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وزارة املوا�سالت واالت�س�الت

 قرار رقم )2( ل�سنة 2021

 ب�س�أن �سروط الت�سجيل وال�سالمة واإجراءات احل�سول على ترخي�ض

املالحة لل�سفن ال�سغرية التي تِقـل حمولته� االإجم�لية عن م�ئة وخم�سني طن�ً

وزير الموا�شالت والت�شالت:

ال�شالمة اخلا�شة  باملوافقة على لئحة  ل�شنة 2014  رقم )11(  القانون  الطالع على  بعد 

جمل�س  دول  يف  الدولية  البحرية  املعاهدات  ت�شملها  ل  التي  ال�شغرية  احلمولت  ذات  بال�شفن 

التعاون لدول اخلليج العربية،

واملراقبة  وال�شالمة  الت�شجيل  قواعد  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )32( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

اخلا�شة بال�شفن ال�شغرية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر االآتي:

الف�سل االأول

تع�ريف

م�دة )1(

ـنة قرين كل منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س  تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبيَّ

خالف ذلك:

االإدارة المخت�سة: �شئون الموانئ والمالحة البحرية بوزارة الموا�شالت والت�شالت. 

م�لك ال�سفينة اأو الم�لك: ال�شخ�س الذي ت�شُدر با�شمه �شهادة ت�شجيل �شفينة �شغيرة.

رب�ن ال�سفينة: ال�شخ�س المجاز قانونًا للقيام باأعمال قيادة ال�شفينة ويكون م�شئوًل عنها.

ـــز ال�سفينـــة: حائز ال�شفينة الذي يقوم با�شتثمارها لح�شابه بو�شفه مالكًا اأو م�شتاأجرًا لها،  مجهِّ

زًا حتى يثُبـت العك�س. وُيـعتَبـر المالك مجهِّ

الراكـــب: اأيُّ فـــرد على ال�شفينـــة بخالف طاقم ال�شفينة اأو العامليـــن اأو الم�شتخَدمين باأية �شفة 

كانت لأداء عمل على ظهر ال�شفينة.

�سفينة الرك�ب: اأية �شفينة تحمل ركابًا بخالف اأفراد الطاقم.

ـمة على �شاكلتها من  ال�سفن التقليديـــة: ال�شفن ذات البناء التقليدي الخ�شبي، وال�شفن الم�شمَّ
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مادة الألياف الزجاجية وُتـ�شتخَدم لأغرا�س ال�شيد ونْقـل الب�شائع اأو نْقـل الركاب وخالفه.

�سفن الَقـْطر: ال�شفن التي ُتـ�شتخَدم في عمليات الَقـْطر وجرِّ ال�شفن.

ـ�شة لنْقل المعدات والأدوات  �سفن الِخـْدم�ت: �شفن الَقـْطر و�شفن نْقـل الب�شائع واأية �شفن مخ�شَّ

والآلت ِمـــن واإلـــى الَمـرافق المينائيـــة والمن�شاآت التابعة لهـــا اأو ِمـن واإلى �شفـــن اأخرى وال�شفن 

الم�شتخَدمة لأغرا�س تجارية.

ـزة لأغرا�س الغو�س وم�شتلزماته، �شواًء كانت لال�شتخدام الخا�س  �سفن الغو�ض: ال�شفن المجهَّ

اأو لالأغرا�س التجارية.

�سفن الب�س�ئع:  اأية �شفينة خالف �شفن الركاب. 

�سفن ال�سيد: �شفن ُتـ�شتخَدم في �شيد اأو َجـْنـي اأو زراعة الأ�شماك اأو غيرها من الموارد البحرية 

الحية، وُيـ�شتَرط ا�شتيفاوؤها لكافة ال�شروط ال�شادرة من اإدارة الرقابة البحرية.

دة  دة اأو غير مزوَّ دة باأ�شرعة كافية لت�شييرها �شواًء كانت مزوَّ ال�سفـــن ال�سراعيـــة: اأية �شفينة مزوَّ

بو�شائل دْفـع ميكانيكية م�شاِعـدة.

�سفينة ُنـزهة: ال�شفينة المعدة لال�شتخدام الخا�س، �شواء للنُّـزهة البحرية اأو ال�شيد اأو الغو�س 

اأو نحوها من الأن�شطة البحرية ذات الطابع غير التجاري.

ال�سفـــن ذات القـــ�ع الزج�جي: ال�شفن التي يكون قاعها اأو اأجزاء منه م�شنوعًا من مواد زجاجية 

ومحجـــورًا ب�شندوق ُمـْحـَكــــم يرتفع عن م�شتوى �شطـــح الماء، وت�شري عليهـــا الأحكام المتعلقة 

ب�شفن الركاب ِوْفـقًا لعدد الركاب الذين تحملهم.

الدراج�ت الم�ئية: 

)الَجــــْت �ْسـِكـي(: ِوحـــدة بحرية عائمة يجل�س عليها الراكب وت�شير بمحركات بوا�شطة مقب�س يد 

الراكب.

ـاطي �شغير الحجم ُيـ�شتخَدم لالإنقاذ، ويكون عادة فوق الزوارق الكبيرة،  ق�رب النج�ة: قارب مطَّ

ويمكن اأن يكون ج�شمه �شلبًا وقادرًا على المحافظة على التزان.

ـاطي ُيـفتح عند �شْحـــب الحبل بقوة وُيـ�شتخَدم عند  افـــ�ت النجـــ�ة: �شندوق بداخله قارب مطَّ طوَّ

�س ال�شفينة للغرق. تعرُّ

عوامة نج�ة: طوق دائري م�شنوع من الفلين ال�شلب بْقـْطر )18( بو�شة ُيـ�شتعَمـل لالإنقاذ.

�ُسـترة نج�ة: �ُشـترة يرتديها ال�شخ�س ليطفو فوق �شطح الماء وُتـ�شتعَمـل لالإنقاذ.

