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وزارة املوا�صالت واالت�صاالت
قرار رقم ( )2ل�سنة 2021
ب�ش�أن �شروط الت�سجيل وال�سالمة و�إجراءات احل�صول على ترخي�ص
املالحة لل�سفن ال�صغرية التي تقِـل حمولتها الإجمالية عن مائة وخم�سني طناً
وزير الموا�صالت واالت�صاالت:
بعد االطالع على القانون رقم ( )11ل�سنة  2014باملوافقة على الئحة ال�سالمة اخلا�صة
بال�سفن ذات احلموالت ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية يف دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة  2020ب�ش�أن قواعد الت�سجيل وال�سالمة واملراقبة
اخلا�صة بال�سفن ال�صغرية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
الف�صل الأول
تعاريف
مادة ()1

تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املب َّيـنة قرين كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
خالف ذلك:
الإدارة المخت�صة� :شئون الموانئ والمالحة البحرية بوزارة الموا�صالت واالت�صاالت.
مالك ال�سفينة �أو المالك :ال�شخ�ص الذي ت�صدُر با�سمه �شهادة ت�سجيل �سفينة �صغيرة.
ربان ال�سفينة :ال�شخ�ص المجاز قانون ًا للقيام ب�أعمال قيادة ال�سفينة ويكون م�سئو ًال عنها.
مجهِّ���ز ال�سفين���ة :حائز ال�سفينة الذي يقوم با�ستثمارها لح�سابه بو�صفه مالك ًا �أو م�ست�أجر ًا لها،
و ُيـعت َبـر المالك مج ِّهز ًا حتى يث ُبـت العك�س.
الم�ستخدمين ب�أية �صفة
الراك���بُّ � :أي ف���رد على ال�سفين���ة بخالف طاقم ال�سفينة �أو العاملي���ن �أو
َ
كانت لأداء عمل على ظهر ال�سفينة.
�سفينة الركاب�	:أية �سفينة تحمل ركاب ًا بخالف �أفراد الطاقم.
ال�سفن التقليدي���ة :ال�سفن ذات البناء التقليدي الخ�شبي ،وال�سفن الم�ص َّمـمة على �شاكلتها من
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ـ�ستخدم لأغرا�ض ال�صيد ون ْقـل الب�ضائع �أو ن ْقـل الركاب وخالفه.
مادة الألياف الزجاجية و ُت َ
ـ�ستخدم في عمليات ال َق ْـطر وج ِّر ال�سفن.
�سفن ال َق ْـطر :ال�سفن التي ُت َ
مخ�صـ�صة لن ْقل المعدات والأدوات
�سفن الخِ ـدْمات� :سفن ال َق ْـطر و�سفن ن ْقـل الب�ضائع و�أية �سفن َّ
والآالت ِم���ن و�إل���ى ال َمـرافق المينائي���ة والمن�ش�آت التابعة له���ا �أو ِمـن و�إلى �سف���ن �أخرى وال�سفن
الم�ستخدمة لأغرا�ض تجارية.
َ
�سفن الغو�ص :ال�سفن المج َّهـزة لأغرا�ض الغو�ص وم�ستلزماته� ،سوا ًء كانت لال�ستخدام الخا�ص
�أو للأغرا�ض التجارية.
�سفن الب�ضائع� :أية �سفينة خالف �سفن الركاب.
ـ�ستخدم في �صيد �أو َجـ ْنـي �أو زراعة الأ�سماك �أو غيرها من الموارد البحرية
�سفن ال�صيد� :سفن ُت َ
الحية ،و ُيـ�شت َرط ا�ستيفا�ؤها لكافة ال�شروط ال�صادرة من �إدارة الرقابة البحرية.
ال�سف���ن ال�شراعي���ة� :أية �سفينة مز َّودة ب�أ�شرعة كافية لت�سييرها �سوا ًء كانت مز َّودة �أو غير مز َّودة
م�ساعـدة.
بو�سائل د ْفـع ميكانيكية ِ
�سفينة ُنـزهة :ال�سفينة المعدة لال�ستخدام الخا�ص� ،سواء لل ُّنـزهة البحرية �أو ال�صيد �أو الغو�ص
�أو نحوها من الأن�شطة البحرية ذات الطابع غير التجاري.
ال�سف���ن ذات الق���اع الزجاجي :ال�سفن التي يكون قاعها �أو �أجزاء منه م�صنوع ًا من مواد زجاجية
ومحج���ور ًا ب�صندوق ُم ْـحـ َكـ���م يرتفع عن م�ستوى �سط���ح الماء ،وت�سري عليه���ا الأحكام المتعلقة
ب�سفن الركاب ِو ْفـق ًا لعدد الركاب الذين تحملهم.
الدراجات المائية:
(الجـ���تْ ْ�سـكِـي)ِ :وح���دة بحرية عائمة يجل�س عليها الراكب وت�سير بمحركات بوا�سطة مقب�ض يد
َ
الراكب.
قارب النجاة :قارب َّ
ـ�ستخدم للإنقاذ ،ويكون عادة فوق الزوارق الكبيرة،
مطـاطي �صغير الحجم ُي َ
ويمكن �أن يكون ج�سمه �صلب ًا وقادر ًا على المحافظة على االتزان.
ط َّواف���ات النج���اة� :صندوق بداخله قارب َّ
ـ�ستخدم عند
�سح���ب الحبل بقوة و ُي َ
مطـاطي ُيـفتح عند ْ
تع ُّر�ض ال�سفينة للغرق.
عوامة نجاة :طوق دائري م�صنوع من الفلين ال�صلب ب ْق ْـطر ( )18بو�صة ُيـ�ستع َمـل للإنقاذ.
ُ�سـترة نجاة�ُ :سـترة يرتديها ال�شخ�ص ليطفو فوق �سطح الماء و ُتـ�ستع َمـل للإنقاذ.
جه���از ال َّتـ َعـ��� ُّرف على ال�سف���ن ( :)Transponderجهاز �إر�س���ال وا�ستقبال ال�سلكي مملوك لوزارة
الداخلي���ة ُيـ َثـ َّبـت على ال�سفن ال�صغيرة ،يعمل على �إر�سال بيانات ال�سفينة (الهوية ،الموقع ،خط
ال�سير وال�سرعة) �إلى مركز العمليات البحرية التابع لوزارة الداخلية.
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الف�صل الثاين
�شروط ت�سجيل ال�سفن ال�صغرية
مادة ()2

