
 
 
 
 

 الغرامات والمخالفاتجدول 

 الغرامة بالدرھم وصف المخالفة م

استخدام وسیلة بحریة غیر مرخصة من السلطة أو غیر  1
 5000 مصرح لھا بالعمل داخل میاه اإلمارة

 5000 السلطةاإلبحار بترخیص موقوف أو ُملغى من  2

استخدام الوسیلة البحریة بعد انتھاء مدة ترخیصھا وعدم  3
 1000 تجدیدھا

استخدام الوسیلة البحریة من قبل شخص ال یحمل رخصة قیادة  4
 1000 أو رخصة منتھیة الصالحیة

التأخر في تجدید ترخیص الوسیلة البحریة لمدة تزید على  5
 كل شھرعن  100 شھرین بدون عذر تقبلھ السلطة

6 
التأخر في تجدید رخصة الربان أو البّحار أو المرشد البحري 

أو أي من العاملین على الوسیلة البحریة لمدة تزید على شھرین 
 بدون عذر تقبلھ السلطة

 عن كل شھر 50

إجراء تغییرات تقنیة أو ھیكلیة للوسیلة البحریة دون الحصول  7
 3000 على موافقة خطیة مسبقة من السلطة

عدم إظھار اللوحات التعریفیة للوسیلة البحریة وفقاً للمعاییر  8
 1000 المعتمدة لدى السلطة

 5000 استخدام الوسیلة البحریة لغیر األغراض المرخصة ألجلھ 9

عدم توفیر المعدات المطلوبة لحفظ أمن وسالمة الوسیلة  10
 3000 البحریة وركابھا

 10000 إرسال رسالة استغاثة كاذبة 11

 1000 عدم اإلبالغ عن وقوع حادث غیر بیئي فور وقوعھ 12

عدم قیام المالك أو الربان بإبالغ السلطة فور ھالك الوسیلة  13
 2000 البحریة أو تضررھا أو تلفھا بدون عذر مقبول

تعدیل بیانات الترخیص أو تعدیل أي من المستندات المتعلقة  14
 5000 بالوسیلة البحریة أو طاقمھا

عدم إبراز الترخیص أو توفیر أي من الوثائق والمستندات  15
 1000 المنصوص علیھا في ھذا القرار داخل الوسیلة البحریة

عدم اتخاذ االحتیاطات الالزمة لضمان سالمة حركة المالحة  16
 1000 عند تعطل الوسیلة البحریة

الرؤیة نھاراً، أو عدم تشغیل األنوار المالحیة لیالً أو عند تدني  17
 3000 عدم االلتزام بالمواصفات الفنیة لألنوار المالحیة

) متر، بسرعة 24إبحار الوسیلة البحریة التي یقل طولھا عن ( 18
 1000 ) عقدة بحریة من السرعة المحددة2تزید على (



 
 
 
 

) متر، بسرعة 24إبحار الوسیلة البحریة التي یقل طولھا عن ( 19
 2000 بحریة من السرعة المحددة) عقد 5تزید على (

) متر، بسرعة 24إبحار الوسیلة البحریة التي یقل طولھا عن ( 20
 3000 ) عقد بحریة من السرعة المحددة7تزید على (

) متر فأكثر، 24إبحار الوسیلة البحریة التي یبلغ طولھا عن ( 21
 2000 ) عقدة بحریة من السرعة المحددة2بسرعة تزید على (

) متر فأكثر، 24إبحار الوسیلة البحریة التي یبلغ طولھا عن ( 22
 3000 ) عقد بحریة من السرعة المحددة5بسرعة تزید على (

) متر فأكثر، 24إبحار الوسیلة البحریة التي یبلغ طولھا عن ( 23
 5000 ) عقد بحریة من السرعة المحددة7بسرعة تزید على (

السلطة أو الجھات المعنیة  اإلبحار في األماكن المحظورة من 24
 5000 في اإلمارة

القیام بأي سلوك قد یؤدي إلى إلحاق الضرر بالوسیلة البحریة  25
 3000 أو ركابھا أو الغیر

اإلبحار تحت تأثیر المشروبات الكحولیة أو المواد المخدرة أو  26
 10000 ما في حكمھا

 5000 عرقلة حركة المالحة في میاه اإلمارة 27

اإلبحار غیر اآلمن أو المتھور وعدم اتخاذ الحیطة والحذر أثناء  28
 5000 قیادة الوسیلة البحریة

عدم ارتداء معدات السالمة وفقاً للتعلیمات واإلرشادات  29
 3000 الصادرة عن السلطة في ھذا الشأن

اإلبحار بالوسیلة البحریة في غیر األوقات المصرح بھا من  30
 5000 المعنیة في اإلمارةالسلطة أو الجھات 

