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وزارة املوا�صالت واالت�صاالت
قرار رقم ( )9ل�سنة 2017
ب�ش�أن الئحة تراخي�ص اخلدمات البحرية
وزير الموا�صالت واالت�صاالت:
بعد االطالع على القانون البحري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة 1982وتعديالته,
وعلى قانون امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ البحرية ال�صادر بالقانون رقم ( )61ل�سنة  ،2006املعدَّل
باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2012
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة 1988ب�ش�أن مزاولة �أعمال الإر�شاد وال َق ْطر مبوانئ البحرين,
وعلى الالئحة التنفيذية لقانون امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ البحرية ال�صادرة بالقرار رقم ( )6ل�سنة
 ،2010وعلى الأخ�ص املادتني ( 5و )6منها،
وعلى القرار رقم ( )4ل�سنة  2014ب�ش�أن �أجور املوانئ واملالحة البحرية,
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية،

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

يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعا َ
ين الواردة يف قانون
امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ البحرية ال�صادر بالقانون رقم ( )61ل�سنة  ،2006والئحته التنفيذية ال�صادرة
بالقرار رقم ( )6ل�سنة  ،2010ويكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
ين املبين َة قرينَ ك ٍّل منها ،ما مل
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ِ
طال���ب الترخي����ص :كل �شخ����ص طبيع���ي �أو معنوي يتقدم بطل���ب �إلى �شئ���ون الموانئ والمالحة
البحرية للح�صول على ترخي�ص لمزاولة � ٍّأي من الخدمات البحرية.
الترخي�ص :الإذن الذي ت�صدره �شئون الموانئ والمالحة البحرية لطالب الترخي�ص لمزاولة � ٍّأي
من الخدمات البحرية.
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َّ
المرخ����ص ل���ه :ال�شخ����ص الطبيع���ي �أو المعن���وي الذى ي�صدر ل���ه ترخي�ص من �شئ���ون الموانئ
والمالحة البحرية لمزاولة � ٍّأي من الخدمات البحرية.
وكي���ل ال�شح���ن البح���ري( :وكي���ل ال�شحن والتفري���غ) :ال�شخ�ص َّ
المرخ�ص ل���ه لتقديم خدمات
ال�شحن البحري والتفريغ.
ل�شحن
خدم���ات ال�شح���ن البحري :الخدمات التي ت�شتمل على الترتيبات والإجراءات ال�ضرورية ْ
�أو تفريغ �أو ج ْمع الب�ضائع من ال�شاح ِنين �أو وكيلهم ،وت�سهيل �إجراءات �إنهاء التعاقد بين ال�شاحن
والناقل البحري �أو �صاحب ال�سفينة �أو وكيله ،مع مراعاة الت�شريعات الدولية ذات العالقة.
وكي���ل ال�سف���ن :ال�شخ����ص َّ
المرخ�ص له من �شئ���ون الموانئ والمالحة البحري���ة لتمثيل مالك �أو
م�ست�أجر �أو ُم َ�ش ِّغل ال�سفينة في الحقوق والواجبات وتوفير الخدمات.
وكي���ل خدم���ات تموين ال�سف���ن :ال�شخ�ص َّ
المرخ�ص له من �شئون الموان���ئ والمالحة البحرية،
لتموين ال�سفن بالم�ؤن ،كالطعام وجميع �أنواع المعدات والأجهزة والأدوات وغيرها.
قائ���د القاط���رة :ال�شخ�ص َّ
المرخ����ص له من �شئون الموانئ والمالح���ة البحرية لقيادة القاطرة
وتوفير خدمات ال َق ْطر.
خدم���ات ال َق ْط���ر :عملي���ات دفع وجر ال�سف���ن و�إدخالها �أو �إخراجها ِمن و�إل���ى �أر�صفة الموانئ �أو
�إنقاذها �أو م�ساعدتها في ال ُّر ُ�سو �أو الحركة ل ِّأي �سبب كان في المياه الإقليمية البحرينية.
المر�ش���د البح���ري :ال�شخ�ص َّ
المرخ�ص له ِم���ن ِق َبل �شئون الموانئ والمالح���ة البحرية لتقديم
خدمات الإر�شاد البحري.
الم�ستخدم لنقل المر�شد وتقديم خدمات الإر�شاد البحري.
قارب الإر�شاد :القارب
َ
خدمات الإر�شاد البحري :الخدمات التي يتم تقديمها لر َّبان ال�سفينة لم�ساعدته للإبحار خالل
دخ���ول �أو مغادرة ال�سفينة� ،أو الحركة في الموانئ �أو الأر�صفة الخا�صة �أو القنوات الم�ؤدية لهما،
�أو في المياه الإقليمية البحرينية.
خدم���ات النق���ل البحري للركاب :نقل الركاب بوا�سطة ال�سفن والقوارب ،بهدف النقل التجاري
�أو ال�سياحي داخل المياه الإقليمية البحرينية.
خدم���ات الم�سح البحري :فح�ص ومعاين���ة الوحدات البحرية ،والت�أكد من �صالحيتها للإبحار،
ومعرفة مدى التزامها وت َق ُّي ِدها بالمتطلبات والقواعد الدولية الخا�صة بالأمن وال�سالمة ومكافحة
التلوث.
التفتي����ش ال�سن���وي� :أعمال التفتي�ش والتدقيق ل�ضمان �صالحية ال�سفينة للإبحار ،وت�شمل عملية
ـمراجل والأنـظمـة الـكهربـائية
تفتي�ش َبدن ال�سفينة ومح ِّركات د ْفع ال�سفينة ومو ِّلدات الطـاقة وال ِ
ومـعدات ال�سـالمـة و�أنظمة و�أجهزة مكافحة الحرائق الثابتة والمحمولة ومعدات المالحة ،وم ْنع
التل���وث البحري ،والأ�ض���واء المالحية وخطوط التحميـل وال�شـهـ���ادات الـمخـتلفة ،حـ�ســب الئحة
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ال�سفن التي ال تخ�ضع للمعاهدات البحرية الدولية.

الفرع الثاين
نطاق �سريان الالئحة
مادة ()2

�صدرها �شئون املوانئ
ت�سرى الأحكام املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة على الرتاخي�ص التي ُت ِ
واملالحة البحرية ملزاولة اخلدمات البحرية ،والتي ت�شتمل دون ح�صر على ما يلي:
�أ� -إدارة وت�شغيل الموانئ العامة والخا�صة.
ب -الإر�شاد البحري.
ج -ال َق ْطر البحري.
د -وكالء ال�شحن البحري (وكالء ال�شحن والتفريغ).
هـ -وكالء ال�سفن (وكالء المالحة البحرية).
و -وكالء تموين ال�سفن.
ز -خدمات تزويد ال�سفن بالوقود والماء(خدمات الإمداد البحري).
ح -خدمات ت�شغيل و�إدارة ال�سفن.
ط -خدمات تدوير ال�سفن.
ي -خدمات التحميل والتفريغ المينائي.
م�سح الوحدات البحرية.
ك -خدمات ْ
ل -خدمات ت�صليح ال�سفن.
م -خدمات الم�ساعدات المالحية.
ن -خدمات النقل البحري للركاب.
�س� -أية خدمة بحرية �أخرى ترى �شئون الموانئ والمالحة البحرية الترخي�ص بها.

