
 
 

 

   4د 5س/ ف 8لرقم : ا
م 1202 نوفمرب 8التاريخ:   

 

املوقر      صاحب السعادة األخ الكريم / غامن بن فضل البوعينني   

 وزير شؤون جملسي الشورى والنواب 
 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 

يطيبببببأ لبببببل م  مرفبببببك لببببببم  بببببل لببببب ا البتبببببا  ال ببببب ا  ا و ببببب   لببببب  
ا هنببببببب س  عبببببببام زبببببببا   ببببببب ا    ببببببب    يبببببببر ا  ببببببب ا  ال ببببببب اد   صبببببببا أ

 ال ببببببب  ،  ا قببببببب م ةبببببببا  ببببببب اد    ببببببب    ال  ببببببب يام  الت طببببببب   ال مرانبببببببل
  ضو ةج س الشورى.  م ة ةحم  الب يب

 

 .زر اء التفضل زات اذ الال م
 

 ،وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهلل  

 

 

 

 علـي بـن صالـح الصالـح  
 رئيـس جملـس الشـورى

 

 

  



 
 

 

   4د 5س/ ف 8لرقم : ا
م 1202 نوفمرب 8التاريخ:   

 

املوقر    املهندس عصام بن عبداهلل خلف األخ الكريم  السعادة  صاحب    

األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني   وزير  

 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

م  مرفببببببك لبببببببم  ببببببل لبببببب ا البتببببببا  ال بببببب ا  ا قبببببب م ةببببببا يطيببببببأ لببببببل 
  ضو ةج س الشورى.  م ة ةحم  الب يب   اد  ال   

 

زر بببببببببباء التفضببببببببببل زببببببببببا  ال   ات بببببببببباذ الببببببببببال م،  لبببببببببببم  ببببببببببال  
 .الشبر  التق ير     ت ا نبم ال ائم ةع م ضاء ةج س الشورى

 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 

 

الصـالـحعـلـي بن صـالـح    

 رئيــس مـجلـس الشـورى
 

 

 







 
 

 

   4د  5ف /ص أ ع 780لرقم :ا
م 1202نوفمرب  28التاريخ:   

 

 احملرتم  مجعة حممد الكعبي/  السيد سعادة  
 عضو جملس الشورى 

 

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 

ا هناااااام    ااااااام صاااااااعا ال اااااا اد إشااااااارس إلااااااج  اااااا ال م ا و اااااا  إلااااااج 
 .خلف وزير األشغال وش ون البلميات والتخطيط ال مراني  بماهلل
 

كم بأننااااااا ا ااااااتلمنا رد  اااااا ادس الااااااوزير عااااااول  اااااا ال م ا  ااااااار نفياااااام
إليااااااا  أ اااااااعلى و اااااااوف يااااااامرل  لاااااااج  ااااااامول أ ماااااااال  ل ااااااا  قاد ااااااا  ل لااااااام 

(  اااااااة الع  ااااااا  130ع ااااااابما ن ااااااا   ليااااااا  ا اااااااادس  ا جلااااااان دون  ناق ااااااا ى 
 .الماخلي   جلن ال ورى

 

 ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 
 

 علـي بـن صالـح الصالـح  
 جملـس الشـورىرئيـس 
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 سعادة األخ الفاضل غانم بن فضل البوعينين املحترم 

 وزير شئون مجلس ي الشورى والنواب 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،

على توفير أفضل   أعضاء مجلس الشورىنود في البداية أن نعرب لسعادتكم عن خالص تقديرنا واعتزازنا لحرص السادة 

 الخدمات للمواطنين واملقيمين. 

