
ال الدليل اإلرشادي لتوعية أصحاب المنشآت في مج
المركباتإيقافخدمات



مقدمة

تم إعداد هذا الدليل اإلرشادي لتوعية أصحاب المنشآت في مجال خدمات 
إيقاف المركبات، حيث نهدف إلى مساعدتكم في تقديم أعلى معايير الجودة 

للخدمات المقدمة ورفع مستوى االمتثال.

تعاونك معنا يسهم في توفير بيئة حضارية ذات معيشة صحية ورفع جودة 
الحياة وفقًا لرؤية المملكة 2030



12/04/2022آخر تحديث للدليل تاريخ 

نشاط خدمات إيقاف المركبات قائمة التحقق من تطبيق اشتراطات 

بنود التفتيش حسب االشتراطات 

.أن يكون لمقدم الخدمة مقر رئيسي

.االلتزام بالئحة االشتراطات الفنية لمباني النشاطات التجارية

.على مقدم الخدمة توفير مواقف خاصة أو مستأجرة تتناسب مع حجم المنشأة التجارية

.على مقدم الخدمة تقديم مخططات لسير المركبة مروريًا بحيث ال تتأثر الحركة المرورية

ن األرصفة على مقدم الخدمة تخصيص نقطة استالم وتسليم المركبات في حدود الملكية، واال تكون من ضم

المعدة لسير المشاة أو الطريق العام
ع في الموق" خدمة إيقاف المركبات" "على مقدم الخدمة وضع لوحة إرشادية، بشكل ظاهر توضح تقديم 

المخصص لذلك

معنية بتنظيم خدمة إيقاف المركبات( كاونتر)على مقدم الخدمة أنشاء منصة تحكم 

ة، إضافة على مقدم الخدمة توحيد زي موظفي إيقاف المركبات بحيث يكون الزي عليه شعار المنشأة التجاري

إلى وضع بطاقة تعريفية تحمل صورة راكن المركبة

يجب ان يكون راكن المركبة حاصل على صحيفة سوابق من الجهات المختصة

يجب ان يكون راكن المركبة يحمل رخصة قيادة سارية المفعول

ليه اسم مقدم على مقدم الخدمة تسليم متلقي الخدمة ايصااًل يثبت تسليم المركبة ويكون االيصال مدون ع

الخدمة

على مقدم الخدمة تركيب كاميرات امنية ملونة وحديثة وفق الشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة
.الداخلية

االشتراطات على المنشآت التجارية الراغبة في تقديم خدمة إيقاف المركبات لعمالئها بشكل مباشر االلتزام ب

الخاصة بترخيص نشاط إيقاف المركبات
احب البد من تقديم نسخة من العقد المبرم مع ص( مشغل)في حال كان مقدم إيقاف المركبات طرف ثالث 

المنشأة التجارية

.الخدمةعلى مقدم الخدمة توقيع إقرار بتحمل كامل المسؤولية على أي ضرر أو سرقة يلحق بمركبات متلقي

.يسمح بخدمة إيقاف المركبات لجميع المنشآت التجارية المرخصة



ل يوميلضمان تطبيق االشتراطات احرص على تقييم منشأتك بشك

عليماتالدليل خاضع للتحديث وفق ما يستجد من أنظمة واشتراطات وت

النشاطيجب تطبيق كافة االشتراطات الواردة في اللوائح ذات العالقة ب

جاريةيجب االلتزام باشتراطات الدليل التنظيمي للوحات الت




