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 ( 1ملحق رقم )
 

احب السعادة ص املوجه إىل لالسؤا

املهندس كمال بن أمحد حممد 

وزير املواصالت واالتصاالت، 

واملقدم من سعادة العضو السيد 

أمحد مهدي احلداد خبصوص 

 اجلديد، الدوليمطار البحرين 

 ورد سعادة الوزير عليه
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 ( 2ملحق رقم )

 

جلنة املرافق العامة والبيئة  تقرير

( 32املرسوم بقانون رقم ) خبصوص

م بشأن قواعد 2020لسنة 

التسجيل والسالمة واملراقبة 

  اخلاصة بالسفن الصغرية
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 م 2021مارس  30التاريخ: 

 ( 17التقرير رقم: )

 

 
 
 

 تقرير جلنة الرافق العامة والبيئة
 بشأن 

بشأن قواعد التسجيل والسالمة والراقبة اخلاصة   2020( لسنة  32الرسوم بقانون رقم )  
 بالسفن الصغرية 

 دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس 
 

 

 

 :  مقدمـة 

  5ص ل م ب / ف  582م، وبموجب الخطاب رقم )2021مارس    08بتاريخ  

إلى لجنة    الصالح رئيس مجلس الشورىصاحب المعالي علي بن صالح  (، أرسل  3د

بشأن قواعد التسجيل    2020( لسنة  32المرسوم بقانون رقم )المرافق العامة والبيئة  

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات    والسالمة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة،

 عليه وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر. 
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 إجراءات اللجنة:  -أولً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية: 
 

 المذكور في اجتماعها التالي:  المرسوم بقانونتدارست اللجنة  (1)

 الفصل الدور التاريخ  رقم االجتماع

 5 3 م2021مارس  29 25

 

 

على الوثائق المتعلقة بالقرار موضتو   لمرستوم بقانون  اطلعت اللجنة أثناء دراستتها ل (2)

 البحث والدراسة والتي اشتملت على:

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.   -

 )مرفق(رأي وزارة المواصالت واالتصاالت.   -

 (حتى إيدا  التقرير  لم يردرأي وزارة الداخلية. )طلبت اللجنة   -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته.   -

 

 حضر االجتماع من األمانة العامة لمجلس الشورى:   (3)

 هيئة الستشارين القانونيني

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  األستاذ عبدالرحيم علي عمر

 باحث قانوني.  السيد علي نادر الـسلوم 

 إدارة شؤون اللجان 

 شؤون اللجان. مشرف  السـيد أيوب علي طريف 

 أمين سر لجنة.  السيدة دانة إبراهيم الشيخ

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصائي إعالم.  السيد صادق جعفر الحلواجي

 

 



142 
 

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

المرسوم   سالمة  إلى  بالمجلس  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  رأي  انتهى 

 الناحيتين الدستورية والقانونية. بقانون من 

 

ا: ملخص رأي وزارة الواصالت والتصالت:)مرفق( 
ً
 ثالث

يهدف إلى تنفيذ    رسوم بقانونأوضحت وزارة المواصالت واالتصاالت أن الم 

البحرية،   والسياحة  النقل  قطا   تطوير  بشأن  البحرين  لمملكة  االستراتيجية  األهداف 

الب  األنشطة  من  العديد  تندرج  واستحداث  التي  المينائية  والعمليات  واالقتصادية  حرية 

اختصاصاتها الفنية ومسؤوليات تنظيمها والترخيص لمزاوليها ضمن مسؤوليات شؤون  

 .الموانئ والمالحة البحرية

 

وأكدت الوزارة ضرورة إصدار المرسوم بقانون بصورة عاجلة؛ ليتم بذلك ضم 

والترخيص   التسجيل  شؤون  مسؤوليات  إلى  السفن  على  كاملة  بصورة  الفنية  والرقابة 

مظلة   تحت  فيها  المستخدمة  البحرية  لألنشطة  والترخيص  البحرية،  والمالحة  الموانئ 

حكومية واحدة "شؤون الموانئ والمالحة البحرية"، بما يزيد من فاعلية تقديم الخدمات  

األنشطة   ممارسي  على  ويسهل  والجهد،  الوقت  ويقلل  في  الحكومية،  المختلفة  البحرية 

