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النسخة األولى 2022/01

الدليل االرشادي 
لتسجيل السفن

وقيد الوحدات البحرية



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 لتســجيل الســفن 
وقيــد الوحــدات البحريــة، كمــا يتضمــن االرشــادات الالزمــة الســتخدام البوابــة 

االلكترونية (نقل) التي تقدمها الهيئة العامة للنقل.

مقدمة



الدليل االرشادي لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات

الئحــة تســجيل الســفن وقيــد الوحــدات البحريــة الصــادرة بقــرار مجلــس إدارة 
الهيئة العامة للنقل رقم (26/4/2019/2) وتاريخ 9/1/1441هـ.

السند النظامي



أوًال: تسجيل السفينة

الدليل االرشادي لتسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية

أن تكــون الشــركة مســجلة وفقــًا  أ . 
لألنظمة ذات الصلة بالمملكة.

الســعودي  المــال  رأس  يقــل  أال  ب . 
عن (51%) من رأس المال.

ت . أن يكــون المقــر الرئيســي للشــركة 
بالمملكة العربية السعودية.

شروط تسجيل السفينة

علــى  بنــاًء  الســفينة  تســجيل  يتــم   .1
طلــب ُيقــدم مــن مالكهــا أو مــن يفوضــه 

وفق النموذج المعتمد للهيئة.

نســخة مــن الســجل التجــاري للشــركة   .2
أو للمؤسســة أو للمنشــأة، نســخة مــن 

الهوية الوطنية للفرد.

نسخة من سند ملكية السفينة.  .3

نســخة مــن وثيقــة التأميــن الخاصــة   .4
بالتعويض عن األضرار لصالح الغير.

التصنيـــــــــف وشهـــــــــادة  شهـــــــــــادة   .5
الســالمة صــادرة مــن هيئــات التصنيــف 

المعتمدة بالمملكة.

شهادة شطب السفينة من الدولة   .6
الُمسجلة لديها السفينة.

جديــدة،  الســفينة  كانــت  حــال  فــي   .7
شــهادة مصنــع بنــاء الســفينة وتتضمــن 
البنــاًء،  وتاريــخ  الســفينة  مواصفــات 
علــى أن تكــون الشــهادة مصدقــة مــن 

الدولة التي يقع بها لمصنع.

علــى  العينيــــــــة  بالحقـــــــوق  بيـــــــــان   .8
السفينة (إن وجدت).

ثمــن  ســداد  علــى  الــدال  المســتند   .9
السفينة في حال شرائها.

ــع  ــك بصحــة جميــ ــرار مــن المالـــ 10. إقــ
المستندات والبيانات.

11.نســخة مــن ترخيــص وزارة االســتثمار 
للشركات االجنبية.

إجراءات تسجيل السفينة

أن يكـــــون مالــــــك السفينــــــة   .1
شخص سعودي الجنسية.

فــي حــال كان مالــك الســفينة   .2
ــال مشــترك  شــركة ذات رأس مــ

(سعودي/ غير سعودي):



الدليل االرشادي لتسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية

ُتعــد شــهادة تســجيل وثيقــة   .1
نظامية الزمة إلبحار السفينة.

ُتعــد شــهادة التســجيل وثيقــة   .2
السعوديـــة  الجنســــية  إلثبــــــات 

للسفينة

ُتعــــد شهــــادة التســجيل قرينـــة   .3
إلثبات ملكية السفينة.

شهادة تسجيل السفينة

ــي  ــن التـــ ــل السفـــــ 1. ال ُتسجـــــــــ
تخزيــن  أو  نقــل،  فــي  ُتســتخدم 
المــواد  أو  الغــاز  أو  البتــرول 
عــن  عمرهــا  زاد  إذا  الكيميائيــة 

(25) سنة.

2. ال ُتسجــــــــل السفـــــــــن التـــــــي 
ُتســتخدم فــي نقــل الــركاب إذا زاد 

عمرها عن (20) سنة.

عمر السفينة

أوًال: تسجيل السفينة



ثانيًا: قيد الوحدة البحرية

الدليل االرشادي لتسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية

السفن التي يقل طولها عن (24) مترًا.  .1

ســفن الصيــد التــي ال تزيــد حمولتهــا   .2
الكليــة عــن (30) طنــًا وال يزيــد طولهــا 

عن عشرين متر.

