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قانون رقم ( )2ل�سنة 2018
ب�ش�أن قواعد الت�سجيل وال�سالمة اخلا�صة بال�سفن ال�صغرية
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1976وتعديالته،
وعلى قانون ت�سجيل ال�سفن وتحديد �شروط ال�سالمة ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ()14
ل�سنة ،1978
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة  1979ب�ش�أن قواعد الت�سجيل وال�سالمة الخا�صة
بال�سفن ال�صغيرة ،المع َّدل بالمر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة ،2000
وعلى القانون البحري ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة  1982وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة  1985ب�ش�أن الموافقة على ان�ضمام دولة البحرين
�إلى اتفاقيات دولية في �ش�أن المالحة البحرية،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم �صيد وا�ستغالل وحماية الثروة
البحرية،
وعلى قانون الم�ؤ�س�سة العامة للموانئ البحرية ال�صادر بالقانون رقم ( )61ل�سنة ،2006
المع َّدل بالمر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2012
ن�صه ،وقد �ص َّدقنا عليه و�أ�صدرناه:
�أق َّر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ُّ

مادة ()1

ق�صد بال�سفن ال�صغيرةُّ � ،أي وح��دة بحرية عائمة تقل
في تطبيق �أحكام هذا القانون ُي َ
ق�صد بكلمة
حمولتها الإجمالية عن مائة وخم�سين طن ًا �أي ًا كان الغر�ض من ا�ستخدامها ،كما ُي َ
مالك ال�سفينة والمج ِّهز والر َّبان المعنى الوارد بالقانون البحري ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم
( )23ل�سنة .1982
�صدر وزير الداخلية بالتن�سيق مع وزارة �شئون ال�شباب والريا�ضة قرار ًا بتحديد الأن�شطة
و ُي ِ
�ستخدم بها ال�سفن ال�صغيرة ،وتوافر �شروط ال�سالمة بها.
البحرية الريا�ضية التي ُت َ

مادة ()2

تخت�ص قيادة خفر ال�سواحل في وزارة الداخلية بت�سجيل ال�سفن ال�صغيرة ،و ُين�ش�أ فيها
خا�ص ي�سمى (�سجل ال�سفن ال�صغيرة)ُ ،ت َر َّقم �صفحاته ويو�ضع على ٍّ
كل منها خاتم مكتب
�سج ٌّل ٌ
وتخ�ص�ص لكل �سفينة �صفحة في ال�سجل ت��د َّون فيها كافة البيانات الخا�صة بها
الت�سجيل،
َّ
والت�صرفات التي ترد عليها.
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وتتَّبع في هذا ال�سجل ذات الإج��راءات المق َّررة في المادتين الثالثة والرابعة من قانون
ت�سجيل ال�سفن وتحديد �شروط ال�سالمة ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة .1978

مادة ()3

ت�سجل جميع ال�سفن البحرينية ال�صغيرة في �سجل ال�سفن ال�صغيرة ،ويجوز – ا�ستثنا ًء –
َّ
الم�سجلة في دولة �أخرى في ال�سجل ال�سالف الذكر بنا ًء على
ت�سجيل ال�سفن ال�صغيرة الأجنبية
َّ
م�سجلة في �أية دولة �أجنبية �أخرى.
طلب مالكها ،ب�شرط �أنْ يتنازل عن ت�سجيلها �إذا كانت َّ
و ُت�ستث َنى من ذلك الزوارق ال�صغيرة التي ت�ش ِّكل جزء ًا من معدات ال�سفن �أو البواخر ،والتي
يمكن ر ْف ُعها على ظهر ال�سفينة �أو الباخرة التابعة لها.

مادة ()4

م�سجلة وفق ًا
ال يجوز الإبحار ب�أية �سفينة �صغيرة تحت علم مملكة البحرين ما لم تكن َّ
لأحكام هذا القانون.
المخ�ص�صة لخدمة عامة.
و ُت�ستث َنى من ذلك ال�سفن المملوكة للمملكة
َّ

مادة ()5

ال ُيقبل طلب الت�سجيل ما لم يكن مرفق ًا به �إقرار من مالك ال�سفينة على الأنموذج الذي
يع ُّده مكتب ت�سجيل ال�سفن ب�أنَّ ال�سفينة المطلوب ت�سجيلها مج َّهزة بالأ�ضواء المالحية الالزمة
لم ْنع الت�صادم في البحر ،وتتوافر فيها �شروط ال�سالمة الأخرى التي ي�صدر بتحديدها قرار من
وزير الداخلية.

