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وز�رة �ملو��سالت و�لت�سالت

 قر�ر رقم )6( ل�شنة 2019

 ب�ساأن تنظيم تر�خي�ض �ملر�سدين �لبحريني وقائدي �لقاطر�ت

 يف �ملو�نىء �لبحرينية

وزير الموا�شالت والت�شالت:

 ,1982 ل�شنة   )23( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البحري,  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته, وعلى الأخ�س املادتني )94( و)187( منه,

ل  2006, املعدَّ وعلى قانون املوانىء واملالحة البحرية, ال�شادر بالقانون رقم )61( ل�شنة 

باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012, ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 

،2010

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1988 ب�شاأن مزاولة اأعمال الإر�شاد والَقـْطـر مبوانىء البحرين,

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2017 ب�شاأن لئحة تراخي�س اخِلـْدمات البحرية,

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون املوانىء واملالحة البحرية,

قرر �لآتي:

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار, تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كل منها, 

ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالَف ذلك: 

�لوز�رة: وزارة الموا�شالت والت�شالت.

�لوزير: وزير الموا�شالت والت�شالت.

�لوكيل: وكيل الوزارة ل�شئون الموانىء والمالحة البحرية.

�للجنة: لجنة تراخي�س المر�شدين البحريين وقائدي القاطرات في الموانىء البحرينية.

رخ�ســـة مر�ســـد بحـــري: وثيقـــة اإجازة ُتـ�شِدرهـــا �شئون الموانـــىء والمالحة البحريـــة للمر�شد 

البحري لالإذن له بتقديم ِخـْدمات الإر�شاد البحري في الموانىء البحرينية.

رخ�ســـة قائـــد قاطرة: وثيقة اإجـــازة ُتـ�شِدرها �شئون الموانىء والمالحـــة البحرية لقائد قاطرة 

لالإذن له بتقديم ِخـْدمات الَقـْطـر في الموانىء البحرينية.

�س له ِمن ِقـَبـل �شئـــون الموانىء والمالحة البحرية لتقديم  �لمر�ســـد �لبحـــري: ال�شخ�س المرخَّ

ِخـْدمات الإر�شاد البحري في الموانىء البحرينية.

�س له من �شئون الموانـــىء والمالحة البحرية لقيادة القاطرة  قائـــد �لقاطـــرة: ال�شخ�س المرخَّ

وتوفير ِخـْدمات الَقْطر في الموانىء البحرينية.
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ان ال�شفينة لم�شاعدته لالإبحار خالل  ِخـْدمات �لإر�ساد �لبحري: الِخـْدمات التي يتم تقديمها لربَّ

دخول اأو مغادرة ال�شفينة, اأو الحركة في الموانىء اأو الأر�شفة الخا�شة اأو القنوات الموؤدية لهما, 

اأو في المياه الإقليمية البحرينية.

ِخـْدمـــات �لَقْطـــر: عمليات دفع وجـــر ال�شفن واإدخالهـــا اأو اإخراجها ِمن واإلـــى اأر�شفة الموانىء 

�ُشو اأو الحركة لأيِّ �شبـــب كان في الموانـــىء والمياه الإقليمية  اأو اإنقاذهـــا اأو م�شاعدتهـــا فـــي الرُّ

البحرينية.

حة  منطقة �لإر�ساد �لبحري �لإلز�مي: المنطقة الواقعة داخل حدود الميناء البحريني والمو�شَّ

فـــي الخرائط البحريـــة البحرينية, وت�شـــم محطة الإر�شاد البحـــري المعتَمـدة مـــن ِقَبـل �شئون 

�شة في  الموانـــىء والمالحـــة البحريـــة واأر�شفة الموانـــىء العامة والخا�شـــة المعتَمـــدة والمرخَّ

المملكة.

مادة )2(

العاملني يف تقدمي  القاطرات  البحريني وقائدي  املر�شدين  القرار على  اأحكام هذا  ت�شري 

ِخـْدمات الإر�شاد والَقـْطـر البحري يف املياه الإقليمية واملوانىء البحرينية.

مادة )3(

ل يجوز لأيِّ �شخ�س تقدمي ِخـْدمات الإر�شاد اأو الَقـْطـر يف مملكة البحرين ما مل يح�شل على 

رخ�شة �شادرة من ِقـَبـل �شئون املوانىء واملالحة البحرية.

