
 

 

 م.۲۰۲۱نوفمبر   ۳۰التاریــــــخ:  

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر 

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   
 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،
 

ــارة إلى   اإلشـــ الیكم رقم  ـب أكتوبر   ۲٥المؤرخ في    )٤د  ٥ص ل م ب / ف    ٦٥۹(خطـاب مـع

ــأن المادة  على اســـترداد لجنة المرافق العامة والبیئة لتقریرھا    موافقة المجلس، المتضـــمن  ۲۰۲۱ بشـ
ــتحدثة رقم ( ــافتھا اللجنة إلى المادة الثالثة من   ۱۲المسـ ــروع قانون رقم(مكرًرا) التي أضـ )  .. مشـ

بـشأن تنظیم ـصید واـستغالل   ۲۰۰۲) لـسنة ۲۰) بتعدیل بعض أحكام المرـسوم بقانون رقم (..لـسنة(
المقدمة من مجلس    -بصیغھا المعدلة    -(المعد في ضوء االقتراحات بقوانین    وحمایة الثروة البحریة

 لعرضھ على المجلس الموقر. اوإعداد تقریر بشأنھدراسة المادة إلعادة  ،النواب)

  برجاء   ،المذكورةالمادة    للجنة بشأن  التقریر التكمیليیطیب لي أن أرفع إلى معالیكم  فإنھ  

 التفضل بالنظر والتوجیھ باتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،، 
 

 الدكتور حممد علي حسن علي 

 رئيــس جلنــة املرافـق العامـة والبيئة
                                                            

 المرفقات:

 ملخص تنفیذي لتقریر اللجنة. -
 تقریر اللجنة. .۱
 .مشروع القانونالمعادة من  بالمادةجدول  .۲
قرار وزیر األشــغال وشــؤون البلدیات والتخطیط العمراني بشــأن ضــوابط  .۳

 آخر.واجراءات نقل رخص الصید البحري من شخص إلى 



الرقم: 659 ص ل م ب/  ف5 د٤ 

التاريخ: 25 أكتوبر 2021م 



احملرتم      حممد علي حسن علي سعادة الدكتور  

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،  

ماااو دار اقاد ااااد الدااااد  الرابااا  إشاااارل إلااا  قااارار استهاااث ل ةه ااات  ال ال ااا  
  باسواف اااا  م2021أكتااااوبر  24اسند ااااتل بتاااااريخ مااااو الالااااع اللخااااريد  ال ااااامث  

امل اس اااتاتع  ااسداااادل ماااو  12عهااا  ااااالداد الت ريااار ال ااااص بخااا   اساااادل   مكااارر 
بخااا    2002مل ل ااان  20م  مخاااراا قاااااو  بتداااتيع بداااو أبكاااام اسرااااوم ب اااااو  رقااا

تنظاااايم واااايت اااااااتلرثل ابلاياااا  الاااا ال الالارياااا    اسداااات ل  ااااو  اققلابااااا  
سزياااات مااااو   اذلاااا  اس تماااا  مااااو متهااااث النااااوابمل -بلاااايلملا اسدتلاااا   -ب ااااواا  
 التراا .

باسواف اااا  عهاااا  اهااااق اااااالداد الت رياااار اساااا كور  عهاااا  أ  أاد إفااااادتكم 
امل مكااار 12تاااتم إعاااادل درااااا  اساااادل   آااااا  الااا كر  اإعاااتاد ت ريااار  اس اااتاتع ر 

 تاري  . أاابي  موبخ املا لدر   عه  استهث خرثل موعت أقلاه عرثع  

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،، 

 علي بن صاحل الصاحل 
رئيس جملس الشورى 



 

ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 (تقرير تكميلي)   جلنة املرافق العامة والبيئةلخ

 وان ــــــــالعن

ا) المستحدثة ١٢المادة (   المعادة من، مكرر�
وع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعد�ل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ) لسنة ٢٠م�ش