الف�صل الثاين
الرتاخي�ص
الفرع الأول
احلق يف �إ�صدار الرتخي�ص
مادة ()3

تتولى �شئون املوانئ واملالحة البحرية وحدها دون غريها �إ�صدار تراخي�ص مزاولة اخلدمات
البحرية ،وذلك للأ�شخا�ص �أو ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي يحق لها قانون ًا ممار�سة العمل التجاري يف
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مملكة البحرين.

مادة ()4

ال يجوز مزاولة �أو تقدمي �أيٍّ من اخلدمات البحرية �إال برتخي�ص م�سبق من �شئون املوانئ واملالحة
البحرية.

الفرع الثاين
طلب الرتخي�ص
�أو ًال :ال�شروط العامة
مادة ()5

يقدَّم طلب احل�صول على الرتخي�ص مبزاولة �أيٍّ من اخلدمات البحرية من طالب الرتخي�ص �إلى
�شئون املوانئ واملالحة البحرية ،طبق ًا للنموذج الذي تعدُّه لهذا الغر�ض ،ويجب �أن تر َفق معه الوثائق
وامل�ستندات التالية:
�أ -ن�سخة من �شهادة ال�سجل التجاري لطالب الترخي�ص.
الم ْلكية �أو عقد �إيجار المقر لطالب الترخي�ص.
ب -ن�سخة من وثيقة ِ
ج -ن�سخة من ع ْقد الت�أ�سي�س.
د -بيان���ات تعريفية عن طالب الترخي�ص ،وخا�صة مقره و�أرقامه الهاتفية والموقع الإلكتروني الخا�ص
به ،ومواقع عمله وفروعه �إنْ ُو ِجدت.
ه���ـ -م�ستن���دات تب ِّي���ن �أن لدى طال���ب الترخي�ص م�سئولي���ن تنفيذيين يتمتع���ون بالخب���رة المنا�سبة �أو
الم�ؤهالت العلمية.
و -خطة عمل تف�صيلية تعك�س خطط وا�ستراتيجيات طالب الترخي�ص للعمل في مجال الخدمة البحرية
المطلوب الترخي�ص بها.
ز� -أية بيانات �أو وثائق �أخرى تطلبها �شئون الموانئ والمالحة البحرية.

مادة ()6

يجب على طالب الرتخي�ص �سداد الأجر املق َّرر لتقدمي الطلب  -ال يرد ،ويعترب تاريخ �سداد هذا
الأجر هو التاريخ املعتمد لتقدمي طلب الرتخي�ص.

مادة ()7

مع مراعاة ال�شروط اخلا�صة للح�صول على تراخي�ص مزاولة �أيٍّ من اخلدمات البحرية املن�صو�ص
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عليها يف املواد من (� )8إلى ( ،)21يجب على طالب الرتخي�ص تقدمي البيانات الالزمة التي تثبت
مقدرته املالية على مواجهة كافة االلتزامات التي تن�ش�أ عن مزاولته للخدمات البحرية ،وعلى الأخ�ص
ما يلي:
�أ -وثيقة ت�أمين للطرف الثالثِّ ،
تغطي مخاطر ال ُف ْقدان والأ�ضرار التي قد ت�صيب الغير.
ب -وثيق���ة ت�أمي���ن �شام���ل تت�ضمن الح���د الأق�صى للمبل���غ الم�ؤَ َّمن علي���هِّ ،
وتغطي جمي���ع َمرافق طالب
الترخي����ص وجميع العنا�صر التي يمك���ن الت�أمين عليها بما في ذلك الأ�شخا�ص ،المعدات والآالت
والمواد ،و�أيُّ تغيير �أو تطوير يحدث في هذه المرافق.

ثانياً :ال�شروط اخلا�صة
مادة (  )8
وكالء متوين ال�سفن

يجب على طالب الرتخي�ص ملزاولة خدمات وكالء متوين ال�سفن ،تقدمي البيانات والوثائق
وامل�ستندات ،وا�ستيفاء اال�شرتاطات الآتية:
�أ� -شهادة عدم ممانعة من وزارة ال�صحة للتعامل مع المواد الغذائية.
ب -تزوي���د �شئون الموانئ والمالحة البحرية ب�آلية العمل �أو العمليات وقوائم المن�ش�آت والمعدات التي
�سوف ُت�ستخدَم في مزاولة الخدمات.
ج -يجب �أن يكون لدى الم�سئولين التنفيذيين خبرات كافية في مجال تموين ال�سفن ال تقل عن خم�س
�سنوات.

مادة ()9
خدمات ال َق ْطر

يجب على طالب الرتخي�ص ملزاولة خدمات ال َق ْطر ،تقدمي البيانات والوثائق وامل�ستندات،
وا�ستيفاء اال�شرتاطات الآتية:
�أ -تزوي���د �شئ���ون الموانئ والمالحة البحرية ب�آلية العمل �أو العملي���ات وقوائم المن�ش�آت والمعدات التي
�سوف ُت�ستخدَم في مزاولة الخدمات.
ب -االمتث���ال لالئح���ة الم�ؤه�ل�ات العلمي���ة والعملي���ة للقاطر البح���ري بح�سب القرار رق���م ( )1ل�سنة
1988ب�ش�أن مزاولة �أعمال الإر�شاد وال َق ْطر بموانئ البحرين.
ج -تزوي���د �شئون الموانئ والمالحة البحري���ة بالمعلومات الخا�صة بكل المعدات والقاطرات والقوارب
التي �سيتم ا�ستخدامها و�شهادات ترخي�صها.
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د� -أية م�ستندات �أو وثائق �أخرى تطلبها �شئون الموانئ والمالحة البحرية.

