
 

 

 م.2021أكتوبر  20التاریــــــخ: 

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،
 

أكتوبر  17بتاریخ  )4د 5ل م ب / ف  ص 651رقم (باإلشارة إلى خطاب معالیكم  

بخصوص إعادة النظر في الموضوعات التي أعدت تقاریرھا من قبل اللجنة السابقة ، م2021

التقریر یطیب لي أن أرفع إلى معالیكم ، خالل الدور الثالث من الفصل التشریعي الخامس

من  المعادةمكرًرا)  12(رقم المادة المستحدثة  للجنة المرافق العامة والبیئة بشأن التكمیلي
 2002) لسنة 20مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (

 –(المعد في ضوء االقتراحات بقوانین  بشأن تنظیم صید واستغالل وحمایة الثروة البحریة
والتوجیھ باتخاذ الالزم برجاء التفضل بالنظر  ،المقدمة من مجلس النواب) –بصیغھا المعدلة 

 لعرضھ على المجلس الموقر.

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،، 
 

 الدكتور حممد علي حسن علي                                                                              

 رئيــس جلنــة املرافـق العامـة والبيئة

 المرفقات:

 اللجنة.تقریر  .1

 المذكور. قانونمشروع الالمعادة من  بالمادةجدول  .2



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 األولاملرفق 
 

 تقرير اللجنة
 
 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2021أكتوبر  19التاریخ: 
 )2التقریر رقم: (

 

  التقرير التكميلي

 لجنة املرافق العامة والبيئةل

ا)  12املادة (بشأن 
ً
لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام  مشروع قانون رقم ( )من املعادة املستحدثة ومكرر

بشأن تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثروة البحرية (املعد  2002) لسنة 20املرسوم 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  2021أكتوبر  17بناء على قرار مكتب المجلس في جلس������تھ الثانیة المنعقدة بتاریخ 

 651بموجب الخطاب رقم ( المعالي علي بن ص���الح الص���الح رئیس مجلس الش���ورىص���احب 

المادة تقریر اللجنة الس�������ابقة بش�������أن  إلى لجنة المرافق العامة والبیئة )4د 5ص ل م ب / ف 
ضافتھا اللجنة إلىمكرًرا)  12(رقم المستحدثة  مشروع قانون رقم ( المادة الثالثة من  التي أ

بش��أن تنظیم ص��ید  2002) لس��نة 20) لس��نة ( ) بتعدیل بعض أحكام المرس��وم بقانون رقم (
 –ھا المعدلة بص��یغ –ي ض��وء االقتراحات بقوانین (المعد ف واس��تغالل وحمایة الثروة البحریة

سابق  ،المقدمة من مجلس النواب) ا إلعادة النظر في تقریرھا ال شأنھ متضمنـ�������ً وإعداد تقریر ب

 رأي اللجنة لعرضھ على المجلس الموقر.
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ً

 إجراءات اللجنة: -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:
 

 تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعھا: )1(

 الفصل الدور التاریخ رقم االجتماع

 5 3 م2021 أبریل 19 28

 5 3 م2021 أبریل 26 29

 5 4 2021أكتوبر  19 2
 
 

على  القانون المذكورمش��روع مكرًرا) من  12(المس��تحدثة للمادة اطلعت اللجنة أثناء دراس��تھا  )2(

وعلى مداخالت أص��حاب م 2021أبریل  18 المنعقدة بتاریخ مض��بطة الجلس��ة الس��ابعة والعش��رین

 أعضاء المجلس الموقر.السعادة 
 

 ) الذي عقدتھ (عن بعد) كل من:28(رقم وبدعوة من اللجنة حضر اجتماعھا  )3(

 الصفة االسم
 النائب الثاني لرئیس مجلس الشورى. األستاذة جمیلة علي سلمان .1

 عضو مجلس الشورى. األستاذ علي عبدهللا العرادي .2
 
 

