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الربابنة وضباط املالحة واملهندسني  - 1
 البحريني يف السف

)1 - 6( 
  1املادة رقم 

  : يف تطبيق احكام هذا القانون 
  . يقصدبالربان أي شخص يتوىل قيادة السفينة ويكون مسئوال عنها -
يقصد بضباط املالحة أي شخص من غري املرشدين يتوىل فعال تسري السفينة او  -

  . مناوراهتا ويكون مسئوال عن النوبة
يقصد بكبري املهندسني أي شخص مسئول بصفة دائمة عن ادارة القوى  -

  . امليكانيكية احملرآة للسفينة
يقصد باملهندس أي شخص يتوىل فعال ادارة آالت السفينة ويكون مسئوال عن  -

 .النوبة
  
 

  2املادة رقم 
ال جيوز ان يتوىل أي شخص من االشخاص املبينني يف املادة السابقة عمله على 

السفينة اال اذا آان حيمل الشهادة او املؤهل املناسب الذي يعتمده مكتب مسح 
 .وتسجيل السفن

  
 
  3ملادة رقم ا
آل سفينة آويتية تزيد محولتها االمجالية عن مائة ومخسني طنا جيب ان تكون  -1

وبوجه خاص جيب ان تكون . مزودة عند احبارها بالعدد الكايف من الرجال االآفاء
مزودة باالشخاص التالني ممن حيملون الشهادات املناسبة لعملهم واملعتمدة من 

  . مكتب مسح وتسجيل السفن
  . ربان -
اثنني على االقل من ضباط املالحة على اال تقل شهادة احدمها عن ضابط مالحة  -

  . اول
  . اثنني من املهندسني البحريني على اال تقل شهادة احدمها عن آبري مهندسني -
وجيوز بقرار من وزير املواصالت اشرتاط عدد اآرب او اقل من ضباط املالحة  -

 .سفينة والغرض من تسيريهاواملهندسني وفقا حلمولة ال
  
 

  4املادة رقم 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ستة شهور وبغرامة ال جتاوز الفي دينار او 

  : باحدى اهلاتني العقوبتني 
آل من خيالف حكم املادة الثانية من هذا القانون او يتوصل بطريق الغش او  -

  . مالحة او مهندس حبريباستعمال اوراق مزوره اىل شغل وظيفة ربان او ضابط 
 .آل مالك او جمهز سفينة خيالف حكم املادة الثالثة من هذا القانون -
  
 



  5املادة رقم 
  : ال تسري احكام هذا القانون على 

  . السفن احلربية -
السفن اململوآة للدولة او احد االشخاص العامة واملخصصة ملرفق عام غري  -

  . جتاري
 .السفن اخلشبية بدائية الصنع -
  
 

  6املادة رقم 
ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ، ويعمل به بعد مضي شهرين من تاريخ 

 .نشره
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