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 مر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2020

ب�شاأن قواعد الت�شجيل وال�شالمة واملراقبة اخلا�شة بال�شفن ال�شغرية

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة                ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى قانون العقوبات، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى قانون ت�شجيل ال�شفن وحتديد �شروط ال�شالمة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( 

ل�شنة 1978،

 وعلى القانون البحري، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982، وتعديالته،

 وعلى املر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1985 ب�شاأن املوافقة على ان�شمام دولة البحرين اإىل 

اتفاقيات دولية يف �شاأن املالحة البحرية،

 وعلى املر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الرثوة 

ل باملر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 2012، البحرية، املعدَّ

 وعلى قانون املوؤ�ش�شة العامة للموانىء البحرية، ال�شادر بالقانون رقم )61( ل�شنة 2006، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012، املعدَّ

اخلا�شة  الت�شجيل وال�شالمة  قواعد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )2( رقم  القانون  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )58( ل�شنة 2018، بال�شفن ال�شغرية، املعدَّ

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون الآتي:

الف�شل الأول

قواعد الت�شجيل وال�شالمة

مادة )1(

تقل  عائمة  بحرية  وحدة  اأية  بال�شفن ال�شغرية،  ُيـق�شـَد  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

ـد بكلمة  حمولتها الإجمالية عن مائة وخم�شني طنًا اأيًا كان الغر�س من ا�شتخدامها، كما ُيـق�شَ

ان املعنى الوارد بالقانون البحري، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم  ز والربَّ مالك ال�شفينة واملجهِّ

)23( ل�شنة 1982.
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مادة )2(

بت�شجيل فئة  والت�شالت  املوا�شالت  بوزارة  البحرية  واملالحة  املوانىء  �شئون  تخت�س 

ـم �شفحاته  ال�شفن ال�شغرية، وُيـن�شاأ لديها �شجلٌّ خا�سٌّ ي�شمى )�شجل ال�شفن ال�شغرية(، ُتـَرقَّ

اأكرث يف ال�شجل  اأو  ـ�س لكل �شفينة �شفحة  ويو�شع على كلٍّ منها خامت مكتب الت�شجيل، وتخ�شَّ

ن فيها كافة البيانات اخلا�شة بها والت�شرفات التي ترد عليها. تدوَّ

من  و)4(   )3( املادتني  يف  رة  املقرَّ الإجراءات  ذات  ال�شجل  هذا  يف  ـبع  وتتَّ

ل�شنة   )14( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  ال�شالمة،  �شروط  قانون ت�شجيل ال�شفن وحتديد 

.1978

مادة )3(

ويجوز ال�شفن ال�شغرية،  �شجل  يف  ال�شغرية  ال�شفن البحرينية  جميع  ت�شّجـَل 
 

ـلة يف دولة اأخرى يف ال�شجل  – ت�شجيل ال�شفن ال�شغرية الأجنبية امل�شجَّ ذلك  من  ا�شتثناًء   –
ـلة يف  ال�شالف الذكر بناًء على طلب من مالكها، ب�شرط اأْن يتنازل عن ت�شجيلها اإذا كانت م�شجَّ

اأية دولة اأجنبية اأخرى.

ـل جزءًا من معدات ال�شفن اأو البواخر، والتي  وُتـ�شتثَنـى من ذلك الزوارق ال�شغرية التي ت�شكِّ

ميكن رْفـُعها على ظهر ال�شفينة اأو الباخرة التابعة لها.

مادة )4(

ِوْفـقًا  ـلة  م�شجَّ تكن  ما مل  البحرين  علم مملكة  �شفينة �شغرية حتت  باأية  الإبحار  يجوز  ل 

لأحكام هذا القانون.

ـ�شة خلدمة عامة. وُتـ�شتثَنـى من ذلك ال�شفن اململوكة ململكة البحرين واملخ�شَّ

مادة )5(

اإقرار من مالك ال�شفينة على الأمنوذج الذي  الت�شجيل ما مل يكن مرفقًا به  ُيقبل طلب  ل 

الالزمة  املالحية  بالأ�شواء  ـزة  جمهَّ املطلوب ت�شجيلها  ال�شفينة  مكتب ت�شجيل ال�شفن باأنَّ  ه  يعدُّ

وزير  بتحديدها قرار من  التي ي�شدر  ال�شالمة  وتتوافر فيها �شروط  البحر،  الت�شادم يف  ملْنـع 

املوا�شالت والت�شالت بح�شب الأحوال.