وة    ٢٠٠٢ ال�� وحما�ة  واستغالل  ص�د  تنظ�م  ضوء  �شأن  ي 
�ض (المعد  البح��ة 

ض  احات بقوانني  المقدمة من مجلس النواب).  –بص�غها المعدلة  –االق�ت

 الموقر  مجلس النواب أصل مشروع القانون

 اإلحالة إىل اللجنة 
 ٢٠٢١أ�ت��ر  ١٧

داد و ( ي  تق��ر اللجنة من المجلس تم اس�ت
 أ�ت��ر)  ٢٥�ض

 انتهاء اللجنة من املناقشة 
  ٢٠٢١ نوفم�ب  ١

داد تم انتهاء اللجنة من المناقشة (  )٢٠٢١ نوفم�ب  ٢٩و�عد االس�ت

 ٦ عدد االجتماعات

 مضمونه

� توف�ي الع�ش ال���م أل�ة المتو�ض عن ط��ق نقل ترخ�ص الص�د  تهدف المادة إ 
إ� الزوجة واألبناء القّ� حال وفاة موّرثهم (المرّخص له) إذا لم �كن لهم دخل آخر 

الص�د  الق�  بقصد  ،  سوى  واألبناء  الزوجة  وحما�ة  االجتما�ي  الضمان  تحقيق 
ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة، ول�س الهدف من هذا النص تور�ث رخصة الص�د 

 بل هو ضمان حما�ة الزوجة واألوالد الق�. 

 مادة واحدة  بنيته

 رأي احلكومة املوقرة

، أن هناك قرارا� معدا� من  ي
أفادت وزارة األشغال وشؤون البلد�ات والتخط�ط العمرايض

الوزارة س�صدر �شأن ضوابط و�جراءات نقل رخص الص�د البحري من شخص إ� 
ي حال وفاة حاملها إ� أحد الورثة، وتضمن الضوابط 

آخر نظم ف�ه آل�ة نقل الرخصة �ض
اطات الالزمة لذلك. وأوضحت ال  عن واالش�ت

�
وزارة أن القرار عند صدورە س�كون كاف�ا

   هذە المادة.  إلقرار الحاجة 
ي  القرار  = مالحظة/ صدر 

 (مرفق)  ٢٠٢١نوفم�ب  ٢٣المشار له من قبل الوز�ر �ض

 توصية اللجنة 

" : ي
استثناًء من أحكام  انتهت اللجنة إ� إعادة ص�اغة المادة المذكورة لتكون كاآليت

القّ�   األبناء  أو  الزوجة  إ�  خ�ص  ال�ت ُينقل  القانون،  ممثلهم - هذا  ط��ق  عن 
ي 
أن   -القانويض الص�د، ع�  هو  الوح�د  دخلهم  وكان مصدر  له،  المرّخص  تو�ض  إذا 

مسؤوليته  وع�  بنفسه،  الص�د  مهنة  �مارس  ي  بح��ىض عنهم  خ�ص  ال�ت �ستعمل 
 الشخص�ة. 

التنف� الالئحة  واإلجراءات وتحدد  وط  ال�ش القانون  لهذا  المنفذة  والقرارات  ذ�ة 
 ". الالزمة لذلك

 
 

 



 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
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  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م۲۰۲۱نوفمبر  ۲۹التاریخ: 
 ) ٥التقریر رقم: (

 

  التقرير التكميلي

 لجنة املرافق العامة والبيئة ل 

ا)  ١٢املادة (بشأن 
ً
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام من  املعادة املستحدثة ومكرر

بشأن تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثروة البحرية (املعد   ٢٠٠٢) لسنة ٢٠املرسوم بقانون رقم (

 املقدمة من جملس النواب). –ها املعدلة بصيغ –يف ضوء االقرتاحات بقوانني 

 
;ÍÄ]¬’\;Ä]Œ¬›ˆ\;ÑÂÄ√d\Ö’\;äŸ]£\;È¬ÁÖçi’\;◊ë ’\;flŸ;

 

 مقدمـة:  

أعاد   ۲۰۲۱أكتوبر  ۱۷بناء على قرار مكتب المجلس في جلســـتھ الثانیة المنعقدة بتاریخ 

بموجب الخطاب رقم  علي بن صــالح الصــالح رئیس مجلس الشــورىالســید  المعالي  صــاحب 

ــأن   إلى لجنة المرافق العامة والبیئة  )٤د ٥ص ل م ب / ف   ٦٥۱( ــابقة بشــ تقریر اللجنة الســ
مـشروع قانون المادة الثالثة من  التي أضـافتھا اللجنة إلىمكرًرا)   ۱۲(رقم  المـستحدثة المادة  

