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�لهيئة �لعامة لحماية �لثروة �لبحرية

و�لب��ي�������ئ��ة و�لح�ي������������اة �لف�������������������طري�����ة

قر�ر رقم )8 ( ل�ضنة 2010

باإ�ضد�ر لئح������ة مر�فئ �ل�ضيد �لبحري

رئي�س الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:

بعد الطالع على القانون رقم)3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة، وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة1976، وتعديالته،

وعلى قانون ت�شجيل ال�شفن وتحديد �شروط ال�شالمة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )14( 

ل�شنة 1978،

الخا�شة  وال�شالمة  الت�شجيل  قواعد  ب�شاأن   1979 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

بال�شفن ال�شغيرة، المعدل بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 2000،

وعلى القانون البحري ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982 وتعديالته، 

المعدل  الفطرية،  الحياة  حماية  ب�شاأن   1995 ل�شنة   )2( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 2000،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة، المعدل بالمر�شوم بقانون رقم 

)8( ل�شنة 1997،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الثروة 

البحرية،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )50( ل�شنة 2002 باإن�شاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية 

والبيئة والحياة الفطرية،

الثروة البحرية  العامة لحماية  الهيئة  وعلى المر�شوم رقم )41( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم 

والبيئة والحياة الفطرية،

لل�شفن  ال�شالمة  �شروط  تحديد  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )13( رقم  الداخلية  وزير  قرار  وعلى 

ال�شغيرة، 

وبناًء على عر�س المدير العام لحماية الثروة البحرية،

قرر �لآتي:

�لمادة �لأولى

ُيعمل في �شاأن اإدارة مرافئ ال�شيد البحري باأحكام الالئحة الُمرفقة .
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�لمادة �لثانية

ُيلغى كل ن�س يخالف الالئحة المرفقة اأو يتعار�س مع اأحكامها.

�لمادة �لثالثة

ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره .

 عبد� هلل بن حمد بن عي�ضى �آل خليفة

                                                                رئي�س �لهي������ئة �لع��امة لحماية �لثروة 

�لبح�����رية و�لب��يئة و�لحي�������اة �لفطرية

�شدر بتاريخ: 19ذي الحجة 1431هـ

الــمــوافـــــــق: 25 نـوفـمــــــــبر 2010م
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لئحة مر�فئ �ل�ضيد �لبحري

�لف�ضل �لأول 

�لتعاريف و�لأحكام �لعامة 

مادة )1(

في تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم 

يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: 

بعمليات  القيام  اأو  الأ�شماك  واإنــزال  لالحتماء  ال�شيد  �شفن  لر�شو  المهياأ  المكان  �لمرفاأ: 

والمرا�شي  والأحــوا�ــس  والممر  الدخول  قناة  ي�شمل  كما  ال�شيد،  ل�شفن  وال�شيانة  الإ�شالح 

المن�شاآت  وكافة  بالأحوا�س  المت�شلة  الياب�شة  من  المحددة  والمنطقة  البحرية  والعالمات 

بالمرفاأ.

�لإد�رة �لمخت�ضة: اإدارة الموارد ال�شمكية بالإدارة العامة لحماية الثروة البحرية.

م�ضرف �لمرفاأ: الموظف الم�شئول عن الإ�شراف على الإدارة اليومية لمرفاأ ال�شيد.

من�ضاآت �لمرفاأ: التجهيزات والمعدات المرتبطة باأن�شطة المرفاأ.

البحرية،  الثروة    ت�شنيع  اأو  ا�شتخراج  لأغرا�س  ُت�شتخدم  عائمة  من�شاأة  كل  �ل�ضيد:  �ضفينة 

مهما كانت و�شيلة ت�شييرها اأو الغر�س منها.

�ل�ضفينة �لمهملة: كل �شفينة ل تقوم بن�شاط اأو عاطلة عن العمل اأو متروكة بالمرفاأ من قبل 

مالكها اأو مجهزها اأو ربانها.

�ضفن �لهو�ة: كل �شفينة ل تحمل ترخي�س لمزاولة ال�شيد البحري.

�ل�ضفن غير �لمعدة لل�ضيد: كل �شفينة ل ُت�شتخدم لل�شيد البحري.