يكون ت�سجيل ال�سفن الواردة يف هذا القرار بنا ًء على طلب يق َّدم من مالكها �إىل الإدارة
املخت�صة ،م�شفوع ًا بامل�ستندات وال�شهادات املطلوبة قرين ٍّ
كل منها ،وذلك على النحو الآتي:
َّ
 -1متطلب���ات ت�سجي���ل �سفن ال�صي���د وال ُّنـزهة وال�شراعية وال�سفن الت���ي ال ُتـ�ستخدَم لأغرا�ض
تجارية:
ُيـ�شرتَط لت�سجيل هذه الأنواع من ال�سفن احل�ضور ال�شخ�صي ملالك ال�سفينة �أو َمـن يوكله لدى
الإدارة املخت�صة ،وملء النموذج املعد لطلب الت�سجيل ،مع �إرفاق البيانات وامل�ستندات الآتية:
�أ -بطاقة الهوية الأ�صلية لمالك ال�سفينة �سارية المفعول.
ـ�صـ َّنـعة محلي ًا.
ب -الن�سخة الأ�صلية من �شهادة المن�ش�أ لل�سفن ال ُم َ
ج� -شهادة ْ
ال�شطـب �أو المن�ش�أ الأ�صلية وع ْقـد البيع لل�سفن الم�ستو َردة.
د -البيان الجمركي لل�سفن الم�ستو َردة.
هـ -ا�ستالم ت�صريح لوحة ا�سم ال�سفينة و�أرقامها الجانبية.
و� -شهادة �سالمة ال�سفينة.
ز -ا�ستالم الإقرار الخا�ص لتركيب جهاز التَّـ َعـ ُّرف على ال�سفن (.)Transponder
(الجـتْ ْ�سـكِـي):
 -2متطلبات ت�سجيل الدراجات المائية َ
يُـ�شرتَط لت�سجيل الدراجات املائية َ
(اجل ْـت ْ�س ِـكـي) احل�ضور ال�شخ�صي ملالك الدراجة
�أو مَـن يوكله لدى الإدارة املخت�صة ،وملء النموذج املعد لطلب الت�سجيل ،مع �إرفاق البيانات
وامل�ستندات الآتية:
�أ -بطاقة الهوية الأ�صلية لمالك الدراجة �سارية المفعول.
ب -الن�سخة الأ�صلية من �شهادة المن�ش�أ للدراجات المحلية.
ج� -شهادة ْ
ال�شطـب �أو المن�ش�أ الأ�صلية وع ْقـد البيع للدراجات الم�ستو َردة.
د -البيان الجمركي للدراجات الم�ستو َردة.
هـ� -صورة الدراجة المائية.
ز -ا�ستالم ت�صريح الأرقام الجانبية.
ح� -شهادة �سالمة الدراجة المائية.
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ط� -شهادة الت�أمين الأ�صلية �سارية المفعول مع ختْـم على اال�ستمارة �إذا كان المالك �شركة.
 -3متطلب���ات ت�سجي���ل �سفن الخِ ـ ْدم���ات والق ِْـطـر وال���ركاب والب�ضائع وال�سفن الت���ي ُتـ�ستخدَم
لأغرا�ض تجارية:
ُيـ�شرتَط لت�سجيل هذه الأنواع من ال�سفن ،تقدمي طلب من مالك ال�سفينة �أو َمـن يو ِّكـله لدى
الإدارة املخت�صة ،وملء النموذج املعد لطلب الت�سجيل ،مع �إرفاق البيانات وامل�ستندات الآتية:
�أ -ا�س���م ال�سفين���ة الحال���ي و�أ�سما�ؤها ال�سابقة ،وال يج���وز �أن تحمل ال�سفينة ا�س���م �سفينة �أخرى
م�سجـلة.
َّ
ب� -شه���ادة المن�ش�أ تب ِّيـن تاري���خ ومكان �إن�شاء و�أبعاد ال�سفينة� ،أو �إق���رار من مقدِّ م الطلب بعدم
معرفته تاريخ بناء ال�سفينة �أو مكان �إن�شائها.
ج� -سبب اكت�ساب الملكية.
د -نوع ال�سفينة ونوع المحرك وقوته.
وعـمق ًا.
وعـر�ض ًا ُ
هـ�	-أبعاد ال�سفينة طو ًال َ
و -حمولة ال�سفينة الإجمالية وال�صافية.
ز -ا�سم ولقب ومهنة وم ْو ِطـن وجن�سية المالك �أو المالكين على ال�شيوع ،مع بيان ح�صة ٍّ
كل منهم.
ح -ا�سم مج ِّهـز ال�سفينة ولقبه ومهنته وجن�سيته وم ْو ِطـنه.
ط -الحقوق العينية المترتبة على ال�سفينة.
الح ُـجـوز التي ُو ِّقـعت على ال�سفينة.
يُ -
ك -ن�سخة من �شهادة الت�سجيل في البلد ال�سابق.
ل -ن�سخة عن ال�سجل التجاري بن�شاط بحري منا�سب لنوع ال�سفينة المراد ت�سجيلها.
م� -شهادة ْ
ال�شطـب لل�سفن الم�ستو َردة.
ن� -شهادة �صادرة من �إحدى �شركات الإ�شراف البحري المعت َمـدة �أو �شهادة �سالمة ال�سفينة من
ِقـ َب���ل الإدارة المخت�صة ت�ؤكد ا�ستيفاء �شروط ال�سالم���ة الواردة في هذا القرار ،وفي �أحكام
المعاهدات الدوليـة ،والئحـة ال�سـالمـ���ة الخا�صـة بـال�سـفن ذات الحـمــوالت ال�صـغيـرة التـي
وحجـم ال�سفينة.
ال ت�شملها المعاهدات البحرية الدولية ،وذلك بنا ًء على نوع ْ
�س� -شهادة الركاب من �إحدى �شركات الإ�شراف المعت َمـدة وذلك ل�سفن الركاب.
وعلى طالب الت�سجيل� أنْ يرفق بالطلب جميع امل�ستندات والوثائق الالزمة لإثبات �صحة
البيانات املتقدمة وعلى الأخ�ص ملكيته لل�سفينة وجن�سيته وع ْقـد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو �صورة ر�سمية
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منه �إذا كان املالك �شركة .ويحتفظ مكتب ت�سجيل ال�سفن ب�أ�صول امل�ستندات والوثائق املق َّدمة �أو
ب�صورة ر�سمية منها.