مادة ()10
خدمات ت�صليح ال�سفن

يجب على طالب الرتخي�ص ملزاولة خدمات ت�صليح ال�سفن ،تقدمي البيانات والوثائق وامل�ستندات،
وا�ستيفاء اال�شرتاطات الآتية:
�أ � -أن يك���ون ل���دى الم�سئولي���ن التنفيذيين والعاملين ل���دى طالب الترخي�ص خب���رات كافية في مجال
ت�صليح ال�سفن ال تقل عن خم�س �سنوات.
ب  -توفير المعدات والأدوات ال�ضرورية ذات الكفاءة ،والحر�ص على تطبيق معايير ال�سالمة في جميع
الأعمال.
ج  -تعيين �ضابط �سالمة ومدير �إ�صالح ال�سفن.
د  -توفير ور�شة مج َّه���زة بالمعدات والتجهيزات الالزمة للقيام بمختلف عمليات الإ�صالح وال�صيانة،
بالإ�ضافة �إلى توفير معدات ال�سالمة العامة ومكافحة الحريق.
ه���ـ  -تعيي���ن َّ
غطا�سين حا�صلين على �شه���ادة ْ
غط�س معت َرف بها ،في حالة �أعم���ال الإ�صالح وال�صيانة
والتنظيف للأجزاء المغمورة من بدَن ال�سفينة تحت �سطح البحر.

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

يجب على طالب الرتخي�ص ملزاولة خدمات تزويد ال�سفن بالوقود واملاء (خدمات الإمداد
البحري) ،تقدمي البيانات والوثائق وامل�ستندات ،وا�ستيفاء اال�شرتاطات الآتية:
�أ  -بي���ان ل�شئون الموانئ والمالحة البحرية مو�ضحة ب���ه معلومات عن جميع المعدات الم�ستخدمة في
ممار�س���ة الن�شاط ،والتي يج���ب �أن تكون مطابقة تمام��� ًا للتعليمات ال�صادرة ع���ن �شئون الموانئ
والمالحة البحرية ،وخا�ضعة للموا�صفات القيا�سية الدولية والمعايير المعت َمدة دولي ًا.
ب  -تقديم وثيقة ت�أمين �ضد التلوث البحري.
ج  -تقديم خطة مكافحة التلوث معت َمدة من قبل الجهة الحكومية المخت�صة.
م�سجلة في مملكة البحرين وذات بدَن مزدوج.
د � -أنْ تكون ال�سفن الم�ستخدَمة َّ
ه���ـ � -أنْ تك���ون جميع المع���دات والآليات وال�سف���ن والقوارب َّ
مرخ�ص���ة للقيام بالخدم���ات ،وم�ستوفية
لال�شتراطات المطلوبة.
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مادة ()12
خدمات الإر�شاد البحري

يجب على طالب الرتخي�ص ملزاولة خدمات الإر�شاد البحري ،تقدمي البيانات والوثائق وامل�ستندات،
وا�ستيفاء اال�شرتاطات الآتية:
�أ  -تزوي���د �شئون الموانئ والمالحة البحرية ب�آلية العم���ل �أو العمليات وقوائم المن�ش�آت والمعدات التي
�سوف ُت�ستخدَم في مزاولة الخدمات.
ب  -ع ْقد ت�أجير �أو ملكية المبنى الم�ستخدَم.
ج � -أن يكون لديه َّ معت َمد من �شئون الموانئ والمالحة البحرية ،للموانئ والأر�صفة والمناطق المينائية
التي �سوف ُت�ستخدَم لمزاولة خدمات الإر�شاد.
للقاطر البحري بح�س���ب القرار رق���م ( )1ل�سنة
د  -االمتث���ال لالئح���ة الم�ؤه�ل�ات العلمي���ة والعملي���ة ِ
1988ب�ش�أن مزاولة �أعمال الإر�شاد وال َق ْطر بموانئ البحرين.
هـ  -تزويد �شئون الموانئ والمالحة البحرية بالمعلومات الخا�صة بكل المعدات والقاطرات والقوارب
التي �سيتم ا�ستخدامها و�شهادات ترخي�صها.
و � -أية م�ستندات �أو وثائق �أخرى تطلبها �شئون الموانئ والمالحة البحرية.

مادة ()13
خدمات �إدارة وت�شغيل املوانئ العامة واخلا�صة

يجب على طالب الرتخي�ص ملزاولة خدمات �إدارة وت�شغيل املوانئ العامة واخلا�صة ،تقدمي البيانات
والوثائق وامل�ستندات ،وا�ستيفاء اال�شرتاطات الآتية:
�أ � -شهادات عدم ممانعة من الجهات الحكومية المعنية للعمل في الميناء �أو الر�صيف البحري.
ب  -خطة لإزالة المخ َّلفات معتمدة ِمن ِق َبل الجهة الحكومية المعنية.
ج  -خطة لمكافحة التلوث والت�س ُّربات �أو االن�سكابات معت َمدة ِمن ِق َبل الجهة الحكومية المعنية.
د  -الر�سومات الهند�سية المعت َمدة للميناء �أو الر�صيف الخا�ص ِمن ِق َبل الجهات الحكومية المعنية.
ه���ـ � -شهادة امتثال لمتطلبات المد َّونة الدولية لأمن ال�سفن والمرافق المينائية ،للموانئ التي ت�ستقبل
رحالت دولية.
و  -تقديم بيان ل�شئون الموانئ والمالحة البحرية مو�ضحة به معلومات عن جميع المعدات والأجهزة
الم�ستخ َدم���ة التي �سوف ُت�ستخدَم لمزاولة الخدمات ،و�أنْ تك���ون مطا ِبقة للتعليمات ال�صادرة عن
�شئون الموانئ والمالحة البحرية ،وخا�ضعة للموا�صفات القيا�سية والمعايير المعت َمدة دولي ًا.
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ز  -توفي���ر معدات �آمنة وذات جودة عالية لعمليات الموانئ ،مــطا ِبق���ة لل ــموا�صفات القيا�سية الدولية
والمعايير المقبولة والمعت َمدة دوليا ،و�أنْ تتم �صيانتها ب�صورة دورية.
الم ْلكية.
ح  -ن�سخة من ع ْقد ت�أجير الأر�ض �أو وثيقة ِ
ط � -شهادة �سالمة معدات الحريق من الدفاع المدني.
ي  -بيانات �شاملة عن رئي�س الميناء مت�ض ِّمنة عنوانه ورقم االت�صال والبريد الإلكتروني.
ك � -ضم���ان مال���ي بقيمة ( 10،000ع�شرة �آالف) دينار بحريني للأر�صف���ة الخا�صة بعمليات المنا َولة
والتفريغ.
ل � -أية م�ستندات �أو وثائق �أخرى تطلبها �شئون الموانئ والمالحة البحرية.

