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مقدمة



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).
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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).
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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).
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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).
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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