والريا�شة قرارًا  ال�شباب  �شئون  بالتن�شيق مع وزارة  املوا�شالت والت�شالت  وُيـ�شِدر وزير 

بتحديد الأن�شطة البحرية الريا�شية التي ُتـ�شتخَدم بها ال�شفن ال�شغرية، على اأن يت�شمن �شروط 

ال�شالمة الواجب توافرها بها. 
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مادة )6(

اجلن�شية  لبحرينـيي  اململوكة  ـلة  امل�شجَّ لل�شفن غري  الت�شجيل بالن�شبة  طلب  تقدمي  يجب 

املوجودة حاليًا خالل �شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

من  يومًا  ع�شر  خم�شة  الت�شجيل خالل  طلب  م  يقدَّ اأن  فيجب  لل�شفن الأخرى  بالن�شبة  اأما 

تاريخ انتقال ملكيتها اإىل بحرينيي اجلن�شية اأو من تاريخ ا�شتخدام ال�شفينة يف املياه الإقليمية 

البحرينية اأيُّ التاريخني اأقرب.

مادة )7(

َمـن تندبه لذلك  اأو  تقوم �شئون املوانىء واملالحة البحرية بوزارة املوا�شالت والت�شالت 

ِمن �شركات الإ�شراف البحري املعتَمـدة ِمن املوانىء واملالحة البحرية مبعاينة ال�شفينة لقيا�س 

ـزة بكل ما يتطلَّـبه هذا  ـق من اأنها جمهَّ ـَحـقُّ حمولتها ِوْفـقًا لقواعد قيا�س احلمولة الدولية، والتَّ

ـر على طلب الت�شجيل بنتيجة املعاينة. ـذة له، ويوؤ�شَّ القانون والقرارات املنفِّ

اعتماد  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن  الالزمة  القرارات  والت�شالت  املوا�شالت  وزير  وُيـ�شِدر 

�شركات الإ�شراف البحري.

مادة )8(

املوا�شالت  بوزارة  البحرية  واملالحة  املوانىء  �شئون  الت�شجيل ُتـ�شِدر  اإمتام  عند 

يف  نة  املدوَّ البيانات  جميع  على  ت�شتمل  �شغرية(،  )�شهادة ت�شجيل �شفينة  والت�شالت للمالك 

مالك  اإىل  ال�شهادة  هذه  ُتـ�َشـلَّـم  ول  ال�شفن ال�شغرية،  �شجل  لل�شفينة يف  ـ�شة  املخ�شَّ ال�شفحة 

ـتة يف مكان  ال�شفينة ورقمها على لوحة مثبَّ ا�شم  اأنه قد كتب  املكتب  يتاأكد  اأْن  بعد  اإل  ال�شفينة 

ظاهر من ج�شم ال�شفينة.

الت�شجيل �شهادة ت�شجيل �شفينة  مكتب  ُيـ�شِدر  تَلـِفـها  الت�شجيل اأو  �شهادة  فقدان  حالة  ويف 

�شغرية بدًل منها.

مادة )9(

ـلة اأو ح�شة منها وَجـب على املالك اجلديد اأْن يقدم طلبًا  اإذا انتقلت ملكية ال�شفينة امل�شجَّ

للتاأ�شري بنقل امللكية يف ال�شجل، ويجب اأْن يت�شمن الطلب ا�شمه وجن�شيته وموطنه و�شبب انتقال 

امللكية والثمن يف حالة البيع، مع مراعاة املادتني )5( و )6( من هذا القانون.
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مادة )10(

ـلة ِوْفـقًا لأحكام هذا القانون يف املياه الإقليمية البحرينية اإل  ل يجوز الإبحار بال�شفن امل�شجَّ

بعد احل�شول على ترخي�س مالحة تكون �شالحيته ملدة �شنة، ويجوز جتديده �شنويًا.

