
 

 

 .م2021 مارس 30التاريــــــخ: 

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

المرسوم بقانون رقم جنة المرافق العامة والبيئة بشأن لتقرير أن أرفع إلى معاليكم  طيب ليي 

برجاء  ،بشأن قواعد التسجيل والسالمة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة 2020( لسنة 32)

 التفضل بالنظر والتوجيه باتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،
 

                                                                          

 

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي                     

 رئيــس جلنــة املرافـق العامـة والبيئة                                  

 المرفقات: 

 ملخص تنفيذي لتقرير اللجنة. -

 تقرير اللجنة. .1

 .لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي  .2

 المواصالت واالتصاالت.رأي وزارة  .3

 ومرفقاته. الموقر قرار مجلس النواب .4



 

ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 جلنة املرافق العامة والبيئةلخ

 العنوان
بشأن قواعد التسجيل والسالمة والمراقبة الخاصة  2020( لسنة 32المرسوم بقانون رقم )

 .بالسفن الصغيرة

 الحكومة الموقرة القانون مرسومأصل 

 الفصل التشريعي الخامس – الثالثدور االنعقاد السنوي العادي  - م2021 مارس 08 اإلحالة إىل اللجنة

 الفصل التشريعي الخامس – الثالثالسنوي العادي دور االنعقاد  - م2021مارس  29 انتهاء اللجنة من املناقشة

 1 عدد االجتماعات

 مضمونه

معالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسالمة للسفن 
وقواعد التفتيش والمراقبة من ناحية أخرى، وهو أمر يمثل خطورة في الصغيرة من ناحية 

حال ترك هذا القطاع الحيوي دون تنظيم واضح، كما أن هناك حاجة ماسة لتنظيم القواعد 
القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة بما يراعي الجوانب األمنية من خالل منح خفر السواحل 

راقبتها في ظل الدور األمني الهام الذي تطلع به خفر السلطات الالزمة لتفتيش السفن وم
السواحل في حماية شواطئ مملكة البحرين وسفنها البحرية، في ظل األوضاع االقليمية 
الحالية وما تشهده المنطقة من توترات وتهديدات، كما يهدف المرسوم بقانون المعروض 

والمالحة البحرية بوزارة المواصالت ون الموانئ ؤإلى تحديد اختصاصات ومهام كل من ش
واالتصاالت وخفر السواحل بوزارة الداخلية بما يمنع التداخل في االختصاصات بينهما، 
ولمسايرة النصوص القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة للتطورات الحديثة بما يسهم في جذب 

راطات الالزمة االستثمار وتعزيز أسس التنافسية من خالل وضوح اإلجراءات واالشت
 لتسجيل تلك السفن .

 مادة( 25ديباجة + ) بنيته

رأي جلنة الشؤون 
 التشريعية والقانونية

 والقانونية الدستورية من الناحيتين المرسوم بقانونسالمة 

 رأي احلكومة املوقرة

معالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسالمة للسفن  .1
الصغيرة من ناحية وقواعد التفتيش والمراقبة من ناحية أخرى، وهو أمر يمثل خطورة 

 .في حال ترك هذا القطاع الحيوي دون تنظيم واضح

هناك حاجة ماسة لتنظيم القواعد القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة بما يراعي الجوانب  .2
لتفتيش السفن ومراقبتها في ظل األمنية من خالل منح خفر السواحل السلطات الالزمة 

الدور األمني الهام الذي تطلع به خفر السواحل في حماية شواطئ مملكة البحرين وسفنها 
 .البحرية، في ظل األوضاع االقليمية الحالية وما تشهده المنطقة من توترات وتهديدات



اصالت ون الموانئ والمالحة البحرية بوزارة الموؤتحديد اختصاصات ومهام كل من ش .3
 .واالتصاالت وخفر السواحل بوزارة الداخلية بما يمنع التداخل في االختصاصات بينهما

مسايرة النصوص القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة للتطورات الحديثة بما يسهم في  .4
تراطات الالزمة جذب االستثمار وتعزيز أسس التنافسية من خالل وضوح اإلجراءات واالش

