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وزارة املوا�صالت واالت�صاالت
.قرار رقم ( )14ل�سنة 2016
ب�ش�أن اعتماد �شركات الإ�شراف البحري
وزير املوا�صالت واالت�صاالت:
بعد االطالع على قانون ت�سجيل ال�سفن وحتديد �شروط ال�سالمة ال�صادر باملر�سوم بقانون
رقم ( )14ل�سنة  ،1978وعلى الأخ�ص املادة ( )20منه،
وعلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة  ،1982وتعديالته،
وعلى قانون امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ البحرية ال�صادر بالقانون رقم ( )61ل�سنة ،2006
املع َّدل باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2012
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2014باملوافقة على الئحة ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن ذات
احلموالت ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية يف دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُتعت َمد يف مملكة البحرين �شركات الإ�شراف البحري التالية:
 -1هيئة الت�صنيف الأمريكية (American Bureau of Shipping (ABS
 -2هيئة الت�صنيف الفرن�سية (Bureau Veritas (BV
 -3هيئة الت�صنيف الرنويجية الأملانية (Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV.GL
 -4هيئة الت�صنيف الكورية ()Korean Register of Shipping (KR
 -5هيئة الت�صنيف الربيطانية (Lloyd's Register of Shipping (LR
 -6هيئة الت�صنيف اليابانية (Nippon Kaiji Kyokai (NKK
 -7هيئة الت�صنيف الإيطالية (Registro Italiano Navale (RINA
 -8هيئة الت�صنيف البولندية (Polish Register of Shipping (PRS
 -9هيئة الت�صنيف الرو�سية Russian Maritime Register of Shipping
�صدر �شركات الإ�شراف البحري املذكورة يف الفقرة الأولى من هذه املادة ال�شهادات
و ُت ِ
الدولية املتعلقة ب�إجراء امل�سح الفني لل�سفن البحرينية وتعيني درجتها وحتديد �صالحية ج�سم
�صدر ال�شهادات املتعلقة بال�سالمة
ال�سفينة والآالت الـ ُم َ�سيرِّ ة وحتديد خطوط ال�شحن ،كما ُت ِ

العدد - 3284 :الخميس  20أكتوبر 2016

البحرية و�سالمة الأرواح يف البحر و�أمن ال�سفن ،و�شهادة م ْنع التلوث البحري الناجت من ال�سفن
واملواد اخلطرة ،و�شهادات م ْنع الت�صادم و�شهادات خطوط احلمولة لل�سفن وال�شهادات الطنية
وغريها من ال�شهادات املطلوبة دولي ًا ،وذلك كله وفق ًا التفاقيات التفوي�ض املوقعة معها.
وت�صدُر تلك ال�شهادات على نفقة املالك �أو �صاحب ال�سفينة.

مادة ()2

ُتعتمد �شركة هيئة الإمارات للت�صنيف ( )TASNEEFللقيام بفح�ص و�إ�صدار ال�شهادات
الإلزامية لل�سفن البحرينية التي ال تخ�ضع للمعاهدات الدولية ،وفق ًا لأحكام الئحة ال�سالمة
اخلا�صة بال�سفن ذات احلموالت ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية يف دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،كما ُتعت َمد هذه ال�شركة لإ�صدار ال�شهادات الإلزامية
لل�سفن البحرينية التي تقل حمولتها الإجمالية عن ( 3000ثالثة �آالف) طن والتي تعمل يف املياه
البحرينية فقط.

مادة ()3

على وكيل وزارة املوا�صالت واالت�صاالت ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية تنفيذ هذا القرار،
ويعمل به اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير املوا�صالت واالت�صاالت
كمال بن �أحمد محمد  
�صدر بتاريخ 12 :محرم 1438هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق� 13 :أكتوبر 2016م
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