
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 من الالئحة الهدف
 

، بمط يضامن تويير وال رق الساريةة  على مداخ  المدن  مواقف الشاطحنط تشايي   تنظيم نشاط  إلى  الالئحةهذه تهدف 
بمط يةزز األمن والسااالمة والحظطظ على البيئة والحد من ،  أيضاا  الخدمط  والحد من التوا د الةشااوائش للشااطحنط 

 االزدحطم المروري.

 تشغيل لنشاط الالئحة المنظمة
 قف الشاحنات وام
 

والمعدلة   هـ7/5/1441( وتاريخ 123/41/1)الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم 
 هـ 09/08/1442( وتاريخ 01/110بالقرار الوزاري رقم )
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 محتويات الالئحة 
 

 . أحكطم تمهيدية : الظص  األو  

 . تصنيف مواقف الشطحنط  : الظص  الثطنش 

 . االشترا ط  الةطمة للموقع : الظص  الثطلث 

 . شرو  ومةطيير تصميم مواقف الشطحنط  : الظص  الرابع 

 . الترخيص : الظص  الخطمس 

 . المخطلظط  والةقوبط  : الظص  السطدس 

 . أحكطم ختطمية : الظص  السطبع 
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 الفصل األول: أحكام تمهيدية 

   المادة األولى:

 

  المةطنش المبينة أمطمهط مط لم يقتضش السيطق خالف ذلك:  -أينمط ورد  يش هذه الالئحة-بطأللظطظ والةبطرا  التطليةيقصد  

 . الهيئة الةطمة للنق  الهيئة  1

 )وزارة الشؤون البلدية والقروية(.  التطبةةأمطنة المن قة   األمطنة  2

 ك  شخصية لهط كيطن قطنونش )شركة( أو مؤسسة يردية.  المنشأة  3

 . شطحنط القف انشط  تشيي  مو  النشط   4

 الئحة. وثيقة تصدر عن الهيئة بطلموايقة للمنشأة على مزاولة النشط  ويق أحكطم هذه ال  -1 الترخيص  5

 قف شطحنط  من الهيئة.اتشيي  مو   مزاولة نشط  ترخيصالمنشأة الحطصلة على  -2 المرخص له  6

 مواقف الشطحنط   7
حسب در ة تصنيف الموقف    االختيطريةأي من الخدمط   األسطسية والخدمط   بهطتتوير للشطحنط   ة قف مخصصامو

 . ويق أحكطم هذه الالئحة

 الشطحنة  8
قط رة ونصف قط رة، أو أي تكوينه أخرى مسموح  ك  مركبة شحن منظردة، أو مركبة شحن منظردة ت ر مق ورة، أو  

 بهط للسير على ال رق وتستخدم لنق  البضطئع. 

 من قة الخ ر  9
أو بترولية  مواد  على  تحتوي  التش  والشطحنط    المواقع  التهوية  وأنطبيب  والمضخط   الخزانط   يش  وتكمن  أبخرتهط 

 المحملة بطلمواد الخ رة. 

 المواد الخ رة  10
كطن   بيةية أو مصنةة تشك  خ ورة على البيئة أو على أي   نظطيط  سواء أي مطدة بسي ة أو مركبة أو مخلو ة أو 

من عنطصرهط وعلى سالمة الكطئنط  الحية بسبب سميتهط أو قدرتهط على االشتةط  أو االنظ طر أو التآك ، أو أي من  
 المواد الصلبة أو السطئلة أو اليطزية المصنظة كمواد خ رة ويق أحكطم االتظطقيط  الدولية 

 الخدمة مراقب  11
هذه   بأحكطم  االلتزام  من  للتأكد  نظطمطً،  المخطلظط   وضب   والرقطبة  التظتيش  لهط صالحية  الُمسند  ال هة  أو  الشخص 

 الالئحة، واتخطذ اإل راء الالزم يش حط  اإلخال  بأي منهط. 

 أ ور الخدمط  التش يتقطضطهط المرخص له نظير الخدمط  التش يقدمهط.  األ ور 12

 نظير التراخيص التش تصدرهط أو الخدمط  التش تقدمهط.التش تتقطضطهط  مطلية الموارد ال المقطب  المطلش  13

 مخطلظة أي من أحكطم هذه الالئحة.  مط يلزم تأديته عند اليرامط  المطلية  14

 محضر الضب   15
ألحكطم هذه    المرخص له لكترونش يحرر من قب  مراقب الخدمة يتضمن المخطلظط  المرتكبة من  إنموذج ورقش أو  

 الالئحة. 