مادة ()3
تغيري ا�سم وموا�صفات ال�سفينة اجلوهرية

ال يجوز ملالك ال�سفينة تغيري ا�سمها وموا�صفاتها اجلوهرية التي قد ت�ؤ ِّثـر على توازنها �أو
�أبعادها �أو �أو�صافها املذكورة يف �شهادة الت�سجيل �إال مبوافقة الإدارة املخت�صة ،ويف حالة تغيري
اال�سم ُيـلغى ا�سمها القدمي و ُيـ ْثـ ِبـت املوظف املخت�ص اال�سم اجلديد يف اخلانة املعدة لذلك ب�سجل
الت�سجيل ،كما ي� ِّؤ�شـر باملوا�صفات اجلديدة يف �شهادة الت�سجيل .ويف كل احلاالت ت�صدُر �شهادة
ت�سجيل بالبيانات اجلديدة بعد الت�أكد من �سالمة ال�سفينة.

مادة ()4
�صالحية �شهادة ت�سجيل ال�سفينة

تكون �صالحية �شهادة ت�سجيل ال�سفينة ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد لذات املدة ،وذلك
بعد �أداء الر�سم املقرر.
ويف جميع الأحوال ،يجب �أن تظل كافة الوثائق وامل�ستندات اخلا�صة بالت�سجيل �سارية املفعول.

مادة ()5
�شروط جتديد ت�سجيل �سفن ال�صيد وال ُّنـزهة والدراجات املائية (ا َ
جلـتْ ْ�سـكِـي)

ُيـ�شرتَط لتجديد ت�سجيل �سفن ال�صيد وال ُّنـزهة والدراجات املائية َ
(اجل ْـت ْ�س ِـكـي) احل�ضور
ال�شخ�صي ملالك ال�سفينة �أو َمـن يو ِّكـله لدى الإدارة املخت�صة ،وملء النموذج املعد لطلب جتديد
الت�سجيل ،مع �إرفاق البيانات وامل�ستندات الآتية:
 -1بطاقة الهوية الأ�صلية لمالك ال�سفينة �أو الدراجة المائية َ
(اجل ْـت ْ�س ِـكـي) �سارية المفعول.
� -2شهادة ملكية ال�سفينة الأ�صلية.

مادة ()6
ْ
�شطـب ال�سفينة من �سجل ال�سفن ال�صغرية

يجوز ملالك ال�سفينة �أو لذوي ال�ش�أن التق ُّدم بطلب ْ
�شطـب ال�سفينة ال�صغرية من �سجل
ال�سفن ،وذلك من خالل ملء النموذج املعد لهذا الغر�ض ،وا�ستيفاء اال�شرتاطات الآتية:
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 -1الح�ضور ال�شخ�صي لمالك ال�سفينة �أو َمـن يو ِّكـله لدى الإدارة المخت�صة.
 -2تقديم �شهادة ت�سجيل ال�سفينة.
 -3تقديم �شهادة ملكية ال�سفينة الأ�صلية.
�	-4أن تكون بطاقة الهوية الأ�صلية لمالك ال�سفينة �سارية المفعول.
 -5ت�سليم لوحة ال�سفينة.
� -6سبب ْ
ال�شطـب والم�ستندات الم�ؤ ِّيـدة له.
� -7شهادة تفيد بانق�ضاء ال َّدين و َف ِّـك ال َّرهن لل�سفينة المرهونة.
ْ
بال�شطـب ،ومتنح الإدارة
ويتم الت�أ�شري على �صحيفة ال�سفينة ال�صغرية و�شهادة الت�سجيل
املخت�صة �شهاد ًة ملالك ال�سفينة تفيد بح�صول ْ
ال�شطـب.

مادة ()7
حتويل ملكية ال�سفينة

مع مراعاة اال�شرتاطات الالزمة لت�سجيل ال�سفينة الواردة يف �أحكام هذا القرارُ ،يـ�شرتَط
لتحويل ملكية ال�سفينة �أو ح�صة منها تقدمي طلب لدى الإدارة املخت�صة ،وذلك من خالل ملء
النموذج املعد لهذا لغر�ض ،مع ا�ستيفاء اال�شرتاطات الآتية:
 -1الح�ض���ور ال�شخ�ص���ي للمالك ال�ساب���ق والمالك الجدي���د لل�سفينة �أو وكيليهما ل���دى الإدارة
المخت�صة بالن�سبة ل�سفن ال�صيد وال ُّنـزهة والدراجات المائية.
 -2بيان ا�سم المالك الجديد لل�سفينة وجن�سيته َومـ ْو ِطـنه.
 -3تقديم �شهادة ملكية ال�سفينة الأ�صلية.
�	-4أن تكون بطاقة الهوية الأ�صلية للمالك ال�سابق والمالك الجديد لل�سفينة �سارية المفعول.
 -5بي���ان �سبب انتقال الملكية وال َّثـمن ف���ي حالة البيع ،وتقديم ن�سخة ِطـ ْبـق الأ�صل من ع ْقـد بيع
ال�سفينة المو َّثـق لدى كاتب العدل� ،أو �أية م�ستندات �أخرى م�ؤ ِّيـدة لتحويل الملكية.

الف�صل الثالث
�شروط ال�سالمة لل�سفن ال�صغرية
مادة ()8

مع مراعاة الأحكام الواردة يف القانون رقم ( )11ل�سنة  2014باملوافقة على الئحة ال�سالمة
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اخلا�صة بال�سفن ذات احلموالت ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية يف دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،تط َّبـق �شروط ال�سالمة الواردة يف هذا الف�صل على ال�سفن
ال�صغرية التي ُتـ ْب ِـحـر يف البحر الإقليمي واملنطقة املتاخمة ململكة البحرين.

مادة ()9
جهاز التع ُّرف على ال�سفن

با�ستثناء الدراجات املائية َ
م�سجـلة ِو ْفـق ًا
(اجل ْـت ْ�س ِـكـي) ،ال يجوز �أن تبحر �أية �سفينة َّ
و�ضع جهاز التَّـ َعـ ُّرف على ال�سفن على ظهر ال�سفينة ،و ُيـ َعـ ُّد وجوده على
لأحكام هذا القرار دون ْ
ال�سفينة وت�شغيله ِو ْفـق ًا للأ�صول الفنية �شرط ًا من �شروط ال�سالمة لل�سفن ال�صغرية.

