
 

سالمة المالحة للقوارب واليخوت  ومراقبةعمل وترخيص  تنظيم تعليمات
 األردنيةاإلقليمية  المياه فيالسياحية وقوارب النزهة والرياضات المائية 

 وخارجها

البحرية الهيئة البحرية األردنية استناد للفقرة )ك( من المادة التاسعة من قانون الهيئة إدارة  مجلسعن  صادرة

 .2002( لسنة 47م)األردنية رق

  

 األول الفصل
 عامة أحكام

  
 ( 1) المادة

ومخاقبا  ساةم  المة ا  للراواخل واليياو   وتاخيي تنظاي  مما   تعليمات هذه التعليمات    تسمى 
(  2004 لسان  ويتخجهاتاإلقليميا  ارخننيا   المياته فا  المتئيا السيت ي  وقواخل النزها  والخيتاات  

 .الخسمي نشخهت ف  الجخينة  تتخيخ ست  اشهخ من ية ويعم  بهت 

 

 ( 2) المادة

التعليمات  المعاتن  الميةةا  لهات مات لا  تان   هاذهللكلمت  والعبتخا  التتلي   يثمت وخن  ف   يكون 
 الرخين  ملى غيخ ذلك :

 ارخنني الب خي  الهيئ  خئيس مجلس إناخة  / النر : وزيخ                   الوزيخ
 ارخنني الب خي  الهيئ  : منيخ مت                    المنيخ
 ارخنني الب خي  الهيئ  :                  الهيئ  
فا  ممليات  قطاخ وجاخ السادن وإنيتلهات  تساتين : الو نة الب خي  التا         الب خي  الرتطخة

 أو مستمنتهت.  إنرتذهتوإيخاجهت من والى أخةد  الموانئ أو 
 .لإلب تخالعتئم  الميةة   المنشأة:                    الرتخل
 لإلب تخ رغخاض السيت   الب خي  . الميةة العتئم    المنشأة:       السيت   اليي 
أو  الراتخل الب اخ  قياتنةللريت  بأممات  الهيئ  : الشي  المجتز من قب              الرتخل قتئن

                  يي  النزه  .
لرتئااان الراااتخل أو ييااا  النزهااا  الاااذ  أتااا  الهيئااا  : وثيرااا  تةااانخ مااان                    اإلجتزة

 نزه . يي متطلبت  شخوط أجتزته لريتنة قتخل أو 
  

 

 

 

 



 

 (3) المادة

ارخننيا  بتلعةما  خقا  ةادخ ملاى شاتطئ الب اخ ار ماخ الشامتل  الشاخق  فا   اإلقليمي الميته  ت نن 
مساتري  ومتعتمان ماط ياط الطاو  الماتخ مان نرطا  الةادخ  ليسيخ ال ان الب اخ  ملاى ياط العرب يليج 
 هاذهكا   ياي يلترا  ماط الياط الاذ  ينةاا يلايج العربا   ومان   2.84بتتجته الغاخل لمساتف   ويمتن

ماط ياط  ليتعتمانالنرط  يتبط ال ن الب خ  اليط الذ  ينةا اليليج وبتتجته الجنول ملى أياخ نرطاه 
 النخة.  نونلى الشتطئ الشخق  مرتب  مخكز ال نون مط المملك  العخبي  السعوني  م

  

 (4) المادة

وإةاناخ اإلجاتزا  المة يا  وأيا  وثاتئو للراواخل  ومخاقبا تنظي  مما  وتاخيي  وتساجي   يجخ  
الهيئا  الشؤون الدني  والسةم  الب خي  ومنيخي  تسجي  السدن فا   منيخي والييو  السيت ي  من قب  

  -:التتل وملى الن و 

اساا  المسااتننا  والوثااتئو المرنماا  لغتياات  تااخيي  الرااواخل والييااو  الساايت ي  نخ   (أ
ور  ماان الماانيخيتين أن تطلاال تزوياانهت بااأ  وثااتئو أو مسااتننا  تخاهاات اااخوخي  

 لغتيت  الموافر  ملى التخيي .
الكشا الدن  ملى الرواخل والييو  السيت ي  ومتتبعا  التزامهات بشاخوط التاخيي   (ل

 التعليمت .هذه    وأ كت 
إةااناخ اإلجااتزة المة ياا  للرااواخل والييااو  الساايت ي  بعاان اسااتكمت  شااخوط ماان   (ج

 اإلجتزة .
 

