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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

مقدمة:
يعد قطاع النقل أحد أهم القطاعات الخدمية والحيوية الهامة والمؤثرة زف حياة الفرد والمجتمع،
وسعيا من القطاع لالرتقاء بمستوى خدماته المقدمة وضمان سن األعمال المناطة به عىل أكمل
وجه ،تم إعداد دليل إجرائ لكافة أعمال قطاع النقل وخدماته وذلك إيمانا من القطاع بأن عملية
توثيق إجراءات األعمال والخدمات ه اللبنة األوىل للنجاح التنظيم وتطوير مستوى األعمال
والخدمات.
يأئ هذا الدليل اإلجرائ كإحدى األدوات الهامة زف توضيح وتوثيق مسار األعمال وإجراءاتها
ز
المختصي لضمان تسلسلها وانسيابها بالشكل الذي يحقق الكفاءة والفاعلية وتحديد
وتحديد
ز
ز
العالقة التنظيمية ز
والموظفي والمستفيدين (الجمهور).
المسئولي
بي
ز
ز
ز
وتحسي مستوى األداء.
المسئولي إلنجاح هذا الدليل
الموظفي مع
ونتطلع إىل تكاتف جهود

ز
آملي أن يسهم هذا الدليل زف رفع مستوى أداء القطاع

ii
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أهداف الدليل اإلجرائي:

يعد هذا الدليل مرجع مستند ألعمال وخدمات القطاع محققا عدد من األهداف وه عىل النحو
التاىل:
-

توثيق إجراءات العمل وتوحيدها
توضيح مسار العملية وإجراءاتها وتحديد الموظف المختص
الحد من االجتهادات الشخصية وتفاوت اإلجراءات من موظف إىل آخر
إيجاد بيئة العمل المناسبة لكل موظف
إحكام الرقابة عىل تنفيذ األعمال وسهولة المتابعة ر
واإلشاف
توفن مرجع ألعمال التدقيق الداخىل
تطوير األعمال واالستمرار بالتجديد واالبتكار
الرسعة بإنجاز األعمال
ز
تحسي الخدمات المقدمة للجمهور

نطاق الدليل:

تم حرص أعمال القطاع بمجموعة من اإلجراءات والخدمات الب تقدم والبالغ عددها (.)251
تقسيم الدليل:

تم تقسيم الدليل اإلجرائ عىل حسب الهيكل التنظيم (شكل )1إىل ثالث وحدات رئيسية:
 .Aإدارة النقل البحري
 .Bإدارة التدقيق والجودة البحرية
 .Cإدارة النقل الني
ز
ترمن كل إجراء بأربعة أرقام كل رقم يرمز للتاىل:
وقد تم
 .1اإلدارة
 .2المراقبة
 .3القسم
 .4الرقم التسلسىل لإلجراء
مثال إلجراء:

ر
الفب عىل مشاري ع اإلدارة بعد التعاقد وإعداد التقارير" ،رقم اإلجراء  A.5.2/1ز
"اإلشاف ز
تعب:
 A إدارة النقل البحري
 5 مراقبة المشاري ع والتطوير
 2 قسم ر
اإلشاف والتنفيذ
 1 رقم تسلسل اإلجراء ضمن هذا القسم
iii
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شكل( :)1الهيكل التنظيم لقطاع النقل

iv

الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

فهرس مكونات الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل
الموضوع
فريق إعداد الدليل ........................................................................
مقدمة .......................................................................................
أهداف الدليل ..............................................................................
الهيكل التنظيم لقطاع النقل ..........................................................
 0مكتب الوكيل المساعد لقطاع النقل ...............................................
 0.1.0مراقبة النسيق والمتابعة ...................................
 Aإدارة النقل البحري .....................................................................
 A.0.1قسم التنسيق والمتابعة ....................................
 A.1مراقبة الرقابة الساحلية ...................................................
 A.1.1قسم الدالئل المالحية ......................................
 A.1.2قسم المخططات ومسح األعماق .......................
 A.1.3قسم التلوث البحري .......................................
 A.1.4قسم تشغيل وصيانة المحطات ..........................
 A.1.5قسم نظام حركة السفن ....................................
 A.2مراقبة دولة الميناء .........................................................
 A.2.1قسم الرقابة والتفتيش عىل السفن األجنبية ............
ز
الموائ ...................................
 A.2.2قسم الرقابة عىل
 A.3مراقبة دولة العلم ...........................................................
 A.3.1قسم الرقابة الجنوبية .......................................
 A.3.2قسم الرقابة الوسىط ........................................
 A.3.3قسم الرقابة الشمالية .......................................
 A.3.4قسم الوكاالت ................................................
 A.4مراقبة التسجيل وشئون البحارة ........................................
 A.4.1قسم تسجيل السفن الصغنة ..............................
 A.4.2قسم تسجيل السفن الكبنة ................................
 A.4.3قسم شئون البحارة ..........................................
 A.5مراقبة المشاري ع والتطوير ................................................
 A.5.1قسم الدراسات والتخطيط .................................
 A.5.2قسم ر
اإلشاف والتنفيذ ......................................
 Bإدارة التدقيق والجودة البحرية ......................................................
 B.0.1قسم التنسيق والمتابعة ...................................
 B.1مراقبة التحقيقات والبالغات ...........................................
 B.1.1قسم التحقيقات بالحوادث البحرية .....................
 B.1.2قسم االستقبال ..............................................
 B.2مراقبة الجودة ...............................................................
 B.2.1قسم التدقيق .................................................
 B.2.2قسم تقييم األداء ............................................
 B.3مراقبة المنظمات ..........................................................
 B.3.1قسم المنظمات المحلية والعربية ........................
 B.3.2قسم المنظمات الدولية .....................................
 Cإدارة النقل الني ........................................................................
 C.0.1قسم التنسيق والمتابعة ...................................
 C.1مراقبة تراخيص النقل......................................................
 C.1.1قسم تراخيص النقل ........................................
 C.1.2قسم التفتيش ................................................
 C.2مراقبة النقل الجماع واالتفاقيات الدولية ............................
 C.2.1قسم االتفاقيات الدولية .....................................
 C.2.2قسم النقل الجماع والعمليات اللوجستية .............

رقم الصفحة
i
ii
iii
iv
1
2
12
13
23
26
36
48
53
55
61
64
82
100
107
125
128
147
164
187
189
200
209
210
220
222
226
231
232
234
243
252
253
263
265
283
286
288
292
v

الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل
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مراقبة التنسيق واملتابعة
رقم اإلجراء
0.1.0/1
0.1.0/2
0.1.0/3
0.1.0/4
0.1.0/5
0.1.0/6
0.1.0/7
0.1.0/8

اسم الخدمة/اإلجراء
متابعة النيد الصادر والوارد
تنظيم االجتماعات والزيارات الخارجية
إعداد وتنظيم االجتماعات الداخلية أو اللجان الداخلية
ز
اجعي
الرد عىل استفسارات المر
تلق الشكاوي
تعميم القرارات
ز
إدخال االستئذانات /المهمات الرسمية الخاصة بالموظفي بالنظام اآلىل
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول
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رقم الصفحة
4
5
6
7
8
9
10
11
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رقم اإلجراء0.1.0/1:

اسم اإلجراء :متابعة النيد الصادر والوارد
رر
الرسوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق زف اإلنجاز:

-

عىل حسب الموضوع

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

-

الكتاب األصىل  -كامل المرفقات

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سن الخدمة:
Start

يقوم الموظف المختص بقسم التنسيق
والمتابعة باستقبال النيد من داخل وخارج
القطاع عن طريق مراسل أو الحضور
الشخص للمراجع  ,ويراجع الكتب من
حيث التاري خ والرقم والتوقيع قبل االستالم

يقوم السكرتن بمراجعة الكتب
والتأكد منها لعرضها عىل وكيل
الوزارة المساعد للقطاع

اعتماد

End

يرسل الموظف
المختص الكتاب
للجهة

يحفظ الموظف
المختص نسخة زف
أرشيف القطاع

داخىل

بريد وارد من إدارات القطاع (داخىل)  /أو
من خارج القطاع

يدرس الوكيل المساعد الكتاب
(تعديل-اعتماد)

تعديل

يعيد الموظف المختص
الكتاب لإلدارة لتعديلها
وثم تعرض عىل الوكيل
المساعد

خارج

يقوم اللوكيل
المساعد بالتأشن أو
المالحظة أو التوجيه
لإلدارة المختصة

يحفظ الموظف
المختص نسخة زف
أرشيف القطاع

ز
للمعب
ويرسلها
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اسم اإلجراء :تنظيم االجتماعات والزيارات الخارجية
رر
الرسوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراء0.1.0/2:
الوقت المستغرق زف اإلنجاز:

أن تكون الدعوة شخصية للوكيل المساعد

عىل حسب الموضوع

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
الكتاب األصىل  -كامل المرفقات

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سن الخدمة:
Start

يتم طلب اجتماع مع الوكيل
المساعد عن طريق الحضور
شخصيا أو االتصال هاتفيا أو
كتب رسمية أو فاكس

End

يقوم الموظف المختص بإعداد
جدول لتنسيق اجتماعات
ومقابالت وزيارات الوكيل
المساعد

يقوم السكرتن بعرض
الجدول عىل الوكيل
المساعد العتماده أو
التعديل عليه

يقوم الموظف المختص
بتذكن الوكيل المساعد
بمواعيد االجتماعات قبل
يوم أو زف نفس يوم االجتماع

يقوم الموظف المختص
باالتصال أو التنسيق مع
الجهة الطالبة لالجتماع
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اسم اإلجراء :إعداد وتنظيم االجتماعات الداخلية أو اللجان الداخلية
رر
الرسوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراء0.1.0/3 :
الوقت المستغرق زف اإلنجاز:
عىل حسب الموضوع

-

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سن الخدمة:
Start

يكلف الوكيل المساعد السكرتن
ز
وتجهن االجتماع أو
إلعداد
اللجنة

يبلغ السكرتن الموظف
المختص باالجتماعات للتنسيق
لالجتماع أو اللجنة

End

ز
المشمولي باالجتماع
يبلغ السكرتن
أو أعضاء اللجنة بموعد االجتماع
مع تحديد موضوعات النقاش الب
سيعقد االجتماع من أجلها

يقوم الموظف المختص
بالنتيب وتهيئة قاعة
االجتماعات أو مكتب الوكيل
المساعد

بعد انتهاء االجتماع قد يطرأ مايستلزم إعداده
ز
موظق قسم التنسيق كإرسال ورق أو
من قبل
ز
محاض اجتماعات أو توصيات أو ماشابه ذلك
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ز
اجعي
اسم الخدمة :الرد عىل استفسارات المر

رقم اإلجراء0.1.0/4 :

رر
الرسوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق زف اإلنجاز:
 5دقائق

-

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سن الخدمة:
Start

يتوجه المراجع إىل مراقبة
التنسيق والمتابعة رلرسح
موضوع االستفسار
نعم

االستفسار من اختصاص القطاع

يجيب الموظف المختص عىل
استفسار المراجع ويتم أخذ
بيانات المراجع للمتابعة معه
ز
لحي االنتهاء من الموضوع

ال

يتم توجيه المراجع لإلدارة أو
المراقبة أو القسم

End
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رقم اإلجراء0.1.0/5 :

اسم الخدمة :تلق الشكاوي
رر
الرسوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق زف اإلنجاز:
 5دقائق

-

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سن الخدمة:
Start

يتوجه المراجع إىل مراقبة
التنسيق والمتابعة رلرسح
موضوع الشكوى
الشكوى تحتاج تدخل الوكيل المساعد

ال

نعم

يقوم السكرتن بابالغ الوكيل
المساعد بالموضوع ويتم ادخال
صاحب الشكوى إىل الوكيل
الجراء الالزم

يتم توجيه المراجع لإلدارة أو
المراقبة أو القسم المختصة

End
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رقم اإلجراء0.1.0/6:

اسم اإلجراء :تعميم القرارات
رر
الرسوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق زف اإلنجاز:
يوم عمل

-

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سن الخدمة:
Start

يكلف الوكيل المساعد مراقبة
التنسيق والمتابعة بإعداد
التعميم المطلوب

يعد السكرتن التعميم
المطلوب ويعرض عىل الوكيل
المساعد

اعتماد

يطلع الوكيل المساعد عىل
التعميم

تعديل

End
يقوم الموظف
المختص بتعميم
القرار

يتم حفظ نسخة زف
أرشيف القطاع
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يرسل الموظف
المختص التعميم
لكافة اإلدارات

يعدل الموظف
المختص التعميم
ويعرض عىل الوكيل
المساعد العتماده
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رقم اإلجراء0.1.0/7 :

اسم اإلجراء :إدخال االستئذانات المهمات الرسمية بالنظام اآلىل

الوقت المستغرق زف اإلنجاز:

ر
الرسوط الواجب توافرها:
ز
المسئولي عىل االستئذان/المهمة
رتوقيع وختم
الرسمية

 10دقائق

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سن الخدمة:

Start

يستلم الموظف المختص ورقة
االستئذان /المهمة الرسمية بعد
التأكد من التواقيع

يقوم الموظف المختص
بإدخال البيانات

يفتح الموظف المختص النظام
اآلىل الدخال البيانات

End

يتم حفظ ورقة
االستئذان/المهمة
الرسمية بالملف الخاص
للموظف

يتم تكليف الموظف المختص وإعطائه حساب
ورقم شي للنظام اآلىل
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اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

رقم اإلجراء0.1.0/8 :

الوقت المستغرق زف اإلنجاز:

ر
الرسوط الواجب توافرها:
-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
كتاب رسم من المسئول

الموظف المختص – المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سن الخدمة:

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة

مكتب الوكيل المساعد لقطاع النقل  -مراقبة التنسيق والمتابعة

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

زف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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قسم التنسيق واملتابعة

إدارة النقل البحري
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

قسم التنسيق واملتابعة
رقم اإلجراء
A.0.0/1
A.0.0/2
A.0.0/3
A.0.0/4
A.0.0/5
A.0.0/6
A.0.0/7
A.0.0/8

اسم الخدمة/اإلجراء
البيد الصادر والوارد
متابعة ر
تنظيم االجتماعات والزيارات الخارجية
إعداد وتنظيم االجتماعات الداخلية أو اللجان الداخلية
الرد عىل استفسارات المراجعي
تلق الشكاوي
تعميم القرارات
/
إدخال االستئذانات المهمات الرسمية الخاصة بالموظفي بالنظام اآلل
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

رقم الصفحة
15
16
17
18
19
20
21
22

إدارة النقل البحري  -قسم التنسيق والمتابعة
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رقم اإلجراءA.0.0/1:

البيد الصادر والوارد
اسم اإلجراء :متابعة ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

عىل حسب الموضوع

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

-

الكتاب األصىل  -كامل المرفقات

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يقوم الموظف المختص بقسم التنسيق
البيد من داخل وخارج
والمتابعة باستقبال ر
اإلدارة عن طريق مراسل أو الحضور
الشخص للمراجع  ,ويراجع الكتب من
حيث التاري خ والرقم والتوقيع قبل االستالم

يقوم السكرتب بمراجعة الكتب
والتأكد منها لعرضها عىل مدير
اإلدارة

اعتماد

End

يرسل الموظف
المختص الكتاب
لمكتب الوكيل
المساعد لقطاع النقل

داخىل

بريد وارد من المراقبات واألقسام
(داخىل)  /أو من خارج اإلدارة

يدرس المدير الكتاب (تعديل-اعتماد)

يحفظ الموظف
المختص نسخة ف
أرشيف اإلدارة

تعديل

يعيد الموظف
المختص الكتاب
للمراقبة-القسم
لتعديلها وثم تعرض
عىل المدير

خارج
ر

يقوم المدير بالتأشب
أو المالحظة أو
التوجيه للمراقبة -
القسم المختص

يحفظ الموظف
المختص نسخة ف
أرشيف اإلدارة

ويرسلها للمعن

إدارة النقل البحري  -قسم التنسيق والمتابعة
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اسم اإلجراء :تنظيم االجتماعات والزيارات الخارجية
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.0.0/2:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

أن تكون الدعوة شخصية للمدير

عىل حسب الموضوع

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
الكتاب األصىل  -كامل المرفقات

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يتم طلب اجتماع مع المدير
عن طريق الحضور شخصيا أو
االتصال هاتفيا أو كتب رسمية
أو فاكس

End

يقوم الموظف المختص بإعداد
جدول لتنسيق اجتماعات
ومقابالت وزيارات المدير

يقوم السكرتب بعرض
الجدول عىل المدير
العتماده أو التعديل عليه

يقوم الموظف المختص
بتذكب المدير بمواعيد
االجتماعات قبل يوم أو ف
نفس يوم االجتماع

يقوم الموظف المختص
باالتصال أو التنسيق مع
الجهة الطالبة لالجتماع

إدارة النقل البحري  -قسم التنسيق والمتابعة
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اسم اإلجراء :إعداد وتنظيم االجتماعات الداخلية أو اللجان الداخلية
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.0.0/3 :

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
عىل حسب الموضوع

-

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يكلف المدير السكرتب إلعداد
وتجهب االجتماع أو اللجنة

يبلغ السكرتب الموظف
المختص باالجتماعات للتنسيق
لالجتماع أو اللجنة

End

يبلغ السكرتب المشمولي
باالجتماع أو أعضاء اللجنة
بموعد االجتماع مع تحديد
موضوعات النقاش الن سيعقد
االجتماع من أجلها

يقوم الموظف المختص
بالبتيب وتهيئة قاعة
االجتماعات أو مكتب المدير

بعد انتهاء االجتماع قد يطرأ ما يستلزم
إعداده من قبل موظق قسم التنسيق
كإرسال ورق أو محاض اجتماعات أو
توصيات أو ماشابه ذلك

إدارة النقل البحري  -قسم التنسيق والمتابعة
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

رقم اإلجراءA.0.0/4 :

اسم الخدمة :الرد عىل استفسارات المراجعي
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 5دقائق

-

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يتوجه المراجع إل قسم
التنسيق والمتابعة رلشح
موضوع االستفسار
نعم

االستفسار من اختصاص اإلدارة

يجيب الموظف المختص عىل
استفسار المراجع ويتم أخذ
بيانات المراجع للمتابعة معه
لحي االنتهاء من الموضوع

ال

يتم توجيه المراجع لإلدارة أو
المراقبة أو القسم المختصة

End

إدارة النقل البحري  -قسم التنسيق والمتابعة
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

رقم اإلجراءA.0.0/5 :

اسم الخدمة :تلق الشكاوي
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 5دقائق

-

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يتوجه المراجع إل قسم
التنسيق والمتابعة رلشح
موضوع الشكوى
الشكوى تحتاج تدخل المدير

ال

نعم

يتم توجيه المراجع لإلدارة أو
المراقبة أو القسم المختصة

يقوم السكرتب بابالغ المدير
بالموضوع ويتم ادخال صاحب
الشكوى إل المدير الجراء
الالزم

End

إدارة النقل البحري  -قسم التنسيق والمتابعة
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

رقم اإلجراءA.0.0/6:

اسم اإلجراء :تعميم القرارات
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
يوم عمل

-

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يكلف المدير رئيس قسم
التنسيق والمتابعة بإعداد
التعميم المطلوب

يعد السكرتب التعميم
المطلوب ويعرض عىل المدير

اعتماد

يطلع المدير عىل التعميم

تعديل

End
يقوم الموظف
المختص بتعميم
القرار

يتم حفظ نسخة ف
أرشيف اإلدارة

يرسل الموظف
المختص (قسم
التنسيق) التعميم
لكافة المراقبات

يعدل الموظف
المختص (قسم
التنسيق) التعميم
ويعرض عىل المدير
العتماده

إدارة النقل البحري  -قسم التنسيق والمتابعة
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

رقم اإلجراءA.0.0/7 :

اسم اإلجراء:إدخال االستئذانات المهمات الرسمية بالنظام اآلل

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

رتوقيع وختم المسئولي عىل االستئذان/المهمة
الرسمية

 10دقائق

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:

Start

يستلم الموظف المختص ورقة
االستئذان /المهمة الرسمية بعد
التأكد من التواقيع

يقوم الموظف المختص
بإدخال البيانات

يفتح الموظف المختص النظام
اآلل الدخال البيانات

End

يتم حفظ ورقة
االستئذان/المهمة
الرسمية بالملف الخاص
للموظف

يتم تكليف الموظف المختص وإعطائه حساب
ورقم رسي للنظام اآلل

إدارة النقل البحري  -قسم التنسيق والمتابعة
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.0.0/8 :

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
كتاب رسم من المسئول

الموظف المختص – المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

ف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم

إدارة النقل البحري  -قسم التنسيق والمتابعة
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مراقبة الرقابة الساحلية
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

مراقبة الرقابة الساحلية
اسم الخدمة/اإلجراء

رقم اإلجراء

رقم
الصفحة

قسم الدالئل المالحية
A.1.1/1
A.1.1/2
A.1.1/3
A.1.1/4
A.1.1/5
A.1.1/6
A.1.1/7
A.1.1/8
A.1.1/9
A.1.1/10

القيام بالجوالت التفقدية البحرية الدورية لصيانة الدالئل المالحية التابعة للوزارة
استالم بالغ عن عطل أضواء الدالئل المالحية
استالم بالغ عن غرق قطع بحرية/خطر مالح
اعتماد مواصفات الدالئل المالحية وأضوائها للجهات الخارجية
متابعة وصيانة الزوارق التابعة للوزارة
طلب احتياجات الزوارق والدالئل المالحية التابعة للوزارة من مخازن الوزارة
ر
اإلشاف والمتابعة عىل الدالئل المالحية التابعة للجهات األخرى
دراسة احتياجات البالد من الدالئل المالحية البحرية
إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

قسم المخططات ومسح األعماق
A.1.2/1
A.1.2/2
A.1.2/3
A.1.2/4
A.1.2/5
A.1.2/6
A.1.2/7
A.1.2/8
A.1.2/9
A.1.2/10
A.1.2/11
A.1.2/12

تحديث الخرائط البحرية
بيع الخرائط والمخططات
إعالن مالح إلضافة دليل مالح
إعالن مالح إلزالة دليل مالح
لتغيي موقع دليل مالح
إعالن مالح
ر
إعالن مالح للحوادث البحري
إعالن مالح للمنشآت والمشاري ع البحرية
استقبال التحذيرات المالحية ()NAVTEX
عمل مسح هيدروغراف دوري للمياه اإلقليمية الكويتية
عمل مسح هيدروغراف للمياه اإلقليمية الكويتية حسب طلب الجهات
إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

قسم التلوث البحري
A.1.3/1
A.1.3/2
A.1.3/2
A.1.3/3
A.1.3/4

التحقيق بحوادث التلوث البحري
إجراء مسح ميدائ للمناطق البحرية
إعداد اإلحصائية بحوادث التلوث البحري ورفعها للمنظمة البحرية
إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

48
49
50
51
52

قسم تشغيل وصيانة المحطات

قسم مستحدث سيتم إعداد الدليل اإلجرائ الحقا

إدارة النقل البحري  -مراقبة الرقابة الساحلية
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

قسم نظام حركة السفن

قسم مستحدث سيتم إعداد الدليل اإلجرائ الحقا

(بعد تنفيذ ر
مشوع المركز الوطن ألنظمة مرور السفن VTSوالبحث واإلنقاذ  SARوتطوير الدالئل المالحية )AtoN

إدارة النقل البحري  -مراقبة الرقابة الساحلية

25

الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

رقم اإلجراءA.1.1/1:

اسم الخدمة :القيام بالجوالت التفقدية البحرية الدورية لصيانة الدالئل المالحية
التابعة للوزارة
ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

توفي جميع االمكانيات والمستلزمات ألعمال
ر ر
الجوالت البحرية

حسب حالة الطقس

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
جدول الصيانة الدورية المعتمد من رئيس القسم

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
منوذج جدول الجوالت التفقدية البحرية

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم رئيس القسم بإعداد
جدول الجوالت التفقدية
لصيانة الدالئل المالحية
أو يكلف موظف مختص

يعتمد رئيس القسم
الجدول ويعمم عىل
المختصي
موظف القسم
ر

حفظ نسخة بأرشيف
القسم

يتم عرض التقرير عىل
المدير العتماده

يقوم الموظف المختص
بتجهي الزورق للقيام
ر
بالجولة

يتم عرض التقرير عىل
رئيس القسم العتماده ثم
يحول للمراقب لالعتماد

الموظفي
يخرج
ر
المختصي للقيام للجولة
ر
البحرية حسب األسماء
بالجدول المعتمد

بعد االنتهاء من
الجولة يقوم
المختصي
الموظفي
ر
ر
بإعداد تقرير

End

26
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رقم اإلجراءA.1.1/2:

اسم الخدمة :استالم بالغ عن عطل أضواء الدالئل المالحية

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

وصول بالغ عن العطل

 12ساعة  -حسب حالة الطقس

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج تلكيف

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

استالم بالغ عن
وجود عطل بأحد
أضواء الدالئل
المالحية

تابع للوزارة
تبعية الدليل المالح

يكلف رئيس القسم
من يراه مناسبا من
الموظفي
ر
المختصي
ر

يقوم الموظف
بتجهي
المختص
ر
الزورق للقيام
بالجولة

الموظفي
يخرج
ر
المختصي للقيام
ر
للجولة البحرية
الصالح العطل

تابع لجهات
أخرى
بعد االنتهاء من
الجولة يقوم
المختصي
الموظفي
ر
ر
بإعداد تقرير

يقوم الموظف المختص
بمراسلة الجهة التابع لها
الدليل المالح

يقوم الموظف المختص
بالتنسيق ومتابعة
الموضوع مع الجهة

استالم كتاب من الجهة
يفيد باتخاذ الالزم ويرفع
لرئيس القسم

يتم عرض التقرير عىل
رئيس القسم العتماده
ثم يحول للمراقب

يعتمده رئيس القسم
ويرفع للمراقب
لالطالع والعلم ويتم
حفظ نسخة بأرشيف
القسم

End

يعتمد من المدير
ويتم حفظ نسخة
بأرشيف القسم
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رقم اإلجراءA.1.1/3:

اسم الخدمة :استالم بالغ عن غرق قطع بحرية/خطر مالح

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

وصول بالغ

 12ساعة  -حسب حالة الطقس

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
منوذج تكليف

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

استالم بالغ عن
غرق قطعة بحرية

End

يتم حفظ
نسخة
بأررشيف
القسم

يكلف رئيس القسم من
الموظفي
يراه مناسبا من
ر
المختصي
ر

يعتمد من
المدير

يقوم الموظف المختص
بتجهي الزورق
ر

يتم عرض التقرير عىل
رئيس القسم العتماده ثم
يحول للمراقب العتماده

يخرج الموظف المختص
إلجراء الالزم ووضع الدليل
المالح عىل الخطر

بعد االنتهاء من الجولة
الموظفي
يقوم
ر
المختصي بإعداد تقرير
ر

يتم التنسيق مع قسم المخططات
ومسح األعماق ر
لنش إعالن مالح
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رقم اإلجراءA.1.1/4:

اسم الخدمة :اعتماد مواصفات الدالئل المالحية وأضوائها للجهات الخارجية

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

تطابق مواصفات الدالئل المالحية مع رشوط
ر
اإلدارة

يومي عمل
ر

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
كتاب رسم من اإلدارة – مواصفات الدليل المالح

رئيس القسم – المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد للقطاع

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يكلف رئيس القسم
الموظف المختص
بدراسة الموضوع
ومراجعتها

استالم طلب اعتماد مواصفات الدالئل
المالحية أو األضواء من الجهة الخارجية
بعد تحويله من الوكيل المساعد –
المدير – المراقب

End

وارسال الكتاب الرسم
لوكيل الوزارة الرساله
للجهة الطالبة

يقوم الموظف بدراسة
الموضوع وإعداد تقرير
مرفق بالكتاب الرسم
ورفعه لرئيس القسم

يتم حفظ نسخة ف
األرشيف

يعتمده رئيس التقرير
ويرفعه للمراقب للتدقيق
واالعتماد

يعتمد المدير ويرفعه
للوكيل المساعد العتماده

يتم التنسيق مع قسم المخططات ومسح
تأثيه
األعماق العتماد االحداثيات وعدم ر
عىل المالحة البحرية
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رقم اإلجراءA.1.1/5:

اسم اإلجراء :متابعة وصيانة الزوارق التابعة للوزارة

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

-

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج تلكيف

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يكلف رئيس القسم الموظف
المختص للقيام بمتابعة
وصيانة الزورق

يقوم الموظف بصيانة
الزورق

End

بعد االنتهاء من
األعمال يقوم
الموظف المختص
بإعداد تقرير

يحفظ بأرشيف
القسم

يعتمده المدير

يطلع رئيس القسم
عىل التقرير ويعتمده
ويرفعه للمراقب

يعتمده المراقب
ويرفعه للمدير
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رقم اإلجراءA.1.1/6:

اسم اإلجراء :طلب احتياجات الزوارق والدالئل المالحية التابعة للوزارة

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

ر
حاجة الزورق/الدليل المالح للقطع المطلوبة

 3أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

طلب الرصف

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يكلف رئيس القسم
الموظف المختص
للقيام بطلب الرصف
للقطع المطلوبة

End

يقوم الموظف
المختص بإعداد طلب
الرصف ويعرضه عىل
رئيس القسم

توفي القطع
يتم ر
المطلوبة

يعتمده رئيس القسم
ويحول للمراقب
لالعتماد

يعتمده المدير ثم
الوكيل المساعد
للقطاع

يراجع الموظف
المختص المخازن

يتم إعادة طلب
الرصف للقسم

يتقوم الموظف المختص بإعداد كتاب أو
بميرات الطلب ف بعض
تقرير مفصل ر
الحالت حسب طلب رئيس
القسم/المراقب
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اسم الخدمة :ا ر
إلشاف والمتابعة عىل الدالئل المالحية التابعة للجهات األخرى

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءA.1.1/7:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

توفي الزوارق
ر

حسب حالة الطقس

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
جدول الجوالت الدورية المعتمد من رئيس القسم

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
منوذج جدول الجوالت التفقدية البحرية

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم رئيس القسم بإعداد
جدول الجوالت التفقدية
لصيانة الدالئل المالحية
أو يكلف موظف مختص

يعتمد رئيس القسم
الجدول ويعمم عىل
المختصي
موظف القسم
ر

حفظ نسخة بأرشيف
القسم

يتم عرض التقرير عىل
المدير العتماده

يقوم الموظف المختص
بتجهي الزورق للقيام
ر
بالجولة

يتم عرض التقرير عىل
رئيس القسم العتماده ثم
يحول للمراقب لالعتماد

المختصي
الموظفي
يخرج
ر
ر
للقيام للجولة البحرية
حسب األسماء بالجدول
المعتمد

بعد االنتهاء من
الجولة يقوم
المختصي
الموظفي
ر
ر
بإعداد تقرير

End
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رقم اإلجراءA.1.1/8:

اسم الخدمة :دراسة احتياجات البالد من الدالئل المالحية البحرية

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

ر توفير االمكانيات والمستلزمات ألعمال
الجوالتالبحرية التفقدية

حسب اجراءات المسح الميدائ للمناطق البحرية

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
جدول الصيانة الدورية المعتمد من رئيس القسم

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
منوذج جدول الجوالت التفقدية البحرية

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم رئيس القسم بتكليف
المختصي لدراسة
الموظفي
ر
ر
احتياجات البالد من الدالئل
المالحية

يتم عمل الالزم حسب
توصيات المدير

يتم حفظ نسخة من
المستندات

يقوم رئيس القسم بمخاطبة
رئيس قسم المخططات
ومسح األعماق للمشاركة
بأعمال المسح الهيدروغراف

يتم عرض التقرير عىل
المدير العتماده وللتوجيه

يتم تحديد موعد مع
قسم المخططات
ومسح األعماق

يتم عرض التقرير عىل
رئيس القسم العتماده ثم
يحول للمراقب لالعتماد

يقوم رئيس القسم
بإخطار المراقب وأخذ
موافقته

بعد االنتهاء من
الجولة يقوم
المختصي
الموظفي
ر
ر
بإعداد تقرير

End
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رقم اإلجراءA.1.1/9:

اسم اإلجراء :إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج الإحصائية الربع الس نوية

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة

يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة
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اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.1.1/10:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
كتاب رسم من المسئول

الموظف المختص  -المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة منه

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

ف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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رقم اإلجراءA.1.2/1 :

اسم الخدمة :تحديث الخرائط البحرية

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

لحي دراسة الموضوع
ر

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
الكتاب الرسم من الجهة بطلب تحديث الخرائط مع
ذكر األسباب

رئيس القسم – المراقب  -المدير  -الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
كتاب رسم بعد تحويله من
المراقب – المدير

End

يقوم الموظف المختص بدراسة
الموضوع والتأكد من اإلحداثيات
الجغرافية عىل الخرائط البحرية
المحلية والدولية

يقوم الموظف المختص
بحفظ مستندات
الموضوع بالملفات
الخاصة بها

ويقوم الموظف المختص
بإعداد إعالن مالح باللغة
واإلنجليية وتزويده
العربية
ر
برقم تسلسىل

يقوم الموظف المختص بتعميم
اإلعالن عىل الجهات المعنية عن
ر
اإللكيوئ
الييد
طريق الفاكس أو ر
أو NAVTEX

إدارة النقل البحري  -مراقبة الرقابة الساحلية – قسم المخططات ومسح األعماق

يعتمد رئيس القسم والمراقب
تحديث الخرائط و اإلعالن المالح
ويتم تحويله للمدير والوكيل
المساعد للقطاع لالعتماد

يقوم الموظف المختص
الخرائط المالحية المحلية
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رقم اإلجراءA.1.2/2 :

اسم الخدمة :بيع الخرائط والمخططات
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

 1يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
الكتاب الرسم لطلب الخرائط بالنسبة للوزارات
والمؤسسات  -البطاقة المدنية بالنسبة لالفراد

الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير – الوكيل المساعد

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج طلب رشاء خرائط

مكتب مدير اإلدارة –مكتب الوكيل المساعد

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص
كتاب رسم بعد تحويله من
المراقب – المدير – الوكيل
المساعد لقطاع النقل

يعد الموظف المختص
كتاب للجهة الطالبة
بتوضيح نوعية الخرائط
والقيمة المطلوبة لها

الحضور الشخص
للمراجع لمراقبة المسح
( قسم المخططات
والمسح)

يقوم الموظف المختص
بأخذ نسخة من الكتاب

يقوم الموظف المختص
بتعبئة نموذج طلب
رشاء الخريطة

يتم تحويله للمدير وبعد
توقيعه يتحول للوكيل
المساعد

ويقوم بتحصيل الرسوم
المقررة

يسلم الموظف المختص
الخرائط والمخططات
للمراجع ويتم توقيعه عىل
االستالم

يوقع رئيس القسم
الكتاب ويتحول للمراقب
ليتم توقيعه

يتم إرسال الكتاب للجهة
المعنية
يحفظ الموظف
المختص نسخة
من المستندات

End
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رقم اإلجراءA.1.2/3:

اسم الخدمة إعالن مالح إلضافة دليل مالح

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

لحي دراسة الموضوع
ر

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
الكتاب الرسم من الجهة مرفق معه رسم توضيح
وكشف بإحداثيات الموقع مع ذكر سبب اإلضافة
ومواصفات الدليل المالح المطلوب إضافته

الموظف المختص – رئيس القسم  -المراقب  -المدير
 -الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج طلب اإضافة دليل ماليح

قسم الدالئل المالحية – مكتب مدير اإلدارة– مكتب
الوكيل المساعد

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
كتاب رسم بعد تحويله من
المراقب – المدير – الوكيل
المساعد لقطاع النقل

يدرس الموظف
المختص موقع الدليل
وتأثية عىل
المالح ر
المالحة البحرية

يعتمد رئيس القسم والمراقب
اإلعالن المالح ويتم تحويله
للمدير والوكيل المساعد
للقطاع لالعتماد

يقوم الموظف المختص
بإعداد إعالن مالح باللغة
واإلنجليية وتزويده
العربية
ر
برقم تسلسىل

يعد الموظف المختص
كتاب لقسم الدالئل
المالحية العتماد مواصفات
الدليل المالح

بعد دراسة الموضوع
من قسم الدالئل
المالحية

عدم اعتماد
المواصفات

اعتماد
المواصفات

ر
يشف المهندس
المختص عىل تركيب
الدليل المالح بالتسيق
مع الجهة المعنية

اعتماد

بعد دراسة موقع
الدليل من قبل
الموظف المختص
عدم اعتماد

يقوم الموظف المختص بتعميم
اإلعالن عىل الجهات المعنية
الييد
عن طريق الفاكس أو ر
ر
اإللكيوئ ويحفظ نسخة

يقوم الموظف المختص
بتحديث الخرائط
المالحية البحرية المحلية

End
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يعد الموظف المختص كتاب اخطار
للجهة المعنية ويتم توقيعه من رئيس
القسم – المراقب –المدير – الوكيل
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رقم اإلجراءA.1.2/4 :

اسم الخدمة:إعالن مالح إلزالة دليل مالح
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

لحي دراسة الموضوع
ر

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
الكتاب الرسم من الجهة مرفق معه رسم توضيح وكشف
بإحداثيات الموقع مع ذكر سبب اإلزالة – مواصفات الدليل

الموظف المختص – رئيس القسم -المراقب –
المدير -الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج طلب دليل ماليح

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص كتاب
رسم بعد تحويله من المراقب
– المدير – الوكيل المساعد
لقطاع النقل

ر
يشف المهندس
المختص عىل إزالة
الدليل المالح بالتسيق
مع الجهة المعنية

End

اعتماد

يدرس الموظف المختص
الموضوع العتماد إزالة
الدليل

يقوم الموظف المختص
بإعداد إعالن مالح باللغة
واإلنجليية وتزويده
العربية
ر
برقم تسلسىل

يقوم الموظف المختص
بتحديث الخرائط المالحية
البحرية المحلية

عدم اعتماد

يعتمد رئيس القسم
والمراقب اإلعالن المالح
ويتم تحويله للمدير والوكيل
المساعد للقطاع لالعتماد

يقوم الموظف المختص
بتعميم اإلعالن عىل الجهات
المعنية عن طريق الفاكس أو
ر
اإللكيوئ أو NAVTEX
الييد
ر
وحفظ نسخة
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يعد الموظف المختص كتاب
اخطار للجهة المعنية ويتم
توقيعه من رئيس القسم –
المراقب –المدير – الوكيل
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

رقم اإلجراءA.1.2/5 :

لتغيي موقع الدليل المالح
اسم الخدمة:إعالن مالح
ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

لحي دراسة الموضوع
ر

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

الموظف المختص – رئيس القسم -المراقب –
المدير -الوكيل المساعد للقطاع

الكتاب الرسم من الجهة مرفق معه رسم توضيح وكشف
التغيي -مواصفات الدليل
بإحداثيات الموقع مع ذكر سبب
ر

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج طلب دليل ماليح

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص
كتاب رسم بعد تحويله من
المراقب – المدير – الوكيل
المساعد لقطاع النقل

ر
يشف المهندس المختص
تغيي موقع الدليل
عىل ر
المالح بالتنسيق مع
الجهة المعنية

End

اعتماد

يدرس الموظف المختص
تغيي
الموضوع العتماد ر
موقع الدليل

يقوم الموظف المختص
بإعداد إعالن مالح باللغة
واإلنجليية وتزويده
العربية
ر
برقم تسلسىل

يقوم الموظف المختص
بتحديث الخرائط المالحية
البحرية المحلية

عدم اعتماد

يعتمد رئيس القسم والمراقب
اإلعالن المالح ويتم تحويله
للمدير والوكيل المساعد
للقطاع لالعتماد

يقوم الموظف المختص
بتعميم اإلعالن عىل
الجهات المعنية عن طريق
ر
اإللكيوئ
الييد
الفاكس أو ر
أو  NAVTEXوحفظ نسخة
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يعد الموظف المختص كتاب
اخطار للجهة المعنية ويتم
توقيعه من رئيس القسم –
المراقب –المدير – الوكيل
المساعد للقطاع
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

رقم اإلجراءA.1.2/6 :

اسم الخدمة إعالن مالح للحوادث البحرية

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

لحي دراسة الموضوع
ر

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
الكتاب الرسم من الجهة مرفق معه كشف
بإحداثيات الموقع

الموظف المختص – رئيس القسم -المراقب –
المدير -الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

قسم التلوث البحري – مكتب مدير اإلدارة – إدارة
التدقيق والجودة (مراقبة التحقيقات والبالغات) -
مكتب الوكيل المساعد

-

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص كتاب
رسم بعد تحويله من المراقب
– المدير – الوكيل المساعد
لقطاع النقل

يقوم الموظف المختص بإعداد
إعالن مالح باللغة العربية
واإلنجليية وتزويده برقم
ر
تسلسىل

يعتمد رئيس القسم
والمراقب اإلعالن المالح
ويتم تحويله للمدير والوكيل
المساعد للقطاع لالعتماد

End




يقوم الموظف المختص بتعميم
اإلعالن عىل الجهات المعنية عن
ر
اإللكيوئ أو
الييد
طريق الفاكس أو ر
 NAVTEXيتم حفظ نسخة

ر
يشف المهندس
المختص عىل موقع
الحادث بالتنسيق مع
الجهة المهنية

يتم التنسيق قسم التلوث البحري – إدارة التدقيق
والجودة (مراقبة التحقيقات والبالغات)
يتم تحديث الخرائط البحرية ف حال تأثر الحادث عىل
سالمة المالحية البحرية
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

رقم اإلجراءA.1.2/7:

اسم الخدمة إعالن مالح للمنشآت والمشاري ع البحرية

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

لحي دراسة الموضوع
ر

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
كتاب رسم من الجهة مرفق معه رسم توضيح
وكشف بإحداثيات الموقع مع ذكر معلومات عن
ر
المشوع/المنشأة

الموظف المختص – رئيس القسم -المراقب -مراقب
المشاري ع والتطوير -المدير -الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مراقبة المشاري ع والتطوير – مكتب مدير اإلدارة –
مكتب الوكيل المساعد

-

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص كتاب
رسم بعد تحويله من رئيس
القسم المراقب – المدير –
الوكيل المساعد لقطاع النقل

يقوم الموظف المختص بالمراجعة
وإعداد كتاب لمراقبة المشاري ع
والتطوير لدراسة الموضوع

يقوم الموظف المختص بتعميم
اإلعالن عىل الجهات المعنية عن
ر
اإللكيوئ
الييد
طريق الفاكس أو ر
أو  NAVTEXوحفظ نسخة

يعتمد رئيس القسم
والمراقب اإلعالن المالح
ويتم تحويله للمدير والوكيل
المساعد للقطاع لالعتماد

يقوم الموظف المختص
بتحديث الخرائط
المالحية البحرية
المحلية

يوقع رئيس القسم والمراقب
الكتاب ويتحول لمراقبة
المشاري ع والتطوير
اعتماد

يقوم الموظف المختص
بإعداد إعالن مالح باللغة
واإلنجليية وتزويده
العربية
ر
برقم تسلسىل

يتم حفظ نسحة
بالملف

بعد دراسة الموضوع من مراقبة
المشاري ع والتطوير والرد من
قبلهم

عدم
اعتماد

ر
يشف المهندس
ر
المختص عىل مشوع
/المنشأة بالتنسيق مع
الجهة المعنية

يعد الموظف المختص كتاب
اخطار للجهة المعنية ويتم
توقيعه من رئيس القسم –
المراقب –المدير – الوكيل
المساعد للقطاع

End
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

رقم اإلجراءA.1.2/8:

اسم الخدمة :استقبال التحذيرات المالحية ()NAVTEX

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

لحي دراسة الموضوع
ر

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
الكتاب الرسم من المركز المالح التاسع المعتمد من
المنطقة المالحية ()NAVTEX IX

الموظف المختص  -رئيس القسم  -المراقب – المدير
– الوكيل المساعد

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

رول وريق حراري خاص ابجلهاز

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد للقطاع

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
عي
التحذيرات المالحية ر
جهاز استقبال التحذيرات
المالحية ()NAVTEX

يقوم الموظف المختص
بتعميم اإلعالن عىل الجهات
المعنية عن طريق الفاكس أو
ر
اإللكيوئ
الييد
ر

يقوم الموظف المختص
بحفظ مستندات
الموضوع بالملفات
الخاصة بها

يقوم الموظف المختص
بدراسة التحذيرات وتحويل
مايخص دولة الكويت إىل
رئيس القسم

يقوم الموظف المختص
بتحديث الخرائط المالحية
المحلية

يقوم رئيس القسم بتحويل
الموضوع إىل الموظف
المختص

يعتمد رئيس القسم والمراقب
اإلعالن المالح ويتم تحويله
للمدير والوكيل المساعد للقطاع
لالعتماد

ويقوم الموظف المختص
بمتابعة الموضوع مع المركز
المالح المعتمد ومراسلتها
ر
اإللكيوئ
الييد
عي ر
ر