 المواصظط  القيطسية السةودية والخلي ية والةطلمية.  المواصظط   16

 وال ودة.وهش المواصظط  الصطدرة عن الهيئة السةودية للمواصظط  والمقطييس  • المواصظط  القيطسية السةودية  17

 ال رق اإلقليمية  18
  رئيسة أو    مظردةأو    مزدو ةأو    دائريةأو     رق تنظذهط وزارة النق  وتشرف على صيطنتهط، وتكون إمط  رق سريةة 

 . خدمةأو   يرعيةأو   ثطنويةأو 

 نظطم  ال 19
رقم   الملكش  بطلمرسوم  الصطدر  السةودية  الةربية  بطلمملكة  ال رق  على  الةطم  النق   وتطريخ  25)م/ نظطم   )

 ها 21/06/1397

 . نشط  تشيي  مواقف الشطحنط  الالئحة  20
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 :المادة الثانية

 السريان:

 . مواقف الشطحنط  نشط  تشيي  تسري أحكطم هذه الالئحة على  -1

   .قف الشطحنط  على المنشآ  يق ا يقتصر تشيي  مو -2

 انتهطئه أو اليطئه أو خال  يترة إيقطيه. ال ي وز ممطرسة النشط  دون الحصو  على ترخيص أو بةد   -3



 

  ق طع النق  البري   - 2021تشيي  مواقف الشطحنط الالئحة المنظمة لنشط  

 

5 

 قف الشاحناتاموالفصل الثاني: تصنيف 
 :  الثالثةمادة 

 

 التطلش: الموضحة يش ال دو  وويق المواصظط  والمةطيير الم لوبة  ثالث يئط    (3) قف الشطحنط  إلىاصنف موت -1
 

 

 م الفئة  أ ب ج

متر مربع )شاااااطملاة مباطنش الخادماط     150

 والممرا  والخ(

الخاادمااط     300 متر مربع )شااااااطملااة مبااطنش 

 والممرا  والخ(

متر مربع )شاطملة مبطنش الخدمط     300

 والممرا  والخ(

األدناااى   الاااحاااد 
لمساااااطحاه الموقع  

 )لك  شطحنة(

1 

ماااواقاااف   موقف  350أكثر من  موقف  349 -  50 موقف 49 -  5 عااادد 
 الشطحنط 

2 

مس د ودورا  ميطه، مح ة وقود، دورا  ميطه   مصلى ودورا  ميطه، دورا  ميطه عطمة.
مراقبااة  نظااطم  الموقع،  إدارة  مكااطتااب  عااطمااة، 

الموقع ونظااطم تحكم   لكااطماا   آلش يش الكرتونش 
 بوابط  الدخو  والخروج وبوابط  ال وارئ.

مسااااا اد ودورا  مياطه، مح اة وقود،  
دورا  مياطه عطمة، مكطتب إدارة الموقع،  
الموقع   لكااطماا   الكرتونش  مراقبااة  نظااطم 
الاادخو    بوابااط   يش  آلش  تحكم  ونظااطم 

اساااتراحة   والخروج وبوابط  ال وارئ، 
  200مظروشااااة )ال تق  مسااااطحتهط عن 

للةطملين يش الموقع،  متر مربع(، ساااكن  
اشاااااترا ااط    )ويق  م ةم  تموينيااط ، 

 األمطنة والديطع المدنش(.

الاااااخااااادماااااط   
األساااااطساااااية يش 

 المواقف

3 

ق ع غيطر للشطحنط ، تشحيم، وتييير زيو ،  
ميكااطنيكااط خظيظااة، كهرباطء شااااااطحنااط ، بيع  
وإصاالح إ طرا ، غساي  شاطحنط ، صاراف  
)ويق   م ةم  تموينياااط ،  قهوة،  محااا   آلش، 
اشاااااترا اط  األماطناة والادياطع المادنش(، آلياط   
نقا  الساااااياطرة المة لاة، نشاااااط اط  ترييهياة  
وت اطرياة أخرى، ساااااطحاة لتباطد  الحموال   
)الاماوتاياال (،   الا ارق  ياناااطدق  خا اره،  الايايار 
اساااااتراحة مظروشاااااة، ساااااكن للةاطملين يش  

 المواقف، مح ة وقود.