  

 الثاني الفصل
 القوارب وإجازةترخيص  متطلبات

 

  (5) المادة

 وقاواخل النزها  وقاواخل اليانمت السايت ي  للراواخل واليياو   مة يا شاخوط مان  إجاتزة  ت نن 
 -: ارخنني  ملى الن و التتل  اإلقليمي خاكبتً وتب خ ناي  الميته  (12الت  ت م  اكثخ من  

  سل ارةو .الهيئ  أو اليي  السيت   مجتز من  للرتخلوجون قتئن    (أ
مااط وجااون تااتمين سااتخ  المدعااو  ملااى  لإلب ااتخاليياا  ةااتل تً  / أن يكااون الرااتخل (ل

المغماوخة مناه  ارجزاءوملى بننه  والكشا ةيتنتهوطتقمه و خكتل  وتت    الرتخل
ملاى  ملياهت   سط  الب اخ وتنظيداه بةاوخة منتظما  ب ياي د تزيان مانن الكشاا 

 لهذه الغتي . الهيئ  شهخاً مط توثيو ذلك بسج  يت  يةنخ من  12



 

ملى جتنب  المرنم  والماؤيخة بشاك  وااا  ومراخوء مان  وخقمهتثبي  اس  الرتخل  (ج
 .الهيئ  اليط الذ  ت ننه  ج   و سلمتخاَ  50مستف  د تر  من 

مان طدتيات   خياو ينويا  ةاتل   لةساتعمت   مكونا   ال خياو مكتف ا  معانا تاوفخ  ن(
وكمات هاو الهيئا  الم اننة مان قبا   الميتةا   يجخ  الكشا مليهت مان قبا  الجهات 

ونومهاات مااط  الرتخل/الييا     جاا متعاتخا ميااه نولياتً وب يااي يتنتساال ماننهت مااط 
 : التتلي خل/اليي  وموزم  ف  المنتطو مكتن وجونهت ملى الرت

  .بخج الريتنة 

 ةتد .تاد 

 . غخا اإلمتش 

 . غخف  الم خكت 

ملااى الرتخل/اليياا    يجاال أن يكااون هااذا  ثتباا  تلاا  وجااون نظاات  إطدااتء  خيااو  وفاا  
تةنخ من الجه  الميتةا  تثبا  إجاخاء  شهتنةجتهزاً ويعم  بشك  جين مط وجون   النظت 

ال خياو. ماط وجاون دئ ا  طاواخو ت تاو   إطدتءه للتأكن من فعتليته ف  المعتين  السنوي  ل
الرتخل/الييا  والتةاخا السالي    إياةءملى إشتخا  ك  من ال خياو  غخياو فا  الب اخ 

فا   اتد  الطاواخو وتانخيل  الطاتق منن سمتع ك  إشتخة وجمياط المهات  المساننة رفاخان 
     الطتق  ملى استينامهت.

 ومكونت  ارثتي والمعنا  ملى الرتخل. مرتمنالتثبي  جميط ه( 
( والتاا  د Sea Area 1يغطاا   المنطرا  الب خياا   دسالك ( وجاون جهاتز اتةاات  و

 ميةً ب خيتً.  50تبعن اكثخ من 
 مزونة بوسيل  إاتءة منتسب . مغنتطيسي ( وجون بوةل  ز
 كتف  موزم  ملى جتنب  الرتخل . بعنن( توفخ أطواق نجتة ح
اساا  الرااتخل وخقمااه بعاانن يتنتساال مااط ماانن طااتق  وخكااتل   مليهاات تخ نجااتة ( تااوفخ سااط

سااةم  ارخواح فاا  الب ااتخ و تواااط فاا   اتدتقياا الرااتخل معتماانة  ساال متطلباات  
 -:التتل ةنتنيو ملى سط  الرتخل وملى الن و 

 100. من العنن الكل  لطتق  و خكتل الرتخل / اليي % 

  +10ة  لألطدت .% من مجموع الخكتل ستخ نجتة مية 

  +5 . من مجموع الخكتل ستخ نجتة ا تيتطي %  
 (.Signaling Lightلبي اإلشتخا  بطخير  الموخس   كهخبتئ ( وجون مةبتح  
 ((Hand flaresمن نوع الم مو  ينويتً  استغتث ( وجون اشتخت  ك
 
الهيئاا  ( ماان معااتين معتماان ماان Hull & Machineryترااني  تريااخ فناا  ساانو    ( 

 .ارخنني  لندس الغخض  الب خي 
 إةةح وةيتن . منن ( وجون ةننوق 

 للطتق  الكهخبتئي . ا تيتط ( وجون مةنخ ن
 من ناي  الرتخل. الميته( وجون ماي  شدط س
 
 المستمنة . لطلل( وجون مل  أبيض  ع
 لألمتكن المغلر . تهوي ( وجون وستئ  ا



 

ط التةااتن  فاا  الب ااخ لعاات   ساال متطلباات  اتدتقياا  قواماان مناا مة ياا ( وجاون أنااواخ  
1972. 