ف على ال�سفـــن )Transponder(: جهاز اإر�شـــال وا�شتقبال ل�شلكي مملوك لوزارة  ـَعــــرُّ جهـــ�ز التَّ

ـت على ال�شفن ال�شغيرة، يعمل على اإر�شال بيانات ال�شفينة )الهوية، الموقع، خط  الداخليـــة ُيـَثـبَّ

ال�شير وال�شرعة( اإلى مركز العمليات البحرية التابع لوزارة الداخلية.
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الف�سل الث�ين

�سروط ت�سجيل ال�سفن ال�سغرية

م�دة )2(

الإدارة  اإىل  مالكها  م من  يقدَّ بناًء على طلب  القرار  الواردة يف هذا  ال�شفن  ت�شجيل  يكون 

ة، م�شفوعًا بامل�شتندات وال�شهادات املطلوبة قرين كلٍّ منها، وذلك على النحو الآتي:  املخت�شَّ

ـزهة وال�سراعية وال�سفن التـــي ال ُتـ�ستخَدم الأغرا�ض  1- متطلبـــ�ت ت�سجيـــل �سفن ال�سيـــد والنُّ

تج�رية:

ُيـ�شرَتط لت�شجيل هذه الأنواع من ال�شفن احل�شور ال�شخ�شي ملالك ال�شفينة اأو َمـن يوكله لدى 

الإدارة املخت�شة، وملء النموذج املعد لطلب الت�شجيل، مع اإرفاق البيانات وامل�شتندات الآتية: 

بطاقة الهوية الأ�شلية لمالك ال�شفينة �شارية المفعول.  اأ- 

ـعة محليًا. ـنَّ ب-  الن�شخة الأ�شلية من �شهادة المن�شاأ لل�شفن الُمـ�شَ

�شهادة ال�شْطـب اأو المن�شاأ الأ�شلية وعْقـد البيع لل�شفن الم�شتوَردة. ج- 

البيان الجمركي لل�شفن الم�شتوَردة. د- 

ا�شتالم ت�شريح لوحة ا�شم ال�شفينة واأرقامها الجانبية. هـ- 

�شهادة �شالمة ال�شفينة. و- 

.)Transponder( ف على ال�شفن ـَعـرُّ ا�شتالم الإقرار الخا�س لتركيب جهاز التَّ ز- 

2- متطلب�ت ت�سجيل الدراج�ت الم�ئية )الَجـْت �ْسـِكـي(:

الدراجة  ملالك  ال�شخ�شي  احل�شور  �ْشـِكـي(  املائية )اجَلـْت  الدراجات  لت�شجيل  يُـ�شرتَط 

البيانات  اإرفاق  مع  الت�شجيل،  لطلب  املعد  النموذج  وملء  املخت�شة،  الإدارة  لدى  مَـن يوكله  اأو 

وامل�شتندات الآتية: 

اأ- بطاقة الهوية الأ�شلية لمالك الدراجة �شارية المفعول. 

ب- الن�شخة الأ�شلية من �شهادة المن�شاأ للدراجات المحلية.

ج- �شهادة ال�شْطـب اأو المن�شاأ الأ�شلية وعْقـد البيع للدراجات الم�شتوَردة.

البيان الجمركي للدراجات الم�شتوَردة. د- 

�شورة الدراجة المائية. هـ- 

ا�شتالم ت�شريح الأرقام الجانبية. ز- 

ح- �شهادة �شالمة الدراجة المائية.
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�شهادة التاأمين الأ�شلية �شارية المفعول مع خْتـم على ال�شتمارة اإذا كان المالك �شركة. ط- 

3- متطلبـــ�ت ت�سجيـــل �سفن الِخـْدمـــ�ت والِقـْطـر والـــرك�ب والب�س�ئع وال�سفن التـــي ُتـ�ستخَدم 

الأغرا�ض تج�رية: 

ـله لدى  ُيـ�شرَتط لت�شجيل هذه الأنواع من ال�شفن، تقدمي طلب من مالك ال�شفينة اأو َمـن يوكِّ

الإدارة املخت�شة، وملء النموذج املعد لطلب الت�شجيل، مع اإرفاق البيانات وامل�شتندات الآتية:

اأ- ا�شـــم ال�شفينـــة الحالـــي واأ�شماوؤها ال�شابقة، ول يجـــوز اأن تحمل ال�شفينة ا�شـــم �شفينة اأخرى 

ـلة. م�شجَّ

م الطلب بعدم  ـن تاريـــخ ومكان اإن�شاء واأبعاد ال�شفينة، اأو اإقـــرار من مقدِّ �شهـــادة المن�شاأ تبيِّ ب- 

معرفته تاريخ بناء ال�شفينة اأو مكان اإن�شائها.

ج- �شبب اكت�شاب الملكية.

د- نوع ال�شفينة ونوع المحرك وقوته.

اأبعاد ال�شفينة طوًل وَعـر�شًا وُعـمقًا. هـ- 

و- حمولة ال�شفينة الإجمالية وال�شافية.

ز- ا�شم ولقب ومهنة ومْوِطـن وجن�شية المالك اأو المالكين على ال�شيوع، مع بيان ح�شة كلٍّ منهم.

ـز ال�شفينة ولقبه ومهنته وجن�شيته ومْوِطـنه. ح- ا�شم مجهِّ

الحقوق العينية المترتبة على ال�شفينة. ط- 

ـعت على ال�شفينة. ي- الُحـُجـوز التي ُوقِّ

ن�شخة من �شهادة الت�شجيل في البلد ال�شابق. ك- 

ن�شخة عن ال�شجل التجاري بن�شاط بحري منا�شب لنوع ال�شفينة المراد ت�شجيلها. ل- 

م- �شهادة ال�شْطـب لل�شفن الم�شتوَردة.

ن- �شهادة �شادرة من اإحدى �شركات الإ�شراف البحري المعتَمـدة اأو �شهادة �شالمة ال�شفينة من 

ِقـَبـــل الإدارة المخت�شة توؤكد ا�شتيفاء �شروط ال�شالمـــة الواردة في هذا القرار، وفي اأحكام 

المعاهدات الدوليـة، ولئحـة ال�شـالمــــة الخا�شـة بـال�شـفن ذات الحـمــولت ال�شـغيـرة التـي 

ل ت�شملها المعاهدات البحرية الدولية، وذلك بناًء على نوع وحْجـم ال�شفينة.

�س-  �شهادة الركاب من اإحدى �شركات الإ�شراف المعتَمـدة وذلك ل�شفن الركاب.

�شحة  لإثبات  الالزمة  والوثائق  امل�شتندات  جميع  بالطلب  يرفق  الت�شجيل اأْن  طالب  وعلى 

البيانات املتقدمة وعلى الأخ�س ملكيته لل�شفينة وجن�شيته وعْقـد تاأ�شي�س ال�شركة اأو �شورة ر�شمية 
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مة اأو  منه اإذا كان املالك �شركة. ويحتفظ مكتب ت�شجيل ال�شفن باأ�شول امل�شتندات والوثائق املقدَّ

ب�شورة ر�شمية منها.

