
 

 
 

 
 

املرافق العامة والبيئة  لي للجنة تقرير التكميلا
لس  بشأن قرار جملس النواب خبصوص قرار جم

ستبدال املادة الشورى حول مشروع قانون با
م  2002لسنة (  20سوم بقانون رقم )( من املر7)

شأن تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثروة  ب
 ء االقرتاح بقانون  البحرية، )املعد يف ضو

 (لس النواب املقدم من جم -ة دلبصيغته املع-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 م.2020 أكتوبر 26التاريــــــخ: 

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر
 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

قرار للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن  التكميليالتقرير يسرني أن أرفع إلى معاليكم  

( من 7مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة )

بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية )المعد  2002( لسنة 20المرسوم بقانون رقم )

برجاء التفضل في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر(. 

 والتوجيه باتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر. بالنظر

 

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،
 

                                                                          

 

 الدكتور حممد علي حسن علي  
 رئيــس جلنــة املرافـق العامـة والبيئة              

 المرفقات: 

 تقرير اللجنة. .1

 شؤون الموانئ والمالحة.  –رأي وزارة المواصالت واالتصاالت.  .2
شغغغغغغغؤون  –رأي وزارة األشغغغغغغغغال وشغغغغغغغؤون البلديات والتخ ي  العمراني .3

 الزراعة والثروة البحرية. 
 . تقرير اللجنة السابقة ومرفقاته .4



ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 جلنة املرافق العامة والبيئةلخ

 العنوان

قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال 

بشأن تنظيم صيد واستغالل  2002( لسنة 20( من المرسوم بقانون رقم )7المادة )

المعدلة" المقدم وحماية الثروة البحرية )المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته 

 من مجلس النواب الموقر(

 اقتراح من مجلس النواب الموقر أصل مشروع القانون

 الفصل التشريعي الخامس – الثانيدور االنعقاد السنوي العادي  - م2020 يناير 26 اإلحالة إىل اللجنة

 من الدور الجاري. 2020أكتوبر  19اإلحالة الثانية: 

الفصل التشريعي  –دور االنعقاد السنوي العادي الثاني  -م 2020مارس  01 املناقشةانتهاء اللجنة من 

 الخامس

 باإلضافة إلى اجتماعات اللجنة السابقة 1اجتماع  عدد االجتماعات

 م من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الخامس2019مايو  05 العرض على اجللسة

 مضمونه

الصيد فترة زمنية كافية لمباشرة أنشطتهم بمرونة، من غير منح أصحاب تراخيص 

أن يشكل تجديد الترخيص عائقًا دون ذلك، مع اإلبقاء على السلطة التقديرية لإلدارة 

المختصة في إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثالث سنوات وفقًا للشروط واألوضاع 

هات التنفيذية التي يصدر بها قرار من الوزير، وكذلك تخفيف الضغط على الج

  المسؤولة عن إصدار التراخيص بصفة دورية سنوية.

 ديباجة + مادتين بنيته

رأي جلنة الشؤون التشريعية 
 مبجلس الشورى والقانونية

 سالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية.

 خالصة آراء اجلهات املختصة
 اللجنةالتي حضرت 

  الموانئ والمالحة(:وزارة المواصالت واالتصاالت )شؤون  -1

بينت الوزارة أنه بعد التنسيق مع وزارة األشغال وشؤون البلديات  أبدى

والتخطيط العمراني ممثلة في شؤون الزراعة والثروة البحرية للوصول إلى رأي موّحد 

( من مشروع القانون 7بشأن مدة تراخيص الصيد وذلك في إطار دراسة المادة )

د على إبقاء مدة الترخيص )سنة واحدة( حسب الوارد في المذكور، فإن الوزارة تؤك

( من المرسوم بقانون محل المناقشة، وذلك وفقا لألسباب القانونية 7المادة )

والموضوعية التي اشتملت عليها مذكرة رأي الحكومة بهذا الخصوص، ولتوافق المدة 

 المقررة مع التشريعات والقوانين األخرى ذات العالقة. 

شغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني )شؤون الزراعة والثروة وزارة األ -2

 البحرية(:

بينت الوزارة أنه بعد التنسيق مع وزارة المواصالت واالتصاالت للوصول إلى رأي 

( من مشروع القانون 7موّحد بشأن مدة تراخيص الصيد وذلك في إطار دراسة المادة )

التام مع المالحظات القانونية والموضوعية والرأي المذكور، فإن الوزارة تؤكد توافقها 

الذي انتهت إليه الحكومة الموقرة وهيئة التشريع والرأي القانوني بشأن مشروع القانون 

 الماثل، وتتلخص مرئيات الوزارة ممثلة في شؤون الزراعة والثروة البحرية بما يلي:

كما -الجهة المختصة كافة التراخيص التي تصدرها الثروة السمكية باعتبارها  -1

ال يتم إصدارها إال بعد موافقة "الجهات المعنية" وقد عرف القانون  -عرفها القانون

بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة  2002( لسنة 20"المرسوم بقانون رقم )

البحرية" تلك الجهات المعنية بأنها الوحدات الحكومية األخرى غير الوزارة التي يتعين 

 ع إليها في حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها طبقًا للقوانين التي تنفذها.الرجو

أي إدارة –ويتطبق ما نصت عليه المادة أعاله من القانون فإن "الجهة المختصة" 

يتعين عليها حين إصدار تراخيص الصيد البحري الرجوع إلى  –الثروة السمكية 



ذلك طبقا للقوانين التي تنفذها الجهات المختصة األخرى قبل إصدار تلك التراخيص و

 تلك الجهات.

