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الفة. 2021) لسنة   71 قرار مجلس الوزراء رقم (  طام البحري والسفن ا   شأن ا

 

  2021) لسنة   71قرار مجلس الوزراء رقم (  

الفة طام البحري والسفن امل   شأن ا

  مجلس الوزراء: 
  عد االطالع ع الدستور، -
ـــــــــ القـــــــــانون االتحـــــــــادي رقـــــــــم ( - شـــــــــأن اختصاصـــــــــات الـــــــــوزارات وصـــــــــالحيات الـــــــــوزراء،  1972) لســـــــــنة 1وع

عديالتھ،    و
ــــــــــــــون االتحـــــــــــــادي رقـــــــــــــم ( - ـــــــــــــ القانــ ــــــــــــــة 26وع ــــــــــــــري،  1981) لسنـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــاري البحـــ ــــــــــــــانون التجـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــأن القــــــــــــ شـــــــــــــ

عديالتھ،   و
ا 1999) لسنة 24االتحادي رقم ( القانون  وع - ئة وتنمي عديالتھ،شأن حماية الب   ، و
ــــــــ القــــــــانون االتحــــــــادي رقــــــــم ( - ومــــــــة  2016) لســــــــنة 14وع ــــــــ ا ــــــــة  جــــــــزاءات اإلدار الفــــــــات وا شــــــــأن ا

  االتحادية،
ية التحتية، وموافقة مجلس الوزراء،  - ر الطاقة والب   وبناًء ع ما عرضھ وز
  ر:رّ ـــــــق

  )1املادة (
  التعارف

ذا القرار  ام  ايُ ،  تطبيق أح ة قرن كل م ي املو لمات والعبارات التالية املعا  ما لم يقِض  ،قصد بال
ر ذلك: غ   سياق النص 

 مارات العربية املتحدة.اإل   : الدولة
ية التحتية.  : الوزارة  وزارة الطاقة والب
ر ية  : الوز ر الطاقة والب  التحتية.وز

تصة تصة.  :   السلطة امل لية ا   سلطة امليناء أو السلطة البحرة ا
جنة الفة  : ال طام والسفن ا ذا القرار7 املادة ( ااملشار إلجنة ا   .) من 

الصة للدولةواالقتصاديةاملياه الداخلية واإلقليمية  :  مياه الدولة   .ا

ئ ئ البحرة  : املوا   .بالدولةاملوا
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ا أو   :  لسفينةا عد للعمل  املالحة البحرة دون اعتبار لقو عمل عادة أو  شــــــأة  كل م
قـــات الالزمـــة  عـــد من الســـــــــــــفن جميع امل ـــا، و ـــا أو الغرض من مالح حمول
ر  ة أو غ ســـــــــــــتخدم ألغراض تجار وامات والصـــــــــــــنادل ال  ا وا الســـــــــــــتغالل

  تجارة.
طام طام البحري  : ا ي:ا شمل ما يأ  و

ا بما  ذلك أّي  ســـفينة غارقة أو جانحة أو أّي  -1 ء موجود ع  جزء م ـــ
ا أو كان موجودا عليھ.   مت

 أو طافياً  أو غارقاً  كان جانحاً  ء مفقود من السفينة  البحر سواءً  أّي  -2
 ع سطح املاء.

غرق أو تجنح، ولم  -3 ســـــــــــفينة ع وشـــــــــــك، أو يتوقع بصـــــــــــورة معقولة، أن 
ا أو ألّي  أّي  تتخذ ر فعلية لتقديم املساعدة ل طر  تداب أمالك معرضة ل

ر  طور االتخاذ. ذه التداب ا أو كانت    ف
الفة عــات النــافــذة  الــدولــة وفق املــادة (  :  السفينة امل شـــــــــــــر ــالفــة لل ــذا 3الســـــــــــــفينــة ا ) من 

  القرار.
جوزة جوزة بأمر من القضـــــــــــــاء  : السفينة امل يئة تحكيم أو الوزارة أو إحدى الســـــــــــــفينة ا أو 