م�دة )3(

تغيري ا�سم وموا�سف�ت ال�سفينة اجلوهرية

اأو  ـر على توازنها  توؤثِّ التي قد  ال�شفينة تغيري ا�شمها وموا�شفاتها اجلوهرية  ل يجوز ملالك 

اأبعادها اأو اأو�شافها املذكورة يف �شهادة الت�شجيل اإل مبوافقة الإدارة املخت�شة، ويف حالة تغيري 

ال�شم ُيـلغى ا�شمها القدمي وُيـْثـِبـت املوظف املخت�س ال�شم اجلديد يف اخلانة املعدة لذلك ب�شجل 

ـر باملوا�شفات اجلديدة يف �شهادة الت�شجيل. ويف كل احلالت ت�شُدر �شهادة  الت�شجيل، كما يوؤ�شِّ

ت�شجيل بالبيانات اجلديدة بعد التاأكد من �شالمة ال�شفينة.

م�دة )4( 

�سالحية �سه�دة ت�سجيل ال�سفينة 

تكون �شالحية �شهادة ت�شجيل ال�شفينة ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد لذات املدة، وذلك 

بعد اأداء الر�شم املقرر. 

ويف جميع الأحوال، يجب اأن تظل كافة الوثائق وامل�شتندات اخلا�شة بالت�شجيل �شارية املفعول.

م�دة )5(

ـزهة والدراج�ت امل�ئية )اجَلـْت �ْسـِكـي(   �سروط جتديد ت�سجيل �سفن ال�سيد والنُّ

ُيـ�شرَتط لتجديد ت�شجيل �شفن ال�شيد والنُّـزهة والدراجات املائية )اجَلـْت �ْشـِكـي( احل�شور 

ـله لدى الإدارة املخت�شة، وملء النموذج املعد لطلب جتديد  ال�شخ�شي ملالك ال�شفينة اأو َمـن يوكِّ

الت�شجيل، مع اإرفاق البيانات وامل�شتندات الآتية:

بطاقة الهوية الأ�شلية لمالك ال�شفينة اأو الدراجة المائية )اجَلـْت �ْشـِكـي( �شارية المفعول.  -1

�شهادة ملكية ال�شفينة الأ�شلية.  -2

م�دة )6(

�سْطـب ال�سفينة من �سجل ال�سفن ال�سغرية 

�شجل  من  ال�شغرية  ال�شفينة  �شْطـب  بطلب  م  التقدُّ ال�شاأن  لذوي  اأو  ال�شفينة  ملالك  يجوز 

ال�شفن، وذلك من خالل ملء النموذج املعد لهذا الغر�س، وا�شتيفاء ال�شرتاطات الآتية: 
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ـله لدى الإدارة المخت�شة. 1-  الح�شور ال�شخ�شي لمالك ال�شفينة اأو َمـن يوكِّ

تقديم �شهادة ت�شجيل ال�شفينة.  -2

تقديم �شهادة ملكية ال�شفينة الأ�شلية.  -3

اأن تكون بطاقة الهوية الأ�شلية لمالك ال�شفينة �شارية المفعول.  -4

ت�شليم لوحة ال�شفينة.  -5

ـدة له. �شبب ال�شْطـب والم�شتندات الموؤيِّ  -6

هن لل�شفينة المرهونة. ين وَفـكِّ الرَّ �شهادة تفيد بانق�شاء الدَّ  -7

الإدارة  بال�شْطـب، ومتنح  الت�شجيل  ال�شغرية و�شهادة  ال�شفينة  التاأ�شري على �شحيفة  ويتم 

املخت�شة �شهادًة ملالك ال�شفينة تفيد بح�شول ال�شْطـب. 

م�دة )7( 

حتويل ملكية ال�سفينة

مع مراعاة ال�شرتاطات الالزمة لت�شجيل ال�شفينة الواردة يف اأحكام هذا القرار، ُيـ�شرَتط 

لتحويل ملكية ال�شفينة اأو ح�شة منها تقدمي طلب لدى الإدارة املخت�شة، وذلك من خالل ملء 

النموذج املعد لهذا لغر�س، مع ا�شتيفاء ال�شرتاطات الآتية:

1-  الح�شـــور ال�شخ�شـــي للمالك ال�شابـــق والمالك الجديـــد لل�شفينة اأو وكيليهما لـــدى الإدارة 

المخت�شة بالن�شبة ل�شفن ال�شيد والنُّـزهة والدراجات المائية.

بيان ا�شم المالك الجديد لل�شفينة وجن�شيته وَمـْوِطـنه.  -2

تقديم �شهادة ملكية ال�شفينة الأ�شلية.  -3

اأن تكون بطاقة الهوية الأ�شلية للمالك ال�شابق والمالك الجديد لل�شفينة �شارية المفعول.  -4

بيـــان �شبب انتقال الملكية والثَّـمن فـــي حالة البيع، وتقديم ن�شخة ِطـْبـق الأ�شل من عْقـد بيع   -5

ـدة لتحويل الملكية.  ـق لدى كاتب العدل، اأو اأية م�شتندات اأخرى موؤيِّ ال�شفينة الموثَّ

الف�سل الث�لث

�سروط ال�سالمة لل�سفن ال�سغرية

م�دة )8(

مع مراعاة الأحكام الواردة يف القانون رقم )11( ل�شنة 2014 باملوافقة على لئحة ال�شالمة 
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اخلا�شة بال�شفن ذات احلمولت ال�شغرية التي ل ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية يف دول 

ـق �شروط ال�شالمة الواردة يف هذا الف�شل على ال�شفن  جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، تطبَّ

ال�شغرية التي ُتـْبـِحـر يف البحر الإقليمي واملنطقة املتاخمة ململكة البحرين.

م�دة )9(

ف على ال�سفن جه�ز التعرُّ

ِوْفـقًا  ـلة  م�شجَّ �شفينة  اأية  تبحر  اأن  يجوز  ل  �ْشـِكـي(،  )اجَلـْت  املائية  الدراجات  با�شتثناء 

ـَعـرُّف على ال�شفن على ظهر ال�شفينة، وُيـَعـدُّ وجوده على  ع جهاز التَّ لأحكام هذا القرار دون و�شْ

ال�شفينة وت�شغيله ِوْفـقًا لالأ�شول الفنية �شرطًا من �شروط ال�شالمة لل�شفن ال�شغرية.

م�دة )10(

�سروط ال�سالمة ل�سفن نْقـل الرك�ب التي حتمل اإثني ع�سر راكب�ً اأو اأكرث

ُيـ�شرَتط يف �شفن نْقـل الركاب التي حتمل اإثني ع�شر راكبًا اأو اأكرث اأن تتوافر على ظهرها 

وب�شفة دائمة املعدات والأجهزة الآتية:

افات نجاة كافية  ح بحْمـِلـهـــم اأو طوَّ 1- قـــوارب نجـــاة كافية ل�شتيعاب جميـــع الأ�شخا�س الم�شرَّ

ل�شتيعاب جميع الأ�شخا�س.