 .لتسجيل تلك السفن

آراء اجلهات التي 
 خاطبتها اللجنة

 ملخص رأي وزارة المواصالت واالتصاالت:
أوضحت وزارة المواصالت واالتصاالت أن المشروع يهدف إلى تنفيذ األهداف 
االستراتيجية لمملكة البحرين بشأن تطوير قطاع النقل والسياحة البحرية، واستحداث العديد 
من األنشطة البحرية واالقتصادية والعمليات المينائية التي تندرج اختصاصاتها الفنية 

ص لمزاوليها ضمن مسؤوليات شؤون الموانئ والمالحة ومسؤوليات تنظيمها والترخي
 .البحرية

وأكدت الوزارة ضرورة إصدار المرسوم بقانون بصورة عاجلة؛ ليتم بذلك ضم مسؤوليات 
التسجيل والترخيص والرقابة الفنية بصورة كاملة على السفن إلى شؤون الموانئ والمالحة 

فيها تحت مظلة حكومية واحدة "شؤون  البحرية، والترخيص لألنشطة البحرية المستخدمة
الموانئ والمالحة البحرية"، بما يزيد من فاعلية تقديم الخدمات الحكومية، ويقلل الوقت 

 .والجهد، ويسهل على ممارسي األنشطة البحرية المختلفة في المملكة

 الموافقة على المرسوم بقانون. قرار جملس النواب املوقر

 لى المرسوم بقانون.الموافقة ع توصية اللجنة
 

 
 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 األولاملرفق 
 

 تقرير اللجنة
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2021مارس  30التاريخ: 

 (17التقرير رقم: )

 

 تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
 بشأن

بشأن قواعد التسجيل والسالمة واملراقبة اخلاصة بالسفن  2020( لسنة 32املرسوم بقانون رقم ) 
 الصغرية

 االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامسدور 
 

 : مقدمـة

(، أرسل 3د 5ص ل م ب / ف 582م، وبموجب الخطاب رقم )2021مارس  08بتاريخ 

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة  صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

التسجيل والسالمة والمراقبة الخاصة بشأن قواعد  2020( لسنة 32المرسوم بقانون رقم )

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات عليه وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة  بالسفن الصغيرة،

 بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر.
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 إجراءات اللجنة: -أوًل 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 

 :المذكور في اجتماعها التالي المرسوم بقانونتدارست اللجنة  (1)

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 3 م2021مارس  29 25

 

 

على الوثائق المتعلقة بالقرار موضتتتتوب الب   لمرستتتتوم بقانون اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتها ل (2)

 والدراسة والتي اشتملت على:

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.  -

 )مرفق(رأي وزارة المواصالت واالتصاالت.  -

 (حتى إيداب التقرير لم يردرأي وزارة الداخلية. )طلبت اللجنة  -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 

 حضر االجتماع من األمانة العامة لمجلس الشورى:  (3)

 القانونينيهيئة املستشارين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان األستاذ عبدالرحيم علي عمر

 باحث قانوني. السيد علي نادر الـسلوم

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. السـيد أيوب علي طريف

 أمين سر لجنة. السيدة دانة إبراهيم الشيخ

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم. السيد صادق جعفر الحلواجي
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ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق(
ً
 ثاني

انتهى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سالمة المرسوم بقانون من 

 الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

ا: ملخص رأي وزارة املواصالت والتصالت:)مرفق(
ً
 ثالث

يهدف إلى تنفيذ األهداف  رسوم بقانونواالتصاالت أن المأوض ت وزارة المواصالت 

االستراتيجية لمملكة الب رين بشأن تطوير قطاب النقل والسياحة الب رية، واست داث العديد من 

األنشطة الب رية واالقتصادية والعمليات المينائية التي تندرج اختصاصاتها الفنية ومسؤوليات 

 .مسؤوليات شؤون الموانئ والمالحة الب رية تنظيمها والترخيص لمزاوليها ضمن

وأكدت الوزارة ضرورة إصدار المرسوم بقانون بصورة عاجلة؛ ليتم بذلك ضم مسؤوليات 

التسجيل والترخيص والرقابة الفنية بصورة كاملة على السفن إلى شؤون الموانئ والمالحة الب رية، 

حكومية واحدة "شؤون الموانئ والمالحة والترخيص لألنشطة الب رية المستخدمة فيها ت ت مظلة 

الب رية"، بما يزيد من فاعلية تقديم الخدمات ال كومية، ويقلل الوقت والجهد، ويسهل على ممارسي 