ويقوم الموظف المختص بإعداد
إعالن مالح باللغة العربية
واإلنجليية وتزويده برقم تسلسىل
ر

End

إدارة النقل البحري  -مراقبة الرقابة الساحلية – قسم المخططات ومسح األعماق

43

الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

رقم اإلجراءA.1.2/9 :

اسم اإلجراء :عمل مسح هيدروغراف دوري للمياه اإلقليمية الكويتية

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

حسب إجراءات المسح

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد للقطاع

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يكلف رئيس
القسم/المراقب فريق
للتحضي لعملية
عمل
ر
المسح

يقوم الفريق
بتجهي قارب
ر
المسح وجدولة
منطقة المسح

End




يخرج الفريق
المكلف بعملية
للقيام بعملية
المسح

يتم اصدار مخططات
المسح ويتم حفظها عىل
شكل ر
ورف وقرص مدمج

بعد االنتهاء من عملية
المسح يقوم الفريق
بإعداد تقرير ورفعه
لرئيس القسم

ر
يشف المهندس المختص
عىل إصدار مخططات
المسح الهيدروغراف

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفع
للمراقب لالعتماد

يعتمده المدير ويتم
إعادته للموظف
المختص

يتم عمل المسح الدوري ف حال توفر المعددات واألجهزة الالزمة
ف حال دعت الحاجة:
يتم تحديث الخرائط المالحية
يتم إصدار إعالن مالح
يتم التنسيق مع قسم الدالئل المالحية لعمل الالزم
-
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

رقم اإلجراءA.1.2/10 :

اسم الخدمة :عمل مسح هيدروغراف للمياه اإلقليمية الكويتية حسب طلب الجهات

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

حسب إجراءات المسح

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
الكتاب الرسم من الجهة مرفق معه كشف
باإلحداثيات الجغرافية لمنطقة المسح

الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير – الوكيل المساعد

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد للقطاع

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
كتاب رسم بعد تحويله من
الوكيل المساعد – المدير
المراقب – رئيس القسم

يعتمده المراقب
والمدير والوكيل
المساعد

يتم حفظ نسخة
وإرساله للجهة

يكلف رئيس
القسم فريق عمل
للتحضي لعملية
ر
المسح

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب مرفق به
المخططات ويتم
توقيعه من رئيس القسم

End

يخرج الفريق
المكلف بعملية
للقيام بعملية
المسح

يتم اصدار مخططات
المسح ويتم حفظها
عىل شكل ر
ورف
وقرص مدمج




بعد االنتهاء من عملية
المسح يقوم الفريق
بإعداد تقرير ورفعه
لرئيس القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفع
للمراقب لالعتماد

ر
يشف المهندس
المختص عىل إصدار
مخططات المسح
الهيدروغراف

يعتمده المدير ويتم
إعادته للموظف
المختص

يتم عمل المسح الدوري ف حال توفر المعدات واألجهزة الالزمة
ف حال دعت الحاجة:
يتم تحديث الخرائط المالحية
يتم إصدار إعالن مالح
يتم التنسيق مع قسم الدالئل المالحية لعمل الالزم
-
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

رقم اإلجراءA.1.2/11:

اسم اإلجراء :إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم– المراقب  -المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج الإحصائية الربع الس نوية

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة

إدارة النقل البحري  -مراقبة الرقابة الساحلية – قسم المخططات ومسح األعماق

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

رقم اإلجراءA.1.2/12:

اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
كتاب رسم من المسئول

الموظف المختص – المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة منه

إدارة النقل البحري  -مراقبة الرقابة الساحلية – قسم المخططات ومسح األعماق

ف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

رقم اإلجراءA.1.3/1:

اسم اإلجراء :التحقيق بحوادث التلوث البحري

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 5 –3يوم عمل ف حال استكمال اإلجراءات من
الجهات ذات العالقة

بالغ خط أو هاتف

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

المساح البحري  -رئيس القسم – المدير

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
-

قسم المخططات ومسح األعماق  -إدارة التدقيق
والجودة (مراقبة التحقيقات والبالغات)

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

تأشية
يستلم الموظف المختص البالغ بعد ر
المراقب-المدير -الوكيل المساعد للقطاع أو
ر
المباش من الجهة
عن طريق االتصال

يقوم المساح بمعاينة
منطقة التلوث

يقر ربان السفينة بتحمل
مسئولية التلوث

تحجز السفينة

مخاطبة الجهات المعنية
للتحقيق بالتلوث

يتم تحديد مصدر  ,كمية,ونوع
التلوث (السفينة /األرصفة)
من األرصفة

من السفينة

يحقق المساح مع ربان السفينة
ر
اعياف

تحجز السفينة

عدم ر
اعياف

يأخذ المساح عينات من
السفينة ومصدر التلوث ويتم
مختيات الهيئة العامة
إرسالها
ر
للبيئة

يقدم مالك السفينة الضمان
الماىل

لحي مخاطبة
االستمرار بحجز السفينة ر
الجهات ر
الن قامت بتنظيف المنطقة
الفواتي (تكلفة التنظيف)
الملوثة لتقديم
ر

التطابق

نتائج االختبار

عدم التطابق

اإلفراج عن السفينة

يعد المساح تقرير فن ويرفعه
لرئيس القسم والمدير




يتم التنسيق مع قس مسح األعماق والمخططات – وإدارة التدقيق والجودة
(مراقبة التحقيقات والبالغات) إلجراء الالزم كل بما يخصه
ف حال تحويل الحادث إىل النيابة العامة يتم أخذ أقوال المساح

End

إدارة النقل البحري  -مراقبة الرقابة الساحلية – قسم التلوث البحري
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رقم اإلجراءA.1.3/2:

اسم اإلجراء :إجراء مسح ميدائ للمناطق البحرية

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

 2 – 1يوم عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

المساح البحري  -رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج تلكيف

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يكلف رئيس القسم المساح البحري
للقيام بالجولة الميدانية مع تحديد
المنطقة

يتم حفظ نسخة بالملف
End

يخرج المساح البحري للمنطقة
المطلوبة إلجراء المسح والتأكد
من وجود تلوث بحري من عدمه

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة للتوجيه

إدارة النقل البحري  -مراقبة الرقابة الساحلية – قسم التلوث البحري

بعد انتهاء الجولة يعد المساح
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

اسم اإلجراء :إعداد إحصائية بحوادث التلوث البحري ورفعها للمنظمة البحرية

ر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.1.3/3:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

المساح البحري  -رئيس القسم  -المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يكلف رئيس القسم الموظف
المختص بإعداد إحصائية بعدد
حوادث التلوث البحرية

End

يرفع الموظف المختص
اإلحصائية لموقع
المنظمة الدولية

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة لالعتماد

إدارة النقل البحري  -مراقبة الرقابة الساحلية – قسم التلوث البحري

يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة
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رقم اإلجراءA.1.3/4:

اسم اإلجراء :إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة

نموذج اإلحصائية الرب ع السنوية

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة

إدارة النقل البحري  -مراقبة الرقابة الساحلية – قسم التلوث البحري

يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة
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اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.1.3/5:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
كتاب رسم من المسئول

الموظف المختص – المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة منه

إدارة النقل البحري  -مراقبة الرقابة الساحلية – قسم التلوث البحري

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

ف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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مراقبة دولة امليناء
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

مراقبة دولة امليناء
اسم الخدمة/اإلجراء

رقم اإلجراء

رقم الصفحة

قسم الرقابة والتفتيش عىل السفن األجنبية
A.2.1/1
A.2.1/2
A.2.1/3
A.2.1/4
A.2.1/5
A.2.1/6

إعداد حرص يوم بالسفن القادمة
الرقابة والتفتيش عىل السفن األجنبية
(البتستو)
اصدار مذكرة احتجاج ر
إصدار ترصي ح عمل مؤقت
إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

55
56
57
58
59
60

قسم الرقابة عىل الموائ

قسم مستحدث سيتم إعداد الدليل اإلجرائ الحقا

إدارة النقل البحري  -مراقبة دولة الميناء

54

الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

رقم اإلجراءA.2.1/1:

اسم اإلجراء :إعداد حرص يوم بالسفن القادمة
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

متابعة مذكرة تفاهم الرياض لرقابة الدولة عىل الميناء
– أو أي مذكرة أخرى تخص الموضوع وتكون دولة
الكويت طرف فيها

يوميا

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
كشف السفن القادمة من مراقبة دولة العلم (قسم
الوكاالت

ضابط الرقابة والتفتيش – رئيس القسم

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج حرص السفن

مراقبة دولة العلم (قسم الوكاالت)

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يكلف رئيس القسم ضابط
الرقابة والتفتيش إلعداد الكشف
اليوم للسفن وحرصها

يقوم ضابط الرقابة والتفتيش باالطالع عىل
مذكرات التفاهم وكشف السفن القادمة من
مراقبة دولة العلم (قسم الوكاالت)

يقوم ضابط الرقابة
والتفتيش بحرص
السفن

يعرض الكشف عىل
رئيس القسم

يعتمد رئيس القسم الكشف

End

يتم حرص السفن وفقا لآلئ:
 السفن الت تزور الميناء للمرة األوىل أو بعد غياب  6أشهر أو أكبر السفن الت رصح لها بمغادرة إحدى الدول الموقعة عىل مذكرة التفاهم ربشط تصحيح
المخالفات الفنية
 السفن الت تحمل بضائع خطرة أو ملوثة السفن الت تم اإلبالغ عنها لوجود مخالفات فنية تؤثر عىل السالمة أو البيئية البحرية السفن الت تحمل شهادات منتهية الصالحية -السفن الت تم اإلبالغ عن شطبها من دولة العلم ألسباب تتعلق بالسالمة البحرية

إدارة النقل البحري  -مراقبة دولة الميناء – قسم الرقابة والتفتيش عىل السفن األجنبية
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رقم اإلجراءA.2.1/2:

اسم اإلجراء:التفتيش والرقابة عىل السفن األجنبية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

وجود كشف بالسفن القادمة معتمدة من رئيس
القسم

يوميا

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

ضابط الرقابة والتفتيش عىل السفن األجنبية

النماذج المستخدمة:

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
-

نموذج التفتيش  – Aنموذج التفتيش B

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم ضابط الرقابة والتفتيش كشف
السفن القادمة والمعتمد من رئيس القسم

يقوم ضابط الرقابة والتفتيش بزيارة
السفينة واالطالع عىل جميع الشهادات
والوثائق الموجودة لدى ربان السفينة

يوقع ضابط الرقابة
والتفتيش النموذج ويسلم
لربان السفينة نسخة

عدم وجود مخالفات

يدون ضابط الرقابة بيانات
السفينة وصالحية شهاداتها
ونتيجة الكشف والمعاينة
بنموذج A

مخالفات جسيمة

يقوم ضابط الرقابة والتفتيش
بحجز السفينة حت يتم تصحيح
المخالفات

يدون ضابط الرقابة والتفتيش
المالحظات بنموذج  Bيوقع عليه
ويسلم لربان السفينة نسخة

غب جسيمة
مخالفات ر
ميناء آخر
يدون ضابط الرقابة والتفتيش
المالحظات بنموذج  Bيوقع
عليه ويسلم لربان السفينة
نسخة

السماح للسفينة باإلبحار

يقوم ضابط الرقابة والتفتيش
بإدخال البيانات بمذكرة التفاهم

End

يقوم ضابط الرقابة والتفتيش
بإبالغ دولة علم السفينة وهيئة
تصنيفها والمنظمة ومالكها أو
مشغلها أو رشكة إدارتها

إمكانية تصحيح
المخالفات ف الميناء أو
ميناء آخر
ف الميناء
يبلغ ضابط الرقابة والتفتيش
دولة علم السفينة وهيئة
تصنيفها والمنظمة ومالكها أو
مشغلها أو رشكة إدارتها

يقوم ضابط الرقابة
والتفتيش بالكشف
تم تصحيح المخالفات عىل المخالفات

بعد تصحيح المخالفات من قبل
ربان السفينة أو مالكها أو مشغلها
أو رشكة إدارتها

لم يتم تصحيح المخالفات

إدارة النقل البحري  -مراقبة دولة الميناء – قسم الرقابة والتفتيش عىل السفن األجنبية
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رقم اإلجراءA.2.1/3:

(البتستو)
اسم الخدمة :مذكرة احتجاج ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

يجب اإلبالغ قبل  24ساعة من موعد وصول
السفينة

 2 –1يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

ضابط الرقابة والتفتيش

تقرير الربان – السجل اليوم للسفينة

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

المراقبة

نموذج مذكرة االحتجاج

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم ضابط الرقابة والتفتيش بالغ من وكيل
السفينة المتواجدة ف المياه اإلقليمية الكويتة أو
إحدى موائ الكويت عن طريق حضوره
شخصيا أو اتصال هاتف

End

يقوم ضابط الرقابة
والتفتيش بتسليم مذكرة
االحتجاج األصلية لربان
السفينة

يراجع ضابط الرقابة
والتفتيش المعلومات
ويحدد موعد للمعاينة

يعاين ضابط الرقابة والتفتيش
البضاعة ويدون المالحظات
ويرفقهم مع تقرير الربان ونموذج
المذكرة المعبأة من قبل الربان

يقوم ضابط الرقابة
والتفتيش بحفظ نسخة
بالملف

إدارة النقل البحري  -مراقبة دولة الميناء – قسم الرقابة والتفتيش عىل السفن األجنبية

يقوم ضابط الرقابة
والتفتيش بتحصيل الرسوم
المقررة
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رقم اإلجراءA.2.1/4:

اسم الخدمة:إصدار ترصي ح عمل مؤقت
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

ذكر اسم ورقم ر
المشوع

10–5أيام عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
صور شهادات السفنية أو القطعة البحرية  -شهادة
تسجيل السفنية أو القطعة البحرية األصلية

ضابط الرقابة والتفتيش -المراقب – مدير اإلدارة–
الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

المراقبة –مراقبة التسجيل وشئون البحارة  -مكتب
مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

نموذج ترصي ح عمل

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم ضابط الرقابة والتفتيش الكتاب
والنموذج المعبأ من وكيل السفنية بعد
تأشبة المراقب-المدير -الوكيل
ر
المساعد للقطاع

يقوم ضابط الرقابة
والتفتيش بمراجعة
المعلومات وتحديد موعد
للتفتيش

مطابق

موعد التفتيش
غب مطابق
ر

يقوم ضابط الرقابة والتفتيش
بتسليم الشهادة لوكيل السفينة
مقابل أخذ شهادة تسجيل
السفينة األصلية

يقوم ضابط الرقابة
والتفتيش بإرسال
نسخة للحفظ بملف
تصاري ح العمل

يقوم ضابط الرقابة
والتفتيش بتحصيل
الرسوم المقررة

يقوم ضابط الرقابة والتفتيش
بإصدار ترصي ح العمل وإرسالها
للمراقب والمدير والوكيل
المساعد ليتم اعتماداها

End
نموذج الترصي ح يكون
من ثالثة شهور لغاية سنة
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رقم اإلجراءA.2.1/5:

اسم اإلجراء :إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب– المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة

نموذج اإلحصائية الرب ع السنوية

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة

يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة
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59

الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءA.2.1/6:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
كتاب رسم من المسئول

الموظف المختص  -المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة منه

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

ف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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مراقبة دولة العلم
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مراقبة دولة العلم
اسم الخدمة/اإلجراء

رقم اإلجراء

رقم الصفحة

قسم الرقابة الجنوبية
A.3.1/1
A.3.1/2
A.3.1/3
A.3.1/4
A.3.1/5
A.3.1/6
A.3.1/7
A.3.1/8
A.3.1/9
A.3.1/10
A.3.1/11
A.3.1/12
A.3.1/13
A.3.1/14
A.3.1/15
A.3.1/16
A.3.1/17
A.3.1/18

مسح القوارب والسفن
تفتيش القوارب والسفن
مسح الدراجة البحرية
تفتيش الدراجة البحرية
االحتجاج(البتستو)
مذكرة
ر
إصدار شهادة أجهزة السالمة الراديو
تجديد سنوي شهادة أجهزة السالمة الراديو
إصدار شهادة معدات السالمة الدولية لسالمة األرواح ف البحار
تجديد سنوي شهادة معدات السالمة الدولية لسالمة األرواح ف البحار
إصدار شهادة خط الشحن  Load Lineحسب حمولة السفينة
تجديد سنوي شهادة خط الشحن Load Line
الغب خاضعة لألحكام الدولية والت
إصدار شهادة سالمة معدات السفن ر
تكون حمولتها من  150طن –م لغاية  500طن)
الغب خاضعة لألحكام الدولية والت
إصدار شهادة سالمة معدات السفن ر
تكون حمولتها أقل من  150طن وأطول من  12مب (للصيد)
سجل بمعدات السالمة للسفينة
إصدار شهادة قياس وحمولة وشهادة مسح
إصدار شهادة إعفاء
إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

قسم الرقابة الوسىط
A.3.2/1
A.3.2/2
A.3.2/3
A.3.2/4
A.3.2/5
A.3.2/6
A.3.2/7
A.3.2/8
A.3.2/9
A.3.2/10
A.3.2/11
A.3.2/12
A.3.2/13

مسح القوارب والسفن
تفتيش القوارب والسفن
مسح الدراجة البحرية
تفتيش الدراجة البحرية
االحتجاج(البتستو)
مذكرة
ر
إصدار شهادة أجهزة السالمة الراديو
تجديد سنوي شهادة أجهزة السالمة الراديو
إصدار شهادة معدات السالمة الدولية لسالمة األرواح ف البحار
تجديد سنوي شهادة معدات السالمة الدولية لسالمة األرواح ف البحار
إصدار شهادة خط الشحن  Load Lineحسب حمولة السفينة
تجديد سنوي شهادة خط الشحن Load Line
الغب خاضعة لألحكام الدولية والت
إصدار شهادة سالمة معدات السفن ر
تكون حمولتها من  150طن –م لغاية  500طن)
الغب خاضعة لألحكام الدولية والت
إصدار شهادة سالمة معدات السفن ر
تكون حمولتها أقل من  150طن وأطول من  12مب (للصيد)
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A.3.2/14
A.3.2/15
A.3.2/16
A.3.2/17
A.3.2/18

سجل بمعدات السالمة للسفينة
إصدار شهادة قياس وحمولة وشهادة مسح
إصدار شهادة إعفاء
إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

95
96
97
98
99

قسم الرقابة الشمالية
A.3.3/1
A.3.3/2
A.3.3/3
A.3.3/4
A.3.3/5
A.3.3/6
A.3.3/7

مسح القوارب والسفن
تفتيش القوارب والسفن
مسح الدراجة البحرية
تفتيش الدراجة البحرية
الغب خاضعة لألحكام الدولية والت
إصدار شهادة سالمة معدات السفن ر
تكون حمولتها أقل من  150طن وأطول من  12مب (للصيد)
إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

100
101
102
103
104
105
106

قسم الوكاالت
A.3.4/1
A.3.4/2
A.3.4/3
A.3.4/4
A.3.4/5
A.3.4/6
A.3.4/7
A.3.4/8
A.3.4/9
A.3.4/10
A.3.4/11
A.3.4/12
A.3.4/13
A.3.4/14
A.3.4/15
A.3.4/16
A.3.4/17
A.3.4/18

تسجيل قيد وكالة بحرية
تجديد قيد وكالة بحرية
إلغاء أو شطب وكالة بحرية من قبل الوكيل
إلغاء أو شطب وكالة بحرية
إعادة قيد وكالة بحرية
تذكب بانتهاء قيد الوكالة البحرية
إخطار ر
تسجيل خط مالح منظم
إلغاء خط مالح منظم
تعديل عىل اسم الخط المالح
تسجيل باخرة منتظمة
إلغاء باخرة منتظمة
تعديل عىل اسم وجنسية الباخرة المنتظمة
اصدار بدل فاقد /بدل تالف للشهادة األصلية
اصدار ترصي ح دخول باخرة مستأجرة أو منتظمة
خدمة لمن يهمه األمر
ر
غب مقيدة بوزارة المواصالت
تسجيل وكالة لخط مالح لشكة ر
إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول
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114
115
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118
119
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121
122
123
124
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رقم اإلجراءA.3.1/1:

اسم الخدمة :مسح القوارب والسفن
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

توفر معدات السالمة عىل ظهر القارب /السفينة
 -كتابة اسم ورقم رسم عىل القارب/السفينة

 2 – 1يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
وثائق ما يثبت ملكية السفن بعد اعتمادها من
مراقبة التسجيل وشئون البحارة

المفتش/المساح

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مراقبة التسجيل وشئون البحارة

شهادة المسح  +نموذج التفتيش

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش/المساح طلب
المسح من المراجع بعد إجراءات
ق مراقبة التسجيل وشئون

البحارة
مكن القارب المراد مسحه
خارج المركز

مرىس بحري

يحدد المفتش/المساح
موعد للمسح ف أحد
المراكز الخارجية

غب مطابق
ر

End

يقوم المفتش/المساح
بتسليم المراجع المستندات
الستكمال اإلجراءات مراقبة
التسجيل وشئون البحارة

يقوم المفتش/المساح بالمسح
والتأكد من البيانات المدونة عىل
القطعة البحرية وفقا للنموذج
والمستندات

مطابق

يقوم المفتش/المساح
بإصدار ملصق متسلسل
للقارب وإصدار شهادة
المسح (قياس الحمولة)
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رقم اإلجراءA.3.1/2:

اسم الخدمة :تفتيش القوارب والسفن
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

توفر معدات السالمة عىل ظهر القارب /السفينة

 2 –1يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

المفتش/المساح

التأمي – صورة البطاقة المدنية
دفب القارب –
ر

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مراقبة التسجيل وشئون البحارة

نموذج التفتيش

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم المفتش/المساح طلب
التفتيش من المراجع مع المستندات
المطلوبة بعد إجراءات مراقبة
التسجيل وشئون البحارة
مكن القارب المراد تفتيشه
خارج المركز

مرىس بحري

يحدد المفتش/المساح
موعد للتفتيش ف أحد
المراكز الخارجية

يقوم المفتش/المساح بالتفتيش
والتأكد من البيانات المدونة عىل
القطعة البحرية وفقا للنموذج
والمستندات

غب مطابق
ر





بإمكان المراجع التوجه ر
مباشة للمراكز
الخارجية ويكون تحصيل الرسوم المقررة
بالمراكز الخارجية
إذا كان التفتيش لحالة بدل فاقد/تالف يتم
اصدار ملصق جديد

End

إدارة النقل البحري  -مراقبة دولة العلم – قسم الرقابة الجنوبية
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يقوم المفتش/المساح
بتسليم المراجع
المستندات الستكمال
اإلجراءات بمراقبة
التسجيل وشئون
البحارة
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رقم اإلجراءA.3.1/3:

اسم الخدمة :مسح الدراجة البحرية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 2 – 1يوم عمل

توفب سبة النجاة – كتابة الرقم الرسم
ر

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
وثائق مايثبت ملكية الدراجة البحرية بعد
اعتمادها من مراقبة التسجيل وشئون البحارة

المفتش

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مراقبة التسجيل وشئون البحارة

شهادة المسح

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش طلب المسح من
المراجع بعد إجراءات مراقبة

التسجيل وشئون البحارة
مكن الدراجة البحرية المراد مسحها
خارج المركز

خارح
موقع ر
(تأجب)
ر
يحدد المفتش موعد
للمسح ف أحد المراكز
الخارجية

غب مطابق
ر

End

يقوم المفتش بالمسح والتأكد من
البيانات المدونة عىل الدراجة البحرية
وفقا للنموذج والمستندات

يقوم المفتش بتسليم
المراجع المستندات
الستكمال اإلجراءات مراقبة
التسجيل وشئون البحارة

إدارة النقل البحري  -مراقبة دولة العلم – قسم الرقابة الجنوبية
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يقوم المفتش
بإصدار ملصق
تسلسل للدراجة
البحرية
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رقم اإلجراءA.3.1/4:

اسم الخدمة :تفتيش الدراجة البحرية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 2 –1يوم عمل

توفر سبة النجاة

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
التأمي – صورة البطاقة
دفب الدراجة البحري –
ر
المدنية

المفتش

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مراقبة التسجيل وشئون البحارة

نموذج التفتيش

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش طلب التفتيش
من المراجع مع المستندات
المطلوبة بعد إجراءات مراقبة
التسجيل وشئون البحارة
مكان الدراجة البحرية المراد تفتيشها
خارج المركز

مرىس بحري

يحدد المفتش موعد
للتفتيش ف أحد المراكز
الخارجية

غب مطابق
ر




بإمكان المراجع التوجه ر
مباشة للمراكز
الخارجية ويكون تحصيل الرسوم المقررة
بالمراكز الخارجية

يقوم المفتش بالتفتيش والتأكد
البيانات الدونة عىل الدراجة البحرية
وفقا للنموذج والمستندات

End

إذا كان التفتيش لحالة بدل فاقد/تالف
يتم اصدار ملصق جديد
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يقوم المفتش بتسليم
المراجع المستندات
الستكمال اإلجراءات بمراقبة
التسجيل وشئون البحارة
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رقم اإلجراءA.3.1/5:

(البتستو)
اسم الخدمة :مذكرة احتجاج ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

يجب اإلبالغ قبل  24ساعة من موعد وصول
السفينة

 2 –1يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

المفتش/المساح البحري

تقرير الربان

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

نموذج مذكرة االحتجاج

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش/المساح بالغ من
وكيل السفينة المتواجدة ف المياه
اإلقليمية الكويتية أو إحدى موائ
الكويت عن طريق حضوره
شخصيا أو اتصال هاتف

End

يراجع المفتش/المساح
المعلومات ويحدد موعد
للمعاينة

يقوم المفتش/المساح
بتسليم مذكرة االحتجاج
األصلية لربان السفينة

يقوم المفتش/المساح
بحفظ نسخة بالملف
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يعاين المفتش/المساح
البضاعة ويدون المالحظات
ويرفقهم مع تقرير الربان
ونموذج المذكرة المعبأة من
قبل الربان

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم المقررة
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رقم اإلجراءA.3.1/6:

اسم الخدمة :إصدار شهادة أجهزة سالمة الراديو
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

اخطار اإلدارة بموعد وصول السفينة قبل  72إذا
كانت خارج الكويت

 5 –3يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
كتاب من مالك السفينة بالرغبة ف اصدار الشهادة -
رخصة هيئة االتصاالت  CITRAباألجهزة الالسلكية

المفتش/المساح -المراقب – مدير اإلدارة

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

نموذج شهادة سالمة الراديو

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش/المساح الكتاب
والنموذج المعبأ من مالك السفينة
تأشبة المراقب-المدير-
بعد ر
الوكيل المساعد للقطاع

داخل المياه االقليمية الكويتية

مكان تواجد السفينة

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للتفتيش

غب مطابق
ر

موعد التفتيش

خارج المياه االقليمية الكويتية

تفويض هيئة تصنيف
معتمدة إلصدار الشهادة

مطابق

End
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يتم إصدار الشهادة بعد
اعتمادها من
المفتش/المساح
والمراقب والمدير

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة
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رقم اإلجراءA.3.1/7:

اسم الخدمة :تجديد سنوي لشهادة أجهزة سالمة الراديو
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

اخطار اإلدارة بموعد وصول السفينة قبل  72إذا
كانت خارج الكويت

 5 –3يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
كتاب من مالك السفينة بالرغبة ف اصدار الشهادة -
رخصة هيئة االتصاالت  CITRAباألجهزة الالسلكية

المفتش/المساح– المراقب

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش/المساح الكتاب
والنموذج المعبأ من مالك السفينة
تأشبة المراقب-المدير-
بعد ر
الوكيل المساعد للقطاع

داخل المياه االقليمية الكويتية

مكان تواجد السفينة

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للتفتيش

غب مطابق
ر

موعد التفتيش

خارج المياه االقليمية الكويتية

تفويض هيئة تصنيف
معتمدة للتصديق عىل
الشهادة

مطابق

End
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يقوم المفتش/المساح
بتوقيع التجديد السنوي
عىل الشهادة وإرسالها
للمراقب ليتم اعتماداها

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة
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رقم اإلجراءA.3.1/8:

اسم الخدمة:إصدار شهادة معدات السالمة الدولية لسالمة األرواح ف البحار
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

اخطار اإلدارة بموعد وصول السفينة قبل  72إذا
كانت خارج الكويت

 3–2يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

المفتش/المساح مدير اإلدارة  -المراقب

كتاب من مالك السفينة بطلب الشهادة

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج شهادة معدات السالمة الدولية لسالمة
األرواح

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش/المساح الكتاب
والنموذج المعبأ من مالك السفينة
تأشبة المراقب-المدير-
بعد ر
الوكيل المساعد للقطاع

داخل المياه االقليمية الكويتية

مكان تواجد السفينة

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للتفتيش

غب مطابق
ر

موعد التفتيش

خارج المياه االقليمية الكويتية

تفويض هيئة تصنيف
معتمدة إلصدار الشهادة

مطابق

End
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يتم إصدار الشهادة بعد
اعتمادها من
المفتش/المساح
والمراقب والمدير

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة
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اسم الخدمة :تجديد سنوي شهادة معدات السالمة الدولية لسالمة األرواح ف
البحار
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.3.1/9:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

اخطار اإلدارة بموعد وصول السفينة قبل  72إذا
كانت خارج الكويت

 5–3يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

المفتش/المساح  -المراقب

كتاب من مالك السفينة بطلب تجديد الشهادة

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج شهادة معدات السالمة الدولية لسالمة
األرواح

مكتب مدير اإلدارة -مكتب الوكيل المساعد

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش/المساح الكتاب
والنموذج المعبأ من مالك السفينة
تأشبة المراقب-المدير-
بعد ر
الوكيل المساعد للقطاع
داخل المياه االقليمية الكويتية

مكان تواجد السفينة

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للتفتيش

غب مطابق
ر

خارج المياه االقليمية الكويتية

تفويض هيئة تصنيف
معتمدة للتصديق عىل
الشهادة

مطابق

موعد التفتيش

End
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يقوم المفتش/المساح
بتوقيع التجديد السنوي
عىل الشهادة وإرسالها
للمراقب ليتم اعتماداها

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة
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اسم الخدمة :إصدار شهادة خط الشحن الدول  Load Lineحسب حمولة
السفينة
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.3.1/10:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

اخطار اإلدارة بموعد وصول السفينة قبل  72إذا
كانت خارج الكويت

 3–2يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

المفتش/المساح  -المراقب –مدير اإلدارة

كتاب من مالك السفينة بطلب الشهادة

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

نموذج شهادة خط الشحن الدول

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش/المساح الكتاب
والنموذج المعبأ من مالك السفينة
تأشبة المراقب-المدير-
بعد ر
الوكيل المساعد للقطاع

داخل المياه االقليمية الكويتية

مكان تواجد السفينة

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للتفتيش

غب مطابق
ر

موعد التفتيش

خارج المياه االقليمية الكويتية

تفويض هيئة تصنيف
معتمدة إلصدار الشهادة

مطابق

End
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يتم إصدار الشهادة
المفتش/المساح
والمراقب والمدير

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة
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اسم الخدمة :تجديد سنوي لشهادة خط الشحن الدول Load Lineحسب حمولة
السفينة
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.3.1/11:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

اخطار اإلدارة بموعد وصول السفينة قبل  72إذا
كانت خارج الكويت

 5–3يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

المفتش/المساح

كتاب من مالك السفينة بطلب تجديد الشهادة

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج شهادة خط الشحن الدول

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش/المساح الكتاب
والنموذج المعبأ من مالك السفينة
تأشبة المراقب-المدير-
بعد ر
الوكيل المساعد للقطاع

داخل المياه االقليمية الكويتية

مكان تواجد السفينة

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للتفتيش

غب مطابق
ر

خارج المياه االقليمية الكويتية

تفويض هيئة تصنيف
معتمدة للتصديق عىل
الشهادة

مطابق

موعد التفتيش

End
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يقوم المفتش/المساح
بتوقيع التجديد السنوي
عىل الشهادة ويتم
اصدارها

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة
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الغب خاضعة لألحكام الدولية الت
اسم الخدمة :إصدار شهادة سالمة معدات السفن ر
تكون حمولتها ( من  150طن  -أقل من  500طن )
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.3.1/12:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 3–2يوم عمل

توفر معدات السالمة للسفينة

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

المفتش/المساح

كتاب من مالك السفينة بطلب تجديد الشهادة

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج شهادة المعدات

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

سب الخدمة:
خطوات ر
Start
غب مطابق
ر

يستلم المفتش/المساح الكتاب
والنموذج المعبأ من مالك السفينة
تأشبة المراقب-المدير-
بعد ر
الوكيل المساعد للقطاع

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

مطابق

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للتفتيش

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة

موعد التفتيش

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم المفتش/المساح
بإصدار الشهادة

End
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الغب خاضعة لألحكام الدولية الت
اسم الخدمة :إصدار شهادة سالمة معدات السفن ر
تكون حمولتها أقل (من  150طن) أطول من  12مب (للصيد)
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.3.1/13:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 3–2يوم عمل

توفر معدات السالمة والمالحة

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
لتأمي – صورة البطاقة المدنية – صورة
دفب الطراد  -ر
شهادة سابفة

المفتش/المساح

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

نموذج شهادة المعدات

سب الخدمة:
خطوات ر
Start
غب مطابق
ر

يستلم المفتش/المسح الكتاب من
مالك السفينة

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للتفتيش

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة

مطابق

موعد التفتيش

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم المفتش/المساح
بإصدار الشهادة

End
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رقم اإلجراءA.3.1/14:

اسم الخدمة :سجل بمعدات السالمة للسفينة
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 5أيام عمل

-

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

المفتش/المساح  -مدير اإلدارة

كتاب من مالك السفينة بطلب اصدار السجل

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج سجل المعدات

مكتب مدير اإلدارة -مكتب الوكيل المساعد

سب الخدمة:
خطوات ر
Start
غب مطابق
ر

يستلم المفتش/المساح
الكتاب من مالك السفينة
تأشبة المراقب-المدير-
بعد ر
الوكيل المساعد للقطاع

End

يقوم المفتش/المساح
بتسليم مالك السفينة
نموذج سجل المعدات
ليتم تعبأته

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة
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يقوم مالك السفينة
بتعبأة النموذج وتقديمه
للمفتش/المساح ويحدد
موعد للمعاينة

يقوم المفتش/المساح
بتسليم السجل لمالك
السفينة

مطابق

موعد المعاينة

يعتمد المفتش/المساح
سجل المعدات ثم
يعتمدها المدير

77

الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

رقم اإلجراءA.3.1/15:

اسم الخدمة :إصدار شهادة قياس وحمولة وشهادة مسح
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
5–2أيام عمل

أية شهادات سابقة

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
كتاب من مالك السفينة بطلب اصدار الشهادة

المفتش/المساح  -المراقب – مدير اإلدارة

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مراقبة التسجيل وشئون البحارة  -مكتب مدير اإلدارة
 -مكتب الوكيل المساعد

نموذج شهادة قياس

سب الخدمة:
خطوات ر
Start
غب مطابق
ر

يستلم المفتش/المساح طلب
المسح من مالك السفينة بعد
إجراءات مراقبة التسجيل وشئون
البحارة

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة وإرسال
نسخة لمراقبة
لتسجيل وشئون
البحارة

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للمسح ف
أحد المراكز الخارجية

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة

مطابق

موعد المسح

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم المفتش/المساح بتعبأة
النموذج ويتم اصدار
الشهادة بعد اعتمادها من
المراقب والمدير

End
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رقم اإلجراءA.3.1/16:

اسم الخدمة :إصدار شهادة إعفاء
ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 4 – 2يوم عمل

-

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
كتاب رسم من مالك السفينة بطلب اصدار شهادة
اإلعفاء مع ذكر بنود اإلعفاء واألسباب -

المفتش/المساح – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد للقطاع

نموذج شهادة اإلعفاء

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم مالك السفينة كتاب
رسم بالمطلوب إل
وكيل الوزارة المساعد
للقطاع

End

يتم تحويل الكتاب من
المدير إل المراقب إل
رئيس القسم

يتم حفظ نسخة
بالملف

يكلف رئيس القسم
المفتش /المساح
لدراسة الموضوع ويتم
فحص ومعاينة
السفينة

يتم اصدار شهادة
اإلعفاء بعد توقيع
المفتش/المساح
والمراقب والمدير

يقوم الموظف المختص
بتسليم الشهادة للمالك

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم المقررة

تبامن شهادة اإلعفاء مع الشهادات
األخرى المتعلقة بالطلب
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رقم اإلجراءA.3.1/17:

اسم اإلجراء ::إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج الإحصائية الربع الس نوية

مكتب مدير اإلدارة

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة
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يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة
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اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءA.3.1/18:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
كتاب رسم من المسئول

الموظف المختص  -المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة
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يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

ف حال طلب المسئول
التعديل ،يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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رقم اإلجراءA.3.2/1:

اسم الخدمة :مسح القوارب والسفن
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

توفر معدات السالمة عىل ظهر القارب /السفينة
 -كتابة اسم ورقم رسم عىل القارب/السفينة

 2 – 1يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
وثائق ما يثبت ملكية السفن بعد اعتمادها من
مراقبة التسجيل وشئون البحارة

المفتش/المساح

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مراقبة التسجيل وشئون البحارة

شهادة المسح  +نموذج التفتيش

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش/المساح طلب
المسح من المراجع بعد إجراءات
ق مراقبة التسجيل وشئون

البحارة
مكن القارب المراد مسحه
خارج المركز

مرىس بحري

يحدد المفتش/المساح
موعد للمسح ف أحد
المراكز الخارجية

غب مطابق
ر

End

يقوم المفتش/المساح
بتسليم المراجع المستندات
الستكمال اإلجراءات مراقبة
التسجيل وشئون البحارة

يقوم المفتش/المساح بالمسح
والتأكد من البيانات المدونة عىل
القطعة البحرية وفقا للنموذج
والمستندات

مطابق

يقوم المفتش/المساح بإصدار
ملصق متسلسل للقارب
وإصدار شهادة المسح (قياس
الحمولة)
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رقم اإلجراءA.3.2/2:

اسم الخدمة :تفتيش القوارب والسفن
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

توفر معدات السالمة عىل ظهر القارب /السفينة

 2 –1يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

المفتش/المساح

التأمي – صورة البطاقة المدنية
دفب القارب –
ر

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مراقبة التسجيل وشئون البحارة

نموذج التفتيش

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم المفتش/المساح طلب
التفتيش من المراجع مع المستندات
المطلوبة بعد إجراءات مراقبة
التسجيل وشئون البحارة
مكن القارب المراد تفتيشه
خارج المركز

مرىس بحري

يحدد المفتش/المساح
موعد للتفتيش ف أحد
المراكز الخارجية

يقوم المفتش/المساح بالتفتيش
والتأكد من البيانات المدونة عىل
القطعة البحرية وفقا للنموذج
والمستندات

غب مطابق
ر





بإمكان المراجع التوجه ر
مباشة للمراكز
الخارجية ويكون تحصيل الرسوم المقررة
بالمراكز الخارجية
إذا كان التفتيش لحالة بدل فاقد/تالف يتم
اصدار ملصق جديد

End
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مطابق

يقوم المفتش/المساح
بتسليم المراجع
المستندات الستكمال
اإلجراءات بمراقبة
التسجيل وشئون
البحارة
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رقم اإلجراءA.3.1/2:

اسم الخدمة :مسح الدراجة البحرية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 2 – 1يوم عمل

توفب سبة النجاة – كتابة الرقم الرسم
ر

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
وثائق مايثبت ملكية الدراجة البحرية بعد
اعتمادها من مراقبة التسجيل وشئون البحارة

المفتش

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مراقبة التسجيل وشئون البحارة

شهادة المسح

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش طلب المسح من
المراجع بعد إجراءات مراقبة

التسجيل وشئون البحارة
مكن الدراجة البحرية المراد مسحها
خارج المركز

خارح
موقع ر
(تأجب)
ر
يحدد المفتش موعد
للمسح ف أحد المراكز
الخارجية

غب مطابق
ر

End

يقوم المفتش بالمسح والتأكد من
البيانات المدونة عىل الدراجة البحرية
وفقا للنموذج والمستندات

يقوم المفتش بتسليم
المراجع المستندات
الستكمال اإلجراءات مراقبة
التسجيل وشئون البحارة
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مطابق

يقوم المفتش
بإصدار ملصق
متسلسل للدراجة
البحرية
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رقم اإلجراءA.3.2/4:

اسم الخدمة :تفتيش الدراجة البحرية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 2 –1يوم عمل

توفر سبة النجاة

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
التأمي – صورة البطاقة
دفب الدراجة البحري –
ر
المدنية

المفتش

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مراقبة التسجيل وشئون البحارة

نموذج التفتيش

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش طلب التفتيش
من المراجع مع المستندات
المطلوبة بعد إجراءات مراقبة
التسجيل وشئون البحارة
مكان الدراجة البحرية المراد تفتيشها
خارج المركز

مرىس بحري

يحدد المفتش موعد
للتفتيش ف أحد المراكز
الخارجية

غب مطابق
ر




بإمكان المراجع التوجه ر
مباشة للمراكز
الخارجية ويكون تحصيل الرسوم المقررة
بالمراكز الخارجية

يقوم المفتش بالتفتيش والتأكد من
البيانات المدونة عىل الدراجة البحرية
وفقا للنموذج والمستندات

End

إذا كان التفتيش لحالة بدل فاقد/تالف
يتم اصدار ملصق جديد
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مطابق

يقوم المفتش بتسليم
المراجع المستندات
الستكمال اإلجراءات بمراقبة
التسجيل وشئون البحارة
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رقم اإلجراءA.3.2/5:

(البتستو)
اسم الخدمة :مذكرة احتجاج ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 2 –1يوم عمل

يجب اإلبالغ قبل  24ساعة من وصول السفينة

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

المفتش/المساح البحري

تقرير الربان

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

نموذج مذكرة االحتجاج

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش/المساح بالغ من
وكيل السفينة المتواجدة ف المياه
اإلقليمية الكويتية أو إحدى موائ
الكويت عن طريق حضوره
شخصيا أو اتصال هاتف

End

يراجع المفتش/المساح
المعلومات ويحدد موعد
للمعاينة

يقوم المفتش/المساح
بتسليم مذكرة االحتجاج
األصلية لربان السفينة

يقوم المفتش/المساح
بحفظ نسخة بالملف
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يعاين المفتش/المساح
البضاعة ويدون المالحظات
ويرفقهم مع تقرير الربان
ونموذج المذكرة المعبأة من
قبل الربان

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم المقررة
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رقم اإلجراءA.3.2/6:

اسم الخدمة :إصدار شهادة أجهزة سالمة الراديو
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

اخطار اإلدارة بموعد وصول السفينة قبل  72إذا
كانت خارج الكويت

 5 –3يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
كتاب من مالك السفينة بالرغبة ف اصدار الشهادة -
رخصة هيئة االتصاالت  CITRAباألجهزة الالسلكية

المفتش/المساح -المراقب – مدير اإلدارة

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

نموذج شهادة سالمة الراديو

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش/المساح الكتاب
والنموذج المعبأ من مالك السفينة
تأشبة المراقب-المدير-
بعد ر
الوكيل المساعد للقطاع

داخل المياه االقليمية الكويتية

مكان تواجد السفينة

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للتفتيش

تفويض هيئة تصنيف
معتمدة إلصدار الشهادة

مطابق
غب مطابق
ر

خارج المياه االقليمية الكويتية

موعد التفتيش

End
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يتم إصدار الشهادة
المفتش/المساح بعد
اعتمادها من المراقب
والمدير

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

يقوم
المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة
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رقم اإلجراءA.3.2/7:

اسم الخدمة :تجديد سنوي لشهادة أجهزة سالمة الراديو
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

اخطار اإلدارة بموعد وصول السفينة قبل  72إذا
كانت خارج الكويت

 5 –3يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
كتاب من مالك السفينة بالرغبة ف اصدار الشهادة -
رخصة هيئة االتصاالت  CITRAباألجهزة الالسلكية

المفتش/المساح  -المراقب

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
-

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش/المساح الكتاب
والنموذج المعبأ من مالك السفينة
تأشبة المراقب-المدير-
بعد ر
الوكيل المساعد للقطاع

داخل المياه االقليمية الكويتية

مكان تواجد السفينة

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للتفتيش

غب مطابق
ر

موعد التفتيش

خارج المياه االقليمية الكويتية

تفويض هيئة تصنيف
معتمدة للتصديق عىل
الشهادة

مطابق

End
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يقوم المفتش/المساح
بتوقيع التجديد السنوي
عىل الشهادة وإرسالها
للمراقب ليتم اعتماداها

