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وزارة�املوا�سالت�والت�سالت

�قرار�رقم�)9(�ل�سنة�2017
ب�ساأن�لئحة�تراخي�س�اخلدمات�البحرية

وزير الموا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على القانون البحري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982وتعديالته،

ل  وعلى قانون املوؤ�ش�شة العامة للموانئ البحرية ال�شادر بالقانون رقم )61( ل�شنة 2006، املعدَّ
باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1988ب�شاأن مزاولة اأعمال الإر�شاد والَقْطر مبوانئ البحرين،
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون املوؤ�ش�شة العامة للموانئ البحرية ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة  

2010، وعلى الأخ�س املادتني )5  و6( منها،
وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2014 ب�شاأن اأجور املوانئ واملالحة البحرية،

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

قرر�الآتي:
الف�سل�الأول
اأحكام�عامة
الفرع�الأول

تعاريف
مادة�)1(

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعايَن الواردة يف قانون 
املوؤ�ش�شة العامة للموانئ البحرية ال�شادر بالقانون رقم )61( ل�شنة 2006، ولئحته التنفيذية ال�شادرة 
بالقرار رقم )6( ل�شنة 2010، ويكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، ما مل 

يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
طالـــب�الترخي�ـــس: كل �شخ�ـــس طبيعـــي اأو معنوي يتقدم بطلـــب اإلى �شئـــون الموانئ والمالحة 

البحرية للح�شول على ترخي�س لمزاولة اأيٍّ من الخدمات البحرية. 
الترخي�س: الإذن الذي ت�شدره �شئون الموانئ والمالحة البحرية لطالب الترخي�س لمزاولة اأيٍّ 

من الخدمات البحرية. 
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�ـــس�لـــه: ال�شخ�ـــس الطبيعـــي اأو المعنـــوي الذى ي�شدر لـــه ترخي�س من �شئـــون الموانئ  المرخَّ
والمالحة البحرية لمزاولة اأيٍّ من الخدمات البحرية.

�س لـــه لتقديم خدمات  وكيـــل�ال�سحـــن�البحـــري: )وكيـــل ال�شحن والتفريـــغ(: ال�شخ�س المرخَّ
ال�شحن البحري والتفريغ.  

خدمـــات�ال�سحـــن�البحري: الخدمات التي ت�شتمل على الترتيبات والإجراءات ال�شرورية ل�شْحن 
اأو تفريغ اأو جْمع الب�شائع من ال�شاحِنين اأو وكيلهم، وت�شهيل اإجراءات اإنهاء التعاقد بين ال�شاحن 

والناقل البحري اأو �شاحب ال�شفينة اأو وكيله، مع مراعاة الت�شريعات الدولية ذات العالقة. 
�س له من �شئـــون الموانئ والمالحة البحريـــة لتمثيل مالك اأو  وكيـــل�ال�سفـــن: ال�شخ�ـــس المرخَّ

ل ال�شفينة في الحقوق والواجبات وتوفير الخدمات.  م�شتاأجر اأو ُم�َشغِّ
�س له من �شئون الموانـــئ والمالحة البحرية،  وكيـــل�خدمـــات�تموين�ال�سفـــن: ال�شخ�س المرخَّ

لتموين ال�شفن بالموؤن، كالطعام وجميع اأنواع المعدات والأجهزة والأدوات وغيرها.
�ـــس له من �شئون الموانئ والمالحـــة البحرية لقيادة القاطرة  قائـــد�القاطـــرة: ال�شخ�س المرخَّ

وتوفير خدمات الَقْطر. 
خدمـــات�الَقْطـــر: عمليـــات دفع وجر ال�شفـــن واإدخالها اأو اإخراجها ِمن واإلـــى اأر�شفة الموانئ اأو 

�ُشو اأو الحركة لأيِّ �شبب كان في المياه الإقليمية البحرينية. اإنقاذها اأو م�شاعدتها في الرُّ
�س له ِمـــن ِقَبل �شئون الموانئ والمالحـــة البحرية لتقديم  المر�ســـد�البحـــري: ال�شخ�س المرخَّ

خدمات الإر�شاد البحري. 
قارب�الإر�ساد: القارب الم�شتخَدم لنقل المر�شد وتقديم خدمات الإر�شاد البحري.

ان ال�شفينة لم�شاعدته لالإبحار خالل  خدمات�الإر�ساد�البحري: الخدمات التي يتم تقديمها لربَّ
دخـــول اأو مغادرة ال�شفينة، اأو الحركة في الموانئ اأو الأر�شفة الخا�شة اأو القنوات الموؤدية لهما، 

اأو في المياه الإقليمية البحرينية.
خدمـــات�النقـــل�البحري�للركاب: نقل الركاب بوا�شطة ال�شفن والقوارب، بهدف النقل التجاري 

اأو ال�شياحي داخل المياه الإقليمية البحرينية.
خدمـــات�الم�سح�البحري: فح�س ومعاينـــة الوحدات البحرية، والتاأكد من �شالحيتها لالإبحار، 
ومعرفة مدى التزامها وتَقيُِّدها بالمتطلبات والقواعد الدولية الخا�شة بالأمن وال�شالمة ومكافحة 

التلوث.
التفتي�ـــس�ال�سنـــوي: اأعمال التفتي�س والتدقيق ل�شمان �شالحية ال�شفينة لالإبحار، وت�شمل عملية 
كات دْفع ال�شفينة ومولِّدات الطـاقة والـمراِجل والأنـظمـة الـكهربـائية  تفتي�س بَدن ال�شفينة ومحرِّ
ومـعدات ال�شـالمـة واأنظمة واأجهزة مكافحة الحرائق الثابتة والمحمولة ومعدات المالحة، ومْنع 
التلـــوث البحري، والأ�شـــواء المالحية وخطوط التحميـل وال�شـهــــادات الـمخـتلفة، حـ�شــب لئحة 
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ال�شفن التي ل تخ�شع للمعاهدات البحرية الدولية.

الفرع�الثاين
نطاق��سريان�الالئحة

مادة�)2(
املوانئ  ُت�شِدرها �شئون  التي  الأحكام املن�شو�س عليها يف هذه الالئحة على الرتاخي�س  ت�شرى 

واملالحة البحرية ملزاولة اخلدمات البحرية، والتي ت�شتمل دون ح�شر على ما يلي:
اأ- اإدارة وت�شغيل الموانئ العامة والخا�شة.

ب- الإر�شاد البحري.
ج- الَقْطر البحري.

د- وكالء ال�شحن البحري )وكالء ال�شحن والتفريغ(.
هـ- وكالء ال�شفن )وكالء المالحة البحرية(.

و- وكالء تموين ال�شفن.
ز- خدمات تزويد ال�شفن بالوقود والماء)خدمات الإمداد البحري(.