كل من يقوم بتجهيز �شفينة م�شجلة لح�شابه الخا�س، �شواء كان مالكًا لهذه  مالك �ل�ضفينة: 

ال�شفينة اأو م�شتاأجرًا لها.

ربان �ل�ضفينة: ال�شخ�س المجاز قانونًا للقيام باأعمال قيادة ال�شفينة ويكون م�شئوًل عنها.

�ل�ضيد: ا�شتخراج الثروة البحرية بالو�شائل الم�شرح بها.

�ل�ضياد: كل من يمار�س ال�شيد بت�شريح من الإدارة المخت�شة.

اأو  ال�شالحف  اأو  الق�شريات  اأو  اأو غيره من المحار  اأي كائن مائي �شواء كان �شمكًا  �لأ�ضماك: 

الثدييات المائية بما فيها النباتات البحرية وال�شخور المرجانية.

مادة )2(

الت�شهيالت  وتقديم   ، لل�شفن  الآمــن  الر�شو  �شالمة  توفير  في  ال�شيد  مرفاأ  مهام  تتمثل 

والخدمات الأخرى المرتبطة بن�شاط ال�شيد.
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مادة )3(

ُت�شكل بقرار من رئي�س الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لجنة 

ا�شت�شارية للمرافئ برئا�شة مدير اإدارة الموارد ال�شمكية، وع�شوية كل من:

1- ممثل عن قيادة خفر ال�شواحل .

2- ممثل عن ق�شم الأمالك الحكومية بوزارة المالية.

3- رئي�س ق�شم المرافئ بالإدارة العامة لحماية الثروة البحرية.

4- رئي�س ق�شم التراخي�س بالإدارة العامة لحماية الثروة البحرية. 

5- الم�شرفون على المرافئ، وتختار اللجنة من بينهم مقررًا لها.

وتعقد اللجنة اأربعة اجتماعات في ال�شنة على الأقل بدعوة من رئي�شها، وللرئي�س دعوة من 

يراه منا�شبًا لح�شور اجتماعات اللجنة دون اأن يكون له �شوت معدود، ُوت�شدر اللجنة تو�شياتها 

باأغلبية اأ�شوات الحا�شرين، فاإذا ت�شاوت الأ�شوات ُرجح الجانب الذي منه الرئي�س.

مادة )4(

تخت�س اللجنة ال�شت�شارية المن�شو�س عليها في المادة )3( من هذا القرار بالآتي: 

اأ-  اإ�شدار التو�شيات الالزمة لم�شرفي المرافئ لأداء مهامهم وممار�شة �شالحياتهم .

ب - تقديم المقترحات وطرح الحلول المنا�شبة للم�شاكل والمعوقات التي تعتر�س �شير العمل 

بالمرافئ .

 ج - درا�شة طلبات ال�شتثمار في المرافئ وتقديم التو�شيات ب�شاأنها .

د- اقتراح خطط تطوير المرافئ.

م�شاكلهم  معالجة  في  الم�شاهمة  خالل  من  وال�شيادين،  المخت�شة  الإدارة  بين  التن�شيق  هـ- 

المتعلقة با�شتخدام المرافئ.

مادة )5(

تقع م�شئولية حفظ الأدوات اأو المعدات المو�شوعة في غير الأماكن المخ�ش�شة لذلك من 

قبل الإدارة المخت�شة على مالكيها، ول تتحمل الإدارة المخت�شة اأية م�شئولية تجاهها .

مادة )6(

من  اإجالوؤها  ال�شيد  مرفاأ  واإدخالها  �شفينة  اأية  بحجز  قامت  مخت�شة  جهة  كل  على  يجب 

المرفاأ خالل فترة ل تتجاوز �شهرين من تاريخ حجزها، وفي حالة غرق ال�شفينة داخل المرفاأ  

على تلك الجهة انت�شالها على نفقـتها .

مادة )7(

يحظر و�شع �شباك ومعدات واأدوات ال�شيد في غير الأماكن المخ�ش�شة لها داخل المرفاأ، 
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وفي حالة عدم اللتزام بذلك يحق لالإدارة المخت�شة اإزالتها على نفقة �شاحبها.