ســفن النزهــة والغــوص التــي ال تزيــد   .3
وال  أطنــان   (10) عــن  الكليــة  حمولتهــا 
يزيــد طولهــا عــل (11) متــرًا وال يصــرح لهــا 
باإلبحــار خــارج البحــر اإلقليمــي للمملكــة 

العربية السعودية.

سفن بدائية البناء.  .4

السفن الشراعية.  .5

ذاتيــة  غيــر  البحريــة  الوحــدات   .6
الدفع.

المواعين والصنادل.  .7

ماهي الوحدات البحرية

أن تكــون الشــركة مســجلة وفقــًا  أ . 
لألنظمة ذات الصلة بالمملكة.

الســعودي  المــال  رأس  يقــل  أال  ب . 
عن (51%) من رأس المال.

ت . أن يكــون المقــر الرئيســي للشــركة 
بالمملكة العربية السعودية.

أن يكـــــون مالــــك الوحدة البحرية   .1
شخص سعودي الجنسية.

الوحــدة  مالــك  كان  حــال  فــي   .2
مــــال  رأس  ذات  شــركة  البحريــة 

مشترك (سعودي/ غير سعودي):

يجوز لألجنبي قيد وحدات النزهة بعد الحصول على موافقة الجهات 
األمنية المختصة وأن تكون اقامته بالمملكة نظامية.

استثناء على شروط قيد الوحدات البحرية

شروط قيد الوحدة البحرية



الدليل االرشادي لتسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية

طلــب قيــد وحــدة بحريــة وفــق   .1
النموذج المعتمد للهيئة.

التجــاري  الســجل  مــن  نســخة   .2
أو  للمؤسســة  أو  للشــركة 
ــة  ــن الهويـــ ــة مـــ للمنشــأة، نسخـــ

الوطنيـــة للفرد.

شهـــــــادة شطـــــــب الوحـــــــدة   .3
الُمســجلة  الدولــة  مــن  البحريــة 

لديها السفينة.

نسخـــــــة مـــــن سنـــــد ملكيـــــة   .4
الوحدة البحرية.

للوحــدة  الســالمة  شــهادات   .5
البحرية.

الوحــــــدة  كانــــــت  حــــــال  فـــي   .6
البحريــة جديــدة، شــهادة مصنــع 
بنـــــــــــاء الوحــدة البحريــة وتتضمــــن 
وتاريــــــخ  السفينـــــــة  مواصفــــــات 
البنــــاًء، علــى أن تكــون الشــهادة 
مصدقــة مــن الدولــة التــي يقــع 

بها المصنع.

بيـــــان بالحقــوق العينيــة علــى   .7
الوحدة البحرية (إن وجدت)

8.  إقـــــــرار مــــن المالـــــك بصحــــة 
جميــع المســتندات والبيانــات مــن 
الخاصــــــــــة  التأميــــــــــن  وثيقــــــــــــة 
بالتعويــــض عــــن األضــرار لصالـــح 

الغير.

إجراءات قيد الوحدات البحرية

ُتعامل الدراجة المائية ُمعاملة وحدة النزهة من حيث شروط 
وإجراءات إصدار سند القيد.

قيد الدراجة املائية

ثانيًا: قيد الوحدة البحرية



الدليل االرشادي لتسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية

التسجيل في البوابة.

تسجيل سفينة.

إصدار شهادة تسجيل السفينة.

لألفراد والمنشآت

التسجيل في البوابة.

قيد وحدة بحرية.

اصدار سند تملك وحدة بحرية.

لألفراد والمنشآت
خطوات قيد الوحدات البحرية عبر بوابة نقل الوحدات البحرية

خطوات
تسجيل سفينة

ع� بوابة نقل البحري



النسخة األولى 2022/01

الدليل االرشادي 
لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية



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 
الالزمــة  االرشــادات  يتضمــن  كمــا  البحريــة،  الســفر  تذاكــر  بيــع  نشــاط  ترخيــص 

الستخدام البوابة االلكترونية (نقل) التي تقدمها الهيئة العامة للنقل.



الدليل االرشادي لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات

الئحة تنظيم نشاط بيع تذاكر السفر البحرية

السند النظامي

مدة التراخيص: تكون مدة الترخيص ثالث سنوات.



االشتراطات األساسية
للحصول على ترخيص نشاط بيع

تذاكر السفر البحرية

الدليل االرشادي لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية

تقديم طلب من قبل المنشأة.  .1

نسخــــة مــن السجـــــــل التجـــــاري   .2
ساري المفعول.