ح- خدمات ت�شغيل واإدارة ال�شفن.
ط- خدمات تدوير ال�شفن.

ي- خدمات التحميل والتفريغ المينائي.
ك- خدمات م�ْشح الوحدات البحرية.

ل- خدمات ت�شليح ال�شفن.
م- خدمات الم�شاعدات المالحية.
ن- خدمات النقل البحري للركاب.

�س- اأية خدمة بحرية اأخرى ترى �شئون الموانئ والمالحة البحرية الترخي�س بها.

الف�سل�الثاين
الرتاخي�س
الفرع�الأول

احلق�يف�اإ�سدار�الرتخي�س
مادة�)3(

اخلدمات  مزاولة  تراخي�س  اإ�شدار  غريها  دون  وحدها  البحرية  واملالحة  املوانئ  �شئون  تتولى 
البحرية، وذلك لالأ�شخا�س اأو ال�شركات واملوؤ�ش�شات التي يحق لها قانونًا ممار�شة العمل التجاري يف 
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مملكة البحرين.
مادة�)4(

ل يجوز مزاولة اأو تقدمي اأيٍّ من اخلدمات البحرية اإل برتخي�س م�شبق من �شئون املوانئ واملالحة 
البحرية.

الفرع�الثاين
طلب�الرتخي�س

اأوًل:�ال�سروط�العامة
مادة�)5(

م طلب احل�شول على الرتخي�س مبزاولة اأيٍّ من اخلدمات البحرية من طالب الرتخي�س اإلى  يقدَّ
ه لهذا الغر�س، ويجب اأن ترَفق معه الوثائق  �شئون املوانئ واملالحة البحرية، طبقًا للنموذج الذي تعدُّ

وامل�شتندات التالية:
اأ- ن�شخة من �شهادة ال�شجل التجاري لطالب الترخي�س.

ب- ن�شخة من وثيقة الِمْلكية اأو عقد اإيجار المقر لطالب الترخي�س.
ج- ن�شخة من عْقد التاأ�شي�س.

د- بيانـــات تعريفية عن طالب الترخي�س، وخا�شة مقره واأرقامه الهاتفية والموقع الإلكتروني الخا�س 
به، ومواقع عمله وفروعه اإْن ُوِجدت.

ـــن اأن لدى طالـــب الترخي�س م�شئوليـــن تنفيذيين يتمتعـــون بالخبـــرة المنا�شبة اأو  هــــ- م�شتنـــدات تبيِّ
الموؤهالت العلمية.

و- خطة عمل تف�شيلية تعك�س خطط وا�شتراتيجيات طالب الترخي�س للعمل في مجال الخدمة البحرية 
المطلوب الترخي�س بها.

ز- اأية بيانات اأو وثائق اأخرى تطلبها �شئون الموانئ والمالحة البحرية.

مادة�)6(
ر لتقدمي الطلب - ل يرد، ويعترب تاريخ �شداد هذا  يجب على طالب الرتخي�س �شداد الأجر املقرَّ

الأجر هو التاريخ املعتمد لتقدمي طلب الرتخي�س.

مادة�)7(
مع مراعاة ال�شروط اخلا�شة للح�شول على تراخي�س مزاولة اأيٍّ من اخلدمات البحرية املن�شو�س 
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عليها يف املواد من )8( اإلى )21(، يجب على طالب الرتخي�س تقدمي البيانات الالزمة التي تثبت 
مقدرته املالية على مواجهة كافة اللتزامات التي تن�شاأ عن مزاولته للخدمات البحرية، وعلى الأخ�س 

ما يلي:
ي مخاطر الُفْقدان والأ�شرار التي قد ت�شيب الغير. اأ- وثيقة تاأمين للطرف الثالث، تغطِّ

ي جميـــع َمرافق طالب  ن عليـــه، وتغطِّ ب- وثيقـــة تاأميـــن �شامـــل تت�شمن الحـــد الأق�شى للمبلـــغ الموؤَمَّ
الترخي�ـــس وجميع العنا�شر التي يمكـــن التاأمين عليها بما في ذلك الأ�شخا�س، المعدات  والآلت 

والمواد، واأيُّ تغيير اأو تطوير يحدث في هذه المرافق.

ثانياً:�ال�سروط�اخلا�سة
مادة�)8(��

وكالء�متوين�ال�سفن
والوثائق  البيانات  تقدمي  ال�شفن،  متوين  وكالء  خدمات  ملزاولة  الرتخي�س  طالب  على  يجب 

وامل�شتندات، وا�شتيفاء ال�شرتاطات الآتية:
 اأ- �شهادة عدم ممانعة من وزارة ال�شحة للتعامل مع المواد الغذائية.

ب- تزويـــد �شئون الموانئ والمالحة البحرية باآلية العمل اأو العمليات وقوائم المن�شاآت والمعدات التي 
�شوف ُت�شتخَدم في مزاولة الخدمات.

ج- يجب اأن يكون لدى الم�شئولين التنفيذيين  خبرات كافية في مجال تموين ال�شفن ل تقل عن  خم�س 
�شنوات. 

مادة�)9(
�خدمات�الَقْطر�

وامل�شتندات،   والوثائق  البيانات  تقدمي  الَقْطر،  خدمات  ملزاولة  الرتخي�س  طالب  على  يجب 
وا�شتيفاء ال�شرتاطات الآتية:

اأ- تزويـــد �شئـــون الموانئ والمالحة البحرية باآلية العمل اأو العمليـــات وقوائم المن�شاآت والمعدات التي 
�شوف ُت�شتخَدم في مزاولة الخدمات.

ب- المتثـــال لالئحـــة الموؤهـــالت العلميـــة والعمليـــة للقاطر البحـــري بح�شب القرار رقـــم )1( ل�شنة 
1988ب�شاأن مزاولة اأعمال الإر�شاد والَقْطر بموانئ البحرين.

ج- تزويـــد �شئون الموانئ والمالحة البحريـــة بالمعلومات الخا�شة بكل المعدات والقاطرات والقوارب 
التي �شيتم ا�شتخدامها و�شهادات ترخي�شها. 
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د- اأية م�شتندات اأو وثائق اأخرى تطلبها �شئون الموانئ والمالحة البحرية.

مادة�)10(
خدمات�ت�سليح�ال�سفن

يجب على طالب الرتخي�س ملزاولة خدمات ت�شليح ال�شفن، تقدمي البيانات والوثائق وامل�شتندات،  
وا�شتيفاء ال�شرتاطات الآتية:

اأ - اأن يكـــون لـــدى الم�شئوليـــن التنفيذيين والعاملين لـــدى طالب الترخي�س خبـــرات كافية في مجال 
ت�شليح ال�شفن ل تقل عن خم�س �شنوات.