ق ع غيطر للشااطحنط ، تشااحيم، وتييير زيو ،  
هربطء شاطحنط ، بيع وإصاالح ميكطنيكط خظيظة، ك

إ طرا ، غساي  شاطحنط ، صاراف آلش، مح  
اشاااااترا ااط    )ويق  م ةم  تموينيااط ،  قهوة، 
األماطناة والادياطع المادنش(، آلياط  نقا  الساااااياطرة  
المة لاة، نشاااااط اط  ترييهياة وت اطرياة أخرى،  
ساااااطحاة لتباطد  الحموال  اليير خ ره، يناطدق  
ال رق )الموتيال (، اساتراحة مظروشاة، ساكن 

 ةطملين يش المواقف.لل

ق ع غيطر للشاااطحنط ، تشاااحيم، وتييير  
كاهارباااطء  خاظاياظاااة،  ماياكاااطناياكاااط  زياو ، 
شاطحنط ، بيع وإصاالح إ طرا ، غساي  
شاااااطحنط ، صاااااراف آلش، مح  قهوة،  
آليط  نق  السااايطرة المة لة، نشاااط ط   
ترييهية وت طرية أخرى، ساااااطحة لتبطد   
ال رق   ينااطدق  خ ره،  اليير  الحموال  

 )الموتيال (.

لاااااخااااادماااااط   ا
ياش  االخاتاياااطرياااة 

 المواقف

4 
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 لموقع االشتراطات العامة لالفصل الثالث: 
 : الرابعةالمادة 

للن طق الةمرانش وداخ  حد حمطية التنمية بطستثنطء الظئة )ج(، ييمط عدا  خطرج حدود التنمية الةمرانية  كون  يأن  يشترط في الموقع ما يلي: -1

 ذلك ييتم أخذ موايقة الهيئة وال هط  المةنية. 

 على  ريق إقليمش يؤدي إلى مداخ  المدينة.  يكونأن  -2

يش عمليط  الدخو  والخروج منظصلة   الموقعن تكون ال رق الراب ة مع  أو  ، ال ريقمظصولة بشك  كطم  عن حرم  بوابة الدخو أن تكون  -3

مخ  ط   رع حسااااب  تسطمسطر ل تبط ؤ وللر مسطر  اهذه ال رق تويي   إلىيراعى يش عمليط  الدخو  والخروج    نأو   ، طرينوال تق  عن مس

 لى ال رق آمنة وسهلة. إ الشطحنط  من و، بحيث تكون عملية دخو  وخروج وزارة النق   تصميمية يتم اعتمطدهط من

 الميطه والمواقع الحيوية. وخ و  الضي  الةطلش ومصطدر  أال يكون الموقع محطذي لموقع  سور األودية -4

 .يؤثر على م طري السيو  واألم طر  وأالأن يكون الموقع بةيداً عن ب ون األودية  -5

 األمطنة. ي ب أن يكون مخ   مواقف الشطحنط  مةتمد من  -6
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 قف الشاحنات اشروط ومعايير تصميم موالفصل الرابع: 
 :الخامسةالمادة 

 :التطلشقف الشطحنط  ا مو يش تصميم  يشتر 

 الموقع.  لىإ و انسيطبية حركة الشطحنط  داخ  المواقع وأثنطء الدخو  والخروج من -1

 لشطحنط .  ا السطحط  المخصصة لوقوف  عن حدودوعن المبطنش الةطمة  ويق المسطيط  المحددةالوقود بةيدة   ةأن تكون مح  -2

 

 :  السادسةالمادة 

المواقف  ن تكون منظصلة عن  أ  وعلى  الشطحنط ،   وقوفسطحة  قف الشطحنط  متنطسبة مع مسطحة  اتكون الخدمط  األسطسية واالختيطرية التش يسمح لهط يش مو 

 التش تصدر ويقطً األدلة.  خطصة بطلسالمة واشترا ط  الموقع الةطم ال  االشترا ط ، وتتكطم  مع بةضهط ويق المخصصة للشطحنط 

 

 :  السابعةالمادة 

 قف الشطحنط  مط يلش: الموالمداخ  والمخطر يشتر  يش 

حركة الدخو  والخروج بطلةالمط     بطإلضطية إلى توضيحتحدد الدخو  والخروج،  قف  االمو  ومخطرج  مداخ وضع لوحط  ارشطدية على   -1

 ويق االشترا ط  الصطدرة لهذا اليرض. المرورية األرضية 

   .المختصة ال هة تةتمد من ط المؤدية لهاإلقليمية  على ال رق  قف الشطحنط امو  مداخ  تد  على إرشطديةلوحة  تركيب -2

 . ال هة المختصةبموايقة  الإ يش حرم  رق الدخو  والخروج  إنشطءعدم إضطية أي   -3

المدنش،   وارئ وإخالء  طرجبمخاص ظطف الشطحنط     سطحط تزود    أن -4   يق  تستخدم  و  حسب تةليمط  واشترا ط  المديرية الةطمة للديطع 

 . ال وارئيش حطال  ووصو  يرق اإلنقطذ  إلخالء الشطحنط  

 

 : الثامنةالمادة 

 اآلتي: على قف الشاحنات المو  العام الموقعيحتوي  يشترط أن 

 . مواقف الشطحنط  لمستخدمش لسط  خطر ية مظللة  -1

والمواقف المخصصة  الحركة  الدخو  والخروج وبيطن مسطر    إلىبطلكطم  بطلةالمط  المرورية األرضية التش تشير  قف  اط  الموتخ ي  أرضي -2