 .األنشطة الب رية المختلفة في المملكة
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ا: 
ً
 رأي اللجنة:رابع

بشأن قواعد التسجيل والسالمة  2020( لسنة 32تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم )

والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، الذي يهدف إلى معالجة الفراغ التشريعي حيال ت ديد الجهات 

المختصة بقواعد التسجيل والسالمة للسفن الصغيرة من ناحية وقواعد التفتيش والمراقبة من ناحية 

ى، وهو أمر يمثل خطورة في حال ترك هذا القطاب ال يوي دون تنظيم واضح، كما أن هناك أخر

حاجة ماسة لتنظيم القواعد القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة بما يراعي الجوانب األمنية من 

خالل منح خفر السواحل السلطات الالزمة لتفتيش السفن ومراقبتها في ظل الدور األمني الهام 

في ظل األوضاب  طئ مملكة الب رين وسفنها الب ريةلع به خفر السواحل في حماية شواتط   الذي

االقليمية ال الية وما تشهده المنطقة من توترات وتهديدات، كما يهدف المرسوم بقانون المعروض 

ون الموانئ والمالحة الب رية بوزارة المواصالت ؤلى ت ديد اختصاصات ومهام كل من شإ

وخفر السواحل بوزارة الداخلية بما يمنع التداخل في االختصاصات بينهما، ولمسايرة  واالتصاالت

النصوص القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة للتطورات ال ديثة بما يسهم في جذب االستثمار 

 وتعزيز أسس التنافسية من خالل وضوح اإلجراءات واالشتراطات الالزمة لتسجيل تلك السفن .

عة على ثالثة ( مادة موز  25من ) -عن الديباجة فضاًل -وم بقانون المعروض يتألف المرس

( إلى 1منها بعنوان "قواعد التسجيل والسالمة" ويشمل المواد من ) الفصل األولفصول، جاء 

ون ؤ( اختصاص ش2غيرة، وبينت المادة )( المقصود بالسفن الص1( حي  بينت المادة )16)

مت بوزارة المواصالت واالتصاالت بتسجيل السفن الصغيرة، كما نظ  الموانئ والمالحة الب رية 

تمام إصدار شهادة  ( إجراءات وقواعد تسجيل السفن الصغيرة حتى8( إلى )3المواد من )

على المالك الجديد  كية السفينة المسجلة أو حصة منها( عند انتقال مل9ت المادة )بالتسجيل، وأوج

ألحكام  ا( اإلب ار بالسفن المسجلة وفقً 10للتأشير بذلك في السجل، وحظرت المادة ) اأن يقدم طلبً 

ة إال بعد ال صول على ترخيص مالحة، وبينت ون في المياه اإلقليمية الب رينيهذا المرسوم بقان

 ( األحوال التي يجب فيها على مالك السفينة أو من يفوضه االمتناب عن اإلب ار،11المادة )

ع على عاتق ( االلتزامات التي تق13( أحوال شطب التسجيل، وعددت المادة )12المادة )وعالجت 
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(  أنه على مالك السفينة التأكد 14ول عن تسييرها، كما أوض ت المادة )ؤمالك السفينة أو المس

ى قيادتها، دة بواحد أو أكثر من الب ارة واألشخاص القادرين علمن أنها صال ة للمالحة ومزو  

ون الموانئ والمالحة الب رية أن تصدر قرارات بالزام السفن ب مل ؤ( لش15المادة ) وأعطت

( على أن يُصدر وزير المواصالت 16معدات السالمة واإلسعافات الالزمة، ونصت المادة )

بت ديد فئات الرسوم المست قة عن إصدار أية  اقرارً  –اء زربعد موافقة مجلس الو –واالتصاالت 

فجاء بعنوان "إجراءات المراقبة والتفتيش"  الفصل الثاني...، أما هاة أو التصديق عليشهادة أو وثيق

( لخفر السواحل بوزارة الداخلية حق الرقابة والتفتيش والمعاينة 17في مادتين حي  من ت المادة )

ألي سفينة في المياه اإلقليمية لمملكة الب رين الكتشاف الجرائم أو منع وقوعها، وأعطت المادة 

نة من اإلب ار لمدة ال تجاوز شهر في حال قيامها ( لخفر السواحل ال ق في منع أي سفي18)

له ، ونظمت طريق التظلم من هذا القرار  القانون والقرارات الصادرة تنفيذً بمخالفة أحكام هذا ا

 والطعن عليه أمام الم كمة المختصة.