املوانىء  �شئون  اإىل  �شه  يفوِّ َمـن  اأو  ال�شفينة  مالك  ِمن  جتديده  اأو  الرتخي�س  طلب  م  ويقدَّ

ـنًا  ه لهذا الغر�س، مت�شمِّ واملالحة البحرية بوزارة املوا�شالت والت�شالت على الأمنوذج الذي تعدُّ

ـاب و�شهادة ال�شالمة،  كَّ كافة البيانات واملعلومات وم�شحوبة بامل�شتندات مبا يف ذلك �شهادة الرُّ

بح�شب الأحوال التي ي�شدر بتحديدها قرار من وزير املوا�شالت والت�شالت.

وُيـ�شِدر وزير املوا�شالت والت�شالت القرارات الالزمة بالبيانات التي ُتـدَرج بالرتخي�س، 

ـ�س له. وال�شروط الواجب تواُفـُرها لكل نوع من اأنواع ال�شفن ال�شغرية، والتزامات املرخَّ

مادة )11(

�شه المتناع عن الإبحار بها، وذلك يف حالة: يجب على مالك ال�شفينة اأو َمـن يفوِّ

اإذا تـــم اإجراء اأيِّ تغيير جوهري على ت�شميم ال�شفينة ِمن �شاأنه اأْن يجعلها مختلفة اختالفًا   -1

نة ب�شجل ال�شفن ال�شغيرة. اأ�شا�شيًا عن اأو�شافها المدوَّ

ـر �شلبًا في ت�شغيلها على النحو المطلوب اأو تجعلها في  اإذا تعر�شت ال�شفينة لأية اأعطاب توؤثِّ  -2

حالة غير �شالحة لالإبحار.

�شه باإبالغ �شئون املوانىء واملالحة البحرية بوزارة املوا�شالت  على اأْن يقوم املالك اأو َمن يفوِّ

والت�شالت واأْخـذ موافقتها على ا�شتمرار �شريان الرتخي�س امل�شار اإليه يف املادة )10( من هذا 

اأْن  اأو العَطـب، على  اأْن يكون البالغ خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ التغيري  القانون. ويجب 

ـن البالغ تفا�شيل هذا التغيري اأو ذلك العَطـب. يت�شمَّ

اإبالغها  حالة  يف  والت�شالت  املوا�شالت  بوزارة  البحرية  واملالحة  املوانىء  �شئون  وعلى 

بالتغيري اأو العَطـب اأْن توِقـف الرتخي�س املالحي، واأْن تقوم مبعرفتها اأو َمـن تنتدبه لذلك ِمن 

�شركات الإ�شراف البحري املعتَمـدة باإجراء الفح�س واملعاينة للتاأكد ِمن اإ�شالح العَطـب وعدم 

تاأثري التغيري على �شالحية ال�شفينة لالإبحار.

وُتـْثـَبـت كافة الإجراءات يف �شجل ال�شفن ال�شغرية ويوؤ�ّشـَر بهذا التغيري على �شهادة الت�شجيل.

مادة )12(

املوانىء  اأحد  يف  ـلت  �ُشـجِّ اأو  هلكت  اأو  احرتقت  اأو  ال�شفينة  غِرقت  الت�شجيل اإذا  ُيـ�شَطـب 

ـْطـب حائز لقوة ال�شيء املق�شيِّ به. وعلى املالك اأْن ُيـخِطـر مكتب  الأجنبية، اأو �شدر حكم بال�شَّ

ـْطـب، ويرِفـق بالإخطار  ـق الواقعة املوِجـبة لل�شَّ الت�شجيل خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ حَتـقُّ
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م ال�شهادة اإىل مكتب الت�شجيل للتاأ�شري عليها مبا  ـدة، كما يجب عليه اأْن يقدِّ كافة امل�شتندات املوؤيِّ

ـْطـب. يفيد ال�شَّ

مادة )13(

 اأ- يجب على مالك ال�شفينة اأو الم�شئول عن ت�شييرها اللتزام بالآتي:

1-  المحافظة على بقاء المعدات والتجهيزات المن�شو�س عليها في المادتين )5( و)15( 

من هذا القانون.

2-  بقاء ال�شفينة �شالحة لال�شتعمال ب�شفة دائمة.