علما بأن المرسوم بقانون آنف البيان قد أشار لتلك القوانين في ديباجته ولعله من أهم 

تلك الجهات األخرى التي يتعين الرجوع إليها هي "إدارة المرافئ البحرية" بوزارة 

ذلك أنه قد تمت  المواصالت واالتصاالت و"قيادة خفر السواحل" بوزارة الداخلية

اإلشارة إلى قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السالمة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 

بشأن قواعد التسجيل  1979( لسنة 20والمرسوم بقانون رقم ) 1978( لسنة 14)

 .2002( لسنة 013والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

( من 21/1طبقا لتلك القوانين المشار إليها أعاله وبخاصة المادة )الجدير بالذكر أنه 

آنف البيان فإن ترخيص المالحة البحرية يكون  1978( لسنة 14المرسوم بقانون رقم )

ساري المفعول لمدة سنة واحدة كما أن تراخيص اإلبحار التي تصدرها قيادة خفر 

 السواحل هي أيضا صالحة لسنة واحدة.

مدة تراخيص الصيد البحري لسنة واحدة يتيح لإلدارة فرصة أكبر اإلبقاء على  -2

لمراقبة تلك التراخيص من الناحية اإلدارية واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق 

 المخالفين ألنظمة الصيد البحري.

فضال عما تقدم فإننا ال نرى أن اإلبقاء على مدة الترخيص على ما هي عليه )سنة 

 يا على كاهل الصيادين.واحدة( سيشكل عبئا ماد

كما أن إبقاء مدة الترخيص البحري لسنة واحدة نرى أن فيه فوائد للصيادين وسالمتهم 

 بحيث يتم فحص سفنهم بصورة دورية كل سنة للتأكد من صالحيتها لإلبحار.

هديا على ما تقدم، فإنه يتضح جليا بأن مدة ترخيص الصيد البحري التي حددتها المادة 

بسنة واحدة هي في واقع األمر متسقة  2002( لسنة 20سوم بقانون رقم )( من المر7)

ومرتبطة مع مدة الترخيص والخدمات التي تمنحها الجهات المعنية األخرى، وبالتالي 

فإن أي تعديل بخصوص تلك المدة سينتج عنه تضارب بشأن تلك التراخيص والخدمات 

إدارة الثروة السمكية الرجوع إلى  المقدمة بموجبها، وحيث أن القانون قد أوجب على

تلك الجهات الرسمية األخرى عند إصدار تراخيص الصيد البحري أو تجديدها فإن 

 ( كما جاء في القانون النافذ.7الوزارة ترى اإلبقاء على نص المادة )

بينت الوزارة أنه بعد التنسيق مع وزارة المواصالت واالتصاالت للوصول إلى رأي 

( من مشروع القانون 7ة تراخيص الصيد وذلك في إطار دراسة المادة )موّحد بشأن مد

المذكور، فإن الوزارة تؤكد توافقها التام مع المالحظات القانونية والموضوعية والرأي 

الذي انتهت إليه الحكومة الموقرة وهيئة التشريع والرأي القانوني بشأن مشروع القانون 

 ثلة في شؤون الزراعة والثروة البحرية بما يلي:الماثل، وتتلخص مرئيات الوزارة مم

كما -كافة التراخيص التي تصدرها الثروة السمكية باعتبارها الجهة المختصة  -3

ال يتم إصدارها إال بعد موافقة "الجهات المعنية" وقد عرف القانون  -عرفها القانون

ية الثروة بشأن تنظيم صيد واستغالل وحما 2002( لسنة 20"المرسوم بقانون رقم )

البحرية" تلك الجهات المعنية بأنها الوحدات الحكومية األخرى غير الوزارة التي يتعين 

 الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها طبقًا للقوانين التي تنفذها.

أي إدارة –ويتطبق ما نصت عليه المادة أعاله من القانون فإن "الجهة المختصة" 

يتعين عليها حين إصدار تراخيص الصيد البحري الرجوع إلى  –الثروة السمكية 

الجهات المختصة األخرى قبل إصدار تلك التراخيص وذلك طبقا للقوانين التي تنفذها 

 تلك الجهات.

علما بأن المرسوم بقانون آنف البيان قد أشار لتلك القوانين في ديباجته ولعله من أهم 

ع إليها هي "إدارة المرافئ البحرية" بوزارة تلك الجهات األخرى التي يتعين الرجو

المواصالت واالتصاالت و"قيادة خفر السواحل" بوزارة الداخلية ذلك أنه قد تمت 

اإلشارة إلى قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السالمة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 

تسجيل بشأن قواعد ال 1979( لسنة 20والمرسوم بقانون رقم ) 1978( لسنة 14)

 .2002( لسنة 013والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

( من 21/1الجدير بالذكر أنه طبقا لتلك القوانين المشار إليها أعاله وبخاصة المادة )

آنف البيان فإن ترخيص المالحة البحرية يكون  1978( لسنة 14المرسوم بقانون رقم )

نة واحدة كما أن تراخيص اإلبحار التي تصدرها قيادة خفر ساري المفعول لمدة س

 السواحل هي أيضا صالحة لسنة واحدة.