بشـأن تنظیم  ۲۰۰۲) لسـنة ۲۰) بتعدیل بعض أحكام المرسـوم بقانون رقم (..) لسـنة(..رقم(
ھا المعدلة  بصیغ  -ي ضوء االقتراحات بقوانین (المعد ف  الثروة البحریةصید واستغالل وحمایة  

ا إلعادة النظر في تقریرھا السابق   ،المقدمة من مجلس النواب) - وإعداد تقریر بشأنھ متضمنــــً

 رأي اللجنة لعرضھ على المجلس الموقر.
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ً
 إجراءات اللجنة:   -أوال

 اللجنة باإلجراءات التالیة:لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت  
 

 ھا:اتتدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماع )۱(

 الفصل  الدور  التاریخ رقم االجتماع 

 ٥ ۳ م ۲۰۲۱ أبریل ۱۹ ۲۸

 ٥ ۳ م ۲۰۲۱ أبریل ۲٦ ۲۹

 ٥ ٤ ۲۰۲۱أكتوبر  ۱۹ ۲

 ٥ ٤ ۲۰۲۱نوفمبر  ۱ ٤

 ٥ ٤ ۲۰۲۱نوفمبر  ۱٥ ٦

 ٥ ٤ ۲۰۲۱نوفمبر  ۲۹ ۸
 
 

على  القانون المذكورمشـروع  مكرًرا) من   ۱۲(المسـتحدثة  للمادة اطلعت اللجنة أثناء دراسـتھا  )۲(

وعلى مداخالت أصـحاب م  ۲۰۲۱أبریل  ۱۸  المنعقدة بتاریخ مضـبطة الجلسـة السـابعة والعشـرین

 السعادة أعضاء المجلس الموقر.
 

، (عن بعد)  ۲۰۲۱أبریل    ۱۹المنعقد بتاریخ )  ۲۸(رقم وبدعوة من اللجنة حـضر اجتماعھا   )۳(
 :أصحاب السعادة  كل من

 الصفة  االسم
 النائب الثاني لرئیس مجلس الشورى األستاذة جمیلة علي سلمان 
 عضو مجلس الشورى  األستاذ علي عبدهللا العرادي

 
 

 من: م كل ۲۰۲۱نوفمبر  ۱بتاریخ ) ٤(رقم وبدعوة من اللجنة حضر اجتماعھا  )٤(

 البلديات والتخطيط العمرانيوزارة األشغال وشؤون 
 وزیر األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني  سعادة السید عصام بن عبدهللا خلف 

 وكیل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحریة  د. نبیل محمد أبو الفتح 
 وكیل الوزارة لشؤون األشغال  م. أحمد عبدالعزیز الخیاط
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 الوكیل المساعد للخدمات البلدیة المشركة  م. شوقیة إبراھیم حمیدان
 مدیر إدارة الرقابة البحریة  خالد عبد� الشیراوي

 لفة تقدیر رسوم البنیة التحتیةرئیس لجنة ك المھندس خالد أحمد األنصاري
 المستشار القانوني بشؤون البلدیات  عبدالفتاح حلمي الصالحي 
 القانوني بشؤون الزراعة والثروة البحریة المستشار  محمد األمین حسن الصادق

 شؤون جملسي الشورى والنواب وزارة 
 أخصائي تنسیق ومتابعة أول السیدة رباب عبدهللا العالي 

 

 : كل من حضر االجتماع من األمانة العامة لمجلس الشورىو  )٥(

 هيئة املستشارين القانونيني
 . القانونيالمستشار  األستاذ عبدالرحیم علي عمر

 . أول باحث قانوني السید علي نادر الـسلوم
 إدارة شؤون اللجان 

 .شرف شؤون اللجانمالمكلف بأعمال  علي جواد القطان السـید 
 أمین سر لجنة. السیدة دانة إبراھیم الشیخ

 إدارة العالقات واإلعالم 
 .وتواصل أخصائي إعالم السید صادق جعفر الحلواجي

 .وتواصل أخصائي إعالم عبدالجلیل  ءالسیدة سما
 

ا: رأي وزارة 
ً
 :وشؤون البلديات والتخطيط العمرانياألشغال ثاني

سعادة  لدى   العمراني  وزیر حضور  والتخطیط  البلدیات  وشؤون  والمختصین   األشغال 

المقترح   )۱۲( أفادوا بأن نص المادة  ،  ۲۰۲۱نوفمبر    ۱اجتماع اللجنة المنعقد بتاریخ  بالوزارة،  