تقدیم بیانات أو معلومات غیر صحیحة إلى السلطة للحصول  31
 5000 على أي من خدماتھا

عدم تسلیم الترخیص الموقوف أو الملغى من السلطة خالل  32
 1000 المھلة المحددة

عدم االلتزام بوثیقة الحد األدنى للتطقیم اآلمن للوسیلة البحریة  33
 4000 خالل تشغیلھا

 10000 نقل الوسیلة البحریة لبضائع أو مواد غیر مصرح بھا 34

تحمیل الوسیلة البحریة بضائع أو ركاب بشكل یزید على  35
 3000 حمولتھا

الطبخ على متن الوسیلة البحریة دون الحصول على تصریح  36
 5000 بذلك من السلطة أو الجھات المعنیة في اإلمارة

متن الوسیلة البحریة دون الحصول على تقدیم الشیشة على  37
 5000 موافقة مسبقة من الجھات المعنیة في اإلمارة

عدم االلتزام باالشتراطات البیئیة الصادرة عن السلطة المتعلقة  38
 5000 باستخدام الوسیلة البحریة



 
 
 
 

 2000 إزعاج أو مضایقة اآلخرین أثناء استخدام الوسیلة البحریة 39

لبحریة في غیر المناطق المخصصة لذلك أو في رسو الوسیلة ا 40
 2000 غیر األوقات المصرح بھا من السلطة

 2000 إتالف المساعدات المالحیة 41

عدم االلتزام بتوثیق البیانات في سجل الوسیلة البحریة الصادر  42
 1000 عن السلطة

قیادة الوسیلة البحریة برخصة ال تتناسب مع طول الوسیلة  43
 2000 أو نوعھا أو فئة استخدامھاالبحریة 

استخدام الوسیلة البحریة دون الحصول على تصریح باإلبحار  44
 1000 من السلطة أو الجھات المعنیة في اإلمارة

إنزال الوسیلة البحریة في غیر المواقع المخصصة إلنزالھا في  45
 2000 اإلمارة

مسبقة من تأجیر الوسیلة البحریة دون الحصول على موافقة  46
 10000 السلطة

قیام منشأة تأجیر الوسائل البحریة بتأجیر الوسیلة البحریة  47
 2000 لشخص ال یحمل رخصة قیادة الوسیلة البحریة

48 
قیام منشأة تأجیر الوسائل البحریة بالسماح لشخص بقیادة 

الوسیلة البحریة وھو تحت تأثیر المشروبات الكحولیة أو المواد 
 في حكمھا المخدرة أو ما

10000 

قیام منشأة تأجیر الوسائل البحریة بالسماح بتحمیل الوسیلة  49
 5000 البحریة فوق طاقتھا االستیعابیة

عدم قیام منشأة تأجیر الوسائل البحریة بتوفیر معدات السالمة  50
 5000 على متن الوسیلة البحریة

بحریة غیر قیام منشأة تأجیر الوسائل البحریة بتأجیر وسیلة  51
 5000 صالحة لالستخدام

قیام منشأة تأجیر الوسائل البحریة بتأجیر وسیلة بحریة غیر  52
 5000 مسجلة لدى السلطة أو مرخصة من قبلھا

قیام منشأة تأجیر الوسائل البحریة بتأجیر وسیلة بحریة منتھیة  53
 2000 الترخیص

54 
اللوحات عدم قیام منشأة تأجیر الوسائل البحریة بتوفیر 

اإلرشادیة وخرائط المناطق المخصصة لمزاولة النشاط في 
 مقرھا

3000 

عدم التزام منشآت تأجیر الوسائل البحریة بالمواقع المخصصة  55
 2000 لمزاولة نشاط التأجیر

56 
عدم احتفاظ منشآت تأجیر الوسائل البحریة بالملفات والسجالت 

والمستأجرین  الخاصة بالوسائل البحریة وأسماء المدربین
 وبیاناتھم الشخصیة للمدة المحددة من السلطة

1000 

عدم قیام منشأة تأجیر الوسائل البحریة بتوفیر معدات السالمة  57
 5000 أو السماح لألفراد باستخدام الوسیلة البحریة دون ارتدائھا



 
 
 
 

عدم قیام منشأة تأجیر الوسائل البحریة بإیقاف استخدام أي  58
 5000 البحریة العائدة لھامتھور للوسیلة 

قیام منشأة تأجیر الوسائل البحریة بإجراء أعمال الصیانة  59
 2000 لوسائلھا البحریة في غیر األماكن المخصصة لذلك

قیام منشأة تأجیر الوسائل البحریة باستخدام أي من وسائلھا  60
 5000 البحریة في غیر األغراض المخصصة لھا

الوسائل البحریة دون الحصول على  إقامة الفعالیات على 61
 3000 تصریح من السلطة والجھات المعنیة في اإلمارة