العضو جمعة سعادة  بشأن سؤال    2021  نوفمبر  9املستلم بتاريخ    2021و م ش ن/  /3333وباإلشارة إلى كتاب سعادتكم رقم  

 . حظر صيد  أو بيع أو تداول صغار األسماك والقشرياتبشأن  حول قرار  محمد الكعبي 

 أن تكون اإلجابة قد أوفت بالغرض املطلوب، كما يسرني   
ً
يطيب لي أن أرفق لسعادتكم إجابة الوزارة على سؤال سعادته، آمال

 في تقديم كافة املعلومات على أي استفسار من قبل أصحاب السعادة أعضاء   أن أؤكد لسعادتكم بأن الوزارة لن تألوا
ً
جهدا

 مجلس ي الشورى والنواب فور طلبها.

 ،، وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية والتقدير،
 

 

 

 عصام بن عبدهللا خلف

 

 

 

Mzowayed
البريد الوارد
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 املحترم    علي بن صالح الصالحمعالي األخ الفاضل 

  الشورىرئيس مجلس 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،

على توفير أفضل   أعضاء مجلس الشورىعن خالص تقديرنا واعتزازنا لحرص السادة  ملعاليكمنود في البداية أن نعرب 

 الخدمات للمواطنين واملقيمين. 

  سؤال سعادة العضو جمعة محمد الكعبي بشأن  2021نوفمبر  8املؤرخ  4د  5س/ف  8معاليكم رقم كتاب وباإلشارة إلى 

 حظر صيد  أو بيع أو تداول صغار األسماك والقشريات.بشأن حول قرار 

 أن تكون اإلجابة قد أوفت بالغرض املطلوب، كما يسرني   ملعاليكميطيب لي أن أرفق  
ً
إجابة الوزارة على سؤال سعادته، آمال

 في تقديم كافة املعلومات على أي استفسار من قبل أصحاب السعادة أعضاء  
ً
أن أؤكد لسعادتكم بأن الوزارة لن تألوا جهدا

 مجلس ي الشورى والنواب فور طلبها.

 ،، بقبول فائق التحية والتقدير، معاليكموتفضلوا 
 

 

 

  عصام بن عبدهللا خلف
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 حظر صيد  أو بيع أو تداول صغار األسماك والقشريات بشأن  ضو مجلس الشورى جمعة محمد الكعبي حول قرار ع السؤال املقدم من سعادةعلى  الرد

حظر بشأن ر الرد على السؤال املقدم من سعادة عضو مجلس الشورى جمعة محمد الكعبي حول قرا

  صيد  أو بيع أو تداول صغار األسماك والقشريات

 

  وزارة األشووووووووووووووووات  وشووووووووووووووووب ع امن وووووووووووووووو  ت  وام   وووووووووووووووو   ام   ا وووووووووووووووو  و وووووووووووووووو     وووووووووووووووو توووووووووووووووو    
 
الحك  ووووووووووووووووا ام شوووووووووووووووو  ة ا   ت ووووووووووووووووت

 لترحت اووووووووووووووا   وووووووووووووو  ام وووووووووووووولوة امن   ووووووووووووووا  وووووووووووووو  ام
 
وتقوووووووووووووو    ال وووووووووووووو  ت  ام وووووووووووووو  تقوووووووووووووو   وووووووووووووو   ا   ت وووووووووووووو ت  وووووووووووووو     كوووووووووووووواكنيوووووووووووووولا

 .    ام اطنيع وامق  يع ام  كا وام   ت  د لتمنف  ام تم

  أو تو او   واتر األسو ت  و تمنسنا م سؤا  امق م    س تدة ام ض  ج  ا      امك ب  ح   ق ار حا       أو ل 

 :وامقش  ت ، وامذي نص      ت   

، وياات تااض البفاارذ  ااإ  اا   2021وحتااأ أوبااو ر  2020يناااير  تااض طاا خالا اااتل الن اا ة ماان التااي مااا إ مجمااالإ الكميااات) 

لاااد صض صااانة ماااأمور  الضااا    الكمياااات، ماااا  اااإ الياااة الرقاباااة والبنبااام  علاااى الفااايادين، واااض عااادد املاااو ن ن اللااا ين

نو د أع ننويع  ،( يانالرو القضائي، وض عدد املخالنات التي تض طبصخا بعد تحديد أحجام صيد بعض أنواع األسماك و 