 .أممتقجهتز قيتس ( ق
  خ( وجون مؤشخ لرخاءة اتجته النف  ف  غخف  الريتنة .

( فا  غخفا  Bilgeش( وجون نظت  إنذاخ لريتس اختداتع مساتوا المياته الملوثا  بتلزيا   
 الم خكت  . 

  

  (6) المادة

وقااواخل النزهاا  وقااواخل ياانمت  والييااو  الساايت ي   للرااواخلشااخوط ماان  إجااتزة مة ياا   ت اانن 
( ماااط Parasailingوقاااواخل خيتاااا  ةاااين ارسااامتك وقاااواخل البخاشاااو    الب خيااا   الشاااخكت 

نايا   تعما خاكبتً و  12 مولتهت ملى  تزين د والت مخامتة قتنون منطر  العرب  ادقتةتني  اليتة  
 -الميته اإلقليمي  ارخنني  ملى الن و التتل :

  سل ارةو . الهيئ  تخل أو اليي  السيت   مجتز من وجون قتئن للر (أ
 وطتقمه و خكتبه.  ل( وجون تتمين ستخ  المدعو  ملى الرتخل أو اليي 

 -ج( توفخ المعنا  وارجهزة التتلي  ملى ظهخ الرتخل و بةوخة نائم  وه :
طدتيت   خيو ينوي   سل  ج  الرتخل من نوع بونخة جتف  ب يي ت م  شهتنة  .1

 نوي .ةة ي  س
 طوق نجتة منن اثنتن. .2
 سل متطلبت   الهيئ  ومن النوع المعتمن من   اس  الرتخل وخقمه  ستخ نجتة مليهت .3

ب يي يتنتسل مننهت مط منن خكتل  1974اتدتقي  سةم  ارخواح ف  الب تخ لعت  
 الرتخل/اليي .

 ف  الب خ .  أنواخ مة ي   سل متطلبت  اتدتقي  قوامن منط التةتن  .4
 إسعتفت  أولي .ةننوق  .5
 ماي  لشدط الميته من ناي  الرتخل/اليي . .6
 مل  أبيض لطلل المستمنة. .7
 وسيل  اتةتد  منتسب  . .8
 ةتفخة .9

 2مجتنيا منن  .10
 مخستة .11
 لوكس ينو  مرتو  للمتء. .12
13.  ALFA .وجون مل  ي م  مةم  للندل  ملى وجون غطتس ف  الب خ 
 خ أو تهنين أمن .لخفعهت ف   تد  وجون يط وجون خاي  بخترتلي  اللون  .14
تثبي  اس  الرتخل وخقمه ملى جتنب  المرنم  والمؤيخة بشك  واا  ومرخوء من  .15

 .الهيئ  متخاَ وخفط العل  ارخنن  و سل  ج  اليط الذ  ت ننه  50تر  من  مستف  د
 تثبي  جميط المرتمن ومكونت  ارثتي والمعنا  ملى الرتخل/اليي . .16
 ( متخ. 10النزه  الت  يزين طولهت ملى  ( لرواخل VHFتوفيخ جهتز اتةت    .17



 

 (7) لمادةا

 -لرواخل الةين الةغيخة ملى الن و التتل : مة ي شخوط من  إجتزة  ت نن

اس  الرتخل وخقمه ود ير  مننهت من منن الةيتنين المةخح   مليهت( وجون ستخ نجتة أ
 .الرتخلب مله  ملى 

  البخترتل  أو ار مخ . بتللون( طةء الرتخل ل
 المستمنة. لطلل( وجون مل  أبيض ج
 ارولي . لإلسعتفت ( توفخ ةننوق ن

 لخفعهت ف   تد  وجون يطخ أو تهنين أمن . اللون  بخترتلي وجون خاي  ه( 
 دوخقمه ملى جتنب  المرنم  والمؤيخة بشك  واا  ومرخوء من مستف   الرتخلو( تثبي  اس  

 .الهيئ  يتست  مو نة معتمنة من قب  وبر ارخنن متخاَ وخفط العل   50من  تر 
ومخستة ولوكس   2وةتفخة ومجتنيا منن    جهتز إخست منتسب  اتةتد وجون وسيل   (ز