تصة.   السلطات ا
ي:  :  السفينة السائبة  شمل ما يأ

ا. -1 ز ا أو مج ا مالك   السفينة ال تخ ع
ا مالحيا. -2 ا أو توج عرف املسؤول عن إدار   السفينة ال لم 
ا. -3 ز ا أو مج ملة من قبل مالك  السفينة امل
ـــــــ ميـــــــاه الدولـــــــة أو  -4 ـــــــا  ـــــــ مت ـــــــ تركـــــــت دون طـــــــاقم كـــــــاٍف ع الســـــــفينة ال

ا.    موان
ا.   : املالك جيل ادة  ص الطبي أو االعتباري الذي يملك السفينة وفق ش   ال
ســـــــــابھ   : املجهز ص الطبي أو االعتباري الذي يقوم باســـــــــتغالل الســـــــــفينة  ـــــــــ ال

ًا أو مستأجرًا، ت العكس. بوصفھ مال زًا ما لم يث عد املالك مج   و
الفة إنذار يصـــــــدر بناًء  :  اإلنذار الكتابي جنة بوجوب مغادرة الســـــــفينة ا ع توصـــــــية من ال

شـــــــــــــالھ  طام بوجوب ان ا أو إلزام مالك ا مياه الدولة أو تصـــــــــــــوب أوضـــــــــــــاع
   وإزالتھ.
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  )2املادة (
  نطاق التطبيق

ــــــــــــــ جميــــــــــــــع  ــــــــــــــذا القــــــــــــــرار ع ــــــــــــــام  ــــــــــــــ ميــــــــــــــاه الدولــــــــــــــة ســــــــــــــري أح يــــــــــــــة املوجــــــــــــــودة  الســــــــــــــفن الوطنيــــــــــــــة واألجن
االت اآلتية: ا،  ا  وموان

طام. -1 ا وصف ا  إذا انطبق عل
الفة. -2  السفينة ا
ــــــــــــــ يرجــــــــــــــع عــــــــــــــدم  -3 ة لإلبحــــــــــــــار، أو ال ــــــــــــــر صــــــــــــــا ــــــــــــــا وغ ــــــــــــــ ميــــــــــــــاه الدولــــــــــــــة أو موان جــــــــــــــوزة  الســــــــــــــفن ا

ـــــــــــــا  ي حال ـــــــــــــا أو تـــــــــــــد جز ب طـــــــــــــول مـــــــــــــدة  ســـــــــــــ ا لإلبحـــــــــــــار  ـــــــــــــا، صـــــــــــــالحي ـــــــــــــا ل جـــــــــــــر بحار الفنيـــــــــــــة أو 
ـــــــــــــــر،  ن أو أك رن متتـــــــــــــــالي ـــــــــــــــا مـــــــــــــــدة شـــــــــــــــ ســـــــــــــــداد رواتـــــــــــــــب بحار ـــــــــــــــا  ز ـــــــــــــــا أو مج أو عـــــــــــــــدم قيـــــــــــــــام مالك
ـــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــد األد يفاء ا ـــــــــــــــــــــا أو عـــــــــــــــــــــدم اســـــــــــــــــــــ شـــــــــــــــــــــغيل محركا ر املـــــــــــــــــــــؤن أو الوقـــــــــــــــــــــود ل أو عـــــــــــــــــــــدم تـــــــــــــــــــــوف
ــــــــــــــا عــــــــــــــن  ز ــــــــــــــا أو مج جــــــــــــــز مالك ــــــــــــــا  ــــــــــــــ مت ــــــــــــــا، أو وجــــــــــــــود بضــــــــــــــائع خطــــــــــــــرة ع للتطقــــــــــــــيم اآلمــــــــــــــن عل

