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 الئحة توجيھ املركبات لنقل البضا�ع آلية تنفيذ أح�ام 
 

 توجيھ املركبات لنقل البضا�ع املنظمة ل�شاط الئحة ال آلية تنفيذ
 

 آلية التنفيذ/التطبيق النص  الفقرة البند  املادة

2 - 1 
ي أح�ام �ذه الالئحة ع�� �شاط توجيھ املركبات لنقل البضا�ع، وال سر �

ان��ائھ أو  �خيص، أو �عد �ال�شاط دون ا��صول ع�� ال يجوز ممارسة
 ة إيقافھ. � إلغائھ، أو خالل ف�

ـــــة  ـــ ــ ــ ـــــ�لة ملزاولــ ـــ ــ ــ ـــــآت امل�ــ ـــ ــ ــ ــنح امل�شــ ــ ـــ ــ ــ ـــــاطتمــ ـــ ــ ــ ـــــة( �شــ ـــ ــ ــ ـــــ� ال خدمــ ـــ ــ ــ ـــــيل ع�ــ ـــ ــ ــ توصــ
ــة ــ ـــ ــ ــ ــــات اإللك��ونيــ ـــ ــ ــ ــار�خ  )املنصــ ــ ـــ ــ ــ ــــل تــ ـــ ــ ــ ــة 26/7/2022قبــ ــ ـــ ــ ــ ــل �يئــ ــ ـــ ــ ــ ــن قبــ ــ ـــ ــ ــ م مــ

ــة  ــ ــ ــ ــات م�لــ ــ ــ ــ ــة املعلومــ ــ ــ ــ ــاالت وتقنيــ ــ ــ ــ ــدة االتصــ ــ ــ ــ ــع) 90(ملــ ــ ــ ــ ــ� و �ســ ــ ــ ــ ــــوم ت�ت�ــ ــ ــ ن يــ
   م24/10/2022تار�خ  ب

4 1 

 املستخدم ملمارسة ال�شاط. �تجار�ة للنظام التق� ش�ادة ���يل عالمة  3
ــرة ل ــ ــ ــذه الفقــ ــ ــ ــق �ــ ــ ــ ــــتم تطبيــ ــ ــاط يــ ــ ــ ــة �شــ ــ ــ ــ�لة ملزاولــ ــ ــ ــآت امل�ــ ــ ــ ــة(لم�شــ ــ ــ  خدمــ

ـــةال ــ ــ ـــــات اإللك��ونيــ ــ ـــ� املنصــ ــ ــ ـــــيل ع�ــ ــ ـــار�خ  )توصــ ــ ــ ـــــل تــ ــ ـــن 26/7/2022قبــ ــ ــ م مــ
ــات ــ ــ ـــــة املعلومــ ــ ـــــاالت وتقنيــ ــ ـــــة االتصــ ــ ــل �يئــ ــ ــ ـــــدده قبــ ــ ـــــذي تحــ ــ ـــــار�خ الــ ــ ـــــ� التــ ــ ، �ــ

 ال�يئة العامة للنقل.

 .النظام التق�� للم�شأة ور�طھ وت�املھ مع منصة ال�يئةتوفر  6
ـــاط  ــ ــ ـــــة �شــ ــ ـــ�لة ملزاولــ ــ ــ ـــــآت امل�ــ ــ ـــــة(للم�شــ ــ ـــات ال خدمــ ــ ــ ـــــ� املنصــ ــ ـــيل ع�ــ ــ ــ توصــ

ـــــة ــ ــ ــار�خ  )اإللك��ونيــ ـــ ــ ــ ـــــل تــ ــ ــ ــاالت 26/7/2022قبــ ـــ ــ ــ ــة االتصــ ـــ ــ ــ ــل �يئــ ـــ ــ ــ ـــــن قبــ ــ ــ م مــ
ــــ�  ــ ــ ــــيل ح�ــ ــ ــ ــــة توصــ ــ ــ ــــع منصــ ــ ــ ــــ� مــ ــ ــ ــــر�ط التق�ــ ــ ــ ــــتمر الــ ــ ــ ــــات �ســ ــ ــ ــــة املعلومــ ــ ــ وتقنيــ

 التار�خ الذي تحدده ال�يئة العامة للنقل.  