 .ينو 
  

 (8) المادة

 -للرواخل الزجتجي  ملى الن و التتل : مة ي من  إجتزة  شخوط

 

 أن تكون مواةدت  الرواخل ملى الن و التتل :  (أ

  اربيض والجزء المغموخ منه بتللون ارزخق.طةء الرتخل بتللون 

 .وجون مظل  الرتخل بتللون ارزخق 
وخقمه ملى جتنب  المرنم  والمؤيخة بشك  واا  ومرخوء من مستف   الرتخل( تثبي  اس  ل

 .الهيئ  و سل  ج  اليط الذ  ت ننه  متخا 50دتر  من 

 العل  ارخنن  . وخفط 

 مل  ملى ان  6المةمس لسط  المتء من  اي ارخد ير  سمك زجتج النتفذة  أن
منة ةة ي  متنة الزجتج وأن يت   مليهتتنتسل مست ته مط  ج  الرتخل م ننا 

 الرتخل. خكتلالكشا مليه وتبنيله بشك  نوخ  ب يي يامن سةم  
 -التتلي  ملى ظهخ الرتخل و بةوخة نائم  وه : وارجهزةج( توفخ المعنا  

 اتدتقي  سةم  ارخواح ف  الب تخ لعت   متطلبت عتمن  سل نجتة من النوع الم ستخ
 . الرتخلب يي يتنتسل مننهت مط منن خكتل  1974

 1طوق نجتة منن  وجون. 

  ب يي يكون تتخيخ ةة يتهت ستخ   جتف  خيو وا نة من نوع بونخة  طدتي
 المدعو .

 أولي إسعتفت   ةننوق 

  من ناي  الرتخل. الميتهينوي  لشدط  ماي 

 المستمنةأبيض لطلل  ل م. 



 

 ب خ   ف   تد  وجون يطخ أمن لخفعهت خاي  بخترتلي  اللون  وجون . 
 وطتقمه و خكتبه. الرتخل( وجون تتمين ستخ  المدعو  ملى ن 
  ادنتستل لجمعي  مسجل  ومخية .( ـه 

 

 (9) المادة

( والباند  Jet Skiلرواخل الخيتات  المتئيا  والانخاجت  المتئيا    مة ي شخوط من  إجتزة  ت نن
 -ملى الن و التتل :

مملوك  من قب   البند  المتئي  أو النخاجت  المتئي  أو الخيتات أ( أن تكون قواخل   
للريت  بهذه ارممت  وان تكون مسجل  الهيئ  تجتخي  مخية  من  شخكت أشيت  أو 

  و الرتخلمط وجون تتمين ستخ  المدعو  ملى النخاج  أالهيئ   ف لنا مسج  السدن 
 .خكتبهوطتقمه و 

بعن  قيتنة قتخل التزلج من قب  أشيت   للهيئ المتلك أو الشخك   من( ترني  تعهن يط  ل 
 ( سن  .18نون سن  

المة ي  ترني  تعهن يط  من قب  متلك النخاج  المتئي  أو  اإلجتزة( يشتخط ف  من  ج 
 -:يل  خي تً بتلتزامه بمتيتامن نةتً ة للهيئ المتئي   للنخاج الشخك  المتلك  

 ( سن .16  سن نون( رشيت  Jet Skiالنخاجت  المتئي    تأجيخمن  قيتنة أو  .1
( سن  أو 16  من سن أشيت ( من قب  Jet Skiالمتئي    النخاجت ممتخس  قيتنة  .2

 .الشخك اكثخ ت   أشخاا ومخاقب  و مسؤولي  المتلك أو 
 سل منن خكتل الرتخل   متطلبت  ادتدتقي  النوع المعتمن  سل منن( وجون ستخ نجتة   

 .البنالهالنخاج  أو  أو
 أو الرتخل أو البناله ملى الجتنبين.  النخاج وخق    وجون اس ه(   

  

 (10) المادة

التا  تب اخ نايا  المياته  مة يا  للراتطخا  الب خيا  ال كوميا  واليتةا   إجاتزةمتطلبت  مان   ت نن 
 -و التتل :ملى الن  ارخنني اإلقليمي  

 تةةً ملى شهتنة اتبط ب خ  ك ن أننى وأن يكون مهننس  الرتطخة( أن يكون قتئن أ 
 سل قنخة م خكهت طبرتً لمتطلبت  ادتدتقي   مهننس ب خ   شهتنة تةةً ملى   الرتطخة

