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أول:اال يجوز ممارسة نشاط تقديم خدمة توجيه مركبات األجرة دون الحصول على موافقة هيئة النقل العام.ا
ًا
ثانيًاا:االشروطاوالمتطلباتاالواجباتواافرهااللحصولاعلىاالمواافقةالتقديماخدمةاتوجيهامركباتا
األجرة:ا

.1
.2
.3
.4
.5
.6

سجل تجاري ساري المفعول باسم النشاط.
شهادة تسجيل عالمة تجارية للتطبيق المستخدم في تقديم الخدمة.
نظام حجز وتوزيع طلبات خدمة األجرة ) ،(Dispatching Systemوربطه وتكامله مع النظام التقني في هيئة النقل العام
)منصة وصل).
تحديد خدمات النقل المقدمة وآلية تسعير كل خدمة.
مسؤول تقديم الخدمة وعناوين التواصل وساعات العمل.
ضمان مالي باسم هيئة النقل العام ،بمبلغ وقدره ( ٢٥٠،٠٠٠٠لاير)

ا اا
ث الث اا:اإجراءاتاالحصولاعلىاالمواافقةالتقديماالخدمة:ا
.1
.2

تقديم طلب من المنشأة الراغبة في الحصول على الموافقة عبر القنوات الرسمية للهيئة.
استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الواردة في (ثانيًا) خالل مدة (  )90يو ًما من تاريخ تقديم الطلب ،وإال أعتبر الطلب
الغيًا.

 .3يصدر من هيئة النقل العام الموافقة للمنشأة لتقديم الخدمة لمدة سنة واحدة.
رابعًا:االشتراطاتاالتعاقديةالتقديماالخدمة:

.1

يقتصر تعاقد مقدم الخدمة على تقديم خدمة النقل مع األطراف التالية:
أ -المنشآت واألفراد المرخص لهم بممارسة نشاط األجرة العامة ،على أن تقتصر قيادة مركباتهم على السعوديين فقط
الحاصلين على رخص قيادة عامة سارية المفعول ،مع التأكد من توفر بطاقة تشغيل للمركبة وجميع السمات
الخارجية التي تميز مركبات النشاط.
ب -المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط األجرة الخاصة ،ويحملون تراخيص سارية المفعول ،على أن تقتصر قيادة
مركباتهم على السعوديين فقط الحاصلين على رخص قيادة عامة سارية المفعو ل ،مع التأكد من توفر بطاقة تشغيل
للمركبة.

ج-
.2
.3

سا) ،مع مراعاة أنظمة الجهات ذات العالقة.
األفراد السعوديين المؤهلين بمركباتهم الخاصة وفق البند (خام ً

وجود عقد مبرم بين مقدم الخدمة واألطراف المتعاقد معهم الوارد ذكرهم في الفقرة (أ).
يكون التعاقد لمدة ال تتجاوز مدة سريان الموافقة على تقديم الخدمة.

سا:ااشتراطاتاتأهيلااألفراداالسعودييناومركباتهماالخاصةالتقديماخدمةاالنقلامناخاللامقدماالخدمة:ا
خام ً
 .1السائق:

أ-

وجود رخصة قيادة سارية المفعول.

ب-

أال يقل العمر عن ( )20عا ًما وال يزيد عن ( )65عا ًما.
خلو صحيفة األدلة الجنائية من السوابق.
ج-
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د-
ه-

اجتياز اختبار فحص السموم.
اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه المركبات الخاص بمقدم الخدمة.

 .2المركبة:

أ-

ب-
ج-
د-
ه-
و-

رخصة سير سارية المفعول تتضمن ملكية السائق للمركبة ،أو استخدامه الفعلي لها في حال كانت المركبة ممولة من قبل
إحدى الجهات التمويلية المعتمدة.
وثيقة تأمين تغطي المسئولية المدنية تجاه الغير الخاصة بسيارات األجرة.
أال يزيد العمر التشغيلي عن خمس سنوات من بداية شهر يناير لسنة الصنع.
أال تقل المسافة بين مركزي المحورين عن  2،75م ،ويُستثنى من ذلك المركبات الكهربائية والهجينة.
وجود فحص فني دوري ساري المفعول وفق لنظام المرور والئحته التنفيذية.
أن تتوفر في المركبة األدوات والمستلزمات التالية( :إطار احتياطي ،وحقيبة اإلسعافات األولية ،وطفاية الحريق ،والمثلث
العاكس ،والعدة الالزمة لتغيير اإلطارات) وأن تكون جميعها بحالة فنية سليمة.

سا:االشتراطاتاالتشغيليةالتقديماالخدمةامنامقدماالخدمة:
ساد ً

.1
.2

التقيُّد بكافة األنظمة المعمو ل بها في المملكة العربية السعودية.
استمرار االرتباط بالنظام التقني المعتمد في هيئة النقل العام (منصة وصل) خالل فترة سريان الموافقة ووفق متطلبات
مشغّل المنصة.

.3

تزويد النظام التقني المعتمد في هيئة النقل العام (منصة وصل) بالبيانات المطلوبة من قبل مشغّل المنصة وخاصة بيانات
السائق ،المركبة ،والرحلة.

.4

إيقاف تقديم الخدمة فو ًرا عن المنشآت ومركباتهم المتعاقد معهم المنتهية تراخيصهم لمزاولة نشاط األجرة العامة أو نشاط
األجرة الخاصة ،والمركبات المنتهية بطاقات تشغيلها.