مادة ()10
�شروط ال�سالمة ل�سفن ن ْقـل الركاب التي حتمل �إثني ع�شر راكباً �أو �أكرث

ُيـ�شرتَط يف �سفن ن ْقـل الركاب التي حتمل �إثني ع�شر راكب ًا �أو �أكرث �أن تتوافر على ظهرها
وب�صفة دائمة املعدات والأجهزة الآتية:
 -1ق���وارب نج���اة كافية ال�ستيعاب جمي���ع الأ�شخا�ص الم�ص َّرح بح ْمـ ِلـه���م �أو ط َّوافات نجاة كافية
ال�ستيعاب جميع الأ�شخا�ص.
�ُ -2سـت���رة نجاة لكل �شخ�ص على ظهرها مع �إ�ضافة ن�سبة ( )%10من ِ�سـترات النجاة للأطفال،
يراعـ���ى �أنْ يكون هناك عدد منا�سب من ِ�سـترات النجاة االحتياطية ،و�أنْ تو�ضع في
عل���ى �أن َ
�أماكن ي�س ُهـل الو�صول �إليها.
 -3ع َّوامات نجاة ،و ُيـ�شت َرط فيها ما يلي:
�أ�	-أنْ تكون مو َّزعة وجاهزة لال�ستخدام الفوري على طول جانبي ال�سفينة.
ب� -أنْ تو�ضع واحدة على الأقل بم�ؤخرة ال�سفينة و�أنْ يكون تثبيتها غير دائم.
ج� -أنْ يز َّود ن�صف عدد ع َّوامات النجاة على الأقل ب�ضوء ذاتي الإنارة.
د� -أنْ تز َّود ع َّوامة نجاة واحدة على الأقل بحبل قابل َّ
للطـ ْفـو ال يقل طوله عن ِ�ضـ ْعـف ارتفاع
مو�ضـع الع َّوامة عن �سطح الماء �أو ثالثين متر ًا �أو �أيهما �أكبر.
ِ
 -4جهاز ات�صال متن ِّقـل يو�ضع في �أحد قوارب �أو ط َّوافات النجاة.
َ -5عـ َلـم �أبي�ض لطلب الم�ساعدة.
 -6مع���دات ات�صال ثابتة �أو ن َّقـالة ذات اتجاهين لتوفي���ر االت�صال بين مركز الطوارئ بال�سفينة
ومراك���ز �إخ�ل�اء ال�سفينة والمراكز المهم���ة الأخرى بال�سفينة التي يزي���د طولها على ()30
متر ًا.
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 -7نظ���ام �إنذار عام ال�ستخدامه ف���ي تجميع الركاب والطاقم في مراك���ز الطوارئ لل�سفن التي
يزيد طولها على ( )30متر ًا.
 -8جهاز قيا�س الأعماق.
 -9نظام �سحب مياه الجوف.
 -10التجهيزات الطبية الالزمة.
 -11توا ُفر معدات مكافحة الحريق ،وذلك على النحو الآتي:
 �أ -في حالة عدم وجود نظام �إطفاء حريق ثابت ،ف�إنه ُيـ�شت َرط توا ُفر الآتي:
 )1ط َّفـايات حريق يدوية �صالحة لال�ستعمال.
حجـم ال�سفينة ونوعها.
�	)2أنْ يتنا�سب عدد الط َّفـايات مع ْ
يراعـى في توزيع الط َّفـايات �أنْ تكون في مناطق (برج القيادة ،ال�صاالت ،غرف
�	)3أنْ َ
الإعا�شة غرفة المحركات) .وفي جميع الأحوال يجب �إجراء الك�شف على الط َّفـايات من
ِقـ َبـل الجهات المعنية التي تحدِّ دها الإدارة المخت�صة و ِو ْفـق ًا ِلـما هو ُمـتعا َرف عليه دولي ًا.
ب -في حالة وجود نظام �إطفاء حريق ثابت على ال�سفينة ،ف�إنه ُيـ�شت َرط ما يلي:
�	)1أنْ يكون هذا النظام جاهز ًا ويعمل ب�شكل جيد.
�	)2إجراء معاينة �سنوية لنظام الإطفاء للت�أكد من فاعليته في �إطفاء الحريق ،وتحدِّ د الإدارة
المخت�صة الجهة المعت َمـدة لإجراء المعاينة ،وتر َفـق �شهادة بالفح�ص ال�سنوي.
 -12جهاز ات�صال ال�سلكي بحري (.)Marine VHF
 -13بو�صلة مغناطي�سية مز َّودة بو�سيلة �إ�ضاءة منا�سبة.
 -14م�صباح كهربائي لبثِّ الإ�شارات بطريقة ِ�شـ ْف َرة ُمـ ْو ِر�س (.)Mores code
 -15م�صدر احتياطي للطاقة الكهربائية.
 -16و�سائل تهوية للأماكن المغلقة.
� -17أنوار مالحية ح�سب متطلبات اتفاقية قواعد م ْنـع الت�صادم في البحار لعام .1972
 -18وجود رادار مالحي وجهاز نظام تحديد الموقع الكوني (.)GPS
 -19خرائط بحرية منا�سبة.
 -20مر�ساة.
 -21جهاز تنبيه.

25

26

العدد – 3509 :الخميس  4فبراير 2021

مادة ()11
ال�شروط الواجب توا ُفـرها على �سفينة الركاب التي حتمل �إثني ع�شر راكباً �أو �أكرث

يجب �أنْ يتوافر بكل �سفينة ركاب حتمل �إثني ع�شر راكب ًا �أو �أكرث ما ي�أتي:
 -1ر َّب���ان م� َّؤه���ل ويحمل �شهادة �أهلي���ة كر َّبان �صادرة ع���ن �إدارة بحرية موج���ودة على الالئحة
البي�ض���اء للمنظم���ة البحري���ة الدولية ،و�شه���ادة تدريب ف���ي �إدارة الح�شود ِو ْفـق��� ًا لالتفاقية
الدولي���ة الخا�ص���ة بم�ستويات التدريب والإج���ازة َ
والخـفارة للملاَّ حي���ن البحريين (STCW
.)Convention
 -2بح���ارة م� َّؤهـل���ون ومد َّربون على تجمي���ع الركاب ،وعلى �إن���زال وقيادة ق���وارب النجاة .ويتم
تحديد العدد المطلوب على ال�سفينة من ِقـ َبـل الإدارة المخت�صة.
�	-3أنْ يع َّيـن في قارب النجاة المز َّود بجهاز تليفون ال �سلكي �شخ�ص قادر على ا�ستخدام الجهاز.
�	-4أنْ يع َّيـن في قارب النجاة المز َّود بمحرك �شخ�ص م� َّؤهـل لت�شغيله.
تجـ ُّمـع الركاب قريبة من �أماكن الإنزال ومت َِّـ�سـعة بدرجة كافية ال�ستيعابهم
�	-5أنْ تك���ون مراكز َ
بهذه المراكز.
تجـ ُّمـع الأ�شخا�ص.
�	-6أنْ يكون من ال�سهل الو�صول �إلى مراكز َ
�	-7أنْ تك���ون مراك���ز الإنزال منا�سبة بحي���ث ْ
ت�ضـمن النزول م���ن ال�سفينة بعيد ًا ع���ن الر َّفـا�ص
والأجزاء البارزة من ج�سم ال�سفينة.

