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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 لتسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية

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

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
مــن  أو  مالكهــا  مــن  ُيقــدم  طلــب 
المعتمــد  النمــوذج  وفــق  يفوضــه 

للهيئة.

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

نسخة من الهوية الوطنية للفرد.

نســخة مــن ســند ملكيــة الســفينة   .3
وفــي حــال كانــت الســفينة مســتأجرة 
اســتئجار  عقــد  إرفــاق  يتــم  عاريــة 
ملكيــة  ســند  مــن  بــدًال  الســفينة 

السفينة.

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

شهـــــــــــادة التصنيـــــــــف وشهـــــــــادة   .5
الســالمة صــادرة مــن هيئــات التصنيــف 

المعتمدة بالمملكة.

الدولــة  مــن  الســفينة  شــطب  شــهادة   .6
انــت  حــال  وفــي  الســفينة  لديهــا  الُمســجلة 
الســفينة مســتأجرة عاريــة إرفــاق شــهادة تعليــق 
علــم  دولــة  مــن  الصــادرة  الســفينة  تســجيل 
الســفينة حســب المــدة المحــددة فــي عقــد إيجــار 

السفينة بدًال عن شهادة شطب السفينة.

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

مصدقة من الدولة التي يقع بها لمصنع.

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

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

جميــــع  بصحــة  المالـــــك  مــن  إقــــرار   .10
المستندات والبيانات.

االســتثمار  وزارة  ترخيــص  مــن  11.نســخة 
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 التســجيل 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

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

عن عشرين متر.

ــد  وحــدة النزهــة والغــوص التــي ال تزي  .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 
للمنشــأة، نسخـــــة مـــــن الهويـــــة 

الوطنيـــة للفرد.

الوحـــــــدة  شطـــــــب  شهـــــــادة   .3
الُمســجلة  الدولــة  مــن  البحريــة 

لديها.

ملكيـــــة  سنـــــد  مـــــن  نسخـــــــة   .4
الوحدة البحرية.

نســخة مــن شــهادات الســالمة   .5
للوحدة البحرية.

الوحــدة  كانــت  حــال  فــي   .6
البحريــة جديــدة ، شــهادة مصنــع 
مصــدق  البحريــة  الوحــدة  بنــاء 
عليهــا مــن الدولــة التــي يقــع بهــا 
المصنــع ويحــدد فيهــا معلومــات 
البنــاء  وتاريــخ  البحريــة  الوحــدة 

ومكانه.

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

8.  إقـــــــرار مــــن المالـــــك بصحــــة 
جميع المستندات والبيانات.

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