بشأن تنظیم   ۲۰۰۲لسنة    )۲۰(من المرسوم بقانون رقم    )۱۳و    ۱۲(یتعارض مع نص المادتین  

حیث أن تراخیص الصید شخصیة وال یجوز التنازل عنھا  وحمایة الثروة البحریةصید واستغالل 

ه التراخیص تلغى في حالة نقلھا من شخص إلى آخر دون الحصول على موافقة  كما أن ھذللغیر  

یجب توافرھا عند إصدار رخصة الصید مبینة في    اا أن ھناك شروطً ، وأضافواإلدارة المختصة

مرسوم بقانون وھي ال تنطبق على الزوجة واألبناء القصر، وأضافوا أن ھناك من ھذا ال  )٦(المادة  
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ضوابط وإجراءات نقل رخص الصید البحري من شخص  بشأن  معد من الوزارة  مشروع قرار  

آخر الماد  إلى  فیھ  انظمت  الرخصة  ة  نقل  حامللثانیة  وفاة  وھا  في حال  الورثة  أحد  وضعت إلى 

أن یكون الطلب ، وللفریضة الشرعیة  اتقدیم الطلب من أحد الورثة وفقً أن یتم  :  لذلك ھيضوابط  

إلى أحد الورثة   غبتھم في نقل الرخصة ربتوكیل رسمي وإقرار من بقیة الورثة بما یثبت    امشفوعً 

یجب أن تتوافر في الشخص الوارث المطلوب نقل الرخصة إلیھ، ، وأنھ  طبقا للفریضة الشرعیة

) من المرسوم ٦لممارسة الصید البحري المنصوص علیھا في المادة (  االشتراطات الالزمةكافة  

) رقم  لسنة  ۲۰بقانون  والقرارات   ۲۰۰۲)  البحریة  الثروة  واستغالل وحمایة  تنظیم صید  بشأن 

 كما نظمت فیھ المادة الثالثة نقل الرخصة إلى غیر األقارب والورثة. لھ. االصادرة تنفیذً 

 

كما اطلعت اللجنة على قرار سعادة وزیر األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني  

نقل    ۲۰۲۱نوفمبر    ۲۳تاریخ  ب الصادر    ۲۰۲۱لسنة    ۳۲۲رقم  " وإجراءات  ضوابط  بشأن 

 . )مرفق رخصة الصید البحري من شخص إلى آخر" ( 

 

 

 ثا
ً
 ا: رأي اللجنــة:لث

التي أضافتھا  مكرًرا)    ۱۲(رقم  المستحدثة  المادة    السابقة بشأنتقریر اللجنة    تدارست اللجنة

الثالثة من  اللجنة   المادة  المرسوم إلى  أحكام  بتعدیل بعض   (  ) ) لسنة   ) قانون رقم  مشروع 
(المعد في   بشأن تنظیم صید واستغالل وحمایة الثروة البحریة  ۲۰۰۲) لسنة  ۲۰بقانون رقم (

وذلك بناء على   ،المقدمة من مجلس النواب)  – المعدلة  بصیغھا    – ضوء االقتراحات بقوانین  

بتاریخ   المنعقد  الثاني  اجتماعھ  في  المجلس  في   ۱۷قرار مكتب  النظر  إعادة  أكتوبر بخصوص 

 تقاریرھا من اللجنة السابقة.عدت الموضوعات التي أُ 

من دور  بجلستھ السابعة والعشرین  وكان المجلس الموقر قد ناقش مشروع القانون المذكور  

حیث تمت م  ۲۰۲۱أبریل    ۱۸المنعقدة بتاریخ    االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشریعي الخامس
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لتوصیة اللجنة، فیما عدا المادة   االموافقة على مشروع القانون من حیث المبدأ وعلى مواده طبقً 

 ) المشار إلیھا، والتي أعیدت إلى اللجنة لمزید من الدراسة. ا مكررً  ۱۲(

األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط المادة المذكورة مع المختصین بوزارة    ت اللجنةناقش

وتبادل وجھات النظر  م وبعد تداول  ۲۰۲۱نوفمبر    ۱  بتاریخالمنعقد  الرابع    ھافي اجتماع  العمراني