نسخــة من رخصة البلدية.  .3

عقــد تأســيس الشــركة إذا كانــت   .3
المنشأة شركة.

االستثمـــــــــــار  وزارة  ترخيــــــــــص   .4
بالنســبة للشــركات أو المؤسســات 

األجنبية.

مقر المنشأة.  .5

شروط ال�خيص



الدليل االرشادي لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية

خطوات
إصدار ال�خيص

ع� بوابة نقل البحري

التسجيل في البوابة.

استكمال متطلبات الترخيص.

معاينة مقر المنشأة.



النسخة األولى 2022/01

الدليل االرشادي 
لنشاط فحص ومعاينة السفن

التي ال تخضع للمعاهدات الدولية



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

نســـخة مـــن الســـجل التجـــاري   .2
سارية المفعول.

نسخـــــة مـــــن عقــــد تأسيــــــس   .3
المنشأة.

نسخــة مــن رخصة البلدية.  .4

االستثمــــار  وزارة  موافقــــــة   .5
بالنسبة للشركات أو المؤسسات 

األجنبية.

بيــــــــــان بالعامليـــــــن الفنييــــــــن   .6
أو  بالمؤسســـــــــة  (المساحيــــــــن) 
الشـــركة المفوضـــة ومؤهالتهم 
وشهاداتهم التأهيلية وخبراتهم.

مـــن  العامليـــن  اعتمـــاد  يجـــب   .7
واصدار بطاقة مساح لهم. 

شـــهادة تأمين المســـؤولية أو   .8
خطاب الضمان.

إن العامليـــن التابعين للشـــركة   .9
أو للمؤسســـة المفوضـــة والذين 
يقومـــــــون بإصـــــــدار الشهــــــادات 
المطلوبـــة  الخدمـــات  وتقديـــم 
يجب أن يكونوا حائزين كحد أدنى 

على المؤهالت العامة التالية: 

أكاديميـــات  مـــــن  مؤهـــــــالت  أ . 
وكليـــات بحريـــة فـــي مجـــال ذي 
صلـــــــــة (بالهندســـــــــة والمالحـــــة 
الفيزيائيــــــة)  البحريــــــة والعلــــــوم 
الجهـــة  رأي  فـــي  كافيـــة  وخبـــرة 
المختصة في مجاالت الهندســـة 
والمالحــــــة البحريــــــة والتصميـــم 

البحري

ب . اإللمام باللغـــة اإلنجليزية بما 
يتناســـب مـــع نطـــاق الشـــهادات 
التـــي يتـــم إصدارهـــا والخدمـــات 

التي يتم تقديمها.

شروط ال�خيص

الدليل االرشادي لنشاط فحص ومعاينة السفن التي ال تخضع للمعاهدات الدولية

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



الدليل االرشادي لنشاط فحص ومعاينة السفن التي ال تخضع للمعاهدات الدولية

خطوات
إصدار ال�خيص

ع� بوابة نقل البحري

التسجيل في البوابة.

استكمال متطلبات الترخيص.

معاينة مقر المنشأة.



النسخة األولى 2022/01

الدليل االرشادي 
لفحص وصيانة أجهزة

اإلنقاذ المتنقلة



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 
االرشــادات  يتضمــن  كمــا  المتنقلــة،  اإلنقــاذ  أجهــزة  وصيانــة  فحــص  ترخيــص 
العامــة  الهيئــة  تقدمهــا  التــي  (نقــل)  االلكترونيــة  البوابــة  الالزمــة الســتخدام 

للنقل.



الالئحة التنفيذية لفحص وصينة أجهزة اإلنقاذ المتنقلة.

السند النظامي

مدة التراخيص: تكون مدة الترخيص خمس سنوات.

الدليل االرشادي لنشاط فحص وصيانة أجهزة اإلنقاذ المتنقلة



االشتراطات األساسية
للحصول على الترخيص

طلــــــــب مقــــــــدم مـــــــن المنشــــأة   .1
للحصول على الترخيص.

يصـــدر الترخيـــص للمنشـــأة حســـب   .2
النشــــــاط المطلـــــــوب بعــــــــد اتبــــــــاع 

اإلجراءات النظامية.
يتـــم تقديـــم طلـــب مـــن المنشـــأة   .3

بالترخيص مع المستندات التالية:
أ . نسخة من السجل التجاري.

