
 

 جدول رقم (2)

 الغرامات والمخالفات

 م وصف المخالفة  الغرامة بالدرھم

 ١ استخدام وسيلة بحرية غير مرخصة من قبل السلطة ٥٠٠٠

 ٢ اإلبحار بترخيص موقوف أو ملغي من قبل السلطة ٥٠٠٠

 ٣ استخدام الوسيلة البحرية على الرغم من انتھاء صالحية ترخيصھا ١٠٠٠

البحرية من قبل شخص ال يحمل رخصة صادرة عن السلطة أو  إستخدام الوسيلة ١٠٠٠
رخصة منتھية الصالحية ٤ 

 ٥ التأخر في تجديد ترخيص الوسيلة البحرية بدون عذر تقبله السلطة عن كل شھر تأخير ١٠٠٠

 ٦ التأخر في تجديد رخصة الربان أو البحارأو المرشد  بدون عذر تقبله السلطة عن كل شھر تأخير ٥٠٠

إجراء تغييرات تقنية أو ھيكلية للوسيلة البحرية دون الحصول على موافقة مسبقة من  ٢٠٠٠
 ٧ السلطة على ذلك

 ٨ عدم وجود رقم لتسجيل الوسيلة البحرية/ أو عدم إبرازه بشكل صحيح ١٠٠٠

 ٩ استخدام الوسيلة البحرية لغير الغرض المرخصة له ٥٠٠٠

 ١٠ لحفظ أمن وسالمة الوسيلة البحرية وركابھاعدم توفير المعدات المطلوبة  ٣٠٠٠

 ١١ إرسال رسالة استغاثة كاذبة ١٠٠٠٠

 ١٢ غير بيئي فور وقوعه عدم اإلبالغ عن وقوع حادث ١٠٠٠

عدم قيام المالك أو الربان بإبالغ السلطة فور ھالك الوسيلة البحرية أو تضررھا أو  ٢٠٠٠
 ١٣ تلفھا بدون عذر مقبول

بيانات الترخيص أو المستندات المتعلقة بالوسيلة البحرية دون الحصول على تعديل  ٥٠٠٠
 ١٤ موافقة السلطة المسبقة على ذلك

عدم إبراز الترخيص أو توفير أي من الوثائق والمستندات المنصوص عليھا في ھذا  ١٠٠٠
 ١٥ القرار داخل الوسيلة البحرية

سالمة حركة المالحة عند تعطل الوسيلة عدم إتخاذ اإلحتياطات الالزمة لضمان  ١٠٠٠
 ١٦ البحرية

 ١٧ اإلبحار بأضواء مالحة مطفأة  ٣٠٠٠

اإلبحار بسرعة تفوق السرعة القصوى المسموح بھا في المناطق ذات السرعات  ٢٠٠٠
 ١٨ المحددة

 ١٩ اإلبحار في األماكن المحظورة سواء من السلطة أو الجھات المعنّية في اإلمارة ٥٠٠٠

 ٢٠ القيام بأي سلوك قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالوسيلة البحرية أو ركابھا أو الغير ٣٠٠٠

 ٢١ اإلبحار تحت تاثير الكحول أو المواد المخدرة أو ما في حكمھا ١٠٠٠٠

 ٢٢ عرقلة حركة المالحة في مياه اإلمارة ٢٠٠٠

 ٢٣ قيادة الوسيلة البحرية اإلبحار غير اآلمن أو التھور وعدم اتخاذ الحيطة والحذر أثناء ٥٠٠٠

 ٢٤ عدم إرتداء معدات السالمة ٣٠٠٠



 

 ٢٥ اإلبحار بالوسيلة البحرية في غير األوقات المصرح بھا ١٠٠٠

 ٢٦ تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة إلى السلطة للحصول على أي من خدماتھا ٥٠٠٠