 .الموقع، وإضطية لوحط  إرشطدية لخدمط  لشطحنط 

 ب ريقة منطسبة مع دهطن البردورا  بطأللوان المنطسبة.   المشطة والسيروحركة  السطحط ع األرصظة التش تحدد يتوز -3

الموقع    إحط ة -4 )  بطرتظطع  بسيطجكطم   يق  عن  السيطج قطب  لإلزالة يش الحطال   على   ، ال ريق ( مترين ورب ه بسيطج حرم  2ال  أن يكون 

 .وآليط  الديطع المدنشال طرئة لدخو  مةدا  

5-  ً  . الصطدرة بهذا الشأنللضواب  والمةطيير  ي بق اشترا  تنظيذ )تصريف السيو ( للموقع ويقط

 المرورية.  بطإلشطرا  التحذيرية واإلرشطدية  مواقف الشطحنط تزويد  -6

 . بأعمدة اإلنطرةالمواقف إضطءة  -7

 .للظئة )أ( و)ب(  اإللكترونشوتظةي  نظطم المراقبة األمنش ص غرف للمراقبة ضمن مبطنش مواقف الشطحنط  ي تخص -8
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 :  التاسعةالمادة 

 ما يلي:   المخصصة لوقوف الشاحنات، ساحات يشترط في  

ل  المخصصة لمواقف الشطحنط سطحط   التصميم    أن يكون -1   أبةطد  خصوصيةومراعط   الشطحنط     السةودية ألبةطدلمواصظط  القيطسية  ويقطً 

 . ةدا  الثقيلةوالمالسيطرا    نطقال 

 يش حط  تبطد  الحموال  تخصص سطحة خطصة لهذا اليرض ويقتصر استخدامهط على البضطئع اليير خ رة.  -2

ً  األحمط لتتحم   مواقف الشطحنط  أرضية تصمم -3  . الشطحنط  وأوزان القيطسية السةودية ألبةطد  لمواصظط ل المحورية ويقط

النظ ية والمواد  اص ظطف الشطحنط  بأ هزة السالمة والحريق بمط يتنطسب مةهط من البضطئع وشطحنط  نق  النظ  والمشتقط     سطحط تزود   -4

 الكيميطئية الخ رة وحسب تةليمط  واشترا ط  المديرية الةطمة للديطع المدنش. 

  :العاشرةالمادة 

 اص ظطف الشطحنط  ويقط لمط يلش:   سطحط تخدم بشك  وحدا  وتكون موزعة  وقع دورا  ميطه عطمة يش المقف الشطحنط  تويير اشتر  يش مو 

 ط .شطحن ( عشرة10)لك   واحدة ميطه عن دورةبمط ال يق   دورا  ميطه موزعة -1

 وتزويدهط بطلميطه الحطرة والبطردة وسال  المخلظط .  األيديالةدد المنطسب من ميطس    أن تتوير يش ك  وحدة من دورا  الميطه -2
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 الفصل الخامس: الترخيص 
 :  ةالحادية عشرالمادة 

 وفق اآلتي:التراخيص الحصول على  آليةتكون 

 . (ةالثطنية عشرويق االشترا ط  الواردة يش المطدة ) من الهيئة  الموايقة المبدئية على لحصو  ا .أ

الشطحنط  بةد استكمط   قف  امو  إنشطءرخصة    إصدارون البلدية والقروية  ؤتتولى وزارة الشبةد الحصو  على الموايقة المبدئية من الهيئة،   . ب

 . لذلك اإل راءا  النظطمية

 إصدار تراخيص السالمة، بةد استكمط  اإل راءا  النظطمية لذلك. المديرية الةطمة للديطع المدنش  تتولى .ج

 . على مخ  ط  المداخ  والمخطرج و رق الرب  بطلموقع الةطمموايقة التتولى وزارة النق  إصدار  .د

 . (ةواردة يش المطدة )الثطلثة عشرالمت لبط  البةد استكمط   الترخيصصدار إلهيئة  لل التقدم ب لببةد استكمط  اإل راءا  الواردة أعاله، يتم  . ه

 

 :  ةعشر الثانيةالمادة 

 الموايقة المبدئية من الهيئة:  حصو  على لل ر  تش -1

 التطلية:  المت لبط استيظطء  .أ

  لب مقدم من المنشأة ويق قنوا  الهيئة المةتمدة.  -1

 للمنشأة مقتصر على النشط  سطري المظةو .   يس   ت طر -2

 شهطدة التأمينط  اال تمطعية سطرية المظةو . -3

 الس   الت طري أكثر من سنة(. شهطدة الزكطة والدخ  سطرية المظةو  )إذا مضى على   -4

شطحنط   للقف  اوتشيي  مو  إنشطء على  ريطق مط يثب  موايقة مطلك األرض  إ، أو  أصوليطً مصدق    إي طرعقد    أوصك ملكية األرض،    إريطق . ب

 تي ش الظترة الزمنية للمشروع.  