مادة ()14
خدمات امل�سح البحري

يجب على طالب الرتخي�ص ملزاولة خدمات امل�سح البحري ،تقدمي البيانات والوثائق وامل�ستندات،
وا�ستيفاء اال�شرتاطات الآتية:
وم�سح ال ــوح���دات البحرية التي ال تـخ�ض���ع للـمعاهـدات
�أ  -اال�ستم���ارة النموذجي���ة لمعاينة ْ
وفح����ص ْ
ـم�ساح الـبحري ،وم�صدَّقة بختم ال�شركة َّ
المرخ�ص لها.
الــدولية ،مو�ضح ًا فـيها تـوقيع الـ َّ
ب  -كت���اب مـ َّ
ـو�ض���ح فيه جمي���ع الأجهزة الخا�ص���ة بت�شغيل وتقديم الخدم���ات ،و�أنه���ا مــطابقة تمام ًا
�صدرها الجهة
لل ــموا�صفات القيا�سية الدولية والمعايير المقبولة والمعت َمدة دولي ًا ،وكذلك التي ُت ِ
المخت�صة في دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية مم َّثلة بوزارات النقل والموا�صالت فيها.
والم�سح.
ج  -معرفة كافية بقوانين ولوائح خدمات ْ
الفح�ص والمعاينة والتفتي�ش ْ
د � -أنْ يكون لدى الأ�شخا�ص الذين �سيتم م ْن ُحهم �صفة المعا ِين والفاح�ص والمفت�ش للـوحدات البـحرية
الـتي ال تـخ�ضع للـمعـاهدات الـبحرية الـدولية وحمولتها �أقل من ( 500خم�سمائة) طن على الأقل،
�أحد الم�ؤهالت الآتية:
� - 1شهادة ر َّبان �أعالي البحار ،مع خبرة ال تقل عن �سنة واحدة على متْن �سفن ال تقل
حمولتها َّ
الط ِّنية الإجمالية عن ( 500خم�سمائة) طن.
� - 2شهادة كبير مهند�سين ،مع خبرة ال تقل عن �سنـة واحـدة على مـتْن الـ�سفـن ذات محرك
�سعة الطاقة فيها ال تقل عن �( 1،500ألف وخم�سمائة) كيلو وات.
� - 3شهـادة �ضـابط بحري �أول ،مع خبرة ال تقل عن �سنتين على متْن ال�سفن التي ال تقل
حمولتها َّ
الط ِّنية الإجمالية عن ( 500خم�سمائة) طن.
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� - 4شهادة �ضابط بحري ،مع خبرة ال تقل عن ثالث �سنوات على متْن ال�سفن التي ال تقل
حمولتها َّ
الط ِّنية الإجمالية عن (500خم�سمائة) طن.
� - 5شهادة مهند�س بحري ثان ،مع خبرة ال تقل عن �سنتين على متْن ال�سفن ذات محرك
�سعة الطاقة فيها ال تقل عن �(1،500ألف وخم�سمائة) كيلو وات.
� - 6شـهادة مـهند�س بـحري ،مـع خبرة ال تقل عن ثالث �سنوات على متْن الـ�سفن ذات
محرك �سعة الطاقة فيها ال تقل عن �(1،500ألف وخم�سمائة) كيلو وات.
الم�سح البحري و/
� - 7شـهادة بكـالوريو�س في علـوم الـهند�سـة الميكانيكية ،مع خبرة في ْ
�أو في مجال ال�صيانة البحرية �أو �أحوا�ض �إ�صــالح ال�سفن ،ال تقل عن ثالث �سنوات.
� - 8شهادة بكـالوريو�س في عـلوم الـهند�سة البحرية ( هند�سة بناء ال�سفن ) ،وخبرة ال تقل
عن ثالث �سنوات في مجال بناء ال�سفن �أو في �أحوا�ض بناء و�إ�صالح ال�سفن.
ـم�سح البحري �أو ال�سالمة البحرية ،مع خـبرة في الم�سح
� - 9شهادة معت َمدة في مجـال الـ ْ
البحري و� /أو في ال�صيانة البحرية �أو �أحـوا�ض �إ�صالح ال�سفن ،ال تقل عن ثالث �سنوات.

مادة ()15
وكيل ال�شحن البحري

يجب على طالب الرتخي�ص ملزاولة خدمات وكيل ال�شحن البحري ،تقدمي البيانات والوثائق
وامل�ستندات ،وا�ستيفاء اال�شرتاطات الآتية:
�أ  -تزوي���د �شئون الموانئ والمالحة البحرية ب�آلية العم���ل �أو العمليات وقوائم المن�ش�آت والمعدات التي
�سوف ُت�ستخدَم في مزاولة الخدمات.
�شحن
ب � -أنْ يك���ون ل���دى الم�سئولي���ن التنفيذيين خبرات كافية ،ال تقل عن خم����س �سنوات في مجال ْ
وتخزين الب�ضائع.
ج  -الح�صول على ت�صريح ْ وتخزين الب�ضائع الخطرة من الجهات الحكومية المعنية.

مادة ()16
وكيل ال�سفن

يجب على طالب الرتخي�ص ملزاولة خدمات وكيل ال�سفن ،تقدمي البيانات وا�ستيفاء الوثائق
وامل�ستندات ،واال�شرتاطات الآتية:
�أ  -تقديم مذكرة تفاهم مع ال�شركات المالحية التي �سيتم التعامل معها.
ب  -تزويد �شئون الموانئ والمالحة البحرية ب�آلية العمل �أو العمليات وقوائم المن�ش�آت والمعدات التي

19

20

العدد – 3322 :الخميس  13يوليو 2017

�سوف ُت�ستخدَم في مزاولة الخدمات.
ج  -تقديم �ضمان مالي بقيمة ( 10,000ع�شرة �آالف) دينار بحريني( ،ما عدا وكالء ال�سفن التقليدية
والخ�شبية).
د � -أنْ يك���ون ل���دى الم�سئولي���ن التنفيذيين خبرات كافية ،ال تقل عن خم����س �سنوات في مجال ال�سفن
وخطوط المالحة.

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

يجب على طالب الرتخي�ص ملزاولة خدمات ال�شحن والتفريغ ،تقدمي البيانات وا�ستيفاء الوثائق
وامل�ستندات ،واال�شرتاطات الآتية:
�أ � -أن يكون لدى الم�سئولين التنفيذيين خبرات منا�سبة ،ال تقل عن خم�س �سنوات في مجال التحميل
والتفريغ.
ب � -أن يك���ون لدى طالب الترخي�ص �أعداد كافية م���ن المعدات وال َع َمالة ،بما يتنا�سب مع حجم العمل
في الموانئ والأر�صفة الخا�صة.
ج  -تقديم خطة للأمن وال�سالمة في الموانئ .
د  -تزوي���د �شئون الموانئ والمالح���ة البحرية ب�آلية العمل �أو العمليات وقوائم المن�ش�آت والمعدات التي
�سوف ُت�ستخدَم في مزاولة الخدمات.
هـ � -أنْ تكون المعدات الم�ستخدمة قد اجتازت الفح�ص وحا�صلة على الترخي�ص الفني لت�شغيلها.
و � -أنْ يتم تدريب العاملين في خدمات ال�شحن والتفريغ بح�سب ا�شتراطات الأمن وال�سالمة في العمل.