ب - توفير المعدات والأدوات ال�شرورية ذات الكفاءة، والحر�س على تطبيق معايير ال�شالمة في جميع 
الأعمال.

ج - تعيين �شابط �شالمة ومدير اإ�شالح ال�شفن.
ـــزة بالمعدات والتجهيزات الالزمة للقيام بمختلف عمليات الإ�شالح وال�شيانة،  د - توفير ور�شة مجهَّ

بالإ�شافة اإلى توفير معدات ال�شالمة العامة ومكافحة الحريق.
ا�شين حا�شلين على �شهـــادة غْط�س معتَرف بها، في حالة اأعمـــال الإ�شالح وال�شيانة  هــــ - تعييـــن غطَّ

والتنظيف لالأجزاء المغمورة من بَدن ال�شفينة تحت �شطح البحر. 

مادة�)11(
خدمات�تزويد�ال�سفن�بالوقود�واملاء�)خدمات�الإمداد�البحري(�

الإمداد  )خدمات  واملاء  بالوقود  ال�شفن  تزويد  خدمات  ملزاولة  الرتخي�س  طالب  على  يجب 
البحري(، تقدمي البيانات والوثائق وامل�شتندات، وا�شتيفاء ال�شرتاطات الآتية:

اأ - بيـــان ل�شئون الموانئ والمالحة البحرية مو�شحة بـــه معلومات عن جميع المعدات الم�شتخدمة في 
ممار�شـــة الن�شاط، والتي يجـــب اأن تكون مطابقة تمامـــًا للتعليمات ال�شادرة عـــن  �شئون الموانئ 

والمالحة البحرية، وخا�شعة للموا�شفات القيا�شية الدولية والمعايير المعتَمدة دوليًا. 
ب - تقديم وثيقة تاأمين �شد التلوث البحري. 

ج - تقديم خطة مكافحة التلوث معتَمدة من قبل الجهة الحكومية المخت�شة.
لة في مملكة البحرين وذات بَدن مزدوج.  د - اأْن تكون ال�شفن الم�شتخَدمة م�شجَّ

�شـــة للقيام بالخدمـــات، وم�شتوفية  هــــ - اأْن تكـــون جميع المعـــدات والآليات وال�شفـــن والقوارب مرخَّ
لال�شتراطات المطلوبة. 
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مادة�)12(
�خدمات�الإر�ساد�البحري

يجب على طالب الرتخي�س ملزاولة خدمات الإر�شاد البحري، تقدمي البيانات والوثائق وامل�شتندات، 
وا�شتيفاء ال�شرتاطات الآتية:

اأ - تزويـــد �شئون الموانئ والمالحة البحرية باآلية العمـــل اأو العمليات وقوائم المن�شاآت والمعدات التي 
�شوف ُت�شتخَدم في مزاولة الخدمات.

ب - عْقد تاأجير اأو ملكية المبنى الم�شتخَدم.
ج - اأن يكون لديه َّ معتَمد من �شئون الموانئ والمالحة البحرية، للموانئ والأر�شفة  والمناطق المينائية 

التي �شوف ُت�شتخَدم  لمزاولة خدمات الإر�شاد.
د - المتثـــال لالئحـــة الموؤهـــالت العلميـــة والعمليـــة للقاِطر البحري بح�شـــب القرار رقـــم )1( ل�شنة 

1988ب�شاأن مزاولة اأعمال الإر�شاد والَقْطر بموانئ البحرين.
هـ - تزويد �شئون الموانئ والمالحة البحرية بالمعلومات الخا�شة بكل المعدات والقاطرات  والقوارب 

التي �شيتم ا�شتخدامها و�شهادات ترخي�شها.
و - اأية م�شتندات اأو وثائق اأخرى تطلبها �شئون الموانئ والمالحة البحرية.

مادة�)13(
خدمات�اإدارة�وت�سغيل�املوانئ�العامة�واخلا�سة

يجب على طالب الرتخي�س ملزاولة خدمات اإدارة وت�شغيل املوانئ العامة واخلا�شة، تقدمي البيانات 
والوثائق وامل�شتندات، وا�شتيفاء ال�شرتاطات الآتية:

اأ - �شهادات عدم ممانعة من الجهات الحكومية المعنية للعمل في الميناء اأو الر�شيف البحري.
ب - خطة لإزالة المخلَّفات معتمدة ِمن ِقَبل الجهة الحكومية المعنية.

بات اأو الن�شكابات معتَمدة ِمن ِقَبل الجهة الحكومية المعنية.  ج - خطة لمكافحة التلوث والت�شرُّ
د - الر�شومات الهند�شية المعتَمدة للميناء اأو الر�شيف الخا�س ِمن ِقَبل الجهات الحكومية المعنية.

نة الدولية لأمن ال�شفن والمرافق المينائية، للموانئ التي ت�شتقبل  هــــ - �شهادة امتثال لمتطلبات المدوَّ
رحالت دولية.

و - تقديم بيان ل�شئون الموانئ والمالحة البحرية مو�شحة به معلومات عن جميع المعدات  والأجهزة 
الم�شتخَدمـــة التي �شوف ُت�شتخَدم لمزاولة الخدمات، واأْن تكـــون مطاِبقة للتعليمات ال�شادرة عن 

�شئون الموانئ والمالحة البحرية، وخا�شعة للموا�شفات القيا�شية والمعايير المعتَمدة دوليًا.
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ز - توفيـــر معدات اآمنة وذات جودة عالية لعمليات الموانئ، مــطاِبقـــة للـــموا�شفات القيا�شية الدولية 
والمعايير المقبولة والمعتَمدة دوليا، واأْن تتم �شيانتها ب�شورة دورية.

ح - ن�شخة من عْقد تاأجير الأر�س اأو وثيقة الِمْلكية.
ط - �شهادة �شالمة معدات الحريق من الدفاع المدني.

نة عنوانه ورقم الت�شال والبريد الإلكتروني. ي - بيانات �شاملة عن رئي�س الميناء مت�شمِّ
ك - �شمـــان مالـــي بقيمة 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني لالأر�شفـــة الخا�شة بعمليات المناَولة 

والتفريغ.
ل - اأية م�شتندات اأو وثائق اأخرى تطلبها �شئون الموانئ والمالحة البحرية.

