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ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 جلنة املرافق العامة والبيئةلخ

 2002( لسنة 20مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) العنوان

 بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية.

 النواب الموقرمجلس  أصل املشروع

 الفصل التشريعي الخامس – الثالثدور االنعقاد السنوي العادي  -م 2020ديسمبر  23 اجمللساإلحالة إىل 

 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد السنوي العادي الثالث  - م2020 ديسمبر 30 اإلحالة إىل اللجنة

 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد السنوي العادي الثالث  - م2021 فبراير 22 االنتهاء من املناقشة

 5 عدد االجتماعات

 مضمونه
 

حماية الثروة البحرية والعاملين في قطاع الصيد، وتعويض الصيادين أصحاب الرخص في 

حالة تقليص عددها، وحماية الثروة البحرية بتشديد العقوبة المقررة على بعض المخالفات، 

 ( من القانون.20وحظر استيراد أو تداول األجهزة والمعدات المذكورة في المادة )

 مواد 6ديباجة +  بنيته

رأي جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

بينت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رأيها بشأن مشروع القانون، وباألخص حول المادتين 

األولى والثالثة من مشروع القانون، مبينة بعض اإلشكاالت القانونية، ورأت سالمة مشروع 

ا القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وذلك بعد مراعاة مالحظاتها القانونية التي أوردته

 بشأن المادتين المذكورتين. 

 خالصة 
كما ورد  آراء اجلهات املختصة

 بتقرير جملس النواب املوقر

 :نيؤون البلديات والتخطيط العمرارأي وزارة األشغال وش

بينت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عبر خطابها الموجه للجنة تأييدها 

 لما انتهى اليه رأي الحكومة الموقرة. )مرفق(

بممثلي الوزارة الموقرة أكد ممثلها على توافق الوزارة مع ما ورد في مذكرة وعند لقاء اللجنة 

الحكومة بشأن مشروع القانون، وبأن ليس هناك زيادة في عدد التراخيص الصادرة من 

 ( رخصة للصيادين المحترفين.1500اإلدارة المختصة حيث أن عدد التراخيص هي )
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ي حتى أشار إلى أن الموضوع منظم بقرار وزاروفيما يتعلق بالعمالة الوافدة لكل رخصة، 

 تكون هناك مرونة في تحديد عدد العمال. 

ست حق فيما بين المستشار القانوني للوزارة بأن الرخص تكون مملوكة من قبل الدولة ولي

 مكتسب لصاحب الرخصة.

من وأضاف السيد مدير إدارة الرقابة البحرية أنه يجري العمل حاليا على تحويل الرخصة 

ذوي األعذار الصحية إلى أحد األقارب من الدرجة األولى ممن تنطبق عليه شروط 

 الترخيص.

 :رأي المجلس األعلى للبيئة

أفاد المجلس األعلى للبيئة عبر كتابه الموّجه للجنة بتمسكه بما ذهب إليه رأي الحكومة الموقرة 

 ورأي هيئة التشريع والرأي القانوني.

 :انة العاصمة والمجالس البلديةأم رأي مجلس

لم يرد منهم أي رد مكتوب، وأفاد ممثلوهم الحاضرون في اجتماع اللجنة )عن بعد( بأنهم 

أكد رئيس المجلس البلدي لبلدية  يتوافقون مع مذكرة رأي الحكومة بشأن مشروع القانون، كما

وشدد على وجوب تكثيف الرقابة على  المنطقة الشمالية على أهمية حماية الثروة البحرية

قوارب الصيادين )غير البحرينيين( الذين يستأجرون الرخصة بشكل غير قانوني، حيث يتم 

 صيد الروبيان في موسم الحظر وبيعه مما يؤدي إلى استهالك المخزون السمكي في المملكة.

 :رأي جمعية قاللي للصيادين

للجنة معه )عن بعد( على وجوب تشديد الرقابة من قبل اإلدارة أكد رئيس الجمعية عند لقاء ا

المختصة بالبيئة حول الثروة البحرية، مبينًا أن العمالة الوافدة اآلسيوية تمارس الصيد الجائر 

ورمي المخلفات الخطرة التي تسبب التلوث في المياه، مشددا على وجوب تقليل عدد العمالة 

 مواطنين ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال. الوافدة في حال تواجد صيادين

 :رأي جمعية سترة للصيادين

لم يرد منها أي رد مكتوب، وأفاد ممثلوها الحاضرون في اجتماع اللجنة )عن بعد( وأوضح 

ممثل الجمعية بأن لديهم بعض التحفظات على مواد مشروع القانون، حيث أن زيادة عدد 

الدارة المختصة يتسبب في الضغط على الصيادين البحرينيين التراخيص الصادرة من قبل ا

بسبب تأجير بعض أصحاب الرخص رخصتهم لعمال آسيويين بشكل غير قانوني مما يؤدي 

إلى إهدار الثروة البحرية الستخدامهم الطرق الخاطئة في صيد األسماك، مقترحا نقل ملكية 

قربائه من الدرجة األولى وفقاً للضوابط الرخصة من صاحبها في حالة العجز أو الوفاة إلى أ

والقواعد التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة من قبل الوزير المختص، ليتيح الفرصة 

 لفئة الشباب لمزاولة هذه المهنة.

 :رأي جمعية الصيادين المحترفين

 3على عدد رخص الصيد كما هو لتظل اإلبقاء  أكدت الجمعية عبر كتابها الموّجه للجنة على

رخص صيد لكل صياد وأن يكون نص القانون هو ))ال يجوز حيازة أكثر من ثالثة تراخيص 

للصيد بالنسبة إلى الشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد وفق ضوابط عامة إذا ارتأت 

ب التراخيص اإلدارة المختصة أن ذلك يشكل ضررا على الثروة البحرية، مع تعويض أصحا

المتضررين تعويضا عادال((، وذلك لضمان الحقوق المكتسبة للصيادين واستدامة الثروة 

 البحرية.
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وبينوا أيضا جواز توريث رخص الصيد أو التنازل عنها او إمكانية التصرف فيها لصالح أي 

شخص آخر في حالة العجز، لتكون الرخص متداولة أسوة بباقي دول مجلس التعاون لدول 

 لخليج العربي، ولتكون أعدادها ثابتة.ا

( مكررا فيكون لصاحب الترخيص الحق في استقدام عمالة أجنبية، 9وأما بخصوص المادة )

وان يكون لكل قارب صغير ثالثة عمال، وأربعة عمال للقوارب الكبيرة، وثمانية عمال لسفن 

 .الصيد )البوانيش( وال يجوز وجود أكثر من ثمانية عمال

 الموافقة على مشروع القانون بعد إجراء بعض التعديالت على مواده. توصية اللجنة

 الموافقة على مشروع القانون بعد إجراء بعض التعديالت على مواده. توصية جملس النواب

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق األول
 

 تقرير اللجنة
 
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2021 فبراير 22التاريخ: 

 (10التقرير رقم: )

 

 تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
( 20لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) بشأن مشروع قانون رقم ) (

بشأن تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثروة البحرية )املعد يف ضوء  2002لسنة 
 املقدمة من جملس النواب(. –بصيغتها املعدلة  –االقرتاحات بقوانني 

 
 دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي اخلامس

 

 : مقدمـة

أرسل (، 3د 5ص ل م ب / ف 495م، وبموجب الخطاب رقم )2020ديسمبر  30بتاريخ 

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة  صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

 2002( لسنة 20مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

 –)المعد في ضوء االقتراحات بقوانين  حماية الثروة البحريةبشأن تنظيم صيد واستغالل و

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات عليه  ،المقدمة من مجلس النواب( –بصيغتها المعدلة 

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر.
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 إجراءات اللجنة: -أوالً 
 أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف المذكور 

 

 تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها: (1)

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 3 م2021يناير  18 16

 5 3 م2021يناير  27 17

 5 3 م2021فبراير  01 18

 5 3 م2021فبراير  08 19

 5 3 م2021فبراير  22 20

 

 

أثناء دراستها للمشروع على الوثائق المتعلقة بالقرار موضوع البحث والدراسة اطلعت اللجنة  (2)

 والتي اشتملت على:

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.  -

 )مرفق(رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.  -

 )مرفق(رأي المجلس األعلى للبيئة.  -

 رأي مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية.  -

 رأي جمعية قاللي للصيادين. -

 رأي جمعية سترة للصيادين.  -

 )مرفق(رأي جمعية الصيادين المحترفين.  -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -
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 كل من: (الذي عقدته )عن بعد( 17)وبدعوة من اللجنة حضر اجتماعها  (3)

 المنصب االسم

 شؤون البلديات والتخطيط العمرانيوزارة األشغال 

 مدير إدارة الرقابة البحرية السيد خالد الشيراوي

 المستشار القانوني السيد محمد األمين 

 المجلس األعلى للبيئة 

 الوسميالسيدة نوف 
القائم بأعمال مدير إدارة التنوع 

 الحيوي

 المجالس البلدية

 السيد باسم المجدمي 
عضو مجلس البلدي محافظة 

 المحرق 

 السيد أحمد الكوهجي 
رئيس مجلس البلدي المحافظة 

 الشمالية 

 جمعية سترة للصيادين

 رئيس الجمعية السيد محمد رضا إضرابوه

 عضو إداري السيد عبدهللا محمد علي 

 جمعية قاللي للصيادين

 رئيس الجمعية  السيد محمد الدخيل 

 الشورى والنوابوزارة شئون مجلسي 

 اخصائي تنسيق ومتابعة اول  السيدة رباب العالي
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 حضر االجتماع من األمانة العامة لمجلس الشورى:  (4)

 هيئة املستشارين القانونيني
 المستشار القانوني لشؤون اللجان األستاذ عبدالرحيم علي عمر

 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. السيد صادق جعفر الحلواجي

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق(
ً
 ثاني

نة الشؤون التشريعية والقانونية رأيها بشأن مشروع القانون، وباألخص حول بينت لج

المادتين األولى والثالثة من مشروع القانون، مبينة بعض اإلشكاالت القانونية، ورأت سالمة مشروع 

القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وذلك بعد مراعاة مالحظاتها القانونية التي أوردتها بشأن 

 المادتين المذكورتين. 

