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الدليل االرشادي لنشاط نقل السيارات وسحب املركبات

الالئحــة المنظمــة لنشــاط نقــل الســيارات وســحب المركبــات الصــادرة بقــرار 
وتاريــخ   (2/2019/4/25) رقــم  للنقــل  العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس 

1441/1/9 هـ.
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االش�اطات االساسية 
للحصول على ترخيص نقل السيارات

وسحب املركبات "للمنشآت“.

ــر  ــب مقــدم مــن المنشــأة عب طلـــ
بوابة (نقل).

مقتصــر  للمنشــأة  تجــاري  ســجل 
المفعــول،  النشــاط ســاري  علــى 
مــن  أكثــر  بيــن  الجمــع  ويجــوز 
نشــاط نقــل أو نشــاط داعــم لــه 

في ذات السجل.

االجتماعيــة  التأمينــات  شــهادة 
سارية المفعول.

ســارية  والدخــل  الــزكاة  شــهادة 
المفعول.

لممارســة  مناســب  مركــز  توفيــر 
المدينــة محــــــــل  النشــــــــــاط فــي 
الترخيـــــــــــص وفـــــــق المواصفــات 
الفنيــة واالشــتراطات البلديــة أو 
وفــق االشــتراطات الصــادرة مــن 

الجهات المختصة ذات العالقة.

عــدد  مــن  األدنــى  الحــد  توفيــر 
الســحب  أو  و/  النقــل  مركبــات 
علــى  النشــاط،  لممارســة  الالزمــة 
أال يقـــــل عــن (10) مركبــات علــى 
المملكـــــــــــــة  مــــــــــدن  مستــــــــــوى 
اإلداريــة  والمراكــز  والمحافظــات 
مملــوكًا  ويكــــون  لهـــــــا،  التابعــــــــة 
أو  مباشـــــــر،  بشكـــــــل  للمنشـــــــأة 
باإليجــار التمويلــي علــى أن تكــون 

المنشأة مستخدم فعلي.

توفيــر وســيلة تواصــل مجانيــة (24) 
مــن  المســتفيدين  لخدمــة  ســاعة 
أو سحــــــــب  و/  الســيارات  نقــــــــــل 

المركبات.

الهيئــــــــــــة  بمنصـــــــــــــة  االرتبــــــــــــــاط 
اإللكترونية.

ــة إلكترونيــة  ــأي أنظمـــــ ــاط ب االرتبـــــ
تحددها الهيئة.

سداد المقابل المالي (إن وجد).

الدليل االرشادي لنشاط نقل السيارات وسحب املركبات

الترخيــص:  مـــــدة 
ثالث سنوات.

بطاقــــــة  اصــدار  يتـــــــــم 
التشغيل لكــــــل مركبــــــة 

نقل أو سحب .

مـــدة بطاقة التشغيل: 
سنة .
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االش�اطات االساسية 
للحصول على ترخيص نقل السيارات

وسحب املركبات "ل�فراد“.

الدليل االرشادي لنشاط نقل السيارات وسحب املركبات

أن يمتلــك مركبــة نقــل أو ســحب 
واحــدة بشــكل مباشــر أو باإليجــار 
التمويلــي (علــى أن يكــون الفــرد 

مستخدم فعلي).

رخصــة  علــى  حاصــًال  يكــون  أن 
قيادة من الفئة المناسبة.

شهادة خلو سوابق.

االرتبــاط مــع أحــد مــزودي خدمــة 
التتبــع اآللــي المؤهليــن مــن قبــل 

الهيئة.

الكترونيــة  أنظمــة  بــأي  االرتبــاط 
تحددها الهيئة.

مدة بطاقة التشغيل: سنة



االش�اطات االساسية 
للحصول على بطاقة تشغيل للنقل

أو السحب "للحساب اخلاص".

ســاري  للمنشــأة  تجــاري  ســجل 
المفعول (للمنشآت).

 أن يكــون الشــخص حاصــل علــى 
المفعــول  ســاري  ترخيــص 
لممارســة نشــاط تأجيــر الســيارات 
ووكالالت  معــارض  نشــاط  أو 
الســيارات أو نشــاط األجــرة أو أيــة 

تراخيص أخرى تعتمدها الهيئة.

أو  النقــل  مركبــة  لــون  يكــون  أن 
الســحب وفقــًا لمــا يتــم اعتمــاده 

من الهيئة.

أن يكــون نظــام النقــل أو الســحب 
المســتخدم فــي المركبــة مطابــق 
مــن  المعتمــدة  للمواصفــات 

الهيئة.

ــة عــن النقــل  ــد ســعة المركب أال تزي
(2) سياراتين كحد أقصى.

الطــوارئ  بأنــوار  المركبــة  تجهيــز 
التحذيرية في أعلى المركبة.

الســحب  أو  النقــل  مركبــة  تجهيــز 
بمتطلبات السالمة المعتمدة.

سريان شهادة الفحص الدوري.

أو  النقــل  لمركبــة  ســير  رخصــة 
وأن  المفعــول،  ســارية  الســحب 
تكــون مملوكــة للمنشــأة أو الفــرد 
الســعودي بشــكل مباشــر أو مــن 
التمويليــة  التأجيــر  عقــود  خــالل 
(علــى أن تكــون المنشــأة أو الفــرد 

المستخدم الفعلي).

سريان وثيقة  التأمين.

الدليل االرشادي لنشاط نقل السيارات وسحب املركبات
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الدليل االرشادي لنشاط نقل السيارات وسحب املركبات

اش�اطات مركبة النقل 
والسحب

 للعمل � النشاط بأجر:

العمـــــــــــــــــر  يزيــــــــــــــد  أال 
التشغيلـــــــي للمركبـــــــــــة 
فــــــــــي  المستخدمــــــــــة 
 (20) عـــــــن  النشــــــــــــاط 
عشــرين ســنة مــن ســنة 

الصنع.

التشــغيلي  العمــر  يزيــد  أال 
للمركبــــــــة عـــن (5) خمــس 
الصنــع  ســنوات مــن ســنة 
وذلــك عنــد دخــول المركبــة 

للنشاط.

تجهيز المركبة بأنوار 

الطوارئ التحذيرية في 

أعلى المركبة.

أن يكـــــــــون لــون المركبــــــة 

يتــم اعتمــاده  وفقــــــــًا لمــا 

من الهيئة.

مركبــة  ســعة  يزيــد  أال 
النقــــــــل عــن نقــــــــل (2) 

سيارتين كحد أقصى.
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الدليل االرشادي لنشاط نقل السيارات وسحب املركبات

ل�فراد

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.

للمنشآت

خطوات
إصدار ال�خيص

ع� بوابة نقل