مادة ()12
الإجراءات التي يتع َّيـن على ر َّبـان ال�سفينة وطاقِـهما ا ِّتـباعها

يجب على ر َّبـان �سفينة ن ْقـل الركاب التي حتمل �إثني ع�شر راكب ًا �أو �أكرث وطا ِقـمها االلتزام
فور مغادرة امليناء يف �أية رحلة بحرية ،اتخاذ الإجراءات الآتية:
� -1إجراء �ش ْرح للركاب لبيان ما يلي:
 �أ -كيفية �إخالء ال�سفينة.
ب -طريقة ارتداء ُ�سـترة النجاة.
ج -كيفية النزول �إلى قوارب النجاة.
د -الإجراء الواجب على كل راكب ا ِّتـباعه في حالة الطوارئ.
� -2أنْ ُتـع َّلق بمكان بارز بال�سفينة الئحة طوارئ تت�ضمن الآتي:
الم�ستخدمة في حاالت الحريق والغرق و�إخالء ال�سفينة.
�أ -نوع الإ�شارات
َ
ب -بيان الت�صرف ال�سليم الواجب ا ِّتـباعه عند �سماع كل �إ�شارة من الإ�شارات المب َّيـنة
�أعاله.
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ج -تحديد جميع المهام الم�س َن َـدة لأفراد الطاقم في كل حالة طوارئ ،على �أن يتم تدريب
الطاقم على التعامل معها.

مادة ()13
�شروط ال�سالمة ل�سفن ن ْقـل الركاب التي حتمل �أقل من �إثني ع�شر راكباً

ُيـ�شرتَط يف �سفن ن ْقـل الركاب التي حتمل �أقل من �إثني ع�شر راكب ًا �أنْ تتوافر على ظهرها
وب�صفة دائمة املعدات والأجهزة الآتية:
�ُ -1سـترة نجاة واحدة لكل �شخ�ص متواجد على ال�سفينة.
� -2صندوق �إ�سعافات �أولية.
حجـم ال�سفينة وغ َر�ض اال�ستخدام ،مع
ح�سـب ْ
 -3ط َّفـايات حريق يدوية �صالحة لال�ستعمال على َ
الفحـ�ص الدوري لها من ِقـ َبـل الجهة التي تحدِّ دها الإدارة المخت�صة.
مراعاة ْ
 -4عدد ( )2من ع َّوامات النجاة.
ح�سـب متطلبات اتفاقية قواعد م ْنـع الت�صادم في البحار لعام .1972
� -5أنوار مالحية َ
 -6م�ضخة ل�ش ْفـط المياه.
 -7و�سيلة ات�صاالت منا�سبة وجهاز نظام تحديد الموقع الكوني (.)GPS
� -8صافرة.
بح�سـب الحاجة.
 -9مجاديف عدد (� )2أو محرك �إ�ضافي ْ
 -10مر�ساة.
َ -11عـ َلـم �أبي�ض لطلب الم�ساعدة.
 -12بو�صلة مغناطي�سية.

مادة ()14
�شروط ال�سالمة لل�سفن ذات القاع الزجاجي

�أ -يج���ب �أنْ تـتواف���ر ب�صفة دائمة على ظهر ال�سفن ذات القاع الزجاج���ي التي تحمل �إثني ع�شر
راكب ًا �أو �أكثر ،الأجهزة والمعدات الواردة في المادة ( )10من هذا القرار ،كما ت�سري عليها
الأحكام الواردة في المادتين ( )11و ( )12من هذا القرار.
ب -يجب �أنْ تـتوافر ب�صفة دائمة على ظهر ال�سفن ذات القاع الزجاجي التي تحمل �أقل من �إثني
ع�شر راكب ًا الأجهزة والمعدات الواردة في المادة ( )13من هذا القرار.
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ج -في جميع الأحوال ،يجب �أنْ تكون موا�صفات القاع الزجاجي لتلك ال�سفن على النحو الآتي:
� -1أال يقل ُ�سـ ْمـك النافذة الأر�ضية املالم�س ل�سطح املاء عن ( )6مليمرتات.
حجـم ال�سفينة.
� -2أن تتنا�سب م�ساحة اجلزء الزجاجي املالم�س ل�سطح املاء مع ْ
� -3أنْ تح َّدد مدة �صالحية مادة الزجاج المالم�سة ل�سطح الماء ،و�أنْ يتُـم تبديلها ب�شكل
دوري ع ِقـب انتهاء تلك المدة �أو في حالة عدم �صالحيتها ِو ْفـق ًا للإجراءات وال�ضوابط
التي تحدِّ دها الإدارة المخت�صة.

مادة ()15
جمهِّـز ال�سفينة

يجب على مالكي ال�سفن الواردة �أنواعها يف املواد ( )10و( )11و(� )12إخطار قيادة خ ْفـر
ال�سواحل با�سم جم ِّهـز ال�سفينة الذي يتوىل الإبالغ عن ِو ْجـهة �إبحار ال�سفينة وموعد و�صولها
املتو َّقـع ،كما ير�سل ك�شف ًا يت�ضمن �أ�سماء الطاقم والركاب �إىل قيادة خ ْفـر ال�سواحل.