 ا.تأمي
دمـــــــــــــة العامـــــــــــــة مـــــــــــــن قبـــــــــــــل  -4 صصـــــــــــــة ل ربيـــــــــــــة والســـــــــــــفن ا ـــــــــــــ الســـــــــــــفن ا ـــــــــــــذا القـــــــــــــرار ع ســـــــــــــري  ال 

لية. ومية االتحادية أو ا ات ا ج  ا
 

  )3املادة (

الفة   السفينة امل
االت اآلتية:  عد السفينة مخالفة،  ا

ا ملدة  -1 شـــأة بحرة عائمة، أو  تأدية رواتب بحار ا للمالحة كم ن صـــالحي ا  تأم ز ا أو مج إخفاق مالك
ا.  شغيل محركا م والوقود ل ر املؤن ل ر أو  توف ن أو أك رن متتال  ش

ا. -2 ا ورسو ا وتأمي ا  سداد رسوم ومصارف قطر ز ا أو مج  إخفاق مالك
  سائبة.إذا كانت سفينة  -3
صــــــــــصــــــــــة لرســــــــــو الســــــــــفن  مياه الدولة، أو دون تصــــــــــرح من قبل الســــــــــلطات  -4 ر األماكن ا ا  غ رســــــــــو

تصة.   ا
ديدًا للمالحة البحرة.  -5 ل خطرًا أو عائقًا أو  ش   إذا كانت 
ا ضد األضرار واملسؤوليات البحرة.  -6 اء وثائق تأمي  ان
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ا تحت علم دولة معينة، أو ثبوت أ -7 جيل ية. عدم  ا مزورة أو من جيل   ن أوراق 
ا املغادرة دون  -8 تصــــــــــة م ا  امليناء أو  مياه الدولة، وطلب الوزارة أو الســــــــــلطة ا إلغاء تصــــــــــرح رســــــــــو

ا.  استجابة م
ئة البحرة  -9 افظة ع الب ا با ا بمصــا الدولة من الناحية األمنية أو الســالمة البحرة أو إخالل إضــرار

 .واحوحماية األر 
 

  )4املادة (
ن    التأم

ــــــــــــــــ أو ســــــــــــــــفينة  -1 ــــــــــــــــ تـــــــــــــــرخيص مال يــــــــــــــــة حاصـــــــــــــــلة ع ـــــــــــــــ املالــــــــــــــــك لســـــــــــــــفينة وطنيــــــــــــــــة أو ســـــــــــــــفينة أجن ع
مولـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــا وتبلـــــــــــــــــــغ ا ـــــــــــــــــــ ميا ئ الدولـــــــــــــــــــة أو راســـــــــــــــــــية  ـــــــــــــــــــ مينـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــة إ يـــــــــــــــــــة متج أجن

ــــــــــــــــــا ( اإلجماليــــــــــــــــــة ألّي  ــــــــــــــــــون 300م ر، أن ي ــــــــــــــــــ ) ثالثمائــــــــــــــــــة طــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــأك ن أو يقــــــــــــــــــدم حاصــــــــــــــــــًال ع تــــــــــــــــــأم
ماليــــــــــــــــــًا صــــــــــــــــــادرًا مــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــرف أو مؤسســــــــــــــــــة ماليــــــــــــــــــة، لتغطيــــــــــــــــــة املســــــــــــــــــؤولية عــــــــــــــــــن إزالــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــمانًا 

ا الوزارة. طام وآثاره وفق الضوابط والشروط ال تحدد  ا
ن أو الضـــــــــــــمان املـــــــــــــا قبـــــــــــــل قبـــــــــــــول الوكالـــــــــــــة وإال  -2 ـــــــــــــ التأكـــــــــــــد مـــــــــــــن وجـــــــــــــود التـــــــــــــأم ـــــــــــــ الوكيـــــــــــــل املال ع

طام.   عّد مسؤوًال عن إزالة ا
تصـــــــــــــــــة التأكـــــــــــــــــد  -3 ـــــــــــــــــ الســـــــــــــــــلطات ا ن أو الضـــــــــــــــــمان املـــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــماح ع مـــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــود التـــــــــــــــــأم

 للسفينة بدخول امليناء أو الرسو  مياه الدولة.
  

