قرار إداري رقم ( )11لسنة 2021
بشأن
تنظيم إصدار التصاريح المالحية للفعاليات البحرية في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )1لسنة  1997بتأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري
وتعديالته،

وعلى القانون رقم ( )11لسنة  2007بإنشاء مدينة دبي المالحية،

وعلى القانون رقم ( )11لسنة  2009بشأن مجلس دبي الرياضي وتعديالته،

وعلى القانون رقم ( )11لسنة  2010بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم ( )7لسنة  1994بشأن إنشاء مؤسسة تعرف باسم "نادي دبي الدولي
للرياضات البحرية"،

وعلى المرسوم رقم ( )25لسنة  2013بشأن النظام اإللكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق
وتوزيع التذاكر في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )11لسنة  2013بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم

( )11لسنة  2010بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي وتعديالته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )1لسنة  2020بشأن تنظيم المؤسسات والفعاليات الرياضية
في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات

المادة ()1
المبينة إزاء كل منها ،ما
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت في هذا القرار ،المعاني ّ
لم يدل سياق النص على غير ذلك:

1

اإلمارة

 :إمارة دبي.

السلطة

 :سلطة مدينة دبي المالحية.

الجر يدة الرسمية لحكومة دبي

السنة 55

العدد 522

 13يوليو  2021م

 3ذو الحجة  1442هـ

الوسيلة البحرّية

الركائ أو البض ي ييائع ،س ي ييواء
 :أي وس ي يييلة تس ي ييير في ميان اإلمارة لنقل ب

المنشأة

 :أي ش ي ي ي ييركة أو مؤسي ي ي ي يس ي ي ي يية فردية عمص ي ي ي ي ّير لها بإقامة وتنظيم الفعالية
البحرية ،وفقا للتشريعات السارية.

الفعالية البحرية

 :أي ح ي ييدض ري ي يياض ي ي ي ي ي ي ي ييي أو ترفيهي يتم تنظيم ي ييه في مي ي ييان اإلم ي ييارة،

سياحية ،أيًّا كان نوعها
ياضية أو
ألغراض
ّ
شخصية أو تجارّية أو ر ّ
ّ
أو شكلها.

كالمسيرات البحرية ،والسباقات البحرية ،واالحتفاالت البحرية.

التصريح المالحي  :الوثيقة الصيادرة عن السيلطة ،التي عيسيمح بموجبها للمنشيأة باسيتخدام
ميان اإلمارة إلقامة الفعالية البحرية.
الجهة المختصة

 :وتشي ييمل دائرة السي ييياحة والتسي ييويق التجاري ،ومجلس دبي الرياضي ييي،
ونادي دبي الدولي للرياض ي ي ي ي ي ييات البحرية ،وش ي ي ي ي ي ييرطة دبي ،وأي جهة
أخرى منوط بها بموجئ التشريعات السارية تنفيذ أي من أحكام هذا

ميان اإلمارة

القرار.

 :تش ي ي ي ييمل ميان اإلمارة الواقعة بين حدود إمارة الش ي ي ي ييارقة وامارة أبوظبي
وتمتد حتى المنطقة االقتص ي ييادية الخالص ي يية ،بما فيها الميان الداخلية
لإلمارة ،والموانئ البحرية والمراسي والقنوات والممرات المائية.

األماكن المحظورة  :المناطق التي عيحظر على الوسي ييائل البحرية المالحة فيها ،والتي يتم
المعنية في اإلمارة.
تحديدها من السلطة والجهات
ّ

المرسى

 :المكان المخص ي ييص لرس ي ييو وايواء الوس ي ييائل البحرّية ،الذي يتم إقامته
في ميان اإلمارة بشييكل دائم أو مؤقت ،ويشييمل دونما حصيير المارينا
واألندية البحرّية ِّّ
صيييييييية
ص ي ي ي ي ي ي ي ييد والموانئ الخا ّ
الرياضي ي ي ي ي ي ي ي ّيية وموانئ ال ّ
والمحطات البحرّية.

النظام اإللكتروني  :نظام الترخيص اإللكتروني المنشيأ بموجئ المرسيوم رقم ( )25لسينة
 2013المشار إليه.
تصريح الفعالية البحرية
المادة ()2

ال يجوز إقامة الفعالية البحرية في ميان اإلمارة ،إال بعد الحصي ي ي ييول على التص ي ي ي يريح المالحي،
ويتم إصي ي ي ييدار هذا التص ي ي ي يريح وفقا ألحكام هذا القرار ،وبما يضي ي ي ييمن سي ي ي ييالمة المالحة في ميان
اإلمارة ،وسالمة المشاركين في الفعالية البحرية.
2
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شروط الحصول على التصريح المالحي
المادة ()3
يشترط إلصدار التصريح المالحي ما يلي:

 . 1أن تكون المنشأة حاصلة على كافة التراخيص والتصاريح والموافقات الالزمة إلقامة
وتنظيم الفعاليات البحرية من الجهات المختصة وغيرها من الجهات.

 . 2أن تكون الوسيلة البحرية المشاركة آمنة للمالحة ومجهزة بكافة معدات السالمة المعتمدة
من السلطة.

 . 3أن يكون طاقم الوسيلة البحرية مؤهال ومرخصا لقيادة الوسيلة البحرية المشاركة في
الفعالية البحرية.