مادة�)14(
�خدمات�امل�سح�البحري

يجب على طالب الرتخي�س ملزاولة خدمات امل�شح البحري، تقدمي البيانات والوثائق وامل�شتندات، 
وا�شتيفاء ال�شرتاطات الآتية:

اأ - ال�شتمـــارة النموذجيـــة لمعاينة وفْح�ـــس وم�ْشح الـــوحـــدات البحرية التي ل تـخ�شـــع للـمعاهـدات 
�س لها. قة بختم ال�شركة المرخَّ اح الـبحري، وم�شدَّ الــدولية، مو�شحًا فـيها تـوقيع الــم�شَّ

ـــح فيه جميـــع الأجهزة الخا�شـــة بت�شغيل وتقديم الخدمـــات، واأنهـــا مــطابقة تمامًا  ب - كتـــاب مــو�شَّ
للـــموا�شفات القيا�شية الدولية والمعايير المقبولة والمعتَمدة دوليًا، وكذلك التي ُت�شِدرها الجهة 

المخت�شة في دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية ممثَّلة بوزارات النقل والموا�شالت فيها.
ج - معرفة كافية بقوانين ولوائح خدمات الفْح�س والمعاينة والتفتي�س والم�ْشح.

د - اأْن يكون لدى الأ�شخا�س الذين �شيتم مْنُحهم �شفة المعاِين والفاح�س والمفت�س للـوحدات البـحرية 
الـتي ل تـخ�شع للـمعـاهدات الـبحرية الـدولية وحمولتها اأقل من 500 )خم�شمائة( طن على الأقل، 

اأحد الموؤهالت الآتية:
اأعالي البحار، مع خبرة ل تقل عن �شنة واحدة على مْتن �شفن ل  تقل  ان  1 - �شهادة ربَّ

ية الإجمالية عن 500 )خم�شمائة( طن. نِّ حمولتها الطَّ
2 - �شهادة كبير مهند�شين، مع خبرة ل تقل عن �شنـة واحـدة على مـْتن الـ�شفـن ذات محرك 

�شعة الطاقة فيها ل تقل عن 1،500 )األف وخم�شمائة( كيلو وات.
3 - �شهـادة �شـابط بحري اأول، مع خبرة ل تقل عن �شنتين على مْتن ال�شفن التي ل تقل 

ية الإجمالية عن 500 )خم�شمائة( طن. نِّ حمولتها الطَّ



العدد: 3322 – الخميس 13 يوليو 2017

19

4 - �شهادة �شابط بحري، مع خبرة ل تقل عن ثالث �شنوات على مْتن ال�شفن التي ل تقل 
ية الإجمالية عن 500)خم�شمائة( طن. نِّ حمولتها الطَّ

5 - �شهادة مهند�س بحري ثان، مع خبرة ل تقل عن �شنتين على مْتن ال�شفن ذات محرك 
�شعة الطاقة فيها ل تقل عن 1،500)األف وخم�شمائة( كيلو وات.

ذات  الـ�شفن  مْتن  على  �شنوات  ثالث  تقل عن  ل  مـع خبرة  بـحري،  مـهند�س  �شـهادة   -  6
محرك �شعة الطاقة فيها ل تقل عن 1،500)األف وخم�شمائة( كيلو وات.

7 - �شـهادة بكـالوريو�س في علـوم الـهند�شـة الميكانيكية، مع خبرة في الم�ْشح البحري و/ 
اأو في مجال ال�شيانة البحرية اأو اأحوا�س اإ�شــالح ال�شفن، ل تقل عن ثالث �شنوات. 

8 - �شهادة بكـالوريو�س في عـلوم الـهند�شة البحرية ) هند�شة بناء ال�شفن (، وخبرة ل تقل 
عن ثالث �شنوات في مجال بناء ال�شفن اأو في اأحوا�س بناء واإ�شالح ال�شفن.

9 - �شهادة معتَمدة في مجـال الــم�ْشح البحري اأو ال�شالمة البحرية، مع خـبرة في الم�شح 
البحري و/ اأو في ال�شيانة البحرية اأو اأحـوا�س اإ�شالح ال�شفن، ل تقل عن ثالث �شنوات.

مادة�)15(
وكيل�ال�سحن�البحري

والوثائق  البيانات  تقدمي  البحري،  ال�شحن  وكيل  خدمات  ملزاولة  الرتخي�س  طالب  على  يجب 
وامل�شتندات، وا�شتيفاء ال�شرتاطات الآتية:

اأ - تزويـــد �شئون الموانئ والمالحة البحرية باآلية العمـــل اأو العمليات وقوائم المن�شاآت والمعدات التي 
�شوف ُت�شتخَدم في مزاولة الخدمات.

ب - اأْن يكـــون لـــدى الم�شئوليـــن التنفيذيين  خبرات كافية، ل تقل عن خم�ـــس �شنوات في مجال �شْحن 
وتخزين الب�شائع. 

ج - الح�شول على ت�شريحْ  وتخزين الب�شائع الخطرة من الجهات الحكومية المعنية. 

مادة�)16(
وكيل�ال�سفن

الوثائق  البيانات وا�شتيفاء  تقدمي  ال�شفن،  وكيل  خدمات  ملزاولة  الرتخي�س  طالب  على  يجب 
وامل�شتندات، وال�شرتاطات الآتية:

اأ  - تقديم مذكرة تفاهم مع ال�شركات المالحية التي �شيتم التعامل معها.
ب  - تزويد �شئون الموانئ والمالحة البحرية باآلية العمل اأو العمليات وقوائم المن�شاآت والمعدات التي 
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�شوف ُت�شتخَدم في مزاولة الخدمات.
ج  - تقديم �شمان مالي بقيمة 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، )ما عدا وكالء ال�شفن التقليدية 

والخ�شبية(.
د - اأْن يكـــون لـــدى الم�شئوليـــن التنفيذيين  خبرات كافية، ل تقل عن خم�ـــس �شنوات في مجال ال�شفن 

وخطوط المالحة. 

مادة�)17(
)Stevedoring(خدمات�ال�سحن�والتفريغ�

يجب على طالب الرتخي�س ملزاولة خدمات ال�شحن والتفريغ، تقدمي البيانات وا�شتيفاء الوثائق 
وامل�شتندات، وال�شرتاطات الآتية:

اأ - اأن يكون لدى الم�شئولين التنفيذيين  خبرات منا�شبة، ل تقل عن خم�س �شنوات في مجال  التحميل 
والتفريغ.

ب - اأن يكـــون لدى طالب الترخي�س اأعداد كافية مـــن المعدات والَعَمالة، بما يتنا�شب مع حجم العمل 
في الموانئ والأر�شفة الخا�شة.

ج - تقديم خطة لالأمن وال�شالمة في الموانئ .
د - تزويـــد �شئون الموانئ والمالحـــة البحرية باآلية العمل اأو العمليات وقوائم المن�شاآت والمعدات التي 

�شوف ُت�شتخَدم في مزاولة الخدمات. 
هـ  - اأْن تكون المعدات الم�شتخدمة قد اجتازت الفح�س وحا�شلة على الترخي�س الفني لت�شغيلها.