2- �ُشـتـــرة نجاة لكل �شخ�س على ظهرها مع اإ�شافة ن�شبة )10%( من �ِشـترات النجاة لالأطفال، 

علـــى اأن يراَعــــى اأْن يكون هناك عدد منا�شب من �ِشـترات النجاة الحتياطية، واأْن تو�شع في 

اأماكن ي�شُهـل الو�شول اإليها.

امات نجاة، وُيـ�شتَرط فيها ما يلي: 3- عوَّ

عة وجاهزة لال�شتخدام الفوري على طول جانبي ال�شفينة. اأْن تكون موزَّ اأ- 

ب- اأْن تو�شع واحدة على الأقل بموؤخرة ال�شفينة واأْن يكون تثبيتها غير دائم.

امات النجاة على الأقل ب�شوء ذاتي الإنارة. د ن�شف عدد عوَّ ج- اأْن يزوَّ

ـْعـف ارتفاع  ـْفـو ل يقل طوله عن �شِ امة نجاة واحدة على الأقل بحبل قابل للطَّ د عوَّ د- اأْن تزوَّ

امة عن �شطح الماء اأو ثالثين مترًا اأو اأيهما اأكبر. ـع العوَّ مو�شِ

افات النجاة. ـل يو�شع في اأحد قوارب اأو طوَّ 4- جهاز ات�شال متنقِّ

5- َعـَلـم اأبي�س لطلب الم�شاعدة.

ـالة ذات اتجاهين لتوفيـــر الت�شال بين مركز الطوارئ بال�شفينة  6- معـــدات ات�شال ثابتة اأو نقَّ

ومراكـــز اإخـــالء ال�شفينة والمراكز المهمـــة الأخرى بال�شفينة التي يزيـــد طولها على )30( 

مترًا.
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7- نظـــام اإنذار عام ل�شتخدامه فـــي تجميع الركاب والطاقم في مراكـــز الطوارئ لل�شفن التي 

يزيد طولها على )30( مترًا.

8- جهاز قيا�س الأعماق.

9- نظام �شحب مياه الجوف.

10- التجهيزات الطبية الالزمة.

11- تواُفر معدات مكافحة الحريق، وذلك على النحو الآتي:

  اأ- في حالة عدم وجود نظام اإطفاء حريق ثابت، فاإنه ُيـ�شتَرط تواُفر الآتي:

ـايات حريق يدوية �شالحة لال�شتعمال. 1( طفَّ

ـايات مع حْجـم ال�شفينة ونوعها. 2( اأْن يتنا�شب عدد الطفَّ

غرف  ال�شالت،  القيادة،  مناطق )برج  في  تكون  اأْن  ـايات  الطفَّ توزيع  في  يراَعـى  3( اأْن 

ـايات من  الإعا�شة غرفة المحركات(. وفي جميع الأحوال يجب اإجراء الك�شف على الطفَّ

دها الإدارة المخت�شة وِوْفـقًا ِلـما هو ُمـتعاَرف عليه دوليًا. ِقـَبـل الجهات المعنية التي تحدِّ

 ب- في حالة وجود نظام اإطفاء حريق ثابت على ال�شفينة، فاإنه ُيـ�شتَرط ما يلي:

1( اأْن يكون هذا النظام جاهزًا ويعمل ب�شكل جيد.

د الإدارة  2( اإجراء معاينة �شنوية لنظام الإطفاء للتاأكد من فاعليته في اإطفاء الحريق، وتحدِّ

المخت�شة الجهة المعتَمـدة لإجراء المعاينة، وترَفـق �شهادة بالفح�س ال�شنوي.

 .)Marine VHF( 12- جهاز ات�شال ل�شلكي بحري

دة بو�شيلة اإ�شاءة منا�شبة. 13- بو�شلة مغناطي�شية مزوَّ

.)Mores code( 14- م�شباح كهربائي لبثِّ الإ�شارات بطريقة �ِشـْفَرة ُمـْوِر�س

15- م�شدر احتياطي للطاقة الكهربائية.

16- و�شائل تهوية لالأماكن المغلقة.

17- اأنوار مالحية ح�شب متطلبات اتفاقية قواعد مْنـع الت�شادم في البحار لعام 1972.

.)GPS( 18- وجود رادار مالحي وجهاز نظام تحديد الموقع الكوني

19- خرائط بحرية منا�شبة.

20- مر�شاة.

21- جهاز تنبيه.
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م�دة )11(

ال�سروط الواجب تواُفـره� على �سفينة الرك�ب التي حتمل اإثني ع�سر راكب�ً اأو اأكرث

يجب اأْن يتوافر بكل �شفينة ركاب حتمل اإثني ع�شر راكبًا اأو اأكرث ما ياأتي:

ان �شادرة عـــن اإدارة بحرية موجـــودة على الالئحة  ـــل ويحمل �شهادة اأهليـــة كربَّ ـــان موؤهَّ ربَّ  -1

البي�شـــاء للمنظمـــة البحريـــة الدولية، و�شهـــادة تدريب فـــي اإدارة الح�شود ِوْفـقـــًا لالتفاقية 

 STCW( حيـــن البحريين الدوليـــة الخا�شـــة بم�شتويات التدريب والإجـــازة والَخـفارة للمالَّ

.)Convention

بون على تجميـــع الركاب، وعلى اإنـــزال وقيادة قـــوارب النجاة. ويتم  ـلـــون ومدرَّ بحـــارة موؤهَّ  -2

تحديد العدد المطلوب على ال�شفينة من ِقـَبـل الإدارة المخت�شة.

د بجهاز تليفون ل �شلكي �شخ�س قادر على ا�شتخدام الجهاز. ـن في قارب النجاة المزوَّ اأْن يعيَّ  -3

ـل لت�شغيله. د بمحرك �شخ�س موؤهَّ ـن في قارب النجاة المزوَّ اأْن يعيَّ  -4

ـ�ِشـعة بدرجة كافية ل�شتيعابهم  ـع الركاب قريبة من اأماكن الإنزال ومتَّ اأْن تكـــون مراكز تَجـمُّ  -5

بهذه المراكز.

ـع الأ�شخا�س. اأْن يكون من ال�شهل الو�شول اإلى مراكز تَجـمُّ  -6

ـا�س  ـمن النزول مـــن ال�شفينة بعيدًا عـــن الرفَّ اأْن تكـــون مراكـــز الإنزال منا�شبة بحيـــث ت�شْ  -7

والأجزاء البارزة من ج�شم ال�شفينة.

