
 

  



 
 
 
 
 

    الزي المعتمد لسائقي األجرة والتوجيه 

 مقدمة
  

توحيد مظهر السائقين بما يتوافق   فيالهيئة العامة للنقل من خالل اعتماد الزي لسائقي األجرة والتوجيه    تهدف

الذوق العام؛ مما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع، واالرتقاء  ذات العالقة ب مع اللوائح واألنظمة

   وزوار المملكة. والمقيمين من المواطنين ةكبير فئةالذي يخدم  الحيويبالمظهر العام لهذا النشاط 

- 13النقل رقم )مة لنشاط األجرة ووسيط األجرة والتوجيه المعتمدة بقرار معالي وزير  الالئحة المنظ  تضمنت  وقد

المصرح لهم بممارسة   واألفراد  المرخص لها في أنشطة األجرة والتوجيه   إلزام المنشآتهـ    27/01/1441( وتاريخ  1- 41

 بالزي المعتمد من قبل الهيئة لسائقي األجرة والتوجيه. بااللتزام وأجرة المطار   نشاط األجرة العامة

  



 
 
 
 
 

    الزي المعتمد لسائقي األجرة والتوجيه 

   األجرة يالزي المعتمد لسائق أواًل: 

بالزي المناسب بما   زامتل االوأجرة المطار  المصرح لهم بممارسة نشاط األجرة العامة واألفراد األجرة منشآت كافةعلى 

 ال يخالف الئحة الذوق العام حسب التالي: 

الزي المعتمد للرجال:  

)األجرة العامة، أجرة  

 :المطار، األجرة الخاصة( 

 :االختيار مما يلي .1

 *حذاء. ، مع جزمة أو الزي الوطني .أ

موحد   .ب طويلة  قميص  )  رمادي لون  وبأكمام  بنطال   (D3D3D3#كود  مع 

 *". ، وجزمة لون "أسود " ود أس  " لون وحزام  " أسود" لون طويل 

بالسائق   .2 التعريف  بطاقة  االسم  وضع  الشخصية  وتشمل    ورقم "والصورة 

 .واسم المنشأة وشعارها"   السائق )إن وجد( بطاقة

السائق )إن    بطاقة  ورقم   ،والصورة الشخصية  السائقاألفراد يكتفى باسم    " 

 ”. وجد(

 

الزي المعتمد للنساء:  

)األجرة العامة، أجرة  

المطار، األجرة الخاصة،  

 األجرة العائلية(: 

 :االختيار مما يلي .1

 .عباءة .أ

 .مع جاكيت أو معطفطويل قميص وبنطال  .ب

 أو حذاء. جزمة، .2

بطاقة   .3 االسموضع  وتشمل  بالسائق  الشخصية  التعريف    ورقم "  والصورة 

  .واسم المنشأة وشعارها " السائق )إن وجد(  بطاقة

باسم   يكتفى  الشخصية  السائق"األفراد  )إن    بطاقة   ورقم   ،والصورة  السائق 

 ”. وجد(

 

 

 يمكن إضافة جاكيت أو معطف حسب الحاجة. *

  



 
 
 
 
 

    الزي المعتمد لسائقي األجرة والتوجيه 

   التوجيه ي: الزي المعتمد لسائقثانياً 

 سائقي التوجيه االلتزام بالزي المناسب بما ال يخالف الئحة الذوق العام حسب التالي: إلزام  منشآت التوجيه كافةعلى 

 :االختيار مما يلي .1 :الزي المعتمد للرجال

 *. الوطنيالزي  .أ

 * طويل. وبنطال قميص  .ب

 حذاء. أو جزمة، .2

 

 :االختيار مما يلي .1 :الزي المعتمد للنساء

 .عباءة .أ

 .مع جاكيت أو معطفطويل قميص وبنطال  .ب

 .جزمة أو حذاء .2

 

 

 يمكن إضافة جاكيت أو معطف حسب الحاجة. *


