
١) يجب اصطحاب بطاقة الرخصة وبطاقة التسجيل والبطاقات الشخصية في كل رحلة بحرية.

٢) يجب إبالغ قيادة خفر السواحل عن:

أ) وقت اإلبحار.

ب) اسم املنطقة املزعم التوجه إليها.

ت) وقت الرجوع.

ث) مكان الرسو.

ج) عدد األشخاص والبحارة على ظهر القارب.

٣) على املبحر إخبار أحد األقارب بالتفصيل عن إبحاره، ليتسنى له االتصال بقيادة خفر السواحل عند حدوث تأخير في الرجوع

 وذلك لتسهيل إنقاذهم إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.

 ٤) تنفيذ تعليمات شؤون املوانئ واملالحة البحرية وخفر السواحل في عرض البحر لتفتيش القارب واالبتعاد

عن املناطق املمنوع اإلبحار فيها أو الرجوع إلى اليابسة عند هبوب رياح قوية أو لفحص أدوات السالمة.

٥) عدم اصطحاب أشخاص أكثر من حمولة القارب.

٦) عدم إصطحاب أي شخص غير ملم بالسباحة ما لم يلبس معطف النجاة طوال وقت اإلبحار.

٧) يجب إبالغ إدارة تسجيل السفن وشئون البحارة بشئون املوانئ واملالحة البحرية عند إدخال أي تغييرات على ما ذكر من

بيانات ومواصفات القارب مثل تبديل اللون أو احملركات أو نقل امللكية ................ الخ.

٨) يجب تثبيت أنوار املالحة صاحلة للعمل في القارب.

٩) األدوات املبينة أدناه مطلوب حملها أثناء الرحلة:

أ) معطف النجاة لكل شخص على ظهر القارب:

ب) طوق جناة مثبت به حبل نايلون طوله ٢٠ متر.

ت) مصباح يدوي مع بطاريات احتياطية.

ث) وقود احتياطي (٥ جالون)

ج) كمية كافية من طعام وماء الشرب للحاالت الطارئة

ح) صندوق إسعافات مع كتاب إرشادات عن االسعافات األولية

خ) طفاية حريق.

الشـــــروط الـمـــطلوبــة

إقـــــــــــرار
أقر بأن املعلومات التي ذكرتها صحيحة وإنني ملم بكل اإلرشادات والشروط املتعلقة بالرخصة املطلوبة.
وأتعهد بإتباعها وتنفيذها بدقة وسوف أكون مسئوًال أمام اجلهات الرسمية عن أية مخالفة ملا جاء فيها.

توقيع مقدم الطلب:التاريخ:



إقـــــــــــــــــرار

التاريخ

اجلنسية،أنا املوقع أدناه

ومالك القارب  / القوارب: وحامل الرقم الشخصي

رقم القاربرقم القارباسم القارب اسم القارب

أقر بأنني قد خولت املدعو  / 

باستعمال قاربي / قواربي املذكورينوحامل الرقم الشخصي

اجلنسية

أعاله في أي وقت، على أن ليس له احلق في التصرف فيه أو في معداته إال مبوجب ما يتطلبه القانون لذلك.

توقيع مالك القارب:

 تعهــــــــــــــــد
أنا املوقع أدناه

وحامل الرقم الشخصي

 و أن أحـــافظ عـلى القــارب / القواربشئــون املــوانئ واملـــالحة البــحـــرية، وكــل التـــعليمات التــي تصــدر عنها ،

وعلى معداته قدر استطاعتي وأن ال أتصرف فيها فيما عدا االستعمال مبوجب هذا اإلقرار.

كما أقر بأنني ملم بأساسيات ومهارات اإلبحار وقيادة السفن املذكوره أعاله.

توقيع املستعمل:

لالستعمـــال الرســـــمي

املوظف بشؤون املوانئ واملالحة البحريةشهد هذا اإلقرار والتعهد

املوافق وذلك في يوم

اجلنسية،

 أتعهد بأن أتقيـــــد بقوانني وأنـــظمــــة
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