مادة )8(

المائية  والممرات  والقنوات  بالمرفاأ  وال�شيد  المائية  والريا�شة  ال�شباحة  ممار�شة  يحظر 

الحظر.  هــذا  لتفعيل  يلزم  ما  اتخاذ  المخت�شة  ولـــالإدارة  والمرا�شي،  والأحــوا�ــس  البحرية 

وُي�شتثنى من ذلك المنا�شبات المتعلقة بتنظيم حفالت ريا�شية اأو ثقافية ب�شرط الح�شول على 

الترخي�س الالزم من الإدارة المخت�شة.

مادة )9(

يلتزم كل من اأحدث �شررًا بالمرفاأ اإ�شالح هذا ال�شرر خالل مدة ل تزيد على �شهر واحد 

تحت اإ�شراف الإدارة المخت�شة، واإذا لم يقم بذلك خالل هذه المدة يجوز لالإدارة المخت�شة 

القيام بذلك على نفقته.

مادة )10(

له  الـمرفاأ  دخـول  بطاقة  با�شتخراج  بالمرفاأ  خدمي  اأو  ا�شتثماري  ن�شاط  �شاحب  كل  يلتزم 

وفي حالة  �شنة،  لمدة  وتكون �شالحة  المخت�شة،  الإدارة  البطاقة من  وت�شدر  معه،  وللعاملين 

عدم اللتزام تمنعهم الإدارة المخت�شة من دخول المرفاأ.

مادة )11(

ُيحظر دخول المركبات والأفـراد اإلى المرفاأ اأو الخروج منه من غير الأبواب وفي غير الأوقات 

والأفراد  المركبات  التزام  لفر�س  يلزم  ما  اتخاذ  المخت�شة  ولــالإدارة  لذلك،  المخ�ش�شة 

بذلك.

مادة )12(

التعليمات  وتنفيذ  باإتباع  المرفاأ  بدخول  لهم  الم�شرح  والأفـــراد  العاملين  جميع  يلتزم 

العمل  لنظام  اأية مخالفات  الإبالغ عن  ، وعليهم  المخت�شة  الإدارة  ال�شادرة من  والإر�شادات 

بالمرفاأ، و لالإدارة المخت�شة اتخاذ ما يلزم ل�شمان تنفيذ هذا اللتزام .

مادة )13(

لل�شروط  ووفقًا  ال�شاأن،  هذا  في  المقررة  للنظم  طبقًا  المرفاأ  داخل  الأ�شماك  تداول  يكون 

الآتية:

اأ- اإنزال الأ�شماك ح�شب النظم الت�شويقية المتبعة داخل المرفاأ.

الحرجة  التحكم  ونقاط  المخاطر  تحليل  ونظام  الأ�شماك،  جــودة  �شبط  نظام  تطبيق   - ب 

.)HACCP(

 جـ - تطبيق ال�شروط المعتمدة لحفظ ونقل الأ�شماك.

د-  الحتفاظ ب�شجالت تداول  الأ�شماك واإبرازها للمخت�شين عند الطلب.
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�لف�ضل �لثاني

حماية مر�فئ �ل�ضيد 

مادة )14(

ُيحظر في مرافئ ال�شيد القيام باأي من الأعمال الآتية:

م�شرف  من  كتابية  بموافقة  اإل  كان،  غر�س  ولأي  المرفاأ  داخل  موقع  اأي  في  النار  اإ�شعال  اأ- 

المرفاأ الذي يقرر الحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها عند ال�شرورة.

المرفاأ،  في  اأو  ال�شيد  �شفن  متن  على  لال�شتعال  القابلة  المواد  اأو  الخطرة  المواد  ب- حيازة 

لن�شاط  ال�شرورية  والمحروقات  والوقود  النجدة  لطلب  ُتخ�ش�س  التي  المواد  با�شتثناء 

ال�شفن.

ج- التدخين اأو اإ�شعال النار على متن ال�شفن منذ دخولها اإلى المرفاأ وحتى خروجها منه.