اإلبقاء على مدة تراخيص الصيد البحري لسنة واحدة يتيح لإلدارة فرصة أكبر  -4

لمراقبة تلك التراخيص من الناحية اإلدارية واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق 

 ري.المخالفين ألنظمة الصيد البح

فضال عما تقدم فإننا ال نرى أن اإلبقاء على مدة الترخيص على ما هي عليه )سنة 

 واحدة( سيشكل عبئا ماديا على كاهل الصيادين.

كما أن إبقاء مدة الترخيص البحري لسنة واحدة نرى أن فيه فوائد للصيادين وسالمتهم 

 لإلبحار.بحيث يتم فحص سفنهم بصورة دورية كل سنة للتأكد من صالحيتها 

هديا على ما تقدم، فإنه يتضح جليا بأن مدة ترخيص الصيد البحري التي حددتها المادة 

بسنة واحدة هي في واقع األمر متسقة  2002( لسنة 20( من المرسوم بقانون رقم )7)

ومرتبطة مع مدة الترخيص والخدمات التي تمنحها الجهات المعنية األخرى، وبالتالي 

ص تلك المدة سينتج عنه تضارب بشأن تلك التراخيص والخدمات فإن أي تعديل بخصو

المقدمة بموجبها، وحيث أن القانون قد أوجب على إدارة الثروة السمكية الرجوع إلى 

تلك الجهات الرسمية األخرى عند إصدار تراخيص الصيد البحري أو تجديدها فإن 

 نون النافذ.( كما جاء في القا7الوزارة ترى اإلبقاء على نص المادة )

 .دون تعديلالموافقة على مشروع القانون  جملس النوابتوصية 

 التمسك بالقرار السابق للمجلس. توصية اللجنة مبجلس الشورى

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق األول
 

 تقرير اللجنة
 
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
 



 

 

 م2020أكتوبر  26التاريخ: 

 (3التقرير رقم: )

 

 التقرير التكميلي للجنة املرافق العامة والبيئة
بشأن قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى حول مشروع قانون باستبدال 

بشأن تنظيم صيد واستغالل  2002( لسنة 20بقانون رقم )( من املرسوم 7املادة )
ومحاية الثروة البحرية )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من 

 جملس النواب املوقر(.
 

 دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي اخلامس

 

 : مقدمـة
عل  بن صاااااالا الراااااالا ر      ل  صاااااامع ال  ال  م، أرسللللل  2020اكتوبر  19بتاريخ  

( بشللللللل   3د  5ص ل م ب / ف  417إلى لجنة المرافق العامة والبيئة الخطاب رقم ) الشاااااااور 

مواصلل ة دراسللة مشللروقاا ال واتي  التل   يالا قيا الاراسللة لا  ال جنة م  دور ا تع اد ال للابق 

قرار   ل  الشااور  مو   قرار   ل  النواب بخرااو لاراسللت ا وإقااد ر رير بشلل ت ا ، ومن ا 

بشأن تنظ م ص د  2002( لسنة 20(  ن ال رسوم بقانون رقم )7 شروع قانون باستبدا  ال ادة )

واستغال  وم اية الثروة البحرية )ال  د ف  ضوء االقتراح بقانون "بر غته ال  دلة" ال قدم  ن 

ر رير يتضلللم  رأل ال جنة  ق ى أ  رتم دراسلللتإ وإباال المات اا وإقااد   ل  النواب ال وقر(،

 بش تإ ليتم قرضإ ق ى المج س.

 



 

 

 إجراءات اللجنة: -أوالً 
 لتنفيذ التك يف المذكور أقاه قاما ال جنة باإلجرالاا التالية:

 

أكتوبر  26راارسللللا ال جنة مشللللرون ال اتو  المذكور فل اجتماق ا النالد المنع ا بتاريخ  (1)

 م.2020

 

ل مشللللللرون ق ى الوثاتق المتع  ة بال رار موضللللللون الب د اط عا ال جنة أثنال دراسللللللت ا  (2)

 والاراسة والتل اشتم ا ق ى:

 ) رفق( الت رير ال ابق ل جنة ومرف ارإ. -

م م  دور ا تع اد الناتل 2020مارس  15( المنع اة بتاريخ 22مضبطة ج  ة المج س رقم ) -

 م  الفص  التشريعل الخامس.

 ) رفق(شؤو  المواتئ والماتة.  – رأل ويارة المواصاا وا رصا ا. -

شؤو  الزراقة والنروة الب رية.  –رأل ويارة األشغال وشؤو  الب اياا والتخطيط العمراتل -

 ) رفق(

 قرار مج س النواب ومرف ارإ. -

 

 

 

 

 



 

 

 مضر االجت اع  ن األ انة ال ا ة ل  ل  الشور :  (3)

 هيئة املستشارين القانونيني
 المستشار القانوني لشؤون اللجان عمراألستاذ عبدالرحيم علي 

 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 أول. السيد علي عباس العرادي

 

ا: مواد 
ً
 :2019مايو  05مشروع القانون كما وافق عليها جملس الشورى جبلسة ثاني

 النص النافذ
النص كما ورد من 

 احلكومة
 قرار جملس الشورى قرار جملس النواب

  س ى ال شروع

 

  س ى ال شروع

مشرون قاتو  رقم )( 

ل نة باستباال المادة 

( م  المرسوم 7)

( ل نة 20ب اتو  رقم )

بش   رن يم  2002

  س ى ال شروع

قاااارر الاااا اااا اااالاااا   -

ال وافقة على ال سااا ى 

ك ا ورد ف  ال شااااروع 

 بقانون.