 

ا: رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. )مرفق(
ً
 ثالث

عبر خطابها الموجه للجنة  بينت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

 )مرفق( .اليه رأي الحكومة الموقرةانتهى  لماتأييدها 

ما ورد في مذكرة الحكومة  مععلى توافق الوزارة ممثلها أكد وعند لقاء اللجنة بممثلي الوزارة الموقرة 

دارة المختصة حيث ة في عدد التراخيص الصادرة من اإلبشأن مشروع القانون، وبأن ليس هناك زياد

 رخصة للصيادين المحترفين. (1500)عدد التراخيص هي  أن
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أن الموضةةةوع منظم بقرار وزاري حتى  الوافدة لكل رخصةةةة، أشةةةار إلىوفيما يتعلق بالعمالة 

 تكون هناك مرونة في تحديد عدد العمال. 

فيما بين المسةةةةتشةةةةار القانوني للوزارة بأن الرخص تكون مملوكة من قبل الدولة وليسةةةةت حق 

 مكتسب لصاحب الرخصة.

على تحويل الرخصةةةةة من  وأضةةةةاف السةةةةيد مدير إدارة الرقابة البحرية أنل يجري العمل حاليا

 ذوي األعذار الصحية إلى أحد األقارب من الدرجة األولى ممن تنطبق عليل شروط الترخيص.

 

ا: رأي اجمللس األعلى للبيئة. )مرفق(
ً
 رابع

يل رأي الحكومة  ما ذهب إل كل ب بل الموّجل للجنة بتمسةةةةةةة ئة عبر كتا فاد المجلس األعلى للبي أ

 والرأي القانوني.الموقرة ورأي هيئة التشريع 

 

ا: رأي جملس أمانة العاصمة واجملالس البلدية.
ً
 خامس

لم يرد منهم أي رد مكتوب، وأفاد ممثلوهم الحاضةةةةةةةرون في اجتماع اللجنة )عن بعد( بأنهم يتوافقون 

 لبلدية المنطقة الشماليةأكد رئيس المجلس البلدي  مع مذكرة رأي الحكومة بشأن مشروع القانون، كما

غير ف الرقابة على قوارب الصةةةةةةةيادين )ة حماية الثروة البحرية وشةةةةةةةدد على وجوب تكثيعلى أهمي

شكل غير قانوني، حيث يتم صيد الروبيان في موسم الحظر ال ستأجرون الرخصة ب بحرينيين( الذين ي

 وبيعل مما يؤدي إلى استهالك المخزون السمكي في المملكة.
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ا: رأي 
ً
 مجعية قاليل للصيادين.سادس

على وجوب تشةةةةةديد الرقابة من قبل اإلدارة )عن بعد( أكد رئيس الجمعية عند لقاء اللجنة معل 

أن العمالة الوافدة اآلسةةيوية تمارس الصةةيد الجائر ورمي  مبينًاالمختصةةة بالبيئة حول الثروة البحرية، 

تقليل عدد العمالة الوافدة في حال وجوب على  مشةةدداالمخلفات الخطرة التي تسةةبب التلوث في المياه، 

 خبرة كبيرة في هذا المجال. ذويتواجد صيادين مواطنين 

 

ا: رأي مجعية سرتة للصيادين. 
ً
 سابع

أوضح ممثل الجمعية الحاضرون في اجتماع اللجنة )عن بعد( و لم يرد منها أي رد مكتوب، وأفاد ممثلوها

بأن لديهم بعض التحفظات على مواد مشروع القانون، حيث أن زيادة عدد التراخيص الصادرة من قبل 

تأجير بعض أصحاب الرخص  بسبباالدارة المختصة يتسبب في الضغط على الصيادين البحرينيين 

ية الستخدامهم الطرق لعمال آسيويين بشكل غير قانوني مما يؤدي إلى إهدار الثروة البحررخصتهم 

الخاطئة في صيد األسماك، مقترحا نقل ملكية الرخصة من صاحبها في حالة العجز أو الوفاة إلى أقربائل 

ً للضوابط والقواعد التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة من قبل الوزير  من الدرجة األولى وفقا

 نة.المختص، ليتيح الفرصة لفئة الشباب لمزاولة هذه المه
 

ا: رأي مجعية الصيادين احملرتفني. )مرفق(
ً
 ثامن

رخص  3اإلبقاء على عدد رخص الصيد كما هو لتظل  علىعبر كتابها الموّجل للجنة أكدت الجمعية 

ال يجوز حيازة أكثر من ثالثة تراخيص للصيد بالنسبة إلى ))صيد لكل صياد وأن يكون نص القانون هو 

وللوزير تقليل هذا العدد وفق ضوابط عامة إذا ارتأت اإلدارة المختصة أن ذلك يشكل الشخص الواحد، 

وذلك لضمان عادال((، مع تعويض أصحاب التراخيص المتضررين تعويضا ضررا على الثروة البحرية، 

 الحقوق المكتسبة للصيادين واستدامة الثروة البحرية.
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لصالح أي شخص عنها او إمكانية التصرف فيها  جواز توريث رخص الصيد أو التنازل وبينوا أيضا

، لتكون الرخص متداولة أسوة بباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ولتكون آخر في حالة العجز

 أعدادها ثابتة.

ان و ( مكررا فيكون لصاحب الترخيص الحق في استقدام عمالة أجنبية،9وأما بخصوص المادة )

لسفن الصيد )البوانيش( عمال  وثمانية ،للقوارب الكبيرةعمال  أربعة، وعمال ةثالث قارب صغيريكون لكل 

 .عمال ثمانيةوال يجوز وجود أكثر من 

 

  

ا: رأي اللجنــة:
ً
 تاسع

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون  على اطلعت اللجنة

)المعد في ضوء  وحماية الثروة البحريةبشأن تنظيم صيد واستغالل  2002( لسنة 20رقم )

فضالا  -يتألف  ، والذيالمقدمة من مجلس النواب( –بصيغتها المعدلة  –االقتراحات بقوانين 

على استبدال تعاريف جديدة بتعاريف )الوزارة(  المادة األولىمن ست مواد، نّصت  -عن الديباجة 

 2002( لسنة 20( من المرسوم بقانون رقم )1و)الوزير( و)اإلدارة المختصة( الواردة في المادة )

استبدال نصوص  على المادة الثانيةبشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية، فيما نصت 

بينما ، ( من المرسوم بقانون المذكور33ين )أ( و)ب( من المادة )( و البند24( و)16( و)12( و)9المواد )

( من المادة )إضافة على  المادة الثالثة نّصت (، وبند جديد برقم )د( 6بند جديد برقم )د( إلى الفقرة )أوالا

ا(،  9(، ومادة جديدة برقم )6إلى الفقرة )ثالثاا( من المادة ) ، (20بند جديد برقم )ح( إلى المادة ) وإضافةمكررا

إلغاء عبارة )دون الحصول على موافقة من اإلدارة المختصة( من البند )أ( من على  المادة الرابعةونصت 

على استبدال عبارة )مملكة البحرين( بعبارة )دولة  المادة الخامسة( من المرسوم بقانون، ونّصت 13المادة )

قانون، فيما بمرسوم الكلمة )للدولة( وكلمة )المملكة( بكلمة )الدولة( أينما وردت في البحرين( وكلمة )للمملكة( ب

مكرًرا(  12أضافت اللجنة مادة مستحدثة إلى مواد مشروع القانون برقم ) كما تنفيذية. المادة السادسةجاءت 

 إلى المادة الثالثة من مشروع القانون.
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يد، وتعويض حماية الثروة  إلىيهدف مشرررررررروع القانون  البحرية والعاملين في قطاع الصييييييي

الصيادين أصحاب الرخص في حالة تقليص عددها، وحماية الثروة البحرية بتشديد العقوبة المقررة على 

 ( من القانون.20بعض المخالفات، وحظر استيراد أو تداول األجهزة والمعدات المذكورة في المادة )

 

، واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، المعروضتدارست اللجنة مشروع القانون 

كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدا على سالمة مشروع 

 القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية بعد مراعاة المالحظات المشار إليها بتقريرها المرفق، كما

ن أصحاب السعادة اول وتبادل وجهات النظر بشأنه بيظات الجهات المعنية، وبعد تدعلى مالح اطلعت

 ، فقد انتهت اللجنة إلى المالحظات اآلتية:للجنةالمستشار القانوني  واالستئناس برأيأعضاء اللجنة، 

 

والحفاظ تأخذ الدولة التدابير الالزمة لصيانة البيئة "( من الدستور على أنه ح/9: تنص المادة )أوال

 ."على الحياة الفطرية

لثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك ا"( من الدستور أيضا على أنه 11كما تنص المادة )

 ."يللدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطن

ومؤدى ذلك أن للمملكة حق اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالزمة التي تتطلبها المحافظة على 

واقتصادها  ثرواتها الطبيعية، ومنها الثروة البحرية واستغاللها واستثمارها، وفقا لما يقتضيه أمن الدولة

 الوطني وبما يحقق المصلحة العامة.