مادة ()6

الم�سجلة المملوكة لبحريني الجن�سية
يجب تقديم طلب الت�سجيل بالن�سبة لل�سفن غير
َّ
الموجودة حالي ًا خالل �شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
�أما بالن�سبة لل�سفن الأخ��رى فيجب �أن يق َّدم طلب الت�سجيل خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من
تاريخ انتقال ملكيتها �إلى بحريني الجن�سية �أو من تاريخ ا�ستخدام ال�سفينة في المياه الإقليمية
البحرينية � ُّأي التاريخين �أقرب.

مادة ()7

تقوم قيادة خفر ال�سواحل �أو َمن تندبه لذلك ِمن �شركات الإ�شراف البحري المعت َمدة
ِمن الموانئ والمالحة البحرية بمعاينة ال�سفينة لقيا�س حمولتها وفق ًا لقواعد قيا�س الحمولة
الدولية ،والتح ُّقق من �أنها مج َّهزة بكل ما يتط َّلبه هذا القانون والقرارات المن ِّفذة له ،وي� َّؤ�شر
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على طلب الت�سجيل بنتيجة المعاينة.

مادة ()8

�صدر مكتب الت�سجيل للمالك (�شهادة ت�سجيل �سفينة �صغيرة) ،ت�شتمل
عند �إتمام الت�سجيل ُي ِ
المخ�ص�صة لل�سفينة في �سجل ال�سفن ال�صغيرة ،وال
عـلـى جميـع البيـانـات المـد َّونـة في ال�صفحة
َّ
ُت َ�س َّلم هذه ال�شهادة �إلى مالك ال�سفينة �إال بعد �أنْ يت�أكد المكتب �أنه قد كتب ا�سم ال�سفينة ورقمها
على لوحة مث َّبتة في مكان ظاهر من ج�سم ال�سفينة.
�صدر مكتب الت�سجيل �شهادة ت�سجيل �سفينة
وفي حالة فقدان �شهادة الت�سجيل �أو ت َل ِفها ُي ِ
�صغيرة بد ًال منها.

مادة ()9

وجب على المالك الجديد �أنْ يقدم طلب ًا
�إذا انتقلت ملكية ال�سفينة
الم�سجلة �أو ح�صة منها َ
َّ
للت�أ�شير بنقل الملكية في ال�سجل ،ويجب �أنْ يت�ضمن الطلب ا�سمه وجن�سيته وموطنه و�سبب انتقال
الملكية والثمن في حالة البيع ،مع مراعاة المادتين ( )5و ( )6من هذا القانون.

مادة ()10

الم�سجلة وفق ًا لأحكام هذا القانون في المياه الإقليمية البحرينية
ال يجوز الإبحار بال�سفن
َّ
�إال بعد الح�صول على ترخي�ص مالحة تكون �صالحيته لمدة �سنة ويجوز تجديده �سنوي ًا.
ويق َّدم طلب الترخي�ص �أو تجديده ِمن مالك ال�سفينة �أو َمن يف ِّو�ضه �إلى قيادة خفر ال�سواحل
مت�ضمن ًا كافة البيانات والمعلومات وم�صحوب ًا بالم�ستندات
على الأنموذج الذي تع ُّده لهذا الغر�ضِّ ،
بما في ذلك �شهادة ال ُّر َّكاب و�شهادة ال�سالمة ،بح�سب الأحوال التي ي�صدر بتحديدها قرار من
وزير الداخلية.
�صدر وزير الداخلية القرارات الالزمة بالبيانات التي ُت��د َرج بالترخي�ص ،وال�شروط
و ُي ِ
َّ
المرخ�ص له.
الواجب توا ُف ُرها لكل نوع من �أنواع ال�سفن ال�صغيرة ،والتزامات