 والشهتنا  والنوبت  للعتملين ف  الب خ.  التنخيلالنولي  المعتييخ 
 المغموخةملى بننهت وارجزاء  والكشا ةيتنتهتويت   لإلب تخ( أن تكون الرتطخة ةتل   ل

منن الكشا مليهت ملى  تزين منهت ت   سط  الب خ وتنظيدهت بةوخة منتظم  ب يي د
من  مدتشلهذه الغتي  وب اوخ الهيئ   من ذلك بسج  يت  يةنخ  مط توثيو شهخاً  36

 .الهيئ  
 مهت و خكتبهت.ملى الرتطخة وطتق المدعو ( وجون تتمين ستخ  ج
 -ملى ظهخ الرتطخة: التتلي ( توفخ المعنا  ن



 

 
 

  طدتيت   خيو متعننة ارنواع وارغخاض  فو  أو ثتن  أكسين الكخبون أو متء ماغوط
أو بونخة( وتواط ف  أمتكن  سل اخوخة استينامهت ملى الرتطخة و يكون مننهت 

خ شهتنا  ةة ي  ف ةهت وتثبي  ذلك من ية  إةنا  سل  ج  الرتطخة شخيط  
 لهت من قب  جه  معتمنة.

  خمتث  نجته وا نة ملى ارق  تتسط لعنن أفخان الطتق  مط وجون شهتنة ةة ي  لهت من
 .الهيئ  جه  معتمنة من قب  

   1972وجون أنواخ مة ي   سل متطلبت  اتدتقي  قوامن منط التةتن  ف  الب خ لعت. 

  Sea Area1 طلبت  ادتدتقي  المنطر  الب خي .جهتز  اتةت  دسلك   سل مت 

 . بوةل  مغنتطيسي  مزونة بوسيل  إاتءة منتسب 

 . أخبع  أطواق نجته 

  ستخ نجته يتنتسل مننهت ومنن أفخان طتق  الرتطخة وأن تكون من النوع المعتمن  سل
 وتعنيةتهت. 74متطلبت  اتدتقي  سةم  ارخواح ف  الب تخ لعت  

 النهتخي  بطخير  الموخس مةبتح كهخبتئ  لبي اإلشتخا  Signaling Light 

 : توفخ ست  مبوا  من إشتخا  ادستغتث  ملى ارق  وملى الن و التتل-  
 Hand flares  إشتخت  استغتث  من نوع الم مو  ينويتً  -
 Buoyant smoke signalsإشتخت  استغتث  من نوع النيتني  الطتفي   -
 Rocket Parachute flares   إشتخت  استغتث  من نوع البتخاشو  -

  ةننوق إسعتفت  أولي 

 ماي  ميته متنم  دستينامهت ف   تد  الطواخو 

  مةنخ ا تيتط  للطتق  الكهخبتئي 

 . جهتز اتةت  نايل 

 . جهتز إنذاخ مت 

 . ماي  إطدتء  خيو / نظت  إطدتء  خيو ثتب 

 .يخاطي  إطدتء  خيو مط قتذا 

 . جهتز نفه ا تيتط 

 .جهتز خاناخ 

 ة مت خكمةنخ إاتء   Search Light.) 

 .جهتز قيتس أممتق 

  تثبي  اس  الرتطخة ومينتء تسجيلهت ملى جتنب  المرنم  والمؤيخة بشك  واا  ومرخوء
 وخفط العل  ارخنن .الهيئ  متخاَ وب ج  اليط الذ  ت ننه  100من مستف  د تر  من 

 

 (11) المادة

  ال كوميا  واليتةا  والتا  تب اخ ياتخج المياته مة ي  للراتطخا  الب خيا إجتزةمتطلبت  من   ت نن 
 -وف  خ ة  نولي  ملى الن و التتل : ارخنني اإلقليمي  



 

أ( توفخ جميط المعنا  وارجهزة والشهتنا  والوثتئو  سل متطلبت  ادتدتقيت  والمنونت   
 .الهيئ  من الب خي  النولي  الةتنخة من المنظم  الب خي  النولي  أو هيئت  التةنيا المعتمنة 

 ل( وجون تتمين ملى الرتطخة وطتقمهت و خكتبهت. 
 