مادة )4(

م رخ�شة المر�شد البحري اإلى ثالث فئات بح�شب طول وغاط�س ال�شفن, كالآتي: اأ- تَقـ�شَّ

ـنادل. �س لإر�شاد جميع اأحجام ال�شفن وال�شَّ 1- مر�شد بحري اأول: مرخَّ

متر  يتعدى طولها200  ل  التي  ـنادل  وال�شَّ ال�شفن  لإر�شاد  �س  ثان: مرخَّ بحري  2- مر�شد 

وغاط�شها اأقل من 11 مترًا.

3- مر�شد بحري ثالث: مرخ�س لإر�شاد ال�شفن وال�شنادل التي ل يتعدى طولها 120 مترًا 

وغاط�شها اأقل من 10 اأمتار.

ـَدرُّج بني فئات رخ�شة  وُتـ�شِدر �شئون املوانىء واملالحة البحرية التعليمات املتعلقة باآلية التَّ

املر�شد البحري.

ب- تكون رخ�شة قائد القاطرة من فئة واحدة فقط.
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مادة )5(

�شركة  ِقـَبـل  من  قاطرة  قائد  رخ�شة  اأو  بحري  مر�شد  رخ�شة  على  احل�شول  طلب  م  يقدَّ

ـ�شة اإىل �شئون املوانىء واملالحة البحرية طبقًا للنموذج وال�شروط والإجراءات  اخِلـْدمات املرخَّ

دها. التي حتدِّ

مادة )6(

ُيـ�شرَتط للح�شول على رخ�شة مر�شد بحري ا�شتيفاء الآتي:

1- اأن يكون طالب الرخ�شة بحريني الجن�شية.

2- األ يقل �شن المتقدم لالمتحان عن 25 �شنة ميالدية.

3- اأن يجتاز فح�س اللياقة الطبية.

4- اأن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية.

قة من َقـَبل �شئون  5- اأن يكـــون حا�شاًل على �شهـــادة الأهلية من كلية بحرية معترٍف بهـــا وم�شدَّ

الموانىء والمالحة البحرية بم�شتوى �شابط �شْطـح م�شئول عن الَخـَفـارة المالحية على مْتـن 

ال�شفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن اأو اأكثر. 

6- اأن يكمل البرنامج التدريبي المعتَمـد من ِقـَبـل �شئون الموانىء والمالحة البحرية.

ة من ِقـَبل اللجنـــة ِوْفـقًا لمتطلبات  7- اأن يجتـــاز المتحانـــات النظرية وال�شفويـــة والعملية المعدَّ

الكفاءة الواردة في الملحق المرافق لهذا القرار.

8- اأية �شروط فنية اأخرى ُتـ�شِدرها �شئون الموانىء والمالحة البحرية.

وُيـعاَمـل مواطنو دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية معاملة املواطن البحريني فيما 

يتعلق مبْنـح رخ�شة املر�شد البحري وذلك بعد موافقة الوكيل.

م  ويجوز اأن ُتـمنح رخ�شة مر�شد بحري حلاملي اجلن�شيات الأجنبية ب�شرط اأن ي�شتويف املتقدِّ

لها باقي ال�شرتاطات امل�شار اإليها يف الفقرة الأوىل, بالإ�شافة اإىل اأن يكون حا�شاًل على �شهادة 

ـان  ربَّ مب�شتوى  البحرية  واملالحة  املوانىء  �شئون  ِقـَبـل  من  بها  معرتف  بحرية  كلية  من  الأهلية 

اأعايل بحار على مْتـن ال�شفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية 500 طن اأو اأكرث.

مادة )7(

ُيـ�شرَتط للح�شول على رخ�شة قائد قاطرة ا�شتيفاء الآتي:

1- األ يقل �شن المتقدم عن 21 �شنة ميالدية.

2- اأن يجتاز فْح�س اللياقة الطبية.

ـنه من التعبير بو�شوح في ات�شالته الراديوية. 3- اأن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية بدرجة تمكِّ
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4- اأن يكمل البرنامج التدريبي المعتَمـد من ِقـَبـل �شئون الموانىء والمالحة البحرية.

ة من ِقـَبــــل اللجنة ِوْفـقًا لمتطلبات  5- اأن يجتـــاز المتحانات النظريـــة وال�شفوية والعملية المعدَّ

الكفاءة الواردة في الملحق المرافق لهذا القرار.

6- اأية �شروط فنية اأخرى ُتـ�شِدرها �شئون الموانىء والمالحة البحرية.