  س ى ال شروع

مشرون قاتو  رقم )( 

ل نة باستباال المادة 

( م  المرسوم 7)

( ل نة 20ب اتو  رقم )

بش   رن يم  2002



 

 

 النص النافذ
النص كما ورد من 

 احلكومة
 قرار جملس الشورى قرار جملس النواب

واستغال وتماية صيا 

 .النروة الب رية

صيا واستغال وتماية 

 .النروة الب رية

 الديباجة 

ت   تما ب  قي ى آل 

 خ يفة

 م ك مم كة الب ري .

بعا ا طان ق ى 

 الاستور،

وق ى المرسوم ب اتو  

 2002( ل نة 20رقم )

بش   رن يم صيا 

واستغال وتماية 

النروة الب رية، المعال 

بالمرسوم ب اتو  رقم 

 ،2012( ل نة 45)

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

قرر ال  ل  ال وافقة 

على الديباجة ك ا 

وردت ف  ال شروع 

 بقانون.

 الديباجة

ت   تما ب  قي ى آل 

 خ يفة

 م ك مم كة الب ري .

بعا ا طان ق ى 

 الاستور،

وق ى المرسوم ب اتو  

 2002( ل نة 20رقم )

بش   رن يم صيا 

واستغال وتماية 

المعال النروة الب رية، 

بالمرسوم ب اتو  رقم 

 ،2012( ل نة 45)

( 2وعلى القانون رقم )

بشأن  2018لسنة 

قواعد التس  ل 

والسال ة الخاصة 

بالسفن الرغ رة 

ال  د  بال رسوم 



 

 

 النص النافذ
النص كما ورد من 

 احلكومة
 قرار جملس الشورى قرار جملس النواب

أقر مج س الشور  

ومج س النواب ال اتو  

صاقنا اآلرل تصإ، وقا 

 ق يإ وأصارتاه:

( لسنة 58بقانون رقم )

2018. 

أقر مج س الشور  

ومج س النواب ال اتو  

اآلرل تصإ، وقا صاقنا 

 ق يإ وأصارتاه:

 – 7 - ادة 

 

 

 

 

ماة الترخيص سنة 

ويجوي لإلدارة 

المختصة إصاار 

رراخيص لماة ر   ق  

سنة وف ا ل شروط 

واألوضان التل يصار 

 ب ا قرار م  الويير.

 ال ادة األولى

( 7المادة )يُ تبال بنص 

م  المرسوم ب اتو  رقم 

بش    2002( ل نة 20)

رن يم صيا واستغال 

، وتماية النروة الب رية

 النص اآلرل:

الترخيص ثاث ماة "

سنواا ويجوي لإلدارة 

المختصة إصاار 

رراخيص لماة ر   ق  

ثاث سنواا وف ا 

ل شروط واألوضان 

التل يصار ب ا قرار 

 م  الويير".

 ال ادة األولى

قرر ال  ل  ال وافقة 

على النص ك ا ورد ف  

  شروع القانون.

 ال ادة األولى

( 7المادة )يُ تبال بنص 

 م  المرسوم ب اتو  رقم

بش    2002( ل نة 20)

رن يم صيا واستغال 

، وتماية النروة الب رية

 النص اآلرل:

ماة الترخيص ثاث "

سنواا ويجوي لإلدارة 

وب د أخذ المختصة 

  وافقة ال هات ال  ن ة

إصاار رراخيص لماة 

ر   ق  ثاث سنواا 

وف ا ل شروط 



 

 

 النص النافذ
النص كما ورد من 

 احلكومة
 قرار جملس الشورى قرار جملس النواب

واألوضان التل يصار 

 ب ا قرار م  الويير".

 

 

 

 

 

 

 الثان ةال ادة 

ق ى رتيس مج س 

ك  -الويرال والويرال

رنفيذ –فيما يخصإ 

أتكام هذا ال اتو ، 

ويُعم  بإ م  اليوم 

التالل لتاريخ تشره فل 

 الجرياة الرسمية.

 ال ادة الثان ة

ال وافقة على ال ادة 

ك ا وردت ف  

 ال شروع بقانون.

 ال ادة الثان ة

ق ى رتيس مج س 

ك  -الويرال والويرال

رنفيذ –يخصإ فيما 

أتكام هذا ال اتو ، 

ويُعم  بإ م  اليوم 

التالل لتاريخ تشره فل 

 الجرياة الرسمية.

 

ا: رأي وزارة املواصالت واالتصاالت. 
ً
 شؤون املوانئ واملالحة. )مرفق( –ثالث

 

بينا الويارة أتإ بعا التن يق مع ويارة األشغال وشؤو  الب اياا والتخطيط العمراتل ممن ة 

فل شؤو  الزراقة والنروة الب رية ل وصول إلى رأل موّتا بش   ماة رراخيص الصيا وذلك فل 

( م  مشرون ال اتو  المذكور، فإ  الويارة رؤكا ق ى إب ال ماة الترخيص 7إطار دراسة المادة )

( م  المرسوم ب اتو  م   المناقشة، وذلك وف ا لألسباب 7سنة واتاة( ت ب الوارد فل المادة ))



 

 

ال اتوتية والموضوقية التل اشتم ا ق ي ا مذكرة رأل ال كومة ب ذا الخصوص، ولتوافق الماة 

  الم ررة مع التشريعاا وال واتي  األخر  ذاا العاقة.