م�دة )12(

االإجراءات التي يتعيَّـن على ربَّـ�ن ال�سفينة وط�ِقـهم� اتِّـب�عه�

ـان �شفينة نْقـل الركاب التي حتمل اإثني ع�شر راكبًا اأو اأكرث وطاِقـمها اللتزام  يجب على ربَّ

فور مغادرة امليناء يف اأية رحلة بحرية، اتخاذ الإجراءات الآتية: 

1- اإجراء �شْرح للركاب لبيان ما يلي: 

  اأ- كيفية اإخالء ال�شفينة.

 ب- طريقة ارتداء �ُشـترة النجاة.

 ج- كيفية النزول اإلى قوارب النجاة.

ـباعه في حالة الطوارئ.  د- الإجراء الواجب على كل راكب اتِّ

2- اأْن ُتـعلَّق بمكان بارز بال�شفينة لئحة طوارئ تت�شمن الآتي:

 اأ- نوع الإ�شارات الم�شتخَدمة في حالت الحريق والغرق واإخالء ال�شفينة.

ـنة  المبيَّ الإ�شارات  من  اإ�شارة  كل  �شماع  عند  ـباعه  اتِّ الواجب  ال�شليم  الت�شرف  بيان   ب- 

اأعاله.
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 ج- تحديد جميع المهام الم�شَنـَدة لأفراد الطاقم في كل حالة طوارئ، على اأن يتم تدريب 

الطاقم على التعامل معها.

م�دة )13(

�سروط ال�سالمة ل�سفن نْقـل الرك�ب التي حتمل اأقل من اإثني ع�سر راكب�ً

ُيـ�شرَتط يف �شفن نْقـل الركاب التي حتمل اأقل من اإثني ع�شر راكبًا اأْن تتوافر على ظهرها 

وب�شفة دائمة املعدات والأجهزة الآتية:

1- �ُشـترة نجاة واحدة لكل �شخ�س متواجد على ال�شفينة.

2- �شندوق اإ�شعافات اأولية.

ـايات حريق يدوية �شالحة لال�شتعمال على ح�َشـب حْجـم ال�شفينة وغَر�س ال�شتخدام، مع  3- طفَّ

دها الإدارة المخت�شة.  مراعاة الفْحـ�س الدوري لها من ِقـَبـل الجهة التي تحدِّ

امات النجاة. 4- عدد )2( من عوَّ

5- اأنوار مالحية ح�َشـب متطلبات اتفاقية قواعد مْنـع الت�شادم في البحار لعام 1972.

6- م�شخة ل�شْفـط المياه.

.)GPS( 7- و�شيلة ات�شالت منا�شبة وجهاز نظام تحديد الموقع الكوني

8- �شافرة.

9- مجاديف عدد )2( اأو محرك اإ�شافي بح�ْشـب الحاجة.

10- مر�شاة.

11- َعـَلـم اأبي�س لطلب الم�شاعدة.

12- بو�شلة مغناطي�شية.

م�دة )14(

�سروط ال�سالمة لل�سفن ذات الق�ع الزج�جي

اأ- يجـــب اأْن تـتوافـــر ب�شفة دائمة على ظهر ال�شفن ذات القاع الزجاجـــي التي تحمل اإثني ع�شر 

راكبًا اأو اأكثر، الأجهزة والمعدات الواردة في المادة )10( من هذا القرار، كما ت�شري عليها 

الأحكام الواردة في المادتين )11( و )12( من هذا القرار.

يجب اأْن تـتوافر ب�شفة دائمة على ظهر ال�شفن ذات القاع الزجاجي التي تحمل اأقل من اإثني  ب- 

ع�شر راكبًا الأجهزة والمعدات الواردة في المادة )13( من هذا القرار.
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ج- في جميع الأحوال، يجب اأْن تكون موا�شفات القاع الزجاجي لتلك ال�شفن على النحو الآتي: 

 1- األ يقل �ُشـْمـك النافذة الأر�شية املالم�س ل�شطح املاء عن )6( مليمرتات.

2- اأن تتنا�شب م�شاحة اجلزء الزجاجي املالم�س ل�شطح املاء مع حْجـم ال�شفينة.

يُتـم تبديلها ب�شكل  د مدة �شالحية مادة الزجاج المالم�شة ل�شطح الماء، واأْن  اأْن تحدَّ  -3

دوري عِقـب انتهاء تلك المدة اأو في حالة عدم �شالحيتها ِوْفـقًا لالإجراءات وال�شوابط 

دها الإدارة المخت�شة. التي تحدِّ

م�دة )15(

ـز ال�سفينة جمهِّ

يجب على مالكي ال�شفن الواردة اأنواعها يف املواد )10( و)11( و)12( اإخطار قيادة خْفـر 

ال�شفينة وموعد و�شولها  اإبحار  ِوْجـهة  الإبالغ عن  الذي يتوىل  ال�شفينة  ـز  با�شم جمهِّ ال�شواحل 

ـع، كما ير�شل ك�شفًا يت�شمن اأ�شماء الطاقم والركاب اإىل قيادة خْفـر ال�شواحل. املتوقَّ

م�دة )16(

ـزهة �سروط ال�سالمة ل�سفن ال�سيد والنُّ

اأ- ُيـ�شتَرط في �شفن ال�شيد والنُّـزهة التي تعمل في حدود خم�شة اأميال بحرية من ال�شاحل والتي 

ل يزيـــد طولها على )10( اأمتـــار اأْن تتوافر على ظهرها وب�شفة دائمـــة المعدات والأجهزة 

الآتية:

1- �ُشـترة نجاة واحدة لكل �شخ�س م�شموح لها بحمله.

ـة نجاة واحدة على الأقل مع حبل. 2- عوامَّ

3- اأنوار مالحية ح�ْشـب متطلبات اتفاقية مْنـع الت�شادم في البحار لعام 1972.

ـايات حريق يدوية �شالحة لال�شتعمال. 4- طفَّ

ـال. 5- و�شيلة ات�شال منا�شبة اأو هاتف نقَّ

6- مر�شاة.

ب- ُيـ�شتـــَرط فـــي �شفن ال�شيد والنُّـزهة التـــي تبِحـر لم�شافة اأكثر من خم�شـــة اأميال بحرية من 

ال�شاحل اأو التي يزيد طولها على )10( اأمتار اأن تتوافر على ظهرها وب�شفة دائمة المعدات 

والأجهزة الآتية:

1-  �ِشـترات نجاة بعدد الأ�شخا�س الم�شموح بحملهم على ال�شفينة.