 ٢٧ عدم تسليم الترخيص الموقوف أو الملغي من قبل السلطة خالل المھلة المحددة  ١٠٠٠

 ٢٨ عدم اإللتزام بالتطقيم اآلمن للوسيلة البحرية ٤٠٠٠

 ٢٩ نقل الوسيله البحريه لمواد غير مصرح بھا ١٠٠٠٠

 ٣٠ تحميل الوسيلة البحرية بضائع أو ركاب بشكل يزيد على حمولتھا ٣٠٠٠

 ٣١ أي تصرف قد يؤدي إلى حدوث تصادم بحريإتيان  ٥٠٠٠

 ٣٢ عدم التقيد بمتطلبات السالمة المعتمدة لدى السلطة  ١٠٠٠٠

 ٣٣ الطبخ على متن الوسيله البحريه المتخصصه كمطعم عائم ٥٠٠٠

 ٣٤ تقديم الشيشة على متن الوسيلة البحرية  ٥٠٠٠

السلطة المتعلقة باستخدام الوسيلة عدم اإللتزام باالشتراطات البيئية الصادرة عن  ٥٠٠٠
 ٣٥ البحرية

 ٣٦ ازعاج أو مضايقة االخرين ٢٠٠٠

رسو الوسيلة البحرية في غير المناطق المخصصة لذلك أو في غير األوقات  ٢٠٠٠
 ٣٧  المصرح بھا

 ٣٨ اتالف العالمات المالحية ٢٠٠٠

 ٣٩ تأجير الوسائل البحرية دون الحصول على موافقة السلطة ١٠٠٠٠

قيام منشأة تأجير الوسائل البحرية بتأجير الوسيلة البحرية لشخص ال يحمل رخصة  ٢٠٠٠
 ٤٠ قيادة

قيام منشأة تأجير الوسائل البحرية بالسماح لشخص بقيادة الوسيلة البحرية وھو تحت  ١٠٠٠٠
 ٤١ تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو ما في حكمھا

تأجير الوسائل البحرية بالسماح بتحميل الوسيلة البحرية فوق طاقتھا قيام منشأة  ٥٠٠٠
 ٤٢ اإلستيعابية

عدم قيام منشأة تأجير الوسائل البحرية بتوفير معدات السالمة على متن الوسيلة  ٥٠٠٠
 ٤٣ البحرية

 ٤٤ قيام منشأة تأجير الوسائل البحرية بتأجير وسيلة بحرية غير صالحة لإلستخدام ٥٠٠٠

 ٤٥ قيام منشأة تأجير الوسائل البحرية بتأجير وسيلة بحرية غير مرخصة ٥٠٠٠

 ٤٦ قيام منشأة تأجير الوسائل البحرية بتأجير وسيلة منتھية الترخيص ٢٠٠٠

عدم قيام منشأة تأجير الوسائل البحرية بتوفير اللوحات اإلرشادية وخرائط المناطق  ٣٠٠٠
 ٤٧ المخصصة للنشاط في مقرھا

 ٤٨ إلتزام منشآت تأجير الوسائل البحرية بالمواقع المخصصة لمزاولة نشاط التأجيرعدم  ٢٠٠٠

١٠٠٠ 
عدم إحتفاظ منشآت تأجير الوسائل البحرية بالملفات والسجالت الخاصة بالوسائل 
البحرية وأسماء المدربين والمستأجرين وبياناتھم الشخصية خالل المدة المحددة من 

  قبل السلطة
٤٩ 



 

قيام منشأة تأجير الوسائل البحرية بتوفير معدات السالمة في مواقعھا أو السماح عدم  ٥٠٠٠
 ٥٠ لألفراد بإستخدام الوسيلة البحرية دون إرتدائھا

 ٥١ عدم قيام منشأة تأجير الوسائل البحرية بإيقاف إستخدام أي متھور للوسائل العائدة لھا ٢٠٠٠

بإجراء أعمال الصيانة لوسائلھا البحرية في غير قيام منشأة تأجير الوسائل البحرية  ٢٠٠٠
 ٥٢ األماكن المخصصة لذلك

قيام منشأة تأجير الوسائل البحرية بإستخدام أي من وسائلھا البحرية في غير  ٥٠٠٠
 ٥٣ األغراض المخصصة لھا

 ٥٤ عدم اإللتزام بالشروط المعتمدة من قبل السلطة بشأن مياه االتزان ١٥٠٠٠

 ٥٥ مياه االتزان المعالجة بدون تصريح من السلطة التخلص من ٢٠٠٠

ً للشروط والمتطلبات المحددة من قبل  ١٠٠٠٠ عدم اإلحتفاظ بسجل عمليات مياه االتزان وفقا
 ٥٦ السلطة

