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دليل المست�ثمر للرتاخيص

الهيئة العامة للموانئ
أنشــئت الهيئــة العامــة للموانــئ (المؤسســة العامــة للموانــئ ســابقا) فــي العــام ١٣٩٦هـــ لتؤســس
تشــيد وتديــر الموانــئ الســعودية بكفــاءة عاليــة ,حيــث للموانــئ الســعودية
منظومــة عمــل متخصصــة
ّ
بتنــوع تخصصاتهــا دور اس ـت�ثنائي فــي تطوي ـ�ر أعمــال التجــارة البحريــة اإلقليميــة والدوليــة ونقــل الــركاب
وخصوصــ ًا زائــري البقــاع المقدســة مــن الحجــاج والمعتمريــ�ن.

أصبــح عــدد الموانــئ الســعودية اآلن تســعة موانــئ ،ســتة منهــا تجاريــة ومينــاءان صناعيــان باإلضافــة إلــى
مينــاء رأس الخــر المخصــص للتعديــن .وتضمــن الهيئــة أهليــة جميــع الموانــئ لدعــم االقتصــاد الوطنــي
بتنوعــه ومواجهــة جميــع المتغــرات والتحديــات بجســارة وثقــة مصحوبــة بأفضــل األســاليب والنظــم وأحــدث
التقنيــات الالزمــة الســتقبال جميــع وســائل النقــل البحريــة مهمــا بلغــت مراحــل تطورهــا.
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الرؤية:
منظومــة موانــئ فعالــة ،تنافســية ،مســتجيبة للتغــرات ،ممــا يعــزز النمــو االقتصــادي
للمملكــة العرب�يــة الســعودية وي�واكــب التطــورات العالميــة.

الرسالة:
أن تصبــح الهيئــة العامــة للموانــئ الالعــب الرئيســي الــذي يربــط االقتصــاد الوطنــي بالســوق
العالمــي وذلــك بتوفــر منشــآت منتجــة وآمنــة وســليمة بيئيـ ًا ،وتطويـ�ر قوى عاملــة وطنية
ماهــرة ومحفــزة قــادرة علــى تحمــل مســئولية األداء وتحقيــق االســتدامة الماليــة.

األهداف:
•إنشــاء وإدارة منظمــة آمنــة وفاعلــة ,تقــوم علــى ثقافــة منفتحــة وشــاملة تهــدف
لتعزيــ�ز روح الفريــ�ق ,وإتاحــة الفرصــة للموانــئ الســعودية للمســاهمة فــي القــدرة
التنافســية.
•تعزي ـ�ز قــدرة قطــاع الموانــئ علــى المنافســة ,وجعــل عمــاء المينــاء جــزء ًا مــن تطوي ـ�ر
المنظومــة اإلســراتيجية للموانــئ الســعودية.
•تعزي�ز الحلول المجددة لتيسري الكفاءة التشغيلية.
•تمي�يــز المؤسســة العامــة للموانــئ كرائــد فــي الخدمــات البيئيــة واالســتجابة بتفعيــل
الممارســات التــي تقلــص أو تمحــو أثــار عمليــات الموانــئ وت�أثريهــا علــى البيئــة ومــا
تخلفــه مــن مخاطــر صحيــة علــى المجتمــع.
•ضمــان توفــر بيئــة آمنــة لألفــراد والممتلــكات والبضائــع ومواجهــة الت�أثــرات علــى
المجتمعــات المحيطــة بالموانــئ الســعودية.
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من هو المست�ثمر؟
كل شخص يمارس نشاط تجاري لغرض تحقيق عائدات مالية داخل الموانئ السعودية.

لماذا االست�ثمار في الموانئ السعودية؟
تعــد الموانــئ الســعودية المحــرك الرئيســي الــذي يربــط االقتصــاد الوطنــي بالســوق العالمــي بتميــز
موقعهــا الجغرافــي ممــا ينبــئ عــن مســتقبل واعــد اذا تــم اســتغالل تلــك الموانــئ بالشــكل األمثــل مــن
خــال االســت�ثمار.

أهداف الدليل:
•تنظيم مزاولة األنشطة داخل الموانئ السعودية .
•تنظيم ومراقبة إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء جميع الرتاخيص .
•إدارة وامت�ثال المست�ثمر عن طري�ق توضيح اإلجراءات المتبعة لكل ترخيص .