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

يقوم
المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة
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رقم اإلجراءA.3.2/8:

اسم الخدمة:إصدار شهادة معدات السالمة الدولية لسالمة األرواح ف البحار
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

اخطار اإلدارة بموعد وصول السفينة قبل  72إذا
كانت خارج الكويت

 3–2يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

المفتش/المساح  -المراقب – مدير اإلدارة

كتاب من مالك السفينة بطلب الشهادة

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج شهادة معدات السالمة الدولية لسالمة
األرواح

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش/المساح الكتاب
والنموذج المعبأ من مالك السفينة
تأشبة المراقب-المدير-
بعد ر
الوكيل المساعد للقطاع

داخل المياه االقليمية الكويتية

مكان تواجد السفينة

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للتفتيش

غب مطابق
ر

موعد التفتيش

خارج المياه االقليمية الكويتية

تفويض هيئة تصنيف
معتمدة إلصدار الشهادة

مطابق

End
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يتم إصدار الشهادة بعد
اعتمادها من
المفتش/المساح
والمراقب والمدير

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة
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اسم الخدمة :تجديد سنوي شهادة معدات السالمة الدولية لسالمة األرواح ف
البحار
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.3.2/9:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

اخطار اإلدارة بموعد وصول السفينة قبل  72إذا
كانت خارج الكويت

 5–3يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

المفتش/المساح  -المراقب

كتاب من مالك السفينة بطلب تجديد الشهادة

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج شهادة معدات السالمة الدولية لسالمة
األرواح

مكتب مدير الغدارة  -مكتب الوكيل المساعد

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش/المساح الكتاب
والنموذج المعبأ من مالك السفينة
تأشبة المراقب-المدير-
بعد ر
الوكيل المساعد للقطاع
داخل المياه االقليمية الكويتية

مكان تواجد السفينة

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للتفتيش

غب مطابق
ر

خارج المياه االقليمية الكويتية

تفويض هيئة تصنيف
معتمدة للتصديق عىل
الشهادة

مطابق

موعد التفتيش

End
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يقوم المفتش/المساح
بتوقيع التجديد السنوي
عىل الشهادة وإرسالها
للمراقب ليتم اعتماداها

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة
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اسم الخدمة :إصدار شهادة خط الشحن الدول  Load Lineحسب حمولة السفينة
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.3.2/10:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

اخطار اإلدارة بموعد وصول السفينة قبل  72إذا
كانت خارج الكويت

 3–2يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

المفتش/المساح -المراقب – مدير اإلدارة

كتاب من مالك السفينة بطلب الشهادة

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

نموذج شهادة خط الشحن الدول

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش/المساح الكتاب
والنموذج المعبأ من مالك السفينة
تأشبة المراقب-المدير-
بعد ر
الوكيل المساعد للقطاع

داخل المياه االقليمية الكويتية

مكان تواجد السفينة

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للتفتيش

غب مطابق
ر

موعد التفتيش

خارج المياه االقليمية الكويتية

تفويض هيئة تصنيف
معتمدة إلصدار الشهادة

مطابق

End
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يتم اصدار الشهادة بعد
اعتمادها من الموظف
المختص والمراقب
والمدير

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

يقوم
المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم
المفتش/المساح
بتسليم الشهادة
لمالك السفينة
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اسم الخدمة :تجديد سنوي لشهادة خط الشحن الدول  Load Lineحسب حمولة
السفينة
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.3.2/11:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

اخطار اإلدارة بموعد وصول السفينة قبل  72إذا
كانت خارج الكويت

 5–3يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

المفتش/المساح  -المراقب

كتاب من مالك السفينة بطلب تجديد الشهادة

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج شهادة خط الشحن الدول

مكتب امدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش/المساح الكتاب
والنموذج المعبأ من مالك السفينة
تأشبة المراقب-المدير-
بعد ر
الوكيل المساعد للقطاع

داخل المياه االقليمية الكويتية

مكان تواجد السفينة

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للتفتيش

غب مطابق
ر

خارج المياه االقليمية الكويتية

تفويض هيئة تصنيف
معتمدة للتصديق عىل
الشهادة

مطابق

موعد التفتيش

End
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يقوم المفتش/المساح
بتوقيع التجديد السنوي
عىل الشهادة وإرسالها
للمراقب ليتم اعتماداها

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

يقوم
المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة
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الغب خاضعة لألحكام الدولية الت
اسم الخدمة :إصدار شهادة سالمة معدات السفن ر
تكون حمولتها ( من  150طن  -أقل من  500طن )
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.3.2/12:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 3–2يوم عمل

توفر معدات السالمة للسفينة

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

المفتش/المساح

كتاب من مالك السفينة بطلب تجديد الشهادة

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج شهادة المعدات

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

سب الخدمة:
خطوات ر
Start
غب مطابق
ر

يستلم المفتش/المساح الكتاب
والنموذج المعبأ من مالك السفينة
تأشبة المراقب-المدير-
بعد ر
الوكيل المساعد للقطاع

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

مطابق

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للتفتيش

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة

موعد التفتيش

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم المفتش/المساح
بإصدار الشهادة

End
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الغب خاضعة لألحكام الدولية الت
اسم الخدمة :إصدار شهادة سالمة معدات السفن ر
تكون حمولتها أقل (من  150طن) أطول من  12مب (للصيد)
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.3.2/13:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 3–2يوم عمل

توفر معدات السالمة والمالحة

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
لتأمي – صورة البطاقة المدنية – صورة
دفب الطراد  -ر
شهادة سابفة

المفتش/المساح

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

نموذج شهادة المعدات

سب الخدمة:
خطوات ر
Start
غب مطابق
ر

يستلم المفتش/المسح الكتاب من
مالك السفينة

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للتفتيش

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة

مطابق

موعد التفتيش

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم المفتش/المساح
بإصدار الشهادة

End
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رقم اإلجراءA.3.2/14:

اسم الخدمة :سجل بمعدات السالمة للسفينة
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 5أيام عمل

-

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

المفتش/المساح  -مدير اإلدارة

كتاب من مالك السفينة بطلب اصدار السجل

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج سجل المعدات

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

سب الخدمة:
خطوات ر
Start
غب مطابق
ر

يستلم المفتش/المساح
الكتاب من مالك السفينة
تأشبة المراقب-المدير-
بعد ر
الوكيل المساعد للقطاع

End

يقوم المفتش/المساح
بتسليم مالك السفينة
نموذج سجل المعدات
ليتم تعبأته

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة
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يقوم مالك السفينة
بتعبأة النموذج وتقديمه
للمفتش/المساح ويحدد
موعد للمعاينة

يقوم المفتش/المساح
بتسليم السجل لمالك
السفينة

مطابق

موعد المعاينة

يعتمد المفتش/المساح
سجل المعدات ثم
يعتمده المدير
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رقم اإلجراءA.3.2/15:

اسم الخدمة :إصدار شهادة قياس وحمولة وشهادة مسح
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
5–2أيام عمل

أية شهادات سابقة

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
كتاب من مالك السفينة بطلب اصدار الشهادة

المفتش/المساح -المراقب – مدير اإلدارة

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مراقبة التسجيل وشئون البحارة  -مكتب مدير اإلدارة
 -مكتب الوكيل المساعد

نموذج شهادة قياس

سب الخدمة:
خطوات ر
Start
غب مطابق
ر

يستلم المفتش/المساح طلب
المسح من مالك السفينة بعد
إجراءات مراقبة التسجيل وشئون
البحارة

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للمسح ف
أحد المراكز الخارجية

يقوم المفتش/المساح
بإرسال نسخة للحفظ
بملف السفينة لمراقبة
التسجيل وشئون
البحارة

مطابق

موعد المسح

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم المفتش/المساح بتعبأة
النموذج وإصدار الشهادة
وإرسالها للمراقب والمدير
ليتم اعتماداها

End
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رقم اإلجراءA.3.2/16:

اسم الخدمة :إصدار شهادة إعفاء
ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 4 – 2يوم عمل

-

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
كتاب رسم من مالك السفينة بطلب اصدار شهادة
اإلعفاء مع ذكر بنود اإلعفاء واألسباب -

المفتش/المساح – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة –مكتب الوكيل المساعد للقطاع

نموذج شهادة اإلعفاء

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم مالك السفينة
كتاب رسم بالمطلوب
إل وكيل الوزارة
المساعد للقطاع

End

يتم تحويل الكتاب
من المدير إل
المراقب إل رئيس
القسم

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

يكلف رئيس القسم
المفتش /المساح
لدراسة الموضوع ويتم
فحص ومعاينة
السفينة

يتم اصدار شهادة
اإلعفاء بعد توقيع
المفتش/المساح
والمراقب والمدير

يقوم الموظف
المختص بتسليم
الشهادة للمالك

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم المقررة

تبامن شهادة اإلعفاء مع الشهادات
األخرى المتعلقة بالطلب
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رقم اإلجراءA.3.2/17:

اسم اإلجراء ::إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج الإحصائية الربع الس نوية

مكتب مدير اإلدارة

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة
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يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة
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اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءA.3.2/18:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
كتاب رسم من المسئول

الموظف المختص  -المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة
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يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

ف حال طلب المسئول
التعديل ،يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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رقم اإلجراءA.3.3/1:

اسم الخدمة :مسح القوارب والسفن
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

توفر معدات السالمة عىل ظهر القارب /السفينة
 -كتابة اسم ورقم رسم عىل القارب/السفينة

 2 – 1يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
وثائق ما يثبت ملكية السفن بعد اعتمادها من
مراقبة التسجيل وشئون البحارة

المفتش/المساح

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مراقبة التسجيل وشئون البحارة

شهادة المسح  +نموذج التفتيش

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش/المساح طلب
المسح من المراجع بعد إجراءات
ق مراقبة التسجيل وشئون

البحارة
مكن القارب المراد مسحه
خارج المركز

مرىس بحري

يحدد المفتش/المساح
موعد للمسح ف أحد
المراكز الخارجية

غب مطابق
ر

End

يقوم المفتش/المساح
بتسليم المراجع المستندات
الستكمال اإلجراءات مراقبة
التسجيل وشئون البحارة

يقوم المفتش/المساح بالمسح والتأكد من
البيانات المدونة عىل القطعة البحرية وفقا
للنموذج والمستندات

مطابق

يقوم المفتش/المساح بإصدار
ملصق متسلسل للقارب
وإصدار شهادة المسح (قياس
الحمولة)
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رقم اإلجراءA.3.3/2:

اسم الخدمة :تفتيش القوارب والسفن
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

توفر معدات السالمة عىل ظهر القارب /السفينة

 2 –1يوم عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

المفتش/المساح

التأمي – صورة البطاقة المدنية
دفب القارب –
ر

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مراقبة التسجيل وشئون البحارة

نموذج التفتيش

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم المفتش/المساح طلب
التفتيش من المراجع مع المستندات
المطلوبة بعد إجراءات مراقبة
التسجيل وشئون البحارة
مكن القارب المراد تفتيشه
خارج المركز

مرىس بحري

يحدد المفتش/المساح
موعد للتفتيش ف أحد
المراكز الخارجية

يقوم المفتش/المساح بالتفتيش
والتأكد البيانات المدونة عىل القطعة
البحرية وفقا للنموذج والمستندات

غب مطابق
ر





بإمكان المراجع التوجه ر
مباشة للمراكز
الخارجية ويكون تحصيل الرسوم المقررة
بالمراكز الخارجية
إذا كان التفتيش لحالة بدل فاقد/تالف يتم
اصدار ملصق جديد

End
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مطابق

يقوم المفتش/المساح
بتسليم المراجع
المستندات الستكمال
اإلجراءات بمراقبة
التسجيل وشئون
البحارة
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رقم اإلجراءA.3.3/2:

اسم الخدمة :مسح الدراجة البحرية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 2 – 1يوم عمل

توفب سبة النجاة – كتابة الرقم الرسم
ر

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
وثائق مايثبت ملكية الدراجة البحرية بعد
اعتمادها من مراقبة التسجيل وشئون البحارة

المفتش

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مراقبة التسجيل وشئون البحارة

شهادة المسح

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش طلب المسح من
المراجع بعد إجراءات مراقبة

التسجيل وشئون البحارة
مكن الدراجة البحرية المراد مسحها
خارج المركز

خارح
موقع ر
(تأجب)
ر
يحدد المفتش موعد
للمسح ف أحد المراكز
الخارجية

غب مطابق
ر

End

يقوم المفتش بالمسح والتأكد
البيانات الدونة عىل الدراجة البحرية
وفقا للنموذج والمستندات

يقوم المفتش بتسليم
المراجع المستندات
الستكمال اإلجراءات مراقبة
التسجيل وشئون البحارة
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مطابق

يقوم المفتش
بإصدار ملصق
متسلسل للدراجة
البحرية
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رقم اإلجراءA.3.3/4:

اسم الخدمة :تفتيش الدراجة البحرية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 2 –1يوم عمل

توفر سبة النجاة

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
التأمي – صورة البطاقة
دفب الدراجة البحري –
ر
المدنية

المفتش

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مراقبة التسجيل وشئون البحارة

نموذج التفتيش

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم المفتش طلب التفتيش
من المراجع مع المستندات
المطلوبة بعد إجراءات مراقبة
التسجيل وشئون البحارة
مكان الدراجة البحرية المراد تفتيشها
خارج المركز

مرىس بحري

يحدد المفتش موعد
للتفتيش ف أحد المراكز
الخارجية

غب مطابق
ر




بإمكان المراجع التوجه ر
مباشة للمراكز
الخارجية ويكون تحصيل الرسوم المقررة
بالمراكز الخارجية

يقوم المفتش بالتفتيش والتأكد
البيانات الدونة عىل الدراجة البحرية
وفقا للنموذج والمستندات

End

إذا كان التفتيش لحالة بدل فاقد/تالف
يتم اصدار ملصق جديد
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مطابق

يقوم المفتش بتسليم
المراجع المستندات
الستكمال اإلجراءات بمراقبة
التسجيل وشئون البحارة
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الغب خاضعة لألحكام الدولية الت
اسم الخدمة :إصدار شهادة سالمة معدات السفن ر
تكون حمولتها أقل (من  150طن) أطول من  12مب (للصيد)
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.3.3/5:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 3–2يوم عمل

توفر معدات السالمة والمالحة

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
لتأمي – صورة البطاقة المدنية – صورة
دفب الطراد  -ر
شهادة سابفة

المفتش/المساح

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

نموذج شهادة المعدات

سب الخدمة:
خطوات ر
Start
غب مطابق
ر

يستلم المفتش/المسح الكتاب من
تأشبة
مالك السفينة بعد ر
المراقب-المدير

يتم حفظ نسخة
بملف السفينة

يقوم المفتش/المساح
بمراجعة المعلومات
وتحديد موعد للتفتيش

يقوم المفتش/المساح
بتسليم الشهادة لمالك
السفينة

مطابق

موعد التفتيش

يقوم المفتش/المساح
بتحصيل الرسوم
المقررة

يقوم المفتش/المساح
بإصدار الشهادة

End
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رقم اإلجراءA.3.3/6:

اسم اإلجراء ::إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج الإحصائية الربع الس نوية

مكتب مدير اإلدارة

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة
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يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة
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اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءA.3.3/7:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
كتاب رسم من المسئول

الموظف  -المختص  -المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة
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يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

ف حال طلب المسئول
التعديل ،يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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رقم اإلجراءA.3.4/1:

اسم الخدمة :تسجيل قيد وكالة بحرية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

 3 – 2يوم عمل
المستندات المطلوبة:
شهادة القيد بوزارة المواصالت  /شهادة القيد بالسجل العام التجاري
لوزارة التجارة والصناعة(لمزاولة وكالء رشكات البواخر)  /ترخيص وزارة
التجارة والصناعة (أغراض ر
الشكة وكالء رشكات بواخر)  /كفالة بنكية سارية
لمدة سنة (60,000د.ك) /أسماء البواخر الت تتبع الخطوط المالحية /
عقود التوكيالت المالحية المحدودة معتمدة ومبجمة /اعتماد توقيع
المخولي عن ر
الشكة/اعتماد توقيع الشئون ووزارة المواصالت /
األشخاص
ر
 /شهادة قيد للخط المالح من وزارة التجارة والصناعة  /لمن يهمه األمر
من التأمينات االجتماعية  /كتاب رسم بطلب التسجيل ر
للشكة موجه
للوكيل المساعد للقطاع  /براءة ذمة لهواتف خطوط ر
الشكة من وزارة
المواصالت

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير – الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد للقطاع

النماذج المستخدمة:
نموذج كتاب طلب تسجيل قيد وكالة بحرية/ايصال دفع

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم صاحب الطلب الكتاب مع المستندات
لمكتب الوكيل المساعد لقطاع النقل ويتم
تحوليه للمدير ثم المراقب – ثم رئيس القسم

يقوم رئيس القسم
بتحويل الكتاب
للموظف المختص

يقوم الموظف
المختص بالتدقيق
عىل المستندات

غب مطابق
ر

مطابق

يقوم الموظف بإصدار
شهادة التسجيل
وتوقيعها وثم توقيع
رئيس القسم

يتم اعتمادها من
المراقب ثم المدير ثم
الوكيل المساعد للقطاع

يدفع وكيل ر
الشكة الرسوم
ويتأكد الموظف المختص
من الدفع من خالل النظام
اإللكبوئ

يقوم الموظف
المختص بتحديد
الرسوم الواجب
دفعها

يقوم الموظف
المختص بتسليم
الشهادة لوكيل السفنية
وحفظ نسخة بالملف
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يقوم الموظف المختص
بإدخال البيانات ف نظام
السجالت اإللكبوئ

End
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لحي استكمال
ر
النواقص
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رقم اإلجراءA.3.4/2:

اسم الخدمة :تجديد قيد وكالة بحرية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

استيفاء جميع المستندات المطلوبة

 2 – 1يوم عمل
المستندات المطلوبة:
شهادة القيد بالسجل العام التجاري لوزارة التجارة والصناعة لتسجيل عام
جديد (لمزاولة وكالء رشكات البواخر)  /ترخيص جديد لعام من وزارة
التجارة والصناعة (أغراض ر
الشكة وكالء رشكات بواخر)  /كفالة بنكية سارية
لمدة سنة أخرى (60,000د.ك) /اعتماد توقيع الشئون ووزارة المواصالت
 /كتاب عقد استمرارية الخطوط المالحية مع إدراج البواخر التابعة لها /
شهادة قيد للخطوط المالحية من وزارة التجارة والصناعة  /كتاب رسم
بطلب التجديد ر
للشكة موجه للوكيل المساعد للقطاع مع ذكر بداية ونهاية
ر
المدة  /براءة ذمة لهواتف خطوط الشكة من وزارة المواصالت

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير – الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:
مكتب مدير اإلدارة– مكتب الوكيل المساعد للقطاع

نموذج كتاب طلب تجديد قيد وكالة بحرية /ايصال دفع

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم صاحب الطلب الكتاب مع المستندات
لمكتب الوكيل المساعد لقطاع النقل ويتم
تحوليه للمدير ثم المراقب – ثم رئيس القسم

يقوم رئيس القسم
بتحويل الكتاب
للموظف المختص

يقوم الموظف
المختص بالتدقيق
عىل المستندات

غب مطابق
ر

تشطب الوكال إذا لم يتم
استكمال المستندات
المطلوبة بعد انتهاء فبة
التجديد المحددة

مطابق

يقوم الموظف بإصدار
شهادة التجديد
وتوقيعها وثم توقيع
رئيس القسم

يتم اعتمادها من
المراقب ثم المدير ثم
الوكيل المساعد للقطاع

يدفع وكيل ال رشكة الرسوم
ويتأكد الموظف المختص
من الدفع من خالل النظام
اإللكبوئ

يقوم الموظف
المختص بتحديد
الرسوم الواجب
دفعها

يقوم الموظف
المختص بتسليم
الشهادة لوكيل السفنية
وحفظ نسخة بالملف
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يقوم الموظف المختص
بإدخال البيانات ف نظام
السجالت اإللكبوئ

End
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رقم اإلجراءA.3.4/3:

اسم الخدمة :إلغاء وكالة بحرية بطلب من قبل الوكيل
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 2 –1يوم عمل

-

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
كتاب رسم من ر
الشكة موجهه للوكيل المساعد
بطلب إلغاء الوكالة

الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير – الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة -مكتب الوكيل المساعد للقطاع

نموذج كتاب طلب إلغاء قيد وكالة بحرية

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم وكيل ر
الشكة طلب إلغاء
الوكالة البحرية أو اإلفراج عن
الضمان البنك لمكتب الوكيل
المساعد لقطاع النقل

يتم اعتمادها من
المدير ثم الوكيل
المساعد للقطاع

يحول الكتاب من الوكيل
المساعد للقطاع للمدير
والذي يحوله للمراقب – ثم
رئيس القسم

يوقع رئيس
القسم ثم يعرض
عىل المراقب
العتماده

يقوم رئيس القسم
بتحويل الكتاب
للموظف المختص

يقوم الموظف المختص بإعداد
كتاب موجه للمدير العام
لمؤسسة الموائ الكويتية
الخطارهم بإلغاء الوكالة البحرية

يقوم الموظف المختص بإعداد كتاب موجه
لقطاع الشئون المالية واإلدارية من وكيل القطاع
المساعد للنقل بعد توقيع رئيس القسم والمراقب
والمدير والوكيل لإلفراج عن الكفالة وللسؤال عن
وجود مستحقات أي عىل ر
الشكة

يقوم الموظف المختص
بإدخال البيانات ويلغ
الوكالة ف نظام السجالت
اإللكبوئ  +ويدويا

تم االفراج

رد قطاع الشئون
المالية واإلدارية
لإلفراج عن الكفالة
وجود مستحقات

يتم حفظ نسخة من
الكتاب ف سجل
القطاع وإرساله
للمؤسسة

يقوم الموظف
المختص بحفظ نسخة
من الوكالة الملغية ف
ملف ر
الشكة

End
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المستحقات وبعد الدفع
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رقم اإلجراءA.3.4/4:

اسم اإلجراء :إلغاء وكالة بحرية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 2 –1يوم عمل

-

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير – الوكيل المساعد للقطاع

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد للقطاع

-

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يطلع الموظف المختص عىل
بيانات الوكاالت ويراجعها ف
حال وجود مخالفات/مالحظات

End

يقوم الموظف المختص
بإدخال البيانات ويلغ
الوكالة ف نظام السجالت
اإللكبوئ  +ويدويا

يقوم الموظف
المختص بحفظ نسخة
من الوكالة الملغية ف
ملف ر
الشكة

يقوم الموظف المختص بإعداد
كتاب ري موجه ر
للشكة  /وآخر
للموائ الخطارهم بإلغاء الوكالة
البحرية

يتم حفظ نسخة من
الكتاب ف سجل القطاع
وإرساله للمؤسسة

يوقع رئيس القسم ثم
يعرض عىل المراقب
العتماده

يتم اعتمادها من المدير ثم
الوكيل المساعد للقطاع

يتم إلغاء الوكالة البحرية ف الحاالت المذكورة أدناه:
 عند فقدان الوكيل بند من بنود المادة األول ف حال عدم التجديد خالل الفبة المحددة ( 30يوم)بالتغبات الت حدثت للوكالة
 ف حال عدم إخطار السجلر
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رقم اإلجراءA.3.4/5:

اسم الخدمة:إعادة قيد وكالة بحرية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

 2 – 1يوم عمل
المستندات المطلوبة:
شهادة القيد بالسجل العام التجاري لوزارة التجارة والصناعة
لتسجيل عام جديد (لمزاولة وكالء رشكات البواخر)  /ترخيص جديد
لعام من وزارة التجارة والصناعة (أغراض ر
الشكة وكالء رشكات
بواخر)  /كفالة بنكية سارية لمدة سنة أخرى (60,000د.ك)/
/اعتماد توقيع الشئون ووزارة المواصالت  /كتاب عقد استمرارية
الخطوط المالحية مع إدراج البواخر التابعة لها  /شهادة قيد
للخطوط المالحية من وزارة التجارة والصناعة  /كتاب رسم
بطلب إعادة فيد ر
للشكة موجه للوكيل المساعد للقطاع  /براءة ذمة
لهواتف خطوط ر
الشكة من وزارة المواصالت

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير – الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد للقطاع

النماذج المستخدمة:

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم صاحب الطلب الكتاب مع المستندات
لمكتب الوكيل المساعد لقطاع النقل ويتم
تحوليه للمدير ثم المراقب – ثم رئيس القسم

يقوم رئيس القسم
بتحويل الكتاب
للموظف المختص

يقوم الموظف
المختص بالتدقيق
عىل المستندات

غب مطابق
ر

يتم إيقاف المعاملة
لحي استكمال
ر
النواقص

مطابق

يقوم الموظف بإصدار
شهادة إعداة قيد
الوكالة وتوقيعها وثم
توقيع رئيس القسم

يتم اعتمادها من
المراقب ثم المدير ثم
الوكيل المساعد للقطاع

يدفع وكيل ال رشكة الرسوم
ويتأكد الموظف المختص
من الدفع من خالل النظام
اإللكبوئ

يقوم الموظف
المختص بتحديد
الرسوم الواجب
دفعها

يقوم الموظف
المختص بتسليم
الشهادة لوكيل السفنية
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End

يقوم الموظف المختص
بإدخال البيانات ف نظام
السجالت اإللكبوئ

يتم إخطار مؤسسة الموائ
الكويتية بإعادة قيد الوكالة
بكتاب رسم
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رقم اإلجراءA.3.4/6:

تذكب بانتهاء قيد وكالة بحرية
اسم اإلجراء:إخطار ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 2 –1يوم عمل

-

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير – الوكيل المساعد للقطاع

-

الوحدات المشاركة باإلجراء:

النماذج المستخدمة:
تذكب بانتهاء قيد وكالة
نموذج كتاب إخطار ر
بحرية

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد للقطاع

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقوم الموظف المختص بإعداد
كتاب رسم لوكيل ر
الشكة قبل
انتهاء قيد الوكالة بالتجديد

يتم إرسال الكتاب ر
للشكة

يعرض الكتاب عىل رئيس
القسم العتماده ويحول
للمراقب العتماده

يعتمده الوكيل المساعد ويتم
حفظ نسخة من الكتاب

يعتمده المراقب ثم يحول
للمدير العتماده

بعد اعتماد المديؤر يتم
تحويله للوكيل المساعد
للقطاع العتماده

End
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اسم الخدمة:تسجيل خط مالح منتظم
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.3.4/7:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

استيفاءجميع المستندت المطلوبة

 2 –1يوم عمل

المستندات المطلوبة:
عقد رسم ربي المالك والوكيل مع وجود االعتمادات
المبجمة  /إدراج البواخر التابعة للخط المالح وبياناتهم
كاملة  /شهادة قيد وكالة من وزارة التجارة والصناعة
بتسجيل الخط (محدد بداية ونهاية المدة) المالح  /كتاب
رسم موجهه للوكيل المساعد للقطاع بتسجيل الخط
المالح مع ذكر بداية ونهاية المدة /براءة ذمة للهواتف
المسجلة لدى وزارة المواصالت

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير – الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج كتاب طلب تسجيل خط مالح منتظم

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد للقطاع

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم وكيل ر
الشكة تسجيل الخط
المالح مع المستندات لمكتب
الوكيل المساعد لقطاع النقل

يتم اعتمادها من المدير ثم
الوكيل المساعد للقطاع

يتم حفظ نسخة من
الكتاب ف سجل
القطاع وإرساله
للمؤسسة

يحول الكتاب من الوكيل
المساعد للقطاع للمدير والذي
يحوله للمراقب – ثم رئيس
القسم

يقوم الموظف المختص بإعداد
كتاب موجهه للمؤسسة الموائ
الكويتية الخطارهم ويوقع من
رئيس القسم ثم المراقب

يقوم رئيس القسم
بتحويل الكتاب
للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البواخر التابعة
للخط المالح ف السجالت
والنظام اإللكبوئ

يقوم الموظف المختص
بالتدقيق ف السجالت
بعدم تكرار الخط المالح
لوكيل آخر

يقوم الموظف المختص
بتسجيل الخط المالح ف
السجالت والنظام اإللكبوئ

End
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رقم اإلجراءA.3.4/8:

اسم الخدمة :إلغاء خط مالح منتظم
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

استيفاءجميع المستندت المطلوبة

 2 –1يوم عمل

المستندات المطلوبة:
كتاب من المالك بفسخ العقد وإلغاء الخط المالح /
شهادة قيد وكالة من وزارة التجارة والصناعة بتسجيل الخط
المالح  /كتاب رسم موجهه للوكيل المساعد للقطاع
بإلغاء الخط المالح  /براءة ذمة للهواتف المسجلة لدى
وزارة المواصالت  /كتاب من وزارة التجارة والصناعة بإلغاء
الخط

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير – الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج كتاب طلب إلغاء خط مالح منتظم

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد للقطاع

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم وكيل ر
الشكة إلغاء الخط
المالح مع المستندات لمكتب
الوكيل المساعد لقطاع النقل

يحول الكتاب من الوكيل
المساعد للقطاع للمدير والذي
يحوله للمراقب – ثم رئيس
القسم

End

يتم حفظ نسخة من
الكتاب ف سجل
القطاع وإرساله
للمؤسسة
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يقوم رئيس القسم
بتحويل الكتاب
للموظف المختص

يتم اعتمادها من المدير ثم
الوكيل المساعد للقطاع

يقوم الموظف المختص
بإلغاء الخط المالح ف
السجالت والنظام
اإللكبوئ

يقوم الموظف المختص بإعداد
كتاب موجهه للمؤسسة الموائ
الكويتية الخطارهم ويوقع من
رئيس القسم ثم المراقب
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رقم اإلجراءA.3.4/9:

اسم الخدمة :تعديل عىل اسم خط مالح منتظم
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

استيفاءجميع المستندت المطلوبة

 2 –1يوم عمل

المستندات المطلوبة:
العقد ربي الوكيل والمالك بعد تعديل اسم الخط المالح /
شهادة قيد وكالة من وزارة التجارة والصناعة بتعديل اسم
الخط المالح  /كتاب من مالك الخط بما يثبت أنه تم
تغيب اسم الخط المالح  /كتاب رسم موجهه للوكيل
ر
المساعد للقطاع بتعديل اسم الخط المالح  /براءة ذمة
للهواتف المسجلة لدى وزارة المواصالت

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير – الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج كتاب طلب تعديل عىل اسم خط مالح
منتظم

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد للقطاع

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم وكيل ر
الشكة كتاب تعديل
اسم عىل الخط المالح مع
المستندات لمكتب الوكيل
المساعد لقطاع النقل

يحول الكتاب من الوكيل
المساعد للقطاع للمدير والذي
يحوله للمراقب – ثم رئيس
القسم

End

يتم حفظ نسخة من
الكتاب ف سجل
القطاع وإرساله
للمؤسسة
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يقوم رئيس القسم
بتحويل الكتاب
للموظف المختص

يتم اعتمادها من المدير ثم
الوكيل المساعد للقطاع

يقوم الموظف المختص
بالتدقيق عىل المستندات
وتعديل البيانات ف السجالت
والنظام اإللكبوئ

يقوم الموظف المختص بإعداد
كتاب موجهه للمؤسسة الموائ
الكويتية الخطارهم ويوقع من
رئيس القسم ثم المراقب
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رقم اإلجراءA.3.4/10:

اسم الخدمة :تسجيل باخرة منتظمة
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

استيفاءجميع المستندت المطلوبة

 2 –1يوم عمل

المستندات المطلوبة:
كتاب من المالك بتسجيل باخرة منتظمة للخط
المالح المسجل مسبقا  /بيانات الباخرة كاملة /
كتاب رسم موجهه للوكيل المساعد للقطاع
بتسجيل الباخرة  /براءة ذمة للهواتف المسجلة لدى
وزارة المواصالت

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير – الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج كتاب طلب تسجيل الباخرة المنتظمة

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد للقطاع

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم وكيل ر
الشكة كتاب تسجيل
الباخرة المنتظمةمع المستندات
لمكتب الوكيل المساعد لقطاع
النقل

يحول الكتاب من الوكيل
المساعد للقطاع للمدير والذي
يحوله للمراقب – ثم رئيس
القسم

End

يتم حفظ نسخة من
الكتاب ف سجل
القطاع وإرساله
للمؤسسة
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يقوم رئيس القسم
بتحويل الكتاب
للموظف المختص

يتم اعتمادها من المدير ثم
الوكيل المساعد للقطاع

يقوم الموظف المختص
بالتدقيق عىل المستندات
وتسجيل البيانات ف السجالت
والنظام اإللكبوئ

يقوم الموظف المختص بإعداد
كتاب موجهه للمؤسسة الموائ
الكويتية الخطارهم ويوقع من
رئيس القسم ثم المراقب
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رقم اإلجراءA.3.4/11:

اسم الخدمة :إلغاء باخرة منتظمة
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

استيفاءجميع المستندت المطلوبة

 2 –1يوم عمل

المستندات المطلوبة:
كتاب من المالك بإلغاء الباخرة والخط المالح الذي
يتبع الباخرة  /بيانات الباخرة كاملة  /كتاب رسم
موجهه للوكيل المساعد للقطاع بإلغاء الباخرة  /براءة
ذمة للهواتف المسجلة لدى وزارة المواصالت

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير – الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج كتاب طلب إلغاء الباخرة المنتظمة

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد للقطاع

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم وكيل ر
الشكة كتاب تسجيل
الباخرة المنتظمةمع المستندات
لمكتب الوكيل المساعد لقطاع
النقل

يحول الكتاب من الوكيل
المساعد للقطاع للمدير والذي
يحوله للمراقب – ثم رئيس
القسم

End

يتم حفظ نسخة من
الكتاب ف سجل
القطاع وإرساله
للمؤسسة
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يقوم رئيس القسم
بتحويل الكتاب
للموظف المختص

يتم اعتمادها من المدير ثم
الوكيل المساعد للقطاع

يقوم الموظف المختص
بالتدقيق عىل المستندات
وتسجيل البيانات ف
السجالت والنظام اإللكبوئ

يقوم الموظف المختص بإعداد
كتاب موجهه للمؤسسة الموائ
الكويتية الخطارهم ويوقع من
رئيس القسم ثم المراقب
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رقم اإلجراءA.3.4/12:

اسم الخدمة:تعديل عىل اسم وجنسية باخرة منتظمة
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:
 2 –1يوم عمل

المستندات المطلوبة:
تغيب اسم
كتاب من مالك الخط المالح بما يثبت انه تم ر
الباخرة وجنسيتها /كتاب رسم موجهه للوكيل المساعد
للقطاع بالتعديل عىل اسم الباخرة وجنسيتها  /براءة ذمة
للهواتف المسجلة لدى وزارة المواصالت

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير – الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج كتاب طلب تعديل اسم وجنسية الباخرة
المنتظمة

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد للقطاع

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم وكيل ر
الشكة كتاب مع
المستندات لمكتب الوكيل المساعد
لقطاع النقل

يحول الكتاب من الوكيل
المساعد للقطاع للمدير والذي
يحوله للمراقب – ثم رئيس
القسم

End

يتم حفظ نسخة من
الكتاب ف سجل
القطاع وإرساله
للمؤسسة

إدارة النقل البحري  -مراقبة دولة العلم – قسم الوكاالت البحرية

يقوم رئيس القسم
بتحويل الكتاب
للموظف المختص

يتم اعتمادها من المدير ثم
الوكيل المساعد للقطاع

يقوم الموظف المختص
بالتدقيق عىل المستندات
وتسجيل البيانات ف
السجالت والنظام اإللكبوئ

يقوم الموظف المختص بإعداد
كتاب موجهه للمؤسسة الموائ
الكويتية الخطارهم ويوقع من
رئيس القسم ثم المراقب
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اسم الخدمة:اصدار بدل فاقد  /بدل تالف للشهادة األصلية
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.3.4/13:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

الشهادة التالفة ف حال كان الطلب بدل تالف

 2 –1يوم عمل

المستندات المطلوبة:
كتاب رسم موجهه للوكيل المساعد للقطاع بطلب
بدل فاقد-بدل تالف  /كفالة بنكية سارية المفعول /
براءة ذمة للهواتف المسجلة لدى وزارة المواصالت

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير – الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج كتاب طلب بدل فاقد-بدل تالف

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم وكيل ر
الشكة كتاب الطلب مع
المستندات لمكتب الوكيل المساعد
لقطاع النقل

يحول الكتاب من الوكيل
المساعد للقطاع للمدير والذي
يحوله للمراقب – ثم رئيس
القسم

End

يتم تسليم الشهادة
صاحب العالقة و
حفظ نسخة منها

إدارة النقل البحري  -مراقبة دولة العلم – قسم الوكاالت البحرية

يقوم رئيس القسم
بتحويل الكتاب
للموظف المختص

يتم اصدار بدل فاقد-تالف
للشهادة واعتمادها من رئيس
القسم والمراقب يتم اعتمادها
من المدير ثم الوكيل المساعد
للقطاع

يقوم الموظف المختص
بالتدقيق عىل المستندات و
التأكد من عدم انتهاء الشهادة
األصلية

يقوم الموظف المختص بتحصيل
الرسوم ليتم دفعها من قبل
صاحب الطلب
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اسم الخدمة:ترصي ح دخول باخرة مستأجرة أو منتظمة أو دوبة

ر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.3.4/14:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

تقديم الطلب قبل موعد الوصول ب 72ساعة
عىل األقل

 2 –1يوم عمل

المستندات المطلوبة:
Ship partculer / ship appointment from
owner –master /اعتماد توقيع لوزارة المواصالت/
كتاب رسم موجهه للوكيل المساعد للقطاع بترصي ح
دخول البواخر للموائ الكوي تية  /براءة ذمة للهواتف
المسجلة لدى وزارة المواصالت

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير – الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج كتاب ترصي ح دخول

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم وكيل ر
الشكة كتاب مع
المستندات لمكتب الوكيل المساعد
لقطاع النقل

يتم اعتمادها من المدير ثم
الوكيل المساعد

يتم حفظ نسخة وإخطار اإلدارة
العامة للسواحل/ومؤسسة الموائ
الكويتية  /ر
وشكة ناقالت النفط

يحول الكتاب من الوكيل
المساعد للقطاع للمدير والذي
يحوله للمراقب – ثم رئيس
القسم

يقوم الموظف المختص بطباعة
الترصي ح مع المرفقات الالزمة
ويتم اعتمادها من رئيس القسم
– المراقب للقطاع

يقوم رئيس القسم
بتحويل الكتاب
للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بالتدقيق عىل المستندات
وتسجيل البيانات ف
السجالت والنظام اإللكبوئ

يقوم الموظف المختص
بالتدقيق عىل المستندات
والتواري خ ويقوم بطلب من
المفتش المعاينة للتأكد من
مطابقة ر
الشوط

يقوم المفتش بالمعاينة
والتاكد من مطابقة ر
الشوط

End

إدارة النقل البحري  -مراقبة دولة العلم – قسم الوكاالت البحرية
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رقم اإلجراءA.3.4/15:

اسم الخدمة :إصدار لمن يهمه األمر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

 2 –1يوم عمل
المستندات المطلوبة:
كتاب رسم موجهه للوكيل المساعد للقطاع بطلب
لمن يهمه األمر  /براءة ذمة للهواتف المسجلة لدى
وزارة المواصالت

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير – الوكيل المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج كتاب لمن يهمه األمر

مكتب مدير اإلدارة -مكتب الوكيل المساعد

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم وكيل ر
الشكة كتاب الطلب مع
المستندات لمكتب الوكيل المساعد
لقطاع النقل

يحول الكتاب من الوكيل
المساعد للقطاع للمدير والذي
يحوله للمراقب – ثم رئيس
القسم

End

يتم تسليم لمن يهمه
األمر لصاحب العالقة
و حفظ نسخة منها

إدارة النقل البحري  -مراقبة دولة العلم – قسم الوكاالت البحرية

يقوم رئيس القسم
بتحويل الكتاب
للموظف المختص

يتم اعتمادهامن المدير ثم
الوكيل المساعد للقطاع

يقوم الموظف المختص
بإعداد الكتاب المطلوب

يتم اعتماده من رئيس القسم –
المراقب
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اسم اإلجراء :تسجيل وكالة لخط مالح ر
غب مقيدة بوزارة المواصالت
لشكة ر

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءA.3.4/16:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

 3-2يوم عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
كتاب من وزارة التجارة والصناعة

الوكيل المساعد للقطاع  -المدير – المراقب – رئيس
القسم

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يتم تحويل الكتاب من
الوكيل المساعد للقطاع
– المدير  -المراقب

End

يكلف رئيس القسم
الموظف المختص

يتم حفظ نسخة وإرساله
لوزارة التجارة والصناعة

إدارة النقل البحري  -مراقبة دولة العلم – قسم الوكاالت البحرية

يقوم الموظف المختص
بالتدقيق عىل الكتاب
والمستندات

يعتمده المراقب والمدير
ويعرض ىع الوكيل المساعد
للقطاع لالعتماد

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات
بالسجالت

يعد الموظف المختص
كتاب الرد عىل وزارة التجارة
والصناعة ويعتمده من
رئيس القسم
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رقم اإلجراءA.3.4/17:

اسم اإلجراء :إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم– المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج الإحصائية الربع الس نوية

مكتب مدير اإلدارة

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة

إدارة النقل البحري  -مراقبة دولة العلم – قسم الوكاالت البحرية

يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة
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اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءA.3.4/18:

الوقت المستغرق ف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
كتاب رسم من المسئول

الموظف المختص  -المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب المسئول

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة

إدارة النقل البحري  -مراقبة دولة العلم – قسم الوكاالت البحرية

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

ف حال طلب المسئول
التعديل ،يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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مراقبة التسجيل وشئون البحارة
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مراقبة التسجيل وشئون البحارة
اسم الخدمة/اإلجراء

رقم اإلجراء

رقم
الصفحة

الصغية
قسم تسجيل السفن
ر
A.4.1/1
A.4.1/2
A.4.1/3
A.4.1/4
A.4.1/5
A.4.1/6
A.4.1/7
A.4.1/8
A.4.1/9
A.4.1/10
A.4.1/11
A.4.1/12
A.4.1/13
A.4.1/14
A.4.1/15
A.4.1/16
A.4.1/17
A.4.1/18
A.4.1/19

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

الصغية (أقل من  150طن)
تسجيل السفن
ر
الصغية (أقل من  150طن)
السفن
تجديد ملكية
ر
الصغية (أقل من  150طن)
تحويل ملكية السفن
ر
الصغية
إصدار بدل فاقد  /بدل تالف لشهادة ملكية ومعدات سالمة لسفن
ر
إعادة قياس سفينة
صغية
تغيي اسم سفينة
ر
ر
صغية
سفينة
عمل
طبيعة
تغيي
ر
ر
صغية
تغيي (لون/عدد ركاب/محركات) سفينة
ر
ر
الصغية
اصدار شهادة عدم وجود رهونات عىل السفن
ر
اصدار شهادة لمن يهمه األمر إثبات ملكية قارب
اصدار شهادة لمن يهمه األمر شطب/إلغاء ترخيص قارب
تسجيل دراجة بحرية
تجديد ملكية دراجة بحرية
تحويل ملكية دراجة بحرية
إصدار بدل فاقد  /بدل تالف لشهادة ملكية الدراجة البحرية
اصدار شهادة لمن يهمه األمر إثبات ملكية دراجة بحرية
اصدار شهادة لمن يهمه األمر شطب/إلغاء ترخيص دراجة بحرية
إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول
الكبية
قسم تسجيل السفن ر

A.4.2/1
A.4.2/2
A.4.2/3
A.4.2/4
A.4.2/5
A.4.2/6
A.4.2/7
A.4.2/8
A.4.2/9
A.4.2/10
A.4.2/11
A.4.2/12
A.4.2/13

كبية (مؤقت)
تسجيل سفينة ر
كبية (دائم)
تسجيل سفينة ر
كبية
تحويل ملكية سفينة ر
كبية
إصدار بدل فاقد  /بدل تالف (صورة طبق األصل) لشهادة ملكية سفن ر
كبية
تغيي اسم سفينة ر
ر
/
تغيي اسم ربان سفينة يف شهادة التسجيل
اعتماد
ر
الكبية
اصدار شهادة قيد الرهن للسفن ر
الكبية
السفن
عىل
اصدار شهادة عدم وجود رهونات
ر
كبية
اصدار شهادة لمن يهمه األمر شطب/إلغاء ترخيص سفينة ر
الكبية
إصدار ترخيص مالحة للسفن
ر
الكبية
إصدار تجديد رليخيص مالحة للسفن ر
الكبية
إصدار بدل فاقد/تالف رليخيص مالحة للسفن ر
اصدار وثيقة السجل الموجز المتواصل

إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
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A.4.2/14
A.4.2/15
A.4.2/16
A.4.2/17

