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مقدمة
تســعى الهيئــة العامــة للنقــل لرفــع جــودة خدمــات نقــل الــركاب ونقــل البضائــع 
مــن خــالل تنظيــم النشــاط واإلشــراف عليــه، ورفــع كفــاءة التشــغيل بمــا يحقــق 
أعلــى معاييــر ومتطلبــات الســالمة داخــل المملكــة. وتحــرص علــى خلــق بيئــة 
االقتصاديــة  التنميــة  أهــداف  مــع  يتفــق  بمــا  اإلســتثمار  لجلــب  مناســبة 

واالجتماعية لرؤية المملكة 2030.

حيــث يهــدف هــذا الدليــل علــى معرفــة االشــتراطات األساســية للحصــول علــى 
ترخيــص نشــاط فحــص ومعاينــة الســفن التــي ال تخضــع للمعاهــدات الدوليــة، كمــا 
يتضمــن االرشــادات الالزمــة الســتخدام البوابــة االلكترونيــة (نقــل) التــي تقدمهــا 

الهيئة العامة للنقل.



االشتراطات األساسية
للحصول على الترخيص

طلب مقدم من المنشأة  .1

ســـارية  التجـــاري  الســـجل  مـــن  نســـخة   .2
المفعول.

نسخــة مــن عقـد تأسيـــس المنشأة.  .3

نسخــة مــن رخصة البلدية.  .4

وجــــــود مقــــــر لممارســـة النشاط.  .5

بالنســـبة  االستثمــــار  وزارة  موافقــــــة   .6
للشركات أو المؤسسات األجنبية.

الفنييــــــــن  بالعامليـــــــن  بيــــــــــان   .7
الشـــركة  أو  بالمؤسســـــــــة  (المساحيــــــــن) 
مؤهالتهـــم  مـــن  ونســـخة  المفوضـــة 

وشهاداتهم التأهيلية وخبراتهم.

المســـئولية مـــن جهـــة  تأميـــن  شـــهادة   .8
تأمينيـــة مقبولـــة لـــدى الـــوزارة أو خطـــاب 
جهـــة  أي  أو  ســـعودي  بنـــك  مـــن  ضمـــان 
مصرفية مقبولة لدى السلطات السعودية 
ريـــال  ألـــف  خمســـمائة   (500000) بمبلـــغ 
لمســـؤولية  مبدئـــي  كضمـــان  ســـعودي 
المفوضـــة  الشـــركة  أو  المؤسســـة 
والمصاريف القانونية وتنفيذها اللتزاماتها.

إن العامليـــن التابعيـــن للشـــركة أو   .9
والذيـــن  المفوضـــة  للمؤسســـة 
الشهــــــادات  بإصـــــــدار  يقومـــــــون 
وتقديم الخدمـــات المطلوبة يجب أن 
علـــى  أدنـــى  كحـــد  حائزيـــن  يكونـــوا 

المؤهالت العامة التالية: 

أ . مؤهــــالت مـــــن أكاديميات وكليات 
صلـــــــــة  ذي  مجـــال  فـــي  بحريـــة 
البحريــــــة  والمالحـــــة  (بالهندســـــــــة 
والعلــــــوم الفيزيائيــــــة) وخبـــرة كافية 
في رأي الجهة المختصة في مجاالت 
البحريــــــة  والمالحــــــة  الهندســـة 

والتصميم البحري

بمـــا  اإلنجليزيـــة  باللغـــة  اإللمـــام  ب . 
يتناســـب مع نطـــاق الشـــهادات التي 
يتـــم إصدارهـــا والخدمـــات التـــي يتـــم 

تقديمها.

يجـــب اعتمـــاد العاملين مـــن الجهة  ج. 
المختصة واصدار بطاقة مساح لهم.

اي مســـتندات أخـــرى تطلبهـــا الجهـــة 
المختصة 

شروط ال�خيص

الدليل االرشادي لنشاط فحص ومعاينة السفن الصغيرة الغير خاضعة للمعاهدات الدولية

مدة الترخيص: تكون مدة الترخيص (3) ثالث سنوات قابلة للتجديد.



خطوات
إصدار ال�خيص

ع� بوابة نقل البحري

التسجيل في البوابة.

استكمال متطلبات الترخيص.

معاينة مقر المنشأة.

الدليل االرشادي لنشاط فحص ومعاينة السفن الصغيرة الغير خاضعة للمعاهدات الدولية




