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وزارة�املوا�شالت�والت�شالت

�قرار�رقم�)5(�ل�شنة�2022

�بتعديل�بع�س�اأحكام�القرار�رقم�)2(�ل�شنة�2021

�ب�شاأن��شروط�الت�شجيل�وال�شالمة�واإجراءات�احل�شول�على�ترخي�س

��املالحة�واإجازة�القيادة�لل�شفن�ال�شغرية�التي�تِقل�حمولتها�

الإجمالية�عن�مائة�وخم�شني�طناً�

وزير الموا�شالت والت�شالت:

بعد الطالع على القرار رقم )2( ل�شنة 2021 ب�شاأن �شروط الت�شجيل وال�شالمة واإجراءات 

احل�شول على ترخي�ض املالحة واإجازة القيادة لل�شفن ال�شغرية التي تِقل حمولتها الإجمالية 

ل بالقرار رقم )2( ل�شنة 2022، عن مائة وخم�شني طنًا، املُعدَّ

وبناًء على عْر�ض وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُي�شتبَدل بن�شي املادتني )3( و)20( مكررًا الفقرة )ب( من القرار رقم )2( ل�شنة 2021 

القيادة  واإجازة  املالحة  ترخي�ض  على  احل�شول  واإجراءات  وال�شالمة  الت�شجيل  �شروط  ب�شاأن 

لل�شفن ال�شغرية التي تِقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخم�شني طنًا، الن�شان الآتيان:

مادة�)3(:

تغيير�ال�شم�والموا�شفات�الجوهرية

ل يجوز ملالك ال�شفينة اأو الدراجة املائية )اجَلْت �ْشِكي( تغيري ا�شمها اأو اإدخال اأية تعديالت 

اأو  منها،  املنبثقة  الأ�شوات  اأو  �شرعتها،  اأو  اأبعادها،  اأو  توازنها،  على  ر  توؤثِّ قد  عليها  جوهرية 

ُيلغى  اإل مبوافقة الإدارة املخت�شة. ويف حالة املوافقة،  اأو�شافها املذكورة يف �شهادة الت�شجيل، 

الت�شجيل  املعدة لذلك ب�شجل  وُيْثِبت املوظف املخت�ض ال�شم اجلديد يف اخلانة  القدمي  ال�شم 

ر باملوا�شفات اجلديدة يف �شهادة الت�شجيل، كما ت�شُدر �شهادة ت�شجيل بالبيانات اجلديدة  ويوؤ�شِّ

بعد التاأكد من �شالمة ال�شفينة اأو الدراجة املائية )اجَلْت �ْشِكي(.
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مادة�)20(�مكرراً�فقرة�)ب(:

 ب- ُي�شتَرط اأثناء ا�شتخدام الدراجات المائية )الَجْت �ْشِكي( التقيُّد بالآتي:

1- ِلْب�ض �شترات النجاة لجميع الركاب.

2- و�شع مفتاح الأمان حول مع�شم ال�شائق اأو في �شترة النجاة لإيقاف المحرك في حالت 

الطوارئ.

المخ�ش�شة  والأماكن  والخا�شة  العامة  وال�شواطئ  المحظورة  المناطق  عن  3- البتعاد 

لل�شباحة م�شافة ل تقل عن )100( متر.

4- البتعاد عن المن�شاآت الحيوية والممرات البحرية.

5- ا�شتخدام الدراجة المائية )الَجْت �ْشِكي( خالل فترة النهار فقط.

على ظهر  برفقته  اأمره  ولي  كان  اإذا  اإل  ميالدية  �شنة   )16( ال�شائق عن  عمر  يقل  6- األ 

الدراجة المائية )الَجْت �ْشِكي(.

7- عدم الت�شابق اأو القيام باأية حركات ا�شتعرا�شية خطرة.

8- البتعاد بم�شافة ل تقل عن )10( اأمتار عن اأية وحدة بحرية اأخرى.

9- األ يتجاوز عدد الركاب الحد الأق�شى المحدد للدراجة المائية )الَجْت �ْشِكي( في �شهادة 

الت�شجيل.

املادة�الثانية�

على وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�املوا�شالت�والت�شالت

كمال�بن�اأحمد�حممد

�شدر بتاريخ: 16 رم�شان 1443هـ

المــــــوافــــــق: 17 اأبــــريـل 2022م