  )5املادة (
طام شال ا   ان

طــام  حــدود مينــاء يجــب  طــام دون موافقــة مســـــــــــــبقــة من الوزارة، وإذا كــان ا شــــــــــــــال ا ال يجوز القيــام بــان
سيق مع  تصة بالت صول ع موافقة السلطة ا   الوزارة.ا

  
  ) 6املادة (

  القطر 
ـــــــــــــــــا ملنطقـــــــــــــــــة  -1 ر الالزمـــــــــــــــــة لقطـــــــــــــــــر الســـــــــــــــــفينة وتوج تصـــــــــــــــــة اتخـــــــــــــــــاذ التـــــــــــــــــداب للـــــــــــــــــوزارة أو الســـــــــــــــــلطة ا

ـــــــــــــــ تتطلـــــــــــــــب التـــــــــــــــدخل العاجـــــــــــــــل  ـــــــــــــــ الظـــــــــــــــروف الطارئـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــز  ج آمنـــــــــــــــة دون الرجـــــــــــــــوع للمالـــــــــــــــك أو ا
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ـــــــــــــــــة أو  ئـــــــــــــــــة البحر ـــــــــــــــــ مصـــــــــــــــــا الدولـــــــــــــــــة األمنيـــــــــــــــــة أو الســـــــــــــــــالمة املالحيـــــــــــــــــة أو الب فـــــــــــــــــاظ ع ـــــــــــــــــدف ا
 حماية األرواح. 

ــــــــــــــــــام البنــــــــــــــــــد ( -2 تصــــــــــــــــــة 1ال يخــــــــــــــــــل أح يفاء الــــــــــــــــــوزارة أو الســــــــــــــــــلطة ا ــــــــــــــــــذه املــــــــــــــــــادة دون اســــــــــــــــــ ) مــــــــــــــــــن 
شـــــــــــــــــرعات  ـــــــــــــــــ ال ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــاالت الطارئـــــــــــــــــة، باملتطلبـــــــــــــــــات البيئيـــــــــــــــــة املنصـــــــــــــــــوص عل ا ل عنـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتجاب

  الدولة. النافذة 
ــــــــــــــــق  -3 ــــــــــــــــز أو صــــــــــــــــاحب ا ج يفاء رســــــــــــــــوم ومصــــــــــــــــارف قطــــــــــــــــر الســــــــــــــــفينة مــــــــــــــــن املالــــــــــــــــك أو ا يــــــــــــــــتم اســــــــــــــــ

ا.   ف
  )7املادة (

الفة طام والسفن امل   جنة ا
الفة -1 طام والسفن ا جنة ا  " س جنة  شأ  صدر "ت بع الوزارة، و ر ، ت ا بقرار من الوز نظام عمل

ا.   وآلية اتخاذ القرارات ف
ل  -2 جنةش ذه املادة  -ال ا   ن عن ،ن الوزارةعبرئاسة ممثل  -املشار إل ة ممثل ات اآلتية  وعضو ج  :ا

 .وزارة الدفاع  -أ
ئة.  -ب ر املنا والب  وزارة التغ
تصة.  -ج  السلطة ا
ئة.  -د تصة بالب لية ا ة ا ج   ا

جنة تتو -3 ا  - ال ام اآلتية ممارسة -ذه املادةاملشار إل   : امل
الة  -أ الفة. دراسة ا طام والسفن ا  الفنية ل

طام، والتأكد من التقيد   -ب ز أو ربان أو وكيل السفينة أو ا دراسة اإلجراءات ال تمت مع مالك أو مج
شرعات النافذة  الدولة.   بال

 رفع توصية للوزارة بتوجيھ اإلنذار الكتابي.  -ج
ن  األحوال ال   -د تص راء وا  تتطلب ذلك.التوصية باالستعانة وا