8 
ـــــدره ( ــ ــ ـــــغ وقــ ــ ــ ـــــة بمبلــ ــ ــ ـــــم ال�يئــ ــ ــ ـــــا�� باســ ــ ــ ـــــمان مــ ــ ــ ـــــف 250,000ضــ ــ ــ ـــــون ألــ ــ ــ ـــــان وخمســ ــ ــ ) مائتــ

ـــنات  ــ ــ ـــ� حاضــ ــ ــ ـــة �ــ ــ ــ ـــآت العاملــ ــ ــ ـــة أو امل�شــ ــ ــ ـــال الر�اديــ ــ ــ ـــك األعمــ ــ ــ ـــن ذلــ ــ ــ ـــ�ث�� مــ ــ ــ ـــال، و�ســ ــ ــ ر�ــ
 األعمال، ف�ستو�� الضمان املا�� �عد السنة األو�� من ال��خيص للم�شأة 

ـــــاط  ـــ ــ ــ ـــــة �شــ ـــ ــ ــ ـــــ�لة ملزاولــ ـــ ــ ــ ـــــآت امل�ــ ـــ ــ ــ ــنح امل�شــ ــ ـــ ــ ــ ـــــة(تمــ ـــ ــ ــ ـــــ� ال خدمــ ـــ ــ ــ ـــــيل ع�ــ ـــ ــ ــ توصــ
ــة ــ ـــ ــ ــ ــــات اإللك��ونيــ ـــ ــ ــ ــار�خ  )املنصــ ــ ـــ ــ ــ ــــل تــ ـــ ــ ــ ــة 26/7/2022قبــ ــ ـــ ــ ــ ــل �يئــ ــ ـــ ــ ــ ــن قبــ ــ ـــ ــ ــ م مــ

ــــار�خ  ــ ـــ ــ ــ ــــ� تــ ــ ـــ ــ ــ ـــــة ح�ــ ـــ ــ ــ ــــات م�لــ ــ ـــ ــ ــ ــــة املعلومــ ــ ـــ ــ ــ ـــــاالت وتقنيــ ـــ ــ ــ م، 31/12/2022االتصــ
 .الس�يفاء �ذا الشرط

ــــب  ونية تحدد�ا ال�يئة.� االرتباط بأي أنظمة إلك� 9 ــ ــ ــة تتطلــ ــ ــ ــ ــة الك��ونيــ ــ ــ ــ ــد أي أنظمــ ــ ــ ــ ــــال تحديــ ــ ــ ــ� حــ ــ ــ ــ ــرة �ــ ــ ــ ــ ــذه الفقــ ــ ــ ــ ــــق �ــ ــ ــ تطبــ
 قرار صادر من ال�يئة.االرتباط ��ا بموجب 
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 الئحة توجيھ املركبات لنقل البضا�ع آلية تنفيذ أح�ام 

 

 آلية التنفيذ/التطبيق النص  الفقرة البند  املادة

10 1 3 
اإلخالل بأي �عليمات عدم  األفراد السعودي�ن فقط العامل�ن ع�� مركبا��م ا��اصة مع  

 صادرة �� �ذا الشأن.  