 

ا: رأي وزارة األشغال وشؤون ا
ً
شؤون الزراعة  –لبلديات والتخطيط العمرانيرابع

 والثروة البحرية. )مرفق(
 

بينا الويارة أتإ بعا التن يق مع ويارة المواصاا وا رصا ا ل وصول إلى رأل موّتا 

( م  مشرون ال اتو  المذكور، فإ  7بش   ماة رراخيص الصيا وذلك فل إطار دراسة المادة )

المات اا ال اتوتية والموضوقية والرأل الذل اتت ا إليإ ال كومة  الويارة رؤكا رواف  ا التام مع

الموقرة وهيئة التشريع والرأل ال اتوتل بش   مشرون ال اتو  الماث ، ورت خص مرتياا الويارة 

 ممن ة فل شؤو  الزراقة والنروة الب رية بما ي ل:

  يتم  -كما قرف ا ال اتو -المختصة كافة التراخيص التل رصارها النروة ال مكية باقتبارها الج ة  -1

( ل نة 20إصاارها إ  بعا مواف ة "الج اا المعنية" وقا قرف ال اتو  "المرسوم ب اتو  رقم )

بش   رن يم صيا واستغال وتماية النروة الب رية" ر ك الج اا المعنية ب ت ا الوتااا  2002

ا فل تاود اختصاصار ا وم ؤوليار ا طب ًا ال كومية األخر  غير الويارة التل يتعي  الرجون إلي 

 ل  واتي  التل رنفذها.

أل إدارة النروة ال مكية –ويتطبق ما تصا ق يإ المادة أقاه م  ال اتو  فإ  "الج ة المختصة" 

يتعي  ق ي ا تي  إصاار رراخيص الصيا الب رل الرجون إلى الج اا المختصة األخر  قب   –

  ا ل  واتي  التل رنفذها ر ك الج اا.إصاار ر ك التراخيص وذلك طب

ق ما ب   المرسوم ب اتو  آتف البيا  قا أشار لت ك ال واتي  فل ديباجتإ ولع إ م  أهم ر ك الج اا 

األخر  التل يتعي  الرجون إلي ا هل "إدارة المرافئ الب رية" بويارة المواصاا وا رصا ا 



 

 

تإ قا رما اإلشارة إلى قاتو  ر جي  ال ف  ور ايا و"قيادة خفر ال وات " بويارة الااخ ية ذلك أ

( ل نة 20والمرسوم ب اتو  رقم ) 1978( ل نة 14شروط ال امة الصادرة بالمرسوم ب اتو  رقم )

( 013بش   قواقا الت جي  وال امة الخاصة بال ف  الصغيرة، المعال بالمرسوم ب اتو  رقم  1979

 .2002ل نة 

( م  المرسوم 21/1ت ك ال واتي  المشار إلي ا أقاه وبخاصة المادة )الجاير بالذكر أتإ طب ا ل

آتف البيا  فإ  ررخيص الماتة الب رية يكو  سارل المفعول لماة  1978( ل نة 14ب اتو  رقم )

 سنة واتاة كما أ  رراخيص اإلب ار التل رصارها قيادة خفر ال وات  هل أيضا صال ة ل نة واتاة.

اخيص الصيا الب رل ل نة واتاة يتيح لإلدارة فرصة أكبر لمراقبة ر ك التراخيص اإلب ال ق ى ماة رر -2

 م  الناتية اإلدارية وارخاذ اإلجرالاا الايمة فل تق المخالفي  ألت مة الصيا الب رل.

فضا قما ر ام فإتنا   تر  أ  اإلب ال ق ى ماة الترخيص ق ى ما هل ق يإ )سنة واتاة( سيشك  

 كاه  الصيادي . قبئا ماديا ق ى

كما أ  إب ال ماة الترخيص الب رل ل نة واتاة تر  أ  فيإ فواتا ل صيادي  وسامت م ب يد يتم 

 ف ص سفن م بصورة دورية ك  سنة ل ت كا م  صاتيت ا لإلب ار.

( م  7هايا ق ى ما ر ام، فإتإ يتضح ج يا ب   ماة ررخيص الصيا الب رل التل تادر ا المادة )

ب نة واتاة هل فل واقع األمر مت  ة ومرربطة مع ماة  2002( ل نة 20اتو  رقم )المرسوم ب 

الترخيص والخاماا التل رمن  ا الج اا المعنية األخر ، وبالتالل فإ  أل رعاي  بخصوص ر ك 

الماة سينتج قنإ رضارب بش   ر ك التراخيص والخاماا الم امة بموجب ا، وتيد أ  ال اتو  قا 

النروة ال مكية الرجون إلى ر ك الج اا الرسمية األخر  قنا إصاار رراخيص  أوجب ق ى إدارة

 ( كما جال فل ال اتو  النافذ.7الصيا الب رل أو رجاياها فإ  الويارة رر  اإلب ال ق ى تص المادة )

 



 

 

ا
ً
 :اللجنــة: رأي خامس
 

( لسااانة 20)(  ن ال رساااوم بقانون رقم 7 شاااروع قانون باساااتبدا  ال ادة ) راارسلللا ال جنة