   الموقع وعمليط  الرب  المقترحة مع ال رق. يبين ييه حدود   أن يتوير يش الموقع الشرو  الواردة يش الالئحة مع تقديم مخ   .ج

 ( للظئة )ب(. 100,000( للظئة )أ(، ومبلغ وقدره )150,000بمبلغ وقدره )  الهيئة الةطمة للنق ضمطن مطلش بطسم  .د

موايقة مبدئية بطسم    تحددهطويق الظئة التش    ( تُصدر الهيئةةأحكطم المطدة )الثطنية عشرمن    (1بطلمت لبط  الواردة يش الظقرة )  عدم اإلخال مع   -2

 . المنشأة

 

 : ةعشر الثالثة المادة

 يلش: مط  ، الترخيصيشتر  لحصو  المنشأة على   -1

المطدة  ( من  1الظقرة )سريطن  ميع المت لبط  الواردة يش  و  عدم اإلخال  بأي من مت لبطتهط  مع  ، الموايقة المبدئية من الهيئة  .أ

 (. ة)الثطنية عشر

 . ون البلدية والقرويةؤوزارة الش شهطدة إتمطم بنطء من . ب

 . المديرية الةطمة للديطع المدنش تصريح .ج

 وزارة النق . موايقة  .د

مواقف   . ه وتشيي   إنشطء  على  األرض  مطلك  موايقة  يتضمن  أصوليط  إي طر مصدق  عقد  أو  األرض،  ملكية  إريطق صك 

 للشطحنط  تي ش الظترة الزمنية للمشروع.  

 . هيئةالإال بةد الحصو  على موايقة   الممنوح له، آو تمكين اليير من استخدامه الترخيصال يحق للمرخص له التنطز  عن  -2

الهيئة بةد ديع المقطب  المطلش )إن و د(  الترخيصصدر  ي -3 المنشأة    ، من قب   الموقع مح  الترخيص  على    ومقتصرويكون الترخيص بطسم 

 ( ثالث سنوا . 3لمدة )ويكون 
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بةد    بأي من هذه الشرو ؛ ياتام إيقاطف الااترخياص  اإلخال ( مالزمة لسريطنه، ويش حط   ةشرو  الترخيص الواردة يش المطدة )الثطلثة عشر -4

( تسةين يومطً 90الشر  خال  مدة أقصطهط ) استاكمااط ، وإذا لام يااتم  لحين تصحيح وضةهطة النشط   أ على أال تمطرس المنش  اشةطر المنشأة

 بحق الهيئة بإيقطع اليرامة المطلية المقررة عن ذلك الشر .  اإلخال من تطريخ إيقطف الترخيص؛ يةتبر الترخيص مليش، مع عدم 

 

 : ةالرابعة عشر المادة 

، وبةد لمدة ممطثلة   يتم ت ديد الترخيص ب لب من المنشأة(  13( من المطدة )ج  /1( والظقرة )12من المطدة )  (1من الظقرة )  (د  ،مع مراعطة مط ورد يش )أ، ب

المطلش المقطب   التأخير  )إن و د(  سداد  المترتبة على  )  ، ( )إن و د   واليرامط   الت ديد ويتم استيظطء  ميع شرو ه خال  مدة  ( مطئة  180ويُقدم  لب 

 انتهطء مدة صالحية سريطن الترخيص. وثمطنون يومطً قب  

 

 :  ةعشر الخامسةالمادة 

 ي وز للمنشاااأة التنااطز  عن الترخيص ويق النموذج المةتمد لدى الهيئة، وويق الشرو  اآلتية: (، ةعشر الثطلثةمع مراعطة المطدة )

 موايقة الهيئة المسبقة على التنطز .  -1

 الوا ب توايرهط لمن يرخص له بممطرسة النشط . أن تتوير يش المتنطز  إليه كطية الشرو   -2

 أن يكون الترخيص سطري المظةو  عند التقدم ب لب التنطز .  -3

 أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنطزلة عن الترخيص أمطم الهيئة إلى أن يتم استكمط  نق  الترخيص بطسم المتنطز  إليه.  -4