 (12) المادة

مة ياا  للرااواخل والييااو  الساايت ي   ساادن الخكااتل الةااغيخة التاا  يراا   إجااتزةمتطلباات  ماان   ت اانن
خاكال وتب اخ ياتخج المياته اإلقليميا  ارخننيا  ملاى  12( والت  ت م  اكثخ من متخاً  24 طولهت من 

 -:التتل الن و 

أ( توفخ جميط المعنا  وارجهزة والشهتنا  والوثتئو  سل متطلبت  ادتدتقيت  والمنونت  
الب خي  النولي  الةتنخة من المنظم  الب خي  النولي  أو هيئت  التةنيا المعتمنة من 

 .الهيئ  
 وطتقمه و خكتبه. ل( وجون تتمين ستخ  المدعو  ملى الرتخل 

من  الرواخل الت  تعم  ف  ميته  للهيئ ة  ا( من هذه المتنة الدرخ  ج( بتلخغ  من مت وخن ف 
قخيب  من الميته اإلقليمي  و سل نوع الخ ة  ادستثنتءا  الةزم  بمت د يتعتخض مط 

 متطلبت  السةم  الب خي  وارمن الب خ  و متي  البيئ  الب خي .
  

 (13) لمادةا

خاكال وتب اخ  12  السيت ي  الت  ت م  اقا  مان مة ي  للرواخل والييو إجتزةمتطلبت  من   ت نن
 -ارخنني : اإلقليمي يتخج الميته 

  سل ارةو . الهيئ  أو اليي  السيت   مجتز من  للرتخلوجون قتئن  (أ
 وطتقمه و خكتبه.  ملى الرتخل أو اليي  المدعو وجون تتمين ستخ   (ل
 -بةوخة نائم  وه :التتلي  ملى ظهخ الرتخل و  وارجهزة( توفخ المعنا  ج

طدتيت   خيو ينوي   سل  ج  الرتخل من نوع بونخة جتف  ب يي ت م  شهتنة  .1
 ةة ي  سنوي .

 طوق نجتة منن أخبع . .2
 خمتث  نجتة. .3
ستخ نجتة من النوع المعتمن  سل متطلبت  اتدتقي  سةم  ارخواح ف  الب تخ لعت   .4

 ب يي يتنتسل مننهت مط منن خكتل الرتخل/اليي . 1974
ويخائط مة ي  وأنواخ مة ي   سل متطلبت  قوامن منط   هتز قيتس أممتقج .5

 التةتن .
 ةننوق إسعتفت  أولي . .6
 ماي  لشدط الميته من ناي  الرتخل/اليي . .7
 مل  أبيض لطلل المستمنة. .8
9. VHF))  يتنتسل مط منطر  اإلب تخ وفرتً  وسيل  اتةتد  منتسب  أو جهتز إخست

  .لمتطلبت  ادتدتقي 



 

 .ةتفخة .10
 .2مجتنيا منن  .11
 واشتخ  استغتث  ينوي . مرتو  للمتء لوكس ينو   .12
 ( للندل  ملى وجون غطتس ف  الب خ.ALPHA مل  ي م  مةم  ( .13
 لخفعهت ف   تد  وجون يطخ أو تهنين أمن  ب خ . خاي  بخترتلي  اللون  .14
 تثبي  اس  الرتخل وخقمه ملى جتنب  المرنم  والمؤيخة بشك  واا  ومرخوء من  .15
 متخاَ وخفط العل  ارخنن . 50مستف  دتر  من        

 تثبي  جميط المرتمن ومكونت  ارثتي والمعنا  ملى الرتخل. .16
  وجون إشتخت  إستغتث  من نوع الم مو  ينويت. .17
 وجون إشتخت  استغتث  من نوع البخاشو  . .18
 وجون بوةل  مغنتطيسي  مزونة بوسيل  إاتءة منتسب  . .19
 ف  غخف  الريتنة . النف   وجون مؤشخ لرخاءة اتجته .20
 الم خكت  .  ( ف  غخف Bilgeوجون نظت  إنذاخ لريتس اختدتع مستوا الميته الملوث  بتلزي    .21

 
 (14) المادة

المة يااا  للماااوامين والخوافاااط الب خيااا  والمنةااات  الب خيااا  الثتبتااا   اإلجاااتزةمتطلبااات  مااان   ت ااانن
 -الن و التتل : ملىوالمت خك  

الب خي  ومت ت مله من معنا  والموجونة ف  الميته اإلقليمي   والخوافطتياط الموامين  (أ
 للتأكن من جتهزيتهت الدني  المة ي .الهيئ  من قب   نوخ ارخنني  لكشا 

الخوافط الب خي  ملى طدتفت  يتة  ف  أمتكن تامن سةم  المة   ف  /الموامين( تخبط ل
 ارخنني . اإلقليمي الميته 