 

وافقت اللجنة قرار مجلس النواب الموقر في حذف التعديل الوارد بمقتضى المادة الثانية من  ثانيًا:

واإلبقاء على النص النافذ لهما، حيث أن التعديل الوارد  (،24( و)16مشروع القانون على المادتين )

ه للصيد المسموح ب ( بتحديد مدة حظر الصيد بما ال يجاوز نصف الموسم16بالمشروع على المادة )

غير مبرر على سلطة  اوتحديد عدد تراخيص الصيد وسفن الصيد بنطاق جغرافي معيّن، يضع قيدا 
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أ( النافذ الذي يعطي الحق للوزير في منع وحظر الصيد ألي /36الوزير ويتعارض مع نص المادة )

أو تداول األجهزة  ( بحظر بيع أو شراء24فترة يراها مناسبة لحماية الثروة البحرية، أما تعديل المادة )

( طبقا لما جاء بمشروع القانون المعروض، فإن النص النافذ 20والمعدات المنصوص عليها في المادة )

( يحقق الهدف المقصود من التعديل المذكور، حيث أن حظر تداول األجهزة يشمل البيع 24للمادة )

ستيراد وال مسّوغ إليراد الحظر والشراء، كما أن الحظر يجب أن يكون على االستخدام وليس على اال

 (.24النافذ يقرر عقوبة على مخالفة نص المادة ) ب(/33) المادة المطلق، خاصة وأن نص

، وكذلك أوالا  ةكذلك وافقت اللجنة قرار مجلس النواب الموقر في حذف البند )د( المضاف إلى الفقر

( 20(، والبند )ح( المضاف إلى المادة )6ثالثاا من المادة )من البند )د( من الفقرة  حذف الشطر الثاني 

( يتعلق بتجديد الرخصة، 6بموجب المادة الثالثة من المشروع، ألن البند )د( من الفقرة أوالا من المادة )

( أجاز منح 6خاصة بشروط الترخيص، كما أن البند )د( من الفقرة ثالثاا من المادة )( 6)حال أن المادة 

من  لصيد للمقيد بالسجل التجاري حال أنه يجب أن يكون منح الترخيص للفئات البسيطةترخيص ا

( فإن الهدف منه متحقق بالبند )ز( من 20محدودي الدخل، أما بخصوص إضافة البند )ح( للمادة )

 ( النافذ.21( نفسها وكذلك بالبند )ج( من نص المادة )20المادة )

دون الحصول "عدم حذف عبارة بشأن  قرار مجلس النواب الموقر علىكما وافقت اللجنة أيضا 

(، وانتهت إلى إبقاء النص النافذ 13الواردة بنص البند )أ( من المادة ) "على موافقة اإلدارة المختصة(

 القانون النافذ. أحكام( اتفاقا مع 13للمادة )

تعويض أصحاب التراخيص كما وافقت اللجنة قرار مجلس النواب الموقر فيما انتهى إليه من 

( 9نص المادة )استبدال المتضررين حال استعمال الوزير سلطته في تقليل عدد التراخيص كما جاء ب

ولكن  ،من مشروع القانون مراعاة لظروف أصحاب التراخيص المتضررينبموجب المادة الثانية 

والقرارات المنفذة الالئحة التنفيذية ب وأناطت ا وليس عادالا ارتأت اللجنة أن يكون التعويض مناسبا 

 لقانون وضع الشروط والضوابط الالزمة في هذا الشأن.هذا ال
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( 9الفقرة األولى من المادة )موافقته على نص خالفت اللجنة قرار مجلس النواب الموقر في  ثالثًا:

ا المضافة بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون والخاصة بأحقية صاحب  الترخيص في مكررا

 ت اللجنة حذف النص حتى ال تؤثر العمالةورأ ....،استقدام العمالة األجنبية الستخدامها في أعمال الصيد

ما تقتضيه المصلحة األجنبية على العمالة الوطنية، وحتى يترك هذا األمر للقرارات الوزارية حسب

 كون هناك مرونة في تحديد عدد العمال المذكورين.العامة، ولكي ت

ا9من المادة ) مع قرار مجلس النواب الموقر في حذف الفقرة الثانيةواتفقت اللجنة   ( مكررا

المتعلقة بإعفاء صاحب الترخيص من أداء رسوم استقدام العمالة األجنبية، ألن ذلك يتعارض 

ن تنظيم سوق العمل، وألن بشأ 2006( لسنة 19( من القانون رقم )42صراحة مع نص المادة )

قرة أقامت تمييزا غير مبرر لفئات العمال وأصحاب التراخيص وأرباب العمل بصفة عامة هذه الف

 في خصوص اإلعفاء من رسوم استقدام العمالة األجنبية.

 

واستحدثت مادة جديدة برقم  من القانون (12بقاء على النص النافذ للمادة )اإلاللجنة  رأت ا:رابعً 

ا(  12) ضافتها إلى المادة الثالثة من أوبنقل ترخيص الصيد إلى الزوج واألبناء القّصر، مكررا

مراعاة لمصلحة القصَّر بشرط أال يكون لهم مصدر دخل آخر خالف الصيد ، وذلك مشروع القانون

 .بنفسه يمارس مهنة الصيدبحريني  عن طريقواستغالل الترخيص إال  استخداموبشرط عدم 

المذكورين في  إلىوبذلك تكون اللجنة قد وضعت ضوابط وشروط لنقل ترخيص الصيد 

 .الوقت الذي راعت فيه البعد االجتماعي للزوج واألبناء القصًّر

 

وعلى ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، من حيث المبدأ، 

 بتقرير اللجنة.والموافقة على نصوص مواده طبقاا للجدول المرفق 
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ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
ً
 عاشر

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشييييورى، اتفقت اللجنة على اختيار 39إعماالا لنص المادة )

 كل من:

 مقرًرا أصليــــــًـا.  جمعة محمد جمعة الكعبي -1

 مقرًرا احتياطيـــًا.  منى يوسف خليل المؤيــد -2

 

 توصيـة اللجنـة:حادي عشر: 
في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون؛ فإن اللجنة توصي      

 باآلتي:

 

لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام المرسوم  مشروع قانون رقم ) (الموافقة، من حيث المبدأ، على  -

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

 .المقدمة من مجلس النواب( –بصيغتها المعدلة  –ضوء االقتراحات بقوانين 

 الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيال في الجدول المرفق. -

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 

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



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق الثاين
 

 جدول مبواد مشروع القانون
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس
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 النص النافذ نص مشروع القانون قرار جملس النواب توصية اللجنة النص بعد التعديل

 مسمى المشروع

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 

 ) ( بتعديل بعض أحكام

( 20المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم  2002لسنة 

صيد واستغالل وحماية 

 الثروة البحرية.

 مسمى المشروع

الموافقة على المسمى كما 

 ورد في مشروع القانون.

 مسمى المشروع

الموافقة على المسمى كما 

 ورد في مشروع القانون.

 مسمى المشروع

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 

) ( بتعديل بعض أحكام 

( 20المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم  2002لسنة 

صيد واستغالل وحماية 

 الثروة البحرية.

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

آل نحن حمد بن عيسى 

ملك مملكة            خليفة

 البحرين.

 الديباجة

إضافة القوانين اآلتية 

 للديباجة:

المرسوم بقانون رقم  -

بشأن  1978( لسنة 14)

تسجيل السفن وتحديد 

 شروط السالمة.

رقم  المرسوم بقانون -

بشأن  1982( لسنة 23)

 .القانون البحري

 الديباجة

وعلى حذف عبارة )

( لسنة 68المرسوم رقم )

بإعادة تنظيم وزارة  2012

شئون البلديات والتخطيط 

 (.العمراني،

 )نص الديباجة بعد التعديل(

 

نحن حمد بن عيسى آل 

ملك مملكة            خليفة

 البحرين.

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل 

ملك مملكة            خليفة

 البحرين.