ــآت املل ــ ــ ــ ــ�لة مللم�شـ ــ ــ ــ ـــــاط �ـ ــ ــ ــة �شـ ــ ــ ــ ـــــة(زاولـ ــ ـــات ال خدمــ ــ ــ ـــــ� املنصــ ــ ـــــيل ع�ــ ــ توصــ
ـــــة ــ ــ ـــــار�خ  )اإللك��ونيــ ــ ــ ــ ـــــل تـ ــ ــ ــ ـــــاالت 26/7/2022قبـ ــ ــ ــ ـــــة االتصـ ــ ــ ــ ـــــل �يئـ ــ ــ ــ ــن قبـ ــ ــ ــ ــ م مـ

ــــات  ــ ــــة املعلومـ ــ ــــاوتقنيـ ــ ــــق مـ ــ ــــتم تطبيـ ــ ــــة  يـ ــ ــــر�ة والتنميـ ــ ــــوارد ال�شـ ــ ــــدى وزارة املـ ــ لـ
ـــــات ــ ــ ــــة و�عليمـ ــ ــ ــ ـــــن أنظمـ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ ــــة االجتماعيـ ــ ــ ــ ـــــة العامـ ــ ــ ـــــن ال�يئـ ــ ــ ــــدر مـ ــ ــ ــ ـــــا يصـ ــ ــ ، ومـ

 للنقل من قرارات الحقة.

11 

1 3 
ملدة عام أو ملدة ال  ي�ون التعاقد مع الناقل الفرد السعودي ع�� مركبتھ ا��اصة 

املركبة، وثيقة   ��رخصة القيادة، رخصة س(تار�خ ان��اء أي من الوثائق التالية ز تتجاو 
 أ��م أقرب. م�ن) التأ

ــــآت  ـــ ــ ــ ــــنح امل�شــ ـــ ــ ــ ــــ�لة ملتمــ ـــ ــ ــ ــــاط امل�ــ ـــ ــ ــ ــــة �شــ ـــ ــ ــ ــــة(زاولــ ـــ ــ ــ ــــ� ال خدمــ ـــ ــ ــ ــــيل ع�ــ ـــ ــ ــ توصــ
ــــــة ــ ــ ــــــات اإللك��ونيــ ــ ــ ــــــار�خ  )املنصــ ــ ــ ــــــل تــ ــ ــ ــــــة 26/7/2022قبــ ــ ــ ــــــل �يئــ ــ ــ ــــــن قبــ ــ ــ م مــ

ـــــة  ــ ــ ـــــات م�لــ ــ ــ ـــــة املعلومــ ــ ــ ـــــاالت وتقنيــ ــ ــ ـــــار�خ االتصــ ــ ــ ـــــ� بتــ ــ ــ م. 31/12/2023ت�ت�ــ
 لتطبيق �ذه الفقرة.

2 - 
  رسل إذا �ان يمتلك مركبات ألغراض توصيليحق ملقدم ا��دمة التعاقد مع امل

 وكيفي��ا.  او�صدر بقرار من الرئ�س آلية عمل� منتجاتھ،
ــــع  ــ ــ ــد مــ ــ ــ ــ ــة التعاقــ ــ ــ ــ ــدم ا��دمــ ــ ــ ــ ــــق ملقــ ــ ــ ــرار يحــ ــ ــ ــ ــدور أي قــ ــ ــ ــ ــ�ن صــ ــ ــ ــ ــــل ��ــ ــ ــ املرســ

 .تنظي�� آخر من ال�يئة

  .عدم العمل مع غ�� مقدمي ا��دمة املرخص�ن من ال�يئة  1 - 13

ـــــل  ـــــك العمـ ـــــن ذلـ ـــــ�ث�� مـ ـــــآت�سـ ـــــع امل�شـ ــــ�لة مل مـ ــــاط امل�ــ ــــة �شــ ــــة(زاولــ  خدمــ
ــةال ــ ــ ــــات اإللك��ونيــ ــ ــ� املنصــ ــ ــ ــــيل ع�ــ ــ ــار�خ  )توصــ ــ ــ ــــل تــ ــ ــن 26/7/2022قبــ ــ ــ م مــ

ــة  ــ ــ ـــــاالت وتقنيــ ــ ــة االتصــ ــ ــ ــل �يئــ ــ ــ ــاتقبــ ــ ــ ــدة  املعلومــ ــ ــ ـــــك ملــ ــ ـــــع) 90(وذلــ ــ ن و �ســ
   م24/10/2022خ يومًا من التار�خ املشار لھ، وت�ت�� بتار�

 . الفرد السعودي العامل ع�� مركبتھ ا��اصة و�قود�ا بنفسھ 3 - 15

ـــــاط  ــ ــ ــة �شـ ــ ــ ــ ــ�لة ملزاولـ ــ ــ ــ ــآت امل�ـ ــ ــ ــ ـــــة(للم�شـ ــ ـــات ال خدمــ ــ ــ ـــــ� املنصــ ــ ـــــيل ع�ــ ــ توصــ
ـــــة ــ ــ ـــــار�خ  )اإللك��ونيــ ــ ــ ــ ـــــل تـ ــ ــ ــ ـــــة 26/7/2022قبـ ــ ــ ــ ـــــل �يئـ ــ ــ ــ ــن قبـ ــ ــ ــ ــ ـــــاالت م مـ ــ ــ ــ االتصـ

ــــة  ــ ــــر�ة والتنميـ ــ ــــوارد ال�شـ ــ ــــدى وزارة املـ ــ ــا لـ ــ ــ ــــق مـ ــ ــــتم تطبيـ ــ ــــات يـ ــ ــــة املعلومـ ــ وتقنيـ
ــــة  ــ ــ ــ ـــــة العامـ ــ ــ ـــــن ال�يئـ ــ ــ ــــدر مـ ــ ــ ــ ـــــا يصـ ــ ــ ـــــات، ومـ ــ ــ ــــة و�عليمـ ــ ــ ــ ـــــن أنظمـ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ االجتماعيـ

 للنقل من قرارات الحقة.

16 1 

 . أن ي�ون السائق حاصل ع�� ش�ادة خلو من السوابق 2

ــــرة ــ ــ ــــذه الفقـ ــ ــ ــــم �ـ ــ ــ ــــق حكـ ــ ــ ــــتم تطبيـ ــ ــ ــــار�خ  يـ ــ ــ ــــائق�ن م 1/1/2023بتـ ــ ــ ــــك للسـ ــ ــ  وذلـ
ـــــدى ا ــ ــ ــ�ل�ن لـ ــ ــ ــ ـــــاط امل�ـ ــ ــ ــة �شـ ــ ــ ــ ـــــ�لة ملزاولـ ــ ــ ــآت امل�ـ ــ ــ ــ ـــــةمل�شـ ــ ـــيل ال (خدمــ ــ ــ توصــ

ــــة ــ ــــات اإللك��ونيــ ــ ــــ� املنصــ ــ ـــــار�خ  )ع�ــ ــ ـــــل تـ ــ ـــــة 26/7/2022قبـ ــ ـــــل �يئـ ــ ـــــن قبـ ــ م مـ
 االتصاالت وتقنية املعلومات.

 يطبق من تار�خ التطبيق اإللزامي الذي تحدده ال�يئة  . أن يحمل بطاقة سائق سار�ة املفعول  3
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 الئحة توجيھ املركبات لنقل البضا�ع آلية تنفيذ أح�ام 

 

 آلية التنفيذ/التطبيق النص  الفقرة البند  املادة

20 1 
3 

ع�� املركبة سار�ة املفعول، وفق ما تقتضيھ أنظمة مؤسسة  نأن ت�ون وثيقة التأم�
 السعودي.  �يالعر  النقد

ـــــاط  ــ ــ ــ ــ ـــــة �شـ ــ ــ ــ ــ ـــــ�لة ملزاولـ ــ ــ ــ ــ ـــــآت امل�ـ ــ ــ ــ ــ ـــــنح امل�شـ ــ ــ ــ ــ ـــــة(تمـ ـــ ــ ــ ـــــ� ال خدمــ ـــ ــ ــ ـــــيل ع�ــ ـــ ــ ــ توصــ
ــــة ـــ ــ ــ ــــات اإللك��ونيــ ـــ ــ ــ ــار�خ  )املنصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل تـ ــ ــ ــ ــ ــة 26/7/2022قبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــل �يئـ ــ ــ ــ ــ ــ ــن قبـ ــ ــ ــ ــ ــ م مـ