مادة ()18
خدمات ت�شغيل و�إدارة ال�سفن

يجب على طالب الرتخي�ص ملزاولة خدمات ت�شغيل و�إدارة ال�سفن ،تقدمي البيانات وا�ستيفاء
الوثائق وامل�ستندات ،واال�شرتاطات الآتية:
�أ  -وثيقة امتثال (� )Document of Complianceصادرة با�سمه من �شئون الموانئ والمالحة البحرية
�أو من �إحدى هيئات الت�صنيف المعت َمدة َّ ِمن ِق َبلها.
ب -موظف مخ َّول على الياب�سة ( )Designated Person Ashoreمق ُّره مملكة البحرين يكون م�سئو ًال
ر�ص���د ومتابعة عمليات ت�شغيل ال�سفينة وخا�صة ما يتعلق منه���ا بال�سالمة وم ْنع التلوث وتوفير
ع���ن ْ
الم���وارد الكافية والد َّْعم على الياب�سة .ويجب �أنْ يظهر ا�سم الموظف المخ َّول على وثيقة االمتثال
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المذكورة في الفقرة (�أ).
ج  -قواع���د مكتوبة ِّ
تنظم التقييم ال���دوري ال�سنوي لفعالية نظام �إدارة ال�سالمة ِو ْفق ًا لمد َّونة ال�سالمة
الدولية (.)ISM Code
د  -تزوي���د �شئون الموانئ والمالح���ة البحرية ب�آلية العمل �أو العمليات وقوائم المن�ش�آت والمعدات التي
�سوف ُت�ستخدَم في مزاولة الخدمات.

مادة ()19
خدمات امل�ساعدات املالحية

يجب على طالب الرتخي�ص ملزاولة خدمات امل�ساعدات املالحية ،تقدمي البيانات وا�ستيفاء الوثائق
وامل�ستندات ،واال�شرتاطات الآتية:
�أ � -أنْ يك���ون ل���دى الم�سئولين التنفيذيي���ن والعاملين لديه ،خبرات كافية ال تق���ل عن (� )5سنوات في
مجال الم�ساعدات المالحية.
ب� -أنْ تك���ون لدي���ه �أنظم���ة وقواعد مطا ِبق���ة لأنظمة االتحاد الدول���ي للم�ساع���دات المالحية للهيئات
المالحي���ة ( ،)IALAويج���ب �أن ت�شتم���ل على المع���دات التي �سيت���م ا�ستخدامها وط���رق التركيب
وال�صيانة.

مادة ()20
خدمات تدوير ال�سفن

يجب على طالب الرتخي�ص ملزاولة خدمات تدوير ال�سفن ،تقدمي البيانات وا�ستيفاء الوثائق
وامل�ستندات ،واال�شرتاطات الآتية:
�أ  -واجهة بحرية مالئمة وكافية ،ال ت�ؤثر على حركة �أو مرور ال�سفن.
ب َّ -
مخط���ط معت َم���د من �شئون الموان���ئ والمالحة البحري���ة للر�صيف الذي تتم في���ه عمليات تقطيع
وتدوي���ر ال�سف���نَّ ،
مو�ضح فيه موق���ع التقطيع و َمخارج الط���وارئ ،وموقع مع���دات مكافحة الحريق
والتلوث البحري.
ج  -توفي���ر ُك َت ِّي���ب �إر�ش���ادي معت َمد من �شئون الموان���ئ والمالحة البحرية لإج���راءات ال�سالمة و�إعادة
تدوير ال�سفن ،والج ْرد والتعامل مع المواد الخطرة.
د  -بي���ان َّ
مو�ض���ح فيه معلومات عن جميع الأجهزة الخا�صة التي �سوف ُت�ستخدَم في مزاولة الخدمات،
و�أنْ تك���ون مطا ِبقة تمام��� ًا للتعليمات ال�صادرة ع���ن �شئون الموانئ والمالح���ة البحرية ،وخا�ضعة
للموا�صفات القيا�سية الدولية والمعايير المقبولة المعت َمدة دولي ًا.
هـ  -خطة لإزالة المخ َّلفات معت َمدة ِمن ِق َبل المجل�س الأعلى للبيئة.
و  -خطة �أمن و�سالمة معت َمدة من قبل الدفاع المدني.
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مادة ()21
خدمات النقل البحري للركاب

يجب على طالب الرتخي�ص ملزاولة خدمات النقل البحري للركاب ،تتقدمي البيانات وا�ستيفاء
الوثائق وامل�ستندات ،واال�شرتاطات الآتية:
�أ � -أنْ تكون جميع الأر�صفة َّ
مرخ�صة ِمن ِق َبل �شئون الموانئ والمالحة البحرية.
ب  -تحديد الم�سارات البحرية والمناطق المراد مزاولة العمل فيها ،و�أنْ تكون معت َمدة من قبل �شئون
الموانئ والمالحة البحرية والجهات المعنية.
م�سجلة َّ
ومرخ�صة ل���دى �شئون الموانئ والمالحة
ج -بيان���ات �شاملة عن ال�سف���ن والقوارب ،و�أنْ تكون َّ
البحرية �أو خفر ال�سواحل.
د� -أنْ تكون جميع ال�سفن والقوارب مملوكة �أو م� َّؤجرة لطالب الترخي�ص بعقد م َو َّثق.
ه���ـ -تقديم بيان ل�شئ���ون الموانئ والمالحة البحرية مو�ضحة فيه معلومات عن خطة ال�سالمة واالنقاذ
الم�ستخدمة في مزاولة الن�شاط.
و � -أنْ تك���ون ال�سفن والقوارب مج َّهزة بجميع معدات ال�سالم���ة ومكافحة الحريق والأجهزة المالحية
و�أجهزة االت�صال.
ز  -وثيقة ت�أمين �شامل على الركاب في جميع المرافق وعلى ظهر ال�سفينة.
م�سك �سجل للرحالت تد َّون فيه كافة البيانات الخا�صة بها ،وعلى الأخ�ص بيانات الركاب والإبحار
حْ -
وجاهزية معدات ال�سالمة قبل �أية رحلة.
ط -تحديد خطة وكيفية نظام الإبالغ والتوا�صل بين ال�سفن والقوارب والمرف�أ.
ي  -خطة �صيانة دورية للأ�سطول الم�ستخدَم في ممار�سة الن�شاط.
ك� -أنْ يك���ون ل���دى طالب الترخي�ص طاقم م�ؤهَّ ل ويحمل �شه���ادات معترف ًا بها ِمن ِق َبل �شئون الموانئ
والمالح���ة البحرية ،و�أنْ يتم تدريب���ه ب�شكل دوري على ا�ستخدام معدات ال�سالمة وو�سائل الإبحار
والمناورة الآمنة والتعامل مع الركاب في حاالت الطوارئ.
ل  -الح�ص���ول عل���ى الموا َفقات من الجهات الحكومية ذات العالق���ة في حالة ا�ستخدام خدمات النقل
البحري للركاب لأغرا�ض �سياحية.