 ز  إليه )إن و د (. سداد اليرامط  المطلية المس لة على المتنطز  والمتنط -5

 عدم ممطرسة النشط  من قب  المتنطز  إليه إلى حين صدور الترخيص بطسمه.  -6

 أن تكون الت هيزا  القطئمة مستويية ألحكطم هذه الالئحة وكذلك التةليمط  ذا  الةالقة.  -7

 ال اعتبر ال لب مليش. إ، و التنطز ( تسةين يومطً من تطريخ موايقة الهيئة على 90استيظطء إ راءا  التنطز  خال  مدة ) -8

 :  ةعشر السادسةالمادة 

 ي وز للمنشأة التقدم ب لب إليطء الترخيص ويق الضواب  التطلية:   -1

 سريطن شهطدة الزكطة والدخ .  -أ

 إليطء الس   الت طري الخطص بطلنشط .  -ب

 سداد اليرامط  المطلية )إن و د (.  - 

( تسةين يومطً قب   90بمدة ال تق  عن )  أو بةدم الرغبة بت ديد الترخيص  ب لبهط إليطء الترخيصي ب على المنشأة إخ طر الهيئة كتطبيطً   -2

 التوقف عن ممطرسة النشط . 

 :  ةعشر  السابعةالمادة 

 الترخيص مليش يش الحطال  التطلية:  يكون  -1

 إليطء الس   الت طري للمنشأة.  .أ

 مدتهط أو بحكم قضطئش.  النتهطءالشركطء أو  بطتظطقتصظية الشركة سواء كطن    . ب

 . (ةمع مراعطة المطدة )السطدسة عشر ب لب من المنشأة .ج

 ويطة صطحب المؤسسة الظردية.  .د

 التنطز  عن الترخيص دون موايقة الهيئة. . ه

 ( تسةين يومطً على إيقطف الترخيص دون استكمط  أي من شرو  سريطن الترخيص. 90مضش مدة ) .و

بطلةقوبط  المترتبة   اإلخال مع عدم  ذلكعلى الهيئة  أخذ موايقةدون يومطً ( ستين 60لمدة تزيد عن ) التوقف عن ممطرسة النشط  .ز

 ذلك.  على 
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يومطً من تطريخ    نتسةي  (90( من هذه المطدة، ي وز لورثة صطحب المؤسسة الظردية المتويى خال  )د/ 1مع مراعطة مط ورد يش الظقرة ) -2

، على أن يتةهد الوكي  الشرعش للورثة بطاللتزام بأحكطم هذه  النشط الويطة  لب تصحيح وضع المؤسسة النظطمش لالستمرار يش مزاولة  

 . الالئحة خال  مدة الويطء أو التصحيح

 : ةعشر الثامنةالمادة 

 بطآلتش:  يلتزم المرخص له 

 واشترا ط  السالمة والبيئة والصحة الةطمة.     مواقف الشطحنط  ش والتةليمط  التش تنظم الخدمط  المقدمة يالتقيد بشرو  الرخصة واألنظمة   .أ

 لكترونية تحددهط الهيئة. إاالرتبط  بأي أنظمة  . ب

 . االلتزام بأعمط  النظطية ونق  النظطيط  إلى أقرب مدين صحش تحدده األمطنة حظطظطً على الصحة الةطمة .ج

 . خضر على السيطج للحد من األوسطخ التش تنقلهط الةواصف الترابيةأصيطنة سيطج الموقع بصورة مستمرة مع وضع شبك بالستيك   .د

والةم  على    الموقعمين حطويط  للنظطيط  موزعة بشك   يد داخ   أوت  ونظطية المنط ق المحطذية للسيطج الخطر ش،   الةنطية بطلنظطية الةطمة  . ه

النظطيط    بطلصطبون  ت  عمطله خطصةتخصيص  و  وصحيةبأو  وب ريقة سليمة    أوالً التخلص من  الميطه وتزويدهط  قوم على نظطية دورا  

 السطئ  والمنطدي  الورقية بصوره مستمرة.

ن متطبةة عؤو   ومس  منه، مالحظط  ت لب    أيةعن تنظيذ    مسؤو يكون    السطعة(، تةيين مدير منطوب لك  يترة من يترا  الةم  )على مدار   .و

 . مواقف الشطحنط  ميع األنش ة يش 

 . تويير مت لبط  األمن والسالمة يش مواقف الشطحنط  على مدار اليوم  .ز

  واألنش ة الملحقة   مواقف الشطحنط   لديطع المدنش علىل  المديرية الةطمة  نت بيق تةليمط  السالمة والتقيد بطألنظمة والتةليمط  الصطدرة م .ح

 . به

   يش س   خطص. اإلزالةالمواد المراد التخلص منهط بشك  سليم، وعليه تس ي  تطريخ ووسطئ   إزالة .  