اإلقاء  اأو  البيئة  ب�شالمة  الم�شرة  اأو  الخطرة  المواد  اأو  المحروقات  اأو  الملوثة  المياه  اإلقاء  د- 

الأتربة والف�شالت بالمرفاأ.

متن  على  اأو  بالمرفاأ  ومخلفاتها  الأ�شماك  ورمــي  العوالق  من  ال�شيد  �شباك  تنظيف  هـــ- 

ال�شفينة.

و- �شكب اأو طرح مخلفات ال�شفن في غير الحاويات المخ�ش�شة لهذا الغر�س وبالأ�شلوب الذي 

تقرره الإدارة المخت�شة.

ز- تخزين المواد المتعفنة اأو الم�شرة بال�شحة العامة بالمرفاأ اأو على ظهر ال�شفينة.

ح- و�شع اأو ت�شييد مواد ثابتة داخل المرفاأ مثل الأعمدة الإ�شمنتية ومرابط ال�شفن.

ط- القيام باأي عمل ينتج عنه انبعاث غازات ملوثة للهواء.

ي- ا�شتخدام مياه المرفاأ لغ�شل المركبات.

ك- الوقوف في غير الأماكن المخ�ش�شة للمركبات.

العائمة الأخرى، دون  اإدخال القاطرات والمعدات، وال�شفن وغيرها من المن�شاآت المائية  ل- 

الح�شول على ترخي�س من الإدارة المخت�شة. 

م- قيام الأفراد بال�شيد داخل المرفاأ .

مادة )15(

يحظر على م�شتخدمي المرفاأ اإجراء اأية تعديالت اأو تغييرات على من�شاآت ومعدات المرفاأ 

اإل بعد الح�شول على موافقة كتابية من الإدارة المخت�شة.

مادة )16(

غير  ثابتة  اأو  عائمة  اأج�شام  اأو  مالحية  اإ�ــشــارات  باأية  �شفينته  ربــط  الربان  على  يحظر 
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مخ�ش�شة لهذا الغر�س، وعليه اإبالغ الإدارة المخت�شة خالل مدة ل تزيد على اأربع وع�شرين 

�شاعة باأي خلل يالحظه على هذه الإ�شارات.

مادة )17(

اإنزال الأ�شماك بتنظيف الم�شاحة الم�شتخدمة  يلتزم ربان ال�شفينة بعد النتهاء من عملية 

من الر�شيف وجمع بقايا الأ�شماك في اأكيا�س الف�شالت وتنظيف تلك الم�شاحة بالماء.

مادة )18(

المياه  من  التخل�س  بالمرفاأ  تواجدها  اأثناء  الأ�شماك  وت�شويق  نقل  �شيارات  على  يحظر 

الموجودة داخل �شناديق النقل اأو تنظيف هذه ال�شناديق اإل في الأماكن المخ�ش�شة لذلك.

�لف�ضل �لثالث

تنظيم حركة ر�ضو �ضفن �ل�ضيد

مادة )19(

في حالة توفير اأماكن لر�شو �شفن الهواة بالمرفاأ، ُي�شمح بدخولها �شمن ال�شتراطات التي 

تقررها الإدارة المخت�شة .

مادة )20(

يلتزم مالك ال�شفينة بتقديم الوثائق الر�شمية متى طلب منه ذلك المخت�شون من موظفي 

الإدارة المخت�شة.

مادة )21(

ُي�شترط لدخول و ر�شو ال�شفن بالمرفاأ ما يلي:

اأ- اأن تكون ال�شفينة حا�شلة على رخ�شة �شيد �شارية المفعول �شادرة من الإدارة المخت�شة.

ب - اأن يحمل العاملون على متن ال�شفينة تراخي�س �شارية المفعول لمزاولة مهنة ال�شيد.

في  مثبتة  الداخلية  بوزارة  ال�شواحل  خفر  قيادة  من  المعتمدة  الت�شجيل  لوحات  تكون  اأن  جـ- 

مكان بارز على جانبي ال�شفينة.

وال�شالحية  ال�شالمة  واحتياطات  ال�شيانة  حيث  من  جيدة  حالة  في  ال�شفينة  تكون  اأن  د- 

للعمل.