القانون  هذا  في  دة  المحدَّ الأخــرى  وال�شروط  ال�شالمة  �شروط  كافة  توافر  ا�شتمرار    -3

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

د من ِقـَبـل خفر ال�شواحل بوزارة  4-  تركيب وت�شغيل جهاز التعرُّف )Transponder( المحدَّ

الداخلية.

 ب- ل�شئـــون الموانىء والمالحـــة البحرية بوزارة الموا�شالت والت�شـــالت اأْن تقوم في اأيِّ وقت 

ــــق مما ورد بالفقـــرة ال�شابقة، وعلى  بمعاينـــة اأية �شفينـــة ينطبق عليها هـــذا القانون للتحقُّ

م كافة الم�شاعدات والت�شهيـــالت للقائم باأعمال  المالـــك اأو الم�شئـــول عن ت�شييرها اأْن يقـــدِّ

ـنه من القيام بواجباته. المعاينة والتي تَمـكِّ

مادة )14(

دة  على مالك ال�شفينة اخلا�شعة لأحكام هذا القانون اأْن يتاأكد من اأنها �شاحلة للمالحة ومزوَّ

الإجازة  اأ�شخا�س قادرين على قيادتها وحا�شلني على  البحارة، ف�شاًل عن  اأكرث من  اأو  بواحد 

املوا�شالت  به قرار من وزير  الذي ي�شُدر  الوجه  ال�شفينة، وذلك على  تتنا�شب مع حجم  التي 

والت�شالت.

ن القرار كيفية احل�شول على الإجازة و�شروطها ونظام الختبار واجلهة التي متنحها  ويت�شمَّ

ومدة �شالحيتها.

 

مادة )15(

ل�شئون املوانىء واملالحة البحرية بوزارة املوا�شالت والت�شالت اأْن ُتـ�شِدر من وقت لآخر 

قرارات باإلزام ال�شفن التي ي�شري عليها هذا القانون، باأْن حتمل معدات الإنقاذ والراديو وغري 

ـاب ووزن الأمتعة  كَّ د عدد الرُّ ذلك من معدات ال�شالمة والإ�شعافات الأخرى الالزمة، ولها اأْن حتدِّ

ـاب ِوْفـقًا حلجم ال�شفينة ومقا�شاتها.  كَّ التي ُيـ�شمح للراكب با�شطحابها معه يف �شفن نقل الرُّ
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مادة )16(

ُيـ�شِدر وزير املوا�شالت والت�شالت – بعد موافقة جمل�س الوزراء – قرارًا بتحديد فئات 

الر�شوم امل�شتَحـقة عن اإ�شدار اأية �شهادة اأو وثيقة اأو الت�شديق عليها اأو متديدها، وعن القيام 

باأية خدمة اأو معاينة ِوْفـقًا لأحكام هذا القانون.

الف�شل الثاين

اإجراءات املراقبة والتفتي�ض 

مادة )17(

لأغرا�س تطبيق اأحكام هذا القانون يكون خلفر ال�شواحل بوزارة الداخلية، يف كل وقت، حق 

الرقابة والتفتي�س واملعاينة لأية �شفينة توجد يف املياه الإقليمية ململكة البحرين، اأو اإذا اقت�شت 

اأو  املالك  وعلى  وقوعها.  مْنـع  اأو  اململكة  لقوانني  ِوْفـقًا  الأمنية لكت�شاف جرمية  الدواعي  ذلك 

والتي  التفتي�س  باأعمال  للقائم  والت�شهيالت  امل�شاعدات  كافة  م  يقدِّ اأْن  ت�شيريها  عن  امل�شئول 

ـنه من القيام بواجباته. مَتـكِّ

على  وح�شولها  من ت�شجيل ال�شفينة  ـق  التحقُّ كذلك  واملعاينة  والتفتي�س  الرقابة  وت�شمل 

ترخي�س املالحة و�شهادة ال�شالمة ومعدات ال�شالمة و�شهادة الركاب والإجازة املن�شو�س عليها 

ـق من �شالحية الآلت واملراجل للعمل و�شيانتها،  يف املادة )14( من هذا القانون، كما يتم التحقُّ

خطوط  ومراعاة  والإنقاذ،  النجاة  اأدوات  وكفاية  امل�شافرين،  من  به  امل�شموح  العدد  ومراعاة 

ال�شحن والأ�شول الفنية ل�شحن الب�شائع يف ال�شفينة وعلى �شطحها طبقًا لأحكام هذا القانون 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