مادة ()11

يجب على مالك ال�سفينة �أو َمن يف ِّو�ضه االمتناع عن الإبحار بها ،وذلك في حالة:
�أ� -إذا تم �إجراء �أيِّ تغيير جوهري على ت�صميم ال�سفينة ِمن �ش�أنه �أنْ يجعلها مختلفة اختالف ًا �أ�سا�سي ًا
عن �أو�صافها المد َّونة ب�سجل ال�سفن ال�صغيرة.
ب� -إذا تعر�ض���ت ال�سفين���ة لأية �أعطاب ت�ؤ ِّثر �سلب ًا في ت�شغيلها على النحو المطلوب �أو تجعلها في حالة
غير �صالحة للإبحار.
عل���ى �أنْ يق���وم المالك �أو َمن يف ِّو�ض���ه ب�إبالغ قيادة خف���ر ال�سواحل و� ْأخذ موافقته���ا على ا�ستمرار
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�سري���ان الترخي����ص الم�شار �إليه في المادة ( )10من هذا القانون .ويجب �أنْ يكون البــالغ خ ــالل
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ التغيير �أو َ
العطب ،على �أنْ يت�ض َّمن البالغ تفا�صيل هذا التغيير �أو ذلك
َ
العطب.
وعل���ى قي���ادة خفر ال�سواحل في حالة �إبالغه���ا بالتغيير �أو َ
العطب �أنْ تو ِق���ف الترخي�ص المالحي،
و�أنْ تق���وم بمعرفتها �أو َمن تنتدبه لذلك ِمن �شركات الإ�شراف البحري المعت َمدة ب�إجراء الفح�ص
والمعاينة للت�أكد ِمن �إ�صالح َ
العطب وعدم ت�أثير التغيير على �صالحية ال�سفينة للإبحار.
و ُت ْث َبت كافة الإجراءات في �سجل ال�سفن ال�صغيرة وي� َّؤ�شر بهذا التغيير على �شهادة الت�سجيل.

مادة ()12

غرقت ال�سفينة �أو احترقت �أو هلكت �أو ُ�س ِّجلت في �أح��د الموانئ
ي�شطب الت�سجيل �إذا ِ
الأجنبية� ،أو �صدر حكم َّ
خطر مكتب
بال�ش ْطب حائز لقوة ال�شيء
المق�ضي به .وعلى المالك �أنْ ُي ِ
ِّ
الموجبة َّ
لل�ش ْطب ،وير ِفق بالإخطار
تح ُّقق الواقعة ِ
الت�سجيل خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ َ
كافة الم�ستندات الم�ؤ ِّيدة ،كما يجب عليه �أنْ يقدِّ م ال�شهادة �إلى مكتب الت�سجيل للت�أ�شير عليها
بما يفيد َّ
ال�ش ْطب.

مادة ()13

�أ  -يجب على مالك ال�سفينة �أو الم�سئول عن ت�سييرها مراعاة الآتي:
 - 1المحافظة على بقاء المعدات والتجهيزات المن�صو�ص عليها في المادتين ( )5و()15
من هذا القانون.
 - 2بقاء ال�سفينة �صالحة لال�ستعمال ب�صفة دائمة.
 - 3ا�ستمرار توافر كافة �شروط ال�سالمة وال�شروط الأخ��رى المح َّددة في هذا القانون
والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
ب  -ويج���وز لقي���ادة خف���ر ال�سواحل �أنْ تقوم ف���ي �أيِّ وقت بالتفتي�ش على �أية �سفين���ة ينطبق عليها هذا
القان���ون ومعاينته���ا للتح ُّقق مما ورد بالفقرة ال�سابقة .وعلى المال���ك �أو الم�سئول عن ت�سييرها �أنْ
يقدِّ م كافة الم�ساعدات والت�سهيالت للقائم ب�أعمال التفتي�ش والتي ت َم ِّكنه من القيام بواجباته.

مادة ()14

على مالك ال�سفينة الخا�ضعة لأحكام هذا القانون �أنْ يت�أكد من �أنها �صالحة للمالحة ومز َّودة
بواحد �أو �أكثر من البحارة ،ف�ض ًال عن �أ�شخا�ص قادرين على قيادتها وحا�صلين على الإجازة
التي تتنا�سب مع حجم ال�سفينة ،وذلك على الوجه الذي ي�صدُر به قرار من وزير الداخلية.
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ويت�ض َّمن القرار كيفية الح�صول على الإجازة و�شروطها ونظام االختبار والجهة التي تمنحها
ومدة �صالحيتها.