اأهلية  اإذا كان يحمل �شهادة  اإعفاء قائد القاطرة من المتحان النظري  كما يجوز للوكيل 

اخَلـَفـارة  عن  م�شئول  �شابط  مب�شتوى  البحرية,  واملالحة  املوانىء  �شئون  ِقـَبـل  من  بها  معرتفًا 

املالحية على مْتـن ال�شفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن وتعمل يف رحالت قريبة من 

ال�شاحل. 

مادة )8(

وقائدي  البحريني  املر�شدين  تراخي�س  )جلنة  ت�شمى  جلنة  الوكيل  من  بقرار  ُتـن�شاأ 

القاطرات(, برئا�شة مدير اإدارة ال�شالمة وحماية البيئة البحرية وع�شوية اأربعة موظفني من 

د القرار نظام عمل اللجنة. املخت�شني ب�شئون املوانىء واملالحة البحرية, ويحدِّ

مادة )9( 

وقائدي  البحريني  املر�شدين  لرتخي�س  الالزمة  المتحانات  باإجراء  اللجنة  تخت�س 

الَقـْطر القيام باإجراء  اأو  مة خِلـْدمات الإر�شاد  القاطرات. ويجوز للوكيل تفوي�س ال�شركة املقدِّ

المتحان العملي فقط, �شريطة تواجد اأحد اأع�شاء اللجنة اأثناء المتحان العملي, لريفع النتيجة 

لالعتماد من ِقـَبـل اللجنة, مع الحتفاظ بحق �شئون املوانىء واملالحة البحرية باإجراء المتحان 

منفردة اأو بامل�شاركة فيه.

مادة )10(

ُيـ�شِدر الوكيل رخ�شة مر�شد بحري لل�شباط البحريني املجازين من ِقـَبـل اللجنة, ويجب اأن 

تت�شمن رخ�شة املر�شد البحري ما ي�شري اإىل نطاق الإر�شاد امل�شموح به وفئته, واأية متطلبات اأو 

دها �شئون املوانىء واملالحة البحرية. قيود حتدِّ

وي�شدر الوكيل رخ�شة قائد قاطرة لالأ�شخا�س املجازين من ِقـَبـل اللجنة. ويجب اأن تت�شمن 

دها �شئون املوانىء واملالحة  اأو قيود حتدِّ الرخ�شة ما ي�شري اإىل منطقة الَقـْطـر واأية متطلبات 

البحرية.

مادة )11(

دة يف الرخ�شة,  تكون رخ�شة املر�شد البحري ورخ�شة قائد القاطرة �شاحلة للمدة املحدَّ

على األ تزيد على �شنتني, قابلة للتجديد.

والبيانات  ال�شادرة  َخـ�س  الرُّ يت�شمن  ب�شجل  البحرية  واملالحة  املوانىء  �شئون  وحتتفظ 
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املتعلقة باملر�شدين البحريني وقائدي القاطرات املجازين يف اململكة.

مادة )12(

بالإر�شاد  يتعلق  تدريبي  لربنامج  القاطرات  وقائدو  البحريون  املر�شدون  يخ�شع  اأن  يجب 

حت�شيل  ا�شتمرارية  ي�شمن  ومبا  والعملي  النظري  اجلانب  ي�شمل  الأحوال,  بح�شب  والَقـْطـر, 

الإقليمية,  واملياه  املوانىء  يف  ال�شفن  وَقـْطـر  الإر�شاد  ِعـْلـم  يف  احلديثة  والإجراءات  املعلومات 

�شريطة اعتماد الربنامج التدريبي من ِقـَبـل �شئون املوانىء واملالحة البحرية قبل ال�شروع بتنفيذه.

التحديثات  ملواكبة  �شة  متخ�شِّ دورات حماكاة  اإىل  البحريون  املر�شدون  يخ�شع  اأن  ويجب 

العلمية والعملية يف جمال الإر�شاد, والتعامل مع احلوادث الناجتة عنه كل خم�س �شنوات اأو يف 

حال طلبت �شئون املوانىء واملالحة البحرية ذلك.

مادة )13(

دها  التي يحدِّ للمعايري  ِوْفـقًا  القاطرة  البحري وقائد  للمر�شد  اللياقة الطبية  يكون فح�س 

عن  امل�شئولني  وال�شباط  الربابنة  �شهادات  لإ�شدار  املطلوبة  املعايري  مع  يتما�شى  مبا  الوكيل 

لعام  للمالحني  والإجازة واخلفارة  التدريب  الدولية ملعايـري  ِوْفـقًا لالتفاقية  اخَلـَفـارة املالحية 

ثة وال�شادرة من املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة  1978, والوثائق املحدَّ

ال�شحة العاملية.