اللجنةھا  بشأن أعضاء  السعادة  أصحاب  وبین  والعشرین ،  السابعة  الجلسة  مضبطة  مطالعة  بعد 

الثالث في الفصل التشریعي الخامس، العادي  من دور االنعقاد    م۲۰۲۱أبریل    ۱۸المنعقدة بتاریخ  

بشأن   األعضاء  السعادة  أصحاب  المذكورةومداخالت  المستشار  وبعد  ،  المادة  برأي  االستئناس 

"استثناًء من أحكام ھذا لتكون كاآلتي:    المادة المذكورةإعادة صیاغة  اللجنة إلى  انتھت    القانوني،

إذا توفى    -عن طریق ممثلھم القانوني-  األبناء القّصر   و أالقانون، یُنقل الترخیص إلى الزوجة  

المرّخص لھ، وكان مصدر دخلھم الوحید ھو الصید، على أن یستعمل الترخیص عنھم بحریني 

   یمارس مھنة الصید بنفسھ، وعلى مسؤولیتھ الشخصیة.

الالزمة   واإلجراءات  الشروط  القانون  لھذا  المنفذة  والقرارات  التنفیذیة  الالئحة  وتحدد 

 .  لذلك"

العیش الكریم ألسرة المتوفى عن طریق نقل ترخیص الصید توفیر  إلى  نص  ھذا الیھدف  و

 إلى الزوجة واألبناء القّصر حال وفاة موّرثھم (المرّخص لھ) إذا لم یكن لھم دخل آخر سوى الصید

بقصد تحقیق الضمان االجتماعي وحمایة الزوجة واألبناء القصر ووقایتھم من براثن الفقر والفاقة، 

 ریث رخصة الصید بل ھو ضمان حمایة الزوجة واألوالد القصر. الھدف من ھذا النص تو ولیس

 

 وقد استندت اللجنة في ذلك إلى المبررات اآلتیة:

 ) من الدستور على أنھ:٥تنص المادة ( :أوالً 

تكفل الدولة تحقیق الضمان االجتماعي الالزم للمواطنین في حالة الشیخوخة أو   -ج  ....  -ب....  أ"

العمل أو الیتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤّمن لھم خدمات التأمین االجتماعي المرض أو العجز عن  

 ....". -. دوالرعایة الصحیة، وتعمل على وقایتھم من براثن الجھل والخوف والفاقة
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الكاملة وكفل تحقیق الضمان االجتماعي ألفرادھا في  ومفاد ذلك أن الدستور أولى األسرة الرعایة 

الشیخوخة أو المرض أو العجز أو الیتم أو الترمل أو البطالة وكفل حمایتھم ووقایتھم من براثن  حالة  

 الفقر والفاقة. 
 

) لسنة ۲۰المرسوم بقانون رقم (استثناء من أحكام  جاء    ،مكرًرا) المستحدث   ۱۲نص المادة (أن  :  ا انیً ث

الزوجة    إلى  بخصوص نقل رخصة الصید،  بشأن تنظیم صید واستغالل وحمایة الثروة البحریة  ۲۰۰۲

 . ورثة المتوفى "المرخص لھ" بمزاولة مھنة الصید، واألبناء القّصر
 

وعدم  (المرخص لھ)  األبناء القّصر مشروط بوفاة رب األسرة    و أأن نقل الرخصة إلى الزوجة    :ا ثالثً 

الترخیص بمعرفة   بحریني یمارس وجود دخل أو مصدر رزق لھم سوى الصید وبشرط استعمال 

 مھنة الصید بنفسھ.
 

األبناء القّصر ھو  أو  أن من یمارس مھنة الصید بمقتضى الترخیص الصادر لصالح الزوجة    :ا رابعً 

 الذي یتحمل كافّة اآلثار المدنیة والجنائیة الناشئة عن استعمالھ للرخصة. 
 

أما إذا دون غیرھم،  ) المستحدثة تستفید منھ الزوجة واألبناء القّصر فقط،  ۱۲أن حكم المادة (  :ا خامسً 

للقواعد العامة إذا ما توافرت فیھ    انقل الرخصة إلیھ طبقً   ، فیجوزكان من بینھم من بلغ سن الرشد 

الصادر من سعادة وزیر   ۲۰۲۱لسنة    ۳۲۲على النحو الذي نظمھ القرار رقم  ،  اقانونً الشروط الالزمة  

بشأن ضوابط وإجراءات   ۲۰۲۱نوفمبر    ۲۳األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني بتاریخ  

 نقل رخصة الصید البحري من شخص إلى آخر.
 