جنة  -4 ضـــــور  -إذا تطلب األمر ذلك-ل طام  حدوده البحرة  دعوة ممثل عن ســـــلطة امليناء الذي يقع ا
 .االجتماع
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  )8املادة (
  اإلنذار الكتابي 

ســـــــــــــــــليمھ  -1 جنـــــــــــــــــة بتوجيـــــــــــــــــھ اإلنـــــــــــــــــذار الكتـــــــــــــــــابي، تقـــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــوزارة بإصـــــــــــــــــداره و الـــــــــــــــــك أو ملإذا أوصـــــــــــــــــت ال
ـــــــــــــــــــز أو ربـــــــــــــــــــان أو وكيـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــفينة أو  ـــــــــــــــــــق أو أحـــــــــــــــــــد أفـــــــــــــــــــراد طـــــــــــــــــــاقم الســـــــــــــــــــفينة أو مج صـــــــــــــــــــاحب ا

طــــــــــــــام، وإخطــــــــــــــار  ــــــــــــــ الســــــــــــــفينة أو ا عــــــــــــــذر ذلــــــــــــــك يــــــــــــــتم لصــــــــــــــق اإلنــــــــــــــذار الكتــــــــــــــابي ع طــــــــــــــام، وإذا  ا
ية.  دولة العلم إذا كانت السفينة أجن

الفـــــــــــــــــة ميـــــــــــــــــاه  -2 ـــــــــــــــــ اإلنـــــــــــــــــذار الكتـــــــــــــــــابي اإلجـــــــــــــــــراء الواجـــــــــــــــــب اتخـــــــــــــــــاذه بمغـــــــــــــــــادرة الســـــــــــــــــفينة ا يحـــــــــــــــــدد 
ا أو إز  طــــــــــــــــام أو أّي الدولــــــــــــــــة أو تصــــــــــــــــوب أوضــــــــــــــــاع شــــــــــــــــال ا إجــــــــــــــــراء آخــــــــــــــــر، وذلــــــــــــــــك خــــــــــــــــالل  الــــــــــــــــة وان

ــــــــــــــــ ( ــــــــــــــــد ع ــــــــــــــــ 60مــــــــــــــــدة ال تز ســــــــــــــــليم اإلنــــــــــــــــذار الكتــــــــــــــــابي أو لصــــــــــــــــقھ ع ن يومــــــــــــــــًا مــــــــــــــــن تــــــــــــــــارخ  ) ســــــــــــــــت
طام.  السفينة أو ا

ــــــــــــــــــ  -3 ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــذه املــــــــــــــــــادة دون قيــــــــــــــــــام مالــــــــــــــــــك أو  )2( البنـــــــــــــــــدإذا انقضـــــــــــــــــت املــــــــــــــــــدة املنصــــــــــــــــــوص عل مــــــــــــــــــن 
طـــــــــــــــام باتخــــــــــــــــاذ اإلجـــــــــــــــراءات  ـــــــــــــــز الســــــــــــــــفينة أو ا ا مج ـــــــــــــــ تفوضــــــــــــــــ ــــــــــــــــة ال ج الالزمــــــــــــــــة، فللـــــــــــــــوزارة أو ا

ــــــــــــــــــــ املــــــــــــــــــــزاد  ــــــــــــــــــــا  طــــــــــــــــــــام وبيع تصــــــــــــــــــــة بحســــــــــــــــــــب األحــــــــــــــــــــوال إزالــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــفينة أو ا أو الســــــــــــــــــــلطة ا
ــــــــــــ أو بــــــــــــأّي  ــــــــــــا، مــــــــــــع مراعــــــــــــاة إخطــــــــــــار  العل ــــــــــــق ف ــــــــــــ نفقــــــــــــة املالــــــــــــك أو صــــــــــــاحب ا وســــــــــــيلة أخــــــــــــرى ع