ب . نسخة من رخصة البلدية.

بيـــــــــان بأسمــــــــاء العامليـــــــــن الفنييـــــن  ج . 
المتخصصين وعددهم.

بيــــــان بالعامليـــن الفنييـــن (المســـاحين)  د . 
بالمنشـــــــأة ومؤهالتهــــــــم وشهاداتهـــــــم 
التأهيليــــــــة وخبراتهـــــــــم السابقـــــــــة فـــــي 
المصانـــع المنتجـــة لمعـــدات اإلنقـــاذ ذات 
الصلـــــــة بممارســــــة النشـــــاط وشهـــــادات 

اعتمادهم من المصنع المنتج للجهاز.
الخاصـــــة  الشهـــــــادات  مــــــــن  هـ . نسخــــــــة 
بالعامليـــن الفنييـــن (المســـاحين البحريـــن) 
سواء العلمية او التأهيلية او ايه شهادات 
خبـــرة أخـــرى بعـــد التحقـــق مـــن مطابقتها 

لألصل.
ايــــة مســـتندات أخـــرى تطلبهـــا الجهـــة  و . 

المختصة.

شـــهادة تأمين المسؤولية أو   .4
المنصـــوص  الضمـــان  خطـــاب 
الحاديـــة  المـــادة  مـــن  عليهمـــا 

عشرة من الالئحة.
يصـــدر الترخيص باللغة العربية   .5
وفقا للنمـــوذج المعد بعد دفع 
الرسوم المقررة واضافة النشاط 

في السجل التجاري ويكون: 
أ . باسم المنشأة ومقصورًا عليها.

باللغـــة  تعريـــف  اصـــدار  يجـــوز  ب . 
اإلنجليزية باســـم المنشـــأة وذلك بما 
يتفق فقط مع اســـم المنشأة باللغة 
اإلنجليزية المعتمد بالسجل التجاري. 
أكثـــر  أو  فـــرع  للمنشـــأة  كان  إذا  ج . 
فـــرع  لـــكل  فرعـــي  ترخيـــص  فيصـــدر 

بحسب نوع النشاط. 

شروط ال�خيص

الدليل االرشادي لنشاط فحص وصيانة أجهزة اإلنقاذ المتنقلة

مدة الترخيص: تكون مدة الترخيص(5) خمس سنوات قابلة للتجديد.



خطوات
إصدار ال�خيص

ع� بوابة نقل البحري

الدليل االرشادي لنشاط فحص وصيانة أجهزة اإلنقاذ المتنقلة

التسجيل في البوابة.

استكمال متطلبات الترخيص.

معاينة مقر المنشأة.



النسخة األولى 2022/01

الدليل االرشادي 
لمزاولة أعمال النقل البحري.



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 
الالزمــة  االرشــادات  يتضمــن  كمــا  البحــري،  النقــل  أعمــال  لمزاولــة  ترخيــص 

الستخدام البوابة االلكترونية (نقل) التي تقدمها الهيئة العامة للنقل.



الدليل االرشادي لمزاولة أعمال النقل البحري

الالئحة المنظمة لمزاولة أعمال النقل البحري.

السند النظامي

مدة التراخيص: تكون مدة الترخيص ثالث سنوات.



االشتراطات األساسية
للحصول على ترخيص نشاط

مزاولة اعمال النقل البحري

الدليل االسترشادي لمزاولة أعمال النقل البحري

طلب مقدم من المنشأة.   .1

نســـخة مـــن الســـجل التجاري   .2
سارية المفعول.

شهادة التأمينات االجتماعية   .3
سارية المفعول.

شـــهادة الزكاة والدخل سارية   .4
المفعول.

تأســـيس  عقـــد  مـــن  نســـخة   .5
المنشأة (للشركات).

االســـتثمار  هيئـــة  موافقـــة   .6
بالنسبــــــــــــــــــــة للشركـــــــــــــــات أو 

المؤسسات غير السعودية.

بيـــان بالســـفن التـــي تشـــغلها   .7
المالحيـــة  والخطـــوط  المنشـــأة 
والمســـتندات  ســـفينة  بـــكل 

المؤيدة لذلك وفقًا للنشاط .

أال يتجـــاوز عمـــر الســـفينة عـــن   .8
(20) عشرين سنة.

لممارســــــة  مقـــــــــر  وجـــــــــود   .9
النشـــاط وفق المواصفات الفنية 
مـــن  الصـــادرة  واالســـتراطات 

الجهات ذات العالقة.