األنشطة المرخصة للمست�ثمر*:
مسميات أنشطة الهيئة
العامة للموانئ
نشاط الوكاالت
البحرية
نشاط تموي�ن السفن (ماعدا
الوقود بجميع أشكاله)

رموز ومسميات األنشطة حسب التصنيف
الوطني لألنشطة اإلقتصادية ()ISIC4
رمز النشاط
522912

522924

مسمى النشاط
أنشطة وكاالت النقل
والشحن البحري
نشاط تموي�ن السفن
(ماعدا الوقود بجميع
أشكاله)

نوع
الرتخيص

قيمة
استخراج
الرتخيص

مدة
الرتخيص

غري فوري

٣٠٫٠٠٠

 ٣سنوات

غري فوري

١٠٫٠٠٠

 ٣سنوات

مالحظــة :فــي المســتقبل ســيكون هنــاك أنشــطة
أخــرى مرخصــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للموانــئ
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 .1ترخيص وكيل بحري
الوكيــل البحــري هــو المرخـــص لــه مــن قبــل الهيئــة العامــة للموانــئ بمزاولــة نشــاط خدمــات الــوكاالت
البحريــة والمفــوض مــن قبــل مالكــي أو مجهــزي الســفن ليتصــرف بالنيابــة عنهــم لت�أديــة الواجبــات تجــــاه
المينـــاء والجهــات الحكوميـــة وقطــاع األعمــال وأي جهــات أخــرى ذات عالقــة بالنشــاط.

رحلة المست�ثمر الستخراج الرتخيص ومزاولة
النشاط:

إجراءات داخلية للهيئة
العامة للموانئ

1

إصدار السجل التجاري

2

تقديم طلب للحصول على الرخصة
التشغيلية على موقع الهيئة العامة
1
للموانئ أو منصة «مراس»

3

استالم إشعار الموافقة وطلب سداد
2
قيمة الرتخيص في حال اقراره

4

تقديم المستندات التشغيلية في
الميناء

5

 .1التقديم متاح عرب المنصتني
 .2في حال رفض الطلب يتم تقديم الطلب من جديد
 .٣الرتخيص صالح للعمل في جميع الموانئ مع ضرورة تقديم
المستندات التشغيلية في الميناء المراد مزاولة النشاط به

مرحلة التشغيل :تقديم بعض
المستندات في الميناء المراد
مزاولة العمل به يدوي ًا

سداد قيمة الرتخيص وإصداره
٣
إلكرتوني ًا

مرحلة الحصول على الرتخيص
إجراء داخلي
مرحلة مزاولة النشاط
عرب االنرتنت
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قيمة استخراج الرتخيص