ــــار�خ  ــ ــ ــ ــ ــــ� بتـ ــ ــ ــ ــ ــــة ت�ت�ـ ــ ــ ــ ــ ــــات م�لـ ــ ــ ــ ــ ــــة املعلومـ ــ ــ ــ ــ ــــاالت وتقنيـ ــ ــ ــ ــ م. 31/12/2022االتصـ
 . أن ي�ون الفحص الف�� الدوري ساري املفعول وفقًا لنظام املرور والئحتھ التنفيذية 4 لتطبيق �ذه الفقرة.

 ونية. ��اإللكمنصة ال�يئة  �� واملركبة���يل السائق  3 1 23

ــــآت  ــ ــاط (للم�شــ ــ ــ ــة �شــ ــ ــ ــ�لة ملزاولــ ــ ــ ــةامل�ــ ــ ــ ــات ال خدمــ ــ ــ ــ� املنصــ ــ ــ ــيل ع�ــ ــ ــ توصــ
ــــة ــ ــ ــار�خ اإللك��ونيــ ــ ــ ــ ــــل تــ ــ ــ ــاالت 26/7/2022) قبــ ــ ــ ــ ــة االتصــ ــ ــ ــ ــل �يئــ ــ ــ ــ ــــن قبــ ــ ــ م مــ

ــــــة  ــ ــ ــــــ� منصــ ــ ــ ــــــة �ــ ــ ــ ــــــائق واملركبــ ــ ــ ــــــ�يل الســ ــ ــ ــــــتمر ��ــ ــ ــ ــــــات �ســ ــ ــ ــــــة املعلومــ ــ ــ وتقنيــ
 توصيل ح�� التار�خ الذي تحدده ال�يئة العامة للنقل.  

24 1 

3 
ووفق   ال��خيص  سر�ان  ف��ة  خالل  اإللك��ونية  ال�يئة  بمنصة  االرتباط  استمرار 

 متطلبات ال�يئة. 

ـــــاط  ــ ــ ــة �شـ ــ ــ ــ ــ�لة ملزاولـ ــ ــ ــ ــآت امل�ـ ــ ــ ــ ـــــة(للم�شـ ــ ـــات ال خدمــ ــ ــ ـــــ� املنصــ ــ ـــــيل ع�ــ ــ توصــ
ـــــة ــ ــ ـــــار�خ  )اإللك��ونيــ ــ ــ ــ ـــــل تـ ــ ــ ــ ـــــاالت 26/7/2022قبـ ــ ــ ــ ـــــة االتصـ ــ ــ ــ ـــــل �يئـ ــ ــ ــ ــن قبـ ــ ــ ــ ــ م مـ

ــــ�  ــ ــ ــ ــــيل ح�ـ ــ ــ ــ ــــة توصـ ــ ــ ــ ــــع منصـ ــ ــ ــ ـــــ� مـ ــ ــ ــــر�ط التق�ـ ــ ــ ــ ــــتمر الـ ــ ــ ــ ــــات �سـ ــ ــ ــ ـــــة املعلومـ ــ ــ وتقنيـ
 التار�خ الذي تحدده ال�يئة العامة للنقل.  

4 
بيانات   وخاصة  وآ��،  آ�ي  �ش�ل  املطلو�ة  بالبيانات  اإللك��ونية  ال�يئة  منصة  تزو�د 

 ونتائج التقييم (ل��االت ال�� تتطلب ذلك) السائق، واملركبة، والرحلة، 

ـــــاط  ــ ــ ــة �شـ ــ ــ ــ ــ�لة ملزاولـ ــ ــ ــ ــآت امل�ـ ــ ــ ــ ـــــة(للم�شـ ــ ـــات ال خدمــ ــ ــ ـــــ� املنصــ ــ ـــــيل ع�ــ ــ توصــ
ـــــة ــ ــ ـــــار�خ  )اإللك��ونيــ ــ ــ ــ ـــــل تـ ــ ــ ــ ـــــاالت 26/7/2022قبـ ــ ــ ــ ـــــة االتصـ ــ ــ ــ ـــــل �يئـ ــ ــ ــ ــن قبـ ــ ــ ــ ــ م مـ