160
161
162
163

اصدار تحديث لوثيقة السجل الموجز المتواصل
مال آخر (المسئولية المدنية) لناقالت النفط فقط
اصدار شهادة
ر
التأمي أو ضمان ي
إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول
قسم شئون البحارة

A.4.3/1
A.4.3/2
A.4.3/3
A.4.3/4
A.4.3/5
A.4.3/6
A.4.3/7
A.4.3/8
A.4.3/9
A.4.3/10
A.4.3/11
A.4.3/12
A.4.3/13
A.4.3/14
A.4.3/15
A.4.3/16
A.4.3/17
A.4.3/18
A.4.3/19
A.4.3/20
A.4.3/21
A.4.3/22
A.4.3/23

الغي خاضعة للمعاهدات
إصدار رخصة إجازة نوخذة بحري  Aللقوارب والدرجات البحرية ر
الغي خاضعة للمعاهدات
إصدار رخصة إجازة نوخذة بحري  Bللقوارب والدرجات البحرية ر
إصدار تجديد بيانات رخصة إجازة نوخذة بحري A
إصدار تجديد بيانات رخصة إجازة نوخذة بحري B
إصدار بدل فاقد/تالف لرخصة إجازة النوخذة A
إصدار بدل فاقد/تالف لرخصة إجازة النوخذة B
التصديق عىل عقود استخدام أو رصف البحارة من الخدمة
البحريي – الشهادة األهلية
التصديق عىل شهادة الكفاءة للضباط
ر
البحريي – الشهادة األهلية
تجديد التصديق عىل شهادة الكفاءة للضباط
ر
البحريي – الشهادة األهلية
تحديث المصدقة عىل شهادة الكفاءة للضباط
ر
البحريي – الشهادة األهلية
للضباط
الكفاءة
إصدار بدل فاقد  /بدل تالف عىل شهادة
ر
ر
العاملي عىل مي السفن الكويتية
للمالحي
إصدار سجل الخدمة البحرية
ر
ر
ر
العاملي عىل مي السفن الكويتية
للمالحي
إصدار تجديد لسجل الخدمة البحرية
ر
ر
ر
العاملي عىل مي السفن الكويتية
للمالحي
إصدار بدل فاقد/تالف سجل الخدمة البحرية
ر
ر
إصدار وثيقة الحد اآلمن للتطقيم
إصدار تجديد لوثيقة الحد اآلمن للتطقيم
إصدار بدل فاقد/تالف لوثيقة الحد اآلمن للتطقيم
اصدار شهادة إعفاء من متطلبات وثيقة الحد األدئ للتطقيم
إصدار هوية مندوب مؤقت
إصدار تجديد لهوية مندوب مؤقت
إصدار بدل فاقد/تالف هوية مندوب مؤقت
إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة
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رقم اإلجراءA.4.1/1:

الصغية أقل من  150طن
اسم الخدمة :تسجيل السفن
ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
وثائق مايثبت ملكية السفينة( :شهادة شطب إذا كانت تحت
علم دولة أخرى – فاتورة ر
الشاء – شهادة منشأ -البيان
الجمرك – صورة البطاقة المدنية للمالك سارية المفعول –
ي
صورة اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع وصورة للسجل
التجاري ر
(للشكات) – براءة ذمة من وزارة المواصالت – وثيقة
التأمي عىل السفينة سارية المفعول بعد إجراءات التسجيل
ر

موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه –
الموظف المختص –
ر
مسجل السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
صغية– نموذج تفتيش
نموذج طلب تسجيل سفينة
ر
صغية
سفينة
ر

مكتب مدير اإلدارة– مراقبة دولة العلم

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص
(االستقبال) المستندات
المطلوبة من صاحب العالقة أو
رسم
من ينوب عنه بتوكيل
ي

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

يقوم الموظف المختص
بتحصيل رسوم اجراءات
التفتيش يف حال شهادة

بعد االنتهاء من إجراءات
التأمي
التفتيش والحصول عىل
ر
يقدم صاحب العالقة األوراق
للموظف المختص

يتم اصدار الشهادة وتوقيعها
من الموظف المختص –
المسئولي الذين يلونه –
ر
مسجل السفن

يتم إعادتها للموظف
المختص

معدات السالمة المنفصلة

ويصدر الموظف المختص نموذج تسجيل سفينة
أكي من  12ر
صغية (لسفن الصيد ر
مي وسفن الرحالت
ر
صغية
سفينة
تفتيش
ونموذج
وأي نشاط تجاري)
ر
(لسفن اليهة – صيد أقل من  12ر
مي)

End




الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر

يقوم الموظف
المختص
بتحصيل رسوم
التسجيل

يستلم صاحب العالقة
المستندات إلجراء التفتيش
بأحد مراكز التفتيش الخارجية
(مراقبة دولة العلم)

يقوم صاحب
العالقة بعمل
التأمي عىل
ر
القارب

يقوم الموظف المختص
بتسليم الشهادة
لصاحب العالقة ويتم
حفظ نسخة

يوقع صاحب العالقة عىل
نموذج تسجيل سفينة
صغية
ر

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم وقف
لحي استكمالها
اإلجراء ر
يتم مخاطبة اإلدارة العام لخفر السواحل ألخذ
موافقتهم ف الحاالت التالية:
قوة يالمحركات  450حصان او ر
أكي
غي ر
كويت
إذا كان المالك ر
ي
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رقم اإلجراءA.4.1/2:

الصغية أقل من  150طن
اسم الخدمة :تجديد ملكية السفن
ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
صورة البطاقة المدنية للمالك سارية– براءة ذمة من وزارة
التأمي عىل السفينة سارية المفعول–
المواصالت – وثيقة
ر
شهادة الملكية األصلية

موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه –
الموظف المختص –
ر
مسجل السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
صغية
نموذج تفتيش سفينة
ر

مكتب مدير اإلدارة– مراقبة دولة العلم

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص
(االستقبال) المستندات
المطلوبة من صاحب العالقة أو
رسم
من ينوب عنه بتوكيل
ي

يتم إعادتها للموظف
المختص

يقوم الموظف المختص
بتسليم الشهادة لصاحب
العالقة ويتم حفظ
نسخة

يدقق الموظف المختص عىل
المستندات

يتم اصدار الشهادة وتوقيعها من
المسئولي
الموظف المختص –
ر
الذين يلونه – مسجل السفن

ويصدر الموظف المختص
صغية
نموذج تفتيش سفينة
ر

بعد االنتهاء من إجراءات
التفتيش يقدم صاحب العالقة
األوراق للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة مع
المساحي – (المخالفات
أجور
ر
إن وجدت)

يستلم صاحب العالقة
المستندات إلجراء التفتيش بأحد
مراكز التفتيش الخارجية
(مراقبة دولة العلم)

End



الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم
لحي استكمالها
وقف اإلجراء ر
يجوز لصاحب العالقة التوجه ر
مباشة مع
المستندات المطلوبة ألحد المراكز الخارجية
للتفتيش ويكون تحصيل الرسوم فيها
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رقم اإلجراءA.4.1/3:

صغية أقل من  150طن
اسم الخدمة :تحويل ملكية سفينة
ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

النماذج المستخدمة:
--

المستندات المطلوبة:
صورة البطاقة المدنية سارية المفعول للمالك السابق (البائع) –
صورة البطاقة المدنية سارية المفعول للمالك الجديد (الشاري) –
التأمي عىل السفينة سارية
براءة ذمة من وزارة المواصالت – وثيقة
ر
المفعول (باسم المالك الجديد) – شهادة الملكية األصلية
يف حال سفن الصيد/رحالت بحرية/مؤسسات اعتبارية :السجل
التجاري ر
للشكة  /صورة اعتماد توقيع المفوض بالتوقيع – صورة
رخصة الرحالت البحرية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة سارية
المفعول – كتاب موافقة عىل التحويل صادر من الهيئة العامة
للشئون الرزاعية ر
واليوة السمكية سارية المفعول
يف حال وجود ورثة :شهادة وفاة لمالك السفينة – حرص الورثة -
البطاقة المدنية لصاحب العالقة
للوص عن
يف حال وجود قرص بوصاية الهيئة أو حكم محكمة
ي
القرص– كتاب من شئون القرص

نموذج عقد البيع – نموذج طلب تسجيل سفينة
صغية
ر

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 3 – 2أيام عمل

موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه –
الموظف المختص –
ر
مسجل السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
(االستقبال) المستندات
المطلوبة من صاحب العالقة أو
رسم
من ينوب عنه بتوكيل
ي

End

يدقق الموظف المختص عىل
المستندات ويصدر نموذج عقد
الطرفي (البائع
بيع ويوقع
ر
والشاري)

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة
(الشاري) ويتم حفظ نسخة

يصدر الموظف نموذج طلب
صغية ويوقع من
تسجيل سفينة
ر
الشاري

يتم إعادتها للموظف
المختص







يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يتم اصدار شهادة التسجيل باسم المالك
الجديد (الشاري) بعد توقيعها من
المسئولي الذين
الموظف المختص –
ر
يلونه – مسجل السفن

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم وقف اإلجراء
لحي استكمالها
ر
التأمي يتم إجراء معاملة تجديد بنفس المعاملة
يف حال انتهاء
ر
يتم مخاطبة اإلدارة العام لخفر السواحل ألخذ موافقتهم يف
الحاالت التالية:
قوة المحركات  450حصان او ر
أكي
غي ر
كويت
المالك
كان
إذا
ر
ي
يف حال بيع نسبة من الملكية (إضافة رشيك) أو البيع الكامل
ر
ألكي من مالك يتم تحديد نسب الملكية يف عقد البيع

الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر
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صغية
اسم الخدمة :إصدار بدل فاقد /تالف لشهادة ملكية ومعدات سالمة لسفينة
ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.4.1/4:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

 4 – 3أيام عمل
المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز الخدمة:

صورة البطاقة المدنية للمالك سارية المفعول – صورة
اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع ر
(للشركات) – براءة ذمة
من وزارة المواصالت – بالغ فقدان شهادة ملكية من المخفر
(ف حالة التلف)
(ف حالة الفقد) – شهادة ملكية األصلية ي
ي

المسئولي الذين يلونه –
الموظف المختص –
ر
مسجل السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج طلب إصدار شهادة بدل فاقد/تالف

مكتب مدير اإلدارة –اإلدارة العامة لخفر السواحل

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص
(االستقبال) المستندات
المطلوبة من صاحب العالقة أو
رسم
من ينوب عنه بتوكيل
ي

يزود صاحب العالقة بنموذج
إصدار شهادة بدل فاقد/بدل تالف
ليتم تعبئته

بدل فاقد

يقوم الموظف المختص بإعداد
كتاب من مدير إدارة النقل البحري
إل اإلدارة العامة لخفر السواحل
بفقدان شهادة الملكية واالستعالم
عن المخالفات

يستلم صاحب العالقة
نسخة من الكتاب
لمراجعة خفر
السواحل والمخفر

بدل تالف

يتم اصدار الشهادة وتوقيعها
من الموظف المختص –
المسئولي الذين يلونه –
ر
مسجل السفن

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة +
المخالفات إن وجدت

يتم إعادتها للموظف
المختص

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويتم
حفظ نسخة

يرجع صاحب العالقة إل الموظف
المختص بكتاب من خفر السواحل يفيد
بوجود المخالفات أو عدمها وبالغ
الفقدان من المخفر

يراجع الموظف المختص
األوراق

End





الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم وقف
لحي استكمالها
اإلجراء ر
ر
الدفي المفقود يتم إرجعاه
يف حال العثور عىل
ملغ
لإلدارة ويختم الموظف المختص عليه بختم ي
ر
الدفي التالف مع المستندات ويختم
يجب تقديم
ملغ
بختم
المختص
الموظف
عليه
ي
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رقم اإلجراءA.4.1/5:

صغية
اسم الخدمة :إعادة قياس سفينة
ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
صورة البطاقة المدنية للمالك سارية المفعول –
شهادة الملكية األصلية – براءة ذمة من وزارة
المواصالت

موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه –
الموظف المختص –
ر
مسجل السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
صغية
نموذج تفتيش سفينة
ر

مكتب مدير اإلدارة – مراقبة دولة العلم

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص
(االستقبال) المستندات
المطلوبة من صاحب العالقة أو
رسم
من ينوب عنه بتوكيل
ي

يتم إعادتها للموظف
المختص

يقوم الموظف المختص
بتسليم الشهادة لصاحب
العالقة ويتم حفظ نسخة

يدقق الموظف المختص عىل
المستندات

يتم اصدار الشهادة وتوقيعها من
المسئولي
الموظف المختص –
ر
الذين يلونه – مسجل السفن

ويصدر الموظف المختص
صغية
نموذج تفتيش سفينة
ر

بعد االنتهاء من إجراءات
التفتيش يقدم صاحب العالقة
األوراق للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة مع
المساحي – (المخالفات
أجور
ر
إن وجدت)

يستلم صاحب العالقة
المستندات إلجراء التفتيش بأحد
مراكز التفتيش الخارجية
(مراقبة دولة العلم)

End

الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر

يف حال عدم اكتمال المستندات
لحي
المطلوبة يتم وقف اإلجراء ر
استكمالها
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رقم اإلجراءA.4.1/6:

صغية
تغيي اسم سفينة
ر
اسم الخدمة :ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 2 – 1أيام عمل

المستندات المطلوبة:
صورة البطاقة المدنية للمالك سارية المفعول –
شهادة الملكية األصلية – براءة ذمة من وزارة
التأمي سارية المفعول باالسم
المواصالت – وثيقة
ر
الجديد للسفينة

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
صغية
نموذج تفتيش سفينة
ر

مكتب مدير اإلدارة–مراقبة دولة العلم

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص
(االستقبال) المستندات
المطلوبة من صاحب العالقة أو
رسم
من ينوب عنه بتوكيل
ي

يتم إعادتها للموظف
المختص

يقوم الموظف المختص
بتسليم الشهادة لصاحب
العالقة ويتم حفظ نسخة

يدقق الموظف المختص عىل
المستندات

يتم اصدار الشهادة وتوقيعها من
الموظف المختص – رئيس
القسم – المراقب – المدير

ويصدر الموظف المختص
صغية
نموذج تفتيش سفينة
ر

بعد االنتهاء من إجراءات
التفتيش يقدم صاحب العالقة
األوراق للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة مع
المساحي – (المخالفات
أجور
ر
إن وجدت)

يستلم صاحب العالقة
المستندات إلجراء التفتيش بأحد
مراكز التفتيش الخارجية
(مراقبة دولة العلم)

End
يف حال عدم اكتمال المستندات
لحي
المطلوبة يتم وقف اإلجراء ر
استكمالها

الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر
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رقم اإلجراءA.4.1/7:

صغية (نزهة  /صيد  /رحالت بحرية)
تغيي طبيعة عمل سفينة
ر
اسم الخدمة :ر

ر
الشوط الواجب توافرها:

النماذج المستخدمة:
-

صغية
نموذج تفتيش سفينة
ر

المستندات المطلوبة:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

تغيي طبيعة عمل سفينة مي زهة إل صيد :صورة البطاقة المدنية للمالك
ر
سارية المفعول – كتاب من الهيئة العامة للشئون الزراعية ر
واليوة السمكية –
دفي للصيد – ر
براءة ذمة من وزارة المواصالت – ر
دفي ملكية قارب اليهة –
التأمي سارية المفعول (بعد األجراءات)
وثيقة
ر
تغيي طبيعة عمل سفينة من نزهة إل رحالت بحرية :صورة البطاقة المدنية
ر
بتغيي
للمالك سارية المفعول – كتاب من صاحب العالقة لمدير اإلدارة
ر
النشاط – الرخصة التجارية – ر
دفي ملكية قارب اليهة – براءة ذمة من وزارة
التأمي سارية المفعول (بعد األجراءات)
المواصالت – وثيقة
ر
تغيي طبيعة عمل سفينة من صيد أو رحالت بحرية إل نزهة :كتاب من المالك
ر
لمدير اإلدارة بتغيي النشاط – كتاب من الهيئة العامة ر
لليوة السمكية والشئون
ر
التأمي سارية المفعول (بعد األجراءات)
الزراعية – وثيقة
ر

 5 – 4أيام عمل
موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه –
الموظف المختص –
ر
مسجل السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مكتب مدير اإلدارة –مراقبة دولة العلم

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص
(االستقبال) المستندات
المطلوبة من صاحب العالقة أو
رسم
من ينوب عنه بتوكيل
ي

يتم اصدار الشهادة وتوقيعها
من الموظف المختص –
المسئولي الذين يلونه –
ر
مسجل السفن

يتم إعادتها للموظف
المختص

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

يقوم الموظف المختص
بتحصيل رسوم إجراءات
(ف حال شهادة
التفتيش ي
معدت السالمة المنفصلة)

يقوم الموظف المختص
بتسليم الشهادة لصاحب
العالقة ويتم حفظ نسخة

صغية
ويصدر الموظف المختص نموذج تسجيل سفينة
ر
أكي من  12ر
(لسفن الصيد ر
مي وسفن الرحالت وأي
صغية (لسفن
نشاط تجاري) ونموذج تفتيش سفينة
ر
اليهة – صيد أقل من  12ر
مي) ويوقع من المالك

يقوم صاحب
العالقة
بالتأمي عىل
ر
القارب

بعد االنتهاء من
إجراءات التفتيش يقدم
صاحب العالقة األوراق
للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة
– (المخالفات إن
وجدت)

يستلم صاحب العالقة
المستندات إلجراء التفتيش بأحد
مراكز التفتيش الخارجية
(مراقبة دولة العلم)

End




الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم وقف
لحي استكمالها
اإلجراء ر
ف حال قوة المحركات  450حصان أو ر
أكي يتم اخطار
ي
بتغيي طبيعة العمل
اإلدارة العام لخفر السواحل
ر
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.1/8:

صغية
تغيي (لون – عدد ركاب – محركات) سفينة
ر
اسم الخدمة :ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
صورة البطاقة المدنية للمالك سارية المفعول – شهادة
الملكية األصلية – براءة ذمة من وزارة المواصالت –
صورة اعتماد التوقيع لمفوض بالتوقيع ر
(للشكات)
تغيي المحركات باإلضافة إل ماسبق :اثبات
يف حالة ر
ملكية المحركات الجديدة (فاتورة ر
الشاء – شهادة
المنشأ -البيان الجمرك ف حال ر
الشاء من خارج الكويت)
ي ي
– شهادة معدات السالمة الخاصة بالسفينة

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:
مكتب مدير اإلدارة  -مراقبة دولة العلم

صغية
نموذج تفتيش سفينة
ر

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص
(االستقبال) المستندات
المطلوبة من صاحب العالقة أو
رسم
من ينوب عنه بتوكيل
ي

يتم إعادتها للموظف
المختص

يقوم الموظف المختص
بتسليم الشهادة لصاحب
العالقة ويتم حفظ
نسخة

يدقق الموظف المختص عىل
المستندات

يتم اصدار الشهادة وتوقيعها من
الموظف المختص – رئيس
القسم – المراقب – المدير

ويصدر الموظف المختص
صغية
نموذج تفتيش سفينة
ر

بعد االنتهاء من إجراءات
التفتيش يقدم صاحب العالقة
األوراق للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة مع
المساحي – (المخالفات
أجور
ر
إن وجدت)

يستلم صاحب العالقة
المستندات إلجراء التفتيش بأحد
مراكز التفتيش الخارجية
(مراقبة دولة العلم)

End




الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم وقف
لحي استكمالها
اإلجراء ر
تغيي المحركات يتم مخاطبة اإلدارة العام لخفر
يف حال ر
السواحل ألخذ موافقتهم إذا كانت قوة المحركات 450
حصان او ر
أكي
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.1/9:

الصغية
اسم الخدمة :اصدار شهادة عدم وجود رهونات عىل السفينة
ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز الخدمة:

رسم من المالك بالطلب – صورة البطاقة
كتاب
ي
المدنية للمالك سارية المفعول – صورة اعتماد
التوقيع للمفوض بالتوقيع ر
(للشكات) – شهادة
الملكية األصلية – براءة ذمة من وزارة المواصالت

الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:
مكتب مدير اإلدارة

-

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص
(االستقبال) المستندات
المطلوبة من صاحب العالقة أو
رسم
من ينوب عنه بتوكيل
ي

يدقق الموظف المختص عىل
المستندات

End

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم– (المخالفات
إن وجدت)

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويتم
حفظ نسخة

يتم اصدار الشهادة وتوقيعها من
الموظف المختص – رئيس
القسم – المراقب – المدير

يتم إعادتها للموظف المختص

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة
لحي استكمالها
يتم وقف اإلجراء ر

الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.1/10:

اسم الخدمة :اصدار شهادة لمن يهمه األمر إلثبات ملكية القارب
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

 3 - 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
صورة البطاقة المدنية للمالك سارية المفعول –
صورة اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع ر
(للشكات) –
براءة ذمة من وزارة المواصالت

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج طلب إثبات ملكية القارب

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص
(االستقبال) المستندات
المطلوبة من صاحب العالقة أو
رسم
من ينوب عنه بتوكيل
ي

يدقق الموظف المختص عىل
المستندات

End

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة–
(المخالفات إن وجدت)

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويتم
حفظ نسخة

يتم اصدار الشهادة وتوقيعها من
الموظف المختص – رئيس
القسم – المراقب – المدير

يتم إعادتها للموظف المختص

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة
لحي استكمالها
يتم وقف اإلجراء ر

الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.1/11:

اسم الخدمة :اصدار شهادة لمن يهمه األمر لشطب /إلغاء ترخيص القارب
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
صورة البطاقة المدنية للمالك سارية المفعول –
صورة اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع ر
(للشكات) –
براءة ذمة من وزارة المواصالت – شهادة الملكية
األصلية

موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه –
الموظف المختص –
ر
مسجل السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج طلب شطب /إلغاء شهادة ر
اليخيص بسبب
تلف –تصدير القارب

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص
(االستقبال) المستندات
المطلوبة من صاحب العالقة أو
رسم
من ينوب عنه بتوكيل
ي

End




يدقق الموظف المختص عىل
المستندات

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويتم
حفظ نسخة

يزود الموظف المختص صاحب
العالقة بنموذج طلب
شطب/إلغاء شهادة ر
اليخيص
ليتم تعبأته

يتم إعادتها للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة–
(المخالفات إن وجدت)

يتم اصدار الشهادة وتوقيعها من
المسئولي
الموظف المختص –
ر
الذين يلونه – مسجل السفن

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم وقف
لحي استكمالها
اإلجراء ر
إذا كان سبب شطب هالك السفينة أو القارب يتم مخاطبة
مراقبة دولة العلم لمعاينة القارب والتأكد من هالكه ويتم
إصدار نموذج تفتيش

الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.1/12:

اسم الخدمة :تسجيل الدراجة البحرية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
وثائق مايثبت ملكية دراجة البحرية ( :شهادة شطب إذا كانت
تحت علم دولة أخرى – فاتورة ر
الشاء – شهادة منشأ -البيان
الجمرك – صورة البطاقة المدنية للمالك سارية المفعول –
ي
صورة اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع وصورة للسجل
التجاري ر
(للشكات) – براءة ذمة من وزارة المواصالت – وثيقة
التأمي عىل الدراجة البحرية سارية المفعول بعد إجراءات
ر
التسجيل

موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه –
الموظف المختص –
ر
مسجل السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج طلب تسجيل دراجة بحرية – نموذج تفتيش
دراجة بحرية

مكتب مدير اإلدارة – مراقبة دولة العلم

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

ويصدر الموظف المختص
نموذج تسجيل دراجة بحرية
ونموذج تفتيش دراجة بحرية

يوقع صاحب العالقة عىل نموذج
تسجيل دراجة بحرية

بعد االنتهاء من إجراءات
التأمي
التفتيش والحصول عىل
ر
يقدم صاحب العالقة األوراق
للموظف المختص

يقوم صاحب العالقة بعمل
التأمي عىل الدراجة البحرية
ر

يستلم صاحب العالقة
المستندات إلجراء التفتيش بأحد
مراكز التفتيش الخارجية
(مراقبة دولة العلم)

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة مع
المساحي – (المخالفات
أجور
ر
إن وجدت)

يتم اصدار شهادة التسجيل بعد
توقيعها من الموظف المختص –
المسئولي الذين يلونه – مسجل
ر
السفن

يتم إعادتها للموظف المختص

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويتم
حفظ نسخة

End

يستلم الموظف المختص
(االستقبال) المستندات
المطلوبة من صاحب العالقة أو
رسم
من ينوب عنه بتوكيل
ي

يدقق الموظف المختص عىل
المستندات




الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم وقف
لحي استكمالها
اإلجراء ر
غي ر
كويت يتم مخاطبة اإلدارة
المالك
كان
يف حال
ر
ي
العامة لخفر السواحل ألخذ الموافقة األمنية
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.1/13:

اسم الخدمة :تجديد ملكية الدراجة البحرية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
صورة البطاقة المدنية للمالك سارية– براءة ذمة من وزارة
التأمي عىل الدراجة البحرية سارية
المواصالت – وثيقة
ر
المفعول– شهادة الملكية األصلية

موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه –
الموظف المختص –
ر
مسجل السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج تفتيش الدراجة البحرية

مكتب مدير اإلدارة– مراقبة دولة العلم

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص
(االستقبال) المستندات
المطلوبة من صاحب العالقة أو
رسم
من ينوب عنه بتوكيل
ي

يتم إعادتها للموظف
المختص

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويتم
حفظ نسخة

يدقق الموظف المختص عىل
المستندات

يتم اصدار الشهادة بعد توقيعها
من الموظف المختص –
المسئولي الذين يلونه – مسجل
ر
السفن

ويصدر الموظف المختص
نموذج تفتيش الدراجة البحرية

بعد االنتهاء من إجراءات
التفتيش يقدم صاحب العالقة
األوراق للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة مع
المساحي – (المخالفات
أجور
ر
إن وجدت)

يستلم صاحب العالقة
المستندات إلجراء التفتيش بأحد
مراكز التفتيش الخارجية
(مراقبة دولة العلم)

End



الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم وقف
لحي استكمالها
اإلجراء ر
يجوز لصاحب العالقة التوجه ر
مباشة مع المستندات
المطلوبة ألحد المراكز الخارجية للتفتيش ويكون
تحصيل الرسوم فيها
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.1/14:

اسم الخدمة :تحويل ملكية الدراجة البحرية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
صورة البطاقة المدنية سارية المفعول للمالك السابق (البائع) – صورة
البطاقة المدنية سارية المفعول للمالك الجديد (الشاري) – براءة ذمة من
التأمي عىل السفينة سارية المفعول (باسم المالك
وزارة المواصالت – وثيقة
ر
الجديد) – شهادة الملكية األصلية
يف حال وجود ورثة :شهادة وفاة لمالك السفينة – حرص الورثة  -البطاقة
المدنية لصاحب العالقة
للوص عن القرص– كتاب
يف حال وجود قرص بوصاية الهيئة أو حكم محكمة
ي
من شئون القرص

النماذج المستخدمة:

موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه –
الموظف المختص –
ر
مسجل السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مكتب مدير اإلدارة –مراقبة دولة العلم

نموذج عقد البيع – نموذج طلب تسجيل دراجة بحرية

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يدقق الموظف المختص عىل
المستندات ويصدر نموذج عقد
الطرفي (البائع
بيع ويوقع
ر
والشاري)

يستلم الموظف المختص
(االستقبال) المستندات
المطلوبة من صاحب العالقة أو
رسم
من ينوب عنه بتوكيل
ي

End





يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة
(الشاري) ويتم حفظ نسخة

يصدر الموظف نموذج طلب
تسجيل دراجة بحرية ويوقع من
الشاري

ويتم إعادتها
للموظف
المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يتم اصدار شهادة التسجيل باسم
المالك الجديد (الشاري) بعد توقيعها
المسئولي
من الموظف المختص –
ر
الذين يلونه – مسجل السفن

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم وقف
لحي استكمالها
اإلجراء ر
التأمي يتم اجراء معاملة تجديد بنفس
انتهاء
يف حال
ر
الوقت
غي ر
كويت يتم مخاطبة اإلدارة العامة
المالك
كان
حال
يف
ر
ي
لخفر السواحل ألخذ الموافقة األمنية



الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.1/15:

اسم الخدمة :إصدار بدل فاقد /تالف لشهادة ملكية الدراجة البحرية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 4 – 3أيام عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز الخدمة:

صورة البطاقة المدنية للمالك سارية المفعول – صورة
اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع ر
(للشركات) – براءة ذمة
من وزارة المواصالت – بالغ فقدان شهادة ملكية من المخفر
(ف حالة التلف)
(ف حالة الفقد) – شهادة ملكية األصلية ي
ي

المسئولي الذين يلونه –
الموظف المختص –
ر
مسجل السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج طلب إصدار شهادة بدل فاقد/تالف

مكتب المدير – اإلدارة العامة لخفر السواحل

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص
(االستقبال) المستندات
المطلوبة من صاحب العالقة أو
رسم
من ينوب عنه بتوكيل
ي

يزود صاحب العالقة بنموذج
إصدار شهادة بدل فاقد/بدل تالف
ليتم تعبأته

بدل فاقد

يقوم الموظف المختص بإعداد
كتاب من مدير إدارة النقل
البحري إل اإلدارة العامة لخفر
السواحل بفقدان شهادة الملكية
واالستعالم عن المخالفات

يستلم صاحب العالقة
نسخة من الكتاب
لمراجعة خفر السواحل
والمخفر

بدل تالف

يتم اصدار الشهادة بعد توقيعها
من الموظف المختص –
المسئولي الذين يلونه – مسجل
ر
السفن

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة +
المخالفات إن وجدت

يتم إعادتها للموظف
المختص

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويتم
حفظ نسخة

يراجع الموظف المختص
األوراق

يرجع صاحب العالقة إل الموظف
المختص بكتاب من خفر السواحل
يفيد بوحود المخالفات أو عدمها وبالغ
فقدان من المخفر

End





الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم وقف
لحي استكمالها
اإلجراء ر
ر
الدفي المفقود يتم إرجعاه
يف حال العثور عىل
ملغ
لإلدارة ويختم الموظف المختص عليه بختم ي
ر
الدفي التالف مع المستندات ويختم
يجب تقديم
ملغ
بختم
المختص
الموظف
عليه
ي
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.1/16:

اسم الخدمة :اصدار شهادة لمن يهمه األمر إلثبات ملكية الدراجة البحرية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
صورة البطاقة المدنية للمالك سارية المفعول –
صورة اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع ر
(للشكات) –
براءة ذمة من وزارة المواصالت – كتاب من المالك
بالطلب

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج طلب إثبات ملكية الدراجة البحرية

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص
(االستقبال) المستندات
المطلوبة من صاحب العالقة أو
رسم
من ينوب عنه بتوكيل
ي

يدقق الموظف المختص عىل
المستندات

End

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة–
(المخالفات إن وجدت)

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويتم
حفظ نسخة

يتم اصدار الشهادة بعد توقيعها
من الموظف المختص – رئيس
القسم – المراقب – المدير

يتم إعادتها للموظف المختص

يف حال عدم اكتمال المستندات
لحي
المطلوبة يتم وقف اإلجراء ر
استكمالها

الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.1/17:

اسم الخدمة :اصدار شهادة لمن يهمه األمر لشطب /إلغاء ترخيص دراجة بحرية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

 2 – 1أيام عمل

المستندات المطلوبة:
صورة البطاقة المدنية للمالك سارية المفعول –
صورة اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع ر
(للشكات) –
براءة ذمة من وزارة المواصالت – شهادة الملكية
األصلية

موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه –
الموظف المختص –
ر
مسجل السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج طلب شطب /إلغاء شهادة ر
اليخيص
بسبب تلف –تصدير الدراجة البحرية

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص
(االستقبال) المستندات
المطلوبة من صاحب العالقة أو
رسم
من ينوب عنه بتوكيل
ي

End




يدقق الموظف المختص عىل
المستندات

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويتم
حفظ نسخة

يزود الموظف المختص صاحب
العالقة بنموذج طلب
شطب/إلغاء شهادة ر
اليخيص
ليتم تعبأته

ويتم إعادتها للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة–
(المخالفات إن وجدت)

يتم اصدار الشهادة بعد توقيعها
من الموظف المختص –
المسئولي الذين يلونه – مسجل
ر
السفن

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم وقف
لحي استكمالها
اإلجراء ر
إذا كان سبب شطب هالك الدراجة يتم كخاطبة مراقبة
دولة العلم لمعاينة الدراجة والتأكد من هالكه ويتم إصدار
نموذج تفتيش

الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.1/18:

اسم اإلجراء :إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم– المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج الإحصائية الربع الس نوية

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة

الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر

يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.1/19:

اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

الموظف المختص  -المسئول

رسم من المسئول
كتاب
ي

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة

الصغية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن
ر

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

يف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.2/1:

الكبية  150طن فما فوق "تسجيل مؤقت"
اسم الخدمة :تسجيل السفن ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

النماذج المستخدمة:

جميع المستندات المقدمة أصلية أو موقعة من قبل المفوض
بالتوقيع ومختومة طبق األصل  -جميع المستندات الصادرة عن
طريق دولة أخرى يتم ترجمتها للغة العربية وتعتمد من قبل سفارة
الدولة المصدرة لها وتصدق األوراق بوزارة الخارجية الكويتية

كبية
نموذج طلب تسجيل سفينة ر
الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 5 – 4أيام عمل

المستندات المطلوبة:
وثائق مايثبت ملكية السفينة :شهادة شطب أصلية إذا كانت
(ف حال السفينة قيد
تحت علم دولة أخرى – عقد البناء ي
ر
(ف حال الرهن) –
البناء)-عقد البيع والشاء – شهادة الرهن ي
أصل البطاقة المدنية للمالك سارية المفعول وصورة عنها –
صورة اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع وصورة للسجل
التجاري ر
(للشكات) – براءة ذمة من وزارة المواصالت – وثيقة
التأمي عىل السفينة سارية المفعول – شهادات السفينة سارية
ر
المفعول الصادرة عن هيئات التصنيف – تعبئة نموذج الطلب

موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مراقبة دولة العلم – مكتب مدير اإلدارة  -مكتب
الوكيل المساعد للقطاع

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

يقوم الموظف المخص
بتحصيل الرسوم المقررة

يقوم الموظف المختص
بتسليم الشهادة لصاحب
العالقة ويوقع عىل االستالم

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

يتم اصدار شهادة التسجيل بعد توقيعها
والمسئولي الذين
من الموظف المختص
ر
يلونه و مسجل السفن ويتم إعادتها
للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بفتح ملف للسفينة لحفظ
المستندات
داتن

يقوم الموظف المختص
باستكمال البيانات بطلب
التسجيل ويحرر رقم رسم ر
كويت
ي
ي
خاص بالسفينة

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات بالسجل
اآلل
وإدخالها بالنظام ي

يراجع الموظف المختص
البيانات ويدقق عىل المستندات
ويعد كتاب لمراقبة دولة العلم
إلجراء المسح عىل السفينة

بعد إجراءات المسح يوقع المدير عىل
الطلب بعد توقيع الموظف المختص
/رئيس القسم/المراقب ويتم تسليم نسخة
لصاحب العالقة ويوقع عىل االستالم

End




الكبية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن ر

لحي استكمالها
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء ر
يف حال رد مراقبة دولة العلم بوجود ممانعة للموافقة عىل طلب
لحي
التسجيل يتم إخطار بسبب الممانعة ويتم وقف االجراءات ر
قيام المالك بإزالة سبب الممانعة يقدم الطلب من جديد
يحدد بالشهادة تاري خ تسجيل السفينة وتاري خ انتهاء صالحيتها
التاليتي:
الحالتي
بأحد
ر
ر
 ال تزيد رفية صالحية شهادة التسجيل المؤقت عن ثالثة أشهر. تكون الشهادة صالحة لرحلة واحدة من موقع استالم السفينة منالمالك السابق ر
وحت تاري خ وصولها لدولة الكويت.
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.2/2:

الكبية  150طن فما فوق "تسجيل دائم "
اسم الخدمة :تسجيل السفن ر
ر
الشوط الواجب توافرها:

النماذج المستخدمة:

جميع المستندات المقدمة أصلية أو موقعة من قبل المفوض
بالتوقيع ومختومة طبق األصل  -جميع المستندات الصادرة عن
طريق دولة أخرى يتم ترجمتها للغة العربية وتعتمد من قبل سفارة
الدولة المصدرة لها وتصدق األوراق بوزارة الخارجية الكويتية

كبية
نموذج طلب تسجيل سفينة ر
الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 5 – 4أيام عمل

المستندات المطلوبة:
وثائق مايثبت ملكية السفينة :شهادة شطب أصلية إذا كانت
(ف حال السفينة قيد
تحت علم دولة أخرى – عقد البناء ي
ر
(ف حال الرهن) –
البناء)-عقد البيع والشاء – شهادة الرهن ي
أصل البطاقة المدنية للمالك سارية المفعول وصورة عنها –
صورة اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع وصورة للسجل
التجاري ر
(للشكات) – براءة ذمة من وزارة المواصالت – وثيقة
التأمي عىل السفينة سارية المفعول – شهادات السفينة سارية
ر
المفعول الصادرة عن هيئات التصنيف – تعبئة نموذج الطلب

موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مراقبة دولة العلم – مكتب مدير اإلدارة  -مكتب
الوكيل المساعد للقطاع

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يقوم الموظف المختص
بتسليم الشهادة لصاحب
العالقة ويوقع عىل االستالم

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

يتم اصدار شهادة التسجيل بعد توقيعها
والمسئولي الذين
من الموظف المختص
ر
يلونه و مسجل السفن ويتم إعادتها
للموظف المختص بالتسليم

يقوم الموظف المختص
بفتح ملف للسفينة لحفظ
المستندات
داتن

يقوم الموظف المختص
باستكمال البيانات بطلب
التسجيل ويحرر رقم رسم ر
كويت
ي
ي
خاص بالسفينة

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات بالسجل
اآلل
وإدخالها بالنظام ي

يراجع الموظف المختص
البيانات ويدقق عىل المستندات
ويعد كتاب لمراقبة دولة العلم
إلجراء المسح عىل السفينة

بعد إجراءات المسح يوقع المدير عىل
الطلب بعد توقيع الموظف المختص
/رئيس القسم/المراقب ويتم تسليم نسخة
لصاحب العالقة ويوقع عىل االستالم

End





الكبية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن ر

لحي استكمالها
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء ر
يف حال رد مراقبة دولة العلم بوجود ممانعة للموافقة عىل طلب
لحي
التسجيل يتم إخطار بسبب الممانعة ويتم وقف االجراءات ر
قيام المالك بإزالة سبب الممانعة يقدم الطلب من جديد
يف حال كانت السفينة مرهونة ،يدون عىل هامش النسخ بالبيانات
الخاصة بالرهن ويتم توقيع وختم مسجل السفن عىل تلك البيانات
لحي فك الرهن
ويتم ارفاق كتاب الرهن بأحد النسخ ر
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.2/3:

الكبية
اسم الخدمة :تحويل ملكية السفن ر

النماذج المستخدمة:

ر
الشوط الواجب توافرها:

كبية – نموذج عقد البيع
نموذج طلب تسجيل سفينة ر

-

المستندات المطلوبة:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

أصل البطاقة المدنية سارية للمالك وصورة عنها (البائع) – أصل
البطاقة المدنية سارية للمالك الجديد وصورة عنها (الشاري) – صورة
اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع وصورة السجل التجاري للشاري
ر
رسم من المالك السابق (البائع) بالطلب موجه
(للشكات) – كتاب
ي
للوكيل المساعد لقطاع النقل – شهادة الملكية األصلية – براءة ذمة
للطرفي – شهادات السفينة سارية الصادرة عن
من وزارة المواصالت
ر
التأمي عىل السفينة سارية محولة باسم
هيئة التصنيف – وثيقة
ر
المالك الجديد (الشاري)  -تعبئة نموذج الطلب
يف حال تسجيل اسم الربان بشهادة التسجيل :صورة عن شهادة
الكفاءة للربان  -صورة عن الجواز البحري أو سجل الخدمة  -البحرية
للربان  -صورة عن شهادة اللياقة الطبية سارية للربان – طلب من
المالك بإضافة االسم

 5 – 4أيام عمل
موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مراقبة دولة العلم – مكتب مدير اإلدارة  -مكتب
الوكيل المساعد للقطاع

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

يتم اصدار الشهادة بعد توقيعها من
والمسئولي الذين
الموظف المختص
ر
يلونه و مسجل السفن ويتم إعادتها
للموظف المختص بالتسليم

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات بالسجل
اآلل
وإدخالها بالنظام ي

يقوم الموظف المختص
بتسليم الشهادة لصاحب
العالقة ويوقع عىل االستالم

ويعد الموظف المختص كتاب
لمراقبة دولة العلم إلجراء المسح
عىل السفينة

يعبأ المالك الجديد
(الشاري) نموذج طلب
تسجيل

يحفظ الموظف المختص
المستندات بملف السفينة

بعد إجراءات المسح يوقع المدير عىل
الطلب بعد توقيع الموظف المختص
/رئيس القسم/المراقب ويتم تسليم نسخة
لصاحب العالقة ويوقع عىل االستالم

يراجع الموظف المختص البيانات ويدقق
عىل المستندات
الطرفي
ويعد الموظف عقد بيع ويوقع
ر
ويوقع الموظف كشاهد

End





الكبية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن ر

لحي استكمالها
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء ر
يف حال رد مراقبة دولة العلم بوجود ممانعة للموافقة عىل طلب
لحي
التسجيل يتم إخطار بسبب الممانعة ويتم وقف االجراءات ر
قيام المالك بإزالة سبب الممانعة يقدم الطلب من جديد
يقوم الموظف المختص بالختم عىل شهادة التسجيل القديمة
ملغ وتحفظ بملف السفينة
(باسم البائع) بختم ي
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الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.2/4:

كبية "صورة طبق
اسم الخدمة :اصدار بدل فاقد/تالف لشهادة ملكية سفينة ر
األصل"
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
صورة البطاقة المدنية سارية للمالك – صورة اعتماد التوقيع
للمفوض بالتوقيع ر
رسم من المالك موجه
(الشكات) – كتاب
ي
للوكيل المساعد لقطاع النقل بالطلب مع ذكر السبب (مع تعهد
من المالك بتسليم الشهادة المفقودة يف حال العثور عليها ) –
صورة عن الشهادة المفقودة وبالغ من المخفر – شهاة الملكية
(ف حال التلف) – براءة ذمة من وزارة المواصالت
األصلية ي

موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد للقطاع

-

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بملف السفينة

يراجع الموظف المختص
البيانات ويدقق عىل المستندات

يتم اصدار الشهادة بعد توقيعها من
والمسئولي الذين
الموظف المختص
ر
يلونه و مسجل السفن ويتم إعادتها
للموظف المختص بالتسليم

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب ويسلم نسخة
لصاحب العالقة أو من ينوب
عنه

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات بالسجل
اآلل
وإدخالها بالنظام ي

End





الكبية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن ر

لحي استكمالها
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء ر
ملغ
بختم
يقوم الموظف المختص بختم الشهادة التالفة
ي
يف حال تم العثور عىل الشهادة المفقودة يسلمها صاحب العالقة
لإلدارة
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رقم اإلجراءA.4.2/5:

كبية
تغيي اسم سفينة ر
اسم الخدمة :ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 5 – 4أيام عمل

-

المستندات المطلوبة:

موقع إنجاز الخدمة:

رسم من المالك موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل
كتاب
ي
بالطلب – صورة البطاقة المدنية للمالك سارية المفعول – صورة
اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع ر
(للشكات) – براءة ذمة من وزارة
التأمي سارية باالسم الجديد للسفينة –
المواصالت – وثيقة
ر
شهادة الملكية األصلية

المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مراقبة دولة العلم – مكتب مدير اإلدارة  -مكتب
الوكيل المساعد للقطاع

-

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يقوم الموظف المختص
بتسليم الشهادة لصاحب
العالقة ويوقع عىل االستالم

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

يتم اصدار الشهادة بعد توقيعها من
والمسئولي الذين يلونه
الموظف المختص
ر
و مسجل السفن ويتم إعادتها للموظف
المختص

يحفظ الموظف المختص
المستندات بملف السفينة

يراجع الموظف المختص البيانات
ويدقق عىل المستندات

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات بالسجل
اآلل
وإدخالها بالنظام ي

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب و يسلم نسخة
لصاحب العالقة او من ينوب عنه

ويعد الموظف المختص كتاب
لمراقبة دولة العلم إلجراء المسح
عىل السفينة وبعد إجراءات المسح