مادة ()16
�شروط ال�سالمة ل�سفن ال�صيد وال ُّنـزهة

�أُ -يـ�شت َرط في �سفن ال�صيد وال ُّنـزهة التي تعمل في حدود خم�سة �أميال بحرية من ال�ساحل والتي
ال يزي���د طولها على (� )10أمت���ار �أنْ تتوافر على ظهرها وب�صفة دائم���ة المعدات والأجهزة
الآتية:
�ُ -1سـترة نجاة واحدة لكل �شخ�ص م�سموح لها بحمله.
-2عوا َّمـة نجاة واحدة على الأقل مع حبل.
ح�سـب متطلبات اتفاقية م ْنـع الت�صادم في البحار لعام .1972
�	-3أنوار مالحية ْ
-4ط َّفـايات حريق يدوية �صالحة لال�ستعمال.
-5و�سيلة ات�صال منا�سبة �أو هاتف ن َّقـال.
-6مر�ساة.
تبحـر لم�سافة �أكثر من خم�س���ة �أميال بحرية من
بُ -يـ�شت��� َرط ف���ي �سفن ال�صيد وال ُّنـزهة الت���ي ِ
ال�ساحل �أو التي يزيد طولها على (� )10أمتار �أن تتوافر على ظهرها وب�صفة دائمة المعدات
والأجهزة الآتية:
�ِ -1سـترات نجاة بعدد الأ�شخا�ص الم�سموح بحملهم على ال�سفينة.
 -2ع َّوامة نجاة واحدة على الأقل مع حبل ،بالن�سبة لل�سفن التي يزيد فيها عدد الأ�شخا�ص
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الم�ص َّرح بحملهم على ثالثة �أ�شخا�ص ويقل طولها عن (� )10أمتار.
 -3عدد ( )2ع َّوامة نجاة على الأقل لل�سفن التي يبلغ طولها ( )20 - 10متر ًا.
 -4ط َّوافات نجاة كافية ال�ستيعاب جميع الأ�شخا�ص.
 -5و�سيلة ت�شغيل احتياطية (محرك احتياطي �أو مجداف �أو �شراع).
 -6م�ضخة �سحب مياه يدوية �أو ميكانيكية ن َّقـالة بال�سفن التي يزيد طولها على (� )5أمتار.
َ -7د ْلـو بحبل ق�صير.
 -8حقيبة معدات ال�صيانة.
 -9جهاز قيا�س الأعماق.
 -10م�صباح يدوي.
� -11صندوق �إ�سعافات �أولية.
 -12مياه �صالحة لل�شرب.
� -13صافرة.
 -14وعاء حل ْمـل النفايات.
 -15بو�صلة مغناطي�سية.
 -16جهاز ال�سلكي بحري بالن�سبة لل�سفن التي يزيد طولها على (� )10أمتار.
ح�سـب متطلبات اتفاقية م ْنـع الت�صادم في البحار لعام .1972
� -17أنوار مالحية ْ
 -18مر�ساة.
 -19طفايات حريق يدوية �صالحة لال�ستعمال.

مادة ()17
�شروط ال�سالمة ل�سفن الغو�ص

ُيـ�شرتَط يف �سفن الغو�ص �أن تتوافر على ظهرها وب�صفة دائمة املعدات والأجهزة الآتية:
 -1بالن�سب���ة ل�سفن الغو�ص الخا�صة :المعدات والأجهزة الواردة في البند (�أ) من المادة ()16
من هذا القرار.
 -2بالن�سب���ة ل�سفن الغو�ص ذات الأغرا�ض التجارية :املع���دات والأجهزة الواردة يف املادة ()10
واملادة ( )13من هذا القرار ت َبـع ًا لعدد الركاب الذين حتملهم.
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()18
�شروط ممار�سة ن�شاط الغو�ص

ُيـ�شرتَط �أثناء ممار�سة ن�شاط الغو�ص التق ُّيـد بالآتي:
 -1توا ُفـر عدد كاف من �إ�سطوانات الهواء وتحديد مكان ثابت لها.
�	-2أنْ يك���ون الممار�س���ون لن�ش���اط الغو�ص حائزين عل���ى �شهادات دولية معت��� َرف بها في مجال
الغو�ص.
المخ�صـ�ص للغو�ص على ظهر ال�سفينة.
 -3ر ْفـع ال َعـ َلـم
َّ
المخ�صـ�صة لل�سباحة.
 -4عدم االقتراب من المناطق المحظورة �أو
َّ
ويف جميع الأحوال ،يجب مراعاة بقاء �شخ�ص واحد على الأقل على ظهر ال�سفينة �أثناء
مبا�شرة عمليات الغو�ص.

مادة ()19
�شروط ال�سالمة لل�سفن التقليدية
وال�سفن ال�شراعية

ُيـ�شرتَط يف ال�سفن اخل�شبية التقليدية ،وال�سفن امل�ص َّمـمة على �شاكلتها امل�صنوعة من مادة
الألياف الزجاجية ،وال�سفن ال�شراعية� ،أن تتوافر على ظهرها وب�صفة دائمة املعدات والأجهزة
الآتية:
- 1ط َّوافات نجاة بحيث يكون مجموع �سعتها كافي ًا ال�ستيعاب جميع الأ�شخا�ص الموجودين على
ظهر ال�سفينة وم َثـ َّبـتة بحيث يمكن �إنزالها من � ِّأي جانب من ال�سفينة.
 -2عدد ( )2ع َّوامة نجاة على الأقل م َو َّ�صـلة بحبل ال يقل طوله عن ( )30متر ًا.
�ُ -3سـترة نجاة لكل �شخ�ص على ظهر ال�سفينة.
 -4جهاز قيا�س الأعماق.
 -5جهاز ات�صال ال�سلكي بحري (.)Marine VHF
�سحـب مياه الجوف.
 -6نظام ْ
� -7صندوق �إ�سعافات �أولية.
حجـ���م ال�سفينة وغر����ض اال�ستخدام ،مع
ح�سـب ْ
 -8ط َّفـاي���ات حري���ق �صالحة لال�ستعم���ال على َ
الفحـ�ص الدوري لها.
مراعاة ْ
 -9بو�صلة مغناطي�سية.
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 -10جهاز نظام تحديد الموقع الكوني ( )GPSوذلك لل�سفن التي يزيد طولها عن ( )20متر ًا.
ح�سـب متطلبات اتفاقية قواعد م ْنـع الت�صادم في البحار لعام .1972
� -11أنوار مالحية َ
 -12جهاز تنبيه.

مادة ()20
�شروط ال�سالمة ل�سفن اخلِـدْمات

اخل ْـدمات �أن تتوافر على ظهرها وب�صفة دائمة املعدات والأجهزة الآتية:
ُيـ�شرتَط يف �سفن ِ
 -1ق���ارب نجاة واحد �أو عدد من ط َّوافات النجاة ،بحيث يكون مجموع �سعتها كافي ًا لح ْمـل جميع
الأ�شخا�ص الذين هم على ظهر ال�سفينة ،وبحيث يمكن �إنزالها من � ِّأي جانب في ال�سفينة.
حجـم ال�سفينة.
َـنا�سـب عددها مع ْ
 -2عدد ( )4ع َّوامات نجاة ،مع مراعاة ت ُ
�ُ -3سـترة نجاة لكل �شخ�ص على ظهر ال�سفينة.
 -4جهاز قيا�س الأعماق.
 -5جهاز ات�صال ال�سلكي بحري (.)Marine VHF
�سحـب مياه الجوف.
 -6نظام ْ
� -7صندوق �إ�سعافات �أولية.
ويراعـى
ح�سـب حجم ال�سفينة وغر�ض اال�ستخدامَ ،
 -8ط َّفـاي���ات حريق �صالحة لال�ستعمال على َ
الفحـ�ص الدوري لها.
في جميع الأحوال �إجراء ْ
 -9بو�صلة مغناطي�سية.
ح�سـب متطلبات اتفاقية قواعد م ْنـع الت�صادم في البحار لعام .1972
� -10أنوار مالحية ْ
 -11جهاز رادار وجهاز نظام تحديد الموقع الكوني (.)GPS
 -12خرائط بحرية منا�سبة.
 -13مر�ساة.
 -14جهاز تنبيه.