بشأن تنظ م ص د واستغال  وم اية الثروة البحرية )ال  د ف  ضوء االقتراح بقانون "بر غته  2002

 .ال  دلة" ال قدم  ن   ل  النواب(

 

ييادة ماة  ال ادة األولىم  مادري ، رضللللمنا  -فضللللًا ق  الايباجة  - يتألف  شااااروع القانون

ى ثاث سللنواا با  م  سللنة واتاة، تيد تصللا ق ى الترخيص الممنوتة فل مجال ممارسللة الصلليا إل

بشلل   رن يم صلليا واسللتغال  2002( ل للنة 20( م  المرسللوم ب اتو  رقم )7أتإ )ي للتبال بنص المادة )

ماة الترخيص ثاث سنواا ويجوي لإلدارة المختصة إصاار رراخيص لماة وتماية النروة الب رية النص اآلرل "

 ال ادة الثان ة بينما جالا"(، وط واألوضللللان التل يصللللار ب ا قرار م  الوييرر   ق  ثاث سللللنواا وف ا ل شللللر

 رنفيذية.

 

منح أصل اب رراخيص الصليا فترة يمنية كافية لمباشلرة أتشلطت م يهدف  شاروع القانون للى 

لإلدارة بمروتة، م  غير أ  يشللللك  رجايا الترخيص قات ًا دو  ذلك، مع اإلب ال ق ى ال لللل طة الت ايرية 

المختصة فل إصاار رراخيص لماة ر   ق  ثاث سنواا وف ًا ل شروط واألوضان التل يصار ب ا قرار 

فيف الضغط ق ى الج اا التنفيذية الم ؤولة ق  إصاار التراخيص بصفة دورية م  الويير، وكذلك رخ

 سنوية. 

 



 

 

ا تع اد العادل م فل دور 2019فبراير  12وكا  مج س النواب الموقر قا أصار قراره بج  ة 

 األول م  الفص  التشريعل الخامس بالمواف ة ق ى مشرون ال اتو  بالصيغة الواردة بالمشرون.

 

 م2019 ايو  5على   ل  الشور  ال وقر أصدر قراره ب لسة ولا  قرض مشرون ال اتو  

تو  م  تيد فل دور ا تع اد العادل األول م  الفص  التشريعل الخامس بالمواف ة ق ى مشرون ال ا

 ولقد أجر    ل  الشور  بتلك ال لسة ت ديالت على الديباجة وال ادة األولى  نه كالتال :المباأ، 

بش   قواقا الت جي  وال امة الخاصة بال ف   2018( ل نة 2أضاف المج س ال اتو  رقم ) -1

 ، إلى الايباجة.2018( ل نة 58الصغيرة المعال بالمرسوم ب اتو  رقم )

إلى تص المادة األولى م  المشرون ب يد  وب د أخذ  وافقة ال هات ال  ن ة"المج س قبارة "أضاف  -2

 وب د أخذ  وافقة ال هات ال  ن ةأصبح النص كاآلرل: " ماة الترخيص ثاث سنواا ويجوي لإلدارة المختصة 

   الويير".إصاار رراخيص لماة ر   ق  ثاث سنواا وف ا ل شروط واألوضان التل يصار ب ا قرار م

 

( م  82إلقادة الن ر فيإ قما بنص المادة ) أع د  شروع القانون للى   ل  النواب ال وقر

م ق ى قراره ال ابق، مع إقادة مشرون 2020يناير  21الاستور، تيد أصر مج س النواب بج  ة 

 ر.( م  الاستو84ال اتو  إلى مج س الشور  ل ن ر فيإ ل مرة الناتية قما بنص المادة )

 

، واط عا ق ى قرار مج س النواب الموقر ومرف ارإ، تدارست الل نة  شروع القانون ال  روض

م فل دور ا تع اد العادل األول م  2019مايو  05وق ى مضبطة ج  ة مج س الشور  المؤرخة 

م؛ وبعا ا طان 2020مارس  15الفص  التشريعل الخامس، وق ى مضبطة الج  ة المنع اة بتاريخ 

مات اا الج اا المعنية، وبعا رااول وربادل وج اا الن ر بش تإ بيّ  أص اب ال عادة أقضال  ق ى

 ال جنة، فل تضور الم تشار ال اتوتل ل جا ، ف ا اتت ا ال جنة إلى المات اا اآلرية:



 

 

: ( م  الاستور ق ى أتإ "لمج س النواب أ  يرفض أل رعاي  ق ى مشرون 84رنص المادة ) أوالا

أقره مج س الشور  وأ  يصر ق ى قراره ال ابق دو  إدخال أية رعاياا جاياة ق ى مشرون قاتو  

ال اتو ، وفل هذه ال الة يُعاد المشرون إلى مج س الشور  مرة ثاتية ل ن ر فيإ، ولمج س الشور  أ  

 ي ب  قرار مج س النواب أو أ  يصر ق ى قراره ال ابق".