دت حي  عد   ،(25( حتى )19بعنوان "العقوبات" في المواد من ) الفصل الثال وجاء 

ل االت التي يجوز فيها لشؤون الموانئ والمالحة الب رية أن توقف الترخيص ( ا19المادة )

مت طريق التظلم في هذا المالحي وتمنع السفينة من اإلب ار لمدة ال تزيد على ستة أشهر، كما نظ  

( الجرائم والعقوبات، وأناطت 22( و)21( و)20القرار والطعن عليه أمام القضاء، وبينت المواد )

بإصدار  –كل فيما يخصه  –من وزير المواصالت واالتصاالت ووزير الداخلية  ( بكل  23المادة )

( لسنة 2( على إلغاء القانون رقم )24القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونصت المادة )

 ( تنفيذية .25بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة، وجاءت المادة ) 2018

لها أن هذا المرسوم صدر  اللجنة على مواد المرسوم بقانون مادة مادة واستبانأطلعت 

فيما بين أدوار االنعقاد لكل من مجلسي  30/09/2020( من الدستور بتاريخ 38إلى المادة ) ااستنادً 

، وقد توافرت فيه شروط 06/10/2020الشورى والنواب وتم عرضه على مجلس النواب بتاريخ 

في ظل الفراغ التشريعي حيال ت ديد الجهة المختصة بقواعد التسجيل  ومبررات إصداره

 والسالمة للسفن الصغيرة على ن و ما سلف ذكره.
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واب كما أطلعت اللجنة على آراء ومالحظات الجهات المعنية، وعلى قرار مجلس الن

على سالمة  الذي جاء مؤكدً ون التشريعية والقانونية بالمجلس اؤومرفقاته، وعلى رأي لجنة الش

المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد تداول وتبادل الرأي بين أص اب السعادة 

أعضاء اللجنة واالستئناس برأي المستشار القانوني للجان، انتهت اللجنة إلى الموافقة على 

 المرسوم بقانون المعروض لألسباب اآلتية:

أن المرسوم بقانون المعروض جاء تلبية لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو  :أوالً 

الملكي ولي العهد، بنقل اختصاصات تسجيل السفن الصغيرة إلى شؤون الموانئ والمالحة الب رية 

بوزارة المواصالت واالتصاالت لتتولى مسؤولية التسجيل والترخيص والرقابة الفنية بصورة 

لى السفن والترخيص لألنشطة الب رية المستخدمة، ولكي يكون تسجيل السفن بمختلف كاملة ع

أنواعها وأحجامها في جهة مركزية واحدة بما يزيد من فعالية تقديم الخدمات ال كومية ويقلل 

الوقت والجهد، ويسهل اإلجراءات على ممارسة األنشطة الب رية المختلفة بالمملكة، وكذلك بسط 

لموانئ والمالحة الب رية الرقابية والفنية للت قق من التزام مالكي السفن الصغيرة سلطة شؤون ا

بكافة الضوابط المقررة لضمان سالمة المالحة ودرء وقوب ال وادث الب رية إلى جانب التأكيد 

 على مسؤولية ودور قيادة خفر السواحل الرقابي واألمني على جميع السفن طوال فترة اإلب ار.

باألحكام والقواعد  مواده وإن كان قد التزم في غالبية نصوصأن المرسوم بقانون المعروض  ثانيًا:

بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة،  2018( لسنة 2الواردة بالقانون رقم )

، إال أنه راعى البعد األمني في استخدام السفن 2018( لسنة 58المعدل بالمرسوم بقانون رقم )

صغيرة، ومواجهة بعض التهديدات، مما حدا بأحكامه إلى إعطاء اختصاص رقابي منضبط ال

لقيادة خفر السواحل لمتابعة هذه السفن ورصد الخروقات األمنية والتفتيش والمعاينة ألية سفينة 

 .توجد في المياه اإلقليمية للمملكة إذا اقتضت الدواعي األمنية ذلك الكتشاف الجرائم أو منع وقوعها

( منه العديد من االختصاصات 19است دث المرسوم بقانون المعروض بموجب المادة ) ثالثًا:

لشؤون الموانئ والمالحة الب رية بوزارة المواصالت واالتصاالت حي  من ها ال ق في وقف 
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الترخيص المالحي ومنع السفينة من اإلب ار لمدة ال تزيد على ستة أشهر في حالة مخالفة 

ألحكام المنصوص عليها في المواد المشار إليها بهذه المادة، وكذلك في حالة مخالفة المرخص له ل

 اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا ألحكام هذا القانون...