 .المملكة

 

ا: رأي اللجنة: 
ً
 رابع

بشأن قواعد التسجيل    م2020( لسنة  32تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم )

والسالمة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، الذي يهدف إلى معالجة الفراغ التشريعي  

ناحية   الصغيرة من  للسفن  والسالمة  التسجيل  بقواعد  المختصة  الجهات  تحديد  حيال 

وقواعد التفتيش والمراقبة من ناحية أخرى، وهو أمر يمثل خطورة في حال ترك هذا  
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يوي دون تنظيم واضح، كما أن هناك حاجة ماسة لتنظيم القواعد القانونية  القطا  الح 

السواحل   خفر  منح  خالل  من  األمنية  الجوانب  يراعي  بما  الصغيرة  بالسفن  المتعلقة 

الذي تط   الهام  الدور األمني  السفن ومراقبتها في ظل  لتفتيش  به  السلطات الالزمة  لع 

السواحل في حماية شوا البح خفر  البحريةطئ مملكة  في ظل األوضا     رين وسفنها 

االقليمية الحالية وما تشهده المنطقة من توترات وتهديدات، كما يهدف المرسوم بقانون  

تحديد اختصاصات ومهام كل من ش إلى  البحرية  ؤالمعروض  الموانئ والمالحة  ون 

في  بوزارة المواصالت واالتصاالت وخفر السواحل بوزارة الداخلية بما يمنع التداخل  

الصغيرة  بالسفن  المتعلقة  القانونية  النصوص  ولمسايرة  بينهما،  االختصاصات 

خالل   من  التنافسية  أسس  وتعزيز  االستثمار  جذب  في  يسهم  بما  الحديثة  للتطورات 

 وضوح اإلجراءات واالشتراطات الالزمة لتسجيل تلك السفن .

 

عة  مادة موز  (  25من )  -  عن الديباجةفضاًل -يتألف المرسوم بقانون المعروض  

منها بعنوان "قواعد التسجيل والسالمة" ويشمل   الفصل األولعلى ثالثة فصول، جاء  

)1المواد من ) إلى  المادة )16(  بينت  وبينت  1( حيث  الصغيرة،  بالسفن  المقصود   )

( ش2المادة  اختصاص  المواصالت ؤ (  بوزارة  البحرية  والمالحة  الموانئ  ون 

( إجراءات  8( إلى )3مت المواد من )، كما نظ  واالتصاالت بتسجيل السفن الصغيرة

(  9ت المادة )بتمام إصدار شهادة التسجيل، وأوج   وقواعد تسجيل السفن الصغيرة حتى 

ا للتأشير  على المالك الجديد أن يقدم طلًب   كية السفينة المسجلة أو حصة منهاعند انتقال مل 

( المادة  وحظرت  السجل،  في  المسجل10بذلك  بالسفن  اإلبحار  وفقً (  هذا  ة  ألحكام  ا 

المرسوم بقانون في المياه اإلقليمية البحرينية إال بعد الحصول على ترخيص مالحة،  

( األحوال التي يجب فيها على مالك السفينة أو من يفوضه االمتنا   11وبينت المادة )

اإلبحار، )  عن  المادة  )12وعالجت  المادة  وعددت  التسجيل،  شطب  أحوال   )13 )

ول عن تسييرها، كما أوضحت  ؤع على عاتق مالك السفينة أو المسي تقااللتزامات الت 

دة بواحد أو  (  أنه على مالك السفينة التأكد من أنها صالحة للمالحة ومزو  14المادة )
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( المادة  وأعطت  قيادتها،  على  القادرين  واألشخاص  البحارة  من  لش15أكثر  ون  ؤ ( 

بالز قرارات  تصدر  أن  البحرية  والمالحة  السالمة الموانئ  معدات  بحمل  السفن  ام 

( المادة  ونصت  الالزمة،  المواصالت  16واإلسعافات  وزير  يُصدر  أن  على   )

ا بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن  قرارً   – اء  زربعد موافقة مجلس الو   –واالتصاالت  