 . 4أن تكون منطقة الفعالية البحرية بعيدة عن المرافق الحيوية واألماكن المحظورة في اإلمارة.
إجراءات الحصول على التصريح المالحي
المادة ()4

عتّتبع اإلجراءات التالية للحصول على التصريح المالحي:
 . 1تقديم طلئ الحص ي ي ي ييول على التصي ي ي ي يريح المالحي لدى الس ي ي ي ييلطة قبل (ٍ )48
ثمان وأربعين
س ي ي ي ي ي ي ي يياعة على األقل من موعد بدء الفعياليية البحرية ،عن طريق قنوات الخيدمة المعتمدة
ليديهيا ،محيددا بيه خر س ي ي ي ي ي ي ي ييير الفعياليية البحريية وتياري ووقيت إقيامتهيا ونوع وأطوال وعيدد
الوسائل البحرية المشاركة فيها.

 . 2تقوم الس ي ي ي ييلطة بد ارس ي ي ي يية الطلئ من الناحية المالحية والفنية ،للتحقق من اس ي ي ي ييتيفائه لكافة
الشي ي ي ي ي ي ي ييروط والمتطلبات والوثائق والمسي ي ي ي ي ي ي ييتندات المطلوبة ،ويكون لها الحق في طلئ أي

مس ي ييتندات أو بيانات أو معلومات تراها ض ي ييرورية ،أو ت عديل خر الس ي ييير المقتر للفعالية
البحرية ،لضمان سالمة المالحة في ميان اإلمارة.
 . 3عتصي ي ييدر السي ي ييلطة قرارها بالموافقة النهائية على طلئ الحصي ي ييول على التص ي ي يريح المالحي
ويكّل
خالل ( )2يومي عمل ،وذلك بعد اسي ي ي ي ييتيفاء الطلئ لكافة الشي ي ي ي ييروط والمتطلبات ،ع

طالئ التصريح المالحي بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن ،ثم تقوم السلطة بإصدارن.

 . 4في حال تم رفض الطلئ ،تقوم السي ي ي ي ي ي ييلطة بإبال طالئ التص ي ي ي ي ي ي يريح المالحي بأسي ي ي ي ي ي ييبائ
الرفض ،ويجوز لمن عرفض طلبه التقدم للسي ي ي ييلطة مرة أخرى بطلئ جديد للحصي ي ي ييول على
التصريح المالحي.
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التزامات المنشأة
المادة ()5
دون اإلخالل بالتزاماتها المنص ييوص عليها في التشي يريعات الس ييارية في اإلمارة ،على المنش ييأة
االلتزام بما يلي:

 . 1أن تراعي حالة البحر قبل وأثناء س ي ي ي ي ي ي ي ييير الفعالية البحرية ،وايقافها في حال حدوض ت ير
مفاجئ في األحوال الجوية قد يؤثر سلبا على المالحة البحرية.

 . 2أن تقوم بتنظيم الفعالية البحرية ض ي ي ي ييمن خر الس ي ي ي ييير المعتمد ،وفي المواعيد المحددة في
التصريح المالحي.
 . 3إزالة أي حواجز أو عوامات بحرية أو عالمات إرشي ي ي ييادية أو حطام من الميان فور انتهاء
الفعالية البحرية.

 . 4عدم القيام بأي فعل من شأنه التأثير على سالمة المالحة للوسائل البحرية المشاركة في
الفعالية البحرية.
 . 5المحافظة على البيئة ،وعدم السي ي ي ييما بإتيان أي فعل من شي ي ي ييأنه التسي ي ي ييبئ بحدوض تلوض
بيئي في ميان اإلمارة.

 . 6إخطار السي ي ي ييلطة فورا عند وقوع أي حادض ،وتزويدها بنسي ي ي ييخة عن التقرير الصي ي ي ييادر عن
الجهة المختص ي ي يية بش ي ي ييأن طبيعة الحادض وأس ي ي ييبابه ،واإلجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة
نتائجه.
اإلنذارات المالحية
المادة ()6

أ -تقوم السلطة عند إصدار التصريح المالحي ،بإصدار التعاميم واإلنذارات المالحية
للقطاعات البحرية التالية:
 . 1األندية ومراسي الوسائل البحرية ،وذلك للتعميم على مالك الوسائل البحرية األعضاء
لديهم بشأن موعد وموقع إقامة الفعالية البحرية.

 . 2مش لي الموانئ التجارية والخاصة ،وذلك للقيام بتحذير الوسائل البحرية التجارية من
دخول المناطق التي ستقام فيها الفعالية البحرية.
ب -تعتبر المناطق التي تقام فيها الفعالية البحرية من األماكن المحظورة إلى حين االنتهاء من
تنظيم الفعالية البحرية.
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الربط بالنظام اإللكتروني
المادة ()7
تتولى السيلطة بالتنسييق مع دائرة السيياحة والتسيويق التجاري ،القيام بكل ما يلزم إلتمام عملية
الربر بالنظام اإللكتروني ،وذلك وفقا لإلجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.
العقوبات والجزاءات اإلدارية
المادة ()8
أحكام هذا القرار بالجزاءات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي

عيعاقئ كل من يخال
رقم ( )11لسنة  2013المشار إليه.

اإللغاءات
المادة ()9
عيل ى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
النشر والسريان
المادة ()10
ويعمل به من تاري نشرن.
عينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ع

سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم
المدير التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ  11يوليو 2021م

الم ـــــــــــــــــــ ـــــــ ـوافق  1ذو الحجة 1442هـ
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