مادة ()21
الإعفاءات

يجوز للإدارة املخت�صة �أن ُتـع ِفـي ال�سفن اخلا�ضعة لهذا القرار من بع�ض الأجهزة واملعدات
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اخلا�صة بال�سالمة متى ر�أت حم ًال لذلك ،وذلك ِو ْفـق ًا لل�ضوابط التي ت�ضعها يف هذا ال�ش�أن.

الف�صل الرابع
ترخي�ص املالحة
مادة ()22

امل�سجـلة ِو ْفـق ًا لأحكام هذا القرار الإبحار يف املياه الإقليمية
ال يجوز لل�سفن ال�صغرية
َّ
للمملكة �إال بعد احل�صول على ترخي�ص باملالحة ُيـمنح ِو ْفـق ًا للأحكام الواردة يف هذا الف�صل.

مادة ()23
�ضوابط احل�صول على ترخي�ص املالحة

ـ�صدر الإدارة املخت�صة
يق َّدم طلب ترخي�ص املالحة ِمن مالك ال�سفينة �أو َمـن يف ِّو�ضه .و ُت ِ
ترخي�ص املالحة لل�سفينة ال�صغرية بعد ا�ستيفاء ال�شروط املب َّيـنة قرينَ ِّ
كل نوع من ال�سفن املب َّيـنة
�أدناه:
� -1سفن ن ْقـل الركاب و�سفن الخِ ـدْمات:
�أ-الح�صول على �شهادة ت�سجيل �سفن �صغيرة.
ب-الح�صول على رخ�صة ممار�سة الن�شاط البحري.
ج� -شهادة ت�أمين �صادرة من ِقـ َبـل �إحدى �شركات الت�أمين المعت َمـدة لخ�سائر الطرف الثالث.
د� -شهادة ت�أمين �صادرة من ِقـ َبـل �إحدى �شركات الت�أمين المعت َمـدة على ال�سفينة والطاقم
والركاب (ل�سفن الركاب).
هـ�-شهادات الفح�ص والمعاينة وال�سالمة �صادرة من �إحدى �شركات المعاينة المعت َمـدة من
ِقـ َبـل الإدارة المخت�صة.
و�-شهادة ال�سالمة لن ْقـل الركاب (ل�سفن الركاب).
ز�-أن يكون ر َّبـان ال�سفينة م� َّؤهـ ًال وحا�ص ًال على �شهادة معت َمـدة من الإدارة المخت�صة ت�ؤهِّ ـله
لقيادة هذه الأنواع من ال�سفن وذلك ِو ْفـق ًا لنوع وموا�صفات ال�سفينة.
ح� -أنْ يتم تثبيت الإعالن الر�سمي المعت َمـد من ِقـ َبـل الوزارة لتقديم ِخ ْـدمات الن ْقـل البحري
للركاب ب�شكل وا�ضح على مقدمة ال�سفينة من جهة اليمين وجهة الي�سار وبمحاذاة لوحة
الت�سجيل.
� -2سفن ال�صيد:
�أ -الح�صول على �شهادة ت�سجيل �سفن �صغيرة.
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ب -الح�صول على ترخي�ص ال�صيد من �إدارة الرقابة البحرية.
� -3سفن ال ُّنـزهة:
�أ -الح�صول على �شهادة ت�سجيل �سفن �صغيرة.
ب� -شهاد تدريب معت َمـدة من ِقـ َبـل الإدارة المخت�صة لر َّبـان اليخوت التي يبلغ طولها ()36
قدم ًا �أو �أكثر.

مادة ()24
البيانات الواردة يف ترخي�ص املالحة

ـ�صدر الإدارة املخت�صة ترخي�ص مالحة لل�سفينة ال�صغرية بعد �إمتام الت�سجيل وا�ستيفاء
ُت ِ
م�شتمـ ًال على البيانات الآتية:
�ضوابط احل�صول على ترخي�ص املالحة ِ
� -1سفن ال�صيد وال ُّنـزهة:
 ا�سم حامل الترخي�ص. الرقم ال�شخ�صي. الجن�سية. ا�سم ال�سفينة ورقمها. عالقة حامل الترخي�ص بال�سفينة. تاريخ الإ�صدار وتاريخ االنتهاء.� -2سفن ن ْقـل الركاب و�سفن الخِ ـدْمات:
 ا�سم ال�سفينة ورقمها. عدد الركاب الم�ص َّرح به (�سفن الركاب). ا�سم �شركة المعاينة. تاريخ الإ�صدار وتاريخ االنتهاء. منطقة الإبحار (في حالة ما �إذا كانت منطقة الإبحار مح َّددة بنطاق جغرافي). -رقم نداء الإ�شارة (.)Call Sign

مادة ()25
مدة ترخي�ص املالحة

يكون ترخي�ص املالحة �ساري املفعول ملدة �سنة قابلة للتجديد .ويف جميع الأحوال ،يجب �أن
تظل �شروط م ْنـح الرتخي�ص متوافرة يف ال�سفينة.
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مادة ()26
الرتخي�ص املالحي الدويل و�شهادة احلد الأدنى للطاقم

يجوز للإدارة املخت�صة بنا ًء على طلب مالك � ٍّأي من ال�سفن املب َّيـنة �أنواعها يف البند ( )1من
املادة رقم ( )23من هذا القرار ،وبعد ا�ستيفائها ال�شروط الواردة يف هذا البند و�سداد الر�سم
ـ�صدر الآتي:
املقرر� ،أنْ ُت ِ
 -1ترخي�ص ًا مالحي ًا دولي ًا ي�سمح بالقيام بالرحالت الدولية خارج المياه الإقليمية.
المخ�صـ�صة لذلك.
� -2شهادة بالحد الأدنى لطاقم ال�سفينة بعد ملء اال�ستمارة
َّ
وتكون �صالحية الرتخي�ص املالحي الدويل و�شهادة احلد الأدنى للطاقم ملدة �سنة قابلة
للتجديد لذات املدة بنا ًء على طلب من املالك.

الف�صل اخلام�س
الرقابة والتفتي�ش
مادة ()27

تتوىل الإدارة املخت�صة �أو مَـن ِّ
تخوله وخ ْفـر ال�سواحل بوزارة الداخلية ،ك ٌّل فيما يخ�صه،
املعاينة والتفتي�ش الفني على ال�سفن ال�صغرية للت ََّـحـ ُّقـق من تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و�أحكام
قواعد الت�سجيل وال�سالمة واملراقبة اخلا�صة بال�سفن ال�صغرية ال�صادرة باملر�سوم بقانون رقم
( )32ل�سنة  ،2020والقانون رقم ( )11ل�سنة  2014باملوافقة على الئحة ال�سالمة اخلا�صة
بال�سفن ذات احلموالت ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية يف دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،وكافة القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،وذلك ل�ضمان �صالحية
ال�سفن للإبحار يف مياه اململكة ،و�سالمة املالحة والبيئة البحرية.