مادة ()15

�صدر من وقت لآخر قرارات ب�إلزام ال�سفن التي ي�سري عليها
يجوز لقائد خفر ال�سواحل �أنْ ُي ِ
هذا القانون ،ب�أنْ تحمل معدات الإنقاذ والراديو وغير ذلك من معدات ال�سالمة والإ�سعافات
الأخرى الالزمة ،وله �أنْ يحدِّ د عدد ال ُّر َّكاب ووزن الأمتعة التي ُي�سمح للراكب با�صطحابها معه
في �سفن نقل ال ُّر َّكاب وفق ًا لحجم ال�سفينة ومقا�ساتها.

مادة ()16

الم�ستحقة
�صدر وزير الداخلية – بعد موافقة مجل�س الوزراء – قرار ًا بتحديد فئات الر�سوم
ُي ِ
َ
عن �إ�صدار �أية �شهادة �أو وثيقة �أو الت�صديق عليها �أو تمديدها ،و عن القيام ب�أية خدمة �أو تفتي�ش
�أو تحقيق �أو معاينة بما يوجبه القانون ،على �أال تجا ِوز قيمة الر�سم المق َّررة لهذه الخدمات  -في
حالة الزيادة �ِ -ض ْعف قيمة الر�سم المق َّررة لكل خدمة قبل �سريان هذا القانون.

مادة ()17

�أ  -لقيادة خفر ال�سواحل ،في كل وقت ،حق الرقابة والتفتي�ش على جميع ال�سفن التي توجد في المياه
الإقليمية لمملكة البحرين ،وذلك فيما يتعلق بتطبيق �أحكام هذا القانون.
ب  -وت�شم���ل الرقاب���ة والتفتي����ش ،فيما يتعلق بال�سفن الت���ي ت�سير تحت علم مملك���ة البحرين ،التح ُّقق
م���ن ت�سجيل ال�سفينة وح�صولها على ترخي�ص المالحة و�شهادة �سالمة ومعدات ال�سالمة و�شهادة
ركاب والإجازة المن�صو�ص عليها في المادة ( )14من هذا القانون ،كما يتم التح ُّقق من �صالحية
الآالت والمراج���ل للعم���ل و�صيانتها ،ومراع���اة العدد الم�سموح به من الم�سافري���ن ،وكفاية �أدوات
النج���اة والإنقاذ ،ومراع���اة خطوط ال�شحن والأ�ص���ول الفنية ل�شحن الب�ضائع ف���ي ال�سفينة وعلى
�سطحها طبق ًا لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذا له.

مادة ()18

يجوز لقيادة خفر ال�سواحل �أنْ توقف الترخي�ص المالحي وتمنع ال�سفينة من الإبحار لمدة
ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر في � ٍّأي من الحاالت التالية:
�أ  -مخالفة َّ
المرخ�ص له لأيٍّ من �أحكام المواد ( )5و( )9و( )10و( )11و(�/13أ) و( 14فقرة �أولى)
و( )15من هذا القانون.
ب  -مخالفة اللوائح والقرارات الوزارية ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكام هذا القانون.
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ج  -من���ع المخت�صي���ن بقيادة خفر ال�سواح���ل �أو الخبراء المنتدبين من ِق َبلها ِم���ن �أداء �أعمالهم وفق ًا
لأحكام هذا القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
�صدر قائد خفر ال�سواحل قرار الو ْقف والم ْنع من الإبحار ف ْور ع ْر�ض
وفي جميع الأحوال ُي ِ
الأمر عليه ع ِقب �ض ْبط المخالفة ،و ُي َ
خطر َّ
م�سجل بعلم
المرخ�ص له بالقرار ف ْور �صدوره بخطاب َّ
الو�صول.
ولكل ذي �ش�أن �أنْ يتظلم كتاب ًة �إلى وزير الداخلية �أو َمن يف ِّو�ضه ،من هذا القرار خالل �سبعة
�أيام عمل من تاريخ علمه.
و ُي َبت في الت ََّظلُّم خالل �سبعة �أيام عمل من تاريخ تقديمه .و ُيعت َبر فوات هذا الميعاد دون
البتِّ فيه بمثابة ر ْف�ض.
ولمن ُر ِف�ض ت ََظلُّمه �أنْ يطعن على قرار ال َّر ْف�ض �أمام المحكمة المخت�صة خالل ثالثين يوم ًا
من تاريخ �إخطاره �أو من اليوم التالي لفوات ميعاد البتِّ في الت ََّظلُّم دون �إخطار .وال يجوز َّ
الطعن
�أمام المحكمة المخت�صة �إال بعد الت ََّظلُّم من القرار و�صدور قرار بر ْف�ض الت ََّظلُّم �أو فوات ميعاد
البتِّ فيه دون �إخطار.

