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وزارة املوا�صالت واالت�صاالت
قرار رقم ( )12ل�سنة 2018
ب�ش�أن نظام تراخي�ص ت�أجري ال�سيارات الفاخرة ب�سائق
وزير الموا�صالت واالت�صاالت:
بعد االطالع قانون المرور ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة  ،2014وعلى الأخ�ص المادتين
( )17و( )18منه ،والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )154ل�سنة  ،2015المع َّدلة
بالقرار رقم ( )134ل�سنة ،2017
وعلى المر�سوم رقم ( )78ل�سنة  2016ب�إعادة تنظيم وزارة الموا�صالت واالت�صاالت،
المع َّدل بالمر�سوم رقم ( )16ل�سنة ،2018
وعلى الئحة تراخي�ص �أن�شطة النقل العام ال�صادرة بالقرار رقم ( )11ل�سنة ،2015
وتعديالتها ،وعلى الأخ�ص البند (ك) من المادة ( )5منها،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة للنقل البري والبريد،

قرر الآتي:
التعاريف
مادة ()1

ق�صد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الواردة في الئحة تراخي�ص
ُي َ
�أن�شطة النقل العام ال�صادرة بالقرار رقم ( )11ل�سنة  ،2015وتكون للكلمات والعبارات التالية
المعاني المبين َة قرينَ ٍّ
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
كل منها ،ما لم ِ
َ
الالئحة :الئحة تراخي�ص �أن�شطة النقل العام ال�صادرة بالقرار رقم ( )11ل�سنة .2015
ال�سي ��ارات الفاخرة :ال�سيارات التي تتوفر فيه���ا موا�صفات ومعايير وا�شتراطات خا�صة تحدِّ دها
الإدارة ِو ْفق ًا لأحكام هذا النظام.
َّ
المرخ� ��ص له :ال�ش���ركات والم�ؤ�س�سات َّ
المرخ�ص لها بمزاولة ن�ش���اط ت�أجير ال�سيارات الفاخرة
ِو ْفق ًا لأحكام هذا النظام.

نطاق �سريان النظام
مادة ()2

�صدرها الوزارة لل�شركات والم�ؤ�س�سات
ت�سري �أحكام هذا النظام على التراخي�ص التي ُت ِ
لمزاولة ن�شاط ت�أجير ال�سيارات الفاخرة ب�سائق وذلك ِو ْفق ًا لأحكام التراخي�ص المن�صو�ص
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عليها في الالئحة.

عدد ال�سيارات الفاخرة
مادة ()3

المخ�ص�صة لمزاولة ن�شاط ت�أجير ال�سيارات الفاخرة ب�سائق
يجب �أنْ ال يقل عدد ال�سيارات
َّ
عن الحد الأدنى الذي تحدِّ ده الإدارة.

بطاقة ت�شغيل ال�سيارات الفاخرة
مادة ()4

ال يجوز ت�شغيل �أي��ة �سيارة فاخرة ب�سائق دون الح�صول على بطاقة ت�شغيلية لها ح�سب
اال�شتراطات والموا�صفات ِو ْفق ًا لأحكام هذا النظام والالئحة.

ا�شرتاطات وموا�صفات ال�سيارات الفاخرة
مادة ()5

يجب �أنْ تتوافر في ال�سيارات الفاخرة ال�شروط الآتية:
� - 1أنْ تكون جديدة ،بحيث ال يكون قد م�ضى على �صنعها �أكثر من �سنة ،ويجوز بقرار من وكيل
ُخدمت من قبل،
ال���وزارة ا�ستثناء �شرط �سنة ُ�ص ْن���ع ال�سيارات� ،إذا لم تكن ال�سيارة ق���د ا�ست ِ
عل���ى �أنْ ال تتجاوز �سن���ة �صنعها عن �سنتين م���ن تاريخ تقديم طلب �إ�ص���دار بطاقة الت�شغيل
الخا�صة بهذا النوع من ال�سيارات.
� - 2أنْ تكون مطا ِبقة لال�شتراطات والموا�صفات والمعايير التي تحدِّ دها الإدارة من حيث الطراز
والأبعاد ،عدد المقاعد ،الوزن ،واللون.
� -3أنْ تكون مطا ِبقة للموا�صفات الخليجية.

مادة ()6

َّ
للمرخ�ص له تقديم طلب ل�ل�إدارة للموافقة على ا�ستخدام نوع �أو طراز جديد من
يجوز
َّ
البت في الطلب
ال�سيارات في مزاولة الن�شاط
المرخ�ص به ِو ْفق ًا لأحكام هذا النظام .وللإدارة ُّ
بالموافقة �أو ال َّر ْف�ض طبق ًا لمدى مالءمة نوع وطراز ال�سيارات المطلوبة لطبيعة وغايات الن�شاط
َّ
المرخ�ص به ،وعلى ُم َقدِّ م الطلب �أنْ يرفق بالطلب الآتي:
� - 1سنة ُ�ص ْنع ال�سيارة.
 - 2موا�صفات ال�سيارة ومميزاتها.
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 - 3الأ�سباب التي دعت طالب الترخي�ص لتقديم الطلب.
� - 4أية م�ستندات �أو بيانات �أخرى تطلبها الإدارة.