 :    ت 

: بالنس ة للشق األول من السؤال واملبعلق باااا )ما إ مجمالإ الكميات التي تض ط خالا اتل الن  ة من يناير 
ً
 2020أوال

 (: 2021وحتأ أوبو ر 

   و  شو   ر  وامقش  ت  األس ت  اتر و ت او  أ ا أع ننيع مس تدة ام ض  امك    لأع ق ار حا      أو ل  ن د ل ا 

و نوووذ  ووو وره  ووو  شووو   أغسووو   ح ووو   ( 2021لسااانة  ( 195) رقاااض  (  نساااخة مااان القااارار 1)مرفاااق رقاااض ) م 2021أغسووو   

 م ه.ك   ج ام    األس ت  وامقش  ت   ام   نص   يهت امق ار امشتر إ 2261.923 ق  ت   ن   2021أك     

 
ً
 (: إ     الكميات رذبفال ت تضيوبعلق باااا ) السؤال واملن م لثانيابالنس ة للشق  :ثانيا

ام كووووو اموووو طر  م سوووو  را   إ وووو  ووون  ت  نووووذ  وووو ور امقوووو ار  وووو   نق  وووت  توووو امك  ووووت  ام وووو   عأ شوووويل  وووو   ووووذا ام ووو د لوووو  أعنووو د 

ح ووأ أجووتز  امووتدة ،  ذ  وو   وزاهووت وحفا ووت م     وو ت هووأ  س أل  ووت  ا سوو ت  ال ت ووا لت سوو  را  امسوو كإ، امسوو ك 
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 حظر صيد  أو بيع أو تداول صغار األسماك والقشريات بشأن  ضو مجلس الشورى جمعة محمد الكعبي حول قرار ع السؤال املقدم من سعادةعلى  الرد

ى   وووو  األشوووو تم ام    ووووُّ ا  وووو  ت وووو  ار تمفووووت  2021مسوووونا  (195)قوووو  امثتن ووووا  وووو  امقوووو ار ر  فل ومووووةدارة ام ن ووووا حوووو  ، اموووو ُّ  

 ام   لس    ت   األش تم    حتما  ت إذا هتع ُ  ش   ت ف ت.

 

 الثث
 
  (:البنبم  على الفيادينالرقابة و  ما  إ اليةباااا ) لق بعملامن السؤال و  الثالثبالنس ة للشق  :ا

اسوونتد    ووه  وو   ح ووأسوون    و وو    أم قتلووا وام ف ووكو تكوو ع  وو     ووا    وو دة م  وو  شوو  ي و لووأع يم ووا ا شوويلنوو د اع  

 ا و  ام و      س يسوهه إنوه ام ف وكو امبولي   أ وت،  امبولي وامن و ي لتم قتلوا وام ف وكو  ام نك ويعام وتم م  فششويع امن و  يع 

ام  وووو  ا   تد ووووت لووووتم ف كو ام شوووو ا     وووو   سوووو ت  وامسوووو اح  ام ت ووووا و كوووو ع اق ام كو ووووا و  وووو   ل وووو  األ سوووو  األ امن وووو ي و 

س ت  س ت  ارح دة لتمق ار نفسه ت     تدرة األ األ  ت   ، و   حت  ر  م ن   س ت    ي    ع األ  و غيل    أامنت ا  

  ووو ر 
 
ه حووو    وووون ه ق امووو أا  ار وووتمو  ووو  قووو ا   سووووؤ أ ووو  ط وووة ل تقوووا    وووا ار ووووتمو وت   ووو    تمفوووا وك تلوووا   ضووو   ا

 ام  و    أوتمف و    ل  و    املتر تمفا ارح دة لتمن   وامك  ا وام  ق     يهت    قن وه، ك وت  و   ت   و  ذمو   و  ط  و  

 .ت    ا م    ت م ن تلا ام ت ا ات  ار تمفس م  كتع امذي ت  امن     ه واأل  امف ت غ ا  