 



2 
 

 النص النافذ نص مشروع القانون قرار جملس النواب توصية اللجنة النص بعد التعديل

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن  1978( لسنة 14)

تسجيل السفن وتحديد 

 شروط السالمة،

المرسوم بقانون رقم وعلى 

بشأن  1982( لسنة 23)

 ،القانون البحري

المرسوم بقانون رقم وعلى 

بشأن  1996( لسنة 21)

 يالته،، وتعدالبيئة

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن  2002( لسنة 20)

تنظيم صيد واستغالل 

وحماية الثروة البحرية، 

المعدل بالمرسوم بقانون 

 ،2012( لسنة 45رقم )

المرسوم بقانون رقم  -

بشأن  1996( لسنة 21)

 ، وتعديالته.البيئة

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن  2020( لسنة 32)

قواعد التسجيل والسالمة 

الخاصة بالسفن والمراقبة 

 .الصغيرة

 

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن  2002( لسنة 20)

تنظيم صيد واستغالل 

وحماية الثروة البحرية، 

بالمرسوم بقانون المعدل 

 ،2012( لسنة 45رقم )

( 19وعلى القانون رقم )

بشأن تنظيم  2006لسنة 

 سوق العمل، وتعديالته،

 

 

 

 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، 

 :وقد صدقنا عليه وأصدرناه

 

 االطالع على الدستور،بعد 

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن  2002( لسنة 20)

تنظيم صيد واستغالل 

وحماية الثروة البحرية، 

المعدل بالمرسوم بقانون 

 ،2012( لسنة 45رقم )

( 19وعلى القانون رقم )

بشأن تنظيم  2006لسنة 

 سوق العمل، وتعديالته،

( 68وعلى المرسوم رقم )

تنظيم بإعادة  2012لسنة 

وزارة شؤون البلديات 

 والتخطيط العمراني،

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
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 النص النافذ نص مشروع القانون قرار جملس النواب توصية اللجنة النص بعد التعديل

( 19وعلى القانون رقم )

بشأن تنظيم  2006لسنة 

 سوق العمل، وتعديالته،

قانون رقم ب المرسوم وعلى

بشأن  2020( لسنة 32)

قواعد التسجيل والسالمة 

الخاصة بالسفن والمراقبة 

 .الصغيرة

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، 

 :وقد صدقنا عليه وأصدرناه

 المادة األولى

 (الوزارةبتعاريف )ستبدل ي  

اإلدارة )و (الوزير)و

الواردة بالمادة  (المختصة

( من المرسوم بقانون رقم 1)

بشأن  2002( لسنة 20)

تنظيم صيد واستغالل 

 المادة األولى

الموافقة على نص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون.

 المادة األولى

الموافقة على نص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون.

 المادة األولى

 (الوزارةبتعاريف )ستبدل ي  

اإلدارة )و (الوزير)و

الواردة بالمادة  (المختصة

( من المرسوم بقانون رقم 1)

بشأن  2002( لسنة 20)

تنظيم صيد واستغالل 

 المادة األولى
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 النص النافذ نص مشروع القانون قرار جملس النواب توصية اللجنة النص بعد التعديل

، وحماية الثروة البحرية

 :اآلتية التعاريف

المعنية الوزارة  الوزارة:

 .بشئون الثروة البحرية

المعني الوزير  الوزير:

 بشئون الثروة البحرية

دارة اإل اإلدارة المختصة:

حرية الثروة البالمختصة ب

 في الوزارة.

 

، وحماية الثروة البحرية

 :اآلتية التعاريف

المعنية الوزارة  الوزارة:

 .بشئون الثروة البحرية

المعني الوزير  الوزير:

 بشئون الثروة البحرية

دارة اإل اإلدارة المختصة:

البحرية الثروة المختصة ب

 في الوزارة.

 

 

 

الوزارة: الوزارة التي 

 يصدر بتسميتها مرسوم.

الوزير: الوزير الذي يصدر 

 بتسميته مرسوم.

اإلدارة المختصة: إدارة 

 الثروة البحرية في الوزارة.

 

 المادة الثانية

 مقدمة المادة الثانية:

 

 

 

 

 

 المادة الثانية

 مقدمة المادة الثانية:

قرار الموافقة على  -

مجلس النواب الموقر بحذف 

 .(24( و)16المادتين )

اللجنة بحذف توصي  -

( من مقدمة المادة 12المادة )

ا ( مكرر  12اكتفاء بالمادة )

 المادة الثانية

 مقدمة المادة الثانية:

( 16حذف عبارة "و)

 (" من المادة.24و)

)نص مقدمة المادة بعد 

 التعديل(

 المادة الثانية

 المادة الثانية
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ي ستبدل بنصوص المواد 

( البندين )أ( 33( و)9)

المرسوم بقانون و)ب( من 

بشأن  2002( لسنة 20رقم )

تنظيم صيد واستغالل 

البحرية،  وحماية الثروة

 :النصوص اآلتية

المضافة إلى المادة الثالثة 

 من مشروع القانون.

ي ستبدل بنصوص المواد 

( البندين 33( و)12( و)9)

المرسوم )أ( و)ب( من 

( لسنة 20بقانون رقم )

بشأن تنظيم صيد  2002

 واستغالل وحماية الثروة

 :البحرية، النصوص اآلتية

ي ستبدل بنصوص المواد 

( 24( و)16و)( 12( و)9)

( البندين )أ( و)ب( من 33و)

( 20بقانون رقم )المرسوم 

بشأن تنظيم  2002لسنة 

صيد واستغالل وحماية 

الثروة البحرية، النصوص 

 اآلتية:

 

 (9)مادة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9)مادة ال

المادة كما  نصالموافقة على 

ورد بقرار مجلس النواب 

استبدال كلمة  ، معالموقر

 " "مناسب ا" بكلمة "عادًل 

 الواردة بنهاية المادة، مع

طبقًا إضافة عبارة "

للشروط والضوابط التي 

تحددها الالئحة التنفيذية 

 (9)مادة ال

 إجراء ما يأتي:

تغيير كلمةةة )حيةةازة( إلى  -

 (.إصدار)

وفق إضةةةةةةةةةافةةةة عبةةةارة ) -

بعد عبارة  ضووووووووابط عامة(

 (.تقليل هذا العدد)

 حذف الفقرة الثانية. -

 (9مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9مادة )
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أكثر من  إصدارًل يجوز 

ثالثة تراخيص للصيد 

 ،بالنسبة للشخص الواحد

 وللوزير تقليل هذا العدد

إذا  وفق ضوابط عامة

ارتأت اإلدارة المختصة أن 

ذلك يشكل ضررا على 

مع تعويض ، الثروة البحرية

أصحاب التراخيص 

ا  المتضررين تعويض 

طبقًا للشروط ، امناسب  

والضوابط التي تحددها 

الالئحة التنفيذية والقرارات 

 .المنفذة ألحكام هذا القانون

 

والقرارات المنفذة ألحكام 

" إلى عجز هذا القانون

 المادة.

 )نص المادة بعد التعديل(

 (9)مادة ال

أكثر من  إصووووووودارًل يجوز 

ثالثةةةة تراخيص للصةةةةةةةيةةةد 

 ،بالنسةةةةةبة للشةةةةةخص الواحد

 وللوزير تقليةةةل هةةةذا العةةةدد

إذا  وفق ضووووووووابط عووواموووة

ارتأت اإلدارة المختصةةة أن 

ذلك يشةةةةةةةكل ضةةةةةةةررا على 

مع تعويض ، الثروة البحرية

أصةةةةةةةةحةةةاب الةةتةةراخةةيةةص 

ا   .عادًل  المتضررين تعويض 

 

 

أكثر من  حيوووازةًل يجوز 

تةةةةةةراخةةةةةةيةةةةةةص  ثةةةةةةالثةةةةةةة

بالنسةةةةبة للشةةةةخص  للصةةةةيد

الواحةةد، وللوزير تقليةةل هةةذا 

الةةةةعةةةةدد إذا ارتةةةةأت اإلدارة 

المختصةةةةةةة أن ذلك يشةةةةةةكل 

ضررا على الثروة البحرية، 

مووت تووعووويوو   صووووووووحوووا  

التراخيص المتضوووووووررين 

 تعويًضا عادالً.

ويجوز لصاحب الترخيص 

تعيين مدير ينو  عنه في 

 المهام التي يوكل بها إليه.

 

 

ًل يجوز حيةةةازة أكثر من 

ثةةةةةةالثةةةةةةة تةةةةةةراخةةةةةةيةةةةةةص 

بالنسةةةةبة للشةةةةخص  للصةةةةيد

الواحةةد، وللوزير تقليةةل هةةذا 

الةةةةعةةةةدد إذا ارتةةةةأت اإلدارة 

المختصةةةةةةة أن ذلك يشةةةةةةكل 

 ضررا على الثروة البحرية.
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 (12)مادة ال محذوفة

توصي اللجنة بحذف المادة 

( من مشروع القانون 12)

واإلبقاء على النص النافذ، 

 12اكتفاء بالمادة )وذلك 

ا  التي أضافتها اللجنة( مكرر 

إلى المادة الثالثة من مشروع 

 القانون.

 

 (12)مادة ال

إعادة صياغة المادة على 

 النحو الوارد أدناه.

 (12المادة )

ا التراخيص التي تصدر وفقً 

ألحكام هذا القانون 

، وينقل الحق في شخصية

الترخيص إلى الزوج 

تنطبق واألبناء القّصر ومن 

عليه الشروط من األبناء 

وفقا للقواعد والضوابط 

واإلجراءات التي تحددها 

القرارات التنفيذية لهذا 

ال يجوز التنازل القانون، و

ويجب إبرازها للغير، عنها 

للموظفين التابعين لإلدارة 

المختصة  و الجهة المعنية 

 عند الطلب.

 (12مادة )

 

 

 

التراخيص التي تصدر وفقا 

ألحكام هذا القانون 

شخصية، ًل يجوز التنازل 

 و بيعها  و تأجيرها عنها 

ويجب إبرازها  بالباطن،

للموظفين التابعين لإلدارة 

المختصة أو الجهة المعنية 

 عند الطلب.

