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 قر�ر رقم )3( ل�سنة 2017
ب�س�أن �سروط و�سوابط مْنح الجن�سية البحرينية لل�سفن الأجنبية

رئي�س جمل�س الوزراء : 
 1982 ل�شنة   )23( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البحري  القانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، 
وبعد موافقة جمل�س الوزراء ،

وبناًء على عْر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

قرر �الآتي:
�ملادة �الأولى

رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البحري  القانون  من   )2( املادة  بحكم  الإخالل  عدم  مع 
)23( ل�شنة 1982، يجوز لوزير املوا�شالت والت�شالت مْنح اجلن�شية البحرينية لل�شفن اململوكة 

لغري البحرينيني متى ما حتققت ال�ضروط وال�ضوابط الآتية: 
�شجالت مملكة  ت�شجيلها يف  تقدمي طلب  وقت  عامًا  ال�شفينة ع�شرين  يتجاوز عمر  ل  اأْن   )1(

البحرين.
ْفع. )2( اأْن ل تقل احلمولة الإجمالية لل�شفينة عن ثالثة اآلف طن، واأْن تكون ذاتية الدَّ

فة لدى اإحدى هيئات الت�ضنيف الع�ضو يف الحتاد الدويل لهيئات  )3( اأْن تكون ال�ضفينة م�ضنَّ
الت�ضنيف )International Association of Classification Society(، اأو اإحدى هيئات 

التَّ�ضنيف املعرَتف بها من ِقَبل وزارة املوا�ضالت والت�ضالت.
)4( اأْن ل تكون ال�شفينة مقيَّدة على الالئحة ال�شوداء ملذكرات التفاهم للتفتي�س والرقابة على 

ال�ضفن يف خمتلف مناطق العامل.
نة الدولية لإدارة ال�شالمة  ل ال�شفينة حا�شاًل على �شهادة امتثال ِوْفقًا للمدوَّ )5( اأْن يكون ُم�َشغِّ

.)International Safety Code - ISM(
)6( اأْن تتمتع ال�شركة املالكة لل�شفينة بو�شع مايل جيد.

)7( اأْن يكون لل�شركة املالكة لل�شفينة ممثل قانوين يف مملكة البحرين.
مع  دبلوما�شية  بعالقات  يرتبط  بلد  تاأ�شي�شها يف  قد مت  لل�شفينة  املالكة  ال�شركة  تكون  )8( اأْن 

مملكة البحرين، ولي�شت عليها عقوبات من املجتمع الدويل.
)9( احل�شول على موافقة قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية على مْنح اجلن�شية البحرينية 
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لل�شفن الأجنبية.
    ول يجوز للوزير مْنح اجلن�شية البحرينية لل�شفن الأجنبية اململوكة لأ�شخا�س اأو ل�شركات 
اأجنبية تنتمي اإلى دول غري �ضديقة للمملكة، اأو ل تربطها بها عالقات دبلوما�ضية، اأو تكون يف 

عالقات غري ودية معها اأو مع اإحدى الدول العربية اإل بعد موافقة جمل�س الوزراء.
 

�ملادة �لثانية
لتاريخ   التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  والت�شالت  املوا�شالت  وزير  على 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 
 

 رئي�ص جمل�ص الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1438هـــ
الـمــوافـــــــــق: 22 يـنــايــــــــــــــر 2017م