مدة استخراج الرتخيص

 30,000ريال

يومان عمل

١

مدة الرتخيص
 3سنوات

مهام الوكيل البحري:
1.1جميــع األعمــال واإلجــراءات التــي تطلبهــا الســفينة أو الطاقــم نيابــة عــن مالكــي أو مشــغلي الســفن
فــرة تواجدهــا بمنطقــة المينــاء.
2.2دفــع الرســوم واألجــور والت�كلفــة المســتحقة للجهــات الرســمية وباقــي الجهــات األخــرى عــن الخدمــات
المقدمــة للســفن العاملــة تحــت وكالتــه.
3.3تحصيل األجور المستحقة للسفن العاملة تحت وكالته.
4.4ينــوب عــن مالكــي أو مشــغلي الســفن فــي إجــراء األعمــال والتصرفــات الضروريــة الســتغالل الســفن
العاملــة تحــت وكالتــه.
5.5إبــاغ أصحــاب البضائــع بوصــول شــحناتهم والحــرص علــى ســرعة القيــام بتســليمها لهــم عنــد وصــول
الســفينة وحســب ســجالت بيــان البضاعــة وبوالــص الشــحن األصليــة للســفينة.
6.6متابعــة عمليــات الشــحن والتفريــغ للســفينة نيابــة عــن مالكــي أو مجهــزي الســفن كمــا يجــوز للوكيــل
البحــري القيــام بأعمــال وكيــل الشــحنة نيابــة عــن الشــاحنني.
7.7القيــام بإجــراءات أعمــال اســتالم وتجميــع البضائــع مــن أصحابهــا أو وكالئهــا وتســهيل عمليــات شــحنها
بحــر ًا أو تخزينهــا فــي مينــاء الشــحن .
8.8القيــام بإجــراءات أعمــال اســتالم البضائــع مــن الســفن العاملــة تحــت وكالتــه وتســهيل عمليــات تســليمها
إلــى أصحابهــا أو وكالئهــا فــي مينــاء التفريــغ .
9.9إبــرام العقــود محليــا نيابــة عــن مالكــي أو مشــغلي الســفن وفــي حــدود مــا هــو مــوكل بــه فيمــا يخــص
التعاقــدات وحســب عقــد الوكالــة .
 1010إجراء الرتتيبات المتعلقة بالجمارك وإعداد مستندات البضائع الواردة أو الصادرة أو المسافنة.
 1111أن يقــدم إلدارة المينــاء وألصحــاب البضائــع والجهــات ذات العالقــة بيانــات دقيقــة عــن حركــة الســفن
التابعــة لوكالتــه أو أي إحصــاءات أو بيانــات أو مســتندات أخــرى ت�تعلــق بالســفن التابعــة لوكالتــه.
 1212يقــدم المعلومــات الالزمــة إلــى أصحــاب البضائــع والتاريـ�خ المتوقــع لوصــول وإبحــار الســفن أو حســب
مــا تضمنتــه بوليصــة الشــحن .
 1313ينــوب الوكيــل عــن مالكــي أو مشــغلي الســفن فــي الدعــاوي الناشــئة عــن أعمــال النقــل البحــري محليــا
ويعامــل معاملــة األصــل فــي تلــك الدعاوي.
 .١يومان عمل من تقديم الطلب وحتى اتخاذ
القرار بالموافقة أو الرفض
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شروط وضوابط منح ترخيص جديد أو تجديد ترخيص قائم لمزاولة أعمال الوكيل البحري:
أوالً :شــــــــــروط إصــدار ترخيــص جديــد أو تجديــد ترخيــص قائــم يجــب توفرهــا عنــد تقديــم الطلــب للهيئــة العامــة
للموانــئ (تقــدم الكرتونيــا علــى الموقــع) :
1.1سجل تجاري.
2.2تسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل.
3.3هوية المدير /المدراء حسب السجل التجاري.
4.4دفع المقابل المالي إلصدار وتجديد الرتخيص.
 5.5إضافــة إلــى االشــراطات الســابقة يجــب علــى المســت�ثمر األجنبــي الحصــول علــى ترخيــص الهيئــة
العامــة لالســت�ثمار وفــق رمــز النشــاط رقــم ( ،)522912وتقديــم مايثبــت أنــه مالــك أو مشــغل ألحــد
الخطــوط المالحيــة.
6.6يـــــــجب أن ت�كــون جميــع المســتندات ســارية الـــــمفعول وقــــت تقديــم الـــــطلب بمــا ت�توافــق مــع مــدة
صالحيــة الرتخيــص.
◊ يتعهد طالب الرتخيص (الكرتونيا) باآلتي:
•االلتــزام بكافــة التعليمــات واألنظمــة الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للموانــئ وإدارات الموانــئ التــي
يعمــل بهــا.
•االلتزام بتقديم كافة المعلومات والبيانات فيما تطلبه الهيئة العامة للموانئ.
•االلتزام بتنمية الموارد البشرية السعودية وتدري�بها وتمكينها من المناصب القيادية لديها.
•االلتــزام بعــدم نقــل أي أنشــطة أو أعمــال ذات عالقــة بمزاولــة أعمــال الــوكاالت البحريــة خــارج
المملكــة العرب�يــة الســعودية.
•االلتــزام بتقديــم كافــة المعلومــات والبيانــات فــي حــال حــدوث أي تغي ـ�يات جوهريــة بالكيــان أثنــاء
فــرة ســريان الرتخيــص.
•االلتــزام بمســؤوليته الكاملــة كغــارم تجــاه أي تصــرف أو إهمــال يقــع منــه شــخصي ًا أو مــن أحــد
المســتخدمني لديــه يضــر بالمينــاء أو بمنشــئاته أو أي أضــرار تصيــب موظفــي المينــاء أو أي طــرف
ثالــث داخــل حــدود المينــاء وأنــه ســيقوم بتعويــض أيــة خســائر تنتــج عــن تلــك التصرفــات أو اإلهمــال
دون قيــد أو شــرط .
•االلتــزام بســداد وتســوية كافــة التزاماتــه الماليــة للهيئــة العامــة للموانــئ والمينــاء الــذي يعمــل بــه
ومقاولــي عقــود اإلســناد خــال ( )30يــوم مــن تاريـ�خ صــدور أي فاتــورة أو مطالبــات ماليــة.
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•االلتــزام بتقديــم بيانــات دقيقــة إلدارة المينــاء وللمســتوردين عــن حركــة الســفن التابعــة لوكالتــه
وإبالغهــم بمواعيــد وصولهــا إلــى الموانــئ الســعودية.
•االلتزام بمزاولة النشاط خالل فرتة ال تزيد عن ( )90يوم ًا من تاري�خ إصدار أو تجديد الرتخيص.
•يجــب تحقيــق نســبة الســعوده بمــا التقــل عــن ( )٪٦٠مــن الوظائــف اإلداريــة والقياديــة خــال مــدة
صالحيــة الرتخيــص .
•تعيــ�ي مديــر تنفيــذي مــن المواطنــن الســعودي�ي فــي مجــال إدارة الــوكاالت البحريــة خــال مــدة
صالحيــة الرتخيــص .
•تقديــم خطــة عمــل إســراتيجية لزيــادة الكميــات وتطويـ�ر األعمــال فــي الموانــئ الســعودية بمــا فــي
ذلــك نســب الســعوده المطلوبــة خــال مــدة أقصاهــا ( )90يــوم مــن تاريـ�خ إصــدار الرتخيــص .
ثاني ًا :شروط ومتطلبات يجب توفرها عند مزاولة النشاط بالميناء:
1.1يقــوم المسـت�ثمر المحلــي بتقديــم ضمــان بنكــي لصالــح إدارة المينــاء المــراد مزاولــة النشــاط بــه غــر
قابــل لإللغــاء وغــر مشــروط ودون قيــود بمبلــغ ( )٥٠٠٫٠٠٠خمســمائة ألــف ريــال ســعودي ســاري
المفعــول لمــدة ( )39شــهر ًا ميالدي ـ ًا مــن تاري ـ�خ تقديمــه .
2.2يقــوم المســت�ثمر األجنبــي بتقديــم ضمــان بنكــي لصالــح إدارة المينــاء المــراد مزاولــة النشــاط بــه
غــر قابــل لإللغــاء وغــر مشــروط ودون قيــود بمبلــغ ( ) ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ثالثــة ماليـ�ي ريــال ســعودي ســاري
المفعــول لمــدة ( )39شــهر ًا ميالدي ـ ًا مــن تاري ـ�خ تقديمــه .
3.3تقديم اتفاقية أعمال وكاالت بحرية مع أحد مالك أو مشغلي أو مجهزي السفن.
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 .2ترخيص أعمال تموي�ن السفن ( ماعدا الوقود بجميع أشكاله ):
ممــون الســفن هــو المرخــــــص لــه مــن قبــل الهيئــة العامــة للموانــئ بمزاولة نشــاط خدمات تموي�ن الســفن
ماعــدا الوقــود بجـــــميع أشــكاله داخــل موانئ المملكة العرب�ية الســعودية .