دفع الرسوم.  .10

شروط ال�خيص



الدليل االسترشادي لمزاولة أعمال النقل البحري

التسجيل في البوابة.

استكمال متطلبات الترخيص.

معاينة مقر المنشأة.

خطوات
إصدار ال�خيص

ع� بوابة نقل البحري



النسخة األولى 2022/01

الدليل االرشادي 
وسيط شحن البضائع بحرًا.



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 لنشــاط وســيط شــحن البضائــع بحــرًا، كمــا يتضمــن االرشــادات الالزمــة 

الستخدام البوابة االلكترونية (نقل) التي تقدمها الهيئة العامة للنقل.



الدليل االرشادي لنشاط وسيط شحن البضائع بحرًا

الالئحة المنظمة لنشاط وسيط شحن البضائع بحرًا.

السند النظامي

مدة التراخيص: تكون مدة الترخيص خمس سنوات.



االشتراطات األساسية
للحصول على ترخيص نشاط 

وسيط شحن البضائع بحرًا

الدليل االرشادي لنشاط وسيط شحن البضائع بحرًا

سجــــــــــــل تجـــــــــاري ســــــــــاري   .1
المفعول يتضمن النشاط.

ــد تأســيس  ــن عقــ ــة مــ نسخــــــ  .2
المنشأة.

االســتثمار  هيئــــــــة  ترخيـــــــص   .3
أو  للشركــــــــــــــات  بالنسبـــــــــــــــــــة 

المؤسسات األجنبية.

مـــــــا يفيـــــــد بخبـــــــرة المديـــــر   .4
المســؤول فــي مجـــــال الشــحن 

البحري.

شروط ال�خيص

مــن  النشــاط  ممارســة  تكــون   .5
خــالل مركــز يشــتمل علــى العناصــر 

اآلتية:

أ . مكتـــــب إلدارة أعمــال النشــاط 
تتوفر جميع التجهيزات الالزمة.

ب . مواقــــــف كافيــــــــة لتوقــــــف 
تحميــل  أو  لتفريــغ  المركبــات 

البضائع.

ت . مستودعـــات كافية ومناســبة 
لنوعية البضائع المستلمة.



الدليل االسترشادي لمزاولة أعمال النقل البحري

التسجيل في البوابة.

إصدار الترخيص المقيد.

استكمال متطلبات الجهات الحكومية األخرى.

إصدار بطاقات التشغيل.

إصدار الترخيص النهائي.

خطوات
إصدار ال�خيص

ع� بوابة نقل



النسخة األولى 2022/01

الدليل االرشادي 
العتماد مؤسسات التعليم

والتدريب البحري



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.

العتمــاد  األساســية  االشــتراطات  معرفــة  علــى  الدليــل  هــذا  يهــدف  حيــث 
الالزمــة  االرشــادات  يتضمــن  كمــا  البحــري،  والتدريــب  التعليــم  مؤسســات 

الستخدام البوابة االلكترونية (نقل) التي تقدمها الهيئة العامة للنقل.



الدليل االرشادي العتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

الالئحــة التنفيذيــة العتمــاد مؤسســات التعليــم والتدريــب البحــري الصــادرة 
بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة رقــم (2/2019/3/17) وتاريــخ 1440/09/15

هـ، الموافق 2019/05/20م.

السند النظامي

مدة االعتماد: تكون مدة االعتماد (3) ثالث سنوات قابلة لتجديد.
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الدليل االرشادي العتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري
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السلطات البحرية.

شروط ال�خيص



شروط االعتماد النهائي 
للمؤسسات

الدليل االرشادي العتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري
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والتقييم.
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والتدريب.
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واداوت ومســـــاعدات التعليــــم 
لتنفيـــــذ  الالزمــــــــة  والتدريـــــــــب 

متطلبات االتفاقية.

الالزمــة  اإلمكانيـــــــات  توفــــــــر   .6
االتفاقيــة  فــي  التطــور  لمتابعــة 
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خطــوط  او  توصيــات  او  قــرارت 
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شروط ال�خيص



الدليل االرشادي العتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري

التسجيل في البوابة.

إصدار الترخيص المقيد.

استكمال متطلبات الجهات الحكومية األخرى.

إصدار الترخيص النهائي.

خطوات
إصدار ال�خيص

ع� بوابة نقل






