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ســا ت

وزار الن ــ وا
قــرار وزار

رقـــم 2017/138
باإ ســـ ار

سـة ا ر س يــ ال ريـ

ـــة ن يـــم ر

ا�شتنادا إا القانون البحري ال�شادر باملر�شوم ال�شلطا رقم ، 81/35
واإل ـ ـ قان ــون تنظيم املالحة البحرية فـي املي ــاه الإقليمي ــة ال�ش ــادر باملر�ش ــوم ال�شلطانـ ــي
رقم ، 81/98
وبناء عل ما تقت�شي امل�شلحة العامة
ـ ـــرر
ا ــاد ا أولـــــ
يعمل فـي �شاأن تنظيم رخ�شة املر�شدين البحري باأحكام الالئحة املرفقة .
ا ــاد ال انيـــة
يل كل ما يخال الالئحة املرفقة اأو يتعار ض مع اأحكامها .
ا ــاد ال ال ـــة
ين�شر هذا القرار فـي ا÷ريدة الر�سمية  ،ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�شره .
ا ـة 1438هـ
سـ ر فـي  14 :م
ا وا ـــــ  5م �س مـ ــــــــر 2017
د اأ م ب حمم ب �سا ال طي س
و يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل والتـ ــ�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت
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ــة ن يـــم ر

سـة ا ر س يــ ال ريــ

ا ــاد

)1

فـي تطبي ــق اأحكــام ه ه الالئح ــة يكون للكلم ــات والعبـ ــارات التي ــة املعنـ ـ املب ـ قريـ ــن
كل منها ما يقت�ض �شيا الن�ض معن اخر
 1ال سلطــة ال ريـــة
املديرية العامة لل�شوؤون البحرية بو ارة النقل والت�شالت .
 2ا إر ســـاد ال ـــر
تقديـ ــم املعلومـ ــات والإر�شـ ــادات املالحية المنة للرب ــان فـي اأ ــناء تواج ــد ال�شفـين ــة
فـي منطقة الإر�شاد البحري .
 3ا ر ســـ ال ــر
ال�شخ�ض املرخ�ض ل بتقد الإر�شاد البحري .
 4منط ــة ا إر ســاد ال ــر
مياه امليناء التي يرخ�ض للمر�شد البحري تقد الإر�شاد البحري فـيها .
 5الر

ســـة

و يقة �شادرة من ال�شلطة البحرية تخول املر�شد البحري تقد الإر�شاد البحري .
 6م ســوو ا ر ـــ أا
ال�شخ�ض امل�شوؤول عن حركة ال�شفن وال�شالمة داخل امليناء .
ا ــاد

)2

ل يجو لأي �شخ�ض ار�شة الإر�شاد البحري اإل بعد احل�شول عل الرخ�شة .
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ا ــاد

)3

يتم اإ�شدار الرخ�شة اأو جتديدها بعد ا�شتيفاء طال الرخ�شة ملتطلبات اإ�شدارها وفقا
للنم ــوذ املعــد لـ ـ ل واجتيـ ــا ه لل ام ـ ـ والدورات التدريبية الـتي دده ــا وتعتمده ــا
ال�شلطة البحرية .
ا ــاد

)4

ت�شدر الرخ�شة وفقا للنموذ املعد بالل ت العربية والإ ليزية وتكــون �شاريــة ملــدة )5
خم�ض �شنوات كحد اأق�ش وتقوم ال�شلطة البحرية بت�شجيلها فـي ال�شجل املعد ل ل .
ا ــاد

)5

يج عل املر�شد البحري قبل اأو فـي اأ ناء القيام بالإر�شاد البحري المتناع عن تناول
امل�شروبات الكحولية اأو تعاطي العقاقري اأو الأدوية ري املرخ�ش ــة اأو اأي مادة قد ت�شع
قدرت عل القيام بالإر�شاد البحري المن وعلي اأن يبل فورا م�شوؤول املرفاأ اأو اأن يتخ
ما يراه شروريا من الحتياطات الال مة ملنع اأي خطر عل املو فـ اأو ال�شفن اأو املمتلكات
اأو البي ـ ــة البحري ــة فـي احلــالت التي يدر فـيها اأن حالت ـ العقلي ــة اأو البدنيــة قــد توؤ ــر
عل اأدائ المن أا ناء القيام بالإر�شاد البحري .
ا ــاد

)6

 - 1يج ــو مل�ش ـ ـوؤول املرف ـاأ اإيقا العمل بالرخ�شة ملدة ل تتجاو  15خم�شة ع�شـر يومــا
فـي اإحد احلالت التية
اأ  -اإذا كان كفاءة املر�شد البحري شعيفة .
ب  -اإذا اأهمل املر�شد البحري فـي واجب .
 اإذا فقد املر�شد البحري اأحد ال�شرو الال مة للح�شول عل الرخ�شة . - 2يج عل م�شوؤول املرفاأ اإبال ال�شلطة البحرية كتابة بقرار اإيقا العمل بالرخ�شة
خالل  48مان واأربع �شاعة .
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 - 3يج عل ال�شلطة البحرية عند ت�شلم بال اإيقا العمل اتخاذ اأحد الإجراءات التية :
اأ  -املوافقة اأو اإل اء قرار الإيقا ال�شادر .
ب  -دي ــد فت ــرة اإيق ــا العمل بالرخ�شة للمدة التــي ددها ال�شلط ــة البحريـ ــة
حت يقوم املر�شد البحري ب إا الة اأ�شباب الإيقا .
 اإل اء الرخ�شة .ا ــاد

)7

مـ ــع عدم الإخـ ــالل بـ ـاأي عقوب ــة ين ــ�ض عليها قانـ ــون اخر يعاق ـ ـ ك ــل مـ ــن يخال حك ـ ــم
اأي من املـادت  2و  5م ــن هـ ـ ه الالئح ــة ب رامــة اإداريــة قدرهــا  5000خم�ش ــة ال
ريــال عما وت�شاع ال رامة فـي حالة تكرار املخالفة .
ا ــاد

)8

علـ ال�شلطــة البحريـة فــي حالـة اكت�شـا ـ�ض اأو تزويـر فــي اإحــد ال�شهــادات اأو اأحــد
البيانات الال مة لإ�شدار الرخ�شة اأو اأي جر ة مت�شلة بتطبيق اأحكام ه ه الالئحة
اإبال ا هة املخت�شة ب ل فورا .
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