مادة )18(

رة يف اأحكام املادة )19( من هذا القانون خلفر  مع عدم الإخالل بالتدابري الإدارية املقرَّ

�شهرًا يف حالة  تتجاوز  الإبحار ملدة ل  �شفينة من  اأية  مْنـع  الداخلية احلق يف  بوزارة  ال�شواحل 

�شْبـطها لأية خمالفة لالأحكام املن�شو�س عليها يف هذا القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

ويف جميع الأحوال ُيـ�شِدر قائد خفر ال�شواحل بوزارة الداخلية قرار املْنـع من الإبحار بعد 

بخطاب  �شدوره  فور  بالقرار  له  ـ�س  املرخَّ وُيـخَطـر  املخالفة،  �شْبـط  عِقـب  عليه  الأمر  عْر�س 

ـل بعلم الو�شول. م�شجَّ

�شه من هذا القرار خالل �شبعة  ولكل ذي �شاأن اأْن يتظلَّـم كتابًة اإىل وزير الداخلية اأو َمـن يفوِّ

اأيام عمل من تاريخ علمه به.
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م خالل �شبعة اأيام عمل من تاريخ تقدميه. وُيـعتَبـر فوات هذا امليعاد دون  ـَظـلُـّ وُيـَبـت يف التَّ

م. ـَظـلُـّ البتِّ فيه مبثابة رْفـ�س للتَّ

ْفـ�س اأمام املحكمة املخت�شة خالل ثالثني يومًا  مه اأْن يطعن على قرار الرَّ وملن ُرِفـ�س َتـَظـلُـّ

عن  م دون اإخطار. ول يجوز الطَّ ـَظـلُـّ من تاريخ اإخطاره اأو من اليوم التايل لفوات ميعاد البتِّ يف التَّ

م اأو فوات ميعاد  ـَظـلُـّ م من القرار و�شدور قرار برْف�س التَّ ـَظـلُـّ اأمام املحكمة املخت�شة اإل بعد التَّ

البتِّ فيه دون اإخطار.

الف�شل الثالث

العقوبات

مادة )19(

الرتخي�س  توقف  اأْن  والت�شالت  املوا�شالت  بوزارة  البحرية  واملالحة  املوانىء  ل�شئون 

املالحي ومتنع ال�شفينة من الإبحار ملدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر يف اأيٍّ من احلالت الآتية:

�ـــس له لأيٍّ مـــن اأحـــكام المـــواد )5( و)9( و)10( و)11( و)13( و)14(  مخالفـــة المرخَّ  -1

و)15( من هذا القانون.

مخالفة اللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.  -2

مْنع المخت�شين ب�شئون الموانىء والمالحة البحرية بوزارة الموا�شالت والت�شالت اأو خفر   -3

ال�شواحل بوزارة الداخلية اأو الخبراء المنتدبين ِمن اأداء اأعمالهم ِوْفـقًا لأحكام هذا القانون 

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

ويف جميع الأحوال ُيـ�شِدر وكيل الوزارة ل�شئون املوانىء واملالحة البحرية بوزارة املوا�شالت 

والت�شالت قرار الوْقـف واملْنـع من الإبحار بعد عْر�س الأمر عليه عِقـب �شْبـط املخالفة، وُيـخَطـر 

ـل بعلم الو�شول. ـ�س له بالقرار فور �شدوره بخطاب م�شجَّ املرخَّ

�شه، من هذا  اأو َمـن يفوِّ اأْن يتظلَّـم كتابًة اإىل وزير املوا�شالت والت�شالت  ولكل ذي �شاأن 

القرار خالل �شبعة اأيام عمل من تاريخ علمه.

م خالل �شبعة اأيام عمل من تاريخ تقدميه. وُيـعتَبـر فوات هذا امليعاد دون  ـَظـلُـّ ويـَُبـتُّ يف التَّ

البتِّ فيه مبثابة رْفـ�س له.