ية.  الوزارة لدولة العلم إذ كانت السفينة أجن
جــــــــــــــــو  -4 كمــــــــــــــــةــــــــــــــــ حــــــــــــــــال كانــــــــــــــــت الســــــــــــــــفينة م ــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى أو  زة مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل ا ــــــــــــــــ الــــــــــــــــوزارة ف ج أن ع

كمـــــــــــــــــة أو  جـــــــــــــــــز   تطلـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن ا ـــــــــــــــــ أوقعـــــــــــــــــت ا ـــــــــــــــــة ال ج ـــــــــــــــــز ا توجيـــــــــــــــــھ اإلنـــــــــــــــــذار  ملالـــــــــــــــــك أو مج
ليـــــــــــــــــــف  الســـــــــــــــــــفينة، جـــــــــــــــــــزت الســـــــــــــــــــفينة ت ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــة ال ج كمـــــــــــــــــــة أو ا وللـــــــــــــــــــوزارة أن تطلـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن ا

ـــــــــــــــــــــ  افـــــــــــــــــــــة اإلجـــــــــــــــــــــراءات الالزمـــــــــــــــــــــة باإلنفـــــــــــــــــــــاق ع ـــــــــــــــــــــره بالقيـــــــــــــــــــــام ب جـــــــــــــــــــــز أو غ متطلبـــــــــــــــــــــات طالـــــــــــــــــــــب ا
ــــــــــــــــــــ صــــــــــــــــــــالحية الســــــــــــــــــــفينة للمالحــــــــــــــــــــة  اإلعاشــــــــــــــــــــة لطــــــــــــــــــــاقم الســــــــــــــــــــفينة واملــــــــــــــــــــؤن والوقــــــــــــــــــــود لإلبقــــــــــــــــــــاء ع

ذه النفقات دينًا ع السفينة. عد  ا و  واتخاذ كافة اإلجراءات لتصوب أوضاع
ــــــــــــــــــــــ اإلنــــــــــــــــــــــذار  -5 ــــــــــــــــــــــددة  جــــــــــــــــــــــوزة اإلجــــــــــــــــــــــراءات ا ــــــــــــــــــــــز الســــــــــــــــــــــفينة ا إذا لــــــــــــــــــــــم ينفــــــــــــــــــــــذ مالــــــــــــــــــــــك أو مج

ــــــــــــــ الكتــــــــــــــابي، فللــــــــــــــوزارة أن تطلــــــــــــــب مــــــــــــــن ا جــــــــــــــزت الســــــــــــــفينة املوافقــــــــــــــة ع ــــــــــــــ  ــــــــــــــة ال ج كمــــــــــــــة أو ا
ــــــــــــــــــا خزانــــــــــــــــــة  ، مــــــــــــــــــع تحميلــــــــــــــــــھ كافـــــــــــــــــة النفقــــــــــــــــــات واملصــــــــــــــــــروفات، وإيــــــــــــــــــداع ثم ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــا بــــــــــــــــــاملزاد العل بيع

تصة.   كمة ا   ا
ـــــــــــــا مـــــــــــــن  -6 ـــــــــــــا ومـــــــــــــا قـــــــــــــد يوجـــــــــــــد عل قا ـــــــــــــ الســـــــــــــفينة وم ـــــــــــــذه املـــــــــــــادة ع ـــــــــــــ  تطبـــــــــــــق البنـــــــــــــود الـــــــــــــواردة 

  بضائع.
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  )9املادة (
شال    واإلزالةمصارف االن

ا أّي  ة ال تفوضــــــ ج تصــــــة أو ا شــــــال  للوزارة أو الســــــلطة ا يفاء كافة املصــــــارف ال أنفقت الن ما اســــــ م
د من  يفاء اإلجراءات الوقائية ل جة أي أضـــــــــــرار بيئية أو ال أنفقت الســـــــــــ طام أو إزالة الســـــــــــفينة أو معا ا