علي التصديق  أو  وثيقة  أو  شهادة  أية  أما  هاإصدار  الثاني...،  بعنوان    الفصل  فجاء 

( المادة  منحت  حيث  مادتين  في  والتفتيش"  المراقبة  السواحل  17"إجراءات  لخفر   )

بوزارة الداخلية حق الرقابة والتفتيش والمعاينة ألي سفينة في المياه اإلقليمية لمملكة  

( لخفر السواحل الحق  18البحرين الكتشاف الجرائم أو منع وقوعها، وأعطت المادة )

نة من اإلبحار لمدة ال تجاوز شهر في حال قيامها بمخالفة أحكام هذا  في منع أي سفي

ا له ، ونظمت طريق التظلم من هذا القرار والطعن  القانون والقرارات الصادرة تنفيذً 

 عليه أمام المحكمة المختصة.

 

حيث    ،( 25( حتى )19بعنوان "العقوبات" في المواد من )  الفصل الثالثوجاء  

)عد   المادة  أن  (  19دت  البحرية  والمالحة  الموانئ  لشؤون  فيها  يجوز  التي  الحاالت 

توقف الترخيص المالحي وتمنع السفينة من اإلبحار لمدة ال تزيد على ستة أشهر، كما  

المواد )نظ   القضاء، وبينت  أمام  القرار والطعن عليه  التظلم في هذا  (  20مت طريق 

من وزير المواصالت   ( بكل  23( الجرائم والعقوبات، وأناطت المادة )22( و)21و)

الداخلية   ووزير  يخصه    –واالتصاالت  فيما  لتنفيذ    –كل  الالزمة  القرارات  بإصدار 

بشأن   2018( لسنة  2( على إلغاء القانون رقم )24أحكام هذا القانون، ونصت المادة )

 ( تنفيذية . 25قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة، وجاءت المادة )

 

ت اللجنة على مواد المرسوم بقانون مادة مادة واستبان لها أن هذا المرسوم  أطلع

استنادً  )صدر  المادة  إلى  بتاريخ  38ا  الدستور  من  أدوار    30/09/2020(  بين  فيما 

بتاريخ   النواب  مجلس  على  عرضه  وتم  والنواب  الشورى  مجلسي  من  لكل  االنعقاد 
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ره في ظل الفراغ التشريعي  ، وقد توافرت فيه شروط ومبررات إصدا2020/ 06/10

حيال تحديد الجهة المختصة بقواعد التسجيل والسالمة للسفن الصغيرة على نحو ما  

 سلف ذكره. 

 

كما أطلعت اللجنة على آراء ومالحظات الجهات المعنية، وعلى قرار مجلس 

ون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء ؤ النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الش

تداول  مؤكدً  وبعد  والقانونية،  الدستورية  الناحيتين  بقانون من  المرسوم  ا على سالمة 

وتبادل الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة واالستئناس برأي المستشار القانوني  

 للجان، انتهت اللجنة إلى الموافقة على المرسوم بقانون المعروض لألسباب اآلتية: 

 

برئاسة    :أوالً  التنسيقية  اللجنة  لتوجيهات  تلبية  جاء  المعروض  بقانون  المرسوم  أن 

صاحب السمو الملكي ولي العهد، بنقل اختصاصات تسجيل السفن الصغيرة إلى شؤون  

الموانئ والمالحة البحرية بوزارة المواصالت واالتصاالت لتتولى مسؤولية التسجيل  

ع كاملة  بصورة  الفنية  والرقابة  البحرية  والترخيص  لألنشطة  والترخيص  السفن  لى 

أنواعها وأحجامها في جهة مركزية   السفن بمختلف  المستخدمة، ولكي يكون تسجيل 

ويسهل   والجهد،  الوقت  ويقلل  الحكومية  الخدمات  تقديم  فعالية  من  يزيد  بما  واحدة 

اإلجراءات على ممارسة األنشطة البحرية المختلفة بالمملكة، وكذلك بسط سلطة شؤون  

الصغيرة  ا السفن  مالكي  التزام  من  للتحقق  والفنية  الرقابية  البحرية  والمالحة  لموانئ 