امة نجاة واحدة على الأقل مع حبل، بالن�شبة لل�شفن التي يزيد فيها عدد الأ�شخا�س  2-  عوَّ
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ح بحملهم على ثالثة اأ�شخا�س ويقل طولها عن )10( اأمتار. الم�شرَّ

امة نجاة على الأقل لل�شفن التي يبلغ طولها )10 - 20( مترًا. 3-  عدد )2( عوَّ

افات نجاة كافية ل�شتيعاب جميع الأ�شخا�س. 4-  طوَّ

5-  و�شيلة ت�شغيل احتياطية )محرك احتياطي اأو مجداف اأو �شراع(.

ـالة بال�شفن التي يزيد طولها على )5( اأمتار. 6-  م�شخة �شحب مياه يدوية اأو ميكانيكية نقَّ

7-  َدْلـو بحبل ق�شير.

8-  حقيبة معدات ال�شيانة.

9-  جهاز قيا�س الأعماق.

10- م�شباح يدوي.

11- �شندوق اإ�شعافات اأولية.

12- مياه �شالحة لل�شرب.

13- �شافرة.

14- وعاء حلْمـل النفايات.

15- بو�شلة مغناطي�شية.

16- جهاز ل�شلكي بحري بالن�شبة لل�شفن التي يزيد طولها على )10( اأمتار.

17- اأنوار مالحية ح�ْشـب متطلبات اتفاقية مْنـع الت�شادم في البحار لعام 1972.

18- مر�شاة.

19- طفايات حريق يدوية �شالحة لال�شتعمال.

م�دة )17(

�سروط ال�سالمة ل�سفن الغو�ض

ُيـ�شرَتط يف �شفن الغو�س اأن تتوافر على ظهرها وب�شفة دائمة املعدات والأجهزة الآتية:

1- بالن�شبـــة ل�شفن الغو�س الخا�شة: المعدات والأجهزة الواردة في البند )اأ( من المادة )16( 

من هذا القرار. 

2- بالن�شبـــة ل�شفن الغو�س ذات الأغرا�س التجارية: املعـــدات والأجهزة الواردة يف املادة )10( 

واملادة )13( من هذا القرار تَبـعًا لعدد الركاب الذين حتملهم. 
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)18(

�سروط مم�ر�سة ن�س�ط الغو�ض

ُيـ�شرَتط اأثناء ممار�شة ن�شاط الغو�س التقيُّـد بالآتي:

تواُفـر عدد كاف من اإ�شطوانات الهواء وتحديد مكان ثابت لها.  -1

اأْن يكـــون الممار�شـــون لن�شـــاط الغو�س حائزين علـــى �شهادات دولية معتـــَرف بها في مجال   -2

الغو�س. 

ـ�س للغو�س على ظهر ال�شفينة. رْفـع الَعـَلـم المخ�شَّ  -3

ـ�شة لل�شباحة.  عدم القتراب من المناطق المحظورة اأو المخ�شَّ  -4

اأثناء  ال�شفينة  الأقل على ظهر  واحد على  �شخ�س  بقاء  الأحوال، يجب مراعاة  ويف جميع 

مبا�شرة عمليات الغو�س.

م�دة )19(

�سروط ال�سالمة لل�سفن التقليدية 

وال�سفن ال�سراعية

ـمة على �شاكلتها امل�شنوعة من مادة  ُيـ�شرَتط يف ال�شفن اخل�شبية التقليدية، وال�شفن امل�شمَّ

الألياف الزجاجية، وال�شفن ال�شراعية، اأن تتوافر على ظهرها وب�شفة دائمة املعدات والأجهزة 

الآتية: 

افات نجاة بحيث يكون مجموع �شعتها كافيًا ل�شتيعاب جميع الأ�شخا�س الموجودين على  - طوَّ 1

ـتة بحيث يمكن اإنزالها من اأيِّ جانب من ال�شفينة. ظهر ال�شفينة ومَثـبَّ

ـلة بحبل ل يقل طوله عن )30( مترًا. امة نجاة على الأقل مَو�شَّ عدد )2( عوَّ  -2

�ُشـترة نجاة لكل �شخ�س على ظهر ال�شفينة.  -3

جهاز قيا�س الأعماق.  -4

.)Marine VHF( جهاز ات�شال ل�شلكي بحري  -5

نظام �شْحـب مياه الجوف.  -6

�شندوق اإ�شعافات اأولية.  -7

ـايـــات حريـــق �شالحة لال�شتعمـــال على ح�َشـب حْجــــم ال�شفينة وغر�ـــس ال�شتخدام، مع  طفَّ  -8

مراعاة الفْحـ�س الدوري لها.

بو�شلة مغناطي�شية.  -9
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10- جهاز نظام تحديد الموقع الكوني )GPS( وذلك لل�شفن التي يزيد طولها عن )20( مترًا.

11- اأنوار مالحية ح�َشـب متطلبات اتفاقية قواعد مْنـع الت�شادم في البحار لعام 1972.

12- جهاز تنبيه.

م�دة )20(

�سروط ال�سالمة ل�سفن اخِلـْدم�ت

ُيـ�شرَتط يف �شفن اخِلـْدمات اأن تتوافر على ظهرها وب�شفة دائمة املعدات والأجهزة الآتية: 

افات النجاة، بحيث يكون مجموع �شعتها كافيًا لحْمـل جميع  1- قـــارب نجاة واحد اأو عدد من طوَّ

الأ�شخا�س الذين هم على ظهر ال�شفينة، وبحيث يمكن اإنزالها من اأيِّ جانب في ال�شفينة.

امات نجاة، مع مراعاة َتـنا�ُشـب عددها مع حْجـم ال�شفينة. 2- عدد )4( عوَّ

3- �ُشـترة نجاة لكل �شخ�س على ظهر ال�شفينة.

4- جهاز قيا�س الأعماق.

.)Marine VHF( 5- جهاز ات�شال ل�شلكي بحري

6- نظام �شْحـب مياه الجوف.

7- �شندوق اإ�شعافات اأولية.

ـايـــات حريق �شالحة لال�شتعمال على ح�َشـب حجم ال�شفينة وغر�س ال�شتخدام، ويراَعـى  8- طفَّ

في جميع الأحوال اإجراء الفْحـ�س الدوري لها.

9- بو�شلة مغناطي�شية.

10- اأنوار مالحية ح�ْشـب متطلبات اتفاقية قواعد مْنـع الت�شادم في البحار لعام 1972.

.)GPS( 11- جهاز رادار وجهاز نظام تحديد الموقع الكوني

12- خرائط بحرية منا�شبة.

13- مر�شاة.

14- جهاز تنبيه.

م�دة )21(

االإعف�ءات

يجوز لالإدارة املخت�شة اأن ُتـعِفـي ال�شفن اخلا�شعة لهذا القرار من بع�س الأجهزة واملعدات 
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اخلا�شة بال�شالمة متى راأت حماًل لذلك، وذلك ِوْفـقًا لل�شوابط التي ت�شعها يف هذا ال�شاأن. 