و - اأْن يتم تدريب العاملين في خدمات ال�شحن والتفريغ بح�شب ا�شتراطات الأمن وال�شالمة في العمل.

مادة�)18(
خدمات�ت�سغيل�واإدارة�ال�سفن

البيانات وا�شتيفاء  تقدمي  ال�شفن،  واإدارة  ت�شغيل  خدمات  ملزاولة  الرتخي�س  طالب  على  يجب 
الوثائق وامل�شتندات، وال�شرتاطات الآتية:

اأ - وثيقة امتثال )Document of Compliance( �شادرة با�شمه من �شئون الموانئ والمالحة البحرية 
اأو من اإحدى هيئات الت�شنيف المعتَمدة َّ ِمن ِقَبلها.

ه مملكة البحرين يكون م�شئوًل  ل على الياب�شة )Designated Person Ashore( مقرُّ ب- موظف مخوَّ
ـــد ومتابعة عمليات ت�شغيل ال�شفينة وخا�شة ما يتعلق منهـــا بال�شالمة ومْنع التلوث وتوفير  عـــن ر�شْ
ل على وثيقة المتثال  ْعم على الياب�شة. ويجب اأْن يظهر ا�شم الموظف المخوَّ المـــوارد الكافية والدَّ
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المذكورة في الفقرة )اأ(. 
نة ال�شالمة  م  التقييم الـــدوري ال�شنوي لفعالية نظام اإدارة ال�شالمة ِوْفقًا لمدوَّ ج - قواعـــد مكتوبة تنظِّ

.)ISM Code( الدولية
د - تزويـــد �شئون الموانئ والمالحـــة البحرية باآلية العمل اأو العمليات وقوائم المن�شاآت والمعدات التي 

�شوف ُت�شتخَدم في مزاولة الخدمات.

مادة�)19(
خدمات�امل�ساعدات�املالحية

يجب على طالب الرتخي�س ملزاولة خدمات امل�شاعدات املالحية، تقدمي البيانات وا�شتيفاء الوثائق 
وامل�شتندات، وال�شرتاطات الآتية:

اأ - اأْن يكـــون لـــدى الم�شئولين التنفيذييـــن والعاملين لديه، خبرات كافية ل تقـــل عن )5( �شنوات في 
مجال الم�شاعدات المالحية.

ب- اأْن تكـــون لديـــه اأنظمـــة وقواعد مطاِبقـــة لأنظمة التحاد الدولـــي للم�شاعـــدات المالحية للهيئات 
المالحيـــة )IALA(، ويجـــب اأن ت�شتمـــل على المعـــدات التي �شيتـــم ا�شتخدامها وطـــرق التركيب 

وال�شيانة. 

مادة�)20(
خدمات�تدوير�ال�سفن

الوثائق  البيانات وا�شتيفاء  تقدمي  ال�شفن،  تدوير  خدمات  ملزاولة  الرتخي�س  طالب  على  يجب 
وامل�شتندات، وال�شرتاطات الآتية:

اأ - واجهة بحرية مالئمة وكافية، ل توؤثر على حركة اأو مرور ال�شفن.
ـــط معتَمـــد من �شئون الموانـــئ والمالحة البحريـــة للر�شيف الذي تتم فيـــه عمليات تقطيع  ب - مخطَّ
ح فيه موقـــع التقطيع وَمخارج الطـــوارئ، وموقع معـــدات مكافحة الحريق  وتدويـــر ال�شفـــن، مو�شَّ

والتلوث البحري.
ـــب اإر�شـــادي معتَمد من �شئون الموانـــئ والمالحة البحرية لإجـــراءات ال�شالمة واإعادة  ج - توفيـــر ُكَتيِّ

تدوير ال�شفن، والجْرد والتعامل مع المواد الخطرة.
ـــح فيه معلومات عن جميع الأجهزة الخا�شة التي �شوف ُت�شتخَدم في مزاولة الخدمات،  د - بيـــان مو�شَّ
واأْن تكـــون مطاِبقة تمامـــًا للتعليمات ال�شادرة عـــن �شئون الموانئ والمالحـــة البحرية، وخا�شعة 

للموا�شفات القيا�شية الدولية والمعايير المقبولة المعتَمدة دوليًا. 
هـ - خطة لإزالة المخلَّفات معتَمدة ِمن ِقَبل المجل�س الأعلى للبيئة.

و - خطة اأمن و�شالمة معتَمدة من قبل الدفاع المدني.
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مادة�)21(
خدمات�النقل�البحري�للركاب

البيانات وا�شتيفاء  تتقدمي  للركاب،  البحري  النقل  ملزاولة خدمات  الرتخي�س  يجب على طالب 
الوثائق وامل�شتندات، وال�شرتاطات الآتية:

�شة ِمن ِقَبل �شئون الموانئ والمالحة البحرية. اأ  - اأْن تكون جميع الأر�شفة مرخَّ
ب - تحديد الم�شارات البحرية والمناطق المراد مزاولة العمل فيها، واأْن تكون معتَمدة من قبل �شئون 

الموانئ والمالحة البحرية والجهات المعنية.
�شة لـــدى �شئون الموانئ والمالحة  لة ومرخَّ ج  - بيانـــات �شاملة عن ال�شفـــن والقوارب، واأْن تكون م�شجَّ

البحرية اأو خفر ال�شواحل.
رة لطالب الترخي�س بعقد مَوثَّق. د  - اأْن تكون جميع ال�شفن والقوارب مملوكة اأو موؤجَّ

هــــ- تقديم بيان ل�شئـــون الموانئ والمالحة البحرية مو�شحة فيه معلومات عن خطة ال�شالمة والنقاذ 
الم�شتخدمة في مزاولة الن�شاط.

زة بجميع معدات ال�شالمـــة ومكافحة الحريق والأجهزة المالحية  و - اأْن تكـــون ال�شفن والقوارب مجهَّ
واأجهزة الت�شال. 

ز - وثيقة تاأمين �شامل على الركاب في جميع المرافق وعلى ظهر ال�شفينة.
ن فيه كافة البيانات الخا�شة بها، وعلى الأخ�س بيانات الركاب والإبحار  ح - م�ْشك �شجل للرحالت تدوَّ

وجاهزية معدات ال�شالمة قبل اأية رحلة.
ط  - تحديد خطة وكيفية نظام الإبالغ والتوا�شل بين ال�شفن والقوارب والمرفاأ.

ي - خطة �شيانة دورية لالأ�شطول الم�شتخَدم في ممار�شة الن�شاط.
ل ويحمل �شهـــادات معترفًا بها ِمن ِقَبل �شئون الموانئ  ك  - اأْن يكـــون لـــدى طالب الترخي�س طاقم موؤهَّ
والمالحـــة البحرية، واأْن يتم تدريبـــه ب�شكل دوري على ا�شتخدام معدات ال�شالمة وو�شائل الإبحار 

والمناورة الآمنة والتعامل مع الركاب في حالت الطوارئ.
ل - الح�شـــول علـــى المواَفقات من الجهات الحكومية ذات العالقـــة في حالة ا�شتخدام خدمات النقل 

البحري للركاب لأغرا�س �شياحية.