مادة ()19

يعا َقب بالحب�س مدة ال تجا ِوز �سنة وبغرامة ال تزيد على خم�سمائة دينار �أو ب�إحدى هاتين
العقوبتين كل مالك �سفينة بحرينية ال يقوم بت�سجيلها وفق ًا لأحكام هذا القانون.
ويعا َقب بذات العقوبة المن�صو�ص عليها في الفقرة ال�سابقة كل مج ِّه ٍز �أو ر َّب ٍان يرفع علم
م�سجلة فيها ،وذلك مع مراعاة ما يق�ضي به العرف الدولي.
مملكة البحرين على �سفينة غير َّ
ويجوز للمحكمة �أنْ ت�أمر بم�صادرة ال�سفينة.

مادة ()20

مع عدم الإخالل بالتدابير الإداري��ة المق َّررة وفق ًا للمادة ( )18من هذا القانون �أو ب�أية
عقوبة �أ�شد في � ِّأي قانون �آخر ،يعا َقب بالحب�س مدة ال تجا ِوز �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تزيد على
ثالثمائة دينار �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين ك ٌّل ِمن:
�أ  -مالك ال�سفينة الذي يطلب ت�سجيلها بعد انتهاء المواعيد المذكورة في المادة ( )6من هذا القانون.
ب  -مالك ال�سفينة الذي ال ي َب ِّلغ بالتغيير �أو َ
العطب المن�صو�ص عليه في المادة ( )11من هذا القانون.
ج  -مال���ك ال�سفين���ة الذي ال يطل���ب ْ
�شطب الت�سجيل في الأحوال المن�صو����ص عليها بالمادة ( )12من
هذا القانون.
د  -مجهِّ���ز ال�سفين���ة �أو ال ُّر َّب���ان �إذا �أبح���رت ال�سفين���ة رغ���م �ص���دور ق���رار م���ن قائ���د خف���ر
ال�سواحل بم ْنعها من الإبحار.
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مادة ()21

مع عدم الإخالل بالتدابير الإداري��ة المق َّررة وفق ًا للمادة ( )18من هذا القانون �أو ب�أية
عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها في هذا القانون �أو � ِّأي قانون �آخر يعا َقب بالحب�س مدة ال تجا ِوز �أربعة
�شهور وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة:
�أ  -مخالفة اللوائح والقرارات الوزارية ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكام هذا القانون.
ب  -م ْن���ع المخت�صي���ن بقيادة خفر ال�سواح���ل �أو الخبراء المنتدَبين من ِق َبلها ِم���ن �أداء �أعمالهم وفق ًا
لأحكام هذا القانون والقرارات الوزارية ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكامه.

مادة ()22

يلغى المر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة  1979ب�ش�أن قواعد الت�سجيل وال�سالمة الخا�صة
بال�سفن ال�صغيرة.

مادة ()23

�صدر وزير الداخلية القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون .وي�ستمر العمل بالقرارات
ُي ِ
ال�سابقة بما ال يتعار�ض و�أحكام هذا القانون �إلى حين �صدور القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكامه.

مادة ()24

�صدر الوزير المخت�ص القرارات الالزمة ب�ش�أن �شروط و�إجراءات اعتماد �شركات الإ�شراف
ُي ِ
البحري.

مادة ()25

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
�صدر بتاريخ 27 :ربيع الآخر 1439هـ
الـمـواف ـ ـ ـ ــق 14 :ينـ ــايـ ـ ـ ـ ــر 2018م
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