End





الكبية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن ر

لحي استكمالها
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء ر
يف حال رد مراقبة دولة العلم بوجود ممانعة للموافقة عىل طلب
لحي
التسجيل يتم إخطار بسبب الممانعة ويتم وقف االجراءات ر
قيام المالك بإزالة سبب الممانعة يقدم الطلب من جديد
يقوم الموظف المختص بالختم عىل شهادة التسجيل القديمة
ملغ وتحفظ بملف السفينة
بختم ي
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الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.2/6:

تغيي  /اعتماد اسم ربان سفينة يف شهادة التسجيل
اسم الخدمة :ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 3 – 2أيام عمل

-

المستندات المطلوبة:

موقع إنجاز الخدمة:

رسم من المالك موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل
كتاب
ي
بالطلب – شهادة تسجيل السفينة األصلية  -براءة ذمة من وزارة
المواصالت – نسخة مختومة طبق األصل لجميع شهادات
الكفاءة المصدقة والمعتمدة من سلطات البلد المصدرة لها الربان
المطلوب تسجيله – صورة عن شهادة المصدقة عىل شهادة
الكفاءة الصادرة من قبل إدارة النقل البحري

النماذج المستخدمة:
-

المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد لقطاع
النقل

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بملف السفينة

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يراجع الموظف المختص البيانات
ويدقق عىل المستندات

يتم اصدار الشهادة بعد توقيعها من
والمسئولي الذين
الموظف المختص
ر
يلونه و مسجل السفن ويتم إعادتها
للموظف المختص بالتسليم

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب و يسلم نسخة
لصاحب العالقة او من ينوب عنه

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات بالسجل
اآلل
وإدخالها بالنظام ي

End




الكبية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن ر

لحي
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء ر
استكمالها
يقوم الموظف المختص بالختم عىل شهادة التسجيل القديمة
ملغ وتحفظ بملف السفينة
بختم ي
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الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.2/7:

الكبية
اسم الخدمة :اصدار شهادة قيد الرهن للسفن ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 3 – 2أيام عمل

-

المستندات المطلوبة:

موقع إنجاز الخدمة:

رسم من المالك موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل
كتاب
ي
بالطلب – صورة البطاقة المدنية للمالك سارية المفعول – صورة
اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع ر
(للشكات) – براءة ذمة من وزارة
التأمي سارية باالسم الجديد للسفينة –
المواصالت – وثيقة
ر
شهادة الملكية األصلية – كتاب رهن السفينة من البنك – عقد
األصىل موثق
الرهن
ي

المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد للقطاع

-

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

ويحول المراقب الكتاب
لرئيس القسم

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بملف السفينة

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يراجع رئيس القسم البيانات ويدقق
عىل المستندات

يتم اصدار الشهادة بعد توقيعها من
والمسئولي الذين يلونه و
رئيس القسم
ر
مسجل السفن ويتم إعادتها للموظف
المختص بالتسليم

يوقع ويختم رئيس القسم عىل
كتاب الطلب و يسلم نسخة
لصاحب العالقة او من ينوب عنه

يدخل رئيس القسم البيانات
اآلل وينقل بيانات
بالنظام ي
الرهن عىل شهادة تسجيل
السفينة

End

يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف
لحي استكمالها
اإلجراء ر

الكبية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن ر
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الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.2/8:

اسم الخدمة :اصدار شهادة عدم وجود رهونات أو مطالبات بحرية عىل
الكبية
للسفن ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
رسم من المالك موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل
كتاب
ي
بالطلب – صورة البطاقة المدنية للمالك سارية المفعول – صورة
اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع ر
(للشكات) – براءة ذمة من وزارة
(ف حال
المواصالت – كتاب بإلغاء الرهن عىل السفينة من البنك ي
كانت السفينة مرهونة)

موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:
مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد للقطاع

-

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري

ويحول المراقب
الكتاب لرئيس
القسم

يراجع رئيس القسم
البيانات ويدقق عىل
المستندات

يوجود رهونات

يدخل رئيس القسم بيانات
اآلل
إلغاء الرهن بالنظام ي

ال يوجد رهونات

يقوم الموظف المختص
بتسليم الشهادة لصاحب
العالقة ويوقع عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بملف السفينة

يقوم الموظف
المختص بتحصيل
الرسوم المقررة

يتم اصدار شهادة عدم وجود رهونات
والمسئولي
بعد توقيعها من رئيس القسم
ر
الذين يلونه و مسجل السفن ويتم إعادتها
للموظف المختص

يكلف رئيس القسم الموظف
المختص بإصدار شهادة تسجيل
جديدة (يتم اتباع نفس إجراءات
تسجيل سفينة )

End

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة
لحي استكمالها
يتم وقف اإلجراء ر

الكبية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن ر
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رقم اإلجراءA.4.2/9:

الكبية
اسم الخدمة :اصدار شهادة لمن يهمه األمر شطب/إلغاء ترخيص السفن ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 5 – 4أيام عمل

المستندات المطلوبة:
رسم من المالك موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل
كتاب
ي
بالطلب مع ذكر األسباب – صورة البطاقة المدنية للمالك سارية
المفعول – صورة اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع ر
(للشكات) –
براءة ذمة من وزارة المواصالت – شهادة التسجيل األصلية –
شهادة تسجيل مؤقت من دولة العلم الجديد أو كتاب موافقة
رسم – مايثبت هالك السفينة إذا كان السبب الهالك – كتاب
ي
من البنك يف حالة الرهن – تعبئة نموذج الطلب

النماذج المستخدمة:
نموذج طلب إلغاء شهادة ترخيص السفينة بسبب
(هالك/تحويل لعلم دولة أخرى)

موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه –
الموظف المختص –
ر
مسجل السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد للقطاع

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم المراقب

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بملف السفينة

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يراجع الموظف المختص البيانات
ويدقق عىل المستندات

يتم اصدار الشهادة بعد توقيعها من
والمسئولي الذين يلونه و
الموظف المختص
ر
مسجل السفن ويتم إعادتها للموظف
المختص بالتسليم

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب و يسلم نسخة
لصاحب العالقة او من ينوب عنه

يدخل الموظف المختص
اآلل
البيانات بالنظام ي

End





الكبية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن ر

يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء
لحي استكمالها
ر
يف حال كان سبب الشطب هالك السفينة يتم اخطار
مراقبة دولة العلم إلجراء المسح والتأكد من هالك
السفينة قبل ادخال البيانات وبعد إجراءات المسح
يتم استكمال اإلجراءات
يقوم الموظف المختص بالختم عىل شهادة تسجيل
ملغ وتحفظ بملف السفينة
السفينة بختم ي
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رقم اإلجراءA.4.2/10:

الكبية  150طن فما فوق
اسم الخدمة :اصدار ترخيص مالحة للسفن الكويتية ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

جميع المستندات المقدمة موقعة من قبل المفوض بالتوقيع
ومختومة طبق األصل

 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
رسم من المالك موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل
كتاب
ي
بالطلب – جميع شهادات السفينة الصادرة عن وزارة المواصالت
ر
الت تتطلبها االتفاقيات الدولية وعن رشكات
وهيئات التصنيف ي
التأمي – براءة ذمة من وزارة المواصالت للكفيل ر
(الشكات-
ر
األفراد) – تعبئة نموذج الطلب

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:
مكتب مدير اإلدارة

مالح
نموذج طلب ترخيص
ي

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم المراقب

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بملف السفينة

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يراجع الموظف المختص البيانات
ويدقق عىل المستندات

يتم اصدار شهادة ر
اليخيص بعد توقيعها
من رئيس القسم /المراقب /المدير /ويتم
إعادتها للموظف المختص بالتسليم

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب و يسلم نسخة
لصاحب العالقة او من ينوب عنه

يدخل الموظف المختص
اآلل
البيانات بالنظام ي

End



الكبية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن ر

يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء
لحي استكمالها
ر
تكون مدة صالحية الشهادة سنة من تاري خ إصدارها
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رقم اإلجراءA.4.2/11:

الكبية  150طن
اسم الخدمة :اصدار تجديد ترخيص مالحة للسفن الكويتية ر
فما فوق
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
رسم من المالك موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل
كتاب
ي
بالطلب – جميع شهادات السفينة الصادرة عن وزارة المواصالت
ر
الت تتطلبها االتفاقيات الدولية وعن رشكات
وهيئات التصنيف ي
التأمي – براءة ذمة من وزارة المواصالت للكفيل ر
(الشكات-
ر
األفراد) – شهادة ر
المالح األصلية السابقة – تعبئة
خيص
الي
ي
النموذج

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:
مكتب مدير اإلدارة

مالح
نموذج طلب ترخيص
ي

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم المراقب

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بملف السفينة

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يراجع الموظف المختص البيانات
ويدقق عىل المستندات

يتم اصدار شهادة ر
اليخيص بعد توقيعها
من رئيس القسم /المراقب /المدير /ويتم
إعادتها للموظف المختص بالتسليم

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب و يسلم نسخة
لصاحب العالقة او من ينوب عنه

يدخل الموظف المختص
اآلل
البيانات بالنظام ي

End




الكبية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن ر

لحي
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء ر
استكمالها
تكون مدة صالحية الشهادة سنة من تاري خ إصدارها
يقوم الموظف المختص بالختم عىل الشهادة القديمة
ملغ وتحفظ بملف السفينة
بختم ي
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رقم اإلجراءA.4.2/12:

الكبية
اسم الخدمة :اصدار بدل فاقد/تالف ترخيص مالحة للسفن الكويتية ر
 150طن فما فوق
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 2 – 1أيام عمل

المستندات المطلوبة:
رسم من المالك موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل
كتاب
ي
بالطلب – جميع شهادات السفينة الصادرة عن وزارة المواصالت
ر
الت تتطلبها االتفاقيات الدولية وعن رشكات
وهيئات التصنيف ي
ر
التأمي – براءة ذمة من وزارة المواصالت للكفيل (الشكات-
ر
األفراد)  -شهادة ر
(ف حال بدل
السابقة
األصلية
المالح
خيص
الي
ي
ي
تالف) -كتاب تعهد من المالك بإرجاع شهادة ر
المالح
خيص
الي
ي
السابقة يف حال الحصول عليها (بدل فاقد)

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
مكتب مدير اإلدارة

مالح
نموذج طلب ترخيص
ي

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم المراقب

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بملف السفينة

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يراجع الموظف المختص البيانات
ويدقق عىل المستندات

يتم اصدار شهادة ر
اليخيص بعد توقيعها
من رئيس القسم /المراقب /المدير /ويتم
إعادتها للموظف المختص بالتسليم

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب و يسلم نسخة
لصاحب العالقة او من ينوب عنه

يدخل الموظف المختص
اآلل
البيانات بالنظام ي

End




الكبية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن ر

يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء
لحي استكمالها
ر
تكون مدة صالحية الشهادة سنة من تاري خ إصدارها
يقوم الموظف المختص بالختم عىل الشهادة التالفة
ملغ وتحفظ بملف السفينة
بختم ي
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رقم اإلجراءA.4.2/13:

اسم الخدمة :اصدار وثيقة السجل الموجز المتواصل
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

جميع المستندات المقدمة أصلية أو موقعة من قبل المفوض
بالتوقيع ومختومة

المستندات المطلوبة:

 5 – 4أيام عمل

موقع إنجاز الخدمة:

رسم من المالك موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل
كتاب
ي
بالطلب – كتاب من هيئة التصنيف –– براءة ذمة من وزارة
(ف حال إصدار
المواصالت – وثائق مايثبت سبب الطلب ي
الوثيقة ألول مرة) – تعبئة نموذج الطلب

المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج طلب وثيقة السجل الموجز المتواصل

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد للقطاع

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم المراقب

يحفظ الموظف المختص
المستندات بملف السفينة

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

يقوم الموظف المختص بتسليم
الوثيقة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يراجع الموظف المختص البيانات
ويدقق عىل المستندات

يتم اصدار الوثيقة بعد توقيعها من
والمسئولي الذين يلونه
الموظف المختص
ر
و مسجل السفن ويتم إعادتها للموظف
المختص بالتسليم

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب و يسلم نسخة
لصاحب العالقة او من ينوب عنه

يدخل الموظف المختص
اآلل
البيانات بالنظام ي

End

يف حال عدم استكمال البيانات يتم
لحي استكمالها
وقف اإلجراء ر

الكبية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن ر
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رقم اإلجراءA.4.2/14:

اسم الخدمة :اصدار تحديث وثيقة السجل الموجز المتواصل
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

جميع المستندات المقدمة أصلية أو موقعة من قبل المفوض
بالتوقيع ومختومة

المستندات المطلوبة:

 5 – 4أيام عمل

موقع إنجاز الخدمة:

رسم من المالك موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل
كتاب
ي
بالطلب – كتاب من هيئة التصنيف – نسخة من الوثيقة السابقة
– براءة ذمة من وزارة المواصالت – تعبئة نموذج الطلب

المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج طلب وثيقة السجل الموجز المتواصل

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد للقطاع

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم المراقب

يحفظ الموظف المختص
المستندات بملف السفينة

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

يقوم الموظف المختص بتسليم
الوثيقة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يراجع الموظف المختص البيانات
ويدقق عىل المستندات

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب و يسلم نسخة
لصاحب العالقة او من ينوب عنه

يتم اصدار الوثيقة بعد توقيعها من
والمسئولي الذين
الموظف المختص
ر
يلونه ومسجل السفن ويتم إعادتها
للموظف المختص بالتسليم

يدخل الموظف المختص
اآلل
البيانات بالنظام ي

End
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف
لحي استكمالها
اإلجراء ر

الكبية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن ر
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مال آخر (المسئولية المدنية)
اسم الخدمة :اصدار شهادة
ر
التأمي أو ضمان ي
لسفن ناقالت النفط
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.4.2/15:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:

موقع إنجاز الخدمة:

رسم من المالك موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل
كتاب
ي
ر
التأمي للسفينة يف حالة
التأمي عىل تغطية
بالطلب بيان شكة
ر
ر
النفط (البطاقة الزرقاء) – نسخة عن شهادة
التشب
أرصار تلوث
ي
تسجيل السفينة – براءة ذمة من وزارة المواصالت

المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:
التأمي (المسئولية المدنية)
نموذج طلب شهادة
ر

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد للقطاع

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم المراقب

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بملف السفينة

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يراجع الموظف المختص البيانات
ويدقق عىل المستندات

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب و يسلم نسخة
لصاحب العالقة او من ينوب عنه

يتم اصدار الشهادة بعد توقيعها من
والمسئولي الذين يلونه
الموظف المختص
ر
و مسجل السفن ويتم إعادتها للموظف
المختص بالتسليم

يدخل الموظف المختص
اآلل
البيانات بالنظام ي

End
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف
لحي استكمالها
اإلجراء ر

الكبية
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رقم اإلجراءA.4.2/16:

اسم اإلجراء :إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج الإحصائية الربع الس نوية

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة

الكبية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن ر

يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة
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رقم اإلجراءA.4.2/17:

اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإجراء:

المستندات المطلوبة:

الموظف المختص  -المسئول

رسم من المسئول
كتاب
ي

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة

الكبية
إدارة النقل البحري  -مراقبة التسجيل وشئون البحارة – قسم تسجيل السفن ر

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

يف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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رقم اإلجراءA.4.3/1:

اسم الخدمة :اصدار رخصة إجازة نوخذة بحري  Aللقوارب والدراجات البحرية
الغي خاضعة للمعاهدات
ر
المستندات المطلوبة:

ر
الشوط الواجب توافرها:

إجازة نوخذة بحري (نزهة):
صورة البطاقة المدنية -األمنية لصاحب العالقة  /كتاب موجه لوزارة المواصالت من قبل اللجنة المركزية
المقيمي
غي قانونية بالموافقة عىل منح المتقدم رخصة إجازة النوخذة (لفئة
لمعالجة أوضاع
ر
المقيمي بصورة ر
ر
غي قانونية)  /شهادة باجتياز دورة تدريبية لقيادة السفن الساحلية صادرة عن الهية العامة للتعليم
بصورة ر
ر
الطت العام أو صورة عن رخصة القيادة لطالب العالقة /
التطبيق والتدريب  /كشف نظر صادر من المجلس
ي
ي
براءة ذمة من وزارة المواصالت لصاحب العالقة
(للغي ر
كويت-المقيم)  /تعبئة
صورة من بيانات جواز السفر مع صورة عن صفحة اإلقامة لطالب الرخصة
ر
ي
نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة /عدد  3صور شخصية مقاس ( )2x3ملونة حديثة لطالب الرخصة
إجازة نوخذة بحري (صيد/رحالت بحرية):
غي ر
كويت /
صورة البطاقة المدنية لطالب الرخصة/صورة البطاقة المدنية للكفيل يف حال كان طالب الرخصة ر
ي
ر
التطبيق والتدريب/
شهادة باجتياز دورة تدريبية لقيادة السفن الساحلية صادرة عن الهيئة العامة للتعليم
ي
الطت العام أو صورة عن رخصة القيادة لطالب الرخصة /براءة ذمة من وزارة
كشف نظر صادر من المجلس
ي
كويت)-جهة العمل ر
(للغي ر
(الشكات)) /كتاب موجه لوزارة المواصالت
الكفيل
المواصالت (لصاحب العالقة
ر
ي
غي قانونية بالموافقة عىل منح المتقدم رخصة إجازة
من قبل اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع
المقيمي بصورة ر
ر
غي قانونية) /صورة من بيانات جواز السفر مع صورة عن صفحة اإلقامة
النوخذة (لفئة المقيم ري بصورة ر
(للغي ر
كويت – المقيم)/تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة /عدد  3صور شخصية
لطالب الرخصة
ر
ي
مقاس ( )2x3ملونة حديثة لطالب الرخصة /صورة من ر
دفي بيانات طراد الصيد المرخص – الرحالت البحرية
كويت) /صورة رخصة الصيد الصادرة من الهيئة العامة للشئون الزراعية ر
(للغي ر
واليوة السمكية سارية
للكفيل
ر
ي
ر
المفعول باسم الكفيل (للصيد)  /صورة اعتماد توقيع الكفيل بالنسبة ر
كويت) -صورة رخصة
(للغي
كات
للش
ر
ي
الرحالت البحرية الصادرة من وزارة التجارة سارية المفعول باسم الكفيل (الرحالت البحرية )
حكوم/تجاري:
إجازة نوخذة بحري – A
ي
صورة البطاقة المدنية  /األمنية لطالب الرخصة /صورة البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع ر
(للشكات)/كتاب
غي قانونية بالموافقة عىل
موجه لوزارة المواصالت من قبل اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع
المقيمي بصورة ر
ر
يبي
منح المتقدم رخصة إجازة النوخذة (لفئة
غي قانونية) /كتاب ترشيح من جهة العمل ر
المقيمي بصورة ر
ر
سنوات الخية والتدرج الوظيق (للجهات الحكومية العاملة بالمجال البحري ر
والشكات التجارية البحرية)/
ي
الشهادة األكاديمية والدورات التدريبية والتنشيطية المتخصصة يف المالحة وقيادة السفن الساحلية  /شهادة
ر
التطبيق والتدريب  /كشف نظر
باجتياز دورة تدريبية لقيادة السفن الساحلية صادرة عن الهيئة العامة للتعليم
ي
الطت العام أو صورة عن رخصة القيادة لطالب الرخصة
صادر من المجلس
ي
صورة من ر
(للغي ر
/
الطت العام
المجلس
من
صادر
نظر
كشف
)
كويت
للكفيل
المرخص
الصيد
اد
ر
ط
بيانات
دفي
ر
ي
ي
أو صورة عن رخصة القيادة لطالب الرخصة/براءة ذمة من وزارة المواصالت لصاحب العالقة أو لجهة العمل
(للغي ر
ر
كويت –
(للشكات)/صورة من بيانات جواز السفر مع صورة عن صفحة اإلقامة لطالب الرخصة
ر
ي
المقيم)/صورة اعتماد توقيع المفوض بالتوقيع ر
(للشكات)/تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة /عدد 3
صور شخصية مقاس ( )2x3ملونة حديثة لطالب الرخصة

حضور صاحب العالقة  /حضور الكفيل شخصيا وتوقيع
الطلب أو ارفاق اعتماد توقيع لصاحب العالقة أو صورة
صفحة الجواز بالتوقيع كإثبات

النماذج المستخدمة:
نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة – نموذج كشف نظر /
للغي ر
كويت
نموذج كتاب طلب اصدار رخصة ر
ي

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 3 – 2أيام عمل

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم صاحب العالقة
المستندات المطلوبة للموظف
المختص بقسم شئون البحارة

يراجع الموظف
المختص المستندات
والبيانات

يوقع ويختم الموظف المختص عىل
عىل الطلب ويسلم المعاملة لصاحب
العالقة ويتم تحديد موعد لالختبار

يقدم صاحب العالقة
االختبار

عدم اجتياز

اجتياز

يقوم الموظف المختص
بطباعة الرخصة

يقوم الموظف المختص
بتسليم الرخصة لصاحب
العالقة ويوقع عىل االستالم
ويتم حفظ نسخة

يوقع المدير عىل الطلب بعد
توقيع الموظف المختص /
رئيس القسم

يقوم الموظف المختص بادخال
اآلل ويخصص
البيانات بالنظام ي
تسلسىل للرخصة
رقم
ي



End
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يقوم الموظف المختص بإصدار
وصل للمراجعة الستالم
الرخصة حسب التاري خ المحدد

لحي
يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم وقف اإلجراء ر
استكمالها
يف حال حصول صاحب العالقة عىل شهادة اكاديمية أو دورة معتمدة
يتم إعفائه من االختبار
ر
وئ فقط
تحصيل الرسوم يكون عن طريق الطابع اإللكي ي
ه  5سنوات
صالحية شيان رخصة النوخذة ي
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اسم الخدمة :اصدار رخصة إجازة نوخذة بحري  Bللقوارب والدراجات البحرية
الغي خاضعة للمعاهدات
ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.4.3/2:

النماذج المستخدمة:

حضور صاحب العالقة  /حضور الكفيل شخصيا وتوقيع الطلب أو ارفاق اعتماد
توقيع لصاحب العالقة أو صورة صفحة الجواز بالتوقيع كإثبات

نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة – نموذج كشف
للغي ر
كويت
نظر  /نموذج كتاب طلب اصدار رخصة ر
ي

المستندات المطلوبة:
إجازة نوخذة بحري (نزهة):
صورة البطاقة المدنية  /األمنية لصاحب العالقة
غي
كتاب موجه لوزارة المواصالت من قبل اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع
المقيمي بصورة ر
ر
غي قانونية)
قانونية بالموافقة عىل منح المتقدم رخصة إجازة النوخذة (لفئة
المقيمي بصورة ر
ر
الطت العام أو صورة عن رخصة القيادة لطالب العالقة
كشف نظر صادر من المجلس
ي
براءة ذمة من وزارة المواصالت لصاحب العالقة  /صورة من بيانات جواز السفر مع صورة عن
(للغي ر
كويت-المقيم) /تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة
صفحة اإلقامة لطالب الرخصة
ر
ي
عدد  3صور شخصية مقاس ( )2x3ملونة حديثة لطالب الرخصة
إجازة نوخذة بحري (صيد):
الطت العام أو صورة عن
صورة البطاقة المدنية لطالب الرخصة  /كشف نظر صادر من المجلس
ي
رخصة القيادة لطالب الرخصة /براءة ذمة من وزارة المواصالت لصاحب العالقة  /تعبئة نموذج
طلب إصدار رخصة نوخذة  /عدد  3صور شخصية مقاس ( )2x3ملونة حديثة لطالب الرخصة
للغي ر
كويت:
ر
ي
باإلضافة إل ماسبق  /صورة البطاقة المدنية للكفيل
صورة رخصة الصيد الصادرة من الهيئة العامة للشئون الزراعية ر
واليوة السمكية سارية المفعول
باسم الكفيل /صورة من ر
دفي بيانات طراد الصيد المرخص للكفيل /براءة ذمة من وزارة
المواصالت للكفيل /صورة من بيانات جواز السفر مع صورة عن صفحة اإلقامة لطالب
الرخصة

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 3 – 2أيام عمل

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم –المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم صاحب العالقة
المستندات المطلوبة للموظف
المختص بقسم شئون البحارة

يراجع الموظف
المختص المستندات
والبيانات

يوقع ويختم الموظف المختص عىل
عىل الطلب ويسلم المعاملة لصاحب
العالقة ويتم تحديد موعد لالختبار

يقدم صاحب العالقة
االختبار

عدم اجتياز

اجتياز

يقوم الموظف المختص
بطباعة الرخصة

يقوم الموظف المختص
بتسليم الرخصة لصاحب
العالقة ويوقع عىل االستالم
ويتم حفظ نسخة

يوقع المدير عىل الطلب بعد
توقيع الموظف المختص /
رئيس القسم

يقوم الموظف المختص بادخال
اآلل ويخصص
البيانات بالنظام ي
تسلسىل للرخصة
رقم
ي

يقوم الموظف المختص بإصدار
وصل للمراجعة الستالم
الرخصة حسب التاري خ المحدد

End
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يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم
لحي استكمالها
وقف اإلجراء ر
تحصيل الرسوم يكون عن طريق الطابع
ر
وئ فقط
اإللكي ي
ه  5سنوات
صالحية شيان رخصة النوخذة ي
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رقم اإلجراءA.4.3/3:

اسم الخدمة :اصدار تجديد لرخصة إجازة نوخذة بحري A

ر
الشوط الواجب توافرها:

المستندات المطلوبة:
رخصة إجارزة النوخذة القديمة باإلضافة إل :
إجازة نوخذة بحري (نزهة):
صورة البطاقة المدنية -األمنية لصاحب العالقة  /كتاب موجه لوزارة المواصالت من قبل اللجنة المركزية
غي قانونية بالموافقة عىل منح المتقدم رخصة إجازة النوخذة (لفئة
لمعالجة أوضاع
المقيمي بصورة ر
ر
/
الطت العام أو صورة عن رخصة القيادة
المجلس
من
صادر
نظر
كشف
قانونية)
غي
بصورة
المقيمي
ر
ر
ي
لطالب العالقة  /براءة ذمة من وزارة المواصالت لصاحب العالقة /صورة من بيانات جواز السفر مع صورة
(للغي ر
كويت-المقيم)  /تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة /عدد 3
عن صفحة اإلقامة لطالب الرخصة
ر
ي
صور شخصية مقاس ( )2x3ملونة حديثة لطالب الرخصة
إجازة نوخذة بحري (صيد/رحالت بحرية):
غي ر
صورة البطاقة المدنية لطالب الرخصة/
كويت
الرخصة
طالب
كان
حال
ف
للكفيل
المدنية
البطاقة
صورة
ر
ي
ي
الطت العام أو صورة عن رخصة القيادة لطالب الرخصة /براءة ذمة من
 /كشف نظر صادر من المجلس
ي
كويت)-جهة العمل ر
(للغي ر
(الشكات)) /كتاب موجه لوزارة
وزارة المواصالت (لصاحب العالقة-الكفيل
ر
ي
غي قانونية بالموافقة عىل منح
المواصالت من قبل اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع
المقيمي بصورة ر
ر
غي قانونية) /صورة من بيانات جواز السفر مع صورة
المتقدم رخصة إجازة النوخذة (لفئة
المقيمي بصورة ر
ر
(للغي ر
كويت – المقيم)/تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة /عدد
عن صفحة اإلقامة لطالب الرخصة
ر
ي
 3صور شخصية مقاس ( )2x3ملونة حديثة لطالب الرخصة /صورة من ر
دفي بيانات طراد الصيد المرخص
(للغي ر
كويت) /صورة رخصة الصيد الصادرة من الهيئة العامة للشئون الزراعية
– الرحالت البحرية للكفيل
ر
ي
ر
واليوة السمكية سارية المفعول باسم الكفيل (للصيد)  /صورة اعتماد توقيع الكفيل بالنسبة ر
للشكات
(للغي ر
كويت) -صورة رخصة الرحالت البحرية الصادرة من وزارة التجارة سارية المفعول باسم الكفيل
ر
ي
(الرحالت البحرية )
حكوم/تجاري:
إجازة نوخذة بحري – A
ي
صورة البطاقة المدنية  /األمنية لطالب الرخصة /صورة البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع
ر
غي
(للشكات)/كتاب موجه لوزارة المواصالت من قبل اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع
المقيمي بصورة ر
ر
غي قانونية) /كتاب ترشيح
قانونية بالموافقة عىل منح المتقدم رخصة إجازة النوخذة (لفئة
المقيمي بصورة ر
ر
يبي سنوات الخية والتدرج الوظيق (للجهات الحكومية العاملة بالمجال البحري ر
والشكات
من جهة العمل ر
ي
الطت العام أو صورة عن رخصة القيادة لطالب الرخصة
التجارية البحرية) /كشف نظر صادر من المجلس
ي
صورة من ر
(للغي ر
الطت
كويت)/كشف نظر صادر من المجلس
دفي بيانات طراد الصيد المرخص للكفيل
ر
ي
ي
العام أو صورة عن رخصة القيادة لطالب الرخصة/براءة ذمة من وزارة المواصالت لصاحب العالقة أو لجهة
(للغي ر
العمل ر
كويت
(للشكات)/صورة من بيانات جواز السفر مع صورة عن صفحة اإلقامة لطالب الرخصة
ر
ي
– المقيم)/صورة اعتماد توقيع المفوض بالتوقيع ر
(للشكات)/تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة /عدد
 3صور شخصية مقاس ( )2x3ملونة حديثة لطالب الرخصة

حضور صاحب العالقة  /حضور الكفيل شخصيا وتوقيع
الطلب أو ارفاق اعتماد توقيع لصاحب العالقة أو صورة
صفحة الجواز بالتوقيع كإثبات

النماذج المستخدمة:
نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة – نموذج كشف نظر /
للغي ر
كويت
نموذج كتاب طلب اصدار رخصة ر
ي

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 3 – 2أيام عمل

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم صاحب العالقة
المستندات المطلوبة للموظف
المختص بقسم شئون البحارة

يراجع الموظف
المختص المستندات
والبيانات

يوقع ويختم الموظف المختص عىل
عىل الطلب ويسلم المعاملة لصاحب
العالقة ويتم تحديد موعد لالختبار

يقدم صاحب العالقة
االختبار

عدم اجتياز

اجتياز

يقوم الموظف المختص
بطباعة الرخصة

يقوم الموظف المختص
بتسليم الرخصة لصاحب
العالقة ويوقع عىل االستالم
ويتم حفظ نسخة

يوقع المدير عىل الطلب بعد
توقيع الموظف المختص /
رئيس القسم

End

يقوم الموظف المختص بادخال
اآلل ويخصص
البيانات بالنظام ي
تسلسىل للرخصة
رقم
ي
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يقوم الموظف المختص بإصدار
وصل للمراجعة الستالم
الرخصة حسب التاري خ المحدد

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم وقف اإلجراء
لحي استكمالها
ر
يف حال حصول صاحب العالقة عىل شهادة اكاديمية أو دورة
معتمدة يتم إعفائه من االختبار
ر
وئ فقط
تحصيل الرسوم يكون عن طريق الطابع اإللكي ي
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رقم اإلجراءA.4.3/4:

اسم الخدمة :اصدار تجديد لرخصة إجازة نوخذة بحري B

ر
الشوط الواجب توافرها:

المستندات المطلوبة:
إجازة نوخذة بحري (نزهة):
صورة البطاقة المدنية  /األمنية لصاحب العالقة
كتاب موجه لوزارة المواصالت من قبل اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع
غي قانونية بالموافقة عىل منح المتقدم رخصة إجازة النوخذة
المقيمي بصورة ر
ر
غي قانونية)
(لفئة
المقيمي بصورة ر
ر
الطت العام أو صورة عن رخصة القيادة لطالب
كشف نظر صادر من المجلس
ي
العالقة
براءة ذمة من وزارة المواصالت لصاحب العالقة  /صورة من بيانات جواز
(للغي ر
كويت-المقيم)/
السفر مع صورة عن صفحة اإلقامة لطالب الرخصة
ر
ي
تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة
عدد  3صور شخصية مقاس ( )2x3ملونة حديثة لطالب الرخصة
رخصة إجازة النوخذة البحري القديمة
إجازة نوخذة بحري (صيد):
/
الطت
المجلس
من
صادر
نظر
كشف
الرخصة
لطالب
صورة البطاقة المدنية
ي
العام أو صورة عن رخصة القيادة لطالب الرخصة /براءة ذمة من وزارة
المواصالت لصاحب العالقة  /تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة  /عدد
 3صور شخصية مقاس ( )2x3ملونة حديثة لطالب الرخصة
للغي ر
كويت:
ر
ي
باإلضافة إل ماسبق  /صورة البطاقة المدنية للكفيل
صورة رخصة الصيد الصادرة من الهيئة العامة للشئون الزراعية ر
واليوة
السمكية سارية المفعول باسم الكفيل /صورة من ر
دفي بيانات طراد الصيد
المرخص للكفيل /براءة ذمة من وزارة المواصالت للكفيل /صورة من بيانات
جواز السفر مع صورة عن صفحة اإلقامة لطالب الرخصة  /رخصة إجازة
النوخذة البحري القديمة

حضور صاحب العالقة  /حضور الكفيل شخصيا وتوقيع
الطلب أو ارفاق اعتماد توقيع لصاحب العالقة أو صورة
صفحة الجواز بالتوقيع كإثبات

النماذج المستخدمة:
نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة – نموذج كشف نظر /
للغي كوي ر يت
نموذج كتاب طلب اصدار رخصة ر

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 3 – 2أيام عمل

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم –المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يقدم صاحب العالقة
المستندات المطلوبة للموظف
المختص بقسم شئون البحارة

يراجع الموظف
المختص المستندات
والبيانات

يوقع ويختم الموظف المختص عىل
عىل الطلب ويسلم المعاملة لصاحب
العالقة ويتم تحديد موعد لالختبار

يقدم صاحب العالقة
االختبار

عدم اجتياز

اجتياز

يقوم الموظف المختص
بطباعة الرخصة

يقوم الموظف المختص
بتسليم الرخصة لصاحب
العالقة ويوقع عىل االستالم
ويتم حفظ نسخة

يوقع المدير عىل الطلب بعد
توقيع الموظف المختص /
رئيس القسم

End
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يقوم الموظف المختص بادخال
اآلل ويخصص
البيانات بالنظام ي
تسلسىل للرخصة
رقم
ي




يقوم الموظف المختص بإصدار
وصل للمراجعة الستالم
الرخصة حسب التاري خ المحدد

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم
لحي استكمالها
وقف اإلجراء ر
تحصيل الرسوم يكون عن طريق الطابع
ر
وئ فقط
اإللكي ي
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اسم الخدمة :اصدار بدل فاقد/تالف لرخصة إجازة نوخذة بحري A
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.4.3/5:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

حضور صاحب العالقة  /حضور الكفيل شخصيا وتوقيع الطلب أو ارفاق
اعتماد توقيع لصاحب العالقة أو صورة صفحة الجواز بالتوقيع كإثبات

 2 – 1أيام عمل

المستندات المطلوبة:
صورة البطاقة المدنية  /األمنية لطالب الرخصة
صورة البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع ر
(للشكات)
براءة ذمة من وزارة المواصالت لصاحب العالقة
براءة ذمة من وزارة المواصالت لجهة العمل ر
(للشكات)
تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة (نموذج معد من قبل إدارة النقل
البحري)  -عدد  3صور شخصية مقاس ( )2x3ملونة حديثة لطالب الرخصة
بالغ من المخفر يف حالة فقدان رخصة إجازة النوخذة
رخصة إجازة النوخذة البحري القديمة (التالفة)
تعبئة نموذج الطلب

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم –المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
مدير اإلدارة

نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة –نموذج كتاب طلب اصدار رخصة
للغي ر
كويت
ر
ي

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم صاحب العالقة
المستندات المطلوبة للموظف
المختص بقسم شئون البحارة

End






يراجع الموظف المختص
المستندات والبيانات

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل عىل الطلب

يقوم الموظف المختص بتسليم
الرخصة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم ويتم حفظ نسخة

يقوم الموظف المختص
بطباعة الرخصة

يقوم الموظف المختص بإصدار
وصل للمراجعة الستالم
الرخصة حسب التاري خ المحدد

يوقع المدير عىل الطلب بعد
توقيع الموظف المختص /
رئيس القسم

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم وقف
لحي استكمالها
اإلجراء ر
ر
وئ فقط
اإللكي
الطابع
طريق
عن
يكون
الرسوم
تحصيل
ي
يف حال كان الطلب بدل فاقد يقوم الموظف المختص
باالستعالم عن وجود مخالفات عىل صاحب الرخصة من
اإلدارة العامة لخفر السواحل
يقوم الموظف المختص بتحصيل رسوم المخالفات قبل
تسليم الرخصة لصاحب العالقة
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اسم الخدمة :اصدار بدل فاقد/تالف لرخصة إجازة نوخذة بحري B
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.4.3/6:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

حضور صاحب العالقة  /حضور الكفيل شخصيا وتوقيع الطلب أو ارفاق
اعتماد توقيع لصاحب العالقة أو صورة صفحة الجواز بالتوقيع كإثبات

 2 – 1أيام عمل

المستندات المطلوبة:
صورة البطاقة المدنية لطالب الرخصة
غي ر
كويت
الرخصة
طالب
كان
صورة البطاقة المدنية للكفيل يف حال
ر
ي
(للغي ر
كويت)
للكفيل
العالقة
لصاحب
براءة ذمة من وزارة المواصالت
ر
ي
تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة (نموذج معد من قبل إدارة النقل
البحري)
عدد  3صور شخصية مقاس ( )2x3ملونة حديثة لطالب الرخصة
بالغ من المخفر يف حالة فقدان رخصة إجازة النوخذة
رخصة إجازة النوخذة البحري القديمة (التالفة)
تعبئة نموذج الطلب

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم –المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
مدير اإلدارة

نموذج طلب إصدار رخصة نوخذة –نموذج كتاب طلب اصدار رخصة
للغي ر
كويت
ر
ي

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يقدم صاحب العالقة
المستندات المطلوبة للموظف
المختص بقسم شئون البحارة

End






يراجع الموظف المختص
المستندات والبيانات

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل عىل الطلب

يقوم الموظف المختص بتسليم
الرخصة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم ويتم حفظ نسخة

يقوم الموظف المختص
بطباعة الرخصة

يقوم الموظف المختص بإصدار
وصل للمراجعة الستالم
الرخصة حسب التاري خ المحدد

يوقع المدير عىل الطلب بعد
توقيع الموظف المختص /
رئيس القسم

يف حال عدم اكتمال المستندات المطلوبة يتم وقف
لحي استكمالها
اإلجراء ر
ر
وئ فقط
اإللكي
الطابع
طريق
عن
يكون
الرسوم
تحصيل
ي
يف حال كان الطلب بدل فاقد يقوم الموظف المختص
باالستعالم عن وجود مخالفات عىل صاحب الرخصة من
اإلدارة العامة لخفر السواحل
يقوم الموظف المختص بتحصيل رسوم المخالفات قبل
تسليم الرخصة لصاحب العالقة
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اسم الخدمة :التصديق عىل عقود استخدام أو رصف البحارة من الخدمة
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.4.3/7:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
رسم من المالك أو أي شخص مفوض للترصف بالنيابة
تقديم كتاب
ي
عنه موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل بالطلب.

موقع إنجاز الخدمة:

ثالثة نسخ أصلية عن عقد العمل ربي مالك السفينة والبحار.

الموظف المختص – رئيس القسم

صورة من شهادة تسجيل السفينة الصادرة من إدارة النقل البحري.
نسخة مختومة طبق األصل عن الجواز البحري/سجل الخدمة
البحرية.

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مكتب مدير اإلدارة

المواصالت (للقطاع الخاص واألفراد).
النماذجمن وزارة
براءة ذمة
المستخدمة:

-

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

يقوم الموظف المختص
بحفظ المستندات بالملف
الخاص بالبحار

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

يقوم الموظف المختص بمراجعة
المستندات

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب ويسلم نسخة
لصاحب العالقة أو من ينوب
عنه

يقوم الموظف المخص
بتحصيل الرسوم المقررة

يتم التصديق عىل العقد بختم
اإلدارة البحرية من رئيس القسم
وتأشية الموظف
تأشيته
ر
بعد ر
المختص

يقوم الموظف المختص
بتسليم العقد المصدق
لصاحب العالقة ويوقع عىل
االستالم

داتن

End
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء
لحي استكمالها
ر
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البحريي-الشهادة األهلية
اسم الخدمة :التصديق عىل شهادة الكفاءة للضباط
ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.4.3/8:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 15 – 13أيام عمل

المستندات المطلوبة:
رسم موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل بالطلب /تعبئة نموذج
تقديم كتاب
ي
الطلب  /نسخة مختومة طبق األصل لجميع صفحات شهادة الكفاءة المصدقة
والمعتمدة من سلطات البلد المصدرة لها /شهادة اللياقة الطبية  /نسخة
العالم )(GMDSS
مختومة طبق األصل عن شهادة نظام االستغاثة واألمان
ي
لضباط السطح /شهادة بخدمة التدريب عىل مالئمة سفن ناقالت النفط/الغاز
العاملي عىل سفن الناقالت) /الدورات
المسال/الكيماويات (للضباط والبحارة
ر
/
األساسية والحتمية  /نسخة مختومة طبق األصل عن جواز السفر عدد ()4
صور شخصية بحجم صور جواز السفر//نسخة مختومة طبق األصل عن
الجواز البحري/سجل الخدمة البحرية/استكمال وتوقيع النماذج المطلوبة (عدد
ر
اإللكيونية/براءة ذمة من وزارة المواصالت (لصاحب
 )4من صفحة الوزارة
العالقة).

موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد للقطاع

اإلنجليية – نموذج إقرار
نموذج طلب مصدقة الشهادة – نموذج اإللمام باللغة
ر
ر
الكويت( )1980/28وتعديالته  -نموذج قائمة
االطالع عىل قانون التجارة
ي
المستندات المرفقة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

ويحول رئيس
القسم الكتاب
للموظف
المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بالملف

يراجع الموظف
المختص البيانات
ويدقق عىل
المستندات

يوقع ويختم الموظف
المختص عىل كتاب الطلب
ويسلم نسخة لصاحب
العالقة أو من ينوب عنه

يتم اصدار الشهادة بعد توقيعها من
الموظف المختص والمسئول الذي يلونه
و مسجل السفن ويتم إعادتها للموظف
المختص بالتسليم

يقوم الموظف المختص
باالستعالم عن صحة بيانات
الشهادة من قبل اإلدارة
البحرية المصدرة لها

بعد التأكد من صحة الشهادة
يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات وإدخالها
اآلل
بالنظام ي

End
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف
لحي استكمالها
اإلجراء ر
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البحريي-الشهادة
اسم الخدمة:تجديد التصديق عىل شهادة الكفاءة للضباط
ر
األهلية
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.4.3/9:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 15 – 13أيام عمل

المستندات المطلوبة:
رسم موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل بالطلب /تعبئة نموذج
تقديم كتاب
ي
ر
اإللكيونية/
الطلب ونموذج قائمة المستندات المرفقة من صفحة الوزارة
نسخة مختومة طبق األصل لجميع صفحات شهادة الكفاءة المصدقة
والمعتمدة من سلطات البلد المصدرة لها /شهادة اللياقة الطبية  /نسخة
العالم )(GMDSS
مختومة طبق األصل عن شهادة نظام االستغاثة واألمان
ي
لضباط السطح /شهادة بخدمة التدريب عىل مالئمة سفن ناقالت النفط/الغاز
العاملي عىل سفن الناقالت) /الدورات
المسال/الكيماويات (للضباط والبحارة
ر
األساسية والحتمية (المتقدمة)  /نسخة مختومة طبق األصل عن جواز السفر/
عدد ( )4صور شخصية بحجم صور جواز السفر /نسخة مختومة طبق األصل
عن الجواز البحري/سجل الخدمة البحرية /الشهادة المصدقة الكويتية األصلية
السابقة /براءة ذمة من وزارة المواصالت (لصاحب العالقة).

موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد للقطاع

النماذج المستخدمة:
نموذج طلب مصدقة الشهادة  -نموذج قائمة المستندات المرفقة

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

ويحول رئيس
القسم الكتاب
للموظف
المختص

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل البحري
ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بالملف

يراجع الموظف
المختص البيانات
ويدقق عىل
المستندات

يوقع ويختم الموظف
المختص عىل كتاب الطلب
ويسلم نسخة لصاحب
العالقة أو من ينوب عنه

يتم اصدار الشهادة بعد توقيعها من الموظف
والمسئولي الذين يلونه و مسجل
المختص
ر
السفن ويتم إعادتها للموظف المختص
بالتسليم

يقوم الموظف المختص
باالستعالم عن صحة بيانات
الشهادة من قبل اإلدارة
البحرية للجهة المصدرة لها

بعد التأكد من صحة الشهادة
يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات وإدخالها
اآلل
بالنظام ي

End
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يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف
لحي استكمالها
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يقوم الموظف المختص بختم الشهادة
ملغ
القديمة بختم ي
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رقم اإلجراءA.4.3/10:

البحريي-الشهادة
اسم الخدمة:تحديث التصديق عىل شهادة الكفاءة للضباط
ر
األهلية
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 15 – 13أيام عمل

المستندات المطلوبة:
رسم موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل بالطلب /تعبئة نموذج
تقديم كتاب
ي
ر
اإللكيونية /
الطلب ونموذج قائمة المستندات المرفقة من صفحة الوزارة
نسخة مختومة طبق األصل لجميع صفحات شهادة الكفاءة المصدقة
والمعتمدة من سلطات البلد المصدرة لها /شهادة اللياقة الطبية  /نسخة
العالم )(GMDSS
مختومة طبق األصل عن شهادة نظام االستغاثة واألمان
ي
لضباط السطح /شهادة بخدمة التدريب عىل مالئمة سفن ناقالت النفط/الغاز
العاملي عىل سفن الناقالت) /الدورات
المسال/الكيماويات (للضباط والبحارة
ر
األساسية والحتمية (المتقدمة)  /نسخة مختومة طبق األصل عن جواز السفر/
عدد ( )4صور شخصية بحجم صور جواز السفر /نسخة مختومة طبق األصل
عن الجواز البحري/سجل الخدمة البحرية /الشهادة المصدقة الكويتية األصلية
السابقة /براءة ذمة من وزارة المواصالت (لصاحب العالقة).

موقع إنجاز الخدمة:
المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد للقطاع

النماذج المستخدمة:
نموذج طلب مصدقة الشهادة  -نموذج قائمة المستندات المرفقة

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

ويحول رئيس
القسم الكتاب
للموظف
المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بالملف

يراجع الموظف
المختص البيانات
ويدقق عىل
المستندات

يوقع ويختم الموظف
المختص عىل كتاب الطلب
ويسلم نسخة لصاحب
العالقة أو من ينوب عنه

يتم اصدار الشهادة بعد توقيعها من
والمسئولي الذي يلونه و
الموظف المختص
ر
مسجل السفن ويتم إعادتها للموظف
المختص بالتسليم

يقوم الموظف المختص
باالستعالم عن صحة بيانات
الشهادة من قبل اإلدارة
البحرية للجهة المصدرة لها

بعد التأكد من البيانات يقوم
الموظف المختص بتسجيل
اآلل
البيانات وإدخالها بالنظام ي

End
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يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف
لحي استكمالها
اإلجراء ر
يقوم الموظف المختص بختم الشهادة
ملغ
القديمة بختم ي
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البحريي-الشهادة
اسم الخدمة:إصدار بدل فاقد/تالف لشهادة الكفاءة للضباط
ر
األهلية
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.4.3/11:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 4 – 3أيام عمل

-

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
رسم موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل بالطلب/
تقديم كتاب
ي
عدد ( )4صور شخصية بحجم صور جواز السفر  /براءة ذمة من
وزارة المواصالت (لصاحب العالقة) كتاب تعهد بإرجاع الشهادة
السابقة يف حالة العثور عليها (بدل فاقد)  /الشهادة األصلية التالفة
(بدل تالف)

المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

النماذج المستخدمة:

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد للقطاع
-

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بالملف

يراجع الموظف المختص
البيانات ويدقق عىل المستندات

يتم اصدار الشهادة بعد توقيعها من الموظف
والمسئولي الذين يلونه و مسجل
المختص
ر
السفن ويتم إعادتها للموظف المختص
بالتسليم

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب ويسلم نسخة
لصاحب العالقة أو من ينوب
عنه

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات وإدخالها
اآلل
بالنظام ي

End
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لحي استكمالها
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء ر
ملغ
بختم
يقوم الموظف المختص بختم الشهادة التالفة
ي
يف حال تم العثور عىل الشهادة المفقودة يسلمها صاحب العالقة
لإلدارة
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اسم الخدمة:إصدار سجل الخدمة البحرية للمالحي العاملي عىل ر
مي السفن
ر
ر
الكويتية
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.4.3/12:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

يجب أن تكون جميع المستندات المقدمة موقعة ومختومة من قبل
المفوض بالتوقيع

 5 – 4أيام عمل

المستندات المطلوبة:
رسم موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل بالطلب
تقديم كتاب
ي
ر
يفيد بالصعود عىل ظهر السفن لغرض اليتيب عىل العمل /تعبئة
ر
اإللكيونية /نسخة مختومة طبق
نموذج الطلب من صفحة الوزارة
األصل لجميع صفحات شهادة الكفاءة المصدقة والمعتمدة من
سلطات البلد المصدرة لها  /صورة عن المصدقة الصادرة من قبل
إدارة النقل البحري  /صورة البطاقة المدنية  /صورة طبق األصل
عن جواز السفر  /عدد ( )4صور شخصية بحجم صور جواز
سي وسلوك صادرة من األدلة الجنائية /براءة
السفر/شهادة حسن ر
ذمة من وزارة المواصالت (لصاحب العالقة).

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة

نموذج طلب سجل الخدمة البحرية

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يقوم الموظف المختص بتسليم
السجل لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بالملف

يراجع الموظف المختص
المستندات ويدقق عليها

يتم اصدار السجل بعد توقيعها من
الموظف المختص/رئيس القسم المراقب
/المدير /ويتم إعادتها للموظف المختص
بالتسليم

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب ويسلم نسخة
لصاحب العالقة أو من ينوب
عنه

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات وإدخالها
اآلل
بالنظام ي

End



لحي استكمالها
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء ر
يف حال كان مقدم الطلب حاصل عىل شهادة الكفاءة يقوم الموظف المختص
باالستعالم عن صحة البيانات من قبل اإلدارة البحرية المصدرة للشهادة وبعد
اآلل واستكمال اإلجراءات (الوقت المستغرق
التأكد يتم ادخال البيانات بالنظام ي
لإلنجاز يف هذه الحالة من 15 – 13يوم عمل)
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اسم الخدمة:إصدار تجديد لسجل الخدمة البحرية للمالحي العاملي عىل ر
مي
ر
ر
السفن الكويتية
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.4.3/13:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

يجب أن تكون جميع المستندات المقدمة موقعة ومختومة من قبل
المفوض بالتوقيع

5 –4أيام عمل

المستندات المطلوبة:
رسم موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل بالطلب يفيد
تقديم كتاب
ي
بالصعود عىل ظهر السفن لغرض ر
اليتيب عىل العمل /تعبئة نموذج
ر
اإللكيونية /نسخة مختومة طبق األصل
الطلب من صفحة الوزارة
لجميع صفحات شهادة الكفاءة المصدقة والمعتمدة من سلطات البلد
المصدرة لها  /صورة عن المصدقة الصادرة من قبل إدارة النقل البحري
 /صورة البطاقة المدنية  /صورة طبق األصل عن جواز السفر  /عدد
سي
( )4صور شخصية بحجم صور جواز السفر  /شهادة حسن ر
وسلوك صادرة من األدلة الجنائية /سجل الخدمة البحرية القديم /براءة
ذمة من وزارة المواصالت (لصاحب العالقة).

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب المدير اإلدارة

نموذج طلب سجل الخدمة البحرية

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يقوم الموظف المختص بتسليم
السجل لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بالملف

End

يراجع الموظف المختص
البيانات ويدقق عىل المستندات

يتم اصدار السجل بعد توقيعها من
الموظف المختص/رئيس القسم/
المراقب /المدير ويتم إعادتها للموظف
المختص بالتسليم







يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب ويسلم نسخة
لصاحب العالقة أو من ينوب
عنه

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات وإدخالها
اآلل
بالنظام ي

لحي استكمالها
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء ر
تغيي عىل منصب
يف حال كان مقدم الطلب حاصل عىل شهادة الكفاءة أو طلب ر
المالح يقوم الموظف المختص باالستعالم عن صحة البيانات من قبل اإلدارة
اآلل
البحرية المصدرة للشهادة وبعد التأكد يتم ادخال البيانات بالنظام ي
واستكمال اإلجراءات (الوقت المستغرق لإلنجاز يف هذه الحالة من15 – 13
يوم عمل)
يقوم الموظف المختص بختم عىل ر
دفي السجل القديم بصفحة بيانات المالح
ملغ
بختم ي
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

العاملي عىل
للمالحي
اسم الخدمة:إصدار بدل فاقد/تالف لسجل الخدمة البحرية
ر
ر
ر
مي السفن الكويتية
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.4.3/14:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

يجب أن تكون جميع المستندات المقدمة موقعة ومختومة من قبل
المفوض بالتوقيع

 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
رسم موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل بالطلب يفيد
تقديم كتاب
ي
ر
/
بالصعود عىل ظهر السفن لغرض اليتيب عىل العمل تعبئة نموذج الطلب
ر
اإللكيونية /نسخة مختومة طبق األصل لجميع صفحات
من صفحة الوزارة
/
شهادة الكفاءة المصدقة والمعتمدة من سلطات البلد المصدرة لها صورة
عن المصدقة الصادرة من قبل إدارة النقل البحري  /صورة البطاقة المدنية /
صورة طبق األصل عن جواز السفر  /عدد ( )4صور شخصية بحجم صور
سي وسلوك صادرة من األدلة الجنائية /سجل
جواز السفر  /شهادة حسن ر
ر
/
/
الخدمة البحرية القديم (بدل تالف) تعهد من الشكة الشخص بتسليم
سجل الخدمة البحرية القديم يف حالة العثور عليه وبالغ من المخفر (بدل
فاقد) براءة ذمة من وزارة المواصالت (لصاحب العالقة).

موقع إنجاز الخدمة:
الموظف المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة

نموذج طلب سجل الخدمة البحرية

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يقوم الموظف المختص بتسليم
السجل لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بالملف

يراجع الموظف المختص
البيانات ويدقق عىل المستندات

يتم اصدار السجل بعد توقيعها من
الموظف المختص/رئيس القسم/
المراقب /المدير ويتم إعادتها للموظف
المختص بالتسليم

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب ويسلم نسخة
لصاحب العالقة أو من ينوب
عنه

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات وإدخالها
اآلل
بالنظام ي

End
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لحي استكمالها
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء ر
ر
ملغ
يقوم الموظف المختص بختم عىل دفي السجل التالف بختم ي
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.3/15:

اسم الخدمة:إصدار وثيقة الحد األدئ للتطقيم اآلمن
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

يجب أن تكون جميع المستندات موقعة ومختومة من قبل
المفوض بالتوقيع

 5 – 4أيام عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
رسم موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل بالطلب
تقديم كتاب
ي
ر
/
 /تعبئة النماذج المطلوبة من صفحة الوزارة اإللكيونية صورة
من شهادة تسجيل السفينة الصادرة من إدارة النقل البحري /
براءة ذمة من وزارة المواصالت (لصاحب العالقة).

المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد للقطاع

نموذج طلب وثيقة الحد األدئ للتطقيم اآلمن – نموذج تقييم
الحد األدئ للتطقييم اآلمن

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

ويحول رئيس القسم
الكتاب للموظف
المختص

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يقوم الموظف المختص بتسليم
الوثيقة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بالملف

يراجع الموظف المختص البيانات ويدقق
عىل المستندات يوقع ويختم عىل كتاب
الطلب ويسلم نسخة لصاحب العالقة أو
من ينوب عنه

يتم اصدار الوثيقة بعد توقيعها من
المسئولي الذين
الموظف المختص –
ر
يلونه – مسجل السفن ويتم إعادتها
للموظف المختص بالتسليم

يقوم الموظف المختص بدراسة
تقييم الحد األدئ

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات وإدخالها
اآلل
بالنظام ي

End
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لحي استكمالها
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء ر
ر
يتماش مع اللوائح يتم
يف حال كان الطلب المقدم من المالك ال
ر
للمالحي
واالليام باللوائح يف األعداد المطلوبة
مناقشته للتعديل
ر
ويقدم المالك الطلب الجديد
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الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.3/16:

اسم الخدمة:إصدار تجديد لوثيقة الحد األدئ للتطقيم اآلمن
ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

يجب أن تكون جميع المستندات موقعة ومختومة من قبل
المفوض بالتوقيع

 5 – 4أيام عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز الخدمة:

رسم موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل بالطلب
تقديم كتاب
ي
ر
 /تعبئة نموذج الطلب من صفحة الوزارة اإللكيونية  /تعبئة
نموذج تقييم الحد األدئ للتطقييم اآلمن من صفحة الوزارة
ر
تغييات أساسية عىل السفينة ،منطقة
اإللكيونية (عند إجراء ر
عملها ،أو أي إجراءات أخرى تؤثر عىل كفاءة الطاقم المحدد يف
الوثيقة) /صورة من شهادة تسجيل السفينة الصادرة من إدارة
النقل البحري  /وثيقة الحد األدئ للتطقيم اآلمن السابقة  /براءة
ذمة من وزارة المواصالت (لصاحب العالقة).

المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد للقطاع

نموذج طلب وثيقة الحد األدئ للتطقيم اآلمن – نموذج تقييم
الحد األدئ للتطقييم اآلمن

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يقوم الموظف المختص بتسليم
الوثيقة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بالملف

يراجع الموظف المختص
البيانات ويدقق عىل المستندات

يتم اصدار الوثيقة بعد توقيعها من
والمسئولي الذين
الموظف المختص
ر
يلونه ومفوض السفن ويتم إعادتها
للموظف المختص بالتسليم

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب ويسلم نسخة
لصاحب العالقة أو من ينوب
عنه

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات وإدخالها
اآلل
بالنظام ي

End
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لحي استكمالها
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء ر
ر
يتماش مع اللوائح يتم
يف حال كان الطلب المقدم من المالك ال
ر
للمالحي
واالليام باللوائح يف األعداد المطلوبة
مناقشته للتعديل
ر
ويقدم المالك الطلب الجديد
ملغ
يقوم الموظف المختص بختم عىل الوثيقةالقديمة بختم ي
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الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.3/17:

اسم الخدمة:إصدار بدل فاقد/تالف لوثيقة الحد األدئ للتطقيم اآلمن
ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

يجب أن تكون جميع المستندات موقعة ومختومة من قبل
المفوض بالتوقيع

 3 – 2أيام عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز الخدمة:

رسم موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل بالطلب
تقديم كتاب
ي
ر
 /تعبئة نموذج الطلب من صفحة الوزارة اإللكيونية ) /صورة
من شهادة تسجيل السفينة الصادرة من إدارة النقل البحري /
وثيقة الحد األدئ للتطقيم اآلمن التالفة(بدل تالف)  /براءة ذمة
من وزارة المواصالت (لصاحب العالقة).

المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد للقطاع

نموذج طلب وثيقة الحد األدئ للتطقيم اآلمن

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

ويحول رئيس القسم الكتاب
للموظف المختص

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يقوم الموظف المختص بتسليم
الوثيقة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بالملف

يراجع الموظف المختص
البيانات ويدقق عىل المستندات

يتم اصدار الوثيقة بعد توقيعها من
الموظف المختص/
والمسئولي الذين
ر
يلونه ومسجل السفن ويتم إعادتها
للموظف المختص بالتسليم

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب ويسلم نسخة
لصاحب العالقة أو من ينوب
عنه

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات وإدخالها
اآلل
بالنظام ي

End
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لحي استكمالها
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء ر
ملغ
بختم
يقوم الموظف المختص بختم عىل الوثيقةالتالفة
ي
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم الخدمة:إصدار شهادة إعفاء من متطلبات وثيقة الحد األدئ للتطقيم اآلمن
ر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءA.4.3/18:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 7 – 6أيام عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز الخدمة:

رسم موجه للوكيل المساعد لقطاع النقل موضحا
تقديم كتاب
ي
نموذح الطلب و تقييم الحد األدئ
سبب الطلب  /تعبئة
ي
ر
للتطقييم اآلمن من صفحة الوزارة اإللكيونية  /قائمة بطاقم
السفينة  / Crew listصورة من وثيقة الحد األدئ للتطقيم
اآلمن السابقة  /براءة ذمة من وزارة المواصالت (لصاحب
العالقة).

المسئولي الذين يلونه – مسجل
الموظف المختص –
ر
السفن

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:
مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد للقطاع

نموذج طلب اإلعفاء – نموذج تقييم الحد األدئ للتطقييم اآلمن

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

رسم للوكيل
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
المساعد لقطاع النقل مرفق بالمستندات
المطلوبة وثم يحول لمدير إدارة النقل
البحري ثم للمراقب ثم لرئيس القسم

يقوم الموظف المختص بتسليم
الشهادة لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بالملف

ويحول رئيس القسم
الكتاب للموظف
المختص

يراجع الموظف المختص البيانات ويدقق
عىل المستندات يوقع ويختم عىل كتاب
الطلب ويسلم نسخة لصاحب العالقة أو
من ينوب عنه

يقوم الموظف المختص
بتحصيل الرسوم المقررة

يتم اصدار الشهادة بعد توقيعها من
الموظف المختص/
المسئولي الذين يلونه
ر
ومسجل السفن ويتم إعادتها للموظف
المختص بالتسليم

يقوم الموظف المختص بدراسة
الطلب

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات وإدخالها
اآلل
بالنظام ي

End
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لحي استكمالها
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء ر
ر
يتماش مع اللوائح يتم
يف حال كان الطلب المقدم من المالك ال
ر
واالليام باللوائح ويقدم المالك الطلب الجديد
مناقشته للتعديل
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.4.3/19:

اسم الخدمة:إصدار هوية مندوب مؤقتة
ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 2 – 1يوم عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز الخدمة:

رسم موجه لمدير إدارة النقل البحري بالطلب/
تقديم كتاب
ي
صورة من البطاقة المدنية لصاحب العالقة  /صورة البطاقة
المدنية للمفوض بالتوقيع  /صورة اعتماد توقيع سارية للمفوض
بالتوقيع  /صورة عن جواز السفر لصاحب العالقة و صورة عن
(غي ر
كويت) /عدد  2صورة شخصية بحجم 4x6
صفحة اإلقامة ر
ي
 /براءة ذمة من وزارة المواصالت /تعبئة نموذج الطلب

الموظف المختص – رئيس القسم –المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:
مكتب مدير اإلدارة

نموذج طلب هوية مندوب مؤقتة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

رسم
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
لمدير إدارة النقل البحري مرفق
بالمستندات المطلوبة و يحول ثم
للمراقب ثم لرئيس القسم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بالملف

ويحول رئيس القسم
الكتاب للموظف
المختص

يقوم الموظف المختص بتسليم
الهوية لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يراجع الموظف المختص البيانات ويدقق
عىل المستندات

يتم اصدار الهوية بعد توقيعها من
الموظف المختص/رئيس
القسم/المدير /ويتم إعادتها
للموظف المختص بالتسليم

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب ويسلم نسخة
لصاحب العالقة أو من ينوب
عنه

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات وإدخالها
اآلل
بالنظام ي

End
يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء
لحي استكمالها
ر
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رقم اإلجراءA.4.3/20:

اسم الخدمة:إصدار تجديد لهوية مندوب مؤقتة
ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 2 – 1يوم عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز الخدمة:

رسم موجه لمدير إدارة النقل البحري بالطلب/
تقديم كتاب
ي
صورة من البطاقة المدنية لصاحب العالقة  /صورة البطاقة
المدنية للمفوض بالتوقيع  /صورة اعتماد توقيع سارية للمفوض
بالتوقيع  /صورة عن جواز السفر لصاحب العالقة و صورة عن
(غي ر
كويت) /عدد  2صورة شخصية بحجم 4x6
صفحة اإلقامة ر
ي
 /براءة ذمة من وزارة المواصالت /الهوية السابقة – تعبئة

الموظف المختص – رئيس القسم –المدير

النموذج

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
مكتب مدير اإلدارة

نموذج طلب هوية مندوب مؤقتة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

رسم
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
لمدير إدارة النقل البحري مرفق
بالمستندات المطلوبة و يحول ثم
للمراقب ثم لرئيس القسم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بالملف

ويحول رئيس القسم
الكتاب للموظف
المختص

يقوم الموظف المختص بتسليم
الهوية لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يراجع الموظف المختص البيانات ويدقق
عىل المستندات

يتم اصدار الهوية بعد توقيعها من
الموظف المختص/رئيس
القسم/المدير /ويتم إعادتها
للموظف المختص بالتسليم

End

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب ويسلم نسخة
لصاحب العالقة أو من ينوب
عنه

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات وإدخالها
اآلل
بالنظام ي

يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء
لحي استكمالها
ر
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رقم اإلجراءA.4.3/21:

اسم الخدمة:إصدار بدل فاقد/تالف لهوية مندوب مؤقتة
ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

 2 – 1يوم عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز الخدمة:

رسم موجه لمدير إدارة النقل البحري بالطلب/
تقديم كتاب
ي
صورة من البطاقة المدنية لصاحب العالقة  /صورة البطاقة
المدنية للمفوض بالتوقيع  /صورة اعتماد توقيع سارية للمفوض
بالتوقيع  /صورة عن جواز السفر لصاحب العالقة و صورة عن
(غي ر
كويت) /عدد  2صورة شخصية بحجم 4x6
صفحة اإلقامة ر
ي
 /براءة ذمة من وزارة المواصالت /الهوية السابقة (بدل تالف) –

الموظف المختص – رئيس القسم –المدير

تعبئة النموذج

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
مكتب مدير اإلدارة

نموذج طلب هوية مندوب مؤقتة

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

رسم
يقدم صاحب العالقة كتاب
ي
لمدير إدارة النقل البحري مرفق
بالمستندات المطلوبة و يحول ثم
للمراقب ثم لرئيس القسم

يحفظ الموظف المختص
المستندات بالملف

ويحول رئيس القسم
الكتاب للموظف
المختص

يقوم الموظف المختص بتسليم
الهوية لصاحب العالقة ويوقع
عىل االستالم

يراجع الموظف المختص البيانات ويدقق
عىل المستندات

يتم اصدار الهوية بعد توقيعها من
الموظف المختص/رئيس القسم/
المدير /ويتم إعادتها للموظف
المختص بالتسليم

يوقع ويختم الموظف المختص
عىل كتاب الطلب ويسلم نسخة
لصاحب العالقة أو من ينوب
عنه

يقوم الموظف المختص
بتسجيل البيانات وإدخالها
اآلل
بالنظام ي

End
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يف حال عدم استكمال البيانات يتم وقف اإلجراء
لحي استكمالها
ر
يقوم الموظف المختص بختم عىل الهوية
ملغ
التالفة بختم ي
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رقم اإلجراءA.4.3/22:

اسم االجراء :إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج الإحصائية الربع الس نوية

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة
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يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة
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اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءA.4.3/23:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

الموظف المختص  -المسئول

رسم من المسئول
كتاب
ي

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة
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يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

يف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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مراقبة املشاريع والتطوير
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مراقبة املشاريع والتطوير
اسم الخدمة/اإلجراء

رقم اإلجراء

رقم الصفحة

قسم الدراسات والتخطيط
A.5.1/1
A.5.1/2
A.5.1/3
A.5.1/4
A.5.1/5
A.5.1/6
A.5.1/7
A.5.1/8
A.5.1/9
A.5.1/10
A.5.1/11

إعداد تقديرات ز
ميانية اإلدارة للسنة المالية القادمة
ر
اقياح مشاري ع إلدارة النقل البحري
إعداد دراسة أولية ر
للمشوع
إعداد كراسة ر
الشوط المرجعية
دراسة ر
االقياحات والمشاري ع واالحتياجات المقدمة من مراقبات اإلدارة
دراسة وتقييم المعايي الفنية للمشاري ع البحرية من الجهات الخارجية
مشوع ز
تنفيذ ر
الميانية
متابعة مستجدات ر
المشوع مع الجهات ذات العالقة
الرد عىل مالحظات الجهات الرقابية
إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

قسم ر
اإلشاف والتنفيذ
A.5.2/1
A.5.2/2
A.5.2/3
A.5.2/4
A.5.2/5
A.5.2/6
A.5.2/7
A.5.2/8
A.5.2/9

ر
ز
الفن عىل مشاري ع اإلدارة بعد التعاقد وإعداد التقارير
اإلشاف ي
المشاركة باستالم مشاري ع اإلدارة
اصدار شهادة إنجاز للمشاري ع الجاري تنفيذها وفقا لجدول الدفعات
والمستحقات المالية
تعبئة استمارات متابعة تنفيذ المشاري ع اإلنشائية
اآلل إلعداد ومتابعة خطة
متابعة تنفيذ المشاري ع بخطة التنمية (النظام ي
التنمية – األمنة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية)
متابعة مستجدات ر
المشوع مع الجهات ذات العالقة
الرد عىل مالحظات الجهات الرقابية
إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

إدارة النقل البحري  -مراقبة المشاري ع والتطوير

200
201
202
203
204
205
206
207
208
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اسم اإلجراء :إعداد تقديرات ز
ميانية اإلدارة للسنة المالية القادمة

رقم اإلجراءA.5.1/1:

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
1

تعميم من وزارة المالية بشأن تقديرات ز
ر
ميانيات
ز
ر
ينبغ
الن ي
الجهات الحكومية والتعليمات والقواعد ي
اتباعها ز يف إعدادها للسنة المالية القادمة

شهر

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
الرسم من قطاع الشئون اإلدارية والمالية
الكتاب
ي

رئيس القسم  -المراقب  -المدير  -الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

كافة مراقبات اإلدارة – مكتب مدير اإلدارة – مكتب
الوكيل المساعد

خطوات سي الخدمة:
Start

رسم
يستلم الموظف المختص كتاب
ي
بعد تحويله من رئيس القسم  -المراقب
– المدير – الوكيل المساعد للقطاع

يراجع رئيس القسم ويعتمد
الكتاب ر
ومشوع الموازنة
ويتم عرضها عىل المراقب
العتمادها

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب لكافة المراقبات
لموافاته بمتطلباتهم

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب لقطاع الشئون
اإلدارية والمالية مرفق ر
مشوع
ز
الميانية لإلدارة

اعتماد
يعرض الكتاب عىل المدير مع
ر
مشوع الموازنة

يوقع رئيس القسم والمراقب
ويتم تعميم الكتاب عىل
المراقبات للتنسيق معهم

يقوم الموظف المختص
مشوع ز
بعرض ر
الميانية بعد
االنتهاء منها عىل جميع
المر ز
اقبي العتمادها وتوقيعها

يقوم الموظف المختص من قسم
التنسيق والمتابعة بحفظ نسخة ز يف
أرشيف اإلدارة ويرسل الكتاب
والمرفقات لمكتب الوكيل المساعد

استالم ردود كافة المراقبات
وحرص احتياحاتهم
ومتطلباتهم

يقوم الموظف المختص
مشوع ز
بإعداد ر
الميانية ويجمع
كتب المراقبات والجداول
التفصيلية لمتطلباتهم ويحدد
ز
ميانية اإلدارة اإلجمالية

يتم اعتماد ر
مشوع الموازنة من
الوكيل المساعد ويرسل لقطاع
الشئون اإلدارية والمالية إلجراء
الالزم

End

تعديل

يطلب المدير الموظف المختص
الذي أعد ر
المشوع مع المر ز
اقبي ليتم
ر
مناقشتهم ويتم اعتماد مشوع
الموازنة أو تعديله
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كل سنة تصدر وزارة المالية تميم بشأن إعداد تقديرات ز
ميانيات
ز
ز
ر
ينبغ إتباعها يف إعدادها
لن ي
الجهات الحكومية والتعليمات والقواعد ا ي
لسنة المالية القادمة ,تنقسم مصاريف الجهات الحكومية  5أبواب:
الرواتبالمستلزمات السلعية والخدماتز
والتجهيات
 وسائل النقل والمعدات المشاري ع اإلنشائية والصيانة واالستكمالية العامة -المرصوفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
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اسم اإلجراء :ر
اقياح المشاري ع إلدارة النقل البحري

رقم اإلجراءA.5.1/2:

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر
ر أن يقع ر
المقيح ضمن اختصاصات
المشوع
وصالحيات إدارة النقل البحري – قطاع النقل – وزارة
المواصالت

ز
اسبوعي إل الشهر

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

االمهندس  -رئيس القسم  -المراقب  -المدير  -الوكيل
المساعد للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب مدير اإلدارة

خطوات سي الخدمة:

Start

ر
يقيح الموظف
المختص المشاري ع
الممكن تنفيذها من قبل
إدارة النقل البحري

يطلع المهندس عىل
اختصاصات وصالحيات وزارة
المواصالت – قطاع النقل –
إدارة النقل البحري

End

يتم إعادة التقرير
للمراقبة للبدء باتخاذ
االجراءات حسب
توجيهات المدير

يعد تقرير مخترص عن
ر
ر
المقيح ويرفعه
المشوع
لرئيس القسم لالطالع
وإبداء المالحظات إن
وجدت

ر
يتم عرض ر
المقيح
المشوع
عىل مدير اإلدارة للمراجعة
وإبداء المالحظات إن
وجدت

يعتمد رئيس القسم
ر
المقيح
التقرير
ر
للمشوع ويرفعه
للمراقب

يطلع المراقب عىل
ر
ر
المقيح ويبدي
المشوع
المالحظات إن وجدت
ويعتمده

بالتنسيق مع قسم ر
اإلشاف والتنفيذ
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اسم اإلجراء :إعداد الدراسة األولية ر
للمشوع

رقم اإلجراءA.5.1/3:

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
أنر تكون الدراسة واضحة ومتكاملة ر
للمشو ع

شهر  -شهرين

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم  -المراقب  -المدير  -الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج تقرير ادلراسة ا ألولية

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

خطوات سي الخدمة:

Start

بعد اطالع مدير اإلدارة عىل
ر
المقيحة من قبل
المشاري ع
القسم أو ر
اقياحات المراقبات
األخرى

يرفع التقرير للوكيل
المساعد لقطاع النقل
لالعتماد

يتم حفظ نسخة وإرسال
الدراسة لقطاع الشئون
اإلدارية والمالية
الستكمال اإلجراءات

يختار المدير المشاري ع
الممكن تنفيذها إلعداد
الدراسات الالزمة ويتم
تحويل الكتاب للمراقبة

يتم عرضه عىل المدير
وعتمد بعد إبداء
المالحظات إن وجدت

يقوم المراقب بتحويل
الكتاب لرئيس القسم
إلجراء الالزم

يتم عرض التقرير عىل
المراقب للمراجعة
واالعتماد

يقوم رئيس القسم بتكليف المهندس
ز
/
المهندسي إلعداد الدراسة التفصيلية
ر
ر
بالميرات واآلثار الميتبة للمشوع
ر
وتقدير التكاليف (حسب النموذج)

ز
يقوم المهندس/
المهندسي
بإعداد التقرير وعرضه عىل رئيس
القسم البداء المالحظات
واالعتماد

End
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :إعداد كراسة ر
الشوط المرجعية

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءA.5.1/4:

أن تكون الكراسة واضحة ومتكاملة

شهرين –  3شهور

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

رئيس القسم  -المراقب  -المدير  -الوكيل المساعد
للقطاع

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج كراسة الرشوط املرجعية

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

خطوات سي الخدمة:

Start

ز
يقوم المهندس/
المهندسي
بعمل الدراسة وتحديد
المتطلبات

ز
يقوم المهندس/
المهندسي
بإعداد الكراسة وفقا
لمتطلبات ر
المشوع

يتم عرض الكراسة عىل
الوكيل المساعد للقطاع
للمراجعة واالعتماد

يطلع المدير عىل كراسة
ر
الشوط المرجعية
للمراجعة واالعتماد

بعد اعتماد المراقب يتم
عرض الكراسة عىل
المدير

يتم إعادة الكراسة
للمراقبة للحفط لحيز
البدء بإجراءات طرح
المناقصة

يتم ارفاق الكراسة مع
مستندات المناقصة
لطرحها

يقوم رئيس القسم بتكليف
ز
المهندس /
المهندسي إلعداد
ر
كراسة الشوط المرجعية
حسب ر
المشوع

يتم عرض الكراسة عىل
رئيس القسم إلبداء الرأي
والمالحظات إن وجدت

يتم رفع كراسة ر
الشوط
المرجعية للمراقب
للمراجعة واالعتماد

End
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :دراسة ر
االقياحات والمشاري ع واالحتياجات المقدمة من مراقبات اإلدارة

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءA.5.1/5:

-

شهرين

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم  -المراقب  -المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب مدير اإلدارة

خطوات سي الخدمة:

Start

يستلم رئيس القسم كتاب من
المراقبة الطالبة للرأي والدراسة
بعد تحويله من المراقب –
المدير

End

يطلع رئيس القسم عىل
الموضوع ويحدد فريق
العمل المختص ز يف
دراسة الموضوع

يتم عرضه عىل
المدير للتوجيه
وإجراء الالزم

يقوم (رئيس الفريق)
بدراسة الموضوع وإبداء
الرأي والمالحظات إن
وجدت

يتم التنسيق مع المراقبة
الطالبة للرأي والدراسة ألخذ
المواصفات الفنية واألمور
الخاصة بالمراقبة

يتم عرضه عىل رئيس
القسم العتمادها
وعرضها عىل المراقب
للمراجعة واالعتماد

يقوم الموظف المختص
من فريق العمل بإعداد
التقرير وعرضه عىل
رئيس الفريق
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الدليل اإلجر ي

اسم الخدمة :دراسة وتقييم المعايي الفنية للمشاري ع البحرية من الجهات الخارجية

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءA.5.1/6:

-

شهر

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
كتاب رسم من الجهة الطالبة ر
للمشوع متضمن كافة
ي
مستندات ر
المشوع المطلوبة للدراسة

رئيس القسم  -المراقب  -المدير  -الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

خطوات سي الخدمة:

Start

يستلم رئيس القسم كتاب من
الجهة الطالبة للرأي والدراسة
بعد تحويله من المراقب –
المدير – الوكيل المساعد

ييطلع رئيس القسم عىل
الموضوع ويحدد فريق العمل
المختص ز يف إنجاز العمل
ويحدد المتطلبات الفنية

End

يقوم رئيس القسم (رئيس
الفريق) بعمل الدراسة الفنية
ر
للمشوع وإبداء الرأي
والمالحظات إن وجدت

يعتمد المراقب الدراسة و
يتعرض عىل المدير

يقوم الموظف المختص بحفظ
نسخة وإرسال الكتاب والدراسة
للسجل العام  /الجهة الطالبة

يعتمد المدير الدراسة
ويرفعها للوكيل المساعد
للقطاع لالعتماد
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مشوع ز
اسم اإلجراء :تنفيذ ر
الميانية

رقم اإلجراءA.5.1/7:

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

رر
الشوط الواجب توافرها:
توفي االعتماد المال – الدراسة األولية ر
للمشوع –
ي
ز
الشوط المرجعية ر
كراسة ر
مشوع العقد – الميانية
المعتمدة لإلدارة من وزارة المالية

المستندات المطلوبة:

 6 –1شهور

موقع إنجاز اإلجراء:

الكتاب الرسم لطلب ر
الشوع ز يف اإلجراءات -موافقة
ي
لجنة المناقصات ر
(أكي من  5آالف) – موافقة الفتوى
والتشي ع ر
ر
(أكي من  75ألف) – موافقة ديوان
ر
المحاسبة (أكي من  100ألف) – العرض عىل إدارة
الشئون القانونية (أقل من  75ألف)

رئيس القسم  -المراقب  -المدير  -الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة– مكتب الوكيل المساعد – قطاع
الشئون اإلدارية والمالية

نموذج عقد – نموذج كراسة ر
الشوط المرجعية

خطوات سي الخدمة:
ر
أكي من  75ألف
Start

ر
والتشي ع إلبداء الرأي
إدارة الفتوى
والمراجعة ر
أكي من  75ألف
ديوان المحاسبة ر
أكي من  100ألف

رسم
يعد الموظف المختص كتاب
ي
إل قطاع الشئون اإلدارية والمالية
مرفق بها كراسة ر
الشوط المرجعية
ومسودة العقد والدراسة األولية

النهائ
إعداد التقرير
ي
ويعرض عىل المدير
 الوكيل المساعدللقطاع

رفع التقرير لقطاع
الشئون اإلدارية
والمالية

تعتمد من رئيس
القسم – المراقب
– المدير – الوكيل
المساعد للقطاع

يتم تشكيل فريق
لدراسة العروض
بعد موافقة المدير
– الوكيل المساعد
لقطاع النقل

يقوم قطاع الشئون اإلدارية
والمالية باستكمال
اإلجراءات الخاصة ر
باليسية
ومخاطبة الجهات المعنية

أقل من  75ألف
قطاع الشئون
المالية واإلدارية

بعد طرح الموضوع
يقوم قطاع المالية
بإرسال العروض الفنية
إل قطاع النقل

ر
يتلق قطاع النقل
استفسارات من قبل لجنة
المناقصات أو الجهات
الرقابية ويتم الرد عليها من
قبل فريق دراسة العروض

End
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يحال الموضوع إل إدارة الشئون
القانونية

بعد المراجعة القانونية وأخذ
الموافقات الالزمة يحول الموضوع
إل قطاع الشئون اإلدارية والمالية
الستكمال اإلجراءات الخاصة بطرح
الموضوع

يعقد الفريق
اجتماعات مع ديوان
الحاسبة لمناقشة
الردود

يقوم قطاع المالية
واإلدارية باستكمال
إجراءات التعاقدوإرسال
العقد لقطاع النقل
للتنفيذ
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الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :متابعة مستجدات ر
المشوع مع الجهات ذات العالقة

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءA.5.1/8:

-

 2 – 1يوم عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

المهندس المختص

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سي الخدمة:

Start

يكلف رئيس لقسم المهندس
المختص بمتابعة المستجدات
مع الجهة ذات العالقة

يذهب المهندس المختص
للجهة ذات العالقة والسؤال
عن المستجدات مع أخذ
الكتاب/المستندات إذا دعت
الحاجة

بعد رجوع المهندس المختص
يفيد رئيس القسم بآخر
المستجدات

يكلف رئيس القسم المهندس المختص لمتابعة
ر
بالمشوع مع
األمور والمواضيع العالقة
الجهات العالقة لحلها بأشع وقت
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المهندس المختص إلعداد
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End
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رقم اإلجراءA.5.1/9:

اسم اإلجراء :الرد عىل مالحظات الجهات الرقابية

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

مالحظات الجهات الرقابية

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
تقارير اإلنجاز  -المستندات الدالة والشارحة
للموضوع

رئيس القسم  -المراقب – المدير –الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد –قطاع
الشئون اإلدارية والمالية

-

خطوات سي الخدمة:

Start

يستلم رئيس القسم
مالحظات الجهة الرقابية بعد
تحويلها من المراقب –
المدير – الوكيل المساعد

يقوم رئيس القسم
بتكليف المهندس
المختص للرد عىل
المالحظات

End

يدرس المهندس المختص
المالحظات ويعد تقرير
بالردود مع توضيح أسبابها

يحفظ نسخة من التقرير
ويحول إل السجل العام /
مكتب الوكيل الوزارة إلرساله
للجهة الرقابية
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يعتمد رئيس القسم الردود
ويعتمدها المراقب –
المدير

يعتمد الوكيل المساعد
للقطاع التقرير بعد
مراجعته وإبداء الرأي إن
وجد
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رقم اإلجراءA.5.1/10:

اسم اإلجراء :إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج الإحصائية الربع الس نوية

مكتب مدير اإلدارة

خطوات سي الخدمة:

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة
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يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة منه
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رقم اإلجراءA.5.1/11:

اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
رسم من المسئول
كتاب
ي

الموظف المختص  -المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سي الخدمة:

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة منه
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يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

ز يف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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ر
ز
الفن عىل مشاري ع اإلدارة بعد التعاقد وإعداد التقارير
اسم اإلجراء :اإلشاف ي

رقم اإلجراءA.5.2/1:

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر
الفن من ر
ز
الشكة ––
وجود عقد ساري– العرض ي
التأكد من استالم األعمال المطلوبة

حسب مدة العقد

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
ز
رز
العقد – ر
محاض استالم
واالليامات الفنية –
الشوط
ونهائ
مبدئ
ي
ي

المهندس المختص – رئيس القسم – المراقب –
المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب مدير اإلدارة

خطوات سي الخدمة:

Start

يكلف رئيس القسم
المهندس المختص
ر
لإلشاف عىل أعمال
ر
الشكة

بعد توقيع العقد يتم تسليم
نسخة من العقد لقطاع
النقل ويتم تحويله للمدير ثم
للمراقب ثم لرئيس القسم

End




يراجع المهندس المختص األعمال والمواد
والمستندات المقدمة من ر
الشكة ويتحقق
من مطابقتها الفنية والقانونية لبنود العقد
ز
ر
الفن
وقائمة الشوط الفنية والعرض ي
المقدم من ر
الشكة

يتم حفظ نسخة بملف
ر
المشوع

يتم رفع التقرير لمدير
ر
المشوع  /مدير اإلدارة
لالطالع والتوجيه

يعد المهندس تقرير
ويرفعه لرئيس القسم
للمراجعة واالعتماد

يرفع رئيس القسم التقرير
للمراقب للمراجعة
والمالحظات إن وجدت

للشوط يتم مخاطبة ر
زف حال عدم مطابقة األعمال ر
الشكة لالستيضاح
ي
ر
يتم التنسيق مع المراقبة المشاركة للمشوع وقسم الدراسات والتخطيط
للتأكد من إنجاز األعمال كما هو مطلوب أو مع فريق العمل الخاص
ر
بالمشوع والمكلف من الوكيل المساعد للقطاع
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رقم اإلجراءA.5.2/2:

اسم اإلجراء :المشاركة باستالم مشاري ع اإلدارة

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر
وجود عقد ساري

حسب مدة العقد

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
رز
العقد – ر
واالليامات الفنية –
الشوط

رئيس القسم – المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

حمرض الاس تالم

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

خطوات سي الخدمة:

Start

بعد توقيع العقد يتم تسليم
نسخة من العقد لقطاع
النقل ويتم تحويله للمدير ثم
للمراقب ثم لرئيس القسم

End

يكلف رئيس القسم
المهندس المختص
الستالم ر
المشوع

يتم حفظ نسخة ز يف
ملف ر
المشوع

يراجع المهندس المختص
رز
ر
واالليامات الفنية
الشوط
والعقد والتحقق من مطابقة
األعمال أو المواد المقدم من
ر
الشكة

يرفع المهندس المختص
ز
محرص االستالم لرئيس
القسم

بعد التأكد من مطابقة
األعمال والمواد المقدمة
من ر
الشكة يستلمها
المهندس المختص

يقوم الموظف المختص
ز
محرص
بالتوقيع عىل
االستالم

يتم التنسيق مع المراقبة الطالبة ر
للمشوع وقسم الدراسات والتخطيط
للتأكد من إنجاز األعمال والمواد كما هو مطلوب أو مع فريق العمل
ر
بالمشوع والمكلف من الوكيل المساعد للقطاع
الخاص

إدارة النقل البحري  -مراقبة المشاري ع والتطوير – قسم ر
اإلشاف والتنفيذ
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :اصدار شهادة إنجاز للمشاري ع الجاري تنفيذها وفقا لجدول الدفعات
والمستحقات المالية

رقم اإلجراءA.5.2/3:

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
ز
ر
الفن
وجود عقد ساري – استالم الفواتي – العرض ي
ر
من الشكة – استحقاق ميعاد الدفعه – التأكد من
استالم األعمال المطلوبة

حسب مدة العقد

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
رز
العقد – ر
واالليامات الفنية – الفاتورة –
الشوط
ز
ونهائ
مبدئ
تقرير إنجاز – محاض استالم
ي
ي

رئيس القسم – المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج شهادة اإجناز

مكتب مديراإلدارة – مكتب الوكيل المساعد

خطوات سي الخدمة:

Start

بعد توقيع العقد يتم تسليم
نسخة من العقد لقطاع
النقل ويتم تحويله للمدير ثم
للمراقب ثم لرئيس القسم

End




يعد الموظف المختص
تقرير إنجاز الدفعة
المستحقة حسب بنود
العقد ويعرض عىل
رئيس القسم

يراجع رئيس القسم تقارير
اإلنجاز والتحقق من مطابقتها
الفنية والقانونية لبنود العقد
وقائمة ر
الشوط الفنية والعرض
ر
ز
الفن المقدم من الشكة
ي

يعد المهندس المختص
كتاب طلب ضف الدفعة
المستحقة موجه لقطاع
الشئون اإلدارية والمالية