الفرع�الثالث
اإ�سدار�الرتخي�س

مادة�)22(
به  املرفقة  وامل�شتندات  والوثائق  الرتخي�س  بدرا�شة طلب  البحرية  واملالحة  املوانئ  �شئون  تقوم 
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بعد ا�شتيفاء جميع امل�شتندات املطلوبة، وترفع تو�شيتها لوكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية 
خالل ع�شرة اأيام من التاريخ املعتَمد لتقدمي الطلب للبتِّ النهائي فيه، والذي ي�شُدر قراره باملوافقة اأو 

ف�س خالل مدة ل جتاوز خم�شة واأربعني يومًا من التاريخ املذكور.  بالرَّ
وُيعترَب انق�شاء هذه املدة دون رد مبثابة رْف�س للطلب. فاذا انتهت درا�شة الطلب اإلى رف�شه وَجب 

بًا.  اأْن يكون قرار الرف�س م�شبَّ
ولطالب الرتخي�س التََّظلُّم من القرار ال�شادر برْف�س طلبه اإلى الوزير، وذلك خالل مدة ل تتجاوز 
ثالثني يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار، ويتم البتُّ يف التََّظلُّم خالل ثالثني يومًا، وُيعترَب انق�شاء هذا 

امليعاد دون رد مبثابة رْف�س للتََّظلُّم.  

مادة�)23(
 يف حالة املوافقة على طلب الرتخي�س تقوم �شئون املوانئ واملالحة البحرية باإ�شدار الرتخي�س 

ر.  �س له ب�شداد اأجر الرتخي�س املقرَّ ه لهذا الغر�س، وذلك بعد قيام املرخَّ طبقًا للنموذج الذي ُتِعدُّ

مادة�)24(
نها فيه - على األ  دها �شئون املوانئ واملالحة البحرية وُتَبيِّ يكون الرتخي�س �شاحلًا للمدة التي حتدِّ

تزيد على �شنتني -، وتدور �شالحية الرتخي�س وجودًا وعَدمًا مع �شالحية ال�شجل التجاري.

مادة�)25(
يكون الرتخي�س ال�شادر مبوجب هذه الالئحة �شخ�شيًا ملن �شدر الرتخي�س با�شمه، ول يجوز 

التنازل عنه للغري.

مادة�)26(
�س بها، كما  �س له اأي احتكار لتقدمي اخلدمات املرخَّ ل يرتتب على اإ�شدار الرتخي�س مْنح املرخَّ

ل يخل بحق �شئون املوانئ واملالحة البحرية يف تقدمي اخلدمات بنف�شها اأو باإ�شدار تراخي�س للغري. 

الف�سل�الثالث
�س�له التزامات�املرخَّ

مادة�)27(
ميكن  بحيث  عمله  مبقر  ظاهر  مكان  يف  له  ال�شادر  الرتخي�س  اإبراز  له  �س  املرخَّ على  يجب 

م�شاهدته ب�شهولة.
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مادة�)28(
َقيُّد با�شرتاطات الأمن وال�شالمة يف مزاولة اخلدمات البحرية،  �س له اللتزام والتَّ يجب على املرخَّ

واأْن يوفر مكانًا وطرقًا اآمنة للعمل يف جميع الأوقات، ووفقًا لأف�شل املمار�شات الدولية.

مادة�)29(
�س له توفري التدريب املنا�شب يف جمال الأمن وال�شالمة للعاملني املخت�شني لديه،  يجب على املرخَّ

وذلك بالتن�شيق مع �شئون املوانئ واملالحة البحرية والأطراف املعنية بذلك. 

مادة�)30(
�س بها بكفاءة وم�شتوى عاٍل من الحرتافية،  �س له تقدمي اخلدمات البحرية املرخَّ يجب على املرخَّ
واأْن يتقيَّد يف ذلك باأية تعليمات اأو توجيهات ُت�شِدرها �شئون املوانئ واملالحة البحرية. ودون الإخالل 

بعمومية ما تقدم،  يجب عليه ما يلي:
اأ -  اأداء واجباته تجاه عمالئه وموكليه باأمانة ونزاهة وحيادية.

ب - تطبيق معيار لالأهلية على جميع الخدمات، وذلك لأداء العمل بكفاءة وجدية واجتهاد. 
ج - اللتزام بجميع القوانين واللوائح ذات العالقة. 

د - الحر�س والعناية الواجبة للحماية من الممار�شات الحتيالية.  
لين. هـ - العناية الواجبة عند التعامل مع الأموال نيابة عن الموكِّ

و - تطبيق اأف�شل الممار�شات والمعايير في اأدائه لعمله، واإلزام تابعيه ووكالئه ومقاوليه بذلك.

مادة�)31(
املوانئ  �شئون  دها  حتدِّ التي  واملعدات  التجهيزات  من  اأدنى  حد  توفري  له  �س  املرخَّ على  يجب 

�س بها. واملالحة البحرية، وتراها لزمة للقيام باخلدمات املرخَّ

مادة�)32(
الإخالل  الأ�شكال. ومع عدم  باأيِّ �شكل من  للغري  الرتخي�س   التنازل عن  له  �س  للمرخَّ ل يجوز 
بحق �شئون املوانئ واملالحة البحرية يف اإلغاء الرتخي�س، يتم حتميله كافة التَِّبعات املالية املرتتبة على 

املخالفة.
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مادة�)33(
�س له اأْن يقوم باأيِّ عمل اأو ن�شاط مخالف للغر�س الذي ُمِنح الرتخي�س له من اأجله،  ل يجوز للمرخَّ
�س له  ويف حالة مخالفة ذلك، يجوز ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية اإنهاء الرتخي�س بعد اإنذار املرخَّ

باإزالة املخالفة وعدم ا�شتجابته. 

مادة�)34(�
�س له اإبالغ �شئون املوانئ واملالحة البحرية باأية تغيريات اأو تعديالت ُيجِريها على  يجب على املرخَّ
ه  هة على مقرِّ ه، وفى حالة عدم الإبالغ تكون كافة املرا�شالت واملكاتبات املوجَّ البيانات اخلا�شة مبقرِّ

الثابت لديها �شارية يف مواجهته، وُمْنِتجة لكافة اآثارها القانونية.

مادة�)35(
�س له باإخطار �شئون املوانئ واملالحة البحرية باأية تغيريات اأو تعديالت بعقد التاأ�شي�س  يلتزم املرخَّ

اأو ال�شجل التجاري، خالل �شبعة اأيام من حدوث التغيري .