رحلة المست�ثمر الستخراج الرتخيص ومزاولة
النشاط:

إجراءات داخلية للهيئة
العامة للموانئ

1

إصدار السجل التجاري

2

تقديم طلب للحصول على الرخصة
التشغيلية على موقع الهيئة العامة
1
للموانئ أو منصة «مراس»

3

استالم إشعار الموافقة وطلب سداد
2
قيمة الرتخيص في حال اقراره

4

تقديم المستندات التشغيلية في
الميناء

5

 .1التقديم متاح عرب المنصتني
 .2في حال رفض الطلب يتم تقديم الطلب من جديد
 .٣الرتخيص صالح للعمل في جميع الموانئ مع ضرورة تقديم
المستندات التشغيلية في الميناء المراد مزاولة النشاط به

مرحلة التشغيل :تقديم بعض
المستندات في الميناء المراد
مزاولة العمل به يدوي ًا

سداد قيمة الرتخيص وإصداره
٣
إلكرتوني ًا

مرحلة الحصول على الرتخيص
إجراء داخلي
مرحلة مزاولة النشاط
عرب االنرتنت
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قيمة استخراج الرتخيص

مدة استخراج الرتخيص

 ١0,000ريال

يومان عمل

١

مدة الرتخيص
 ٣سنوات

مهام ممون السفن:
1.1تزويد السفن بالمؤن واألدوات الالزمة وقطع الغيار.
2.2تزويــد الســفن بــاألدوات المالحيــة و لوازمهــا و الخرائــط المالحيــة و المــواد واألجهــزة المكتبيــة ومــواد
التنظيــف الخاصــة بمناطــق اإلعاشــة وأيــة مــواد ومســتلزمات اإلعاشــة لطاقــم الســفينة.
شــروط وضوابــط منــح ترخيــص جديــد أو تجديــد ترخيــص قائــم لمزاولــة أعمــال تمويـ�ن الســفن (ماعــدا الوقــود
بجميــع أشــكاله):
1.1سجل تجاري.
2.2تسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل.
3.3هوية المدير /المدراء حسب السجل التجاري.
4.4دفع المقابل المالي إلصدار وتجديد الرتخيص.
 5.5إضافــة إلــى االشــراطات الســابقة يجــب علــى المســت�ثمر األجنبــي الحصــول علــى ترخيــص الهيئــة
العامــة لالســت�ثمار وفــق رمــز النشــاط رقــم (.)5229٢٤
6.6يـــــــجب أن ت�كــون جميــع المســتندات ســارية الـــــمفعول وقــــت تقديــم الـــــطلب بمــا ت�توافــق مــع مــدة
صالحيــة الرتخيــص.
◊ يتعهد طالب الرتخيص (الكرتونيا) باآلتي:
•االلتــزام بكافــة التعليمــات واألنظمــة الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للموانــئ وإدارات الموانــئ التــي
يعمــل بهــا .
•االلتزام بتقديم كافة المعلومات والبيانات فيما تطلبه الهيئة العامة للموانئ .
•االلتزام بتنمية الموارد البشرية السعودية وتدري�بها وتمكينها من المناصب القيادية لديها .
•االلتــزام بتقديــم كافــة المعلومــات والبيانــات فــي حــال حــدوث أي تغيـ�يات جوهريــة بالكيــان أثنــاء فــرة
ســريان الرتخيــص .
 .١يومان عمل من تقديم الطلب وحتى اتخاذ
القرار بالموافقة أو الرفض
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•االلتــزام بمســؤوليته الكاملــة كغــارم تجــاه أي تصــرف أو إهمــال يقــع منــة شــخصي ًا أو مــن أحــد
المســتخدمني لديــه يضــر بالمينــاء أو بمنشــئاته أو أي أضــرار تصيــب موظفــي المينــاء أو أي طــرف ثالــث
داخــل حــدود المينــاء وأنــه ســيقوم بتعويــض أيــة خســائر تنتــج عــن تلــك التصرفــات أو اإلهمــال دون قيــد
أو شــرط .
•االلتــزام بســداد وتســوية كافــة التزاماتــه الماليــة للهيئــة العامــة للموانــئ والمينــاء الــذي يعمــل بــه
ومقاولــي عقــود اإلســناد خــال ( )30يــوم مــن تاريـ�خ صــدور فاتــورة أي مطالبــة ماليــة .
•االلتزام بمزاولة النشاط خالل فرتة ال تزيد عن ( )90يوما من إصــــــــــدار أو تجديد الرتخيص .
ثاني ًا :شروط ومتطلبات يجب توفرها عند مزاولة النشاط بالميناء :
1.1تقديــم ضمــان بنكــي لصالــح إدارة المينــاء المــراد مزاولــة النشــاط بــه غــر قابــل لإللغــاء وغــر مشــروط
ودون قيــود بمبلــغ ( )200,000مائ�تــان ألــف ريــال ســعودي ســاري المفعــول لمــدة ( )39شــهر ًا ميالدي ـ ًا
مــن تاري ـ�خ تقديمــه .