الف�سل الرابع

ترخي�ض املالحة

م�دة )22(

الإقليمية  املياه  يف  الإبحار  القرار  هذا  لأحكام  ِوْفـقًا  ـلة  امل�شجَّ لل�شفن ال�شغرية  يجوز  ل 

للمملكة اإل بعد احل�شول على ترخي�س باملالحة ُيـمنح ِوْفـقًا لالأحكام الواردة يف هذا الف�شل.

م�دة )23(

�سوابط احل�سول على ترخي�ض املالحة 

�شه. وُتـ�شِدر الإدارة املخت�شة  اأو َمـن يفوِّ م طلب ترخي�س املالحة ِمن مالك ال�شفينة  يقدَّ

ـنة  ـنة قريَن كلِّ نوع من ال�شفن املبيَّ ترخي�س املالحة لل�شفينة ال�شغرية بعد ا�شتيفاء ال�شروط املبيَّ

اأدناه:

1- �سفن نْقـل الرك�ب و�سفن الِخـْدم�ت:

 اأ-الح�شول على �شهادة ت�شجيل �شفن �شغيرة.

 ب-الح�شول على رخ�شة ممار�شة الن�شاط البحري.

 ج- �شهادة تاأمين �شادرة من ِقـَبـل اإحدى �شركات التاأمين المعتَمـدة لخ�شائر الطرف الثالث.

 د- �شهادة تاأمين �شادرة من ِقـَبـل اإحدى �شركات التاأمين المعتَمـدة على ال�شفينة والطاقم 

والركاب )ل�شفن الركاب(.

 هـ-�شهادات الفح�س والمعاينة وال�شالمة �شادرة من اإحدى �شركات المعاينة المعتَمـدة من 

ِقـَبـل الإدارة المخت�شة.

 و-�شهادة ال�شالمة لنْقـل الركاب )ل�شفن الركاب(. 

ـله  ـاًل وحا�شاًل على �شهادة معتَمـدة من الإدارة المخت�شة توؤهِّ ـان ال�شفينة موؤهَّ  ز-اأن يكون ربَّ

لقيادة هذه الأنواع من ال�شفن وذلك ِوْفـقًا لنوع وموا�شفات ال�شفينة.

 ح- اأْن يتم تثبيت الإعالن الر�شمي المعتَمـد من ِقـَبـل الوزارة لتقديم ِخـْدمات النْقـل البحري 

للركاب ب�شكل وا�شح على مقدمة ال�شفينة من جهة اليمين وجهة الي�شار وبمحاذاة لوحة 

الت�شجيل.

2- �سفن ال�سيد:

 اأ- الح�شول على �شهادة ت�شجيل �شفن �شغيرة.
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 ب- الح�شول على ترخي�س ال�شيد من اإدارة الرقابة البحرية.

ـزهة: 3- �سفن النُّ

 اأ- الح�شول على �شهادة ت�شجيل �شفن �شغيرة. 

ـان اليخوت التي يبلغ طولها )36(   ب- �شهاد تدريب معتَمـدة من ِقـَبـل الإدارة المخت�شة لربَّ

قدمًا اأو اأكثر.

م�دة )24(

البي�ن�ت الواردة يف ترخي�ض املالحة

ُتـ�شِدر الإدارة املخت�شة ترخي�س مالحة لل�شفينة ال�شغرية بعد اإمتام الت�شجيل وا�شتيفاء 

�شوابط احل�شول على ترخي�س املالحة م�شتِمـاًل على البيانات الآتية: 

ـزهة: 1- �سفن ال�سيد والنُّ

ا�شم حامل الترخي�س.  -

الرقم ال�شخ�شي.  -

الجن�شية.  -

ا�شم ال�شفينة ورقمها.  -

عالقة حامل الترخي�س بال�شفينة.  -

تاريخ الإ�شدار وتاريخ النتهاء.  -

2- �سفن نْقـل الرك�ب و�سفن الِخـْدم�ت: 

ا�شم ال�شفينة ورقمها.  -

ح به )�شفن الركاب(. عدد الركاب الم�شرَّ  -

-  ا�شم �شركة المعاينة.

تاريخ الإ�شدار وتاريخ النتهاء.  -

دة بنطاق جغرافي(. منطقة الإبحار )في حالة ما اإذا كانت منطقة الإبحار محدَّ  -

.)Call Sign( رقم نداء الإ�شارة  -

م�دة )25(

مدة ترخي�ض املالحة

يكون ترخي�س املالحة �شاري املفعول ملدة �شنة قابلة للتجديد. ويف جميع الأحوال، يجب اأن 

تظل �شروط مْنـح الرتخي�س متوافرة يف ال�شفينة. 
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م�دة )26(

الرتخي�ض املالحي الدويل و�سه�دة احلد االأدنى للط�قم

ـنة اأنواعها يف البند )1( من  يجوز لالإدارة املخت�شة بناًء على طلب مالك اأيٍّ من ال�شفن املبيَّ

املادة رقم )23( من هذا القرار، وبعد ا�شتيفائها ال�شروط الواردة يف هذا البند و�شداد الر�شم 

املقرر، اأْن ُتـ�شِدر الآتي:

ترخي�شًا مالحيًا دوليًا ي�شمح بالقيام بالرحالت الدولية خارج المياه الإقليمية.  -1

ـ�شة لذلك. �شهادة بالحد الأدنى لطاقم ال�شفينة بعد ملء ال�شتمارة المخ�شَّ  -2

قابلة  �شنة  ملدة  للطاقم  الأدنى  احلد  و�شهادة  الدويل  املالحي  الرتخي�س  �شالحية  وتكون 

للتجديد لذات املدة بناًء على طلب من املالك.

الف�سل اخل�م�ض

الرق�بة والتفتي�ض

م�دة )27(

فيما يخ�شه،  كلٌّ  الداخلية،  بوزارة  ال�شواحل  وخْفـر  له  تخوِّ مَـن  اأو  املخت�شة  الإدارة  تتوىل 

ـق من تنفيذ اأحكام هذا القرار، واأحكام  ـَحـقُّ املعاينة والتفتي�س الفني على ال�شفن ال�شغرية للتَّ

قواعد الت�شجيل وال�شالمة واملراقبة اخلا�شة بال�شفن ال�شغرية ال�شادرة باملر�شوم بقانون رقم 

اخلا�شة  ال�شالمة  لئحة  على  باملوافقة   2014 ل�شنة   )11( رقم  والقانون   ،2020 ل�شنة   )32(

جمل�س  دول  يف  الدولية  البحرية  املعاهدات  ت�شملها  ل  التي  ال�شغرية  احلمولت  ذات  بال�شفن 

التعاون لدول اخلليج العربية، وكافة القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، وذلك ل�شمان �شالحية 

ال�شفن لالإبحار يف مياه اململكة، و�شالمة املالحة والبيئة البحرية. 