يتم حفظ نسخة من
الكتاب يتم وإرساله
لقطاع الشئون اإلدارية
والمالية

يعتمد الوكيل المساعد
للقطاع الكتاب مرفق به
تقارير اإلنجاز

يعتمد رئيس القسم –
المراقب – المدير الكتاب
وتقارير اإلنجاز ويتم
حفظ نسخة

وفقا رلشوط العقد يتم تنفيذ مراحل العقد من قبل ا رلشكة المنفذة وتسليم
الفاتورة عند تاري خ استحقاق الرصف
يتم التنسيق مع المراقبة المشاركة ر
للمشوع وقسم الدراسات والتخطيط
للتأكد من إنجاز األعمال كما هو مطلوب أو مع فريق العمل الخاص
ر
بالمشوع والمكلف من الوكيل المساعد للقطاع

إدارة النقل البحري  -مراقبة المشاري ع والتطوير – قسم ر
اإلشاف والتنفيذ
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.5.2/4:

اسم اإلجراء :تعبئة استمارات متابعة تنفيذ المشاري ع اإلنشائية

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

-

ز
يومي عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
رسم من الجهة – مرفق معه النموذج المراد
كتاب
ي
تعبئته

رئيس القسم – المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج اس امترة متابعة تنفيذ املشاريع

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد

خطوات سي الخدمة:

Start

يستلم المهندس المختص كتاب
رسم مرفق به االستمارة بعد
ي
تحويله من رئيس القسم – المراقب
– المدير – الوكيل المساعد

يقوم المهندس
المختص بتعبئة
االستمارة مع ارفاق
المستندات المطلوبة

يطلع رئيس القسم عىل
االستمارة لمراجعتها

End

يعتمد رئيس القسم
والمراقب والمدير
والوكيل المساعد للقطاع
االستمارة

حفظ نسخة وإرسالها
للجهة الطالبة االستمارة

تكون استمارات متابعة تنفيذ ر
المشوع إما من
إدارة التخطيط التابعة للوزارة أو وزارة المالية

إدارة النقل البحري  -مراقبة المشاري ع والتطوير – قسم ر
اإلشاف والتنفيذ
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.5.2/5:

اآلل إلعداد ومتابعة خطة
اسم اإلجراء :متابعة تنفيذ المشاري ع بخطة التنمية (النظام ي
التنمية – األمنة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية)

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
أن تكون ر
المشوعات مدرجة بخطة التنمية – أن
يكون للمهندس المختص حساب ورقم شي لنظام

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
ر
الن تم إنجازها
المستندات الدالة والشارحة لألعمال ي

رئيس القسم  -المراقب – المدير – الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد –وكيل
الوزارة

-

خطوات سي الخدمة:

Start

يدخل المهندس المختص عىل
اآلل إلعداد ومتابعة
النظام ي
ر
مشوعات الخطة ويختار
ر
المشوع المطلوب متابعته

يقارن المهندس المختص
ر
ز
المؤشات
مابي
ر
المستهدفة هذا الفية
وماتم تنفيذه واقعيا

تطابق
المقارنة

يعتمد المهندس
ر
المؤشات بخطة التنمية
ر
ويبلغ مدير المشوع بذلك
ليعتمدها

عدم تطابق

بناء عىل رأي المدير يقوم المهندس
المختص بإعداد كتاب للمجلس
األعىل للتخطيط والتنمية مرفق به
المستندات الالزمة إن وجدت

يعتمد المدير الكتاب ويرسله
لوكيل القطاع لالعتماد وثم
يرسل لوكيل الوزارة

يراجع مدير
ر
المشوع الكتاب
إلبداء الرأي

يعد المهندس المختص
ر
المؤشات
كتاب يوضح به
الغي متطابقة ويعرضها عىل
مدير ر
المشوع للمراجعة

بدرس المهندس المختص الكتب
الواردة من المجلس األعىل للتخطيط
والتنمية ويتخذ اإلجراءات التصحيحة
اآلل
عىل النظام ي

إدارة النقل البحري  -مراقبة المشاري ع والتطوير – قسم ر
اإلشاف والتنفيذ

End
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :متابعة مستجدات ر
المشوع مع الجهات ذات العالقة

رقم اإلجراءA.5.2/6:

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

-

 2 – 1يوم عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

المهندس المختص

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سي الخدمة:

Start

يكلف رئيس لقسم المهندس
المختص بمتابعة المستجدات
مع الجهة ذات العالقة

يذهب المهندس المختص
للجهة ذات العالقة والسؤال
عن المستجدات مع أخذ
الكتاب/المستندات إذا دعت
الحاجة

بعد رجوع المهندس المختص
يفيد رئيس القسم بآخر
المستجدات

يكلف رئيس القسم المهندس المختص لمتابعة
ر
بالمشوع مع
األمور والمواضيع العالقة
الجهات العالقة لحلها بأشع وقت

إدارة النقل البحري  -مراقبة المشاري ع والتطوير – قسم ر
اإلشاف والتنفيذ

يقوم رئيس القسم بتكليف
المهندس المختص إلعداد
الكتب وإلجراء الالزم إذا
دعت الحاجة

End
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.5.2/7:

اسم اإلجراء :الرد عىل مالحظات الجهات الرقابية

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

مالحظات الجهات الرقابية

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
تقارير اإلنجاز  -المستندات الدااة والشارحة للموضوع

رئيس القسم – المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد –قطاع
الشئون اإلدارية والمالية

-

خطوات سي الخدمة:

Start

يستلم رئيس القسم
مالحظات الجهة الرقابية بعد
تحويلها من المراقب –
المدير – الوكيل المساعد

يقوم رئيس القسم
بتكليف المهندس
المختص للرد عىل
المالحظات

End

يدرس المهندس
المختص المالحظات
ويعد تقرير بالردود مع
توضيح أسبابها

يحفظ نسخة من التقرير
ويحول إل السجل العام /
مكتب الوكيل الوزارة إلرساله
للجهة الرقابية

يعتمد رئيس القسم
الردود ويعتمدها
المراقب – المدير

يعتمد الوكيل المساعد
للقطاع التقرير بعد
مراجعته وإبداء الرأي إن
وجد

بالتنسيق مع قسم الدراسات والتخطيط والمراقبة

ر
ر
بالمشوع
بالمشوع أو مع فريق العمل الخاص
المشاركة
والمكلف من الوكيل المساعد للقطاع

إدارة النقل البحري  -مراقبة المشاري ع والتطوير – قسم ر
اإلشاف والتنفيذ
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءA.5.2/8:

اسم اإلجراء :إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج الإحصائية الربع الس نوية

مكتب مدير اإلدارة

خطوات سي الخدمة:

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة

إدارة النقل البحري  -مراقبة المشاري ع والتطوير – قسم ر
اإلشاف والتنفيذ

يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءA.5.2/9:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
رسم من المسئول
كتاب
ي

الموظف المختص – المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سي الخدمة:

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة منه

إدارة النقل البحري  -مراقبة المشاري ع والتطوير – قسم ر
اإلشاف والتنفيذ

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

ز يف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

إدارة التدقيق واجلودة البحرية

ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

قسم التنسيق واملتابعة

إدارة التدقيق والجودة البحرية  -قسم التنسيق والمتابعة
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

قسم التنسيق واملتابعة
رقم اإلجراء
B.0.0/1
B.0.0/2
B.0.0/3
B.0.0/4
B.0.0/5
B.0.0/6
B.0.0/7
B.0.0/8

اسم الخدمة/اإلجراء
البيد الصادر والوارد
متابعة ر
تنظيم االجتماعات والزيارات الخارجية
إعداد وتنظيم االجتماعات الداخلية أو اللجان الداخلية
الرد عىل استفسارات المراجعي
تلق الشكاوي
ي
تعميم القرارات
اآلل
إدخال االستئذانات /المهمات الرسمية الخاصة بالموظفي بالنظام ي
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

إدارة التدقيق والجودة البحرية  -قسم التنسيق والمتابعة

رقم الصفحة
212
213
214
215
216
217
218
219
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءB.0.0/1:

البيد الصادر والوارد
اسم اإلجراء :متابعة ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

عىل حسب الموضوع

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

-

األصىل  -كامل المرفقات
الكتاب
ي

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يقوم الموظف المختص بقسم التنسيق
البيد من داخل وخارج
والمتابعة باستقبال ر
اإلدارة عن طريق مراسل أو الحضور
الشخص للمراجع  ,ويراجع الكتب من
ي
حيث التاري خ والرقم والتوقيع قبل االستالم

يقوم السكرتب بمراجعة الكتب
والتأكد منها لعرضها عىل مدير
اإلدارة

اعتماد

End

يرسل الموظف
المختص الكتاب
لمكتب الوكيل
المساعد لقطاع النقل

داخىل
ي

بريد وارد من المراقبات واألقسام
(داخىل)  /أو من خارج اإلدارة
ي

يدرس المدير الكتاب (تعديل-اعتماد)

يحفظ الموظف
المختص نسخة يف
أرشيف اإلدارة

تعديل

يعيد الموظف
المختص الكتاب
للمراقبة-القسم
لتعديلها وثم تعرض
عىل المدير

خارج
ر ي

يقوم المدير بالتأشب
أو المالحظة أو
التوجيه للمراقبة -
القسم المختص

يحفظ الموظف
المختص نسخة يف
أرشيف اإلدارة

للمعن
ويرسلها
ي

إدارة التدقيق والجودة البحرية  -قسم التنسيق والمتابعة
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :تنظيم االجتماعات والزيارات الخارجية
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءB.0.0/2:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

أن تكون الدعوة شخصية للمدير

عىل حسب الموضوع

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
األصىل  -كامل المرفقات
الكتاب
ي

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يتم طلب اجتماع مع المدير
عن طريق الحضور شخصيا أو
االتصال هاتفيا أو كتب رسمية
أو فاكس

End

يقوم الموظف المختص بإعداد
جدول لتنسيق اجتماعات
ومقابالت وزيارات المدير

يقوم السكرتب بعرض
الجدول عىل المدير
العتماده أو التعديل عليه

يقوم الموظف المختص
بتذكب بمواعيد االجتماعات
قبل يوم أو يف نفس يوم
االجتماع

يقوم الموظف المختص
باالتصال أو التنسيق مع
الجهة الطالبة لالجتماع
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الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :إعداد وتنظيم االجتماعات الداخلية أو اللجان الداخلية
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءB.0.0/3 :

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
عىل حسب الموضوع

-

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يكلف المدير السكرتب إلعداد
وتجهب االجتماع أو اللجنة

يبلغ السكرتب الموظف
المختص باالجتماعات للتنسيق
لالجتماع أو اللجنة

End

يبلغ السكرتب المشمولي
باالجتماع أو أعضاء اللجنة
بموعد االجتماع مع تحديد
الن سيعقد
موضوعات النقاش ي
االجتماع من أجلها

يقوم الموظف المختص
بالبتيب وتهيئة قاعة
االجتماعات أو مكتب المدير

بعد انتهاء االجتماع قد يطرأ مايستلزم
موظق قسم التنسيق
إعداده من قبل
ي
كإرسال ورق أو محاض اجتماعات أو
توصيات أو ماشابه ذلك
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الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءB.0.0/4 :

اسم الخدمة :الرد عىل استفسارات المراجعي
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 5دقائق

-

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يتوجه المراجع إل قسم التسيق
والمتابعة رلشح موضوع
االستفسار
نعم

االستفسار من اختصاص اإلدارة

يجيب الموظف المختص عىل
استفسار المراجع ويتم أخذ
بيانات المراجع للمتابعة معه
لحي االنتهاء من الموضوع

ال

يتم توجيه المراجع لإلدارة أو
المراقبة أو القسم المختصة

End
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الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءB.0.0/5 :

تلق الشكاوي
اسم الخدمة :ي
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 5دقائق

-

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يتوجه المراجع إل قسم
التنسيق والمتابعة رلشح
موضوع الشكوى
الشكوى تحتاج تدخل المدير

ال

نعم

يتم توجيه المراجع لإلدارة أو
المراقبة أو القسم المختصة

يقوم السكرتب بابالغ المدير
بالموضوع ويتم ادخال صاحب
الشكوى إل المدير الجراء
الالزم

End
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الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءB.0.0/6:

اسم اإلجراء :تعميم القرارات
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
يوم عمل

-

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يكلف المدير رئيس قسم
التسيق والمتابعة بإعداد
التعميم المطلوب

يعد السكرتب التعميم
المطلوب ويعرض عىل المدير

اعتماد

يطلع المدير عىل التعميم

تعديل

End
يقوم الموظف
المختص بتعميم
القرار

يتم حفظ نسخة يف
أرشيف اإلدارة
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التنسيق) التعميم
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التنسيق) التعميم
ويعرض عىل المدير
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الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءB.0.0/7 :

اآلل
اسم اإلجراء:إدخال االستئذانات المهمات الرسمية بالنظام ي
ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

رتوقيع وختم المسئولي عىل االستئذان/المهمة
الرسمية -

 10دقائق

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:

Start

يستلم الموظف المختص ورقة
االستئذان /المهمة الرسمية بعد
التأكد من التواقيع

يقوم الموظف المختص
بإدخال البيانات

يفتح الموظف المختص النظام
اآلل الدخال البيانات
ي

End

يتم حفظ ورقة
االستئذان/المهمة
الرسمية بالملف الخاص
للموظف

يتم تكليف الموظف المختص وإعطائه حساب
اآلل
ورقم رسي للنظام ي
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الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءB.0.0/8 :

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
رسم من المسئول
كتاب
ي

الموظف المختص – المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة
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مراقبة التحقيقات والبالغات
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الدليل اإلجر ي

مراقبة التحقيقات والبالغات
رقم اإلجراء
B.1.1/1
B.1.1/2
B.1.1/3
B.1.1/4
B.1.2/1
B.1.2/2
B.1.2/3
B.1.2/4
B.1.2/5

اسم الخدمة/اإلجراء
قسم التحقيقات بالحوادث البحرية
والصغية)
الكبية
ر
التحقيق يف حوادث التصادم البحري (السفن ر
التحقيق يف الشكاوي عىل تقارير ضباط الرقابة والتفتيش عىل السفن األجنبية
إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول
قسم االستقبال
تلق الشكاوي والتظلمات
ي
مقدم الشكوى برد الجهة المعنية
إفادة
ي
تسليم الشهادات والياخيص
إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

إدارة التدقيق والجودة البحرية – مراقبة التحقيقات والبالغات

رقم الصفحة
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228
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الدليل اإلجر ي

والصغية)
الكبية
ر
اسم الخدمة :التحقيق يف حوادث التصادم البحري (السفن ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءB.1.1/1 :

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
عىل حسب الحادث

-

المستندات المطلوبة:

موقع إنجاز الخدمة:

كتاب محول من وزارة الداخلية لإلدارة – كتاب
محول من مالك السفينة – كتاب محول من الموائ

المحقق البحري

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد للقطاع

-

سي الخدمة:
خطوات ر
Start

بالغ عن تصادم بحري من الموائء
أو اإلدارة العامة للتحقيقات (وزارة
الداخلية) أو مالك السفن ويتم
تحويلة من الوكيل المساعد

يذهب المحقق
البحري فورا لمكان
التصادم للكشف
والمعاينة عىل السفن
المتضرة يف الحادث

End



يف حال تحويل الحادث إىل النيابة أو المحكمة يتم أخذ أقوال
المحقق البحري



يتم التنسيق مع مراقبة الرقابة الساحلية (إدارة النقل البحري) إلصدار
مالح بالحادث إذا دعت الحاجة
إعالن
ي

يقوم المحقق البحري
بالتنسيق مع الجهات
ذات العالقة للتحقيق
مع أطراف الحادث

يقوم المحقق البحري
فن عن
بإعداد تقرير ي
الحادث

يقوم المحقق بحفظ
نسخة بالملف يرفع
التقرير للجهة الطالبة

يقوم المحقق بحفظ
نسخة بملف تقارير
الحوادث
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الدليل اإلجر ي

تلق التظلمات عىل تقارير ضباط الرقابة والتفتيش عىل السفن األجنبية
اسم الخدمة :ي
ر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءB.1.1/2:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

رم
ر
أثناء تواجد السفينة يف الميناء أو يف منطقة ي
المخطاف

 3أيام عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
تقرير ضابط الرقابة والتفتيش – كتاب من ربان
السفينة أو مالكها التظلم موجه لمدير اإلدارة موضح
أسباب الطعن

المحقق – رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:
نموذج كتاب التظلم عىل تقرير ضابط الرقابة
والتفتيش

إدارة النقل البحري (مراقبة الرقابة والتفتيش عىل
السفن األجنبية)

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

رسم
يستلم المحقق خطاب
ي
من ربان السفينة أو مالكها بعد
تحويله من قسم االستقبال

يقوم المحقق البحري
بمراجعة المستندات
ويطلع عىل أسباب التظلم

يقوم المحقق البحري
بزيارة السفينة إن
دعت الحاجة

يعد المحقق البحري
تقرير عن صحة التظلم
من عدمه

غي صحيح
ر

صحيح

يتم ابالغ ضابط الرقابة والتفتيش
ويستمر حجز السفينة (حسب
أهمية المالحظات المرصودة)

End

ويتم إبالغ ربان السفينة أو
مالكها ويتم حفظ نسخة من
التقرير
يتم ابالغ ضابط الرقابة
والتفتيش ويتم اإلفراج عن
السفينة
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رقم اإلجراءB.1.1/3:

اسم اإلجراءة :إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج الإحصائية الربع الس نوية

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة

يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة
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اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءB.1.1/4 :

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
رسم من المسئول
كتاب
ي

الموظف المختص  -المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة منه

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

يف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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رقم اإلجراءB.1.2/1:

اسم الخدمة :استقبال الشكاوي

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

الشاك والمشكو عليه (أحيانا) أو عن
حضور
ر
ي
وئ
طريق ر
الييد اإللكي ي

حسب الحالة

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
كتاب الشكوى

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة  -الجهة المعنية بالشكوى

-

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
الشكوى من المراقبة بعد تحويلها
من مكتب المدير ويدقق عليها

يقوم الموظف المختص
بدراسة الشكوى ومعرفة
أسبابها

بعد دراسة الشكوى يتم توجيه
للقسم أو المراقبة أو اإلدارة
رسم
المعنية عن طريق كتاب
ي
يوقع من رئيس القسم والمراقب

ر
يؤش المدير عىل الكتاب
إذا كانت الشكوى موجه
إلدارة النقل البحري

End

الشاك يتم مناقشته بموضوع
يف حال حضور
ي
الشكوى واستدعاء المشكو عليه إذا لزم األمر.
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رقم اإلجراءB.1.2/2:

اسم الخدمة:إفادة مقدم الشكوى برد الجهة المختصة

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

حسب الحالة

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – الجهة المعنية بالشكوى

-

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

بعد استالم ردود الجهة
المعنية عىل الشكوى

يقوم الموظف المختص
بإعداد الرد عىل صاحب
الشكوى إلفادته

End

يرفع الرد لرئيس القسم
لالعتماد ثم يرفع
للمراقب

يقوم الموظف المختص
بإرسال نسخة من الرد للجهة
المعنية بالشكوى للحفظ
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يعتمد المراقب الرد ويعتمده
المدير /الوكيل المساعد إذا
دعت الحاجة

يتم إرسال الرد لصاحب
الشكوى
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رقم اإلجراءB.1.2/3:

اسم الخدمة تسليم الشهادات والياخيص

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

حسب الحالة

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – الجهة المعنية بالشهادات
والياخيص

-

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
الشهادات والياخيص من
الجهة المعنية

يوقع الموظف المختص
عىل استالم الشهادات
الياخيص

يقوم الموظف المختص
بالتواصل مع صاحب
الشهادة أو اليخيص

End
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يقوم الموظف المختص
بتسليم الشهادة أو
اليخيص لصاحب العالقة
ويتم توقيعه عىل االستالم

يقوم الموظف المختص
بإرسال نسخة من
االستالم للجهة المختصة
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رقم اإلجراءB.1.2/4:

اسم اإلجراء :إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج الإحصائية الربع الس نوية

مكتب مدير اإلدارة

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة
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يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة

229

ائ ألعمال قطاع النقل
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رقم اإلجراءB.1.2/5:

اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
رسم من المسئول
كتاب
ي

الموظف المختص – المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

سي الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة منه

إدارة التدقيق والجودة البحرية  -مراقبة التحقيقات والبالغات – قسم االستقبال

يف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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مراقبة اجلودة

ائ الحقا
مراقبة مستحدثة سيتم إعداد الدليل اإلجر ي

ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

مراقبة املنظمات
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مراقبة املنظمات
رقم اإلجراء

اسم الخدمة/اإلجراء

رقم الصفحة

قسم المنظمات المحلية والعربية
B.3.1/1
B.3.1/2
B.3.1/3
B.3.1/4
B.3.1/5
B.3.1/6
B.3.1/7
B.3.1/8
B.3.1/9

إعداد ودراسة مذكرات التفاهم الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة
ر
اقتاح االنضمام إىل االتفاقيات البحرية الدولية
تعميم النشات واللوائح الصادرة عن المنظمات العربية
ترشيح الوفود الرسمية للمشاركة باجتماعات المنظمات البحرية العربية بالتنسيق
مع إدارة النقل البحري
والتامج
إعداد التقييم السنوي لمدى استفادة الجهات الحكومية من األنشطة ر
المقدمة من المنظمات المتخصصة
ر
إعداد تقدير ز
متانية المساهمات واالشتاكات الخاصة بالمنظمات والعربية
ر
إعداد ز
متانية المساهمات واالشتاكات الخاصة بالمنظمات العربية
إعداد إحصائية دورية بنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول
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قسم المنظمات الدولية
B.3.2/1
B.3.2/2
B.3.2/3
B.3.2/4
B.3.2/5
B.3.2/6
B.3.2/7
B.3.2/8
B.3.2/9

إعداد ودراسة مذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العالمية
ر
اقتاح االنضمام إىل االتفاقيات البحرية الدولية
تعميم النشات واللوائح الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO
ترشيح الوفود الرسمية للمشاركة باجتماعات المنظمات البحرية الدولية
بالتنسيق مع إدارة النقل البحري
والتامج
إعداد التقييم السنوي لمدى استفادة الجهات الحكومية من األنشطة ر
المقدمة من المنظمات المتخصصة
ر
إعداد تقدير ز
متانية المساهمات واالشتاكات الخاصة بالمنظمات الدولية
ر
إعداد ز
واالشتاكات الخاصة بالمنظمات الدولية
متانية المساهمات
إعداد إحصائية دورية بنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

إدارة التدقيق والجودة البحرية  -مراقبة المنظمات
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رقم اإلجراءB.3.1/1 :

اسم اإلجراء :إعداد ودراسة مذكرات التفاهم الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

-

ز
لحي دراسة الموضوع

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
الرسم – المذكرة /االتفاقية
الكتاب
ي

رئيس القسم  -المراقب  -المدير  -الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد –إدارة
العالقات العامة – وزارة الخارجية – الجهات ذات
العالقة

خطوات ست الخدمة:
Start

يستلم الموظف المختص كتاب
رسم من إدارة العالقات العامة
ي
بعد تحويله من المراقب –
المدير – الوكيل المساعد
للقطاع

بعد استالم الردود من جميع
الجهات يقوم الموظف
المختص بتعديل وتنقيح
االتفاقية/المذكرة

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب طلب ترجمة
لقسم ر
التجمة بالوزارة

يوقع رئيس القسم
والمراقب والمدير
والوكيل المساعد للقطاع

إدارة الشئون القانونية إلبداء
ز
القانوئ
الرأي
ي

يقوم الموظف المختص بإعداد
الكتب الالزمة للجهات (عند
ز
الضورة) مع ارفاق االتفاقية
/المذكرة وتوقيعها من المراقب
– المدير – الوكيل المساعد
للقطاع

مراقبات اإلدار ز
تي – جهات
الدولة ذات العالقة إلبداء
الرأي والمالحظات

يقوم الموظف المختص بإعداد
كتاب وارفاق النسخة المعدلة
والنهائية إلدارة الشئون القانونية
وتوقيعه من المراقب – المدير –
الوكيل المساعد للقطاع

رأي إدارة الشئون
القانونية
موافقة

تعديل

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب إلدارة العالقات
العامة مع ارفاق كافة
المستندات وتوقيعه من
المراقب – المدير – الوكيل
المساعد للقطاع
رفض

End

يتم التوقيع

موافقة

تقوم الدولة الشقيقة
/الصديقة بدراسة التعديالت

استالم ر
التجمة من قسم
ر
التجمة بعد تحويلها من قبل
الوكيل المساعد – المدير –
المراقب

يقوم الموظف المختص
بدراسة بنود االتفاقية/
ز
للقواني
المذكرة وفقا
والتشيعات المحلية

تقوم إدارة العالقات العامة
بمخاطبة وزارة الخارجية
وارفاق كافة المستندات

تقوم وزارة الخارجية ر ز
بتويد
الدولة الشقيقة/الصديقة
عت
بالتعديالت الكويتية ر
الطرق الدبلوماسية

تعديل
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اسم اإلجراء :ر
اقتاح االنضمام إىل االتفاقيات البحرية العربية

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءB.3.1/2:

-

ز
لحي دراسة الموضوع

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
الرسم – المذكرة /االتفاقية
الكتاب
ي

رئيس القسم  -المراقب  -المدير  -الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب مدير اإلدارة – إدارة النقل البحري -مكتب
الوكيل المساعد –إدارة العالقات العامة– وزارة
الخارجية – الجهات ذات العالقة

خطوات ست الخدمة:

Start

يحصل المراقب عىل نسخة
رسمية من االتفاقية من الموقع
الرسم للمنظمة
ي

بعد استالم الردود من جميع
الجهات يقوم الموظف
بإعداد كتاب وتوقيعه من
المراقب – المدير – الوكيل
المساعد للقطاع

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب باإلدارة العالقات
العامة مع ارفاق كافة
المستندات وتوقيعه من
المراقب – المدير – الوكيل
المساعد للقطاع

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب طلب ترجمة
لقسم ر
التجمة بالوزارة

إدارة الشئون القانونية إلبداء
ز
القانوئ
الرأي
ي
مراقبات اإلدار ز
تي – جهات
الدولة ذات العالقة إلبداء
الرأي واالستعالم عن إمكانية
استيفاء متطلباتها ز يف حال
االنضمام

تقوم إدارة العالقات
العامة بمخاطبة وزارة
الخارجية وارفاق كافة
المستندات

يوقع رئيس القسم
والمراقب والمدير
والوكيل المساعد للقطاع

استالم ر
التجمة من قسم
ر
التجمة بعد تحويلها من
الوكيل المساعد – المدير –
المراقب

يقوم الموظف المختص بإعداد
الكتب الالزمة للجهات مع ارفاق
االتفاقية/المذكرة وتوقيعها من
المراقب – المدير – الوكيل
المساعد للقطاع

تقوم وزارة الخارجية بعمل
جميع إجراءات التصديق
الدستورية لالنضمام
لالتفاقية

إدارة التدقيق والجودة البحرية  -مراقبة المنظمات – قسم المنظمات المحلية والعربية

يقوم الموظف المختص
بدراسة بنود االتفاقية/
ز
للقواني
المذكرة وفقا
والتشيعات المحلية

End
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رقم اإلجراءB.3.1/3:

اسم اإلجراء :تعميم النشات واللوائح الصادرة عن المنظمة البحرية العربية

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

-

ز
لحي دراسة الموضوع

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد –قطاع
الشئون اإلدارية والمالية (إدارة نظم المعلومات)

-

خطوات ست الخدمة:

Start

يدخل الموظف المختص إىل
الرسم للمنظمة
الموقع
ي
البحرية الدولية

End

يقوم بفرز التعاميم
والنشات المهمة من
الموقع

يقوم الموظف المختص
بإرسال التعميم عن
ر ز
وئ
طريق ر
التيد اإللكت ي
للجهات الرسمية
المختصة بالدولة

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب إلدارة نظم
المعلومات بالتعميم المراد
إدراجه عىل موقع الوزارة
الرسم
ي

يقوم الموظف المختص
بإدراج التعميم ز يف
الرسم للوزارة
الموقع
ي

إدارة التدقيق والجودة البحرية  -مراقبة المنظمات – قسم المنظمات المحلية والعربية

يعتمد رئيس القسم
والمراقب التقييم السنوي
ثم يعرض عىل المدير

يعتمد المدير الكتاب
السنوي ويرفعه للوكيل
المساعد للقطاع

لالعتماد
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اسم اإلجراء :ترشيح الوفود الرسمية للمشاركة باجتماعات المنظمات البحرية العربية
بالتنسيق مع إدارة النقل البحري

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءB.3.1/4:

-

ز
لحي دراسة الموضوع

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
دعوة رسمية موجهة من المنظمة البحرية الدولية
للوزارة

رئيس القسم – المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد –وكيل
الوزارة

-

خطوات ست الخدمة:

Start

يستلم الموظف المختص
الدعوة الرسمية للمشاركة

يقوم الموظف المختص
بالمراقبة بإدراج األسماء عىل
الرسم للمنظمة
الموقع
ي
تقوم إدارة العالقات العامة
بالوزارة بمخاطبة وزارة الخارجية
رسم
الستخراج تفويض
ي
لمشاركة الوفد

يقوم الموظف المختص
ربتجمة الدعوة وجدول
األعمال إىل اللغة العربية

الموافقة

رأي وكيل الوزارة

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب للجهات المعنية
رلتشيح من يرونه مناسبا ز يف
حال رغبتهم بالمشاركة

يوقع الكتاب رئيس
القسم – المراقب –
المدير – الوكيل
المساعد للقطاع

بعد استالم ر
التشيحات من
الجهات

يقوم الموظف المختص بإعداد
كتاب لوكيل الوزارة يتضمن
معلومات عن االجتماع +
ز
المرشحي  +مهام الوفد
أسماء

عدم الموافقة

قبل اتخاذ أي إجراء يجب التنسيق مع
إدارة النقل البحري رلتشيح من تراه مناسبا
وإفادتها بآخر المستجدات

End
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رقم اإلجراءB.3.1/5:

اسم اإلجراء :إعداد التقييم السنوي لمدى استفادة الجهات الحكومية من األنشطة
والتامج المقدمة من المنظمات العربية
ر

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

-

ز
لحي دراسة الموضوع

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم  -المراقب -المدير – الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد –قطاع
الشئون اإلدارية والمالية – وزارة المالية

-

خطوات ست الخدمة:

Start

يستلم الموظف المختص
رسم بعد تحويله من
كتاب
ي
المراقب – المدير – الوكيل
المساعد لقطاع النقل

يقوم الموظف المختص
بإعداد التقييم السنوي
وإرساله للرئيس القسم

يقوم الموظف المختص بحض كافة الدورات التدريبية
والختات واالستشارات الفنية
والندوات وورش العمل
ر
ز
ز
العاملي بالمنظمة
الكويتيي
والدراسات والبحوث وأسماء
بكافة معلوماتهم وبياناتاهم مع إعداد ر
مقتح لزيادة عدد
ز
الكوتيي للعمل بالمنظمة

End

يتم حفظ نسخة من
التقييم وإرساله لوزارة
المالية/قطاع الشئون
اإلدارية والمالية

يعتمد المدير التقييم
السنوي ويرفعه للوكيل
المساعد للقطاع
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يعتمد رئيس القسم
والمراقب التقييم
السنوي ثم يعرض عىل
المدير
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الدليل اإلجر ي

ر
اسم اإلجراء :إعداد تقدير ز
واالشتاكات الخاصة بالمنظمات العربية
متانية المساهمات

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءB.3.1/6:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم  -المراقب – المدير –الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد –قطاع
الشئون اإلدارية والمالية

-

خطوات ست الخدمة:

Start

يقوم الموظف المختص
تقدير المساهمات
ر
واالشتاكات للمنظمات
الدولية والعربية واإلقليمية

يقوم رئيس القسم
باالطالع عىل التقديرات
ويعتمدها ويتم عرضها
عىل المراقب

يعتمد المراقب
التقديرات

End

يتم اعتماده من المدير –
الوكيل المساعد للقطاع

حفظ نسخة وإرساله لقطاع
الشئون اإلدارية والمالية

ر
واالشتاكات مثل:
المساهمات
 مذكرة تفاهم الرياض الخاصة بالرقابةوالتفتيش عىل السفن
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

ر
اسم اإلجراء :إعداد ز
واالشتاكات الخاصة بالمنظمات العربية
متانية المساهمات

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءB.3.1/7:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم  -المراقب – المدير –الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد –قطاع
الشئون اإلدارية والمالية

-

خطوات ست الخدمة:

Start

يقوم الموظف المختص
بحض المساهمات
ر
واالشتاكات للمنظمات
الدولية والعربية واإلقليمية

يقوم رئيس القسم
باالطالع عليها
ويعتمدها ويتم عرضها
عىل المراقب

End

يعد الموظف المختص
كتاب لقطاع الشئون
اإلدارية والمالية بقيمة
ر
االشتاكات الواجب دفعها
ويعرضه عىل رئيس القسم

يقوم قطاع الشئون
اإلدارية والمالية بإجراء
الالزم ومخاطبة وزارة
المالية

يعتمد رئيس القسم
والمراقب والمدير
والوكيل المساعد للقطاع
الكتاب

حفظ نسخة وإرساله
لقطاع الشئون اإلدارية
والمالية

ر
واالشتاكات مثل:
المساهمات
 مذكرة تفاهم الرياض الخاصة بالرقابةوالتفتيش عىل السفن
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءB.3.1/8

اسم اإلجراء :إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج الإحصائية الربع الس نوية

مكتب مدير اإلدارة

خطوات ست الخدمة:

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة
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يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءB.3.1/9:

اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
رسم من المسئول
كتاب
ي

الموظف المختص – المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات ست الخدمة:

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة

إدارة التدقيق والجودة البحرية  -مراقبة المنظمات – قسم المنظمات المحلية والعربية

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

ز يف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءB.3.2/1:

اسم اإلجراء :إعداد ودراسة مذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العالمية

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

-

ز
لحي دراسة الموضوع

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
الرسم – المذكرة /االتفاقية
الكتاب
ي

رئيس القسم  -المراقب  -المدير  -الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب مدير اإلدارة – إدارة النقل البحري -مكتب
الوكيل المساعد –إدارة العالقات العامة – وزارة
الخارجية – الجهات ذات العالقة

خطوات ست الخدمة:
Start

يستلم الموظف المختص كتاب
رسم من إدارة العالقات العامة
ي
بعد تحويله من المراقب –
المدير – الوكيل المساعد
للقطاع

بعد استالم الردود من جميع
الجهات يقوم الموظف
المختص بتعديل وتنقيح
االتفاقية/المذكرة

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب طلب ترجمة
لقسم ر
التجمة بالوزارة

يوقع رئيس القسم
والمراقب والمدير
والوكيل المساعد للقطاع

إدارة الشئون القانونية إلبداء
ز
القانوئ
الرأي
ي

يقوم الموظف المختص بإعداد
الكتب الالزمة للجهات (عند
ز
الضورة) مع ارفاق االتفاقية
/المذكرة وتوقيعها من المراقب
– المدير – الوكيل المساعد
للقطاع

مراقبات اإلدار ز
تي – جهات
الدولة ذات العالقة إلبداء
الرأي والمالحظات

يقوم الموظف المختص بإعداد
كتاب وارفاق النسخة المعدلة
والنهائية إلدارة الشئون القانونية
وتوقيعه من المراقب – المدير –
الوكيل المساعد للقطاع

رأي إدارة الشئون
القانونية
موافقة

تعديل

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب إلدارة العالقات
العامة مع ارفاق كافة
المستندات وتوقيعه من
المراقب – المدير – الوكيل
المساعد للقطاع
رفض

End

يتم التوقيع

موافقة

تقوم الدولة الشقيقة
/الصديقة بدراسة التعديالت

استالم ر
التجمة من قسم
ر
التجمة بعد تحويلها من قبل
الوكيل المساعد – المدير –
المراقب

يقوم الموظف المختص
بدراسة بنود االتفاقية/
ز
للقواني
المذكرة وفقا
والتشيعات المحلية

تقوم إدارة العالقات
العامةبمخاطبة وزارة
الخارجية وارفاق كافة
المستندات

تقوم وزارة الخارجية ر ز
بتويد
الدولة الشقيقة/الصديقة
عت
بالتعديالت الكويتية ر
الطرق الدبلوماسية

تعديل
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :ر
اقتاح االنضمام إىل االتفاقيات البحرية الدولية

رقم اإلجراءB.3.2/2:

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

-

ز
لحي دراسة الموضوع

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
الرسم – المذكرة /االتفاقية
الكتاب
ي

رئيس القسم -المراقب  -المدير  -الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب مدير اإلدارة – إدارة النقل البحري  -مكتب
الوكيل المساعد –إدارة العالقات العامة  -وزارة
الخارجية – الجهات ذات العالقة

خطوات ست الخدمة:

Start

يحصل المراقب عىل نسخة
رسمية من االتفاقية من الموقع
الرسم للمنظمة
ي

بعد استالم الردود من جميع
الجهات يقوم الموظف
بإعداد كتاب وتوقيعه من
المراقب – المدير – الوكيل
المساعد للقطاع

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب إلدارة العالقات
العامة مع ارفاق كافة
المستندات وتوقيعه من
المراقب – المدير – الوكيل
المساعد للقطاع

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب طلب ترجمة
لقسم ر
التجمة بالوزارة

إدارة الشئون القانونية إلبداء
ز
القانوئ
الرأي
ي
مراقبات اإلدار ز
تي – جهات
الدولة ذات العالقة إلبداء
الرأي واالستعالم عن إمكانية
استيفاء متطلباتها ز يف حال
االنضمام

تقوم إدارة العالقات
العامة بمخاطبة وزارة
الخارجية وارفاق كافة
المستندات

يوقع رئيس القسم
والمراقب والمدير
والوكيل المساعد للقطاع

استالم ر
التجمة من قسم
ر
التجمة بعد تحويلها من
الوكيل المساعد – المدير –
المراقب

يقوم الموظف المختص بإعداد
الكتب الالزمة للجهات مع ارفاق
االتفاقية/المذكرة وتوقيعها من
المراقب – المدير – الوكيل
المساعد للقطاع

تقوم وزارة الخارجية بعمل
جميع إجراءات التصديق
الدستورية لالنضمام
لالتفاقية
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يقوم الموظف المختص
بدراسة بنود االتفاقية/
ز
للقواني
المذكرة وفقا
والتشيعات المحلية

End
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :تعميم النشات واللوائح الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءB.3.2/3:

-

ز
لحي دراسة الموضوع

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد –قطاع
الشئون اإلدارية والمالية (إدارة نظم المعلومات)

-

خطوات ست الخدمة:

Start

يدخل الموظف المختص إىل
الرسم للمنظمة
الموقع
ي
البحرية الدولية

End

يقوم بفرز التعاميم
والنشات المهمة من
الموقع

يقوم الموظف المختص
بإرسال التعميم عن
ر ز
وئ
طريق ر
التيد اإللكت ي
للجهات الرسمية
المختصة بالدولة

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب إلدارة نظم
المعلومات بالتعميم المراد
إدراجه عىل موقع الوزارة
الرسم
ي

يقوم الموظف المختص
بإدراج التعميم ز يف
الرسم للوزارة
الموقع
ي

إدارة التدقيق والجودة البحرية  -مراقبة المنظمات – قسم المنظمات الدولية

يعتمد رئيس القسم
والمراقب التقييم السنوي
ثم يعرض عىل المدير

يعتمد المدير الكتاب
السنوي ويرفعه للوكيل
المساعد للقطاع

لالعتماد
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :ترشيح الوفود الرسمية للمشاركة باجتماعات المنظمات البحرية الدولية
بالتنسيق مع إدارة النقل البحري

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءB.3.2/4:

-

ز
لحي دراسة الموضوع

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
دعوة رسمية موجهة من المنظمة البحرية الدولية
للوزارة

رئيس القسم – المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد –
مكتب وكيل الوزارة

-

خطوات ست الخدمة:

Start

يستلم الموظف المختص
الدعوة الرسمية للمشاركة

يقوم الموظف المختص
بالمراقبة بإدراج األسماء عىل
الرسم للمنظمة
الموقع
ي
تقوم إدارة العالقات العامة
بالوزارة بمخاطبة وزارة الخارجية
رسم
الستخراج تفويض
ي
لمشاركة الوفد

يقوم الموظف المختص
ربتجمة الدعوة وجدول
األعمال إىل اللغة العربية

الموافقة

بعد استالم ر
التشيحات من
الجهات

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب للجهات المعنية
رلتشيح من يرونه مناسبا ز يف
حال رغبتهم بالمشاركة

رأي وكيل الوزارة

يوقع الكتاب رئيس
القسم – المراقب –
المدير – الوكيل
المساعد للقطاع

يقو الموظف المختص بإعداد
كتاب لوكيل الوزارة يتضمن
معلومات عن االجتماع +
ز
المرشحي  +مهام الوفد
أسماء

عدم الموافقة

قبل اتخاذ أي إجراء يجب التنسيق مع
إدارة النقل البحري رلتشيح من تراه مناسبا
وإفادتها بآخر المستجدات

End
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :إعداد التقييم السنوي لمدى استفادة الجهات الحكومية من األنشطة
والتامج المقدمة من المنظمات الدولية
ر

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءB.3.2/5:

-

ز
لحي دراسة الموضوع

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم  -المراقب – المدير –الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد –قطاع
الشئون اإلدارية والمالية – وزارة المالية

-

خطوات ست الخدمة:

Start

يستلم الموظف المختص
رسم بعد تحويله من
كتاب
ي
المراقب – المدير – الوكيل
المساعد لقطاع النقل

يقوم الموظف المختص بحض كافة الدورات التدريبية
والختات واالستشارات الفنية
والندوات وورش العمل
ر
ز
ز
العاملي بالمنظمة
الكويتيي
والدراسات والبحوث وأسماء
بكافة معلوماتهم وبياناتهم مع إعداد ر
مقتح لزيادة عدد
ز
الكويتيي للعمل بالمنظمة

End

يتم حفظ نسخة من
التقييم وإرساله لوزارة
المالية/قطاع الشئون
اإلدارية والمالية

إدارة التدقيق والجودة البحرية  -مراقبة المنظمات – قسم المنظمات الدولية

يقوم الموظف المختص
بإعداد التقييم السنوي
وإرساله للرئيس القسم

يعتمد المدير التقييم
السنوي ويرفعه للوكيل
المساعد للقطاع

يعتمد رئيس القسم
والمراقب التقييم السنوي
ثم يعرض عىل المدير
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ر
اسم اإلجراء :إعداد تقدير ز
واالشتاكات الخاصة بالمنظمات
متانية المساهمات
الدولية

رقم اإلجراءB.3.2/6:

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد –قطاع
الشئون اإلدارية والمالية

-

خطوات ست الخدمة:

Start

يقوم الموظف المختص
تقدير المساهمات
ر
واالشتاكات للمنظمات
الدولية والعربية واإلقليمية

يقوم رئيس القسم
باالطالع عىل التقديرات
ويعتمدها ويتم عرضها
عىل المراقب

يعتمد المراقب التقديرات

End

يتم اعتماده من المدير –
الوكيل المساعد للقطاع

حفظ نسخة وإرساله لقطاع
الشئون اإلدارية والمالية

ر
واالشتاكات مثل:
المساهمات
 المنظمة البحرية الدولية IMO الرابطة الدولية لهيئات الدالئل المالحية IALA -المنظمة الهيدروغرافية الدولية IHO

إدارة التدقيق والجودة البحرية  -مراقبة المنظمات – قسم المنظمات الدولية
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ر
اسم اإلجراء :إعداد ز
واالشتاكات الخاصة بالمنظمات الدولية
متانية المساهمات

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءB.3.2/7:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد –قطاع
الشئون اإلدارية والمالية

-

خطوات ست الخدمة:

Start

يقوم الموظف المختص
بحض المساهمات
ر
واالشتاكات للمنظمات
الدولية والعربية واإلقليمية

يقوم رئيس القسم
باالطالع عليها
ويعتمدها ويتم عرضها
عىل المراقب

End

يعد الموظف المختص
كتاب لقطاع الشئون
اإلدارية والمالية بقيمة
ر
االشتاكات الواجب دفعها
ويعرضه عىل رئيس القسم

يقوم قطاع الشئون
اإلدارية والمالية بإجراء
الالزم ومخاطبة وزارة
المالية

يعتمد رئيس القسم
والمراقب والمدير
والوكيل المساعد للقطاع
الكتاب

حفظ نسخة وإرساله
لقطاع الشئون اإلدارية
والمالية

ر
واالشتاكات مثل:
المساهمات
 المنظمة البحرية الدولية IMO الرابطة الدولية لهيئات الدالئل المالحية IALA -المنظمة الهيدروغرافية الدولية IHO