ً ةودورا  الميطه ال  سطحط  اص ظطف الشطحنط  يكون استخدام    أن .ي على أال تت طوز يترة الوقوف أكثر    طمة من قب  سطئقش الشطحنط  م طنط

 سطعة.  12من 

المبطنش وسطحط    .ك الدورية على كطية  وكطية ت هيزاتهط من كهربطء وإنطرة وتبريد وت هيزا  صحية    اص ظطف الشطحنط إ راء الصيطنة 

 وأرصظة وسطحط  وأنظمة السالمة والرقطبة وخاليه. 

 إشةطر الهيئة عند إ راء تييير يش الكيطن القطنونش للمنشأة.  . 

 بيطنط  عن النشط . موايطة الهيئة بمط ت لبه من  .م

 تمكين مراقب الخدمة بطلهيئة من اال الع على س ال  المنشأة أو تزويده بطلمةلومط  أو المستندا  ذا  الةالقة بطلنشط .  .ن

 أن يكون هنطك تحكم لخروج الشطحنط  من المواقف بدالً من الخروج بأعداد كبيرة يش وق  واحد، واتخطذ مط يلزم لضب  عملية الخروج.  . س

ً يوم ستين (60التوقف عن ممطرسة النشط  دون أخذ موايقة الهيئة وبمدة ال تق  عن )عدم  .ع  . ط

 يش مواقف الشطحنط . عدم تخزين البضطئع أو المواد البترولية والخ رة بتطتطً  . ف
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 المخالفات والعقوبات: السادسالفصل 
 

 :  ةعشر  التاسعةالمادة 

 نظطم وويق " دو  المخطلظط  والةقوبط " المريق بهذه الالئحة. الأي مخطلظة ألحكطم هذه الالئحة بمو ب مط يقتضش به    علىت بق الةقوبط  وال زاءا  

 

 : العشرونالمادة 

الرقطبة والتظتيش وتقييم األداء أحكطم هذه    مع مراعطة مط لسل ط  الضب  األخرى من اختصطصط ، يختص مراقب الخدمة بصالحية  وضب  مخطلظط  

خدمط  ب ودة عطلية، وله على سبي  المثط  ال الحصر: اال الع  ال، واتخطذ اإل راء الالزم للتأكد من االلتزام بأحكطم هذه الالئحة، وضمطن تقديم  الالئحة 

 على الس ال  والبيطنط  ذا  الةالقة بمزاولة النشط .  

 

 المادة الحادية والعشرون: 

 مراقب الخدمة: ي ب على 

.إبراز ب طقة التةريف الخطصة به والصطدرة عن الهيئة قب  القيطم بطلصالحيط  الموكلة له     -1  

، وإشةطر المخطلف بطلمخطلظة المرتكبة، وأخذ توقيةه إذا كطن  الئحةتحرير محضر الضب  يش حط  و ود مخطلظة ألي من أحكطم هذه ال -2 

. ويش حط  امتنطعه عن التوقيع يثب  ذلكاإلشةطر أو محضر الضب  ورقش،   

كتطبة اسم المخطلف وبيطنطته يش محضر الضب ، وتحديد مكطن وتطريخ وقوع المخطلظة، ووصف المخطلظط  المضبو ة، ومبلغ اليرامة   -3 

 المطلية المقررة عن ك  مخطلظة. 

 

 

 العشرون: و ثانيةالالمادة 

 . أو  زء منه  الضمطن البنكشألي من أحكطم هذه الالئحة مصطدرة   المرخص لهمخطلظة ي وز للهيئة يش حطلة 

 

 والعشرون:  الثالثةالمادة 

،  ( يش االعتراضط  على مخطلظط  النق  البري )النظر ل نة   االعتراض أمطم إشةطر المخطلف بطلمخطلظةمن تطريخ  ( يومطً 60لك  ذي مصلحة خال  ) يحق

 1من تطريخ إقراره من قب  الل نة.  ( يومطً 60خال  ) المحكمة اإلدارية التظلم من قرار الل نة أمطم  ويحق

 
( من قرار معالي وزير النقل رقم )01/ 110( وتاري    خ 09/ 08/ 1442ه  1

ً
 تم التعديل بموجب البند)أوال
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 : أحكام ختامية السابع الفصل
 والعشرون:   رابعةالالمادة 

ً   الهيئة تتولى   ة، وكذلك ت بيق الةقوبط  على أي مخطلظة ألحكطم  والتحقق من التزامه بأحكطم هذه الالئح   المرخص لهمتطبةة   ةيمسؤول ومن يسند إليهط نظطمط

 . هذه الالئحة

 

 والعشرون:  خامسةالالمادة 

الةربية    المرخص لهالم لوبة على    ذا  الةالقة  األخرى   ال يخ  ت بيق أحكطم هذه الالئحة بطاللتزامط  المملكة  ويقطً لألنظمة األخرى المةمو  بهط يش 

 السةودية.  