الفرع الثالث
�إ�صدار الرتخي�ص
مادة ()22

تقوم �شئون املوانئ واملالحة البحرية بدرا�سة طلب الرتخي�ص والوثائق وامل�ستندات املرفقة به
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بعد ا�ستيفاء جميع امل�ستندات املطلوبة ،وترفع تو�صيتها لوكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية
خالل ع�شرة �أيام من التاريخ املعت َمد لتقدمي الطلب للبتِّ النهائي فيه ،والذي ي�صدُر قراره باملوافقة �أو
بال َّرف�ض خالل مدة ال جتاوز خم�سة و�أربعني يوم ًا من التاريخ املذكور.
وجب
و ُيعتبرَ انق�ضاء هذه املدة دون رد مبثابة ر ْف�ض للطلب .فاذا انتهت درا�سة الطلب �إلى رف�ضه َ
�أنْ يكون قرار الرف�ض م�س َّبب ًا.
ولطالب الرتخي�ص ال َّت َظلُّم من القرار ال�صادر بر ْف�ض طلبه �إلى الوزير ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز
ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار ،ويتم البتُّ يف ال َّت َظلُّم خالل ثالثني يوم ًا ،و ُيعتبرَ انق�ضاء هذا
امليعاد دون رد مبثابة ر ْف�ض لل َّت َظلُّم.

مادة ()23

يف حالة املوافقة على طلب الرتخي�ص تقوم �شئون املوانئ واملالحة البحرية ب�إ�صدار الرتخي�ص
طبق ًا للنموذج الذي ُت ِعدُّه لهذا الغر�ض ،وذلك بعد قيام َّ
املرخ�ص له ب�سداد �أجر الرتخي�ص املق َّرر.

مادة ()24

يكون الرتخي�ص �صاحل ًا للمدة التي حتدِّدها �شئون املوانئ واملالحة البحرية و ُت َب ِّينها فيه  -على �أال
تزيد على �سنتني  ،-وتدور �صالحية الرتخي�ص وجود ًا وعدَم ًا مع �صالحية ال�سجل التجاري.

مادة ()25

يكون الرتخي�ص ال�صادر مبوجب هذه الالئحة �شخ�صي ًا ملن �صدر الرتخي�ص با�سمه ،وال يجوز
التنازل عنه للغري.

مادة ()26

املرخ�ص له �أي احتكار لتقدمي اخلدمات َّ
ال يرتتب على �إ�صدار الرتخي�ص م ْنح َّ
املرخ�ص بها ،كما
ال يخل بحق �شئون املوانئ واملالحة البحرية يف تقدمي اخلدمات بنف�سها �أو ب�إ�صدار تراخي�ص للغري.

الف�صل الثالث
التزامات َّ
املرخ�ص له
مادة ()27

يجب على َّ
املرخ�ص له �إبراز الرتخي�ص ال�صادر له يف مكان ظاهر مبقر عمله بحيث ميكن
م�شاهدته ب�سهولة.
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مادة ()28

يجب على َّ
املرخ�ص له االلتزام وال َّت َق ُّيد با�شرتاطات الأمن وال�سالمة يف مزاولة اخلدمات البحرية،
و�أنْ يوفر مكان ًا وطرق ًا �آمنة للعمل يف جميع الأوقات ،ووفق ًا لأف�ضل املمار�سات الدولية.

مادة ()29

يجب على َّ
املرخ�ص له توفري التدريب املنا�سب يف جمال الأمن وال�سالمة للعاملني املخت�صني لديه،
وذلك بالتن�سيق مع �شئون املوانئ واملالحة البحرية والأطراف املعنية بذلك.

مادة ()30

املرخ�ص له تقدمي اخلدمات البحرية َّ
يجب على َّ
عال من االحرتافية،
املرخ�ص بها بكفاءة وم�ستوى ٍ
�صدرها �شئون املوانئ واملالحة البحرية .ودون الإخالل
و�أنْ يتق َّيد يف ذلك ب�أية تعليمات �أو توجيهات ُت ِ
بعمومية ما تقدم ،يجب عليه ما يلي:
�أ � -أداء واجباته تجاه عمالئه وموكليه ب�أمانة ونزاهة وحيادية.
ب  -تطبيق معيار للأهلية على جميع الخدمات ،وذلك لأداء العمل بكفاءة وجدية واجتهاد.
ج  -االلتزام بجميع القوانين واللوائح ذات العالقة.
د  -الحر�ص والعناية الواجبة للحماية من الممار�سات االحتيالية.
هـ  -العناية الواجبة عند التعامل مع الأموال نيابة عن المو ِّكلين.
و  -تطبيق �أف�ضل الممار�سات والمعايير في �أدائه لعمله ،و�إلزام تابعيه ووكالئه ومقاوليه بذلك.

مادة ()31

يجب على َّ
املرخ�ص له توفري حد �أدنى من التجهيزات واملعدات التي حتدِّ دها �شئون املوانئ
واملالحة البحرية ،وتراها الزمة للقيام باخلدمات َّ
املرخ�ص بها.

مادة ()32

ال يجوز َّ
للمرخ�ص له التنازل عن الرتخي�ص للغري ب�أيِّ �شكل من الأ�شكال .ومع عدم الإخالل
بحق �شئون املوانئ واملالحة البحرية يف �إلغاء الرتخي�ص ،يتم حتميله كافة ال َّت ِبعات املالية املرتتبة على
املخالفة.
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مادة ()33

ال يجوز َّ
للمرخ�ص له �أنْ يقوم ب�أيِّ عمل �أو ن�شاط مخالف للغر�ض الذي ُم ِنح الرتخي�ص له من �أجله،
ويف حالة مخالفة ذلك ،يجوز ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية �إنهاء الرتخي�ص بعد �إنذار َّ
املرخ�ص له
ب�إزالة املخالفة وعدم ا�ستجابته.

مادة ()34

يجب على َّ
جريها على
املرخ�ص له �إبالغ �شئون املوانئ واملالحة البحرية ب�أية تغيريات �أو تعديالت ُي ِ
املوجهة على مق ِّره
البيانات اخلا�صة مبق ِّره ،وفى حالة عدم الإبالغ تكون كافة املرا�سالت واملكاتبات َّ
الثابت لديها �سارية يف مواجهته ،و ُم ْن ِتجة لكافة �آثارها القانونية.

مادة ()35

يلتزم َّ
املرخ�ص له ب�إخطار �شئون املوانئ واملالحة البحرية ب�أية تغيريات �أو تعديالت بعقد الت�أ�سي�س
�أو ال�سجل التجاري ،خالل �سبعة �أيام من حدوث التغيري .