 2.2بيــان باألفــراد المؤهلــن لتحمــل المســؤولية والقيــام بالواجبــات الخاصــة بأعمــال تمويــ�ن الســفن
بطريقــة مرضيــة بمــا فيهــا الواجبــات والمســؤوليات المحــددة فــي نظــام الجمــارك وتعليمــات حــرس
الحــدود والســلطات الصحيــة وجميــع األنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا فــي موانــئ المملكــة  ،مــع
صــورة مــن بطاقاتهــم الشــخصية ومراعــاة تحديــد طبيعــة عمــل كل واحــد منهــم .
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إجراءات المخالفات
إذا ارت�كــب المرخــص لــه أي مــن المخالفــات الــواردة فــي اللوائــح التنظيميــة يحــق للهيئــة اتخــاذ أي مــن
اإلجــراءات التاليــة حســب نــوع وحجــم المخالفــة وطبيعــة الخدمــة المقدمــة :
1.1إنذار المرخص له بتصحيح الوضع خالل مدة تحددها الهيئة .
 .٢فـــــرض غـــرامة مالية ال ت�تجــــــاوز مبلغ وقـــــدرة ( )50,000خـــمسون ألـــف ريال للمـــخالفة الـــواحدة  ،حسب
االشــراطات وااللتزامــات الخاصــة بــكل ترخيــص  ،ويتــم ت�كــرار هــذه الغرامــة بشــكل دوري إلــى أن يتــم
تصحيــح الوضــع خــال المــدة التــي تحددهــا الهيئــة .
 .3اإليقاف المؤقت للرتخيص خالل مدة تحددها الهيئة حسب طبيعة ونوع الرتخيص .
 .4إذا كانت طبيعة النشاط أو الخدمة المقدمة ال يحــتـمل اإليقــاف الــمــؤقــت فــإنـــه يــحــق للـهيـئــة إلـغاء
الرتخيــص واتخــاذ كافــة اإلجــراءات النظاميــة إلحــال مرخــص بديــل لالســتمرار فــي تقديــم الخدمــة مــع
االحتفــاظ بحــق الهيئــة فــي الرجــوع علــى المرخــص لــه بجميــع الت�كاليــف والتعويضــات التــي ت�تتــب علــى
إلغــاء الرتخيــص .
 .5عـنـد إصدار ترخيص جديد أو تـجديد تــرخــيـص قــائـــم يــحــق للـهـيـئـة فـي حـالة عـدم الـتزام طــالب التــرخيص
بســداد المقابــل المالــي أو أي مســتحقات ماليــة أخــرى مرتتبــة علــى الرتخيــص إيقــاف أو إلغــاء الرتخيــص
وفــق مــا تــراه مالئمــا لذلــك .
 .6إيقاف أو سحب الرخص الفردية .
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األسئلة الشائعة
ماهي آلية الحصول على الرتخيص؟
1.1يقدم طلب الحصول على الرتخيص عن طري�ق المنصة االلكرتونية المحددة لهذا الغرض .
2.2يجــب أن يرفــق مــع طلــب الرتخيــص المســتندات النظاميــة لمقــدم الطلــب وكذلــك الوثائــق والبيانــات
التــي توضــح تخصــص مقــدم الطلــب وخربتــه وقدرتــه فــي مجــال مزاولــة نشــاط الرتخيــص بكفــاءة وجــودة
عاليــه وذلــك حســب اشــراطات والتزامــات ومتطلبــات كل نــوع مــن أنــواع الرتاخيــص الــواردة فــي اللوائح
التنظيميــة  ،وان ت�كــون المســتندات المقدمــة ســارية المفعــول .
3.3يحــق للهيئــة طلــب معلومــات أو مســتندات إضافيــة ذات عالقــة بالطلــب المقــدم الســتيفاء متطلبــات
إصــدار الرتخيــص .
4.4تقــوم الهيئــة بمراجعــة وتدقيــق المســتندات والوثائــق المقدمــة مــع الطلــب للت�أكــد مــن اســتيفائها
الشــراطات ومتطلبــات نــوع الرتخيــص المطلــوب  ،ولهــا أن تســتعني بمــن تــراه مــن داخــل الهيئــة أو
خارجهــا للتحقــق مــن كفــاءة مقــدم الطلــب لتقديــم الخدمــة موضــوع الرتخيــص .
5.5تقــوم الهيئــة بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة المراجعــة والتدقيــق بإشــعار مقــدم الطلــب بالقــرار ســواء
بالموافقــة واســت�كمال باقــي اإلجــراءات وتســديد المقابــل المالــي  ،أو بالرفــض مــع توضيــح األســباب .
6.6بعد تسديد المقابل المالي يتم إصدار الرتخيص وتسجيله برقم وتاري�خ حسب نوع وطبيعة الرتخيص.
7.7لــن يســمح للمرخــص لــه بالبــدء فــي مزاولــة نشــاط الرتخيــص فــي الموانــئ إال بعــد اســتيفاء المتطلبــات
والشــروط حســب نــوع وطبيعــة النشــاط وتوضــح اللوائــح التنظيميــة الخاصــة بــكل نــوع مــن أنــواع