مادة ()28
مناذج �إجراءات املعاينة والتفتي�ش والتقارير الدورية ال�سنوية

ت�ضع الإدارة املخت�صة مناذج قوائم املعاينة والتفتي�ش الفني لأنواع ال�سفن املختلفة،
وحما�ضر �ض ْبـط املخالفات ،ومناذج التقارير الدورية وال�سجالت الأخرى املتعلقة بتنفيذ �أحكام
هذا القرار ،وتلتزم اجلهات املعنية وخ ْفـر ال�سواحل بوزارة الداخلية با�ستعمال مناذج قوائم
املعاينة والتفتي�ش الفني املعت َمـدة من ِقـ َبـل الإدارة املخت�صة .ويتم �إخطار الإدارة املخت�صة يف
حالة وجود خمالفات لبنود قوائم املعاينة والتفتي�ش الفني التخاذ ما يلزم بهذا ال�ش�أن.
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الف�صل ال�ساد�س
�أحكام عامة
مادة ()29

اخل ْـدمات التي تقدِّ مها الإدارة املخت�صة على النحو الوارد باجلدول
ُتـف َر�ض ر�سوم ومقابل ِ
املرفق بهذا القرار.

مادة ()30
العقوبات واملخالفات

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها يف املر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة 2020
ب�ش�أن قواعد الت�سجيل وال�سالمة واملراقبة اخلا�صة بال�سفن ال�صغرية �أو يف � ِّأي قانون �آخر ،تتخذ
الإدارة املخت�صة التدابري الإدارية املب َّيـنة قرينَ ِّ
كل حالة من احلاالت الآتية:
 -1عن���د �إبح���ار �أية �سفينة قبل ت�سجيلها ِو ْفـق ًا للمادة ( )4من المر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة
 2020و ِو ْفـق ًا لأحكام هذا القرار:
�أ -الت ََّـحـ ُّفـظ على ال�سفينة ،وع ْر�ض الأوراق فور ًا على الجهة الق�ضائية المخت�صة.
ـ�صدر الإدارة المخت�صة �أمر ًا بم ْنـع ال�سفينة من ال�سفر �أو الإبحار ،وال ُيـلغى هذا الأمر
بُ -ت ِ
�إال بعد �إنهاء �إجراءات ت�سجيل ال�سفينة.
ُ -2تـو ِقـف الإدارة المخت�صة ترخي�ص المالحة في حالة مخالفة ال�ضوابط وال�شروط الواردة في
الترخي�ص والمن�صو�ص عليهما في هذا القرار ،وذلك على النحو الآتي:
والخ ْـدمات.
 �أ -مدة ال تزيد عن �أ�سبوعين بالن�سبة ل�سفن ن ْقـل الركاب وال ُّنـزهة وال َق ْـطـر ِ
ب -مدة ال تزيد عن �أ�سبوع بالن�سبة ل�سفن ال�صيد.
وت�ضاعـف املدة يف حالة الإبحار خالل مدة و ْقـف الرتخي�ص �أو تكرار املخالفة .ويجوز
َ
ً
للإدارة املخت�صة بعد موافقة الوكيل �إلغاء الرتخي�ص نهائيا يف حالة تكرار املخالفة خالل املدة
امل�ضاعـفة.
َ

مادة ()31

على وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية واملعنيني – ك ٌّل فيما يخ�صه  -تنفيذ
�أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير املوا�صالت واالت�صاالت
كمال بن �أحمد حممد
�صدر بتاريخ 19 :جمادى الآخرة 1442هـ
الـمـ ــوافـ ـ ــق 31 :يـن ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2021م
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جـدول
بتحديد الرسوم الخاصة بالخدمات والشهادات والتقارير
أوال :رسـوم التسـجيل:
نـوع السفينة

تسلسل

التسجيل ألول
مـــــرة

تجديد
التسجيل

 تحويل الملكية شهادة شطب -شهادة بدل فاقد

 7دينار

 3دينار

 5دينار

 6دينار

 10دينار
 15دينار
 20دينار

1

السفن حتى  21قدم والسفن
التقليدية.

2

السفن أكثر من  21قدم وحتى
 35قدم.

 14دينار

3

السفن أكثر من  35قدم.

 21دينار

 9دينار

4

السفن األخرى

 50دينار

 20دينار

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

نوع السفينة

حتى  21قدم

أكثر من  21قدم
وحتى  35قدم
 3دينار

 5دينار
 7دينار
 6دينار

1

سفن صيد

 1دينار

2

سفن النزهة

 2دينار

 4دينار

3

السفن التقليدية

--

 4دينار

ثالثا :رسوم تراخيص اإلبحار

أكثر من  35قدم

 بدل فاقد -تغيير البيانات

تسلسل

نوع السفينة

إصدار الترخيص
وتجديـــده

1

سفن الركاب والسفن ذات القاع الزجاجي وسفن
الغوص التي تحمل أكثر من  12راكب

 50دينار

 10دينار

2

سفن الركاب والسفن ذات القاع الزجاجي وسفن
الغوص التي تحمل أقل من  12راكب

 25دينار

 10دينار

3

سفن النزهة وسفن الصيد والسفن التقليدية

 1دينار

 1دينار

4

سفن القطر والخدمات ونقل البضائع

 50دينار

10دينار
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رابعا :رسوم إصدار ترخيص مالحي دولي وشهادة الحد األدنى للطاقم
تسلسل
1
2
3
4

نوع السفينة
سفن نقل الركاب
سفن ذات القاع
الزجاجي
سفن الغوص ذات
األغراض التجارية
 سفن القطر سفن الخدمات -سفن نقل البضائع

إصدار ترخيص
مالحي وتجديده

إصدار شهادة الحد
األدنى للطاقم
وتجديده

 بدل فاقد -تغيير البيانات

 50دينار

 100دينار

 25دينار

 50دينار

 100دينار

 25دينار

 50دينار

 100دينار

 25دينار

 50دينار

 100دينار

 25دينار

هاتف  +973 17337878فاكس  +973 17534041ص.ب 10325 .مملكة البحرين
T +973 17337878 F +973 17534041 P.O. Box 10325, Manama, Kingdom of Bahrain www.mtt.gov.bh

37

