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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.
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