ويصدر قرار وقف ترخيص المالحة والمنع من اإلب ار من وكيل الوزارة لشؤون الموانئ  

لمخالفة مع إخطار المرخص له بالقرار، والمالحة الب رية بعد عرض األمر عليه عقب ضبط ا

ومن ت هذه المادة ال ق لذوي الشأن في التظلم من هذا القرار خالل سبعة أيام والطعن عليه أمام 

 يوًما. (30)الم كمة المختصة خالل 

ا يقضي بإلزام مالك السفينة ( من المرسوم بقانون حكمً 21( و)13كما است دثت المادتان ) 

ف زها أو رب  أو مجه   حدي  في السفينة، طبقًا للمواصفات  Transponderانها بتركيب جهاز تعر 

 التي ت ددها خفر السواحل بوزارة الداخلية.

( إلى 1( من المرسوم بقانون المعروض مطابقة للمواد من )16( إلى )1جاءت المواد من ) رابعًا:

 )الملغي( فيما عدا: 2018( لسنة 2( من القانون رقم )16)

استبدال عبارة "شؤون الموانئ والمالحة الب رية بوزارة المواصالت واالتصاالت"  -1

 بعبارة "قيادة خفر السواحل".

 استبدال عبارة "وزير المواصالت واالتصاالت" بعبارة "وزير الداخلية". -2

استبدال عبارة "تصدر شؤون الموانئ والمالحة الب رية بوزارة المواصالت  -3

 صدر مكتب التسجيل".واالتصاالت" بعبارة "ي

ف  -4  .Transponderإلزام مالك السفينة أو المسؤول عن تسييرها بتركيب جهاز تعر 

( 17( من المرسوم بقانون المعروض مطابقتين للمادتين )18( و)17جاءت المادتان ) خامًسا:

 ( من القانون الملغي مع تعديل في الصياغة.18و)

( 19وم بقانون المعروض مطابقتين للمادتين )( من المرس21( و)20كما جاءت المادتان ) 

 )الملغي( مع تعديل في تفريد العقوبة. 2018( لسنة 2( من القانون رقم )20و)



8 
 

ومن كل ما تقدم يتبين أن المرسوم بقانون المعروض جاءت أحكامه متفقة وأحكام الدستور  

 والقانون.

ن المعروض يكون جملة واحدة وتود اللجنة أن تشير إلى أن التصويت على المرسوم بقانو 

بالقبول أو الرفض وليس مادة، مادة، كما أنه ال يجوز تعديل أي نص في المرسوم بقانون، 

( 22 بنص المادتين )ويصدر قرار المجلس في حال عدم إقراره بأغلبية أعضاء المجلس عماًل 

 ( من الالئ ة الداخلية للمجلس.23و)

 

ي بالموافقة على المرسوم بقانون المعروض اتفاقًا مع وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توص 

 قرار مجلس النواب الموقر.

 

ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي:خام
ً
 س

( من الالئ ة الداخلية لمجلس الشتتتتورى، اتفقت اللجنة على اختيار 39لنص المادة ) إعمااًل 

 كل من:

 أصليــــــًـا.مقرًرا   يـــد جمعة الكعبـجمعة محمأ.  -1

 مقرًرا احتياطيـــًا.  سمير صادق محمد البحارنةأ.  -2
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 سا
ً
 ا: توصيـة اللجنـة:دس

 في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة المرسوم بقانون؛ فإن اللجنة توصي باآلتي:    

 

والسالمة والمراقبة بشأن قواعد التسجيل  2020( لسنة 32المرسوم بقانون رقم )الموافقة على  -

 .الخاصة بالسفن الصغيرة

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي                    مجعة حممد مجعة الكعبي           
 رئيس اللجنة                                                           نائب رئيس اللجنة               

 

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الثايناملرفق 
 

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
 



 

1 

 

 

 م2021 مارس 17التاريخ: 
 

 
 المحترمسعادة الدكتور/ محمد علي حسن       

 المرافق العامة والبيئة رئيــس لجنة 

 