 

النواب ل تعاياا التل أجراها مج س الشور  واإلصرار ق ى ومفاد ذلك أتإ فل تالة رفض مج س 

أتا  -ل ن ر فيإ ل مرة الناتية -قراره ال ابق، فإ  لمج س الشور  قنا قودة مشرون ال اتو  إليإ

 الخياري :

 قبول قرار مج س النواب. الخيار األول:

 إصرار مج س الشور  ق ى قراره ال ابق. الخيار الناتل:

 

ال جنة األخذ بالخيار الناتل المتمن  فل إصرار مج س الشور  ق ى قراره ال ابق  ولذا ف ا ارر ا

 لألسباب اآلرية:

بش   قواقا الت جي  وال امة  2018( ل نة 2أ  قرار مج س الشور  بإضافة ال اتو  رقم ) -1

 رية:الخاصة بال ف  الصغيرة إلى الايباجة قا جال متف ًا وص يح تكم ال اتو ، وذلك لألسباب اآل

بش   رن يم صيا واستغال وتماية النروة الب رية  2002( ل نة 20أ  المرسوم ب اتو  رقم ) .أ

بش   قواقا الت جي  وال امة  1979( ل نة 20قا تص فل ديباجتإ ق ى المرسوم ب اتو  رقم )

اقا بش   قو 2018( ل نة 2( م  ال اتو  رقم )22الخاصة بال ف  الصغيرة، الذل أُلِغَل بالمادة )

الت جي  وال امة الخاصة بال ف  الصغيرة. وم  ثَمَّ وجبا إضافة هذا ال اتو  األخير إلى 

 الايباجة.



 

 

بش   رن يم صيا واستغال وتماية  2002( ل نة 20( م  المرسوم ب اتو  رقم )2أ  المادة ) .ب

النروة الب رية الوارد فل الفص  الناتل ر ا قنوا  "الترخيص" قا أشارا فل ف رر ا األولى 

إلى قاتو  الت جي  وال امة الخاصة بال ف  الصغيرة، وم  ثم فإ  ال جنة رتم ك ب رار مج س 

بش   قواقا الت جي  وال امة الخاصة بال ف   2018( ل نة 2ال اتو  رقم )  بإضافة الشور

 الصغيرة، إلى الايباجة.

 

إلى مشرون ال اتو ،  "بعا أخذ مواف ة الج اا المعنية"إ  قرار مج س الشور  بإضافة قبارة   -2

 قا جال فل م  إ لاقتباراا التالية:

بش   رن يم صيا واستغال وتماية  2002( ل نة 20) ب اتو  رقم( م  المرسوم 1أ  المادة ) .أ

النروة الب رية، قا قّرفا الج اا المعنية ب ت ا "الوتااا ال كومية األخر ، غير الويارة، 

التل يتعيّ  الرجون إلي ا فل تاود اختصاصار ا وم ؤوليار ا طب ًا ل  واتي  التل رنفذها"، وهو 

 ك الج اا ل  صول ق ى مواف ت ا إلصاار رخصة األمر الذل مفاده ضرورة الرجون إلى ر

 الصيا.

بش   رن يم صيا  2002( ل نة 20أ  هناك العايا م  النصوص الواردة بالمرسوم ب اتو  رقم ) .ب

(، 2واستغال وتماية النروة الب رية رُوجب الرجون إلى هذه الج اا المعنية ومن ا المواد )

د( األمر الذل مفاده ضرورة الرجون إلى هذه /36)(، 26(، )25(، )23(، )21(، )16(، )12)

 الج اا ألخذ مواف ت ا قب  إصاار رراخيص الصيا.

 

اختاف المج  ي  تول مشرون ال اتو  أ  إصرار مج س الشور  ق ى قراره ال ابق مؤداه  ثان اا:

( م  الاستور، 85ل مرة الناتية، وصو  لعرض المشرون ق ى المج س الوطنل قما بنص المادة )

بما قا ي فر قنإ ب ال ماة ررخيص الصيا سنة واتاة طب ا ل نص النافذ، وهو ما يتفق ورأل غالبية 



 

 

م، ويتفق أيضا مع آرال الج اا 2020 مارس 15أقضال مج س الشور  بج  تإ المنع اة بتاريخ 

المعنية المذكورة بصار الت رير، ويتفق كذلك مع ماة ررخيص الماتة ل ف  الصيا )سنة واتاة( 

، كما أ  هناك 2018( ل نة 2( م  قاتو  ر جي  ال ف  الصغيرة رقم )10قما بنص المادة )

ماة ررخيص الصيا ق ى الن و اررباطا وثي ا بي  ماة ررخيص سف  الصيا )ررخيص الماتة( و

بش   رن يم صيا واستغال  2002( ل نة 20( م  المرسوم ب اتو  رقم )13( و)6المبي  بالمادري  )

 وتماية النروة الب رية.

 

وبنال ق ى ما ر ام فإ  ال جنة رتم ك بال رار ال ابق لمج س الشور ، وما أجراه م  

 م.1920مايو  05رعاياا بج  تإ المنع اة بتاريخ 

 

 

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -سادس

( م  الات ة الااخ ية لمج س الشللللور ، ارف ا ال جنة ق ى اختيار 39إقما ً لنص المادة )

 ك  م :

ا.  ج  ة  ح د ج  ة الك بــــ  -1 ا أصل ـــــــا   قررا

ا امت اط ـــاا.  رضا لبراه م عبدهللا  نفردي -2   قررا

 

 

 



 

 

ا
ً
 توصيـة اللجنـة: -سابعـ
فل ضول المناقشاا واآلرال التل أبايا أثنال دراسة مشرون ال اتو ؛ فإ  ال جنة روصل      

 باآلرل:

 

م ف  ا أجراه  ن 2019 ايو  05الت سك بالقرار السابق ل  ل  الشور  ب لسته ال ن قدة بتاريخ  -

(  ن 7استبدا  ال ادة ) شروع القانون ب ت ديالت على الديباجة وعلى نص ال ادة األولى  ن

بشأن تنظ م ص د واستغال  وم اية الثروة البحرية )ال  د  2002( لسنة 20ال رسوم بقانون رقم )

 .ف  ضوء االقتراح بقانون "بر غته ال  دلة" ال قدم  ن   ل  النواب(

 

 واأل ر   روض على ال  ل  ال وقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 

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

 

 



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق الثاين
 

 رأي وزارة املواصالت واالتصاالت
 شؤون املوانئ واملالحة.