ــــتم ــ ــ ــــات �سـ ــ ــ ــــة املعلومـ ــ ــ ــــات وتقنيـ ــ ــ ــــيل بالبيانـ ــ ــ ــــة توصـ ــ ــ ــــد منصـ ــ ــ ــــة ر تزو�ـ ــ ــ املطلو�ـ
 التار�خ الذي تحدده ال�يئة العامة للنقل.   ح��

 إظ�ار بيانات الرحلة والسائق واملركبة للمستفيد من ا��دمة.  8

ــــآت  ــ ــ ــ ــ ـــــتمر امل�شـ ــ ــ ــ ـــــاط �سـ ــ ــ ــ ــــة �شـ ــ ــ ــ ــ ـــــ�لة ملزاولـ ــ ــ ــ ــــــة(امل�ـ ــ ــ ــــــ� ال خدمــ ــ ــ ــــــيل ع�ــ ــ ــ توصــ
ــــة ـــ ــ ــ ــــات اإللك��ونيــ ـــ ــ ــ ــار�خ  )املنصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل تـ ــ ــ ــ ــ ـــــة م 26/7/2022قبـ ــ ــ ــ ــ ــل �يئـ ــ ــ ــ ــ ــ ــن قبـ ــ ــ ــ ــ ــ مـ

ــــات ــ ــ ــ ـــــة املعلومـ ــ ــ ـــــاالت وتقنيـ ــ ــ ــــات ا� االتصـ ــ ــ ــ ـــــوف�� البيانـ ــ ــ ـــــ� تـ ــ ــ ــــب �ـ ــ ــ ــ ـــــة بالطلـ ــ ــ �اصـ
ـــــال  ــ ـــــ� حـ ــ ـــــة، و�ـ ــ ـــــدم ا��دمـ ــ ـــــل مقـ ــ ـــــن قبـ ــ ـــــا مـ ــ ـــــول ��ـ ــ ـــــدم املعمـ ــ ـــــارعـ ــ ـــــن  إظ�ـ ــ أي مـ

ــــتم  ــ ــــة) فيـ ــ ــــائق واملركبـ ــ ــــة والسـ ــ ــــات (الرحلـ ــ ــــاربيانـ ــ ــــات  إظ�ـ ــ ــــك البيانـ ــ ــارًا تلـ ــ ــ اعتبـ
 تحدده ال�يئة العامة للنقل.من التار�خ الذي 

 تطبق �ذه الفقرة من التار�خ الذي تحدده ال�يئة العامة للنقل.  النقل.إظ�ار نتائج التقييم للمستفيد قبل تنفيذ عملية  11
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 الئحة توجيھ املركبات لنقل البضا�ع آلية تنفيذ أح�ام 

 

 آلية التنفيذ/التطبيق النص  الفقرة البند  املادة

 وفق ما تحدده ال�يئة.  نإلزام الناقل بتحديث ال��يفة ا��نائية للسائق� 25

(خدمة �شآت امل��لة ملزاولة �شاط امل مع �عملون   الذين سائق�نلل
من قبل   م 7/2022/ 26قبل تار�خ توصيل ع�� املنصات اإللك��ونية) ال

 ا��نائية ال��يفة تحديث يتم املعلومات، وتقنية االتصاالت�يئة 
  ال��يفة تحديثتار�خ لعملية  آخراعتبارًا من  سنوي  �ش�ل للسائق�ن
 .ا��نائية

 
 

ـــــة  . ومحتو�ا��اتمك�ن السائق من االطالع ع�� البضاعة  2 - 25 ــ ــ ــ ــ ــ ــل األطعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة بنقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ�ية ا��اصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ��اطات ال�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــار االشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذ باالعتبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يؤخـ
 واملشرو�ات. 

 