 .الهيئ  والخوافط الب خي  لنا مسج  السدن ف   للموامين  يتة  وجون أخقت (ج
 وخقمهت و مولتهت ملى المرنم  والمؤيخة. المتمون تثبي  اس   (ن

  سل أو متطلبت  العم  اإلنشتئي  النولي  و سل اتدتقي   بتلرطخوجون أنواخ مة ي  يتة  ه( 
 ف  الب خ. التةتن قوامن منط    
( مي  ب خ  مثب  ملى ستخي  د ير  2مستنيخ يمكن خؤيته من بعن  اوء أبيض  وجون (و

وب يي يمكن خؤيته من  متمون (  من سط  المتء ف   ت  ال مول  الكلي  لل2اختدتمهت من  
  .( نخج 360كتف  الجوانل  

 اللون لخفعهت ف   تد  وجون يطخ أو تهنين أمن  ب خ . بخترتلي وجون خاي   (ز
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثالث الفصل
 اإلجازة المالحية وإصدارالكشف  إجراءات

 

 (15) المادة

والكشااا ملااى الرااواخل والييااو  الساايت ي  ملااى الن ااو  المة ياا إجااخاءا  إةااناخ اإلجااتزة  ت اانن
 -التتل :

المعن لهذه الغتي  شخيط  أن يكون الرتخل أو اليي  أو  ارنموذجملى الهيئ  ( ترني  طلل إلى أ
 .الهيئ  المتئي  مسجةً لنا  الخيتات  قتخل النزه  أو قتخل

ية  ثةث  أيت  من تتخيخ ترني  الطلل ويتامن  الدن ( يت  ت نين مومن إلجخاء الكشا ل
ومعنا  السةم  ومكتف   ال خيو وزجتج   ومعناتهالكشا ملى بنن الرتخل وم خكتته 

 النتفذة ارخاي  مليه. 
ف  اإلجتزة المة ي  الهيئ  اليي  السيت   ت نن أو  للرتخل( ف   ت  وجون م خك نفط وا ن ج

 اإلب تخ فيهت.  يجوزالمنتطو الب خي  الت  
 .المرخخةبعن الكشا الدن  واستكمت  اروخاق ونفط الخسو  السنوي   اإلجتزة( يت  إةناخ ن

   

 ( 16) المادة

قبا  إةاناخ  لهيئا  االساةم  ملياه مان قبا   ومعانا إياتع الرتخل للكشاا والتأكان مان وثتئراه  يت  
الب خياا  الملكياا  باااجخاء التدتاايش المدااتجئ للتأكاان ماان ماانا  الرااوةاإلجااتزة المة ياا  لااه والتنساايو مااط 

 من أ  ميتلدت  .الهيئ  الب خي  وإبةغ  السةم التزامه بمتطلبت  

  

 

 الرابع الفصل
 المالحة وسالمةالرقابة على حركة القوارب  إجراءات

 ( 17) المادة

 وقاااواخلالزجتجيااا   والراااواخلالنزهااا  والراااواخل السااايت ي   ويياااو تكن سااايخ الراااواخل أمااا ت ااانن 
 -:التتل ( ملى الن و Jet Ski( بمت فيهت النخاجت  المتئي   Water Skiالخيتات  المتئي  

 Waterللزدجت  الخيتاي  المتئي    الست ب ت نن المنطر  الب خي  الم ننة ل خك  الرواخل  (أ
Skiناي   الم ةوخة  الت  تبتنو من آيخ نرط  م ننة للسبت   امن المنتطو (. بتلمنطر

 متخ ناي  ميته الب خ .  180طدتفت  الدنتنق ولمستف  
تبعن  الت  ( بتلمنطر  Jet Ski  المتئي (ت نن المنطر  الب خي  الميةة  ل خك  النخجت  ل

د  ب ييلخسو السدن  متخاً ناي  ميته الب خ ولمستف  تمتن  تى اقخل موقط م نن 220
 متخ.  100ترتخل النخاجت  أثنتء سيخهت من موقط أ  سدين  لمستف  



 

 ملى( المستينم  رغخاض تجتخي  Jet Ski( ت نن أمتكن اةطدتا النخاجت  المتئي   ج
متخ ويجخ  انطةقهت  220منةت  متئم  ناي  ميته الب خ تبعن من الشتطئ بمستف  

 ت  كونهت مملوك  رشيت  يت  انطةقهت ومونتهت من  من تلك المنةت .وف  ومونتهت
 .الييو نوان  

 أ( و ل( من   ف  الدرختين الم ننتين( يمنط نيو  وسيخ الرواخل الزجتجي  ف  المنطرتين ن
الييو  بتستثنتء  تد  ةعون وانزا   نوان هذه المتنة والمنتطو المرتبل  للدنتنق ومناي  

منطر  تخاك  السدن ملى أخةد  المينتء أو  منمتخاً  50تف  الخكتل  ويمنط اقتخابهت لمس
 خسوهت.