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس

 







 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 لثاملرفق الثا
رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات 

 والتخطيط العمراين
 (شؤون الزراعة والثروة البحرية) 

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس



۳٤۳ و و ش ن

۲۱ أبریل ۲۰۲۰م









 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الرابعاملرفق 
تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة )السابقة( 

 ومرفقاته
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس
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  3د  5/ ف  ل م ب  ص 417الرقم: 
م  2020أكتوبر  19التاريخ:   

 

 سعادة الدكتور حممدعلي حسن علي   احملرتم

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 

 إشااااالى  إااااااب اااااايف ى تمااااااث  ي اااااا  ت  يخ ل ااااا   ا ااااال    ي   ااااا   خااااالى  

م  خصاااا ا ت  دااااام رى ااااام تناااايف  لز  ا اااا      ااااا      ااااا  2020أكخاااا  يف  18 

 اي   ا ىس ا ى ا  خمم  ي ايف  تن ر ى      لر  اسل ق.

 يفياااااب  اخمااااايفم  ا ااااا  ر  اخ ااااالى يف  يخ ا ااااام  خاااااا   ينااااايف  لز   ااااا      

 ىف هااال إاي ااال  ً هيااا    لرى يهااال  ااااب يااا   س أ  ااالس ياسااالز  ي اااا   ا لرتااام ت 

 أاصله ثالثم أال يع تن ًلى خ .ت    

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
 

 علي بن صاحل الصاحل
 رئيس جملس الشورى

 المرفق: 
 كشف بالموضوعات لدى اللجنة -
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 جلنة املرافق العـامة والبيئة املوضوعات قيد الدراسة لدى
 

  ي ض ع ًلى    لحلام  اسل  م  

10 /02/2020 
م  1٩٩٦( اسااا م 2تنااايف ع اااال  ي  خ ااا  ا   اااو أحمااالم  ييفاااا م   ااال  ي ىاااام   

 ناااإي إشاااطلس  اعااايف)  ا لتااام   ي ااا  ت ضااا ق   ااااج س   ااال  ي  ي ااا م تااان ت اااا  
  ان ىى(

18/03 /2020 
م  2002( اسااا م  20(( تااان  ييفاااا م   ااال  ي ىاااام  ٧(تنااايف ع اااال  ي  لاااااة  س  يااالر  

  ااااااخطالس  ح ل ااااام  ااااااع    اةءيف ااااام   ي ااااا  ت ضااااا ق  ناااااإي ً يااااايم داااااي  
   اج س   ل  ي " صيطخ   ي  ام"  ي  م تن ت ا   ا   ب

02 /03/2020 
( اساااا م  2٩تناااايف ع ااااال  ي  اداااا  ى  ا اااال  ي  اةءاااايفم   ييف فااااق اا يفااااا م ىااااام( 

 م. 2018

04/03 /2020 

( اسااا م  2٥ تنااايف ع اااال  ي  خ ااا  ا  يااالر   اسلراااام تااان  ييفاااا م   ااال  ي ىاااام  
م  ناااااإي ًءصااااايا كاتااااام إ نااااالق  ًعااااا  يف  اة يااااام  اخءخيااااام ت ت ااااال ق  201٥

 اخ  اااو   تنااايف ع اااال  ي  اضااالفم ف ااايف  ي  ااا   إااااب  يااالر   ا ل يااام تااان  ييفاااا م 
م  ناااإي ًءصااايا كاتااام إ نااالق  ًعااا  يف  اة يااام  201٥( اسااا م  2٥  ااال  ي ىاااام  

ر   ا ل يااااام تااااان  اخءخيااااام ت ت ااااال ق  اخ  اااااو   تنااااايف ع اااااال  ي  خ ااااا  ا  يااااال
م  ناااإي ًءصااايا كاتااام إ نااالق  ًعااا  يف  201٥( اسااا م  2٥ ييفاااا م   ااال  ي ىاااام   

 - اة ياااام  اخءخياااام ت ت اااال ق  اخ  ااااو   ي اااا     اااالق  اااااب   اج حاااالز   اااا     
  ي  تم تن ت ا   ا   ب. - صيطهل  ي  ام

0٩/02 /2020 
م  ناااإي  2014( اسااا م  3٧تنااايف ع اااال  ي  خ ااا  ا   اااو أحمااالم  ا ااال  ي ىاااام   

 ً ياااايم   اياااام  اااااخخيف ح  ايفتاااالس  اةءيف اااام   ي هاااال  ي اااا  ت ضاااا ق   اااااج س
 .  ل  ي " صيطخ   ي  ام"  ي  م تن ت ا   ا   ب(
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