 1000 إقامة الفعالیات على الوسائل البحریة بتصریح منتھي الصالحیة 62

عدم التزام السفن التجاریة بالشروط المعتمدة من السلطة بشأن  63
 15000 میاه االتزان

یاه االتزان المعالجة بدون تصریح تخلص السفن التجاریة من م 64
 2000 مسبق من السلطة

عدم احتفاظ السفن التجاریة بسجل عملیات میاه االتزان وفقاً  65
 10000 للشروط والمتطلبات المحددة من السلطة

التخلص من نفایات الوسائل البحریة ونفایات السفن التجاریة  66
 2000 في غیر األماكن المعتمدة من السلطة

 5000 عدم احتفاظ السفینة التجاریة بخطة إلدارة ومعالجة میاه االتزان 67

 20000 تفریغ السفن التجاریة لمیاه االتزان في المناطق المحظورة 68

التخلص من النفایات والرواسب أو میاه االتزان غیر المعالجة  69
 20000 في میاه اإلمارة

70 
بسجل تحلیل العینات، أو  عدم االحتفاظ بسجل التزود بالوقود أو

االحتفاظ بھا بطریقة ال تتفق مع االشتراطات المعتمدة لدى 
 السلطة

15000 

عدم استخدام الوقود منخفض الكبریت في میاه اإلمارة وفقاً  71
 2000 للمعاییر المعتمدة لدى السلطة

رسو السفن التجاریة في میاه اإلمارة بدون إذن مسبق من  72
 10000 السلطة

تزوید السفن التجاریة بالوقود في میاه اإلمارة (خارج الموانئ)  73
 30000 دون حصول جھة التزوید على تصریح بذلك من السلطة

74 
تزوید السفن التجاریة بالوقود في میاه اإلمارة (خارج الموانئ) 
دون حصول الوسیلة البحریة التي تقوم بالتزوید على تصریح 

 بذلك من السلطة
20000 

75 
تزوید الوسائل البحریة ذات الحموالت الصغیرة بالوقود في 

میاه اإلمارة دون حصول جھة التزوید على تصریح بذلك من 
 السلطة

10000 

76 
تزوید الوسائل البحریة ذات الحموالت الصغیرة بالوقود في 

میاه اإلمارة دون حصول الوسیلة البحریة التي تقوم بالتزوید 
 لطةعلى تصریح بذلك من الس

10000 



 
 
 
 

القیام بأعمال الصیانة أو أي من العملیات البحریة خارج حدود  77
 10000 الموانئ دون الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة

عدم التزام السفن التجاریة باالشتراطات المعتمدة لدى السلطة  78
 10000 عند الرسو في میاه اإلمارة

خارج الموانئ دون الحصول  نقل البضائع بین السفن التجاریة 79
 50000 على ترخیص مسبق من السلطة

في مناطق  (AIS)إیقاف جھاز التعریف اآللي للسفینة التجاریة  80
 10000 الرسو في میاه اإلمارة

عدم إبالغ السفن التجاریة عن أي حادث بحري خارج الموانئ  81
 10000 فور وقوعھ بدون عذر تقبلھ السلطة

التجاریة لبضائع أو مواد غیر مصرح بھا في میاه نقل السفن  82
 20000 اإلمارة، في مناطق واقعة خارج الموانئ

تحمیل السفن التجاریة بالبضائع أو الركاب بشكل یزید على  83
 10000 الحمولة المقررة، في مناطق واقعة خارج الموانئ

84 
یة قیادة أي من الوسائل البحریة المستخدمة في الریاضات المائ
غیر المرخصة من السلطة أو غیر المصرح لھا بدخول میاه 

 اإلمارة
1000 

 1000 عدم ارتداء سترة النجاة عند ممارسة نشاط الریاضات المائیة 85

عدم االلتزام بالمناطق المحددة من السلطة عند ممارسة نشاط  86
 1000 الریاضات المائیة لألفراد

المستخدمة في الریاضات المائیة قیادة الوسائل البحریة  87
 1000 بترخیص منتھي الصالحیة أو موقوف أو ملغى

تحمیل الوسیلة البحریة المستخدمة في الریاضات المائیة فوق  88
 1000 طاقتھا االستیعابیة

89 
قیادة الوسیلة البحریة المستخدمة في الریاضات المائیة من قبل 

ودون وجود مرافق شخص دون السن المصرح بھ من السلطة 
 معھ

1000 

عدم االلتزام بقیادة الوسیلة البحریة المستخدمة في الریاضات  90
 2000 المائیة في األوقات المحددة من السلطة

قیادة الوسیلة البحریة المستخدمة في الریاضات المائیة تحت  91
 10000 تأثیر المشروبات الكحولیة أو المواد المخدرة وما في حكمھا