 

 (12مادة )

 

 

 

التراخيص التي تصدر وفقا 

ألحكام هذا القانون 

شخصية، ًل يجوز التنازل 

، ويجب إبرازها للغيرعنها 

للموظفين التابعين لإلدارة 

المختصة أو الجهة المعنية 

 عند الطلب.
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 (16المادة ) محذوفة

الموافقة على قرار مجلس 

حذف المادة النواب الموقر ب

 .من مشروع القانون

 (16المادة )

المادة من مشروع  حذف

 .القانون

 (16مادة )

يجوز بقرار من الوزير بعد 

التنسيق مع الجهات المعنية 

 اتخاذ اآلتي:

الثروة  صيد حظر .أ

البحرية بمختلف 

مؤقتا وذلك بغرض  أنواعها

حمايتها، على أن ًل تتجاوز 

مدة الحظر نصف الموسم 

 المسموح به للصيد.

تحديد عدد تراخيص  .ب

المساحة الصيد بحسب رقعة 

البحرية بما ًل يجاوز خمس 

عشرة سفينة لصيد 

األسماك، وعشر سفن لصيد 

الروبيان، لكل ميل بحري 

 مربع واحد.

 

 (16مادة )

من  يصدريجوز بقرار 

الوزير بعد التنسيق مع 

الجهات المعنية 

الثروة البحرية  صيد حظر

مؤقتا وذلك  بمختلف أنواعها

 بغرض حماية هذه الثروة.
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 (24المادة ) محذوفة

الموافقة على قرار مجلس 

حذف المادة النواب الموقر ب

 .من مشروع القانون

 (24المادة )

حذف المادة من مشروع 

 القانون.

 (24مادة )

بيت  و يحظر استيراد أو 

شراء  و تداول األجهزة 

والمعدات المنصوص عليها 

( من هذا 20في المادة )

بسبب خطورتها  القانون

 البحرية.على الثروة 

 (24مادة )

تداول يحظر استيراد أو 

األجهزة والمعدات الممنوع 

بسبب  استخدامها في الصيد

خطورتها على الثروة 

 البحرية.

 

( البندين ) ( 33المادة )

 و) (

 

 

 

 

 

 

ًل تقل  مدةيعاقب بالحبس  -أ

عن شهر وًل تزيد على ستة 

وبغرامة ًل تقل عن  ،شهور

( البندين ) ( 33المادة )

 و) (

 الموافقة على نص المادة كما

ورد بقرار مجلس النواب 

 الموقر.

( البندين ) ( 33المادة )

 و) (

تغيير كلمة )لمدة( الواردة 

في مقدمة البند )أ( لتكون 

 (.مدة)

 )نص المادة بعد التعديل(

( البندين ) ( 33المادة )

 و) (

ًل تقل  مدةيعاقب بالحبس  -أ

عن شهر وًل تزيد على ستة 

وبغرامة ًل تقل عن  ،شهور

( البندين ) ( 33) مادة

 و) (

 

 

 

 

 

 

ًل  لمدةي عاقب بالحبس  - أ

تقل عن شهر وًل تزيد على 

ستة شهور، وبغرامة ًل تقل 

 (33) مادة

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة 

أشد ينص عليها قانون 

 العقوبات أو أي قانون آخر:

 

 

يعاقب بالحبس مدة ًل  - أ

تقل عن شهر وًل تزيد على 

ستة شهور، وبغرامة ًل تقل 
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ألف دينار وًل تجاوز خمسة 

آًلف دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل من يخالف 

 ،(18)أي من المواد أحكام 

( فقرة 21)( فقرة )أ(، 20)

( 23) ،(22) ،)د(

والقرارات الصادرة تنفيذا 

 لها.

يعاقب بالحبس مدة ًل  -ب

وبغرامة ًل  ،تزيد على شهر

تقل عن ثالثمائة دينار وًل 

ار أو بإحدى تجاوز ألف دين

هاتين العقوبتين كل من 

يخالف أحكام أي من المواد 

(3)، (16)، (17)، (19)، 

فقرة )ب، ج، د، هـ،  (20)

( فقرة )أ، ب، 21) و، ز(،

(، 25(، )24ج، هـ، و(، )

ألف دينار وًل تجاوز خمسة 

آًلف دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل من يخالف 

 ،(18)أي من المواد أحكام 

( فقرة 21)( فقرة )أ(، 20)

( 23) ،(22) ،)د(

والقرارات الصادرة تنفيذا 

 لها.

يعاقب بالحبس مدة ًل  -ب

وبغرامة ًل  ،تزيد على شهر

تقل عن ثالثمائة دينار وًل 

ار أو بإحدى تجاوز ألف دين

هاتين العقوبتين كل من 

يخالف أحكام أي من المواد 

(3)، (16)، (17)، (19)، 

فقرة )ب، ج، د، هـ،  (20)

( فقرة )أ، ب، 21) و، ز(،

(، 25(، )24ج، هـ، و(، )

عن ألف دينار وًل تجاوز 

خمسة آًلف دينار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين كل من 

المواد   ي منيخالف أحكام 

 ( فقرة ) (20)(، 18)

(، 22( فقرة )د(، )21و)

( والقرارات الصادرة 23)

 تنفيذا لها.

ي عاقب بالحبس مدة ًل  -ب 

لى شهر، وبغرامة ًل تزيد ع

تقل عن ثالثمائة دينار وًل 

تجاوز ألف دينار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين كل من 

يخالف أحكام أي من المواد 

(3( ،)16( ،)17( ،)19 ،)

فقرة ) ، ج، د، هـ، ( 20)

( فقرة )أ، ب، 21، )و، ز(

(، 25(، )24ج، هـ، و(، )

عن ألف دينار وًل تجاوز 

خمسة آًلف دينار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين كل من 

، (18يخالف أحكام المواد )

(, 22( فقرة )د(، )21)

( والقرارات الصادرة 23)

 تنفيذا لها.

 

يعاقب بالحبس مدة ًل  -ب 

تزيد على شهر، وبغرامة ًل 

تقل عن ثالثمائة دينار وًل 

تجاوز ألف دينار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين كل من 

يخالف أحكام أي من المواد 

(3( ،)16( ،)17( ،)19 ،)

( فقرة )أ، ب، 21(، )20)

(، 25(، )24ج، هـ، و(، )

(27( ،)29( ،)30 )
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(27( ،)29)، (30 )

والقرارات الصادرة تنفيذا 

  لها.

(27( ،)29)، (30 )

والقرارات الصادرة تنفيذا 

  لها.

(27( ،)29( ،)30 )

والقرارات الصادرة تنفيذا 

  .لها

 

ا والقرارات الصادرة تنفيذ

  لها.

 

يعاقب بالحبس مدة ًل  -ج 

تزيد على خمسة عشر يوما 

وبغرامة ًل تقل عن مائة 

دينار وًل تجاوز ثالثمائة 

دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين، كل من يخالف 

( 12أحكام أي من المواد )

(، 14( فقرة )د(، )13)

(، 26( فقرة )ز(، )21)

( والقرارات الصادرة 28)

 تنفيذا لها.

جميع الحاًلت  وفي -د 

السابقة تضاعف عقوبة 

الغرامة في حالة العود خالل 

 سنة.
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 المادة الثالثة

المرسوم بقانون ي ضاف إلى 

بشأن  2002( لسنة 20رقم )

تنظيم صيد واستغالل 

بند  وحماية الثروة البحرية

جديد برقم )د( إلى الفقرة 

مادة و (،6ثالثا من المادة )

 .مكرًرا( 12جديدة برقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثةالمادة 

 مقدمة المادة الثالثة:

توصي اللجنة بحذف البند 

من المادة أوًل   ة)د( من الفقر

(، واإلبقاء على الشطر 6)

األول من البند )د( من الفقرة 

(، وحذف 6ثالث ا من المادة )

ا المضافة 9المادة ) ( مكرر 

بقرار من مجلس النواب 

الموقر، وحذف البند )ح( 

توصي كما  .(20من المادة )

بإضافة مادة جديدة اللجنة 

ا 12برقم )  .(مكرر 

 

 

 

 

 

 الثالثةالمادة 

 مقدمة المادة الثالثة:

إعادة صياغة مقدمة المادة 

 على النحو الوارد أدناه.

 )النص بعد التعديل(

 الثالثةالمادة 

المرسوم بقانون ي ضاف إلى 

بشأن  2002( لسنة 20رقم )

صيد واستغالل  تنظيم

مادة  وحماية الثروة البحرية

مكرًرا(  9جديدة برقم )

 نصها اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 المادة الثالثة

 

 

 

 

 

بقانون المرسوم ي ضاف إلى 

بشأن  2002( لسنة 20رقم )

تنظيم صيد واستغالل 

وحماية الثروة البحرية بند 

جديد برقم )د( إلى الفقرة 

( من المادة ) (، وبند 6)أوًل 

جديد برقم )د( إلى الفقرة 

(، ومادة 6)ثالث ا( من المادة )

ا(، كما  9جديدة برقم ) مكرر 

يضاف بند جديد برقم )ح( 

ا (، نصوصه20إلى المادة )

 اآلتية:
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(  والالفقرة ) –( 6المادة )

 البند )د( -

 محذوفة

 

 

 

الفقرة )ثالثا(  –( 6المادة )

 البند )د( -

أًل يكون مزاوًل  لوظيفة  -د

أو عمال   أو خاصة عامة

ا أو أية مهنة أخرى .خاص   

 

 -الفقرة  وال –( 6المادة )

 البند )د(

الموافقة على قرار مجلس 

النواب الموقر بحذف البند 

 )د( من مشروع القانون.