الرتاخيــص المتطلبــات والشــروط التــي يجــب اســتيفائها قبــل البــدء بمزاولــة العمــل .
 .8يــحـق للهـيـئـة إصــدار موافــقــة مبـدئـيـة عـلـى مــنــح الـرتخــيـص تـمـكــن مـقــدم الـطـلـب مـن الـدخــول فـي
المنافســات التــي ت�تطلــب الحصــول علــى ترخيــص لمزاولــة النشــاط علــى أن ت�كــون الموافقــة النهائيــة
علــى إصــدار الرتخيــص بعــد دفــع المقابــل المالــي المحــدد وأي ضمانــات أو متطلبــات أخــرى وفــق
اللوائــح التنظيميــة الخاصــة بــكل نــوع مــن أنــواع الرتاخيــص موضــوع النشــاط .
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ماهي آلية تجديد الرتخيص؟
1.1يقــدم طلــب التجديــد عــن طريـ�ق المنصــة االلكرتونيــة المحــددة لهــذا الغــرض وتحــدد اللوائــح التنظيميــة
الخاصــة بــكل نــوع مــن أنــواع الرتاخيــص المــدة الزمنيــة الالزمــة لتقديــم طلــب التجديــد قبــل االنتهــاء .
2.2تقوم الهيئة بدراسة الطلب حسب التالي :
•حاجة الهيئة إلى االستمرار في تقديم الخدمة .
•نتائج مؤشرات أداء الخدمة المقدمة خالل مدة الرتخيص .
•قدرة المرخص له الفعلية على االستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة عالية .
•قياس مدى رضا العمالء عن الخدمات المقدمة من قبل المرخص له .
•تحديــث الوثائــق والمســتندات النظاميــة لمقــدم الطلــب بمــا فــي ذلــك البيانــات والمعلومــات
المقدمــة مــع أصــل الطلــب .
•خلــو ســجل المرخــص لــه مــن أي تجــاوزات أو مخالفــات قائمــة ،مبلغــة للهيئــة قبــل التجديــد حســب
اللوائــح التنظيميــة الخاصــة بــكل نــوع مــن أنــواع الرتاخيــص.
3.3تقــوم الهيئــة بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة المراجعــة والتدقيــق بإشــعار مقــدم الطلــب بالقــرار ســواء
بالموافقــة واســت�كمال باقــي اإلجــراءات وتســديد الــــمقابل المالــي  ،أو بالرفــض مــع توضيــح األســباب .
4.4بعد تسديد المقابل المالي يتم تجديد الرتخيص وتسجيله برقم وتاري�خ حسب نوع وطبيعة الرتخيص.
 .5لــن يسمــح لـمن تــم تـجـديد التـرخـيـــص لـه بالـبــدء فــي مـزاولــة نــشــاط الـرتخـيــص فـي الـمـوانـئ إال بـعـد
استيفــاء المتـــطلبات والشــــروط حــسب نوع وطبيعة النشاط وتوضح اللوائح التنظيـمية الخـاصة بـكل
نوع من أنواع الرتاخيص المتطلبات والشروط التي يجب استيفائها قبل البدء بمزاولة العمل .
 .6فــي جـمـيـع األحـوال يـجب أن ال يــؤثــر انـتـهـاء مــدة الــرتخيص عـلـى الـمـحافــظـة عـلـى اسـتـمـرار تـقـديـم
الخدمات بكفاءة عالية .
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ماهي شروط استخراج الرتاخيص؟
تخضــع جميــع الرتاخيــص بأنواعهــا للشــروط وااللتزامــات والمتطلبــات الــواردة فــي اللوائــح التنظيميــة
الخاصــة بــكل ترخيــص.
كم تبلغ قيمة الرتخيص؟
يختلــف المقابــل المالــي للرتخيــص باختــاف نــوع وطبيعــة النشــاط محــل الرتخيــص وتحــدد قيمتــه فــي اللوائح
التنظيميــة الخاصــة بــكل ترخيص.
هل يحق التنازل عن الرتخيص؟
ال يحــق لمــن صــدر لــه ترخيــص التنــازل عنــه أو إســناد جــزء أو كافة األعمال أو األنشــطة المرخص له بمزاولتها
للغــر بمقابــل أو بــدون مقابــل دون الرجــوع للهيئــة وأخذ الموافقة الخطية المســبقة على ذلك.
هل يحق اسرتداد قيمة الرتخيص بعد اصداره؟
ال يحــق اســرداد المقابــل المالــي لقيمــة الرتخيــص بعــد إصــداره حــال رغبــة المرخــص لــه إلغــاء أو إيقــاف
الرتخيــص.
ماهي مدة صالحية الرتخيص؟
تختلــف مــدة صالحيــة الرتخيــص باختــاف نــوع وطبيعــة النشــاط محــل الرتخيــص وتحــدد مدتــه فــي اللوائــح
التنظيميــة الخاصــة بــكل ترخيــص.
هل يخضع المرخص له للرقابة من قبل الهيئة؟
نعــم ،وي�جــب علــى المرخــص لــه تقديــم التســهيالت الالزمــة لمراقبــي الهيئــة العامــة للموانــئ المكلفــن