القرارات المنفذة مكرًرا) المذكور قد أناط بالالئحة التنفیذیة و   ۱۲أن نص المادة المستحدثة (  :ا سادسً 

 ضع اإلجراءات والشروط والضوابط الالزمة لذلك.لھذا القانون و 
 

مكرًرا)    ۱۲نص المادة المستحدثة رقم (وعلى ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بالموافقة على  

 . بھذا التقریرطبقًا للجدول المرفق 
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ً
 قرر األصلي واالحتياطي:امل: اختيار ارابع

ــورى، اتفقت اللجنة على اختیار ۳۹لنص المادة ( إعماًال  ) من الالئحة الداخلیة لمجلس الش

 كل من:

 مقرًرا أصلیــــــًـا.    جمعة محمد جمعة الكعبيأ.  -۱

 مقرًرا احتیاطیـــًا.    عبدهللا خلف راشد الدوسريأ. -۲
 

 
ً
 : توصيـة اللجنـة:اخامس

 دراسة مشروع القانون؛ فإن اللجنة توصي باآلتي:في ضوء المناقشات واآلراء التي أبدیت أثناء 
 

(  الموافقة - رقم  المستحدثة  المادة  الثالثة من    ۱۲على نص  المادة  إلى  المضافة  مشروع  مكرًرا) 
بشأن تنظیم    ۲۰۰۲) لسنة  ۲۰قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (

  – بصیغھا المعدلة    – (المعد في ضوء االقتراحات بقوانین    البحریةصید واستغالل وحمایة الثروة  
 .الجدول المرفق ب  على النحو المبیّن ،المقدمة من مجلس النواب)

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 
 

 

 مجعة حممد مجعة الكعبي

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 
 عليالدكتور حممد علي حسن 

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 
 

User
الرئيس

User
نائب الرئيس



 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
 

 

 

  

 
;

flÁÖue’\;Ï“÷π;
Ÿzqz’\;ä÷zzçzzÓÑÊ;

å;ÎÑ\Äbzz’\;‡Âızq÷zz‡];

 
 
 الثايناملرفق 
 

 جدول باملادة املعادة من مشروع القانون 
 
 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



۱ 
 

ا) املضافة إىل املادة الثالثة    ١٢( املستحدثة رقم  نص املادة  
ً
 من املعادة  و مكرر

بشأن تنظيم صيد واستغالل    ٢٠٠٢) لسنة  ٢٠لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم (   مشروع قانون رقم ( ) 

 ) النواب   جملس   من   املقدمة   –   املعدلة   بصيغتها   – (املعد يف ضوء االقرتاحات بقوانني    ومحاية الثروة البحرية 

 

 النص النافذ  قرار جملس النواب  توصية اللجنة النص بعد التعديل 

 مستحدثة - مكرًرا)   ۱۲المادة ( 

 

 

استثناًء من أحكام ھذا القانون، یُنقل الترخیص إلى 

القّصر   األبناء  أو  ممثلھم -الزوجة  طریق  عن 

إذا توفى المرّخص لھ، وكان مصدر دخلھم   -القانوني

الوحید ھو الصید، على أن یستعمل الترخیص عنھم 

بحریني یمارس مھنة الصید بنفسھ، وعلى مسؤولیتھ 

 الشخصیة.  

التنفی الالئحة  لھذا وتحدد  المنفذة  والقرارات  ذیة 

 .القانون الشروط واإلجراءات الالزمة لذلك 

 مستحدثة - مكرًرا)   ۱۲المادة ( 

مكرًرا)    ۱۲توصي اللجنة بإضافة مادة جدیدة برقم (

 نصھا اآلتي:إلى المادة الثالثة 

الترخیص  " یُنقل  القانون،  ھذا  أحكام  من  استثناًء 

القّصر   األبناء  أو  الزوجة  عن طریق ممثلھم -إلى 

مصدر    -القانوني وكان  لھ،  المرّخص  توفى  إذا 

یستعمل  أن  على  الصید،  ھو  الوحید  دخلھم 

الصید   مھنة  یمارس  بحریني  عنھم  الترخیص 

 بنفسھ، وعلى مسؤولیتھ الشخصیة.  