مادة ()36

يلتزم َّ
املرخ�ص له ب�سداد الأجور والغرامات وكافة امل�ستحقات �أي ًا كان نوعها واملرتتبة على �إ�صدار
الرتخي�ص وتقدمي اخلدمات َّ
املرخ�ص بها.

مادة ()37

يجب على َّ
املرخ�ص له ِح ْفظ و�صيانة ال�سجالت اخلا�صة مبعامالته املالية ،والفواتري واحل�سابات
ال�شحن ،ملدة ال تقل عن (� )5سنوات.
والك�شوفات والبيانات والأوراق الأخرى ذات العالقة بخدمات ْ

الف�صل الرابع
جتديد الرتخي�ص وو ْق ُفه و�إلغا�ؤه وانتها�ؤه
الفرع الأول
جتديد الرتخي�ص
مادة ()38

يجب على َّ
املرخ�ص له تقدمي طلب جتديد الرتخي�ص قبل نهاية مدة �سريانه بفرتة ال تقل عن
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�ستني يوم ًا ،مر ِفق ًا به امل�ستندات والوثائق التي حتدِّدها �شئون املوانئ واملالحة البحرية ،وعلى الأخ�ص
ما يلي:
�أ  -طلب التجديد.
الم�ستحق لتجديد الترخي�ص.
ب � -سداد الأجر
َ
ج  -ن�سخة من ال�سجل التجاري �سارية المفعول.

مادة ()39

يجب �أنْ تكون كافة ال�شهادات والوثائق والت�صاريح �صاحلة و�سارية املفعول طوال مدة الرتخي�ص.

مادة ()40

تتولى �شئون املوانئ واملالحة البحرية درا�سة الطلب ومرفقاته ،و�إ�صدار القرار املنا�سب يف �ضوء
جدِّية طالب التجديد ووفائه بالتزاماته وجودة اخلدمة التي يقوم على تقدميها .ف�إذا كان القرار
وجب �أنْ يكون م�س َّبب ًاَ ،
ويخطر به �صاحب ال�ش�أن قبل انتهاء مدة ترخي�صه ب�شهر على الأقل،
بال َّر ْف�ض َ
ول�صاحب ال�ش�أن ال َّت َظلُّم من القرار للوزير خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ الإخطار بال َّر ْف�ض ،على
�أنْ يتم البتُّ يف ال َّت َظلُّم نهائي ًا خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ تقدميه.

الفرع الثاين
و ْقف الرتخي�ص
مادة ()41

يجوز ل�شئون املوانئ و املالحة البحرية و ْقف الرتخي�ص ال�صادر َّ
للمرخ�ص له ،ملدة ال تتجاوز �ستة
�أ�شهر يف � ٍٍّأي من احلاالت الآتية:
�أ -مخالف���ة َّ
المرخ����ص له لأح���كام و�شروط الترخي����ص� ,أو مزاولت���ه لإحدى الخدم���ات البحرية غير
َّ
المرخ�ص بها.
ب -مخالفة َّ
المرخ�ص له لأحكام القوانين �أو اللوائح �أو القرارات �أو التعليمات �أو الأنظمة المعمول بها
ب�شئون الموانئ والمالحة البحرية.
ج  -مخالف���ة َّ
المرخ�ص له ال�شروط والأحكام الخا�صة بن ْقل الب�ضائع بمختلف �أنواعها ،ومنها بولي�صة
ال�شح���ن وبيان و�صول ال�سفينة� ،أو ف�شله في االمتثال لتبادل البيانات والمعلومات الإلكترونية فيما
ْ
وف�صل الب�ضائع والتحذيرات �ضد
يخ����ص ال�سفن والب�ضائع ومتطلبات التعبئ���ة وعالمات ال�شحن ْ
الب�ضائ���ع ال�ضارة والخطرة ،كم���ا هو من�صو�ص عليه في الممار�س���ات والقوانين الدولية المعمول
بها.
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د  -عدم �سداد الأجور والغرامات �أو �أية م�ستحقات نا�شئة عن الترخي�ص في المواعيد المحدَّدة.
المرخ�ص له ب�أية �أن�شطة �أو عمليات متعلق���ة بالخدمات البحرية َّ
ه���ـ  -ع���دم قيام َّ
المرخ�ص بها لمدة
عام واحد �أو لمدة معينة تراها �شئون الموانئ والمالحة البحرية غير معقولة.
و  -انتهاء �صالحية ال�ضمان البنكي ال�صادر ل�شئون الموانئ والمالحة البحرية.
ز  -انتهاء �صالحية� ،أو عدم تجديد ،الوثائق والت�صاريح و�شهادات عدم الممانعة.
ح -عدم الإبالغ عن التعديالت والتغييرات التي طر�أت على بيانات ع ْقد الت�أ�سي�س �أو ال�سجل التجاري،
خالل �سبعة �أيام من حدوث التغيير.
ط -تح�صيل تعريفة الخدمة بالزيادة عن الأ�سعار المحدَّدة.
ي  -عدم مراعاة معايير جودة الخدمة.

مادة ()42

يجوز ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية �أثناء �إجراء التحقيق مع َّ
املرخ�ص له ْ الرتخي�ص م�ؤقت ًا ملدة
ال تزيد على ثالثني يوم ًا.

الفرع الثالث
�إلغاء الرتخي�ص
مادة ()43

ُيلغى الرتخي�ص ال�صادر َّ
للمرخ�ص له يف � ٍٍّأي من احلاالت الآتية:
�أ � -إذا ثب���ت ل�شئ���ون الموان���ئ والمالحة البحرية �أن َّ
المرخ�ص له قد ح�صل عل���ى الترخي�ص بنا ًء على
معلومات �أو م�ستندات غير �صحيحة.
ب � -إذا فق َد َّ
المرخ�ص له �شرط ًا �أو �أكثر من �شروط الترخي�ص.
المرخ�ص له �أو تم �إ�شهار �إفال�سه �أو ْ
ج � -إذا تمت ت�صفية َّ
قيده من ال�سجل التجارى.
�شطب ِ
د � -إذا ق���دم َّ
المرخ����ص ل���ه ل�شئون الموان���ئ والمالحة البحري���ة م�ستندات �أو وثائ���ق �أو معلومات غير
�صحيحة� ،سوا ًء �أثناء �سريان الترخي�ص �أو عند طلب تجديده.
هـ  -قيام َّ
المرخ�ص له بالتنازل عن الترخي�ص �أو بت�أجيره من الباطن �إلى الغير.

مادة ()44

يجوز ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية �إلغاء الرتخي�ص يف احلاالت التي يتم فيها و ْق ُفه �إذا انتهت
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مدة الو ْقف ومل ميتثل َّ
املرخ�ص له ب�إزالة �سببه.