إدارة التدقيق والجودة البحرية  -مراقبة المنظمات – قسم المنظمات الدولية
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رقم اإلجراءB.3.2/8:

اسم اإلجراء :إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج الإحصائية الربع الس نوية

مكتب مدير اإلدارة

خطوات ست الخدمة:

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة

إدارة التدقيق والجودة البحرية  -مراقبة المنظمات – قسم المنظمات الدولية

يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة
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اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

الوقت المستغرق ز يف اإلنجاز:

الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءB.3.2/9 :

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
رسم من المسئول
كتاب
ي

الموظف المختص  -المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات ست الخدمة:

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة

إدارة التدقيق والجودة البحرية  -مراقبة المنظمات – قسم المنظمات الدولية

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

ز يف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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إدارة النقل الربي

ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

قسم التنسيق واملتابعة

البي  -قسم التنسيق والمتابعة
إدارة النقل ر
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قسم التنسيق واملتابعة
رقم اإلجراء
C.0.0/1
C.0.0/2
C.0.0/3
C.0.0/4
C.0.0/5
C.0.0/6
C.0.0/7
C.0.0/8

اسم الخدمة/اإلجراء
البيد الصادر والوارد
متابعة ر
تنظيم االجتماعات والزيارات الخارجية
إعداد وتنظيم االجتماعات الداخلية أو اللجان الداخلية
الرد عىل استفسارات المراجعي
تلق الشكاوي
ي
تعميم القرارات
اآلل
إدخال االستئذانات /المهمات الرسمية الخاصة بالموظفي بالنظام ي
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

البي  -قسم التنسيق والمتابعة
إدارة النقل ر

رقم الصفحة
255
256
257
258
259
260
261
262
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رقم اإلجراءC.0.0/1:

البيد الصادر والوارد
اسم اإلجراء :متابعة ر
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

عىل حسب الموضوع

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

-

األصىل  -كامل المرفقات
الكتاب
ي

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يقوم الموظف المختص بقسم التنسيق
البيد من داخل وخارج
والمتابعة باستقبال ر
اإلدارة عن طريق مراسل أو الحضور
الشخص للمراجع  ,ويراجع الكتب من
ي
حيث التاري خ والرقم والتوقيع قبل االستالم

يقوم السكرتب بمراجعة الكتب
والتأكد منها لعرضها عىل مدير
اإلدارة

اعتماد

End

يرسل الموظف
المختص الكتاب
لمكتب الوكيل
المساعد لقطاع النقل

داخىل
ي

بريد وارد من المراقبات واألقسام
(داخىل)  /أو من خارج اإلدارة
ي

يدرس المدير الكتاب (تعديل-اعتماد)

يحفظ الموظف
المختص نسخة يف
أرشيف اإلدارة

تعديل

يعيد الموظف
المختص الكتاب
للمراقبة-القسم
لتعديلها وثم تعرض
عىل المدير

خارج
ر ي

يقوم المدير بالتأشب
أو المالحظة أو
التوجيه للمراقبة -
القسم المختص

يحفظ الموظف
المختص نسخة يف
أرشيف اإلدارة

للمعن
ويرسلها
ي

البي  -قسم التنسيق والمتابعة
إدارة النقل ر
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اسم اإلجراء :تنظيم االجتماعات والزيارات الخارجية
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءC.0.0/2:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

أن تكون الدعوة شخصية للمدير

عىل حسب الموضوع

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
األصىل  -كامل المرفقات
الكتاب
ي

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يتم طلب اجتماع مع المدير
عن طريق الحضور شخصيا أو
االتصال هاتفيا أو كتب رسمية
أو فاكس

End

يقوم الموظف المختص بإعداد
جدول لتنسيق اجتماعات
ومقابالت وزيارات المدير

يقوم السكرتب بعرض
الجدول عىل المدير
العتماده أو التعديل عليه

يقوم الموظف المختص
بتذكب بمواعيد االجتماعات
قبل يوم أو يف نفس يوم
االجتماع

يقوم الموظف المختص
باالتصال أو التنسيق مع
الجهة الطالبة لالجتماع

البي  -قسم التنسيق والمتابعة
إدارة النقل ر
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اسم اإلجراء :إعداد وتنظيم االجتماعات الداخلية أو اللجان الداخلية
رر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءC.0.0/3 :

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
عىل حسب الموضوع

-

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يكلف المدير السكرتب إلعداد
وتجهب االجتماع أو اللجنة

يبلغ السكرتب الموظف
المختص باالجتماعات للتنسيق
لالجتماع أو اللجنة

End

يبلغ السكرتب المشمولي
باالجتماع أو أعضاء اللجنة
بموعد االجتماع مع تحديد
الن سيعقد
موضوعات النقاش ي
االجتماع من أجلها

يقوم الموظف المختص
بالبتيب وتهيئة قاعة
االجتماعات أو مكتب المدير

بعد انتهاء االجتماع قد يطرأ مايستلزم
موظق قسم التنسيق
إعداده من قبل
ي
كإرسال ورق أو محاض اجتماعات أو
توصيات أو ماشابه ذلك

البي  -قسم التنسيق والمتابعة
إدارة النقل ر
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رقم اإلجراءC.0.0/4 :

اسم الخدمة :الرد عىل استفسارات المراجعي
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 5دقائق

-

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يتوجه المراجع إل قسم التسيق
والمتابعة رلشح موضوع
االستفسار
نعم

االستفسار من اختصاص اإلدارة

يجيب الموظف المختص عىل
استفسار المراجع ويتم أخذ
بيانات المراجع للمتابعة معه
لحي االنتهاء من الموضوع

ال

يتم توجيه المراجع لإلدارة أو
المراقبة أو القسم المختصة

End

البي  -قسم التنسيق والمتابعة
إدارة النقل ر
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رقم اإلجراءC.0.0/5 :

تلق الشكاوي
اسم الخدمة :ي
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
 5دقائق

-

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:

-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يتوجه المراجع إل قسم
التنسيق والمتابعة رلشح
موضوع الشكوى
الشكوى تحتاج تدخل المدير

ال

نعم

يتم توجيه المراجع لإلدارة أو
المراقبة أو القسم المختصة

يقوم السكرتب بابالغ المدير
بالموضوع ويتم ادخال صاحب
الشكوى إل المدير الجراء
الالزم

End

البي  -قسم التنسيق والمتابعة
إدارة النقل ر
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رقم اإلجراءC.0.0/6:

اسم اإلجراء :تعميم القرارات
رر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
يوم عمل

-

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:
Start

يكلف المدير رئيس قسم
التسيق والمتابعة بإعداد
التعميم المطلوب

يعد السكرتب التعميم
المطلوب ويعرض عىل المدير

اعتماد

يطلع المدير عىل التعميم

تعديل

End
يقوم الموظف
المختص بتعميم
القرار

يتم حفظ نسخة يف
أرشيف اإلدارة

البي  -قسم التنسيق والمتابعة
إدارة النقل ر

يرسل الموظف
المختص (قسم
التنسيق) التعميم
لكافة المراقبات

يعدل الموظف
المختص (قسم
التنسيق) التعميم
ويعرض عىل المدير
العتماده
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رقم اإلجراءC.0.0/7 :

اآلل
اسم اإلجراء:إدخال االستئذانات المهمات الرسمية بالنظام ي
ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

رتوقيع وختم المسئولي عىل االستئذان/المهمة
الرسمية -

 10دقائق

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

-

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:

Start

يستلم الموظف المختص ورقة
االستئذان /المهمة الرسمية بعد
التأكد من التواقيع

يقوم الموظف المختص
بإدخال البيانات

يفتح الموظف المختص النظام
اآلل الدخال البيانات
ي

End

يتم حفظ ورقة
االستئذان/المهمة
الرسمية بالملف الخاص
للموظف

يتم تكليف الموظف المختص وإعطائه حساب
اآلل
ورقم رسي للنظام ي

البي  -قسم التنسيق والمتابعة
إدارة النقل ر
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اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:

رقم اإلجراءC.0.0/8 :

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز الخدمة:

المستندات المطلوبة:
رسم من المسئول
كتاب
ي

الموظف المختص – المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

خطوات سب الخدمة:

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

البي  -قسم التنسيق والمتابعة
إدارة النقل ر

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

يف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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مراقبة تراخيص النقل

البي
إدارة النقل ر
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الدليل اإلجر ي

مراقبة تراخيص النقل
اسم الخدمة/اإلجراء

رقم اإلجراء

رقم الصفحة

قسم تراخيص النقل
C.1.1/1
C.1.1/2
C.1.1/3
C.1.1/4
C.1.1/5
C.1.1/6
C.1.1/7
C.1.1/8
C.1.1/9
C.1.1/10
C.1.1/11
C.1.1/12
C.1.1/13
C.1.1/14
C.1.1/15
C.1.1/16
C.1.1/17
C.1.1/18

البي
اصدار شهادة مزاولة أعمال النقل ر
البي
إضافة نشاط جديد لمزاولة أعمال النقل ر
البي
تأسيس رشكة جديدة لمزاولة أعمال النقل ر
تسجيل مركبات جديدة
البي
اصدار ترخيص أعمال النقل ر
إلغاء نشاط
اصدار تجديد ر
للبخيص التجاري
البي
تجديد شهادة مزاولة أعمال النقل ر
تحويل ترخيص فردي إىل رشكة
تعديل االسم التجاري
تعديل كيان ر
الشكة أو المؤسسة
تغيب عنوان ر
الشكة أو المؤسسة
ر
تغيب النشاط إىل نشاط لنقل
ر
تنازل عن ترخيض
دخول وخروج رشكاء
البي
فتح فرع جديد لمزاولة أعمال النقل ر
إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

قسم التفتيش
C.1.2/1
C.1.2/2
C.1.2/3

الكشف عىل مكتب مؤسسات ر
وشكات النقل
إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

البي  -مراقبة تراخيص النقل
إدارة النقل ر

283
284
285
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رقم اإلجراءC.1.1/1:

البي
اسم اإلجراء :اصدار شهادة مزاولة أعمال النقل ر

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

ر

 7 – 5أيام عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز اإلجراء:

البي /
تعبئة النموضج الخاص للقيد بسجل تراخيص النقل ر
ترخيص تجاري وصورة عنه  /كشف من اإلدارة العامة للمرور
للشكة أو المؤسسة  /براءة ذمة باسم ر
بالسياراتالمملوكة ر
الشكة
أو لمؤسسة  /عقد ووصل اإليجار وصورة عنهما  /صورة
البطاقة المدنية  /اعتماد توقيع موحه لوزارة المواصالت
ومصدق من غرفة التجارة والصناعة بالكويت

رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:

قسم التفتيش  -مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل
المساعد

منوذج تفتيش – منوذج تسجيل القيد

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
المستندات المطلوبة من
صاحب العالقة أو من ينوب
رسم
عنه بتوكيل
ي

End

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

يتم حفظ
نسخة
بالملفات

يصدر الموظف المختص
نموذج تفتيش

يقوم الموظف المختص
بتسليم الشهادة
لصاحب العالقة

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر

يقوم الموظف المتخص
بإخطار قسم التفتيش
إلجراء الالزم والتفتيش
عىل ر
الشكة أو المؤسسة

بعد إجراءات التفتيش يتم اصدار
الشهادة بعد توقيعها من الموظف
المختص  /رئيس القسم  /المراقب /
المدير /الوكيل المساعد للقطاع
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رقم اإلجراءC.1.1/2:

البي
اسم اإلجراء :إضافة نشاط جديد لمزاولة أعمال النقل ر

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

ر

 7 – 5أيام عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز اإلجراء:

كتاب من وزارة التجارة والصناعة إلضافة النشاط /البطاقة
المدنية وصورة عنها  /عقد ووصل اإليجار وصو عنهما  /إقرار
وتعهد بتسجيل السيارات المطلوبة ببنشاط خالل رفبة  3شهور
فقط  /ر
البخيص التجاري وصورة عنه  /براءة ذمة ر
للشكة أو
المؤسسة  /اعتماد توقيع موجه لوزارة المواصالت ومصدق من
وزارة التجارة والصناعة

رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:

قسم التفتيش  -مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل
المساعد

منوذج تفتيش – منوذج اقرار وتعهد

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
المستندات المطلوبة من
صاحب العالقة أو من ينوب
رسم
عنه بتوكيل
ي

End

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

يتم حفظ
نسخة
بالملفات

يصدر الموظف المختص
نموذج تفتيش

يقوم الموظف المختص
بتسليم الكتاب لصاحب
العالقة

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر

يقوم الموظف المتخص
بإخطار قسم التفتيش
إلجراء الالزم والتفتيش
عىل ر
الشكة أو المؤسسة

بعد إجراءات التفتيش يتم اصدار
الكتاببعد توقيعها من الموظف
المختص  /رئيس القسم  /المراقب /
المدير /الوكيل المساعد للقطاع
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البي
اسم اإلجراء :تأسيس رشكة جديدة لمزاولة أعمال النقل ر

رقم اإلجراءC.1.1/3:

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

ر

 7 – 5أيام عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز اإلجراء:

كتاب من وزارة التجارة والصناعة لتأسيس ر
الشكة الجديدة /
البطاقة المدنية ر
للشكاء وصور عنها  /عقد ووصل اإليجار
وصور عنهنا  /اقرار وتعهد بتسجيل السيارات المطلوبة للنشاط
خالل رفبة  3شهور فقط

رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:

قسم التفتيش  -مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل
المساعد

منوذج تفتيش – منوذج اقرار وتعهد

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
المستندات المطلوبة من
صاحب العالقة أو من ينوب
رسم
عنه بتوكيل
ي

End

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

يتم حفظ
نسخة
بالملفات

يصدر الموظف المختص
نموذج تفتيش

يقوم الموظف المختص
بتسليم الكتاب لصاحب
العالقة

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر

يقوم الموظف المتخص
بإخطار قسم التفتيش
إلجراء الالزم والتفتيش
عىل ر
الشكة أو المؤسسة

بعد إجراءات التفتيش يتم اصدار
الكتاب بعد توقيعها من الموظف
المختص  /رئيس القسم  /المراقب /
المدير /الوكيل المساعد للقطاع
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رقم اإلجراءC.1.1/4:

اسم اإلجراء :تسجيل المركبات

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

ر

 5 – 4أيام عمل

المستندات المطلوبة:
ر
البخيص التجاري وصورة عنه  /اعتماد توقيع موجه لوزارة
الماصالت ومصدق من وزارة التجارة والصناعة  /براءة ذمة
باسم ر
الشكة أو المؤسسة  /عقد ووصل اإليجار وصور عنهما /
(التأمي)  /البطاقة المدنية
أوراق السيارات الخاصة بالتحويل
ر
وصورة هنها

موقع إنجاز اإلجراء:
رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:

قسم التفتيش  -مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل
المساعد

منوذج تفتيش

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
المستندات المطلوبة من
صاحب العالقة أو من ينوب
رسم
عنه بتوكيل
ي

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

End

يصدر الموظف المختص
نموذج تفتيش

يتم حفظ نسخة من
الكتاب بالملفات
وإرسال األصل لوزارة
الداخلية

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر

يقوم الموظف المتخص بإخطار
قسم التفتيش إلجراء الالزم
والتفتيش عىل ر
الشكة أو
المؤسسة

بعد إجراءات التفتيش يقوم الموظف
المختص بإعداد كتاب لوزارة الداخلية
وتوقيعه من رئيس القسم  /المراقب /
المدير /الوكيل المساعد للقطاع
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رقم اإلجراءC.1.1/5:

البي
اسم اإلجراء :اصدار تراخيص أعمال النقل ر

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

ر

 7 – 5أيام عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز اإلجراء:

كتاب من وزارة التجارة والصناعة إلصدار ر
البخيص الجديد /
البطاقة المدنية وصورة عنها  /عقد ووصل اإليجار وصور عنهما
 /اقرار وتعهد بتسجيل السيارات المطلوبة للنشاط خالل رفبة 3
شهور فقط

رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:

قسم التفتيش  -مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل
المساعد

منوذج تفتيش – منوذج اقرار وتعهد

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
المستندات المطلوبة من
صاحب العالقة أو من ينوب
رسم
عنه بتوكيل
ي

End

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

يتم حفظ
نسخة
بالملفات

يصدر الموظف المختص
نموذج تفتيش

يقوم الموظف المختص
بتسليم الكتاب لصاحب
العالقة

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر

يقوم الموظف المتخص
بإخطار قسم التفتيش
إلجراء الالزم والتفتيش
عىل ر
الشكة أو المؤسسة

بعد إجراءات التفتيش يتم اصدار
الكتاب بعد توقيعها من الموظف
المختص  /رئيس القسم  /المراقب /
المدير /الوكيل المساعد للقطاع
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رقم اإلجراءC.1.1/6:

اسم اإلجراء :إلغاء نشاط

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

ر

 4 – 3أيام عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز اإلجراء:

طلب إلغاء الخدمة موجه لوزارة المواصالت  /ر
البخيص
التجاري وصورة عنه  /شهادة مزاولة األصلية الصادرة من وارة
المواصالت وصورة عنها /البطاقة المدنية وصورة عنها  /براءة
ذمة باسم ر
الشكة أو المؤسسة

رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:
مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد

-

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

يستلم الموظف المختص
المستندات المطلوبة من
صاحب العالقة أو من ينوب
رسم
عنه بتوكيل
ي

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب لوزارة
التجارة والصناعة
إلخطارهم باإللغاء ب

يتم توقيع الكتاب من رئيس القسم /
المراقب  /المدير  /الوكيل المساعد
للقطاع وتحفظ نسخة

يتم حفظ نسخة
بالملفات

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب لوزارة
الداخلية لتحويل السيارات

يقوم الموظف المختص
بإلغاء الشهادة

يتم توقيع الكتاب من رئيس القسم /
المراقب  /المدير  /الوكيل المساعد
للقطاع وتحفظ نسخة

تقدم ر
الشكة أو المؤسسة
مايفيد اإللغاء (كشف
السيارات)

End

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر
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اسم اإلجراء :اصدار تجديد ر
للبخيص التجاري

رقم اإلجراءC.1.1/7:

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

ر

 7 – 5أيام عمل

المستندات المطلوبة:
كتاب من وزارة التجارة والصناعة لتجديد ر
البخيص  /البطاقة المدنية
وصورة عنها  /عقد ووصل اإليجار وصور عنهما  /اعتماد توقيع موجه
لوزارة المواصالتومصدق من وزارةالتجارةوالصناعة  /ر
البخيص
التجاري وصورة عنه  /شهادة المزاولة األصلية الصادرة من وزارة
المواصالت وصورة عنها /كشف من اإلدارة العامة للمرور بالسيارات
للشكة أو المؤسسة  /براءة ذمة باسم ر
المملوكة ر
الشكة أو المؤسسة

موقع إنجاز اإلجراء:
رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:

قسم التفتيش  -مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل
المساعد

منوذج تفتيش

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
المستندات المطلوبة من
صاحب العالقة أو من ينوب
رسم
عنه بتوكيل
ي

End

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

يتم حفظ
نسخة
بالملفات

يصدر الموظف المختص
نموذج تفتيش

يقوم الموظف المختص
بتسليم الكتاب لصاحب
العالقة

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر

يقوم الموظف المتخص
بإخطار قسم التفتيش
إلجراء الالزم والتفتيش
عىل ر
الشكة أو المؤسسة

بعد إجراءات التفتيش يتم اصدار
الكتاب بعد توقيعها من الموظف
المختص  /رئيس القسم  /المراقب /
المدير /الوكيل المساعد للقطاع
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رقم اإلجراءC.1.1/8:

البي
اسم اإلجراء :تجديدشهادة مزاولة ألعمال النقل ر

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

ر

 5 – 4أيام عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز اإلجراء:

طلب تجديد القيد موجه لوزارة المواصالت  /اعتماد توقيع موجه
لوزارة المواصالت ومصدق من غرفة التجارة والصناعة  /كشف من
اإلدارة العامة للمرور بالسيارات المملوكة ر
للشكة أو المؤسسة /
ر
البخيص التجاري وصورة عنه  /شهادة مزاولة األصلية الصادرة من
وزارة المواصالت  /عقد ووصل اإليجار وصور عنهما  /البطاقة المدنية
وصور عنها /براءة ذمة باسم ر
الشكة أو المؤسسة

رئيس القسم– المراقب  -المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:
قسم التفتيش  -مكتب مدير اإلدارة

منوذج تفتيش

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
المستندات المطلوبة من
صاحب العالقة أو من ينوب
رسم
عنه بتوكيل
ي

End

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

يتم حفظ
نسخة
بالملفات

يصدر الموظف المختص
نموذج تفتيش

يقوم الموظف المختص
بتسليم الكتاب لصاحب
العالقة

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر

يقوم الموظف المتخص
بإخطار قسم التفتيش
إلجراء الالزم والتفتيش
عىل ر
الشكة أو المؤسسة

بعد إجراءات التفتيش يتم اصدار
الشهادة بعد توقيعها من الموظف
المختص  /رئيس القسم  /المراقب /
المدير

272

ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :تحويل ترخيص فردي إىل رشكة

رقم اإلجراءC.1.1/9:

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

ر

 7 – 5أيام عمل

المستندات المطلوبة:
كتاب من وزارة التجارة والصناعة لتحويل ر
البخيص  /شهادة
مزاولة األصلية الصادرة من وزارة المواصالت/كشف من اإلدارة
العامة للمرور بالسيارات المملوكة لدى المؤسسة  /براءة ذمة
باسم المؤسسة  /البطاقة المدنية وصورة عنها  /عقد ووصل
اإليجار وصور عنهما  /صور ر
البخيص التجاري

موقع إنجاز اإلجراء:
رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:

قسم التفتيش  -مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل
المساعد

-

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
المستندات المطلوبة من
صاحب العالقة أو من ينوب
رسم
عنه بتوكيل
ي

End

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

يتم حفظ
نسخة
بالملفات

يصدر الموظف المختص
نموذج تفتيش

يقوم الموظف المختص
بتسليم الكتاب لصاحب
العالقة

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر

يقوم الموظف المتخص
بإخطار قسم التفتيش
إلجراء الالزم والتفتيش
عىل ر
الشكة أو المؤسسة

بعد إجراءات التفتيش يتم اصدار
الكتاب بعد توقيعها من الموظف
المختص  /رئيس القسم  /المراقب /
المدير /الوكيل المساعد للقطاع
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءC.1.1/10:

اسم اإلجراء :تعديل االسم التجاري

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

ر

 7 – 5أيام عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز اإلجراء:

كتاب من وزارة التجارة والصناعة لتعديل االسم  /البطاقة
المدنية وصورة عنها  /عقد ووصل اإليجار وصور عنهما /
شهادة مزاولة األصلية الصادرة من وزارة المواصالت  /كشف
من اإلدارة العامة للمرور بالسيارات المملوكة لدى ر
الشكة أو
المؤسسة  /براءة ذمة باسم ر
الشكة أو المؤسسة /

رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:

قسم التفتيش  -مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل
المساعد

-

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
المستندات المطلوبة من
صاحب العالقة أو من ينوب
رسم
عنه بتوكيل
ي

End

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

يتم حفظ
نسخة
بالملفات

يصدر الموظف المختص
نموذج تفتيش

يقوم الموظف المختص
بتسليم الكتاب لصاحب
العالقة

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر

يقوم الموظف المتخص
بإخطار قسم التفتيش
إلجراء الالزم والتفتيش
عىل ر
الشكة أو المؤسسة

بعد إجراءات التفتيش يتم اصدار
الكتاب بعد توقيعها من الموظف
المختص  /رئيس القسم  /المراقب /
المدير /الوكيل المساعد للقطاع
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :تعديل كيان ر
الشكة

رقم اإلجراءC.1.1/11:

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

ر

 7 – 5أيام عمل

المستندات المطلوبة:
كتاب من وزارة التجارة والصناعة بشأن تعديل كيان ر
الشكة /
البطاقة المدنية وصورة عنها  /عقد ووصل اإليجار وصور عنهما
 /شهادة مزاولة األصلية الصادرة من وزارة المواصالت وصورة
عنها  /كشف من اإلدارة العامة للمرور بالسيارات المملوكة
الشكة أو المؤسسة  /براءة ذمة باسم ر
لدى ر
الشكة أو المؤسسة
ر
 /البخيص التجاري وصورة عنه

موقع إنجاز اإلجراء:
رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:

قسم التفتيش  -مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل
المساعد

-

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
المستندات المطلوبة من
صاحب العالقة أو من ينوب
رسم
عنه بتوكيل
ي

End

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

يتم حفظ
نسخة
بالملفات

يصدر الموظف المختص
نموذج تفتيش

يقوم الموظف المختص
بتسليم الكتاب لصاحب
العالقة

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر

يقوم الموظف المتخص
بإخطار قسم التفتيش
إلجراء الالزم والتفتيش
عىل ر
الشكة أو المؤسسة

بعد إجراءات التفتيش يتم اصدار
الكتاب بعد توقيعها من الموظف
المختص  /رئيس القسم  /المراقب /
المدير /الوكيل المساعد للقطاع
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

تغيب عنوان ر
الشكة أو المؤسسة
اسم اإلجراء :ر

رقم اإلجراءC.1.1/12:

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

ر

 7 – 5أيام عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز اإلجراء:

كتاب من وزارة التجارة والصناعة لتعديل االسم  /البطاقة
المدنية وصورة عنها  /عقد ووصل اإليجار وصور عنهما /
شهادة مزاولة األصلية الصادرة من وزارة المواصالت  /كشف
من اإلدارة العامة للمرور بالسيارات المملوكة لدى ر
الشكة أو
الشكة أو المؤسسة  /ر
المؤسسة  /براءة ذمة باسم ر
البخيص
التجاري وصورة عنه

رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:

قسم التفتيش  -مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل
المساعد

-

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
المستندات المطلوبة من
صاحب العالقة أو من ينوب
رسم
عنه بتوكيل
ي

End

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

يتم حفظ
نسخة
بالملفات

يصدر الموظف المختص
نموذج تفتيش

يقوم الموظف المختص
بتسليم الكتاب لصاحب
العالقة

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر

يقوم الموظف المتخص
بإخطار قسم التفتيش
إلجراء الالزم والتفتيش
عىل ر
الشكة أو المؤسسة

بعد إجراءات التفتيش يتم اصدار
الكتاب بعد توقيعها من الموظف
المختص  /رئيس القسم  /المراقب /
المدير /الوكيل المساعد للقطاع
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءC.1.1/13:

تغيب النشاط إىل نشاط النقل
اسم اإلجراء :ر

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

ر

 7 – 5أيام عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز اإلجراء:

لتغيب النشاط  /البطاقة
كتاب من وزارة التجارة والصناعة
ر
المدنية لطالب ر
البخيص وصورة عنها  /عقد ووصل اإليجار
وصور عنهما  /اقرار وتعهد بتسجيل السيارات المطلوبة
للنشاطخالل رفبة  3شهور فقط  /ر
البخيص التجاري وصورة
عنه /اعتماد توقيع موجه لوزارة المواصالت ومصدق من غرفة
التجارة والصناعة  /براءة ذمة باسم ر
الشكة أو المؤسسة

رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:

قسم التفتيش  -مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل
المساعد

منوذج اقرار وتعهد

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
المستندات المطلوبة من
صاحب العالقة أو من ينوب
رسم
عنه بتوكيل
ي

End

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

يتم حفظ
نسخة
بالملفات

يصدر الموظف المختص
نموذج تفتيش

يقوم الموظف المختص
بتسليم الكتاب لصاحب
العالقة

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر

يقوم الموظف المتخص
بإخطار قسم التفتيش
إلجراء الالزم والتفتيش
عىل ر
الشكة أو المؤسسة

بعد إجراءات التفتيش يتم اصدار
الكتاب بعد توقيعها من الموظف
المختص  /رئيس القسم  /المراقب /
المدير /الوكيل المساعد للقطاع
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءC.1.1/14:

اسم اإلجراء :تنازل عن ترخيص

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

رحضور صاحب العالقة شخصيا أو من لديه وكالة رسمية
 7 – 5أيام عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز اإلجراء:

كتاب من وزارة التجارة والصناعة بشأن التنازل /البطاقة المدنية
وصورة عنها  /عقد ووصل اإليجار وصور عنهما  /شهادة مزاولة
األصلية الصادرة من وزارة المواصالت  /كشف من اإلدارة العامة
للمرور بالسيارات المملوكة لدى ر
الشكة أو المؤسسة  /براءة ذمة باسم
الشكة أو المؤسسة  /ر
ر
البخيص التجاري وصورة عنه  /اعتماد توقيع

رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

موجه لوزارة المواصالت ومصدق من غرفة التجارة والصناعة

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:

قسم التفتيش  -مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل
المساعد

-

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
المستندات المطلوبة من
صاحب العالقة أو من ينوب
رسم
عنه بتوكيل
ي

End

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

يتم حفظ
نسخة
بالملفات

يصدر الموظف المختص
نموذج تفتيش

يقوم الموظف المختص
بتسليم الكتاب لصاحب
العالقة

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر

يقوم الموظف المتخص
بإخطار قسم التفتيش
إلجراء الالزم والتفتيش
عىل ر
الشكة أو المؤسسة

بعد إجراءات التفتيش يتم اصدار
الكتاب بعد توقيعها من الموظف
المختص  /رئيس القسم  /المراقب /
المدير /الوكيل المساعد للقطاع
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :دخول وخروج رشكاء

رقم اإلجراءC.1.1/15:

ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

حضور صاحب العالقة الداخل أو الخارج شخصيا أو من لديه
ر
وكالة رسمية

 7 – 5أيام عمل

المستندات المطلوبة:
كتاب من وزارة التجارة والصناعة بشأن دخول أو خروج ر
الشكاء/
البطاقة المدنية وصورة عنها  /عقد ووصل اإليجار وصور عنهما /
شهادة مزاولة األصلية الصادرة من وزارة المواصالت  /كشف من
اإلدارة العامة للمرور بالسيارات المملوكة لدى ر
الشكة أو المؤسسة /
الشكة أو المؤسسة  /ر
براءة ذمة باسم ر
البخيص التجاري وصورة عنه /
اعتماد توقيع موجه لوزارة المواصالت ومصدق من غرفة التجارة
والصناعة

موقع إنجاز اإلجراء:
رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

قسم التفتيش  -مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل
المساعد

منوذج دخول وخروج الرشاكء
سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
المستندات المطلوبة من
صاحب العالقة أو من ينوب
رسم
عنه بتوكيل
ي

End

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

يتم حفظ
نسخة
بالملفات

يصدر الموظف المختص
نموذج تفتيش

يقوم الموظف المختص
بتسليم الكتاب لصاحب
العالقة

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر

يقوم الموظف المتخص
بإخطار قسم التفتيش
إلجراء الالزم والتفتيش
عىل ر
الشكة أو المؤسسة

بعد إجراءات التفتيش يتم اصدار
الكتاب بعد توقيعها من الموظف
المختص  /رئيس القسم  /المراقب /
المدير /الوكيل المساعد للقطاع
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءC.1.1/16:

البي
اسم اإلجراء :فتح فرع جديد لمزاولة أعمال النقل ر
ر
الشوط الواجب توافرها:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:
-

ر

 7 – 5أيام عمل

المستندات المطلوبة:
موقع إنجاز اإلجراء:

كتاب من وزارة التجارة والصناعة بشأن التنازل /البطاقة المدنية
وصورة عنها  /عقد ووصل اإليجار وصور عنهما  /براءة ذمة باسم
الشكة أو المؤسسة  /ر
ر
البخيص التجاري وصورة عنه  /اقرار وتعهد
ر
بتسجيل السيارات المطلوبة للنشاط خالل فبة  3شهور فقط

رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
النماذج المستخدمة:

قسم التفتيش  -مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل
المساعد

منوذج اقرار وتعهد

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يستلم الموظف المختص
المستندات المطلوبة من
صاحب العالقة أو من ينوب
رسم
عنه بتوكيل
ي

End

يدقق الموظف
المختص عىل
المستندات

يصدر الموظف المختص
نموذج تفتيش

يقوم الموظف المتخص
بإخطار قسم التفتيش إلجراء
الالزم والتفتيش عىل ر
الشكة أو
المؤسسة

يتم حفظ
نسخة
بالملفات

يقوم الموظف المختص
بتسليم الكتاب لصاحب
العالقة

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر

بعد إجراءات التفتيش يتم اصدار
الكتاب بعد توقيعها من الموظف
المختص  /رئيس القسم  /المراقب /
المدير /الوكيل المساعد للقطاع

280

ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءC.1.1/17:

اسم اإلجراء :إعداد اإلحصائية الدورية لنشاط القسم

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

رئيس القسم– المراقب  -المدير

-

النماذج المستخدمة:

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
مكتب مدير اإلدارة

نموذج اإلحصائية الرب ع السنوية

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر

يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءC.1.1/18:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

الموظف المختص  -المسئول

رسم من المسئول
كتاب
ي

النماذج المستخدمة:

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
-

-

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة منه

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم تراخيص النقل
إدارة النقل ر

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

يف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :الكشف عىل مكاتب مؤسسات ر
وشكات النقل

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءC.1..2/1:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

 5 -4أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
مستندات المعاملة بعد اعتمادها من قسم تراخيص النقل

النماذج المستخدمة:

الموظف المختص  -رئيس القسم

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
-

نموذج التفتيش

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص طلب
الكشف من رئيس القسم بعد
إجراءات قسم تراخيص النقل

مطابق

يخرج الموظف المختص
للكشف عىل المكتب ومعه
نموذج التفتيش

يكشف الموظف المختص عىل
للمعايب
المكتب للتأكد من مطابقته
ر
ويعبأ النموذج

يسلم الموظف المختص
المستندات لقسم تراخيص
النقل الستكمال اإلجراءات

غب مطابق
ر

لحي
يتم رفض المعاملة ر
تعديل المالحظات من قبل
المكتب

End

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم التفتيش
إدارة النقل ر
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءC.1..2/2:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

الموظف المختص  -المسئول

رسم من المسئول
كتاب
ي

النماذج المستخدمة:

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
-

-

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة منه

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم التفتيش
إدارة النقل ر

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

يف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم

284

ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءC.1..2/3:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:

الموظف المختص  -المسئول

رسم من المسئول
كتاب
ي

النماذج المستخدمة:

الوحدات المشاركة باإلنجاز:
-

-

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة منه

البي  -مراقبة تراخيص النقل – قسم التفتيش
إدارة النقل ر

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

يف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

مراقبة النقل اجلماعي

واالتفاقيات الدولية

البي
إدارة النقل ر
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

مراقبة النقل اجلماعي واالتفاقيات الدولية
رقم اإلجراء

اسم الخدمة/اإلجراء

رقم الصفحة

قسم االتفاقيات الدولية
C.2.1/1
C.2.1/2
C.2.1/3
C.2.1/4

البي
إعداد ودراسة مذكرات التفاهم الثنائية للنقل ر
ر
البي
اقباح االنضمام إىل اتفاقيات النقل ر
إعداد إحصائية دورية بنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

288
289
290
291

الجماع والعمليات اللوجستية
قسم النقل
ي
C.2.2/1
C.2.2/2
C.2.2/3

تعميم ر
البي
النشات واللوائح المنظمة للنقل ر
إعداد إحصائية دورية بنشاط القسم
القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

الجماع واالتفاقيات الدولية
البي  -مراقبة مراقبة النقل
إدارة النقل ر
ي

292
293
294
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءC.2.1/2:

البي
اسم اإلجراء :إعداد ودراسة مذكرات التفاهم الثنائية للنقل ر

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

لحي دراسة الموضوع
ر

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
الرسم – المذكرة /االتفاقية
الكتاب
ي

رئيس القسم -المراقب  -المدير  -الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد – -إدارة
العالقات العامة – وزارة الخارجية – الجهات ذات
العالقة

سب الخدمة:
خطوات ر
Start

يستلم الموظف المختص كتاب
رسم من إدارة العالقات العامة
ي
بعد تحويله من المراقب –
المدير – الوكيل المساعد
للقطاع

بعد استالم الردود من جميع
الجهات يقوم الموظف
المختص بتعديل وتنقيح
االتفاقية/المذكرة

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب طلب ترجمة
لقسم ر
البجمة بالوزارة

يوقع رئيس القسم
والمراقب والمدير
والوكيل المساعد للقطاع

إدارة الشئون القانونية إلبداء
القانوئ
الرأي
ي

يقوم الموظف المختص بإعداد
الكتب الالزمة للجهات (عند
الضورة) مع ارفاق االتفاقية
/المذكرة وتوقيعها من المراقب
– المدير – الوكيل المساعد
للقطاع

مراقبات اإلدارة – جهات
الدولة ذات العالقة إلبداء
الرأي والمالحظات

يقوم الموظف المختص بإعداد
كتاب وارفاق النسخة المعدلة
والنهائية إلدارة الشئون القانونية
وتوقيعه من المراقب – المدير –
الوكيل المساعد للقطاع

رأي إدارة الشئون
القانونية
موافقة

تعديل

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب إلدارة العالقات
العامة مع ارفاق كافة
المستندات وتوقيعه من
المراقب – المدير – الوكيل
المساعد للقطاع
رفض

End

يتم التوقيع

موافقة

تقوم الدولة الشقيقة
/الصديقة بدراسة التعديالت

استالم ر
البجمة من قسم
ر
البجمة بعد تحويلها من قبل
الوكيل المساعد – المدير –
المراقب

يقوم الموظف المختص
بدراسة بنود االتفاقية/
للقواني
المذكرة وفقا
ر
ر
والتشيعات المحلية

تقوم إدارة العالقات
العامةبمخاطبة وزارة
الخارجية وارفاق كافة
المستندات

تقوم وزارة الخارجية رببويد
الدولة الشقيقة/الصديقة
عب
بالتعديالت الكويتية ر
الطرق الدبلوماسية

تعديل

الجماع واالتفاقيات الدولية – قسم االتفاقيات الدولية
البي  -مراقبة مراقبة النقل
إدارة النقل ر
ي
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :ر
البي
اقباح االنضمام إىل اتفاقيات النقل ر

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءC.2.1/2:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

لحي دراسة الموضوع
ر

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
الرسم – المذكرة /االتفاقية
الكتاب
ي

رئيس القسم -المراقب  -المدير  -الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب مدير اإلدارة  -مكتب الوكيل المساعد – -إدارة
العالقات العامة – وزارة الخارجية – الجهات ذات
العالقة

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يحصل المراقب عىل نسخة
رسمية من االتفاقية من الجهة

بعد استالم الردود من جميع
الجهات يقوم الموظف
بإعداد كتاب وتوقيعه من
المراقب – المدير – الوكيل
المساعد للقطاع

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب اإلدارة العالقات
العامة مع ارفاق كافة
المستندات وتوقيعه من
المراقب – المدير – الوكيل
المساعد للقطاع

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب طلب ترجمة
لقسم ر
البجمة بالوزارة

إدارة الشئون القانونية إلبداء
القانوئ
الرأي
ي
مراقبات اإلدارة – جهات
الدولة ذات العالقة إلبداء
الرأي واالستعالم عن إمكانية
استيفاء متطلباتها يف حال
االنضمام

تقوم إدارة العالقات
العامة بمخاطبة وزارة
الخارجية وارفاق كافة
المستندات

يوقع رئيس القسم
والمراقب والمدير
والوكيل المساعد للقطاع

استالم ر
البجمة من قسم
ر
البجمة بعد تحويلها من
الوكيل المساعد – المدير –
المراقب

يقوم الموظف المختص بإعداد
الكتب الالزمة للجهات مع ارفاق
االتفاقية/المذكرة وتوقيعها من
المراقب – المدير – الوكيل
المساعد للقطاع

تقوم وزارة الخارجية بعمل
جميع إجراءات التصديق
الدستورية لالنضمام
لالتفاقية

الجماع واالتفاقيات الدولية – قسم االتفاقيات الدولية
البي  -مراقبة مراقبة النقل
إدارة النقل ر
ي

يقوم الموظف المختص
بدراسة بنود االتفاقية/
للقواني
المذكرة وفقا
ر
ر
والتشيعات المحلية

End
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءC.2.1/3

اسم اإلجراء :إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج الإحصائية الربع الس نوية

مكتب مدير اإلدارة

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة

يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة

الجماع واالتفاقيات الدولية – قسم االتفاقيات الدولية
البي  -مراقبة مراقبة النقل
إدارة النقل ر
ي
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءC.2.1/4:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
رسم من المسئول
كتاب
ي

الموظف المختص – المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

يف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم

الجماع واالتفاقيات الدولية – قسم االتفاقيات الدولية
البي  -مراقبة مراقبة النقل
إدارة النقل ر
ي
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :ر
البي
نش ومتابعة اللوائح المنظمة للنقل ر

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءC.2.2/1:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

لحي دراسة الموضوع
ر

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم– المراقب  -المدير– الوكيل المساعد
للقطاع

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

مكتب مدير اإلدارة – مكتب الوكيل المساعد

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يتابع الموظف المختص آخر
ر
والنشات الخاصة
التعاميم
البي
بالنقل ر

End

يقوم بفرز التعاميم
ر
والنشات المهمة من
الموقع

يقوم الموظف المختص
بإرسال التعميم عن
ر
وئ
طريق ر
البيد اإللكب ي
للجهات الرسمية
المختصة بالدولة

يقوم الموظف المختص
بإعداد كتاب إلدارة نظم
المعلومات بالتعميم المراد
إدراجه عىل موقع الوزارة
الرسم
ي

يقوم الموظف المختص
بإدراج التعميم يف
الرسم للوزارة
الموقع
ي

يعتمد رئيس القسم
والمراقب التقييم السنوي
ثم يعرض عىل المدير

يعتمد المدير الكتاب
السنوي ويرفعه للوكيل
المساعد للقطاع

لالعتماد

الجماع والعمليات اللوجستية
الجماع واالتفاقيات الدولية – قسم النقل
البي  -مراقبة مراقبة النقل
إدارة النقل ر
ي
ي
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

رقم اإلجراءC.2.2/2

اسم اإلجراء :إعداد إحصائية دورية لنشاط القسم

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

 5أيام عمل

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
-

رئيس القسم – المراقب – المدير

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

منوذج الإحصائية الربع الس نوية

مكتب مدير اإلدارة

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
وتجميع المعلومات والبيانات
حسب النموذج

يكلف الموظف المختص بإعداد
اإلحصائية الرب ع السنوية للقسم

End

يرسل التقرير لمدير
اإلدارة

يعد الموظف المختص
التقرير ويعرضه عىل رئيس
القسم

يعتمد رئيس القسم
التقرير ويرفعه للمراقب
ويتم اعتماده وحفظ
نسخة

الجماع والعمليات اللوجستية
الجماع واالتفاقيات الدولية – قسم النقل
البي  -مراقبة مراقبة النقل
إدارة النقل ر
ي
ي
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ائ ألعمال قطاع النقل
الدليل اإلجر ي

اسم اإلجراء :القيام بمهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول

ر
الشوط الواجب توافرها:
ر

رقم اإلجراءC.2.2/3:

الوقت المستغرق يف اإلنجاز:

-

حسب نوع الموضوع المطلوب

موقع إنجاز اإلجراء:

المستندات المطلوبة:
رسم من المسئول
كتاب
ي

الموظف المختص – المسئول

الوحدات المشاركة باإلنجاز:

النماذج المستخدمة:

-

-

سب الخدمة:
خطوات ر

Start

يقوم الموظف المختص بعمل
الالزم والمطلوب بكتاب أو تقرير
ورفعه للمسئول

يستلم الموظف المختص كتاب
(المسئول) بطلب تقرير أو مهام
يكلف بها

End

يتم عرض التعديل عىل
المسئول ويعتمد –
يحفظ الموظف
المختص نسخة

يعتمد المسئول التقرير أو
الكتاب

يف حال طلب المسئول
التعديل  ,يقوم الموظف
المختص بالتعديل
وإجراء الالزم

الجماع والعمليات اللوجستية
الجماع واالتفاقيات الدولية – قسم النقل
البي  -مراقبة مراقبة النقل
إدارة النقل ر
ي
ي
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الدليل اإلجرائ ألعمال قطاع النقل

اخلامتة:
يعد هذا الدليل مرجع أساس لكافة أعمال وخدمات قطاع النقل ،ويعد اللبنة األوىل لضمان
ن
التحسي المستمر ويتوجب عىل اإلدارات القيام بشكل مستمر ومنتظم بمراجعة اإلجراءات
وتحديثها بما يتناسب مع أي تغييات تطرأ عليها والتأكد من موائمتها مع األعمال والتطورات
الت يشهدها القطاع.

واهلل ويل التوفيق ،،،