لتم قتلوووووا  ام اقنوووووا امن   وووووا تسووووو يل زوارق    ووووو ط  ووووو  وذمووووو ، له ووووو   شوووووتاأل  وووووإع م  قتلوووووا وام ف وووووكو امن ووووو ي  لتمنسووووونا أ وووووت

 وو  ن  ووذة أو  وو  ط  وو  أو وو  حووت  ر وو  ار تمفووا  وو   ا  وولار امقووترل اذا هووتع  ووواو  ام وو     ،وام ف ووكو  وو   وو ر امن وو 

 تجته  ذه ار تمفت . ز ا وات تذ اإلج اما  ام،   ف كو      ر امن  ل لتم ق س مامقتر 

 

 
ً
ابعااااا ابااااع الة للشااااق بالنساااا  :ر اااا ) ماااان السااااؤال وامل ر لاااا ين لااااد صض صاااانة مااااأمور  الضاااا   وااااض عاااادد املااااو ن ن البعلااااق باااا

  (:القضائي

مرفااق )    ظوو 24امقضوت     وأ  ري امضون ع   د ام ظفيع امذ   مو هه   وفا أ ل  ع مس تدة ام ض  امك  ننيع أن د 

 (.2019لسنة ( 88)  قضاذ ر األوقدل والشئون اإلستمية و معالإ وزير العقرار  ( 2) رقض 
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 حظر صيد  أو بيع أو تداول صغار األسماك والقشريات بشأن  ضو مجلس الشورى جمعة محمد الكعبي حول قرار ع السؤال املقدم من سعادةعلى  الرد

 

 
ً
اا ) ماان الساااؤال وامل مسالخااابالنساا ة للشااق  :اامسااا م بعااد تحديااد أحجاااا طاا خالاوااض عاادد املخالنااات التاااي تااض بعلااق باااا

  (:انصيد بعض أنواع األسماك والرو ي

  وو م   وو    تمفووا 64ل اوو   2021( مسوونا 195رقوو  ) امقوو ار د ار تمفووت  ام وو  توو   وون  ت   وو   وو ور  وو ع لووأننوويع  عأنوو د 

  نتط  امن    .

 

 ضووو   مووو اردة  ووو  سوووؤا  سووو تدة   ا  ضوووتل   ووو  ا س فسوووترا  ا ووو  أع تكووو ع قووو  و قووو   ووو  تقووو رة از أ ووو  امووو   ووو  ال  وووتم تو

 ؤكو     ،ل   أو ت او   اتر األس ت  وامقش  ت       أوحا   شأع  ب  ح   ق ار ك ج   امش رى ج  ا      ام

 قوووو   وووو   جووووت  اموووو اطنيع    ووووت ا اح  تت وووو  وووو  هموووو ق  م  قا رىامشوووو   وووو   ج وووو  م  قوووو  ذاتووووه ت ووووتوع اموووو زارة ام ووووت وووو  ام

 م زارة.  ا   تص ا

 

 ت اااال  ع اد هللان  ا ام باافع

 تاا اائون ال لادياوش لاغااااوزياار األش 

انااي البو   خخياا  العماار

 



 

 مرفقات الرد عىل

سعادة العضو  سؤال  

 جمعة محمد الكعب   

 حول قرار حظر صيد  

أو بيع أو تداول صغار   

يات   األسماك والقشر



 

 مرفق

 رقم

(1) 
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ÊGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿ƒÄ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh

2021 áæ°ùd (195) º`bQ QGô````b 
  äÉjô°û≤dGh ∑Éª°SC’G QÉ¨°U ∫ ohGóJ hCG ™«H hCG ó`«°U ô` r¶M ¿CÉ````°ûH

:»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿ƒÄ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh

 ∫Ó¨à°SGh  ó«°U  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  2002  áæ°ùd  (20)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôŸG  ≈∏Y  ´ÓW’G  ó©H

 ÚJOÉŸG ¢üNC’G ≈∏Yh ,2012 áæ°ùd (45) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôŸÉH ∫ só©ŸG ájôëÑdG IhÌdG ájÉªMh