هـ- اأن تتوافر اأدوات ومعدات ال�شالمة البحرية على ظهر ال�شفينة في كل الأوقات، وعلى وجه 

الخ�شو�س ما ياأتي:

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

الأ�شخا�س  فيها عدد  يزيد  التي  لل�شفن  بالن�شبة  مع حبل،  الأقل  على  واحدة  نجاة  عوامة   -  2

الم�شرح بحملهم على ثالثة اأ�شخا�س ويقل طولها عن ع�شرة اأمتار.

3 - عدد )2( عوامة نجاة على الأقل لل�شفن التي يتراوح  طولها من ع�شرة اأمتار اإلى ع�شرين 

مترًا.
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4 - طواقات نجاة كافية ل�شتيعاب جميع الأ�شخا�س.

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

6 - م�شخة �شحب مياه يدوية اأو ميكانيكية نقالة، بال�شفن التي يزيد طولها على خم�شة اأمتار.

7 - دلو 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 لحمل النفايات.

15- بو�شلة مغناطي�شية.

16- جهاز ل�شلكي بحري بالن�شبة لل�شفن التي يزيد طولها على ع�شرة اأمتار.

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

18- مر�شاة.

19- طفايات حريق يدوية �شالحة لال�شتعمال.

و- اأن تتوافر على ظهر ال�شفن التي تعمل في حدود خم�شة اأميال بحرية من ال�شاحل والتي ل 

يزيد طولها على ع�شرة اأمتار ما ياأتي:

1 – �شترة نجاة واحدة لكل �شخ�س م�شموح لها بحمله.

2 – اأنوار مالحية.

3 – طفايات حريق يدوية �شالحة لال�شتعمال.

4 – و�شيلة ات�شال منا�شبة اأو هاتف نقال.

5 – مر�شاة.

مادة )22(

مرور  لحركة  المحددة  الممرات  عبر  منه  والخروج  المرفاأ  اإلــى  بالدخول  ال�شفن  تلتزم 

ال�شفن، وبال�شرعة المحددة بالمرافئ وهي 5و1 )واحد ون�شف( عقدة بحرية.

مادة )23(

ممكن،  وقت  اأ�شرع  في  الإنــزال  ر�شيف  بمغادرة  الأ�شماك  لإنــزال  الرا�شية  ال�شفن  تلتزم 

ويجوز لم�شرف المرفاأ التدخل لإتمام ذلك عند ال�شرورة.
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مادة )24(

الأماكن  غير  فــي  الــمــرفــاأ  داخــل  المحركات  اأو  ال�شفن  �شيانة  بــاأعــمــال  القيام  يحظر 

المخ�ش�شة لهذا الغر�س، وي�شترط الح�شول على ترخي�س من م�شرف المرفاأ للقيام باأعمال 

ال�شيانة.

مادة )25(

في  اأو  الميناء  حو�س  في  المر�شاة  اإلقاء  اأو  ال�شيد  بعمليات  القيام  ال�شفن  على  يحظر 

اأي مكان من  اأو في  المرفاأ  بقناة  اأو  ال�شفن  المحددة لحركة دخول وخروج  البحرية  الممرات 

الحالت  في  المر�شاة  اإلقاء  ذلك  من  وُي�شتثنى  المالحة،  �شالمة  على  يوؤثر  اأو  يعطل  اأن  �شاأنه 

الإدارة  وُيخطر  المنا�شبة  التحذيرية  الإ�ــشــارات  ال�شفينة  ربــان  ي�شتخدم  اأن  على  الطارئة، 

المخت�شة بذلك ويرفع المر�شاة فور زوال ال�شبب.

مادة )26(

باتخاذ  منه  الخروج  اأو  المرفاأ  اإلــى  الدخول  بمناورة  قيامه  اأثناء  ال�شفينة  ربــان  يلتزم 

الحتياطات الالزمة وفقًا لالأنظمة الأمنية والمالحية المقررة.