ادقتةتني  اليتة  تنظي  المنطر  الب خي  الت  يشملهت نظت  تنظي   العرب تتولى سلط  منطر  ه( 
 .اليتة وإشعتلهت الةتنخ من سلط  منطر  العرب  ادقتةتني   الشواطئوتطويخ 

 ( 18) المادة

 وقاااواخلالزجتجيااا   والراااواخلالسااايت ي   والراااواخلالنزهااا   ويياااو  لالراااواخجمياااط قاااتنة  ملاااى
واإلب ااتخ بااتلرواخل الترياان  التشااغي (مناان Jet Skiفيهاات الاانخاجت  المتئياا    بماات المتئياا الخيتااات  

 -التتلي : اإلخشتنا بتعليمت  السةم  و

ننة من قب  وامن ال نون الم  والستئ ينا تخا  المواقط وارمتكن الميةة  للسبت     (أ
لمخوخ أو خسو السدن أو   الميةة  ارمتكنادقتخال من  ومن الدنتنق ملى الشواطئ 
 .الموانئتخاكيبهت ملى أخةد  

ومن  تعخيض اآليخين للماتيرت  أو  بجني قيتنة الرواخل ب ذخ والتةخا أثنتء الريتنة  ( ل
 اليطخ.

إد ف   تد  وجون تخيي   منهت تخالادقتجتوز  نون الميته اإلقليمي  ارخنني  أو  من (ج
 .بذلك

الغتز" وادلتزا  بتستينا  مةتنخ  اسطوانت استينا  مةتنخ اللهل المدتو   "مث   من (ن 
 ال خاخة 

 ارةل  للرتخل. التةمي ملى الرتخل  سل  المتوفخة  
 أو ف  الب خ. موانملى البيئ  الب خي  ومن  إلرتء أ  ميلدت  أو  الم تفظ ه( 
إشعت  جهتز ادتةتد  ملى  ومن ملى الرواخل  المتوفخةأجهزة ادتةتد   استينا  (و 

قنخ اإلمكتن ف   واديتةتخ المنطر زمني  طويل  ملى الرنوا  الخئيسي  ف   لدتخا  الرتخل
ملى  16قنتة ادتةت   واستينا  اخوخي ادتةتد  للمكتلمت  غيخ  أجهزة استينا  
 لطواخو فرط.ا  تد  ف  .V.H.Fجهتز 

 .قواخبه من قب  جميط الخكتل منن تواجنه  يتخج ارمتكن المغلر  ملى  النجتة(اختناء ستخ ز 
قب  المتزلجين والمستينمين لجميط أنواع ارلعتل المتئي  ملى  من(اختناء ستخة نجتة ح 

 بندته . أوقواخبه  أو نخاجتته  
 أشيت  ف  المتء. منن وجون الغو ( استينا  ارمة  النال  ملى ط 
ف   تل  وجون تهنين أمن  ب خ  ملى الرتخل أو اليي  واستينا   البخترتلي (استينا  الخاي    

 متوفخة ملى الرتخل لإلبةغ الدوخ  منه. اتةت أ  وسيل  
 .المة ي  مول  زائنة من منن الطتق  و الخكتل الم ننة ف  اإلجتزة  الرواخل(من  ت مي  ك 



 

اتةت  متوفخة من أي   واني أو ميتطخ تتعلو بتلسةم  أو تلوي البيئ   وسيل  (اإلبةغ بأي  
 .الب خي 

  

 الخامس  الفصل
 ختامية أحكام

 (19) المادة

اشاهخ  3المة ي  ر  مان الرطاط الب خيا  التا  تتاامنهت هاذه التعليمات  لمانة  اإلجتزةإيرتا  للمنيخ 
 وبعاانئلاا  سا ل اإلجااتزة فا   اات  تكاخاخ الميتلداا  ميتلدتهات أ كاات  هاذه التعليماات  ت ا  طت  تلاا فا  

 الت رو من وقومهت .

  

 (20المادة )

اليةااو  امتباتخاً ماان تاتخيخ نشاخ هااذه التعليمات  بتلجخياانة  بهاذاأ  تعليمات  سااتبر  ةاتنخة  تلغاى 
 .الخسمي 