ْفـ�س اأمام املحكمة املخت�شة خالل ثالثني يومًا  مه اأْن يطعن على قرار الرَّ وملن ُرِف�س َتـَظـلُـّ

يجوز  ول  اإخطار.  دون  م  ـَظـلُـّ التَّ يف  البتِّ  ميعاد  لفوات  التايل  اليوم  من  اأو  اإخطاره  تاريخ  من 

م اأو فوات  ـَظـلُـّ م من القرار و�شدور قرار برْف�س التَّ ـَظـلُـّ ـْعـن اأمام املحكمة املخت�شة اإل بعد التَّ الطَّ

ميعاد البتِّ فيه دون اإخطار.



العدد: 3491 – الخميس 1 أكتوبر 2020

36

مادة )20(

يعاَقـب باحلب�س مدة ل تزيد على �شنه وبالغرامة التي ل جتاوز األفي دينار اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني كل مالك �شفينة بحرينية ل يقوم بت�شجيلها ِوْفـقًا لأحكام هذا القانون.

يرفع علم  ـاٍن  ربَّ اأو  ـٍز  ال�شابقة كل جمهِّ الفقرة  املن�شو�س عليها يف  العقوبة  بذات  ويعاَقـب 

ـلة فيها، وذلك مع مراعاة ما يق�شي به العرف الدويل. مملكة البحرين على �شفينة غري م�شجَّ

ويجوز للمحكمة اأْن تاأمر مب�شادرة ال�شفينة.

مادة )21(

باأية  اأو  القانون  هذا  من   )19( للمادة  ِوْفـقًا  رة  املقرَّ الإدارية  بالتدابري  الإخالل  عدم  مع 

عقوبة اأ�شد يف اأيِّ قانون اآخر، يعاَقـب باحلب�س مدة ل تزيد على �شنة وبالغرامة التي ل جتاوز األفًا 

وخم�شمائة دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني كلٌّ ِمن:

مالك ال�شفينة الذي يطلب ت�شجيلها بعد انتهاء المواعيد المذكورة في المادة )6( من هذا   -1

القانون.

مالـــك ال�شفينة الـــذي ل يَبـلِّـغ بالتغيير اأو العَطـب المن�شو�س عليه في المادة )11( من هذا   -2

القانون.

مالـــك ال�شفينة الذي ل يطلب �شْطـب الت�شجيل في الأحوال المن�شو�س عليها بالمادة )12(   -3

من هذا القانون.

ـان اإذا اأبحرت ال�شفينة رغم �شدور قرار بمْنـعها من الإبحار. بَّ ـز ال�شفينة اأو الرُّ مجهِّ  -4

ـانها اإذا ابحرت ال�شفينة دون اللتـــزام بتركيب اأو ت�شغيل  ـزهـــا اأو ربَّ مالـــك ال�شفينة اأو مجهِّ  -5

جهاز التعرُّف )Transponder( اأو في حالة تعطيله.

مادة )22(

باأية  اأو  القانون  هذا  من   )19( للمادة  ِوْفـقًا  رة  املقرَّ الإدارية  بالتدابري  الإخالل  عدم  مع 

عقوبة اأ�شد من�شو�س عليها يف هذا القانون اأو اأيِّ قانون اآخر يعاَقـب باحلب�س مدة ل تزيد على 

�شنة وبالغرامة التي ل جتاوز األفي دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني وذلك يف حالة:

مخالفة اللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.  -1

مْنــــع المخت�شيـــن ب�شئون الموانىء والمالحـــة البحرية بوزارة الموا�شـــالت والت�شالت اأو   -2

بخفـــر ال�شواحل بوزارة الداخليـــة اأو الخبراء المنتَدبين ِمن اأداء اأعمالهم ِوْفـقًا لأحكام هذا 

القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه.
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مادة )23(

ُيـ�شِدر وزير املوا�شالت والت�شالت ووزير الداخلية - كلٌّ فيما يخ�شه - القرارات الالزمة 

لتنفيذ اأحكام هذا القانون، وي�شتمر العمل بالقرارات املعمول بها حاليًا ومبا ل يتعار�س واأحكام 

هذا القانون وذلك حلني �شدور القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكامه.

مادة )24(

اخلا�شة  الت�شجيل وال�شالمة  قواعد  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )2( رقم  القانون  ُيـلغى 

بال�شفن ال�شغرية.

مادة )25(

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء 

�شلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ:  13 �شفـــــــر 1442هـ 

الموافق:  30 �شبتمبر 2020م