�لف�ضل �لر�بع

�ل�ضفن غير �لمعّدة لل�ضيد

مادة )27(

ل يجوز لغير �شفن ال�شيد ا�شتخدام مرافئ ال�شيد، ويجوز ا�شتثناء من ذلك ال�شماح لغير 

�شفن ال�شيد بدخول المرفاأ اأو ا�شتخدامه بعد الح�شول على الإذن اأو الت�شريح بذلك، 

المخت�شة   الإدارة  اإلــى  مكتوب  طلب  تقديم  الت�شريح  اأو  الإذن  على  للح�شول  وُي�شترط 

ُم�ْشَتْوٍف البيانات الآتية:

اأ- ا�شم وعنوان مالك ال�شفينة اأو ربانها وكيفية الت�شال به.

ب- موا�شفات ال�شفينة.

ج- ا�شم وعنوان ال�شخ�س المكلف بحرا�شة ال�شفينة وكيفية الت�شال به.

د- تاريخ دخول المرفاأ وتاريخ مغادرته.

ويجوز في الحالت الطارئة اأن ُيقدم طلب الإذن بدخول المرفاأ باأية و�شيلة ممكنة، وي�شدر 

الإذن بذلك من م�شرف المرفاأ وتنتهي مدته بانتهاء الأ�شباب التي ا�شتوجبته.

مادة )28(

ربان  ويلتزم  �شاغرة  ر�شو  اأماكن  اإل في حالة وجود  المرفاأ  با�شتخدام  الت�شريح  ل يجوز منح 

ال�شفينة بالر�شو في المكان المحدد له.



60
العدد: 2976 - الخميس 2 ديسمبر 2010

مادة )29(

ال�شجل  في  با�شتخدامه  الت�شريح  اأو  المرفاأ  بدخول  الإذن  بقيد  المخت�شة  الإدارة  تقوم 

المعد لهذا الغر�س مت�شمنًا تاريخ دخول ومغادرة ال�شفينة.

مادة )30(

على ربان ال�شفينة اأو مالكها اإيداع ن�شخة من وثائق ال�شفينة الماأذون لها بدخول المرفاأ اأو 

الم�شرح لها با�شتخدامه لدى الإدارة المخت�شة فور ر�شو ال�شفينة بالمرفاأ.

مادة )31(

هذه  اأحكام  با�شتخدامه  اأو  المرفاأ  بدخول  لها  الم�شرح  اأو  الماأذون  ال�شفن  على  ت�شري 

الالئحة والتعليمات ال�شادرة من الإدارة المخت�شة ومن م�شرف المرفاأ.

مادة )32(

المحظورة  الأعمال  من  باأي  القيام  المرفاأ  اإلى  بالدخول  لها  الماأذون  ال�شفن  على  يحظر 

وفقًا لهذه الالئحة اأو بما ي�شر بالمرفاأ اأو ُيخل بح�شن ا�شتخدامه.

مادة )33(

المرفاأ فور  با�شتخدامه بمغادرة  اأو  المرفاأ  لها بدخول  الم�شرح  اأو  الماأذون  ال�شفينة  تلتزم 

انتهاء المدة المحددة في الت�شريح اأو زوال �شبب الإذن.

�لف�ضل �لخام�س

�خت�ضا�ضات �لإد�رة �لمخت�ضة

مادة )34(

تتولى الإدارة المخت�شة تنظيم دخول وخروج ال�شفن من واإلى المرفاأ، ولها اأن ترف�س دخول 

اأو بقاء ال�شفن التي تهدد �شالمة المرفاأ اأو التي ُتخل بح�شن ا�شتخدامه.

مادة )35(

اإلى  رباطها  و�شد  ال�شفن  بر�شو  المتعلقة  العمليات  جميع  مراقبة  المرفاأ  م�شرف  يتولى 

الر�شيف، وتنظيم ومراقبة دخول وتجول الأ�شخا�س والمركبات والآليات داخل المرفاأ، وتطبيق 

قواعد ال�شالمة البحرية في المرفاأ وتحديد اأماكن الر�شو.

مادة )36(

ُت�شدر الإدارة المخت�شة التعليمات والإر�شادات التي تحدد حالة الأعماق وظروف المالحة 

اليومية في المرفاأ.