 ,¬æe (`g)h (O) øjóæÑdG (36)h (19)

,ájôëÑdG IhÌdGh áYGQõ∏d IQGRƒdG π«ch ¢V rôY ≈∏Y kAÉæHh

,AGQRƒdG ¢ù∏› á≤aGƒe ó©Hh

:»JB’G Qôb
¤hC’G IOÉŸG

 ≈fOC’G ó◊G øY É¡dGƒWCG π≤J »àdG äÉjô°û≤dGh ∑Éª°SC’G QÉ¨°U ∫ ohGóJ hCG ™«H hCG ó«°U ô` n¶ë` oj

:√ÉfOCG ∫hó÷G ‘ QƒcòŸG

ºbôdG´ƒædG(Îª«àæ°ùdÉH) ìƒª°ùŸG ∫ƒ£∏d ≈fOC’G ó◊G

1ó©æμdGº°S 40

2ø` pμ` u°ùdGº°S 40

3QƒeÉ¡dGº°S 30

4ΩÉª◊Gº°S 20

5ô` nμ r°ù` nØdGº°S 20

6…ô©` u°ûdGº°S 20

7º` p©` u°ûdGº°S 20

8Ö«H uôdGº°S 15

9‘É°üdGº°S 15

10º` næ` n÷Gº°S 10

11¿ÉØ` obô` o≤dGº°S 10

12ì róÑdGº°S 10

13¿É«H uôdGº°S 10
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )88( ل�سنة 2019

 ب�ساأن تخويل بع�ض موظفي اإدارة الرثوة ال�سمكية واإدارة الرقابة البحرية

 بوزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

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، وعلى الأخ�س املادة  وحماية الرثوة البحرية، املعدَّ

)31( منه،

 2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية،  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى القرار رقم )24( ل�شنة 2017 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اإدارة الرثوة ال�شمكية واإدارة 

ـْبـط  الرقابة البحرية بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين �شفة ماأموري ال�شَّ

الق�شائي،

وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل 

ل موظفو اإدارة الرثوة ال�شمكية واإدارة الرقابة البحرية بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات  ُيخوَّ

يف  تقع  التي  للجرائم  بالن�شبة  وذلك  الق�شائي،  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  العمراين،  والتخطيط 

دائرة اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام املر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم �شيد 

وا�شتغالل وحماية الرثوة البحرية، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

3- عبداهلل خليفــة الكــو�س 2- بدر عي�شى البو�شميـــط  1- وليــد خالد المحمـيــد 

6- محمد اإبراهيم بوحميد 5- �شلطان �شالــم البنكـــي  4- اإبراهيم حمد الخجم 

9- عي�شى �شليمان الريامي 8- �شالـــم ح�شــن العليــــان  7- خليفة خالـد الهرمـ�س 

12- محمد �شعيـد النا�شــر 11- زهير عبدالر�شا علي  10-غانـم م�شكــل �شالــح 

15- مو�شــى علي الحايكـــي 14- اأيمــــــن داود ال�شايــــغ  13- ميـرزا عـــــون �شليـــل 
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18- �شعيد يو�شف الكــواري 17- محمـــــد علــــي جا�شـــــم  16- يا�شر عبداهلل عي�شى 

21- جعفر مح�شــن حميــــد 20- اإبراهيـم اأحمـــد اأحمــــد   19- هانـــــي علــــي بــــــــدر 

24- ح�شـــــن نوروز ح�شـــــن 23- ال�شيد �شالح اأحمد علي  22- محمد جعفـر �شالـــح 

املادة الثانية 

ُيـلغى القرار رقم )24( ل�شنة 2017 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اإدارة الرثوة ال�شمكية واإدارة 

ـْبـط  الرقابة البحرية بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين �شفة ماأموري ال�شَّ

الق�شائي.

املادة الثالثة 

ُيـن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 ذي الحجة 1440هـ 

الـمــوافــــــــق: 27 اأغ�شـطـــــ�س 2019م
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