إلى   البحرية  الحوادث  وقو   ودرء  المالحة  سالمة  لضمان  المقررة  الضوابط  بكافة 

جميع   على  واألمني  الرقابي  السواحل  خفر  قيادة  ودور  مسؤولية  على  التأكيد  جانب 

 السفن طوال فترة اإلبحار. 
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نصوص  ثانيًا: غالبية  في  التزم  قد  كان  وإن  المعروض  بقانون  المرسوم    مواده  أن 

بشأن قواعد التسجيل والسالمة    2018( لسنة  2باألحكام والقواعد الواردة بالقانون رقم )

بقانون رقم ) بالمرسوم  المعدل  الصغيرة،  بالسفن  لسنة  58الخاصة  أنه 2018(  إال   ،

لصغيرة، ومواجهة بعض التهديدات، مما حدا  راعى البعد األمني في استخدام السفن ا

بأحكامه إلى إعطاء اختصاص رقابي منضبط لقيادة خفر السواحل لمتابعة هذه السفن 

اإلقليمية   المياه  في  توجد  سفينة  ألية  والمعاينة  والتفتيش  األمنية  الخروقات  ورصد 

 ا.للمملكة إذا اقتضت الدواعي األمنية ذلك الكتشاف الجرائم أو منع وقوعه

 

)  ثالثًا: المادة  بموجب  المعروض  بقانون  المرسوم  من  19استحدث  العديد  منه   )

واالتصاالت   المواصالت  بوزارة  البحرية  والمالحة  الموانئ  لشؤون  االختصاصات 

حيث منحها الحق في وقف الترخيص المالحي ومنع السفينة من اإلبحار لمدة ال تزيد  

له المرخص  حالة مخالفة  في  أشهر  ستة  المواد    على  في  عليها  المنصوص  لألحكام 

تنفيذا   الصادرة  والقرارات  اللوائح  حالة مخالفة  في  وكذلك  المادة،  بهذه  إليها  المشار 

 ألحكام هذا القانون... 

 

الوزارة   وكيل  من  اإلبحار  من  والمنع  المالحة  ترخيص  وقف  قرار  ويصدر 

عقب ضب  عليه  األمر  بعد عرض  البحرية  والمالحة  الموانئ  مع  لشؤون  المخالفة  ط 

إخطار المرخص له بالقرار، ومنحت هذه المادة الحق لذوي الشأن في التظلم من هذا  

 يوًما.   ( 30)القرار خالل سبعة أيام والطعن عليه أمام المحكمة المختصة خالل 

ا يقضي بإلزام ( من المرسوم بقانون حكمً 21( و)13كما استحدثت المادتان )  

ف  رب    زها أو مالك السفينة أو مجه   حديث في    Transponderانها بتركيب جهاز تعر 

 السفينة، طبقًا للمواصفات التي تحددها خفر السواحل بوزارة الداخلية. 
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( من المرسوم بقانون المعروض مطابقة للمواد  16( إلى )1جاءت المواد من )  رابعًا:

 )الملغي( فيما عدا:  2018( لسنة 2( من القانون رقم )16( إلى )1من )

المواصالت   -1 بوزارة  البحرية  والمالحة  الموانئ  "شؤون  عبارة  استبدال 

 واالتصاالت" بعبارة "قيادة خفر السواحل". 

 لمواصالت واالتصاالت" بعبارة "وزير الداخلية". استبدال عبارة "وزير ا -2

استبدال عبارة "تصدر شؤون الموانئ والمالحة البحرية بوزارة المواصالت   -3

 واالتصاالت" بعبارة "يصدر مكتب التسجيل". 

ف   -4 تعر  جهاز  بتركيب  تسييرها  عن  المسؤول  أو  السفينة  مالك  إلزام 

Transponder. 

)  خامًسا: المادتان  و)17جاءت  مطابقتين    (18(  المعروض  بقانون  المرسوم  من 

 ( من القانون الملغي مع تعديل في الصياغة. 18( و)17للمادتين )

 ( المادتان  جاءت  و)20كما  مطابقتين  21(  المعروض  بقانون  المرسوم  من   )

القانون رقم )20( و)19للمادتين ) )الملغي( مع تعديل في    2018( لسنة  2( من 

 تفريد العقوبة. 