مادة )37(

اأو  مالكها  المخت�شة  الإدارة  تكلف  المرفاأ  داخل  غارقة  اأو  مهملة  �شفينة  وجود  حالة  في 

ربانها كتابيًا اأو بالإعالن في ال�شحف لنت�شال ال�شفينة ونقلها خارج المرفاأ خالل المدة التي 
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تحددها الإدارة ، وفي حالة عدم ا�شتجابته لذلك تتخذ الإدارة المخت�شة الإجراءات الالزمة 

على نفقة المالك.

مادة )38(

بالمرفاأ  والخدمية  ال�شتثمارية  الأن�شطة  اأ�شحاب  تنفيذ  �شوابط  المخت�شة  الإدارة  ت�شع 

للتزامهم بتوفير وتقديم الخدمات المطلوبة من كل ن�شاط .

مادة )39(

اإبحارهم  يلتزم جميع ال�شيادين والهواة باإخطار ق�شم قيادة خفر ال�شواحل بالمرفاأ بوقت 

لل�شيد وموقع ال�شيد المتوقع والوقت المتوقع للعودة، حتى يت�شنى لق�شم خفر ال�شواحل ت�شجيل 

تلك البيانات في �شجل يومي معد لهذا الغر�س.

مادة )40(

يومية  بن�شرة  ال�شيادين  لإحاطة  المخت�شة  الجهات  مع  التن�شيق  المخت�شة  الإدارة  تتولى 

، وذلك  المرفاأ  تلوث بحري داخل  ، وكذلك في حالة ح�شول  الرياح  البحر و�شرعة  عن حالة 

لتخاذ التدابير الالزمة .

مادة )41(

وموا�شفات  �شروط  مراجعة  المخت�شة،  الجهات  مع  بالتن�شيق  المخت�شة،  الإدارة  تتولى 

وال�شروط  للنظم  المرفاأ طبقًا  الأ�شماك داخل  تداول  ومتابعة  الأ�شماك،  وت�شويق  نقل  �شيارات 

الواردة بالمادة )13( من هذا القرار. 

مادة )42(

البيانات  باأخذ   ، لديها  ال�شمكي  الإح�شاء  ق�شم  بوا�شطة موظفي   ، المخت�شة  الإدارة  تقوم 

الإح�شائية وفق برامج الإح�شاء ال�شمكي المعدة لهذا الغر�س، ويجب على جميع العاملين في 

مختلف الأن�شطة داخل المرفاأ التعاون وتقديم البيانات الإح�شائية المطلوبة.

مادة )43(

على مراقبي المرفاأ الذين تحددهم الإدارة المخت�شة القيام باأعمال الرقابة لمتابعة تنفيذ 

الثروة  وحماية  وا�شتغالل  �شيد  تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 2002  رقم )20(  بقانون  المر�شوم  اأحكام 

الخ�شو�س  وجــه  على  ولهم   ، المخت�شة  الإدارة  ت�شدرها  قــرارات  اأو  لوائح  ــة  واأي البحرية 

ال�شالحيات الآتية :

للتاأكد من تجديدها  اأ- الطالع على تراخي�س مزاولة مهنة ال�شيد وتراخي�س �شفن ال�شيد 

و�شالحيتها .

�شفينة  المرقمة على جانبي  اللوحات  وتثبيت  بو�شع  والهواة  ال�شيادين  التزام  التاأكد من  ب- 

ال�شيد.
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ج- دخول �شفن ال�شيد للتاأكد من توافر معدات واأدوات ال�شالمة البحرية .

و�شباك  معدات  وجود  عدم  من  للتاأكد  الهواة  و�شفن  ال�شيد  واأدوات  ال�شيد  �شفن  فح�س  د- 

محظور ال�شيد بها، واتخاذ ما يلزم ح�شب الإجراءات المقررة.

ُم�شرح  غير  عمالة  ا�شتخدام  عدم  من  للتاأكد  الهواة  �شفن  و  ال�شيد  �شفن  على  الرقابة  هـ- 

بها.

و- مراقبة �شفن الهواة الرا�شية بالمرفاأ.

الترخي�س  �شالحية  من  للتاأكد  الأ�شماك  وت�شويق  نقل  �شيارات  تراخي�س  على  الطــالع  ز- 

و�شالحية �شندوق حفظ الأ�شماك ومطابقته لل�شروط المقررة .