م�دة )28(

من�ذج اإجراءات املع�ينة والتفتي�ض والتق�رير الدورية ال�سنوية 

املختلفة،  ال�شفن  لأنواع  الفني  والتفتي�س  املعاينة  قوائم  مناذج  املخت�شة  الإدارة  ت�شع 

وحما�شر �شْبـط املخالفات، ومناذج التقارير الدورية وال�شجالت الأخرى املتعلقة بتنفيذ اأحكام 

قوائم  مناذج  با�شتعمال  الداخلية  بوزارة  ال�شواحل  وخْفـر  املعنية  اجلهات  وتلتزم  القرار،  هذا 

اإخطار الإدارة املخت�شة يف  ِقـَبـل الإدارة املخت�شة. ويتم  املعاينة والتفتي�س الفني املعتَمـدة من 

حالة وجود خمالفات لبنود قوائم املعاينة والتفتي�س الفني لتخاذ ما يلزم بهذا ال�شاأن.
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الف�سل ال�س�د�ض

اأحك�م ع�مة

م�دة )29(

مها الإدارة املخت�شة على النحو الوارد باجلدول  ُتـفَر�س ر�شوم ومقابل اخِلـْدمات التي تقدِّ

املرفق بهذا القرار.

م�دة )30(

العقوب�ت واملخ�لف�ت

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2020 

ب�شاأن قواعد الت�شجيل وال�شالمة واملراقبة اخلا�شة بال�شفن ال�شغرية اأو يف اأيِّ قانون اآخر، تتخذ 

ـنة قريَن كلِّ حالة من احلالت الآتية: الإدارة املخت�شة التدابري الإدارية املبيَّ

1- عنـــد اإبحـــار اأية �شفينة قبل ت�شجيلها ِوْفـقًا للمادة )4( من المر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 

2020 وِوْفـقًا لأحكام هذا القرار:

ـظ على ال�شفينة، وعْر�س الأوراق فورًا على الجهة الق�شائية المخت�شة. ـَحـفُّ التَّ اأ- 

ب-  ُتـ�شِدر الإدارة المخت�شة اأمرًا بمْنـع ال�شفينة من ال�شفر اأو الإبحار، ول ُيـلغى هذا الأمر 

اإل بعد اإنهاء اإجراءات ت�شجيل ال�شفينة.

2- ُتـوِقـف الإدارة المخت�شة ترخي�س المالحة في حالة مخالفة ال�شوابط وال�شروط الواردة في 

الترخي�س والمن�شو�س عليهما في هذا القرار، وذلك على النحو الآتي:

  اأ- مدة ل تزيد عن اأ�شبوعين بالن�شبة ل�شفن نْقـل الركاب والنُّـزهة والَقـْطـر والِخـْدمات.

 ب- مدة ل تزيد عن اأ�شبوع بالن�شبة ل�شفن ال�شيد.

ويجوز  املخالفة.  تكرار  اأو  الرتخي�س  وْقـف  مدة  خالل  الإبحار  حالة  يف  املدة  وت�شاَعـف 

لالإدارة املخت�شة بعد موافقة الوكيل اإلغاء الرتخي�س نهائيًا يف حالة تكرار املخالفة خالل املدة 

امل�شاَعـفة.

م�دة )31(

تنفيذ   - فيما يخ�شه  – كلٌّ  واملعنيني  البحرية  واملالحة  املوانئ  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                             

وزير املوا�سالت واالت�س�الت

كم�ل بن اأحمد حممد

�شدر بتاريخ: 19 جمادى الآخرة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 يـنـــايـــــــــــــــــــــر 2021م
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T  +973 17337878   F +973 17534041   P.O. Box 10325, Manama, Kingdom of Bahrain   www.mtt.gov.bh

جـدول
 بتحديد الرسوم الخاصة بالخدمات والشهادات والتقارير 

 
 أوال : رسـوم التسـجيل: 

التسجيل ألول  نـوع السفينة تسلسل
مـــــرة

 تجديد 
التسجيل

 تحويل الملكية  -
 شهادة شطب  -
شهادة بدل فاقد  -

قدم والسفن   21السفن حتى 1
دينار  5  دينار  3  دينار  7  التقليدية. 

قدم وحتى   21السفن أكثر من 2
دينار  10  دينار  6  دينار  14 قدم.  35

دينار  15  دينار  9  دينار  21  قدم.  35السفن أكثر من 3

دينار  20  دينار  20  دينار  50  السفن األخرى 4

 
 ثانيا : رسوم المعاينة التي تجريها اإلدارة المختصة إلصدار شهادة السالمة: 

قدم   21أكثر من قدم  21حتى نوع السفينة تسلسل
قدم  35أكثر من قدم   35وحتى 

دينار  5دينار  3دينار  1سفن صيد 1
دينار  7دينار  4دينار  2سفن النزهة 2

دينار  6دينار  4--السفن التقليدية  3

 
 ثالثا : رسوم تراخيص اإلبحار

 إصدار الترخيص نوع السفينة تسلسل
وتجديـــده 

 بدل فاقد   -
تغيير البيانات  -

وسفن  1 الزجاجي  القاع  ذات  والسفن  الركاب  سفن 
دينار  10دينار  50 راكب  12الغوص التي تحمل أكثر من 

وسفن  2 الزجاجي  القاع  ذات  والسفن  الركاب  سفن 
دينار  10دينار  25 راكب  12الغوص التي تحمل أقل من  

دينار  1     دينار  1 سفن النزهة وسفن الصيد والسفن التقليدية  3

دينار 10    دينار  50سفن القطر والخدمات ونقل البضائع 4
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 رابعا : رسوم إصدار ترخيص مالحي دولي وشهادة الحد األدنى للطاقم 
 

إصدار ترخيص  نوع السفينة تسلسل
مالحي وتجديده 

إصدار شهادة الحد  
األدنى للطاقم  
وتجديده 

    بدل فاقد -
تغيير البيانات  -

دينار  25 دينار  100 دينار  50سفن نقل الركاب 1

سفن ذات القاع  2
دينار  25دينار  100 دينار  50الزجاجي 

سفن الغوص ذات  3
دينار  25 دينار  100 دينار  50األغراض التجارية 

4
 سفن القطر  -
 سفن الخدمات  -
سفن نقل البضائع  -

دينار  25 دينار  100دينار  50

 