 
والمراقبة بشأن قواعد التسجيل والسالمة  2020( لسنة 32المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

 .الخاصة بالسفن الصغيرة

 
 

 تحية طيبة وبعد،،
 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسم، أرفق 2021مارس  8 بتاريخ     

 2020( لسنة 32المرسوم بقانون رقم ) ، نسخة من(3د  5ص ل ت ق/ ف  583)م كتابه رق

إلى لجنة الشؤون ، بالسفن الصغيرةبشأن قواعد التسجيل والسالمة والمراقبة الخاصة 

  والبيئة.لجنة المرافق العامة لعليه التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات 

 
 

ها يعقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع م2021 مارس 17و  10 يوبتاريخ    

 ، وقرارالمذكورقانون مرسؤؤؤؤوم بال ، حيث اطلعت علىوالثامن والعشاااارين ينشاااارعوال الساااااب 

 ، كما اطلعت على مذكرة معدة من قبل المستشار القانوني للجنة.بشأنهمجلس النواب 

 

 



2 

 

لمبادئ وأحكام المرسوم بقانون عدم مخالفة إلى  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة      

 .الدستور

 

  

 

 رأي اللجنة:

بشأن قواعد التسجيل والسالمة  2020( لسنة 32رقم )المرسوم بقانون ترى اللجنة سالمة      

  .والقانونية الدستورية من الناحيتين، والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة

 

 

 

 

  دلال جاسم الزايد                                            

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الثالثاملرفق 
 

 وزارة املواصالت واالتصاالترأي 
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
 



AH

Deena 

1496
 21

٢١ مارس ٢٠٢١م

٥٣٢ و و ش ن
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2021 مارس 18 التاريخ:  

 

 املوقر       غانم بن فضل البوعينين  السيدسعادة 

 وزير شؤون مجلس ي النواب والشورى 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

بشأن   2020 ( لسنة32بقانون رقم )مرئيات وزارة املواصالت واالتصاالت بشأن املرسوم  املوضوع:

اقبة الخاصة بالسفن الصغيرة   قواعد التسجيل والسالمة واملر

 

إلى        )  سعادتكم  خطابباإلشارة  / / 1402رقم  ن  ش  م  املؤرخ  2021و  بخصوص    2021مارس14 في( 

 . املوضوع أعاله

 

(  32املرسوم بقانون رقم )  بخصوص  واالتصاالتيسرني أن أرفق لسعادتكم مرئيات وزارة املواصالت       

مبررات    2020لسنة   بيان  مع  الصغيرة  بالسفن  الخاصة  واملراقبة  والسالمة  التسجيل  قواعد  بشأن 

 املوقر. رافق العامة والبيئة بمجلس الشورى رغبة لجنة امل  حسبب في إصداره  االستعجال

 

 ،،،بقبول خالص الشكر والتقديرسعادتكم وتفضلوا 

 
 كمال بن أحمد محمد                                                                                                                                          

 وزير املواصالت واالتصاالت                                                                                                                                        

 

 

 

hassan
البريد الوارد
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بشأن قواعد    2020 لسنة (32بقانون رقم )رئيات وزارة املواصالت واالتصاالت بشأن املرسوم م

اقبة الخاصة بالسفن الصغيرة  التسجيل والسالمة واملر

 

 
 
  بشأن  2018  لسنة (  2)  رقم  القانون   أحكام  بعض  بتعديل  2018  لسنة(  58)  رقم  بقانون   للمرسوم  طبقا

نقل  ،  الصغيرة  بالسفن  الخاصة  والسالمة  التسجيل  قواعد على  ينص  الذي  خفر    اختصاصو  قيادة 

في مياه اململكة إلى جهة حكومية   السواحل بشأن تسجيل السفن الصغيرة و تحديد شروط سالمة إبحارها

إلى شئون    االختصاصنقل    ايتم فيهل  بصورة عاجلةالالزمة  ية  قانونداة الال إصدار  برزت الحاجة إلى  ،  أخرى  

واملالحة البحرية بوزارة املواصالت واالتصاالت )الجهة الحكومية الخرى( من قيادة خفر السواحل  املوانئ  

و  الداخلية  مسئولياتبوزارة  يتعلبشأن    هماوواجبات  هماتحديد  الخاصة    قما  والسالمة  التسجيل  بقواعد 

 بالسفن الصغيرة . 