التنفی  الالئحة  لھذا  وتحدد  المنفذة  والقرارات  ذیة 

 ". القانون الشروط واإلجراءات الالزمة لذلك

 

 ال یوجد 

 

 ال یوجد 

 



 عامة والبيئةاملرافق الجلنة 
 

 

 

  

 
;

flÁÖue’\;Ï“÷π;
Ÿzqz’\;ä÷zzçzzÓÑÊ;

å;ÎÑ\Äbzz’\;‡Âızq÷zz‡];

 
 

 الثالثاملرفق 
 

 العمراني   ط ی والتخط   ات ی األشغال وشؤون البلد   ر ی قرار وز 

 البحري   د ی نقل رخص الص  واجراءات   بشأن ضوابط 

 من شخص إىل آخر 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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وز�رة �الأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

 قرار رقم )322( ل�سنة 2021 

يد �لبحري من �شخ�س �إىل �آخر  ب�شـــــاأن �شو�بط و�إجر�ء�ت نْقـل ُرَخـ�س �ل�شّ

 

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني: 

وا�شتغالل  �شيد  تنظيم  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

ل باملر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 2012،  وحماية الرثوة البحرية، املعدَّ

البلديات يف  و�شئون  الأ�شغال  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة  رقم )50(  املر�شوم  وعلى 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021، 

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية، 

 قرر �الآتي: 

مادة )1( 

ـ�س له حتى الدرجة  اأقارب املرخَّ اآخر من  اإىل  ُتـنَقـل رخ�شة ال�شيد البحري من �شخ�س 

الثانية، مبوافقة اإدارة الرقابة البحرية، وذلك ِوْفـقًا لل�شوابط الآتية:  

1- اأْن تتوافــر فــي المطلــوب نْقـــل الترخي�ــس اإليــه �شــروط الح�شــول علــى الترخي�ــس ِوْفـــقًا 

لأحكام المر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الثروة 

البحرية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له. 

2- اأْن تكون الرخ�شة المراد نْقـُلـها �شارية المفعول. 

ـــ�س لــه اأيــة مخالفــة متعلقــة بالترخي�س محالــة اإلى النيابــة العامة اأو  3- األ تكــون على المرخَّ

المحاكم اأو اأية جهة ر�شمية اأخرى. 

مادة )2(   

يف  عليها  املن�شو�س  ال�شوابط  اآخر بذات  اإىل  �شخ�س  من  البحري  ال�شيد  رخ�شة  ُتـنَقـل 

املادة )1( من هذا القرار، ومبوافقة اإدارة الرقابة البحرية، يف اأيٍّ من احلالت الآتية:  

ـــ�س له عن ممار�شة ال�شيد البحري ب�شبب مر�س اأو اإعاقة ج�شدية اأو  1-  اإذا ثبت عْجـُز المرخَّ

ـة.  عقلية، وذلك بموجب تقرير اأو �شهادة طبية معتَمـدة من الجهات الطبية المخت�شَّ

ـ�س له قد تجاوز ال�شتين )60( عامًا من العمر.  2- اأن يكون المرخَّ
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مادة )3(  

ـ�س له، مبوافقة اإدارة الرقابة البحرية، اإىل  ُتـنَقـل رخ�شة ال�شيد البحري يف حال وفاة املرخَّ

بقانون  املر�شوم  لأحكام  ِوْفـقًا  الرتخي�س  على  احل�شول  �شروط  فيه  اأحد الورثة ممن تتوافر 

رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الرثوة البحرية والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له. 

مادة )4(   

ـ�س له اأو ورثته اأو من وكيل اأيٍّ منهم بوكالة ر�شمية  م طلب نْقـل الرتخي�س من املرخَّ ُيـقدَّ

خا�شة اإىل اإدارة الرقابة البحرية مرفقًا به ما يفيد موافقة املنقول اإليه الرتخي�س واأية بيانات 

اأو معلومات اأخرى تطلبها اإدارة الرقابة البحرية. 

مادة )5( 

ُيـلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.  

مادة )6( 

على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

  وزير �الأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

                                                 ع�شام بن عبد�هلل خلف

�شدر بتاريخ: 18 ربيع الآخر 1443هـ

الـمـــوافـــــــق: 23 نوفمـــبـــــــر 2021م
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