مادة ()7

َّ
المرخ�ص به بعد مرور (� )6سنوات
ال يجوز ا�ستخدام ال�سيارة الفاخرة في مزاولة الن�شاط
من تاريخ �إ�صدار بطاقة الت�شغيل لها ،ويجوز للإدارة ا�ستثناء هذا ال�شرط ِو ْفق ًا لال�شتراطات
التي تعتمدها.

التزامات وم�سئوليات َّ
املرخ�ص له
مادة ()8

مع مراعاة �أحكام المادة ( )19من قانون المرور ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة ،2014
َّ
المرخ�ص له ا�ستخدام �سائقين ل�سياقة ال�سيارة الفاخرة ِو ْفقا لال�شتراطات الآتية:
يجب على
� - 1أال يقل عمر ال�سائق عن (� )25سنة وال يزيد على (� )65سنة.
� - 2أنْ تكون لدى ال�سائق خبرة ال تقل عن (� )5سنوات في قيادة ال�سيارات.

مادة ()9

يجب على َّ
المرخ�ص له تقديم تقارير طبية ُتث ِبت ُخ ُلو �سائق ال�سيارة الفاخرة من الإعاقة �أو
الك َلى والأمرا�ض المعدية ،وعلى الأخ�ص
وال�ص َرع �أو الأمرا�ض العقلية و�أمرا�ض ِ
�أمرا�ض القلب َّ
والج َذام ون ْق�ص المناعة المكت�سبة.
الكبد الوبائي ُ

مادة ()10

يجب على َّ
المرخ�ص له تدريب ال�سائقين لديه على خدمة العمالء ومهارات االت�صال ،وعمل
الإ�سعافات الأولية في �إحدى الجهات المعنية ،وتزويد الإدارة ب�شهادات ت�ؤكد اجتيازهم لبرامج
خدمة العمالء ومهارات االت�صال والإ�سعافات الأولية.

مادة ()11

َّ
المرخ�ص له ِو ْفق ًا لأحكام هذا النظام االلتزام بالآتي:
يجب على
� - 1أن يكون لديه مدير م�سئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية للن�شاط َّ
المرخ�ص به ،ال تقل
خبرته العملية عن ثالث �سنوات في �إدارة الأعمال.
ومت�سل�سل تد َّون و ُت ْث َبت فيه كافة البيانات المتعلقة بعقود ت�أجير ال�سيارات
م�س ُك �سجل منتظم
ِ
ْ -2

العدد – 3396 :الخميس  6ديسمبر 2018

الفاخ���رة وخا�صة �أ�سماء وبيانات الجهات والأ�شخا����ص المتعا َقد معهم ،وتاريخ ومدة وقيمة
العقد.
موحد وذلك خالل �أوقات العمل.
� - 3إلزام ال�سائقين العاملين لديه بارتداء زي ر�سمي َّ

مادة ()12

ال يجوز َّ
للمرخ�ص له ت�شغيل �أية �سيارة فاخرة عن طريق ت�أجيرها من الباطن.

مادة ()13

ال يجوز َّ
للمرخ�ص له التنازل عن الترخي�ص �أو ت�أجيره من الباطن �إال بموافقة كتابية م�سبقة
من الوزارة ،و ِو ْفق ًا لأحكام المادة ( )34من الالئحة.

مادة ()14

ُي َ
َّ
المرخ�ص له �أو �سائق ال�سيارة الفاخرة انتظار الركاب �أو تحميلهم من مواقف
حظر على
المخ�ص�صة لأن�شطة النقل العام الأخرى.
المركبات
َّ

مادة ()15

َّ
للمرخ�ص له مزاولة �أن�شطته عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية �إال بعد موافقة
ال يجوز
الإدارة.

�شروط خا�صة باملقر ومكان الإيواء
مادة ()16

مع مراعاة �أحكام المادة ( )27من الالئحةُ ،ي�شت َرط في المقر وفروعه �أنْ يكون على �شارع
تجاري� ،أو خدمي� ،أو في منطقة ا�ستثمارية �أو �صناعية ،و�أنْ تتوافر في محيطه مواقف عامة
ال�ستخدام العمالء.