اإعادة  اأو مر�س خطري, فيجب  اأو قائد القاطرة لإ�شابة  �س املر�شد البحري  ويف حالة تعرُّ

تقييم لياقته الطبية قبل عودته اإىل عمله.

ـهًا عقليًا ب�شكل منا�شب  ويجب على كل مر�شد بحري وقائد قاطرة اأن يكون لئقًا للعمل ومتنبِّ

من اأجل القيام مبهامه خالل مزاولة عمله.

مادة )14(

تكون اللغة الإجنليزية هي اللغة امل�شتخَدمة للتوا�شل على مْتـن ال�شفن اأثناء عمليات الإر�شاد 

والَقـْطـر.  

القيا�شية  البحرية  الت�شالت  مبفردات  دراية  على  يكونوا  اأن  البحريني  املر�شدين  وعلى 

عند  وكذلك  الراديوية,  الت�شالت  اإجراء  عند  ي�شتخدموها  واأن  الدولية,  البحرية  مة  للمنظَّ

ـان ال�شفينة وال�شابط امل�شئول عن اخَلـَفـارة  ن ربَّ التخاطب يف غرفة قيادة ال�شفينة, ب�شكل مَيـكِّ

ـان اأو لل�شابط امل�شئول عن اخَلـَفـارة  املالحية من فْهم الت�شالت. كما ينبغي عليهم التو�شيح للربَّ

املالحية يف غرفة قيادة ال�شفينة الإجراءات الالحقة املرتبطة بعملية الإر�شاد التي �شتتخذها 

الأطراف اخلارجية.

مادة )15(

م ِخـْدمات الإر�شاد البحري اأو ِخـْدمات الَقْطر م�شئولة عن الآتي: تكون كل �شركة تقدِّ
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ـله لمزاولـــة عمله ِوْفـقًا  1- اأن يكـــون كل مر�شـــد بحـــري وقائد قاطـــرة حا�شاًل على رخ�شـــة توؤهِّ

لأحكام هذا القرار.

2- اأن يخ�شـــع جميع المر�شدين البحريين وقائـــدي القاطرات اإلى تقييم �شنوي لالأداء من ِقـَبـل 

مة لخدمة الإر�شاد والَقـْطـر, وترفع ن�شخة من نتائج التقييم اإلى �شئون الموانىء  الجهة المقدِّ

والمالحة البحرية عند طلب تجديد رخ�شة مر�شد بحري اأو رخ�شة قائد قاطرة.

ـالع بمتطلبات نظام تقييم المر�شدين  3- اأن يكون المر�شدون البحريون وقائدو القاطرات على اطِّ

دة للخدمة. البحريين وقائدي القاطرات من ِقـَبـل ال�شركة المزوِّ

نـــون لديها قد خ�شعوا  4- اأن يكـــون المر�شـــدون البحريون وقائدو القاطـــرات المجازون والمعيَّ

لتدريـــب تجديدي على النحو الذي يرد في برنامج التدريب المعد من ال�شركة والمعتَمد من 

ِقـَبـل �شئون الموانىء والمالحة البحرية.

5- اإطـــالع المر�شدين البحريين وقائدي القاطرات المجازيـــن والمعيَّنين لديها على الواجبات 

والم�شئوليات والقوانين المتعلقة بمهامهم.

مادة )16(

يجوز للوكيل وْقـف اأو اإلغاء رخ�شة اأيِّ مر�شد بحري اأو قائد قاطرة يف حالة فقدانه لأحد 

به ال�شادرة من �شئون  التعليمات املرتبطة  اأو  القرار  اأو خمالفته لهذا  �شروط مْنـح الرخ�شة, 

 ج�شيمًا اأثناء مزاولته للعمل.
ً
املوانىء واملالحة البحرية, اأو عند ارتكابه خطاأ

مادة )17(

ُيـلغى القرار رقم )1( ل�شنة 1988 ب�شاأن مزاولة اأعمال الإر�شاد والَقـْطر مبوانىء البحرين.

مادة )18(

على وكيل الوزارة ل�شئون املوانىء واملالحة البحرية تنفيذ اأحكام هذا القرار, وُيـعمل به من 

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

 

 

وزير �ملو��سالت و�لت�سالت

كمال بن �أحمد حممد

�شدر بتاريخ: 14 �شفــــر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 13 اأكتوبر 2019م
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