مادة�)36(
�س له ب�شداد الأجور والغرامات وكافة امل�شتحقات اأيًا كان نوعها واملرتتبة على اإ�شدار  يلتزم املرخَّ

�س بها. الرتخي�س وتقدمي اخلدمات املرخَّ

مادة�)37(
�س له ِحْفظ و�شيانة ال�شجالت اخلا�شة مبعامالته املالية، والفواتري واحل�شابات  يجب على املرخَّ

والك�شوفات والبيانات والأوراق الأخرى ذات العالقة بخدمات ال�شْحن، ملدة ل تقل عن )5( �شنوات.

الف�سل�الرابع
جتديد�الرتخي�س�ووْقُفه�واإلغاوؤه�وانتهاوؤه�

الفرع�الأول
جتديد�الرتخي�س

مادة�)38(
�س له تقدمي طلب جتديد الرتخي�س قبل نهاية مدة �شريانه بفرتة ل تقل عن  يجب على املرخَّ
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دها �شئون املوانئ واملالحة البحرية، وعلى الأخ�س  �شتني يومًا، مرِفقًا به امل�شتندات والوثائق التي حتدِّ
ما يلي:

اأ - طلب التجديد.
ب - �شداد الأجر الم�شتَحق لتجديد الترخي�س.
ج - ن�شخة من ال�شجل التجاري �شارية المفعول.

مادة�)39(
يجب اأْن تكون كافة ال�شهادات والوثائق والت�شاريح �شاحلة و�شارية املفعول طوال مدة الرتخي�س. 

مادة�)40(
تتولى �شئون املوانئ واملالحة البحرية درا�شة الطلب ومرفقاته، واإ�شدار القرار املنا�شب يف �شوء 
القرار  كان  فاإذا  تقدميها.  على  يقوم  التي  اخلدمة  وجودة  بالتزاماته  ووفائه  التجديد  طالب  ية  جدِّ
بًا، ويخَطر به �شاحب ال�شاأن قبل انتهاء مدة ترخي�شه ب�شهر على الأقل،  ْف�س وَجب اأْن يكون م�شبَّ بالرَّ
ْف�س، على  ول�شاحب ال�شاأن التََّظلُّم من القرار للوزير خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ الإخطار بالرَّ

اأْن يتم البتُّ يف التََّظلُّم نهائيًا خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ تقدميه.

الفرع�الثاين
وْقف�الرتخي�س

مادة�)41(
�س له، ملدة ل تتجاوز �شتة  يجوز ل�شئون املوانئ و املالحة البحرية وْقف الرتخي�س ال�شادر للمرخَّ

اأ�شهر يف اأيٍٍّ من احلالت الآتية: 
�ـــس له لأحـــكام و�شروط الترخي�ـــس، اأو مزاولتـــه لإحدى الخدمـــات البحرية غير  اأ- مخالفـــة المرخَّ

�س بها. المرخَّ
�س له لأحكام القوانين اأو اللوائح اأو القرارات اأو التعليمات اأو الأنظمة المعمول بها  ب- مخالفة المرخَّ

ب�شئون الموانئ والمالحة البحرية.
�س له ال�شروط والأحكام الخا�شة بنْقل الب�شائع بمختلف اأنواعها، ومنها بولي�شة  ج - مخالفـــة المرخَّ
ال�شْحـــن وبيان و�شول ال�شفينة، اأو ف�شله في المتثال لتبادل البيانات والمعلومات الإلكترونية فيما 
ل الب�شائع  والتحذيرات �شد  يخ�ـــس ال�شفن والب�شائع ومتطلبات التعبئـــة وعالمات ال�شحن وف�شْ
الب�شائـــع ال�شارة والخطرة، كمـــا هو من�شو�س عليه في الممار�شـــات والقوانين الدولية المعمول 

بها.
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دة. د - عدم �شداد الأجور والغرامات اأو اأية م�شتحقات نا�شئة عن الترخي�س في المواعيد المحدَّ
�س بها لمدة  �س له باأية اأن�شطة اأو عمليات متعلقـــة بالخدمات البحرية المرخَّ هــــ  - عـــدم قيام المرخَّ

عام واحد اأو لمدة معينة تراها �شئون الموانئ والمالحة البحرية غير معقولة.
و - انتهاء �شالحية ال�شمان البنكي ال�شادر ل�شئون الموانئ والمالحة البحرية.

ز - انتهاء �شالحية، اأو عدم تجديد، الوثائق والت�شاريح و�شهادات عدم الممانعة.
ح -عدم الإبالغ عن التعديالت والتغييرات التي طراأت على بيانات عْقد التاأ�شي�س اأو ال�شجل التجاري، 

خالل �شبعة اأيام من حدوث التغيير.
دة. ط- تح�شيل تعريفة الخدمة بالزيادة عن الأ�شعار المحدَّ

ي - عدم مراعاة معايير جودة الخدمة. 

مادة�)42(
�س له ْ الرتخي�س موؤقتًا ملدة  يجوز ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية اأثناء اإجراء التحقيق مع املرخَّ

ل تزيد على ثالثني يومًا.

الفرع�الثالث
اإلغاء�الرتخي�س

مادة�)43(
�س له يف اأٍيٍّ من احلالت الآتية: ُيلغى الرتخي�س ال�شادر للمرخَّ

�س له قد ح�شل علـــى الترخي�س بناًء على  اأ - اإذا ثبـــت ل�شئـــون الموانـــئ والمالحة البحرية اأن المرخَّ
معلومات اأو م�شتندات غير �شحيحة.

�س له �شرطًا اأو اأكثر من �شروط الترخي�س. ب - اإذا فقَد المرخَّ
�س له اأو تم اإ�شهار اإفال�شه اأو �شْطب قيِده من ال�شجل التجارى.  ج - اإذا تمت ت�شفية المرخَّ

�ـــس لـــه ل�شئون الموانـــئ والمالحة البحريـــة م�شتندات اأو وثائـــق اأو معلومات غير  د - اإذا قـــدم المرخَّ
�شحيحة، �شواًء اأثناء �شريان الترخي�س اأو عند طلب تجديده.