مادة ()17

المخ�ص�ص لإيواء ال�سيارات
مع مراعاة �أحكام المادة( )28من الالئحةُ ،ي�شت َرط في المكان
َّ
الفاخرة لمزاولة هذا الن�شاط ِو ْفقا لأحكام هذا النظام ،ما ي�أتي:
 - 1أال يكون في منطقة �سكنية.
� - 2أنْ تكون م�ساحته كافية ال�ستيعاب  %20من المركبات.
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ْ - 3أن يكون م�س َّور ًا ومز َّود ًا ب َمخ َرج للطوارىء ،ومتوفرة فيه و�سائل الأمن وال�سالمة.
� - 4أية ا�شتراطات �أخرى تحدِّ دها الإدارة.

مادة ()18

َّ
�ستخدم في
يجب على
المرخ�ص له �أو تابعيه االلتزام بعدم وق��وف �أي��ة �سيارة فاخرة ُت َ
َّ
المرخ�ص به �أمام المقر ،ويجب عليهم االلتزام بوقوف ال�سيارات الفاخرة في المكان
الن�شاط
المخ�ص�ص لإيوائها.
َّ

ف ْقد �أو تلف الرتخي�ص �أو بطاقة الت�شغيل
مادة ()19

يجب على َّ
فقد الترخي�ص
المرخ�ص له �أنْ يطلب من الإدارة ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف �إذا َ
�أو بطاقة الت�شغيل� ،أو ِلحق بهما تلف �أو ُط ِم�ست �أو ُ�ش ِّوهت بياناتهما �أو �أ�صبحت ال ُتقر�أ.

مادة ()20

يق َّدم طلب الح�صول على بدل فاقد �أو تالف على النموذج المعد لهذا الغر�ض �إلى الإدارة،
و ُير َفق به الآتي:
 - 1الترخي�ص �أو بطاقة الت�شغيل التي تلفت �أو ُط ِم�ست �أو ُ�ش ِّوهت بياناتها �أو �أ�صبحت ال ُتقر�أ� ،أو
ما يفيد الف ْقد حال حدوثه.
 - 2ن�سخة من بطاقة �إثبات ال�شخ�صية �سارية المفعول.
 - 3الإي�صال ال َّدا ُّل على �سداد الر�سوم المق َّررة بموجب ن�ص المادة ( )17من الالئحة.

جتديد الرتخي�ص �أو بطاقة الت�شغيل
مادة ()21

َّ
المرخ�ص له عند طلب تجديد الترخي�ص �أو بطاقة الت�شغيل  -بح�سب الأحوال -
يجب على
ا�ستيفاء كافة ال�شروط والمتط َّلبات المن�صو�ص عليها في هذا النظام �أو الالئحة ،والتي بموجبها
ح�صل على الترخي�ص �أو بطاقة الت�شغيل ابتدا ًء.
َّ
المرخ�ص له كافة
وعلى الإدارة ر ْف ُ�ض تجديد الترخي�ص �أو بطاقة الت�شغيل �إذا لم ي�ستوف
ال�شروط والمتط َّلبات المن�صو�ص عليها في هذا النظام �أو الالئحة.
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الر�سوم
مادة ()22

تكون ر�سوم �إ�صدار الترخي�ص وتجديده و�إ�صدار بطاقة الت�شغيل وتجديدها ،طبق ًا ِلـما هو
وارد بجدول ر�سوم تراخي�ص �أن�شطة النقل العام الملحق بالالئحة.

اجلزاءات والتدابري
مادة ()23

ت�سري الجزاءات والتدابير المن�صو�ص عليها في المادة ( )37من الالئحة في حالة �إخالل
َّ
المرخ�ص له �أو � ٍّأي من ال�سائقين �أو التابعين له ب� ٍّأي من االلتزامات �أو الواجبات المن�صو�ص
عليها في هذا النظام� ،أو الإخالل ب� ٍّأي من ا�شتراطات الترخي�ص� ،أو مخالفة �أحكام الالئحة.

�أحكام ختامية
مادة ()24

َّ
المرخ�ص به ِو ْفق ًا لهذا النظام تنفيذ ًا
الم�ستخدمة في مزاولة الن�شاط
�إذا ِب ْي َعت ال�سيارة
َ
َّ
للمرخ�ص له طلب ن ْقل بطاقة
لحكم ق�ضائي ،فال تنتقل بطاقة الت�شغيل �إلى الم�شتري .ويجوز
م�سجلة با�سمه خالل مدة �أق�صاها (� )6أ�شهر من تاريخ البيع.
الت�شغيل �إلى �سيارة �أخرى َّ

مادة ()25

ت�سري �أحكام الالئحة فيما لم يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص في هذا القرار.

مادة ()26

على وكيل الوزارة للنقل البري والبريد تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به اعتبار ًا من اليوم
التالي لتاريخ ْ
ن�ش ِره في الجريدة الر�سمية.

�صدر بتاريخ 24 :ربيع الأول 1440هـ
الـمـوافـ ـ ـ ـ ــق 2 :ديـ�سـمـبـ ـ ــر 2018م

وزير املوا�صالت واالت�صاالت
كمال بن �أحمد حممد
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