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الالئحــة المنظمــة لنشــاط النقــل التعليمــي، الصــادرة بقــرار معالــي وزيــر النقــل 
رقم (1/41/119) وتاريخ 1441/05/07هـ.
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الدليل االس	شادي ملمارسة نشاط النقل التعليمي



أنواع املركبات
املسموح لها  ممارسة

هذا النشاط 

ال تقل مقاعدها عن 7 مقاعد وال يزيد عن 9 مقاعد
على أن ال يتجاوز عمرها 5 سنوات من سنة الصنع.

يجب أن يكون نوع تسجيل احلافلة أو 
السيارة  (نقل عام أو حافلة عامة). 

يجب أن تطبق املواصفات والتجهيزات الفنية داخل 
املركبة، واملذكورة � الالئحة املنظمة للنشاط.

الدليل االس	شادي ملمارسة نشاط النقل التعليمي

السيارات 

ال تزيد سعتها عن 15 راكب
على أن ال يتجاوز عمرها 10 سنوات من سنة الصنع.

احلافالت الصغ�ة

التي تزيد سعتها عن 15 راكب
على أن ال يتجاوز عمرها 10 سنوات من سنة الصنع.

احلافالت الكب�ة

لالطالع على اللئحة:



االش�اطات ا�ساسية
للحصول على ترخيص النقل التعليمي

"للمنشآت“

تقدمي الطلب ع¥ بوابة (نقل).

 � للمنشــــأة  جتـــــاري  سجـــــل 
نشاط النقل.

مناســب  رئيســي  مركــز   ªتوفــ
(ويســتثنى مــن ذلــك املنشــآت 
واجلهــــــــات التعليميــــــــة التـــــــي 
متــارس النشــاط بنفســها، متــى 
ــة  ــف الكافيـ ــرت املواقـــ ــا توفــــ م

الستيعاب أعداد احلافالت).

توفª 5 حافالت كحد أدنى. 

االجتماعيــة  التأمينــات  شــهادة 
سارية املفعول.

ســارية  والدخــل  الــزكاة  شــهادة 
املفعول.

توفª العنوان الوطني.

االرتبـــــــاط بأنظمـــــــة الهيئــــــــــة، 
ــات  ــا اجله ــي تتطلبه ــة الت وا¸نظم

ا¸خرى.
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مدة ال	خيص 3 سنوات. 

يجــــــب علــــــى املنشــــأة جتديــد 
فــ	ة  خــالل  الغــاءه  أو  ال	خيــص 

180 يوم قبل تاريخ انتهاءه. 

ــص  ــة للفح ــاع املركب ــب اخضــ يجــ
الــدوري والتغطيــة التأمينيــة طيلــة 

مدة التشغيل � النشاط.

احلصــول  املنشــأة  علــى  يجــب 
علــى بطاقــة تشــغيل لــكل مركبــة 
ــم  ــاط ويت ــغيلها � النش ــل تش قب
جتديدهــا كل ســنة أو إلغاءهــا قبــل 

إنتهائها.

إصــدار  املنشــــــأة  علــــى  يجـــــب 
ممارســته  قبــل  ســائق  بطاقــة 
ــنة  ــا كل س ــم جتديده ــاط ويت النش

أو إلغاءها قبل إنتهائها.



االش�اطات ا�ساسية
للحصول على بطاقة تشغيل النقل التعليمي

"ل�فراد“

نشــاط  ممارســة  للفــرد  يجــوز 
باستخــــدام  التعليمـــــي  النقـــــل 
لــه  مملوكــــة  واحــــدة  مركبـــــة 
بشــكل مباشــر أو مــن خــالل أحــد 

ال¥امج التمويلية 

أن يكون سعودي اجلنسية 

حاصـــــل علـــــى رخصـــــة قيـــــادة 
مناسبة 

أن تكـــــون مركبتـــــه مســــتوفية 
للمواصفات املعتمدة

أن ال يقل عمره عن 25 سنة 

أن يكـــــون حاصـــــل علـــــى دورة 
االسعافات ا¸ولية

اجتياز الفحص الطبي

اجتياز اختبار الكفاءة املهنية

اجتيــــــاز الــــدورات ا¸خـــــرى التـــــي 
حتددها الهيئة 

ــغيل  ــة تشــ ــرج بطاقــــ أن يستخــــ
للمركبة

أن يستخرج بطاقة سائق 

االرتبــــــــاط بأنظمــــــــة الهيئــــــــة، 
ــات  ــا اجله ــي تتطلبه ــة الت وا¸نظم

ا¸خرى
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مــدة التصريــح للفــرد ســنة واحــدة، 
جتديــد  طلــب  الفــرد  علــى  ويجــب 

قبل انتهائه بـ 30 يوم.

مبثابــة  التشــغيل  بطاقــة  تكــون 
النقــل  ال	خيــص ملزاولــة نشــاط 

التعليمي اخلاص با¸فراد.



ل�فراد

للمنشآت
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التسجيل � البوابة.

إضافة املركبة.

إصدار بطاقة التشغيل وبطاقة السائق.

بدء ممارسة ا¸عمال.

التسجيل � البوابة.

إصدار ال	خيص املقيد.

إضافة املركبات

استكمال متطلبات اجلهات احلكومية ا¸خرى.

إصدار بطاقات التشغيل وبطاقات السائقني.

إصدار ال	خيص النهائي.

خطوات
بدء ممارسة نشاط النقل التعليمي

ع¢ بوابة نقل