�س له بالتنازل عن الترخي�س اأو بتاأجيره من الباطن اإلى الغير. هـ - قيام المرخَّ

مادة�)44(
يجوز ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية اإلغاء الرتخي�س يف احلالت التي يتم فيها وْقُفه اإذا انتهت 
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�س له باإزالة �شببه. مدة الوْقف ومل ميتثل املرخَّ

الفرع�الرابع
انتهاء�الرتخي�س

مادة�)45(
ينتهي الرتخي�س حكمًا يف اأيٍّ من احلالت الآتية:

دة له دون تجديدها. اأ - انتهاء المدة المحدَّ
�س له بغيرهـــا دون الح�شول علـــى الموافقة الم�شبقة من  ب - اندمـــاج ال�شخ�شيـــة العتبارية للمرخَّ

�شئون الموانئ والمالحة البحرية.
�س له. ج - اإلغاء الترخي�س بناًء على طلب المرخَّ

�س له.  د - انتهاء ال�شخ�شية القانونية للمرخَّ

الفرع�اخلام�س
التََّظلُّم

مادة�)46(
يجوز لذوي ال�شاأن التََّظلُّم كتابيًا اإلى الوزير من قرارات �شئون املوانئ واملالحة البحرية ال�شادرة 
على  يرد  اأْن  الوزير  وعلى  القرار.  ت�َشلُّم  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  خالل  اإلغائه،  اأو  الرتخي�س  باإيقاف 

التََّظلُّم خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه، واإل ُعّد ذلك مبثابة رْف�س للتََّظلُّم. 

الف�سل�ال�ساد�س
الرقابة�والتفتي�س

مادة�)47(
يحق ملوظفي �شئون املوانئ واملالحة البحرية الذين يتم انتدابهم لهذا الغر�س، القيام بالتفتي�س 
يرونها ح�شب  اأو خالفه،  اأجهزة  اأو  اأوراق  اأو  �شجالت  اأية  وتدقيق  وفْح�ُس  له،  �س  املرخَّ اأعمال  على 

�س بها على الوجه ال�شحيح. �س له لالأعمال املرخَّ ق من اأداء املرخَّ تقديرهم لزمة للتََّحقُّ

مادة�)48(
ه ومن�شاآته، والطالع  �س له متكني املوظفني املنتَدبني للتفتي�س، من تفتي�س مقارِّ يجب على املرخَّ

�س بها. على امللفات وال�شجالت والبيانات الأخرى اخلا�شة بتقدمي الأعمال املرخَّ
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مادة�)49(
�شئون  تراه  الذي  الوقت  يف  ومخازنه،  وفروعه  الرئي�شي  ه  مقرِّ يف  له  �س  للمرخَّ التفتي�س  يجري 
ت�شهيل  له  �س  املرخَّ وعلى  لديه.  بها  املعمول  العمل  �شاعات  اأثناء  منا�شبًا  البحرية  واملالحة  املوانئ 

اإجراءات التفتي�س والتعاون التام مع املوظفني املنتَدبني، ومتكينهم من اإجراء التفتي�س. 

مادة�)50(
مبهمتهم  القيام  عن  للتفتي�س  املنتَدبني  املوظفني  اإعاقة  اأو  مْنع  تابعيه  اأو  له  �س  للمرخَّ يجوز  ل 
التعاون معهم. ويف حالة مخالفة ذلك يحق  اأو عدم  بيانات عنهم،  اأية  اإخفاء  اأو  اأو حْجب  قابية،  الرَّ
ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية بقرار من الوزير،ْ  اأو اإلغاء الرتخي�س- ح�شب الأحوال - وذلك دون 

الإخالل مبا ميكن اتخاذه من اإجراءات جنائية يف مثل هذه احلالة. 

مادة�)51(
ْبط الق�شائي، ال�شلطة الكاملة يف  لني �شفة ال�شَّ يكون ملوظفي �شئون املوانئ واملالحة البحرية املخوَّ
�س له، و�شبط اأية مخالفة لأحكام القانون وهذه الالئحة، والتََّحفُّظ علي اأية  التفتي�س على اأعمال املرخَّ

م�شتندات اأو �شجالت اأو اأوراق اأو اآلت اأو اأجهزة اأو اأيِّ �شيء متعلِّق بها.

الف�سل�ال�سابع
اأحكام�ختامية

مادة�)52(
ن  �س لهم، بحيث تدوَّ على �شئون املوانئ واملالحة البحرية الحتفاظ ب�شجالت خا�شة لقْيد املرخَّ

فيها جميع املعلومات والبيانات اخلا�شة بهم، على اأْن تت�شمن تلك ال�شجالت البيانات التالية:
اأ - ا�شم ال�شركة اأو الموؤ�ش�شة وعنوانها.

ب - ا�شم �شاحب الترخي�س ومقر اإقامته.
ج - ا�شم المدير الم�شئول.

د - رقم وتاريخ الترخي�س ورقم وتاريخ تجديد الترخي�س.
دها �شئون الموانئ والمالحة البحرية. هـ - اأية بيانات اأخرى تحدِّ

مادة�)53(
نِ  فيها كافة  �س له اأْن مي�شك دفاتر جتارية و�شجالت اأ�شولية منتِظمة، واأْن يدوِّ يجب على املرخَّ
واملالحة  املوانئ  ل�شئون  يقدم  اأْن  عليه  ويجب  البحري،  ال�شْحن  بخدمات  اخلا�شة  املالية  معامالته 

البحرية ما تطلبه من بيانات عن كل ذلك. 
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مادة�)54(
واحل�شابات  والفواتري  املالية،  مبعامالته  اخلا�شة  ال�شجالت  ِحْفظ  له  �س  املرخَّ على  يجب   

والك�شوفات والأوراق الأخرى ذات العالقة بخدمات ال�شْحن، ملدة ل تقل عن )5( �شنوات.

مادة�)55(
�س له اأْن يقوم بتوفري جميع ال�شجالت املذكورة يف هذه الالئحة ل�شئون املوانئ  يجب على املرخَّ
واملالحة البحرية يف اأيِّ وقت، ول يجوز له رْف�س طلبها باأْخِذ ُن�َشٍخ منها اأو جزء من تلك ال�شجالت، كما 

ل يحق له اأْن ُيْخِفي اأو يتلف اأو يزيل اأيَّ جزء من تلك ال�شجالت.

�مادة�)56(
م بطلب احل�شول  يجب على كل َمن يقوم باأيٍّ من اخلدمات البحرية قبل العمل بهذه الالئحة، التََّقدُّ
على الرتخي�س خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بها، وذلك ل�شمان ا�شتمرارية تقدمي هذه اخلدمات، 
ويف حالة عدم تقدمي الطلب اأو تقدميه بعد امليعاد، ُتفَر�س غرامة ل تتجاوز 500 )خم�شمائة( دينار.

مادة�)57(
ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذه الالئحة.

مادة�)58(
على وكيل وزارة املوا�شالت ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية تنفيذ هذه الالئحة، وُيعمل بها من 

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

�� � � � �
وزير�املوا�سالت�والت�سالت�

كمال�بن�اأحمد�محمد�
�شدر في: 15 �شوال 1438هـ
المـوافــق: 9 يوليـــــــو 2017م