�شيدها  يحظر  التي  الأ�شماك  من  للتاأكد  التبريد  ومخازن  الأ�شماك  نقل  �شيارات  فح�س  ح- 

وتداولها خالل فترات محددة من ال�شنة.

فيها  الت�شرف  لها  يت�شنى  حتى  اكت�شافها  يتم  التي  بالمخالفات  المخت�شة  الإدارة  اإبالغ  ط- 

وفقًا لالإجراءات القانونية المقررة.

مادة )44(

يحظر على الأ�شخا�س الدخول اإلى المرفاأ اإل بعد اإبراز ما يثبت ال�شماح له بالدخول، وذلك 

باإحدى الوثائق الآتية:

اأ- ترخي�س �شاري المفعول بمزاولة �شيد الأ�شماك، وذلك بالن�شبة لل�شيادين المحترفين.

نقل  �شيارات  لأ�شحاب  بالن�شبة  وذلك  الأ�شماك،  وت�شويق  بنقل  المفعول  �شاري  ترخي�س  ب- 

وت�شويق الأ�شماك .

المرتبطة  الأخــرى  الأن�شطة  في  للعاملين  بالن�شبة  المفعول  �شارية  المرفاأ  دخول  بطاقة  ج- 

بالمرفاأ. وتتولى الإدارة المخت�شة متابعه اللتزام بهذا الحظر.

طبيعة  تتطلب  الذين  الحكومية  للجهات  التابعين  والأ�شخا�س  المركبات  ذلك  من  وُي�شتـثنى 

عملهم دخول المرفاأ.

مادة )45(

في الحالت الطارئة، لم�شرف المرفاأ اأن يقرر منع الدخول اإلى المرفاأ اأو الخروج منه اإلى 

حين زوال اأ�شباب المنع ، وله اإجراء التن�شيق الالزم مع الجهات المخت�شة اإذا ا�شتدعى الأمر 

ذلك .      

مادة )46(

يلتزم �شاحب محطة تعبئة الوقود بالمرفاأ بالآتي:

اأ- توفير الوقود والزيوت المطلوبة لت�شغيل �شفن ال�شيادين والهواة في جميع الأوقات وح�شب 

الأ�شعار المقررة.
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ب- �شمان نظافة المحطة و�شالمة ت�شغيلها وتوفير و�شائل ال�شالمة من المخاطر والمحافظة 

على البيئة.

 ج - و�شع المخلفات في الأماكن والأوعية المخ�ش�شة لذلك داخل المرفاأ.

وعلى الإدارة المخت�شة اتخاذ ما يلزم ل�شمان تنفيذ هذه اللتزامات.

�لف�ضل �ل�ضاد�س 

�لعقوبات

مادة )47(

بالمر�شوم  ال�شادر  العقوبات  اأ�شد من�شو�س عليها في قانون  باأية عقوبة  الإخالل  مع عدم 

اتخاذ  المخت�شة  لــالإدارة  اآخر،  قانون  اأي  في  اأو   ، وتعديالته   1976 ل�شنة  رقــم)15(  بقانون 

الإجراءات الآتية:

ُيلغى  ول  يومًا،  ع�شر  خم�شة  على  تزيد  ل  لمدة  الإبحار  من  المخالفة  ال�شفينة  بمنع  الأمر   -1

والقرارات  وبالقوانين  الالئحة  بهذه  الــواردة  ال�شالمة  �شروط  ا�شتيفاء  بعد  اإل  الأمر  هذا 

ذات ال�شلة، وفي حالة الإبحار خالل مدة ال�شحب الأولى للترخي�س ت�شاعف مدة ال�شحب، 

وُيلغى الترخي�س نهائيًا في حالة تكرار المخالفة خالل المدة الم�شاعفة.

2-اإلغاء الإذن بدخول المرفاأ اأو الت�شريح با�شتخدامه بالن�شبة لل�شفن غير المعدة لل�شيد.

في هذه  عليها  المن�شو�س  التدابير  كافة  اتخاذ  المخت�شة  لالإدارة  يكون  الأحوال،  وفي جميع 

الالئحة، في حدود ال�شالحيات الممنوحة لها.


