهات املخت�شة.

2.  يجب على الناقل تقدمي مركبات النقل و/اأو ال�شحب يف حاالت الطوارئ للجهات املعنية عند طلبها.

المادة الثالثة واألربعون:
 على الناقل وال�شخ�س الذي يقوم بنقل ال�شيارات اأو �شحب املركبات للح�شاب اخلا�س حتديث بيانات 

التوا�شل اخلا�شة بهم لدى الهيئة يف حال تغيريها.

المادة الرابعة واألربعون:

ُتن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بها بعد ت�شعني يوماً من تاريخ ن�شرها.

الالئحة املنظمة لن�ساط نقل ال�سيارات و�سحب املركبات .. تتمة

قيمة املخالفةو�سف املخالفةم

 5000 خم�شة اآالف ريالممار�شة الن�شاط دون احل�شول على ترخي�س1

4000 اأربعة اآالف ريالممار�شة الن�شاط خالل فرتة اإيقاف الرتخي�س2

 5000 خم�شة اآالف ريالممار�شة الن�شاط برتخي�س منتهي3

 5000 خم�شة اآالف ريالممار�شة الن�شاط برتخي�س ملغي4

 5000 خم�شة اآالف ريالممار�شة الن�شاط من خالل مركز غري م�شموح به يف املدينة حمل الرتخي�س5

 5000 خم�شة اآالف ريالالتنازل عن الرتخي�س دون موافقة الهيئة امل�شبقة6

 5000 خم�شة اآالف ريالاإنقا�س احلد االأدنى لعدد مركبات النقل املطلوبة يف الن�شاط7

 5000 خم�شة اآالف ريالعدم ارتباط املن�شاأة مبن�شة الهيئة االإلكرتونية8

 5000 خم�شة اآالف ريالعدم االرتباط بنظام اإلكرتوين حمدد من الهيئة9

1000 األف ريالعدم توفري املن�شاأة و�شيلة توا�شل جمانية على مدار )24( �شاعة خلدمة امل�شتفيدين من الن�شاط10

 5000خم�شة اآالف ريالت�شغيل مركبة نقل اأو �شحب بدون بطاقة ت�شغيل11

2000 األفي ريالت�شغيل مركبة نقل اأو �شحب ببطاقة ت�شغيل منتهية12

1000 األف ريالالتاأخر يف تقدمي طلب جتديد بطاقة ت�شغيل مركبة النقل/ال�شحب بعد انتهائها13

3000 ثالثة اآالف ريالت�شغيل مركبة نقل اأو �شحب نوع ت�شجيلها غري مطابق للمعتمد يف الن�شاط14

3000 ثالثة اآالف ريالت�شغيل �شائق دون احل�شول على بطاقة �شائق15

1000 األف ريالت�شغيل �شائق ببطاقة �شائق منتهية16

3000 ثالثة اآالف ريالت�شغيل �شائق ببطاقة �شائق ملغية17

 5000 خم�شة اآالف ريالت�شغيل مركبة نقل اأو �شحب خالل فرتة اإيقافها18

1000 األف ريالعدم وجود اأي من العالمات اأو البيانات املعتمد و�شعها على مركبة النقل اأو ال�شحب19

5000 خم�شة اآالف ريالعدم مطابقة نظام النقل وال�شحب امل�شتخدم يف املركبة للموا�شفات املعتمدة من الهيئة20

5000 خم�شة اآالف ريالعدم مطابقة لون مركبة النقل اأو ال�شحب ملا هو معتمد من الهيئة 21

جدول املخالفات والعقوبات
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 5000 خم�شة اآالف ريالعدم مالئمة مركبة النقل لنوع ال�شيارة املنقولة22

 5000 خم�شة اآالف ريالعدم مالئمة مركبة ال�شحب لنوع املركبة امل�شحوبة23

 5000 خم�شة اآالف ريالقيام الفرد بت�شغيل �شائق غري �شعودي لقيادة مركبة النقل اأو ال�شحب24

3000 ثالثة اآالف ريالعدم تركيب االأجهزة املرتبطة بنظام خدمة التتبع االآيل يف مركبة النقل اأو ال�شحب25

2000 األفي ريالعدم �شالمة االأجهزة املرتبطة بنظام خدمة التتبع االآيل يف مركبة النقل اأو ال�شحب26