الفرع الرابع
انتهاء الرتخي�ص
مادة ()45

ينتهي الرتخي�ص حكم ًا يف �أيٍّ من احلاالت الآتية:
�أ  -انتهاء المدة المحدَّدة له دون تجديدها.
ب  -اندم���اج ال�شخ�صي���ة االعتبارية َّ
للمرخ�ص له بغيره���ا دون الح�صول عل���ى الموافقة الم�سبقة من
�شئون الموانئ والمالحة البحرية.
ج � -إلغاء الترخي�ص بنا ًء على طلب َّ
المرخ�ص له.
د  -انتهاء ال�شخ�صية القانونية َّ
للمرخ�ص له.

الفرع اخلام�س
ال َّت َظ ُّلم
مادة ()46

يجوز لذوي ال�ش�أن ال َّت َظلُّم كتابي ًا �إلى الوزير من قرارات �شئون املوانئ واملالحة البحرية ال�صادرة
ب�إيقاف الرتخي�ص �أو �إلغائه ،خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ َت�سلُّم القرار .وعلى الوزير �أنْ يرد على
ال َّت َظلُّم خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه ،و�إال ُع ّد ذلك مبثابة ر ْف�ض لل َّت َظلُّم.

الف�صل ال�ساد�س
الرقابة والتفتي�ش
مادة ()47

يحق ملوظفي �شئون املوانئ واملالحة البحرية الذين يتم انتدابهم لهذا الغر�ض ،القيام بالتفتي�ش
على �أعمال َّ
وفح ُ�ص وتدقيق �أية �سجالت �أو �أوراق �أو �أجهزة �أو خالفه ،يرونها ح�سب
املرخ�ص لهْ ،
املرخ�ص له للأعمال َّ
تقديرهم الزمة لل َّت َح ُّقق من �أداء َّ
املرخ�ص بها على الوجه ال�صحيح.

مادة ()48

يجب على َّ
املرخ�ص له متكني املوظفني املنتدَبني للتفتي�ش ،من تفتي�ش مقا ِّره ومن�ش�آته ،واالطالع
على امللفات وال�سجالت والبيانات الأخرى اخلا�صة بتقدمي الأعمال َّ
املرخ�ص بها.
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مادة ()49

يجري التفتي�ش َّ
للمرخ�ص له يف مق ِّره الرئي�سي وفروعه ومخازنه ،يف الوقت الذي تراه �شئون
املوانئ واملالحة البحرية منا�سب ًا �أثناء �ساعات العمل املعمول بها لديه .وعلى َّ
املرخ�ص له ت�سهيل
�إجراءات التفتي�ش والتعاون التام مع املوظفني املنتدَبني ،ومتكينهم من �إجراء التفتي�ش.

مادة ()50

ال يجوز َّ
للمرخ�ص له �أو تابعيه م ْنع �أو �إعاقة املوظفني املنتدَبني للتفتي�ش عن القيام مبهمتهم
حجب �أو �إخفاء �أية بيانات عنهم� ،أو عدم التعاون معهم .ويف حالة مخالفة ذلك يحق
ال َّرقابية� ،أو ْ
ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية بقرار من الوزير� ْ ،أو �إلغاء الرتخي�ص -ح�سب الأحوال  -وذلك دون
الإخالل مبا ميكن اتخاذه من �إجراءات جنائية يف مثل هذه احلالة.

مادة ()51

يكون ملوظفي �شئون املوانئ واملالحة البحرية املخ َّولني �صفة َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي ،ال�سلطة الكاملة يف
التفتي�ش على �أعمال َّ
املرخ�ص له ،و�ضبط �أية مخالفة لأحكام القانون وهذه الالئحة ،وال َّت َح ُّفظ علي �أية
م�ستندات �أو �سجالت �أو �أوراق �أو �آالت �أو �أجهزة �أو �أيِّ �شيء متع ِّلق بها.

الف�صل ال�سابع
�أحكام ختامية
مادة ()52

على �شئون املوانئ واملالحة البحرية االحتفاظ ب�سجالت خا�صة لق ْيد َّ
املرخ�ص لهم ،بحيث تد َّون
فيها جميع املعلومات والبيانات اخلا�صة بهم ،على �أنْ تت�ضمن تلك ال�سجالت البيانات التالية:
�أ  -ا�سم ال�شركة �أو الم�ؤ�س�سة وعنوانها.
ب  -ا�سم �صاحب الترخي�ص ومقر �إقامته.
ج  -ا�سم المدير الم�سئول.
د  -رقم وتاريخ الترخي�ص ورقم وتاريخ تجديد الترخي�ص.
هـ � -أية بيانات �أخرى تحدِّ دها �شئون الموانئ والمالحة البحرية.

مادة ()53

يجب على َّ
منتظمة ،و�أنْ يد ِّون ِ فيها كافة
املرخ�ص له �أنْ مي�سك دفاتر جتارية و�سجالت �أ�صولية ِ
ال�شحن البحري ،ويجب عليه �أنْ يقدم ل�شئون املوانئ واملالحة
معامالته املالية اخلا�صة بخدمات ْ
البحرية ما تطلبه من بيانات عن كل ذلك.
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مادة ()54

يجب على َّ
املرخ�ص له ِح ْفظ ال�سجالت اخلا�صة مبعامالته املالية ،والفواتري واحل�سابات
ال�شحن ،ملدة ال تقل عن (� )5سنوات.
والك�شوفات والأوراق الأخرى ذات العالقة بخدمات ْ

مادة ()55

يجب على َّ
املرخ�ص له �أنْ يقوم بتوفري جميع ال�سجالت املذكورة يف هذه الالئحة ل�شئون املوانئ
واملالحة البحرية يف �أيِّ وقت ،وال يجوز له ر ْف�ض طلبها ب� ْأخ ِذ ُن َ�س ٍخ منها �أو جزء من تلك ال�سجالت ،كما
ال يحق له �أنْ ُي ْخ ِفي �أو يتلف �أو يزيل � َّأي جزء من تلك ال�سجالت.

مادة ()56

يجب على كل َمن يقوم ب�أيٍّ من اخلدمات البحرية قبل العمل بهذه الالئحة ،ال َّت َقدُّم بطلب احل�صول
على الرتخي�ص خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها ،وذلك ل�ضمان ا�ستمرارية تقدمي هذه اخلدمات،
ويف حالة عدم تقدمي الطلب �أو تقدميه بعد امليعادُ ،تف َر�ض غرامة ال تتجاوز ( 500خم�سمائة) دينار.

مادة ()57

ُيلغى كل حكم يخالف �أحكام هذه الالئحة.

مادة ()58

على وكيل وزارة املوا�صالت ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية تنفيذ هذه الالئحة ،و ُيعمل بها من
اليوم التايل لتاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.
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