 ٥٧ التخلص من نفايات الوسيلة البحرية في غير األماكن المعتمدة من قبل السلطة ٢٠٠٠

 ٥٨ بخطة إلدارة ومعالجة مياه االتزانعدم احتفاظ الوسيلة البحرية  ٥٠٠٠

 ٥٩ تفريغ أو شفط مياه االتزان في المناطق المحظورة ٢٠٠٠٠

 ٦٠ التخلص من النفايات والرواسب أو مياه االتزان غير المعالجة في مياه اإلمارة ٢٠٠٠٠

١٥٠٠٠ 
بطريقة ال عدم اإلحتفاظ بسجل التزود بالوقود أو بسجل تحليل عينة، أو اإلحتفاظ بھا 

 ٦١ تتفق مع اإلشتراطات المحددة من قبل السلطة

 ٦٢ عدم تغيير الوقود إلى وقود منخفض الكبريت ٢٠٠٠

ً للشروط  ١٠٠٠٠ عدم اإلحتفاظ بسجل التزود بالوقود أو بسجل تحليل لعينة الوقود وفقا
 ٦٣ المعتمدة من قبل السلطة وللوسائل البحرية المحددة من قبلھا

 ٦٤ تقديم تقرير الوقاية من تلوث الھواء في المواعيد التي تحددھا السلطةعدم  ٢٠٠٠

 ٦٥ الرسو في مياه اإلمارة بدون إذن مسبق من السلطة ١٠٠٠٠

 ٦٦ قيادة دراجة مائية غير مرخصة ١٠٠٠

 ٦٧ عدم ارتداء سترة النجاة أو الخوذة عند قيادة الدراجة المائية ١٠٠٠

 ٦٨ بالمناطق المحددة من قبل السلطة عند استخدام الدراجات المائيةعدم االلتزام  ١٠٠٠

 ٦٩ قيادة الدراجة المائيه بصورة غير آمنة والتھور وعدم أخذ الحيطة والحذر  ١٥٠٠

 ٧٠ قيادة الدراجة المائية بترخيص منتھي ١٠٠٠

 ٧١ تحميل الدراجة المائية فوق طاقتھا االستيعابية ١٠٠٠

 ٧٢ الدراجة المائية من قبل شخص دون السن المصرح به وعدم وجود مرافق معهقيادة  ١٠٠٠

 ٧٣ عدم االلتزام بقيادة الدراجة المائية في األوقات المحددة ٢٠٠٠

قيادة الدراجة المائية تحت تأثير المشروبات الكحولية او المواد المخدرة وما في  ٢٠٠٠
 ٧٤ حكمھا

 ٧٥ الدراجة المائية من قبل األفراد تأخير تجديد ترخيص عن كل شھر ١٠٠



 

 ٧٦ استخدام الدراجات المائية لغير الغرض المرخصة له  ٥٠٠٠

 ٧٧ مزاولة نشاط تأجيرالدراجات المائية دون الحصول على موافقة السلطة ٥٠٠٠

عدم قيام منشأة تأجير الدراجات المائية بتجديد ترخيص الدراجة المائية بعد شھر من  ١٠٠٠
 ٧٨ الترخيصإنتھاء 

 ٧٩ تأجير الدراجات المائية لشخص دون السن المصرح به مع عدم وجود مرافق ١٠٠٠

 ٨٠ عدم التزام منشأة تأجير الدراجات المائية بالمواقع المخصصة لمزاولة النشاط ٢٠٠٠

عدم اإلحتفاظ بالملفات والسجالت الخاصة بالدراجات المائية وأسماء المدربين  ١٠٠٠
 ٨١ وبياناتھم الخاصة خالل المدة المحددة من قبل السلطةوالمستأجرين 

 ٨٢ عرقلة أو منع مفتشي السلطة أو من ينوب عنھم عن أداء عملھم ٥٠٠٠

قيام مالك/مشغل الوسيلة البحرية الترفيھية األجنبية الزائرة باإلبحار في اإلمارة بدون  ٢٠٠٠
 ٨٣ تصريح او بعد إنتھاء مدته

 