 

 والعشرون: سادسةالالمادة 

ً  التزامطته ت طه اليير، وال تةتبر الهيئة ب ميع الويطء  المرخص لهي ب على   ً  خلظط ً  أو عطمط ذلك، سواء خال  مدة سريطن صالحية الترخيص أو بةد   يش خطصط

 انتهطئه.  

 

 والعشرون:   سابعةالالمادة 

أثنطء تأدية النشط     حدثبطلتةويض عن األضرار النط مة عن أخ طئه وأخ طء تطبةيه التش تلحق بطليير إذا كطن الضرر نطشئطً عن خ أ    المرخص لهيلتزم  

 أو بسببه. 

 : امنة والعشرونالثالمادة 

البلدية والمرو الةالقة كطلمت لبط   ال هط  األخرى ذا   الهيئة أو  بطلتةليمط  الصطدرة من  التقيد  النشط   بممطرسة  له  ية واألمنية  ري ب على المرخص 

 وغيرهط. 

 

 : التاسعة والعشرون المادة

 بيطنط  التواص  الخطصة به لدى الهيئة يش حط  تيييرهط. يلتزم المرخص له بتحديث  

 

 :الثالثونالمادة 

( عشرة أيطم عم  بمرا ةة الهيئة متى مط تم استدعطئه رسميطً من خال  القنوا  المةتمدة ومنهط الةنوان  10يلتزم المرخص له خال  مدة ال تزيد عن )
 . خدمط  عنهالالبريدي، وإال  طز للهيئة إيقطف 

 

 : والثالثونحادية الالمادة 

 قرارا  وتةليمط  سطبقة. تليش هذه الالئحة  ميع مط يتةطرض مةهط من 

 

 : والثالثون ثانيةالالمادة 

 يومطً من تطريخ نشرهط.   ( تسةين90) بةد طيةم  بهتنشر هذه الالئحة يش ال ريدة الرسمية و
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 جدول المخالفات والعقوبات  

 

 

 

  

 قيمة المخالفة  وصف المخالفة  م

 خمسة آالف اير  5000 . ممطرسة النشط  بدون ترخيص 1

 آالف اير  خمس 5000 . النشط  خال  يترة وقف الترخيصممطرسة  2

 خمسة آالف اير  5000 . التنطز  عن الترخيص بدون موايقة الهيئة المسبقة 3

 خمسة آالف اير  5000 . إيقطف ممطرسة النشط  دون أخذ موايقة الهيئة 4

 ألف اير  1000 عدم تةيين مدير للنشط .  5

 خمسة آالف اير  5000 . سيطج الموقع صيطنةعدم  6

 خمسة آالف اير  5000 عدم تخصيص سطحة خطصة يش حط  تبطد  الحموال .  7

 خمسة آالف اير  5000 قف. اعدم و ود نظطم مراقبة إلكترونش من خال  كطميرا  مراقبة تي ش كطية مرايق المو 8

 ألف اير  1000 . التأخر يش تقديم  لب ت ديد الترخيص بةد انتهطئهط 9

 ثالثة االف اير  3000 إغالق دورا  الميطه الةطمة يش الموقع.  10

 ألف اير  1000 عدم الةنطية بطلنظطية الةطمة.  11

 خمسة آالف اير  5000 . عدم تويير مت لبط  األمن والسالمة يش مواقف الشطحنط  على مدار اليوم 12

13 
سطعة   12مقطب  استخدام سطحط  اص ظطف الشطحنط  أو دورا  الميطه الةطمة لمدة ال تزيد عن   ا ورتحصي  

 من الوقوف. 
 خمسة آالف اير  5000

 خمسة آالف اير  5000 إ راء تييير يش الكيطن القطنونش للمنشأة دون إشةطر الهيئة.  14

 ألف اير  1000 عدم موايطة الهيئة بمط ت لبه من بيطنط  عن النشط .  15

16 
عدم تمكين مراقب الخدمة بطلهيئة من اال الع على س ال  المنشأة أو تزويده بطلمةلومط  أو المستندا  ذا   

 . الةالقة بطلنشط 
 اير   ألظش 2000

 ثالثة االف اير  3000 . ( عشرة أيطم من تطريخ استدعطءه من قب  الهيئة10عدم مرا ةة المرخص له خال  مدة )  17

 ثالثة آالف اير  3000 .وكطية ت هيزاتهط االص ظطفعدم إ راء الصيطنة الدورية على كطية المبطنش وسطحط    18

 آالف اير خمسة  5000 . لكترونية تحددهط الهيئةإ عدم االرتبط  بأي أنظمة  19
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