 

الوزراء املوقر بدمج  مجلس  سمو ولي العهد رئيس  صاحب التوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة  في إطار  و

جهة حكومية  مظلة  تحت    (الصغيرة   والكبيرة  بمختلف حمولتها اإلجمالية )السفن  خدمات تسجيل السفن  

  
 
واحدة، تم إحالة اختصاص تسجيل السفن الصغيرة التي تقل حمولتها اإلجمالية عن مائة وخمسين طنا

  بموجبوذلك    واالتصاالتبوزارة املواصالت  وانئ واملالحة البحرية  من قيادة خفر السواحل إلى شئون امل 

( رقم  بقانون  لسنة  32املرسوم  بالسفن    2020(  الخاصة  واملراقبة  والسالمة  التسجيل  قواعد  بشأن 

  ها على تلك السفن، وذلك من خالل التحقق من تسجيلالفني  ختصاصها الرقابي  ا، لتمارس بذلك  الصغيرة

الالزمة   االشتراطات  لكافة  استيفاءها  بعد  البحريني  الصغيرة  السفن  على صالحيتهافي سجل  تؤكد    التي 

 في مياه اململكة .  البحرية لإلبحار و ضمان سالمة املالحة 

 

البحرية،   والسياحة  النقل  تطوير قطاع  بشأن  البحرين  ململكة  اإلستراتيجية  الهداف  تنفيذ  مع   
 
وتزامنا

اتها الفنية  اختصاصيندرج والعمليات املينائية التي   االقتصاديةديد من النشطة البحرية واستحداث الع

و   ومسئوليات  مسئوليات  ها  زاوليملترخيص  التنظيمها  البحريةضمن  واملالحة  املوانئ  من    ،شئون  أصبح 

رقابة  الترخيص والو التسجيل  مسئوليات  ضم  بذلك  ليتم    إصدار املرسوم بقانون بصورة عاجلةالضروري  

والعمليات  على السفن الصغيرة والنشطة البحرية  كاملةبصورة  شئون املوانئ واملالحة البحريةإلى الفنية 

  مظلة  تحت  البحرية  لألنشطة  والترخيص  السفن  تسجيل  خدمات  ضمكما أن    .املستخدمة فيهااملينائية  

قلل  يو   الحكومية   الخدمات  تقديم   فاعليةيزيد من    ( البحرية  واملالحة  املوانئ   شئون )واحدة    حكومية جهة  

 . اململكة في املختلفة البحرية النشطة ممارس يعلى اإلجراءات سهل ي و  جهدالو  قتلو ا
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تم إصدار عليه،  بناء   و  بقانون    فقد  )املرسوم  لسنة 32رقم  اختصاصل  2020  (  املوانئ    اتيتناول  شئون 

للتحقق من التزام مالكي السفن  الفنية  على النحو الذي يضمن بسط سلطتها الرقابية  واملالحة البحرية  

  التأكيد  الصغيرة بكافة الضوابط املقررة لضمان سالمة املالحة ودرء وقوع الحوادث البحرية، إلى جانب  

 طوال فترة اإلبحار.  السفن  جميع على المني  قيادة خفر السواحل الرقابي واإلشرافي على مسئولية  و دور 

                                                        
 

- . 

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الرابعاملرفق 
 

 قرار جملس النواب املوقر ومرفقاته
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
 



 

 

 

 3د 5ص ل م ب/ ف 582الرقـــم: 
م 1202 مارس 8التاريخ:   



 علي   احملرتم  / حممد علي حسن   سعادة الدكتور 
 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

نشـــــ    2020( لســـــ   32املرســـــام ن ـــــا ا  رقـــــم  م يطيـــــأ لـــــل     ر ـــــ  ل ـــــ
 .التسجيل والسالم  واملراقب  الخاص  نالسفن الصغريةقااعد 

 

نرجــــــاش م اقشــــــتع ودراســــــتع ومعــــــداد م ريــــــر نشــــــ  ع مت ــــــ  ا  ر ي ــــــم 
 لعرضع على املجلس خالل ماعد  قصاه ثالث   سانيع من ماريخع.

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 
 

 

 

 عـلي بن صـاحل الصـاحل
 رئيـس جملـس الشورى
 

 

 



٨ - ٣ - ٢٠٢١م

١٢٥ ف ٥ د٣
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