 

الفقرة )ثالثا(  –( 6المادة )

 البند )د( -

توصي اللجنة بالموافقة على 

البند )د( الشطر األول من 

مع  ،بعد إعادة صياغته

 ،منه األخيرحذف الشطر 

 :والذي ينص على

ذلك المقيّد ويستثنى من "

بالسجل التجاري لمزاولة 

نشاط تداول أو تسويق أو 

 ."تصنيع الثروة البحرية

 

 -الفقرة  وال –( 6المادة )

 البند )د(

حذف البند من مشروع 

 القانون.

 

 

الفقرة )ثالثا(  –( 6المادة )

 البند )د( -

حذف البند من مشروع 

 القانون.

  

 -الفقرة  والً  -(6المادة )

 البند )د(

بيانات رخصة الصيد  -د

الحاصل عليها طبق ا للفقرة 

 )ثالث ا( من هذه المادة.

 

 -الفقرة ثالثًا -(6المادة )

 البند )د(

أًل يكون مزاوًل  لوظيفة  -د

ا أو أية  عامة أو عمال  خاص 

ويستثنى من مهنة أخرى، 

اري ذلك المقيّد بالسجل التج

لمزاولة نشاط تداول أو 

تسويق أو تصنيع الثروة 

 البحرية.

 

(6مادة )  

يقدم طلب الحصول على  

إلى اإلدارة  رخصة الصيد

المختصة من مالك سفينة 

أو مالك المسكر  الصيد

)الحاجز( أو الحظرة أو من 

الغواص أو من الصياد أو 

من يمثله، على األنموذج 

الغرض على المعد لهذا 

 النحو التالي:

بالنسبة لطلب  -أوًل

الحصول على رخصة 

يجب أن يتضمن  الصيد

 البيانات التالية:

اسم مالك السفينة وجنسيته  -أ

ورقم بطاقته السكانية 

 وعنوانه في دولة البحرين.
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 النص النافذ نص مشروع القانون قرار جملس النواب توصية اللجنة النص بعد التعديل

اسم ورقم السفينة وميناء  -ب 

 تسجيلها.

المرفأ الذي ترسو فيه  -ج

 السفينة عادة.

صورة طبق  وترفق بالطلب

األصل من شهادة تسجيل 

السفينة، وعقد إيجارها إذا 

كانت السفينة مستأجرة 

 وصورة للبطاقة السكانية.

بالنسبة لطلب  -ثانيا  

الحصول على رخصة إقامة 

أو استخدام مسكر )حاجز( 

أو حظرة يجب أن يتضمن 

 ما يلي:

اسم مالك المسكر  -أ 

)الحاجز( أو الحظرة واسم 

 الشخص الذي يقوم
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 النص النافذ نص مشروع القانون قرار جملس النواب توصية اللجنة النص بعد التعديل

إن  باستغاللها في الصيد

 وجد.

موقع المسكر )الحاجز(  -ب 

 أو الحظرة وحدودها.

بالنسبة لطالب   -ثالثا  

الحصول على رخصة 

أو الغوص يشترط ما  الصيد

 يلي:

 18أن ًل يقل عمره عن  -أ 

 سنة ميالدية.

أن يثبت صالحيته  -ب 

 أو الغوص. لمزاولة الصيد

أًل يكون قد سبق الحكم  –ج 

جناية أو جنحة  عليه في

مخلة بالشرف واألمانة ما لم 

 يرد إليه اعتباره.

وفي جميع األحوال يلتزم 

صاحب الشأن بتقديم أية 
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بيانات أو معلومات أخرى 

 تطلبها اإلدارة المختصة.

 محذوفة

 

 ( مكرًرا:9المادة )

توصي اللجنة بحذف المادة 

حفاظ ا على العمالة 

البحرينية، وألن الفقرة 

الخاصة -المادة  الثانية من

بإعفاء صاحب الترخيص 

من رسوم استقدام وتجديد 

 -رخص العمالة األجنبية

تتعارض مع نص المادة 

( 19( من القانون رقم )42)

بشأن تنظيم  2006لسنة 

 سوق العمل.

 

 ( مكرًرا:9المادة )

 إجراء ما يأتي:

تصويب كلمة  -

( الواردة في ًلستخدامهم)

الفقرة األولى من المادة 

 (.الستخدامهالتصبح )

حذف كلمة )على( التي  -

تسبق كلمة )ثالثة( الواردة 

 في الفقرة األولى من المادة.

تغيير كلمة )خمسة(  -

الواردة في الفقرة األولى من 

 المادة لتصبح )ستة(.

حذف الفقرة الثانية من  -

 المادة.

 )نص المادة بعد التعديل(

مكرًرا( 9المادة )  
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 النص النافذ نص مشروع القانون قرار جملس النواب توصية اللجنة النص بعد التعديل

( 3مع مراعاة أحكام المادة )

يكون  من هذا القانون،

لصاحب الترخيص الحق 

في استقدام عمالة أجنبية 

في أعمال  االستخدامه

الصيد المرخص بها في هذا 

القانون، على أن ًل يتجاوز 

عددهم ثالثة عمال بالنسبة 

لسفن الصيد الصغيرة 

عمال  ستة)الطراد(، و

لسفن الصيد الكبيرة 

 )البانوش(.

 

( 3مع مراعاة أحكام المادة )

من هذا القانون، يكون 

لصاحب الترخيص الحق 

في استقدام عمالة أجنبية 

ًلستخدامهم في أعمال 

الصيد المرخص بها في هذا 

القانون، على أن ًل يتجاوز 

ثالثة عمال  علىعددهم 

بالنسبة لسفن الصيد 

خمسة الصغيرة )الطراد(، و

عمال لسفن الصيد الكبيرة 

 ش(.)البانو

وي عفى صاحب الترخيص 

من أداء رسوم استقدام 

خص العمالة  وتجديد ر 

األجنبية المقررة في القانون 

بشأن  2006( لسنة 19رقم )

 تنظيم سوق العمل.
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 النص النافذ نص مشروع القانون قرار جملس النواب توصية اللجنة النص بعد التعديل

  – مكرًرا( 12المادة )

 

 

 

 

استثناء  من أحكام هذا 

القانون، ي نقل الترخيص إلى 

الزوج واألبناء القّصر إذا 

وكان توفى المرخص له، 

مصدر دخلهم الوحيد هو 

الصيد، وبشرط عدم 

استخدام أو استغالل هذا 

الترخيص إًل عن طريق 

 بحريني يمارس مهنة الصيد

 . بنفسه

وتحدد الالئحة التنفيذية 

والقرارات المنفذة لهذا 

القانون الشروط والضوابط 

 - مكرًرا( 12المادة )

 مستحدثة

توصي اللجنة بإضافة مادة 

ا(  12جديدة برقم ) مكرر 

 نصها اآلتي:

"استثناء  من أحكام هذا 

القانون، ي نقل الترخيص إلى 

الزوج واألبناء القّصر إذا 

ص له، وكان توفى المرخّ 

مصدر دخلهم الوحيد هو 

الصيد، وبشرط عدم 

استخدام أو استغالل هذا 

 الترخيص إًل عن طريق

 بحريني يمارس مهنة الصيد

 . بنفسه

وتحدد الالئحة التنفيذية 

والقرارات المنفذة لهذا 

القانون الشروط والضوابط 
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 النص النافذ نص مشروع القانون قرار جملس النواب توصية اللجنة النص بعد التعديل

واإلجراءات الالزمة لنقل 

واستخدام أو استغالل 

 الترخيص.

واإلجراءات الالزمة لنقل 

واستخدام أو استغالل 

 الترخيص."

 البند )ح( –( 20المادة ) محذوفة

الموافقة على قرار مجلس 

النواب الموقر بحذف البند 

 القانون.)ح( من مشروع 

 

 البند )ح( –( 20المادة )

حةةةةذف البنةةةةد مةةةةن مشةةةةروع 

 القانون.

البند )ح( -( 20المادة )  

المشةةةةةةةةةةةدات كهياكةةةةةةةةةةةل -ح

السةةةةةةةةةيارات واإلطةةةةةةةةةارات 

وايةةةةةةةةةة هياكةةةةةةةةةل أخةةةةةةةةةرى 

 تستخدم لنفس الغرض.

(20)مادة   

يحظر وجود شباك أو آًلت 

أو أدوات غير مرخص بها 

 –بها  أو ممنوع الصيد

 على ظهر –واآلتي بيانها 

كما يحظر  ،سفينة الصيد

على أي شخص حيازتها في 

أو بالقرب منها  مواقع الصيد

 وهي:

 يشباك الجر القاع أ(

األسماك بواسطة أي  لصيد

 نوع من سفن الصيد.

شباك الجرف العائمة  ب(

 )الهيالي(.
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البحرية  البنادق ج(

 األحياء البحرية. لصيد

شباك األلياف الصناعية  د(

 )النايلون( األحادي.

الشباك المصنوعة من  هـ(

النايلون ذي الثالث طبقات 

 من الغزل.

الربيان أثناء  صيد شبكة و(

 فترة منع الصيد.

أية شباك أو آًلت أو  ز(

أدوات أخرى تحددها 

 اإلدارة المختصة.