ما    كل  متفقة  ومن  أحكامه  جاءت  المعروض  بقانون  المرسوم  أن  يتبين  تقدم 

 وأحكام الدستور والقانون.

وتود اللجنة أن تشير إلى أن التصويت على المرسوم بقانون المعروض يكون   

جملة واحدة بالقبول أو الرفض وليس مادة، مادة، كما أنه ال يجوز تعديل أي نص  

س في حال عدم إقراره بأغلبية أعضاء في المرسوم بقانون، ويصدر قرار المجل

 ( من الالئحة الداخلية للمجلس. 23( و)22 بنص المادتين )المجلس عماًل 

 

وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون المعروض   

 اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر. 
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ا: اختيار مقرري الوضوع األصلي  
ً
 والحتياطي: خامس

( من الالئحتة التداخليتة لمجلس الشتتتتورى، اتفقتت اللجنتة  39 لنص المتادة )إعمتااًل 

 على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليــــــًـا.   أ. جمعة محمـد جمعة الكعبـــي  -1

 مقرًرا احتياطيـــًا.   أ. سمير صادق محمد البحارنة -2

 

ا: توصيـة اللجنـة:
ً
 سادس

اللجنة       فإن  بقانون؛  المرسوم  دراسة  أثناء  أبديت  التي  واآلراء  المناقشات  ضوء  في 

 توصي باآلتي: 

 

بشأن قواعد التسجيل والسالمة    2020( لسنة  32المرسوم بقانون رقم )الموافقة على   -

 .والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي              مجعة حممد مجعة الكعبي            
 رئيس اللجنة                                       نائب رئيس اللجنة               
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 م 2021 مارس 17التاريخ:  

 

 

 حممد علي حسن       احملرتم سعادة الدكتور/  

 رئيــس جلنة الرافق العامة والبيئة   

 
بشأن قواعد التسجيل والسالمة    2020( لسنة  32المرسوم بقانون رقم )الموضوع:  

 .والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة

 

 تحية طيبة وبعد،، 

 

 

أرفق  2021مارس    8  بتاريخ       الصالح  م،  صالح  بن  علي  السيد  رئيس  معالي 

المرسوم بقانون    ، نسخة من (3د    5ص ل ت ق/ ف    583)م  ، ضمن كتابه رق المجلس

بشأن قواعد التسجيل والسالمة والمراقبة الخاصة بالسفن    2020( لسنة  32رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات  ،  الصغيرة

   والبيئة.لجنة المرافق العامة لعليه 
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عقدت لجنة الشؤؤؤ ول التشؤؤؤريلية والقانونية    م2021مارس    17و   10  يوبتاريخ     

المرسؤو  بقانول   ، حيث اطللت علىالسااب  والعراريو والمامو والعراريوها  ي اجتماع

بشؤؤؤؤؤكنؤ ، ومؤا اطللؤت على مؤكور  ملؤد  مل قبؤ   ، وقرار مجلس النواب  المؤكوور

 المستشار القانوني للجنة.

 

لمبادئ  المرسو  بقانول  عد  مخالفة  إلى    –بلد المداولة والنقاش    –وانتهت اللجنة       

 . وأحوا  الدستور

 رأي اللجنة:

بشأن قواعد التسجيل    2020( لسنة  32المرسوم بقانون رقم )ترى اللجنة سالمة       

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية، والسالمة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة

 

  دلل جاسم الزايد                                              

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 3ملحق رقم )

الشؤون املالية واالقتصادية  جلنة تقرير

قرار جملس النواب حول قرار  خبصوص

جملس الشورى خبصوص مشروع قانون 

( من املرسوم بقانون 24بتعديل املادة )

م بشأن امليزانية 2002( لسنة 39رقم )

)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون  ،العامة

 املقدم من جملس النواب(
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 2021مارس  14التاريخ:  

 ( 15التقرير: ) 

 

 

