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وز�رة �ملو��سالت و�لت�سالت

 قر�ر رقم )5( ل�شنة 2019

ب�ساأن �عتماد �سركات �لإ�سر�ف �لبحري

وزير الموا�شالت والت�شالت:

بعد الطالع على قانون ت�شجيل ال�شفن وحتديد �شروط ال�شالمة, ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )14( ل�شنة 1978, وعلى الأخ�س املادة )20( منه,

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

ل  2006, املعدَّ وعلى قانون املوانىء واملالحة البحرية, ال�شادر بالقانون رقم )61( ل�شنة 

باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012،

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 2014 باملوافقة على لئحة ال�شالمة اخلا�شة بال�شفن ذات 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  الدولية  البحرية  املعاهدات  ت�شملها  ل  التي  ال�شغرية  احلمولت 

اخلليج العربية,

وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 2016 ب�شاأن اعتماد �شركات الإ�شراف البحري,

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون املوانىء واملالحة البحرية,

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُتـعتَمـد هيئات الت�شنيف التالية ك�شركات اإ�شراف بحري يف مملكة البحرين:

American Bureau of Shipping )ABS( 1- هيئة الت�شنيف الأمريكية

Bureau Veritas )BV( 2- هيئة الت�شنيف الفرن�شية

3- هيئة الت�شنيف النرويجية الألمانية

Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd )DNV.GL( 

Korean Register of Shipping )KR( 4- هيئة الت�شنيف الكورية

Lloyd 's Register of Shipping )LR( 5- هيئة الت�شنيف البريطانية

Nippon Kaiji Kyokai )NKK( 6- هيئة الت�شنيف اليابانية

Registro Italiano Navale )RINA( 7- هيئة الت�شنيف الإيطالية

Polish Register of Shipping )PRS( 8- هيئة الت�شنيف البولندية

Russian Maritime Register of Shipping 9- هيئة الت�شنيف الرو�شية

 International Register of Shipping )IRS( 10- هيئة الت�شنيف الدولية
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Emirates Classification Society )TASNEEF( 11- هيئة الإمارات للت�شنيف

Indian Register of Shipping )IR Class( 12- هيئة الت�شنيف الهندية

مادة )2(

تقوم �شركات الإ�شراف البحري املذكورة يف املادة )1( من هذا القرار باإ�شدار ال�شهادات 

بامل�شح  اخلا�شة  ال�شهادات  وت�شمل  لالإبحار,  و�شالحيتها  البحرينية  ال�شفن  ب�شالمة  املتعلقة 

الدولية  وال�شهادة  ومعداتها,  كاتها  وحمرِّ ال�شفينة  ج�شم  �شالحية  وحتديد  لل�شفينة,  الفني 

واأمن  البحار  يف  الأرواح  )�شالمة  البحرية  بال�شالمة  اخلا�شة  وال�شهادات  ال�شحن,  خلطوط 

ال�شفن(, وال�شهادات اخلا�شة مبْنع التلوث البحري الناجت من ال�شفن واملواد اخلطرة, وال�شهادة 

�شركات  تفوي�س  يتم  اأخرى  �شهادات  واأية  الطنية,  احلمولة  و�شهادة  الت�شادم,  مبْنـع  اخلا�شة 

الأحوال,  جميع  ويف  معها.  املربمة  التفاقيات  اأحكام  مبوجب  اإ�شدارها  يف  البحري  الإ�شراف 

ُتـ�شَدر ال�شهادات على نفقة مالك ال�شفينة.

مادة )3(

ُتـعتَمـد ال�شركات املحلية الواردة اأدناه للقيام باأعمال امل�شوحات واملعاينات, واإ�شدار تقرير 

ـحة غري ذاتية الدفع, وتعمل فقط يف مياه مملكة البحرين, وهي: ـنادل امل�شطَّ املعاينة لل�شَّ

)Asia Marine Services( 1- �شركة اآ�شيا للِخـْدمات البحرية

)Aries Marine( 2- �شركة اأريو�س مارين

)Ajyal( 3- �شركة اأجيال

)High waves Marine Services( 4- �شركة هاي ويفز للِخـْدمات البحرية

مادة )4(

ُيـلغى القرار رقم )14( ل�شنة 2016 ب�شاأن اعتماد �شركات الإ�شراف البحري.

مادة )5(

على وكيل الوزارة ل�شئون املوانىء واملالحة البحرية تنفيذ اأحكام هذا القرار, وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

وزير �ملو��سالت و�لت�سالت

كمال بن �أحمد حممد

�شدر بتاريخ: 14 �شفـــر 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 13 اأكتوبــ ر 2019م