 5000 خم�شة اآالف ريالعدم اال�شرتاك يف النظام االآيل املعتمد الإ�شدار وثيقة النقل27

3000 ثالثة اآالف ريالعدم التزام الناقل بتح�شيل اأجور النقل وفقاً ل�شيا�شة حتديد اأجور النقل املعتمدة من الهيئة28

2000 األفي ريالعدم متكني مراقب اخلدمة من االطالع على �شجالت املن�شاأة اأو تزويده باملعلومات اأو امل�شتندات ذات العالقة بالن�شاط29

2000 األفي ريالعدم االمتثال لطلب مراقب اخلدمة اأو اجلهة املخولة من الهيئة الإجراء الفح�س الفني على جانب الطريق30

5000 خم�شة اآالف ريالاإجراء تغيري يف الكيان القانوين للمن�شاأة املرخ�س لها دون اإ�شعار الهيئة 31

500 خم�شمائة ريالعدم و�شع �شورة من الرتخي�س يف مكان بارز يف مركز ممار�شة الن�شاط32

1000 األف ريالعدم توفر البيانات املطلوبة يف ر�شد اأداء مركبة النقل اأو ال�شحب وال�شائق33

3000 ثالثة اآالف ريالعدم اإ�شدار وثيقة النقل34

1000 األف ريالعدم ت�شمني وثيقة النقل للبيانات املطلوبة35

1000 األف ريالعدم موافاة الهيئة مبا تطلبه من بيانات عن الن�شاط36

1000 األف ريالعدم التحقق من ا�شم مالك ال�شيارة املنقولة اأو املركبة امل�شحوبة وهويته وعنوانه37

3000 ثالثة اآالف ريالعدم تثبيت ال�شيارة املنقولة ب�شكل اآمن38

3000 ثالثة اآالف ريالعدم تثبيت املركبة امل�شحوبة ب�شكل اآمن39

500 خم�شمائة ريالعدم جتهيز مركبة النقل مبتطلبات ال�شالمة املعتمدة40

500 خم�شمائة ريالعدم جتهيز مركبة ال�شحب مبتطلبات ال�شالمة املعتمدة41

3000 ثالثة اآالف ريالا�شتخدام مركبة النقل اأو ال�شحب للم�شارات املحظورة من قبل الهيئة42

3000 ثالثة اآالف ريالعدم التاأكد من خلو ال�شيارة املنقولة من اأي مواد حمظورة قبل ا�شتالمها43

3000 ثالثة اآالف ريالعدم التاأكد من خلو املركبة امل�شحوبة من اأي مواد حمظورة قبل ا�شتالمها44

1000 األف ريالعدم وجود امل�شتندات الدالة على مالك ال�شيارة/املركبة اأو املفو�س بقيادتها يف مركبة النقل اأو ال�شحب45

عدم وجود موافقة )ت�شريح( �شادرة من االإدارة العامة للمرور على نقل ال�شيارة اأو �شحب املركبة التي تعر�شت 46

حلادث مروري اأو ملخالفة مرورية

3000 ثالثة اآالف ريال

3000 ثالثة اآالف ريالعدم التقيد بفرتات القيادة والراحة لل�شائق47

500 خم�شمائة ريالعدم تواجد بطاقة �شائق اأثناء قيادة مركبة النقل اأو ال�شحب48

500 خم�شمائة ريالعدم تواجد ببطاقة الت�شغيل داخل مركبة النقل اأو ال�شحب49

 5000خم�شة اآالف ريالاالمتناع عن تقدمي مركبات النقل اأو ال�شحب عند طلبها من اجلهات املعنية يف حالة الطوارئ50

3000 ثالثة اآالف ريالعدم مراجعة املرخ�س له مبمار�شة الن�شاط خالل مدة )10( ع�شرة اأيام من تاريخ ا�شتدعاءه من قبل الهيئة51

1000 األف ريالعدم حتديث بيانات التوا�شل لدى الهيئة يف حال تغيريها52

1000 خم�شمائة ريالخمالفة اأي من اأحكام هذه الالئحة والتي مل ُين�س عليها يف جدول املخالفات والعقوبات53

الالئحة املنظمة لن�ساط نقل ال�سيارات و�سحب املركبات .. تتمة
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