طام، وذلك عن طرق بي شـــــــال ا اء التلوث البحري أثناء ان عد ان ًا باملزاد العل  طام أو الســـــــفينة إدار ع ا
ــــ مدة ( رة اإلنذار الكتابي، وم ن تصــــدر 15ف ن محليت يفت ــــ شــــر عن البيع   ) خمســــة عشــــر يوما ع ال

ية ما باللغة اإلنجل   .إحدا
  
  )10املادة (

  االستحقاقات
ة املفوضــــة من أّي ســــتقطع من حصــــيلة البيع جميع مســــتحقات الوزارة والســــلطة  -1 ج تصــــة وا ما،  ا م

كمة ال  ودع البا خزانة ا ذا القرار، و ا وفق  رتبة عل من الرســوم واملصــارف والغرامات اإلدارة امل
م من املبالغ املتبقية. اب الشأن حقوق ستو أ تص، و ا سلطة امليناء ا  تقع  دائر

ر كافية لل -2 ذه املادة، يجوز مطالبة 1وفاء باملســـــتحقات املذكورة  البند (إذا كانت حصـــــيلة البيع غ ) من 
ا إذا كانت أع  رتبة عل اليف والرســــــوم واملصــــــارف امل ن قيمة البيع وقيمة الت ز بالفرق ب ج املالك أو ا

 من قيمة البيع.
ز من املســـــــؤولية املدنية تجاه الوزارة أو ا -3 ج عفي بيع الســـــــفينة املالك أو ا ر ال  تصـــــــة أو الغ لســـــــلطة ا

طام أو السفينة.  شأن التعوض عن أي أضرار نتجت عن إزالة ا
  
  )11املادة (

جزاءات  الفات وا ةامل   اإلدار
ــة الواردة  -1 جزاءات اإلدار ــامــھ، وتحصــــــــــــــل الغرامــات  توقع ا ــذا القرار ع مخــالفي أح جــدول املرفق  ا

ا وزارة املالية.   بالوسائل ال تقرر
ة، التظلم كتابـــة إلـــى الـــوزارة  -2 ــا بحقـــھ، وذلـــك خـــالل   جزاء إداري مـــن أّي لكـــل ذي صـــفة ومصـــ ـ تـــم اتخاذ

بًا ومرفقـًا بـھ كـافـة عمل ) خمسـة أيـام 5( مـن تـارخ إخطـاره بـالقرار املتظلم منـھ، ع أن يكـون التظلم مس
جب البــــت  التظلم  دة لــــھ، و ندات املؤ مــــن تــــارخ تقديمــــھ، وذلك كلھ  عمل ) عشــــرة أيــــام10خــــالل (املس

ـا لـدى الوزارة.   وفـق اإلجـراءات املعمـول بـ
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  )12املادة (
  التنفيذية القرارات

ر ذا القرار. يصدر الوز ام    القرارات الالزمة لتنفيذ أح
  

  )13املادة (
  اتاإللغاء

ذا يُ  ام    القرار.ل كل حكم يخالف أو يتعارض مع أح
  

  )14املادة (

  شر  القرار والعمل بھ
جردة الرسمية، وُ يُ  ذا القرار  ا شره.شر  رن من تارخ  عد ش   عمل بھ 

  

  

  

  
  

  األصل موقع من صاحب السمو الشيخ                                                                                                   

 محمد بن راشد آل مكتوم                                                                                                      
س مجلس الوزراء                                                                                                         رئ

  

______________________  

  صدر عنا: 

  ـ1442/    ذو القعدة/    21    :  بتارخ

  م2021/      يوليو     /   01    : املوافق
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ـــة  جزاءات اإلدار ـــالفـــات وا  2021) لســــــــــــنـــة   71 املرفق بقرار مجلس الوزراء رقم ( جـــدول امل
الفة طام البحري والسفن امل  شأن ا

الفة م جزاء االداري   بيان امل   ا

ي: 1 ز بأي مما يأ ج  قيام املالك أو ا

ـــــــــــــــــــــــــز عـــــــــــــــــــــــــن   -أ ج ـــــــــــــــــــــــــ املالـــــــــــــــــــــــــك أو ا تخ
 السفينة.