 

 المادة الرابعة محذوفة

الموافقة على قرار مجلس 

حذف المادة النواب الموقر ب

من مشروع القانون وإعادة 

 ترقيم المادتين الالحقتين.

 المادة الرابعة

حذف المادة من مشروع 

القانون وإعادة ترقيم 

 المادتين الالحقتين.

 المادة الرابعة

ت لغى عبارة )دون الحصول 

على موافقة من اإلدارة 

المختصة( الواردة في البند 

( من 13)أ( من المادة )

(13مادة )  

في  تلغى تراخيص الصيد

  األحوال التالية:

إذا انتقل -أ

الثروة  صيد ترخيص
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( 20المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم  2002لسنة 

صيد واستغالل وحماية 

 الثروة البحرية.

 

البحرية من شخص إلى آخر 

دون الحصول على موافقة 

 من اإلدارة المختصة.

إذا شطب تسجيل -ب

 السفينة.

إذا طرأت أية تغييرات -ج

على السفينة أو المسكر 

)الحاجز( أو الحظرة من 

شأنها تعديل البيانات 

الخاصة برخصة أي منها، 

وذلك ما لم يخطر المرخص 

له اإلدارة المختصة كتابة 

بتلك التغييرات خالل ثالثين 

 يوما من تاريخ حدوثها.

إذا قام صاحب سفينة -د

ببيعها أو تحويلها إلى  الصيد

سفينة نقل بضائع أو ركاب 

أو أي غرض آخر، وعليه 
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أن يتقدم بطلب إلى اإلدارة 

المختصة إللغاء ترخيص 

وًل يجوز حمل  سفينة الصيد

رخصتين للسفينة في وقت 

 واحد.

 المادة الرابعة 

 

 

 

 

 

تحل عبارة )مملكة 

البحرين( محل عبارة )دولة 

البحرين( وكلمة )للمملكة( 

محل كلمة )للدولة( وكلمة 

لمملكة( محل كلمة ا)

لدولة(  ينما وردت في ا)

( 20المرسوم بقانون رقم )

المادة  –المادة الخامسة 

 الرابعة بعد إعادة الترقيم:

الموافقة على نص المادة كما 

ورد بقرار مجلس النواب 

، مع مراعاة إعادة الموقر

 الترقيم.

المادة  –المادة الخامسة 

 الرابعة بعد إعادة الترقيم:

إعادة صياغة المادة على 

 النحو الوارد أدناه.

 )نص المادة بعد التعديل(

 المادة الرابعة

تحل عبارة )مملكة 

البحرين( محل عبارة )دولة 

البحرين( وكلمة )للمملكة( 

محل كلمة )للدولة( وكلمة 

لمملكة( محل كلمة ا)

لدولة(  ينما وردت في ا)

( 20م بقانون رقم )المرسو

 المادة الخامسة

 

 

 

 

 

ت ستبدل عبارة )مملكة 

البحرين( بعبارة )دولة 

البحرين( وكلمة )للمملكة( 

بكلمة )للدولة( وكلمة 

)المملكة( بكلمة )الدولة( 

أينما وردت في المرسوم 

( لسنة 20بقانون رقم )
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بشأن تنظيم  2002لسنة 

صيد واستغالل وحماية 

 .الثروة البحرية

بشأن تنظيم  2002لسنة 

صيد واستغالل وحماية 

 .الثروة البحرية

بشأن تنظيم صيد  2002

واستغالل وحماية الثروة 

 البحرية.

 المادة الخامسة

 

 

 

 

 

 

 

على رئيس مجلس الوزراء 

كل فيما يخصه  –والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا القانون،  –

وي عمل به من اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.

المادة  –المادة السادسة 

 الخامسة بعد إعادة الترقيم:

الموافقة على نص المادة كما 

، ورد في مشروع القانون

 .مع مراعاة إعادة الترقيم

المادة  –المادة السادسة 

 الخامسة بعد إعادة الترقيم:

الموافقة على نص المادة كما 

 ورد في مشروع القانون.

)نص المادة كما ورد في 

مشروع القانون بعد إعادة 

 ترقيمها(

 المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء 

كل فيما يخصه  –والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا القانون،  –

وي عمل به من اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.

 المادة الخامسة

 

 

 

 

 

 

 

على رئيس مجلس الوزراء 

 -كل فيما يخصه -والوزراء

تنفيذ أحكام هذا القانون، 

وي عمل به من اليوم التالي 

نشره في الجريدة  لتاريخ

 الرسمية.

 

 



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 لثاملرفق الثا
 جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي 

 
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس
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 م2021 يناير 10التاريخ: 
 

 
 المحترمسعادة الدكتور/ محمد علي حسن       

 المرافق العامة والبيئة رئيــس لجنة 

 

 
بشأن  2002( لسنة 20مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

بصيغتها  -تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية )المعد في ضوء االقتراحات بقوانين 

 المقدمة من مجلس النواب(. -المعدلة 
 

 تحية طيبة وبعد،،
 

 

، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسم، أرفق 2020مبر ديس 30بتاريخ      

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  نسخة من، (3د  5ص ل ت ق/ ف  496م )ضمن كتابه رق

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

إلى لجنة ، المقدمة من مجلس النواب( -بصيغتها المعدلة  -)المعد في ضوء االقتراحات بقوانين 

لجنة المرافق العامة لعليه مالحظات الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء ال

  والبيئة.

 
 

عقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية  م2021يناير  6م و2020مبر ديس   31 يوبتاريخ    

 ، وقرارالمذكورقانون ال مشؤؤؤؤرو  ، حيث اطلعت علىوالخامس عش    ر ش    رالرابع عها ياجتماع

المسؤؤؤتشؤؤار و المسؤؤؤتشؤؤؤار القانوني للجنة، ، والمذكرة القانونية المعدة من قبلبشؤؤؤ نهمجلس النواب 

 .القانوني المساعد للجنة
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ورية والمالءمة القانونية إلى من حيث السالمة الدست –بعد المداولة والنقاش  –اللجنة وخلصت      

 تي:اآل

 

 أوالً: بشأن المادة األولى من مشروع القانون:

 

ال تتفق اللجنة مع  ،( من المرسوم بقانون المذكور12) بخصوص التعديل الوارد على المادة     

وينتقل الحق في التعديل الذي انتهى إليه مجلس النواب، فيما تضمنه من النص على أنه " 

للقواعد  طبق عليه الشروط من األبناء وفقـًأالترخيص إلى الزوج واألبناء القصر ومن تن

إلجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون، وال يجوز التنازل عنها والضوابط وا

حيث إنه وضع صالحية النتقال الرخصة إلى الفئات المشار إليها بالتعديل، وهذا االنتقال  ،للغير،"

أن وخاصةً ، ولكن يجب المواءمة بين هذا النص والقوانين المماثلة، يجب أال يكون انتقاالً مباشًرا

بناء القصر وغيرها، والقرار إلى لجنتكم النص بهذه الصياغة يثير إشكاليات قانونية بش ن األ

 الموقرة في اختيار النص المناسب.     

 

 ثانيـًا: بشأن المادة الثالثة من مشروع القانون:

 

( 3مع مراعاة أحكام المادة )( المضافة، والتي تنص على أنه: " مكرًرا 9بخصوص المادة )      

من هذا القانون، يكون لصاحب الترخيص الحق في استقدام عمالة أجنبية الستخدامهم في أعمال 

الصيد المرخص بها في هذا القانون، على أن ال يتجاوز عددهم على ثالثة عمال بالنسبة لسفن 

 (. البانوشالصيد الصغيرة )الطراد( وخمسة عمال لسفن الصيد الكبيرة )

داء رسوم استقدام وتجديد رخص العمالة األجنبية المقررة في يُعفى صاحب الترخيص من أو

 "بش ن تنظيم سوق العمل. 2006( لسنة 19القانون رقم )
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داء الخاصة بإعفاء صاحب الترخيص من أ انتهت اللجنة إلى أن الفقرة الثانية من هذا النص     

تُمثل شبهة عدم دستورية لإلخالل بالمراكز القانونية ، …رسوم استقدام وتجديد رخص العمالة 

 المتساوية ولإلخالل بحق المساواة، فضالً عن اإلخالل بتطبيق أحكام قانون تنظيم سوق العمل.

 وتوصي باألخذ بقرار مجلس النواب الذي قرر حذف تلك الفقرة وأزال شبهة عدم الدستورية.