92 
التأخر في تجدید ترخیص الوسیلة البحریة المستخدمة في 

الریاضات المائیة من قبل األفراد لمدة تزید على شھرین بدون 
 عذر تقبلھ السلطة

 عن كل شھر 50

استخدام الوسیلة البحریة المستخدمة في الریاضات المائیة لغیر  93
 5000 الغرض المرخصة ألجلھ

94 
البحریة المستخدمة في الریاضات قیام منشأة تأجیر الوسائل 

المائیة بتأجیر ھذه الوسائل البحریة دون الحصول على موافقة 
 مسبقة من السلطة

5000 



 
 
 
 

95 
تأخر منشأة تأجیر الوسائل البحریة عن تجدید ترخیص الوسائل 

البحریة المستخدمة في الریاضات المائیة لمدة تزید على 
 شھرین بدون عذر تقبلھ السلطة

 ل شھرعن ك 100

96 
قیام منشأة تأجیر الوسائل البحریة بتأجیر الوسائل البحریة 

المستخدمة في الریاضات المائیة لشخص دون السن المصرح 
 بھ من السلطة، ودون وجود مرافق

1000 

97 
عدم التزام منشأة تأجیر الوسائل البحریة بتأجیر الوسائل 

المواقع البحریة المستخدمة في الریاضات المائیة ضمن 
 المخصصة لمزاولة النشاط

2000 

98 
عدم االحتفاظ بالملفات والسجالت الخاصة بالوسائل البحریة 

المستخدمة في الریاضات المائیة وأسماء المدربین 
 والمستأجرین وبیاناتھم الخاصة طیلة المدة المحددة من السلطة

1000 

لریاضات ممارسة نشاط تأجیر الوسائل البحریة المستخدمة في ا 99
 2000 المائیة دون توفیر مدرب مرخص من السلطة

ممارسة نشاط الریاضات المائیة بوسیلة بحریة غیر مخصصة  100
 2000 لھذا النشاط

عدم وجود شخص لمراقبة الوسائل البحریة المستخدمة في  101
 2000 الریاضات المائیة أو في مكان ممارسة النشاط

المستخدمة في الریاضات المائیة في إنزال الوسائل البحریة  102
 1000 غیر المواقع المخصصة إلنزالھا في میاه اإلمارة

إزعاج أو مضایقة اآلخرین باستخدام الوسائل البحریة  103
 2000 المخصصة للریاضات المائیة

104 

عدم قیام منشأة تأجیر الوسائل البحریة المستخدمة في 
اإلرشادیة لھذه الوسائل الریاضات المائیة بتوفیر اللوحات 

البحریة، أو عدم توفیر خرائط المناطق المخصصة لممارسة 
 النشاط في مقرھا

1000 

105 
عدم قیام منشأة تأجیر الوسائل البحریة المستخدمة في 

الریاضات المائیة بتوفیر معدات السالمة أو السماح باستخدام 
 ھذه الوسائل البحریة دون ارتدائھا

2000 

106 
قیام منشأة تأجیر الوسائل البحریة المستخدمة في عدم 

الریاضات المائیة بإیقاف أي شخص یقوم بشكل متھور بقیادة 
 الوسائل البحریة العائدة لھا

2000 

عرقلة أو منع مفتشي السلطة أو من ینوب عنھم عن أداء  107
 5000 مھامھم

ممارسة أي من األنشطة البحریة لألغراض التجاریة دون  108
 5000 لحصول على تصریح بذلك من السلطةا

عدم االلتزام بالتعھد المقدم للسلطة بشأن الوسیلة البحریة أو  109
 2000 طاقمھا أو ممارسة أي من األنشطة البحریة

عدم التزام محطات تزوید الوقود للوسائل البحریة بمتطلبات  110
 10000 السالمة الصادرة عن السلطة



 
 
 
 

 
 

أو الریاضات المائیة أو أي من الفعالیات تنظیم المسیرات  111
 5000 البحریة دون الحصول على تصریح مسبق من السلطة

عدم قیام مالك أو مشغل مشاریع الواجھات البحریة بتعدیل  112
 5000 اللوحات البحریة وفقاً للمعاییر المعتمدة لدى السلطة

وتركیب عدم التزام المنشآت الفنیة المختصة بتصمیم وطباعة  113
 5000 اللوحات البحریة بالمعاییر المعتمدة لدى السلطة

عدم التزام المنشآت الفنیة المختصة بتصمیم وطباعة وتركیب  114
 5000 اللوحات البحریة بفترة ضمان اللوحات المحددة من السلطة

115 
قیام مالك أو مشغل الوسیلة البحریة األجنبیة الزائرة باإلبحار 

بدون تصریح أو بتصریح منتھي الصالحیة أو  في میاه اإلمارة
 موقوف أو ملغى

2000 

إنزال أي وسیلة بحریة صغیرة للماء تابعة للوسیلة البحریة  116
 1000 األجنبیة الزائرة دون الحصول على تصریح بذلك من السلطة