.5

إيقاف تقديم الخدمة فو ًرا عن األفراد السعوديين المتعاقد معهم والذين يعملون بمركباتهم الخاصة في حال اإلخالل بأي
سا).
من االشتراطات الواردة في البند (خام ً

.6

اقتصار قيادة المركبات الخاصة على مالكها أو المستخدمين الفعليين لها من السعوديين المؤهلين في حال كانت ممولة
من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة.

.7
.8
.9

التأكد من التزام السائقين بالزي الوطني ،أو اعتماد الزي من الهيئة.

.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

وضع آلية للرقابة على األطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة.
موافقة طالب الخدمة (الراكب) في حالة رغبة مقدم الخدمة بإركاب أكثر من راكب على الرحلة (مشاركة
الرحلة) ).(Car -sharing/ Carpooling
إظهار بيانات الرحلة ،والسائق ،والمركبة للراكب طوال مدة الرحلة.
توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.
توفير أمن البيانات وحمايتها من الفيروسات والتجسس.
عدم إساءة استخدام البيانات ،والحصول على موافقة الراكب والسائق عند استخدامها ألي أغراض أخرى.
إبالغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات الركاب )المستخدمين).
تمكين الراكب من تقييم خدمات النقل.
تمكين السائق من تقييم الراكب.
تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة ،يحتوي على رمز شريطي ) ،(Barcodeيوضع في مكان بارز بالمركبة أثناء
تقديم خدمة النقل.

.18

تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه.
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.19
.20
.21

التقيُّد بتعليمات الجهات المعنية في حال استخدام أنظمة الدفع اإللكتروني.
وجود سياسة واضحة لألسعار.
تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد اآلتية:
أ .الطلبات العاجلة :خالل مدة أقصاها ) )6ست ساعات من وقت الطلب.
ب .الطلبات األخرى :خالل مدة أقصاها ( )٢٤أربع وعشرين ساعة من وقت الطلب.

 .22أخذ موافقة هيئة النقل العام قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على خدمات النقل المقدمة.
 .23قصر تقديم الخدمة داخل المدن ،وأخذ موافقة الهيئة قبل القيام بتقديم الخدمة بين المدن.
 .24اعتماد الدورة التدريبية على التعامل مع العمالء من الهيئة.
 .25توفير وسائل التواصل الالزمة للشكاوى واالستفسارات ،وتحديد آلية لتسليم المفقودات ألصحابها.
 .26التأكد من عدم تظليل المركبات قبل الموافقة على إدخالها في الخدمة ،وخالل فترة تقديم الخدمة.
 .27التأكد من نظافة المركبات من الداخل والخارج أثناء تقديم الخدمة.
 .28عدم استحصال أجرة النقل في حال تعطل المركبة أثناء الرحلة.

سابعًا:اإلغاءاالمواافقةامناقبلاالهيئة:
لرئيس هيئة النقل العام الحق في إلغاء الموافقة الممنوحة لمقدم الخدمة دون أدنى مسئولية على الهيئة ،مع التحفظ على الضمان
المقدم منه إلى حين سداد الغرامات المالية المستحقة ،وذلك في الحاالت التالية- :

.1
.2
.3
.4
.5

فقدان مقدم الخدمة ألي من الشروط الواردة في البند (ثانيًا) مع تطبيق الغرامة المالية بحقه.
التعاقد على تقديم الخدمة مع منشآت/أفراد يعملون في نشاط األجرة العامة واألجرة الخاصة ال تتوافر فيهم اشتراطات
التعاقد الواردة في الفقرتين (/1أ /1،ب) من البند (راب ًعا) ،بعد إنذاره دون تصحيح وضعه خالل مدة ( )15خمسة عشر
يو ًما من تاريخ اإلنذار ،مع تطبيق الغرامة المالية بحقه.
سا) ،بعد إنذاره دو ن تصحيح وضعه خالل مدة
التعاقد مع فرد سعودي ال تتوافر فيه االشتراطات الواردة في البند (خام ً
( )15خمسة عشر يو ًما من تاريخ اإلنذار ،مع تطبيق الغرامة المالية بحقه.
سا) بعد إنذاره دون تصحيح وضعه خالل مدة
عدم التزام مقدم الخدمة بأي شرط من االشتراطات الواردة في البند (ساد ً
( )15خمسة عشر يو ًما من تاريخ اإلنذار ،مع تطبيق الغرامة المالية بحقه.
تمكين سائق مسجل في منصة وصل لغيره من قيادة المركبة ،مع منع المركبة والسائق من العمل في أي من خدمات النقل
نهائي ا ،مع تطبيق الغرامة المالية بحق مقدم الخدمة.

ثامنًا:االمخالفاتاوالغراماتاالمالية:
رمز المخالفة

م

وصف المخالفة

قيمة المخالفة

1

تقديم الخدمة دون الحصول على موافقة.

( )5000خمسة آالف لاير.

17001

( )5000خمسة آالف لاير.

17002

إخالل مقدم الخدمة بأي شرط من الشروط الواردة في البند (ثانيًا.

2

3

إخالل مقدم الخدمة بأي شرط من الشروط الواردة في البند
(رابعًا).

( )5000خمسة آالف لاير.

17003
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4

قيام مقدم الخدمة بالتعاقد مع فرد سعودي التتوافر فيه االشتراطات
الواردة في البند (خامسا).

( )3000ثالثة آالف لاير.

5

إخالل مقدم الخدمة بأي شرط من االشتراطات الواردة في البند
سا).
(ساد ً

( )5000خمسة آالف لاير.

17004

17005

5