 ة.      القانونية، واألمر متروك للجنتكم الموقرية هذا بالنسبة للمالحظات الدستورية والجوهر

 
 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام سالمة  -مع مراعاة مالحظاتها السابقة  – ترى اللجنة     

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

من ، المقدمة من مجلس النواب( -بصيغتها المعدلة  -بقوانين )المعد في ضوء االقتراحات 

  .والقانونية الدستورية الناحيتين

 

 

 

  دلال جاسم الزايد                                            

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الرابعاملرفق 
رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات 

 والتخطيط العمراين

 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس
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 مملكة البحرين، 21021 ص.ب، 97317532511+ فاكس، 97317545515+ اتفه

Tel: +97317545511, Fax: +97317532511, p.o. Box 21021, Kingdom of Bahrain 

 ـه م  / 2021 / 359758 / ر ص  الرقم: 

 م 2021ر               اي        ن   ي 13 التاري    خ: 

 
 

م األخ الفاضل غانم بن فضل البوعيني    سعادة   المحتر

  وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،

وع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون الموضوع:   مرئيات الوزارة بخصوص مشر

وة البحرية 2002( لسنة 20رقم )  بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية التر

اح بقانون المقدم من مجلس النواب()  المعد بناًء عىل االقتر

 2021وم ش  / / 115وباإلش   ارىل كأ بت   ات د   عااتكم رق   م ه   دع د   عااتكم ل   ال، الت ي   ا ،  يطي   ي أن    

ن ال ص    ل ع   ى ش    ر المتض   مغ ر ل   ة لمن   ة المرا    ب العام   ة وال      ة  ممل     الو  م2021ين   اير  7الم    ر  
 
 ف

بش        2002( لس    نة 20مرئي    ا  ال     وارىل  وص     ص متع    وح ق    ار    تع    ديق  حك    ام المرد     م       ار   رق    م  

وىل ا اح   ار   الم دم مغ ممل  الن ات(.   المعد لل رية تنظيم صيد وادتغالل وحماية الثر   ناًء عى االقثر

 إرن ا شش ارو وردي د المالحظ ا  ال ار ري ة  متع وح ال  ار   المر  بر ا ك ااىل دعااتكم   ره وبعد اطالعنا ع ى 

روح الم   ب ر، راز  من  م  نكم التتض  ق  اتو  ا  اإلز  راءا  الالوم  ة ر      بش     المش   ت  م االرتء  اء كلي  هوال  ر ع ال   ع 

  رئي  ممل  الش ر . ك ااىل معاأن 

 ،،والتقدير،وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية 
 

 

 عصام بن عبدهللا خلف

 

hassan
البريد الوارد
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3د   5ص م م ب/ ف  94الرقـــــم:    
م  2021 يناير 6التاريـخ:    

 

 صاحب السعادة األخ الكريم /  غامن بن فضل البوعينني    املوقر

 وزير شؤون جملسي الشورى والنواب
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
 

ـــمادبةم رنـة  ل ـن  ــاـ      والةيـئ املرافق الـماـة   أود أن أرفق لســـ يف ةخـابـة  حـــ
ــؤان ولـــيون الةودياط والتخ     الســـماد   املهندس عصـــام عب عةدال  وز و ير االـ
 الو ار  ةةتوعًا  ون ةشــروق قانون رقم  ل لســن  ةب أجل بزويد الو ن  عرأي   الممراني،

ــوم عمـانون رقم      ـــن  20ل عتمـدـيل عمأ أ ةـام املر ـــ ـــ د   2002ل لســـ عشـــــظن بني م حـــ
عصــ ؤتها املمدل    – ماي  الرثو  الةحري   املمد يف ضــوا ارتقحا اط عموان  وا ــتؤ ن و

 املمدة  ةب ة وس النوابل. –
 

عشــــظن ةشــــروق المانون  بزويد الو ن  عمرئ ابها ةةتوع  عرجاا  ث الو ار  عوى
ــ  عر ــا يف التمــدي ط الر أجراجــا ة وس النواب عوى ةواد أاملــورور أع  ، ورــول يه

المانون ل تسـ  لها درا ـ  املوضـوق درا ـ  واف  ، وبمديم بمريرجا عخصـوحـ  يف ةشـروق 
 الوقت املحدد.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
 

 عـلـي بـن صـاحل الصـاحل
 رئـيـس مـجلس الشـورى

 بقانون المذكور أعاله.  المشروعمرفق: نسخة من 

ahmedaref
البريد الوارد



 

 
 

 2021يناير  05التاريخ: 

 صاحب املعايل/ علــي بن صــاحل الصــاحل      املوقر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

ديسمبر  30( المـؤرر  ي  3د5/ ص ل م ط / ف 495باإلشارة إلى كتاب معاليكم رقم )  

قرار مجلس النواب بخصووووش معووورو  م، بخصؤؤؤتص تك يف ال  بم بمباقشؤؤؤم تدراسؤؤؤم 2020

( لسنة 20قانون معرو  قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

)المعد في ضوووووق ااقتراحا   ماية الثروة البحريةبعوووونن تنصيم صوووويد واسووووت الل وح 2002

رأت ال  بم الحصؤؤؤؤتل   ى  يقدالمقدمة من مجلس النواب( ،  –بصووووي تلا المعدلة  –بقوانين 

لك  تبب  رأيها   ى ضؤت   تذلك،  األعوو ال وعوواون البلديا  والتخايا العمراني ارةوز رأي

 .البيابات الصحيحم

عبدهللا خلف وزير سوووووووعادة الملندس عصووووووووام بن ت  يه تتد ال  بم من معاليكم مخاطبم  

األعوووو ال  وزارةلمتاياة ال  بم برأي  ،األعوووو ال وعوووواون البلديا  والتخايا العمراني الموقر

ش ن مشرتن القابتن المذكتر أ ك ، تكذلك  وعاون البلديا  والتخايا العمراني ا ب مكتتبـؤؤؤؤؤؤؤؤم

 ي  التعديكت الت  أ راها م  س البتاب المتقر   ى متاد مشرتن القابتن. لوزارةابرأي 

 

 يكم بقبول فائق الشكر واالحترام،،،وتفضلوا معال       
 

 
 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي                                                                                                          
 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة                                                                                                         

 مشروع القانون المذكور أعاله. المرفقات:



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 اخلامساملرفق 
 

 رأي اجمللس األعلى للبيئة

 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس
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 مملكة البحرين، 21021 ص.ب، 97317532511+ فاكس، 97317545515+ اتفه

Tel: +97317545511, Fax: +97317532511, p.o. Box 21021, Kingdom of Bahrain 

 / ـه م 2021/ 359758/ ر ص  الرقم: 

 م 2021يناير  28 التاري    خ: 

 

م األخ الفاضل غانم بن فضل البوعيني    سعادة   المحتر

  وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 

وع قانون بتعديل أحكام  مجلس األعىل للبيئةمرئيات ال الموضوع:  بخصوص مشر

وة  2002( لسنة 20المرسوم بقانون رقم ) بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية التر

اح بقانون المقدم من مجلس النواب(  البحرية ) المعد بناًء عىل االقتر

 

 2021وم ش  / / 117وباإلش   ارىل كأ بت   ات د   عااتكم رق   م ه   دع د   عااتكم ل   ال، الت ي   ا ،  يطي   ي أن    

ن ال ص    ل ع   ى ش    ر المتض   مغ ر ل   ة لمن   ة المرا    ب العام   ة وال      ة  ممل     الو  م2021ين   اير  7الم    ر  
 ف 

ون ق   ال   كتع   ديس  حك   ام المرد    م      ال   رق   م    الممل     ا ع   ى لل      ةمرئي   ا   ( لس   نة 20 خص    ص مع   ن

ام     ال   الم   دم م  غ بش     تنم  يم و  يد واد  ت الل وح 2002 وىل الل )ي  ة   المع  د كن  ارا ع  ى انق   ق ماي  ة ال   ا

 ممل  الن ات(. 

ون ال  ال   الم  ب ر  ع الك ومل ب  م   ي   يعلا    لر ب لسعااتكم مرئيا  الممل  ا عى لل   ة ع ى مع ن

، را      نك  م     نكم الت ض     س م   مر      ب  س     خة( 2021ين     اير  26/م م الم      ر  7/ 2021/ 31بتا      ه رق     م ش  / 

  رئي  ممل  الش ر .  اتخام اإل رارا  الالزمة ل   ك ااىل معاأن 

 ،، والتقدير، وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية  
 

 

 

  عصام بن عبدهللا خلف

         

 

hassan
البريد الوارد





 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 السادساملرفق 
 

 رأي مجعية الصيادين احملترفني
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس
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 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 السابعاملرفق 
 
 ومرفقاته املوقر قرار جملس النواب
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس



 
 

 

 3د 5ص ل م ب/ ف 495الرقـــم: 
م 2020ديسمرب   30التاريخ:   



 علي   احملرتم  / حممد علي حسن  سعادة الدكتور
 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،

  
ـ  اشـــــر   م قـــــرار النـــــخ ال ـــــ اب    ـــــ ص يطيـــــأ لـــــل     ر ـــــ  لـ ـــ

 2002( لســــــــ   20قــــــــاي    ت ــــــــريو   ــــــــم    ــــــــام ا ر ــــــــ م   ــــــــاي   رقــــــــم  
 شــــــي  ص دــــــالم وــــــالر  ا ــــــت )ل   مايــــــ  الــــــ    ال  ريــــــ   ا  ــــــر    ــــــ   

 ا  را  ان النخ ال  اب(. -  ال تها ا  رل  –االقرتا ات    ايني 
 

ــم ا   ــييق ات ـــــــ ــر  شـــــــ ــراد ص ريـــــــ ــتق    ـــــــ ــتق  درا ـــــــ ــا  ا اقشـــــــ  رجـــــــ
نــــــخ عــــــ)ل ا  ــــــر  ق ــــــا   ) ــــــ    ــــــا ال  اــــــن ر ي ــــــم ل ر ــــــق  نــــــ  ا ل

 .صاري ق

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،
 
 

 عـلي بن صـاحل الصـاحل
 رئيـس جملـس الشورى
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 ةــــــــــــايــــــــــــهــــــــــــن

 مرفقات التقرير
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