بأعمــال الرقابــة والتفتيــش ومنهــا الدخــول إلــى األماكــن التــي يــزاول فيهــا نشــاطه وأعمالــه واالطــاع
علــى المســتندات والســجالت والتحقــق مــن العاملــن لديــه وفــي حالــة مخالفــة ذلــك ســيتم توجيــه إنــذار
أو فــرض غرامــة ماليــة أو كالهمــا أو اإليقــاف أو إلغــاء الرتخيــص .
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الجهات ذات العالقة ومعلومات التواصل
الهيئة العامة للموانئ
أنشــئت الهيئــة العامــة للموانــئ (المؤسســة العامــة للموانــئ ســابقا)
تشــيد وتديــر
فــي العــام ١٣٩٦هـــ لتؤســس منظومــة عمــل متخصصــة
ّ
الموانــئ الســعودية بكفــاءة عاليــة ,حيــث للموانــئ الســعودية بتنــوع
تخصصاتهــا دور اس ـت�ثنائي فــي تطوي ـ�ر أعمــال التجــارة البحريــة اإلقليميــة
والدوليــة ونقــل الــركاب وخصوصــ ًا زائــري البقــاع المقدســة مــن الحجــاج
والمعتمريــ�ن.
للتواصلwww.mawani.gov.sa :
وزارة التجارة واالست�ثمار
هــي الــوزارة المســؤولة عــن تنظيم التجارة واالسـت�ثمار بالمملكــة العرب�ية
الســعودية ،ت�أسست عام ١٣٧٣هـ.
للتواصلwww.mci.gov.sa :
الهيئة العامة لالست�ثمار
تقــوم بمتابعــة وتقي�يــم األداء االســت�ثماري وتذليــل الصعــاب أمــام
المســت�ثمري�ن ووضــع الدراســات والبحــوث واقــراح الخطــط التنفيذيــة
لتعزيــ�ز االســت�ثمارات داخــل المملكــة.
للتواصلwww.sagia.gov.sa :
الهيئة العامة للزكاة والدخل
هــي إحــدى الجهــات الحكوميــة التــي ترتبــط تنظيميـ ًا بوزيـ�ر الماليــة ،ويقــع
مقرهــا الرئيســي بمدينــة الريــاض وتضــم إدارة كبــار المكلفــن باإلضافــة
إلــي تســعة عشــر فرع ـ ًا.
للتواصلwww.gazt.gov.sa :
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منصة فسح
تــم إطــاق منصــة (فســح) بهــدف بنــاء نافــذه موحــدة ومت�كاملــة لتبــادل
البيانــات الكرتونيــا بشــكل آمــن ،مــن خــال تقديــم حلــول إلكرتونيــة مت�كاملــة
لجميــع الجهــات واألطــراف ذوي العالقــة بعمليــات االســترياد والتصديــر،
ممــا أســهم بالتعــاون مــع شــركائنا (الجمــارك الســعودية والهيئــة العامــة
للموانــئ) وعمالئنــا فــي تســهيل وتســريع العمليــات التجاريــة عــر الحــدود
وتعزي ـ�ز ثقــة المس ـت�ثمري�ن الدولي ـ�ي.
للتواصلwww.fasah.sa :
منصة ِمراس
ِمــراس هــو برنامــج اطلــق مــن قبــل اللجنــة التنفيذيــة لتحســن أداء االعمــال
فــي القطــاع الخــاص (تيســر) وهــو جــزء مــن رؤيــة المملكــة العرب�يــة
المقدمــة مــن
الســعودية  .2030يقــدم هــذا الربنامــج جميــع الخدمــات
ّ
الجهــات الحكوميــة والقطاعــات الخاصــة و التــي تفيــدك فــي بــدء عملــك
التجــاري بيــوم واحــد فقــط .ت�تميــز ِمــراس فــي تقديــم خدمــات الكرتونيــة
المنصــة و مراكــز
المطبقــة فــي
مرتابطــة باســتخدام تقنيــات حديثــة و
ّ
ّ
ِمــراس.
للتواصلwww.meras.gov.sa :
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المراجع:
1.1الالئحة العامة للرتاخيص الصادرة بقرار مجلس اإلدارة رقم(/٥ج/١د )١وتاري�خ (١٤٤٠/٣/١٠هـ)
2.2الالئحة التنظيمية للوكالء البحري�ي الصادرة بقرار مجلس اإلدارة رقم (/٦ج/١د )١وتاري�خ (١٤٤٠/٣/١٠هـ)
3.3الالئحــة التنظيميــة لممونــي الســفن (ماعــدا الوقــود بحميــع أشــكاله) الصــادرة بقــرار مجلــس اإلدارة
رقــم (/٧ج/١د )١وتاري ـ�خ (١٤٤٠/٣/١٠هـــ).
•يمكن اإلطالع على اللوائح التنظيمية الخاصة بالألنشطة عن طري�ق الموقع الرسمي للهيئة.

للتواصل:
الرقم الموحد٩٢٠٠١٠٠٠٢ :
الربيد االلكرتونيmawanicare@mawani.gov.sa :
تويرت@MawaniKSA :
الموقع االلكرتونيwww.mawani.gov.sa :
الربيد االلكرتوني الرسمي إلدارة الرتاخيصlicenses@mawani.gov.sa :

تنويــه :هــذا الدليــل قابــل للتعديــل واالضافــة والحــذف
ال
مســتقب ً
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