 : كل من حضر االجتماع من األمانة العامة لمجلس الشورى )4(

 هيئة املستشارين القانونيني
 المستشار القانوني لشؤون اللجان األستاذ عبدالرحیم علي عمر

 باحث قانوني. السید علي نادر الـسلوم
 إدارة شؤون اللجان

 .شرف شؤون اللجانمالمكلف بأعمال  علي جواد القطانالسـید 
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 أمین سر لجنة. السیدة دانة إبراھیم الشیخ
 العالقات واإلعالمإدارة 

 أخصائي إعالم السید صادق جعفر الحلواجي
 أخصائي إعالم السیدة سما عبدالجلیل

 

 
ً
 ا: رأي اللجنــة:ثاني

إلى المادة الثالثة التي أضافتھا اللجنة مكرًرا)  12(رقم المستحدثة المادة  تدارست اللجنة

 2002) لسنة 20المرسوم بقانون رقم (مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعدیل بعض أحكام من 
بصیغتھا  –(المعد في ضوء االقتراحات بقوانین  بشأن تنظیم صید واستغالل وحمایة الثروة البحریة

حیث تم عرض مشروع القانون على المجلس بجلستھ السابعة  ،المقدمة من مجلس النواب) –المعدلة 

أبریل  18المنعقدة بتاریخ  التشریعي الخامس من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصلوالعشرین 

حیث تمت الموافقة على مشروع القانون من حیث المبدأ وعلى مواده طبقاً لتوصیة اللجنة، فیما م 2021

 مكرراً) المشار إلیھا، والتي أعیدت إلى اللجنة لمزید من الدراسة. 12عدا المادة (

عن طریق نقل ترخیص الصید ة المتوفى ألسرإلى توفیر العیش الكریم ھذه المادة تھدف و

 .دخل آخر سوى الصید مواألبناء القّصر حال وفاة موّرثھم (المرّخص لھ) إذا لم یكن لھ ةإلى الزوج

وأصحاب  بین أصحاب السعادة أعضاء اللجنة اتداول وتبادل وجھات النظر بشأنھ لقد تمو

السعادة أعضاء المجلس الموقرین الذین تم دعوتھم لالستنارة بآرائھم وأفكارھم، وبعد مطالعة مضبطة 

م ومداخالت أصحاب السعادة األعضاء 2021أبریل  18الجلسة السابعة والعشرین المنعقدة بتاریخ 

أدخلت اللجنة بعض التعدیالت  االستئناس برأي المستشار القانوني للجنة،بشأن المادة المذكورة وبعد 

  على الصیاغة بحیث أصبح نص المادة المذكورة كاآلتي:

المرّخص لھ، واألبناء القّصر إذا توفى  ةالزوج"استثناًء من أحكام ھذا القانون، یُنقل الترخیص إلى 

 وكان مصدر دخلھم الوحید ھو الصید، على أن یستعمل الترخیص عنھم بحریني یمارس مھنة الصید

 ، وعلى مسؤولیتھ الشخصیة.بنفسھ

 الالزمة لذلك".اإلجراءات ووتحدد الالئحة التنفیذیة والقرارات المنفذة لھذا القانون الشروط 
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 ما یلي:أعاله ولقد راعت اللجنة في صیاغة المادة المذكورة 
 

) لسنة 20( المرسوم بقانون رقمھو استثناء من أحكام المستحدثة ) امكررً  12نص المادة (أن : أوال

، جاء لصالح الزوجة واألبناء القّصر بشأن تنظیم صید واستغالل وحمایة الثروة البحریة 2002

 ورثة المتوفى "المرخص لھ" بمزاولة مھنة الصید.