االمتنـــــــــــــــــــــــــاع عـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــداد رواتـــــــــــــــــــــــــب   - ب
ــــــــــــــــــ الســــــــــــــــــفينة  ن ع البحــــــــــــــــــار العــــــــــــــــــامل

ر. ن أو أك رن متتالي  ملدة ش
ر املـــــــــــــــــــــــــؤن والرعايـــــــــــــــــــــــــة   - ج عـــــــــــــــــــــــــدم تـــــــــــــــــــــــــوف

ية الالزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال
ن ع السفينة.   العامل

ــــــــــــــــــــــــــــــم غرامــــــــــــــــــــــــــــــة 20.000( - 1 ) عشــــــــــــــــــــــــــــــرون ألــــــــــــــــــــــــــــــف در
ــــــــــــــــــــــة، و( ــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــن 10.000إدار ) عشــــــــــــــــــــــرة آالف در

 كل بحار.
يــــــــــــــــة مــــــــــــــــن دخــــــــــــــــول  -2 منــــــــــــــــع الســــــــــــــــفينة إذا كانــــــــــــــــت أجن

عــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــ ميا ئ الدولــــــــــــــــــــة أو الرســــــــــــــــــــو  مــــــــــــــــــــوا
ا ر.3ملدة ( ملياه الدولة مغادر  ) ثالثة أش

   حالة العود: -3
 مضاعفة الغرامة اإلدارة.  -أ

إلغـــــــــــــــــاء رخصــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــركة إذا كانــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــادرة   - ب
 .الدولة 

يــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن دخــــــــــــــــــــول حرمــــــــــــــــــــان   - ج الســــــــــــــــــــفينة األجن
عـــــــــــــــد  ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــ ميا ئ الدولـــــــــــــــة أو الرســـــــــــــــو  مـــــــــــــــوا

ا ملياه الدولة ملدة سنة.   مغادر

صصــــــــــــــــة 2 ــــــــــــــــر األمــــــــــــــــاكن ا ــــــــــــــــ غ الرســــــــــــــــو 

ــــــــــــــــ تصــــــــــــــــرح مــــــــــــــــن  صــــــــــــــــول ع أو عــــــــــــــــدم ا

تصة    .السلطة ا

ـــــــــــــــــ 10.000( ـــــــــــــــــة ع ـــــــــــــــــم غرامـــــــــــــــــة إدار ) عشـــــــــــــــــرة آالف در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز، و( ج ) عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة آالف 10.000املالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أو ا

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــم ع الوكيــــــــــــــــــل البحــــــــــــــــــري إذا قــــــــــــــــــدم خدماتــــــــــــــــــھ  در

ا.   ل
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الفة. 2021) لسنة   71 قرار مجلس الوزراء رقم (  طام البحري والسفن ا   شأن ا

 

الفة م جزاء االداري   بيان امل   ا

ئ 3 إخفـــــــــــــــــاء حطـــــــــــــــــام بحـــــــــــــــــري داخـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــا، أو إزالـــــــــــــــــــة أو محـــــــــــــــــــو  الدولـــــــــــــــــــة أو ميا

  العالمات الدالة عليھ.

م غرامة إدارة.100.000(     ) مائة ألف در

ـــــــــــــــــــــ 4 صـــــــــــــــــــــول ع طـــــــــــــــــــــام دون ا إزالـــــــــــــــــــــة ا

تصة.   موافقة السلطة ا
م غرامة إدارة.100.000(   ) مائة ألف در

ن أو تقــــــــــــــديم 5 ـــــــــــــ تـــــــــــــأم صـــــــــــــول ع عـــــــــــــدم ا

.   ضمان ما
م غرامة إدارة.20.000(   ) عشرون ألف در

 