 

لزوجة واألوالد ضمان حمایة ا أن الھدف من ھذا النص لیس توریث رخصة الصید بل ھو :ثانیًا

 ووقایتھم من براثن الفقر والفاقة.القصر وتوفیر العیش الكریم لھم 

 

واألبناء القّصر مشروط بوفاة رب األسرة وعدم وجود دخل أو  ةأن نقل الرخصة إلى الزوج ا:لثً ثا

 الترخیص بمعرفة بحریني یمارس مھنة الصید استعمالمصدر رزق لھم سوى الصید وبشرط 

 .بنفسھ
 

ھو  الصادر لصالح الزوجة واألبناء القّصر أن من یمارس مھنة الصید بمقتضى الترخیص :رابعًا

 .للرخصة استعمالھالذي یتحمل كافّة اآلثار المدنیة والجنائیة الناشئة عن 
 

واألبناء القّصر فقط، أما إذا كان من  ةالزوج ستفید منھت) المستحدثة 12أن حكم المادة ( ا:مسً اخ

بینھم من بلغ سن الرشد فبوسعھ أن یتقدم بطلب ترخیص الصید طبقا للقواعد العامة إذا ما توافرت 

 فیھ الشروط الالزمة لذلك.

 

اإلجراءات مكرًرا) المذكور قد أناط بالالئحة التنفیذیة وضع  12(المستحدثة أن نص المادة  ا:سادسً 

 .لذلكالالزمة  والضوابطوالشروط 
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مكرًرا)  12(رقم المستحدثة المادة نص وعلى ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بالموافقة على 

 .بھذا التقریرطبقًا للجدول المرفق 

ا
ً
 : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:ثالث

على اختیار  ) من الالئحة الداخلیة لمجلس الش����ورى، اتفقت اللجنة39إعماالً لنص المادة (

 كل من:

 مقرًرا أصلیــــــًـا.   جمعة محمد جمعة الكعبيأ.  -1

 مقرًرا احتیاطیـــًا.   منى یوسف خلیل المؤیــدأ.  -2

 

ا
ً
 : توصيـة اللجنـة:رابع

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

مشروع قانون مكرًرا) المضافة إلى المادة الثالثة من  12(رقم المستحدثة على نص المادة  الموافقة -
بشأن تنظیم صید  2002) لسنة 20رقم ( ) لسنة ( ) بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (

 –ھا المعدلة بصیغ –ي ضوء االقتراحات بقوانین (المعد ف واستغالل وحمایة الثروة البحریة
 .الجدول المرفقب على النحو المبیّن ،)المقدمة من مجلس النواب

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 مجعة حممد مجعة الكعبي

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
 الدكتور حممد علي حسن علي

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
 

 



 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

إدارة شؤون اللجان 

المرافق العامة والبيئةلجنة 

املرفق الثاين

جدول ابملادة املعادة من مشروع القانون

الرابعدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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ا( املضافة إىل املادة الثالثة  12)املستحدثة رقم نص املادة 
ً
مناملعادة ومكرر

بشأن تنظيم صيد واستغالل  2002( لسنة 20مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )
 (النواب جملس من املقدمة – املعدلة بصيغتها –)املعد يف ضوء االقرتاحات بقوانني  ومحاية الثروة البحرية

النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص النافذ

مستحدثة -مكرًرا(  12المادة )

 استثناًء من أحكام هذا القانون، يُنقل الترخيص إلى

المرّخص له، وكان  واألبناء القّصر إذا توفى ةالزوج

على أن يستعمل مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، 

، بنفسه بحريني يمارس مهنة الصيدعنهم الترخيص 

 .وعلى مسؤوليته الشخصية

وتحدد الالئحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا 

 .ذلكالالزمة لاإلجراءات والقانون الشروط 

 مستحدثة -مكرًرا(  12المادة )

مكرًرا(  12توصي اللجنة بإضافة مادة جديدة برقم )

 نصها اآلتي:إلى المادة الثالثة 

 "استثناًء من أحكام هذا القانون، يُنقل الترخيص إلى

المرّخص له، وكان  واألبناء القّصر إذا توفى ةالزوج

على أن يستعمل مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، 

، بنفسه بحريني يمارس مهنة الصيدعنهم الترخيص 

 .وعلى مسؤوليته الشخصية

وتحدد الالئحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا 

".ذلكالالزمة لاإلجراءات والشروط القانون 

ال يوجد  ال يوجد
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