بشأن قرار جملس النواب حول الالية والقتصادية  جلنـة الشؤون   تقريـر
( من 24مشروع قانون بتعديل الادة )قرار جملس الشورى خبصوص  

  بشأن اليزانية العامة  2002( لسنة  39الرسوم بقانون رقم ) 
 )العد يف ضوء القرتاح بقانون من جملس النواب( 

 
 الفصل الترريعي الخامس  – المالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

د   5ف  ص     ق /    568، وبموجب الخطاب رق  )2021مارس    1بتاريخ  

لجنة   إلىرئيس مجلاس الراورى  السيد علي بو صالح الصالح  معاالي    أحا   (،3

واالقتصاديةالش ول   مجلس    المالية  قرار  حول  النواب  مجلس  الرورى قرار 

( لسنة  39( مو المرسوم بقانوو رقم )24بخصوص مرروع قانوو بتعديل المادة )

،  برأو الميزانية العامة )المعد في ضوء االقتراح بقانوو مو مجلس النواب(   2002

على أل تت  دراست  وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمل رأي اللجنة بشكن  ليت   

 عرض  على المجلس.  
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 إجراءات اللجنة:  :أولً 

 لتنفيك التوليف المكوور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: 

 : ةاآلتي  هاات اجتماعور في المكو مشروع القانولنة تدارست اللج   (1)

 التاريخ  رقم االجتماع

 2021مارس  3 اللشريل

 2021مارس    10 الحادي واللشريل 

 

 

 

أثناء  (2) اللجنة  القانول على  ها  مناقشت   اطللت  والدراسة لمشروع  البحث  موضوع 

 ب  والتي اشتملت على ما يكتي:  على الوثائق المتللقة

مجلس النواب حول قرار مجلس الرورى بخصوص مرروع قانوو بتعديل    قرار  -1

)24المادة ) رقم  بقانوو  المرسوم  لسنة  39( مو  العامة    2002(  الميزانية  برأو 

 . )مرفق( مو مجلس النواب(  )المعد في ضوء االقتراح بقانوو

  . رأي لجنة الرؤوو الترريعية والقانونية. )مرفق(2

 

 

 شارك في اجتماع اللجنة مل األمانة اللامة بالمجلس:

 هيئة المستراريو القانونييو 

 المسترار القانوني لرؤوو اللجاو  السيد خالد نجاح محمد  

 السيد علي عبدهللا العرادي
القانوني لرؤوو اللجاو /  المسترار 

 مدير إدارة البحوث والدراسات 
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 المسترار المالي واالقتصادي السيدة زهرة يوسف رحمة 

 باحث قانوني   السيدة أمينة علي ربي  

 إدارة رؤوو اللجاو

 مررف رؤوو اللجاو  السيد جواد مهدي محفوظ

 أميو سر لجنة مساعد   السيدة مريم أحمد الريّس

 إدارة العالقات واإلعالم

 مررف إعالم   السيد علي عباس العرادي

 

ا
ً
 : جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى رأي : ثانيــ

رأت لجنة الشؤؤ ول التشؤؤريلية والقانونية بمجلس الشؤؤور  سؤؤالمة مشؤؤروع  

 والقانونية.القانول مل الناحيتيل الدستورية  

 

ا
ً
 رأي اللجنة:  : ثالث

اللجنة   الرورى بخصوص  تدارست  قرار مجلس  النواب حول  قرار مجلس 

 ( المادة  بتعديل  قانوو  )24مرروع  رقم  بقانوو  المرسوم  لسنة  39( مو   )2002  

النواب(  مجلس  مو  بقانوو  االقتراح  ضوء  في  )المعد  العامة  الميزانية    ، برأو 

بقراره  والقاضي   الشالسابق  بالتمسك  مجلس  إلى  القانول  مشروع   ور .وإعاد  

الشور  والكي جاء  التشريلية والقانونية بمجلس  الش ول  واطللت على رأي لجنة 

   .الناحيتيل الدستورية والقانونيةبقانول مل شروع  م وًدا لسالمة الم

 المادة األولىمن مادتين، نصت    –فضالً عن الديباجة    – يتألف مشرو  القانون  

بشأن   2002( لسنة  39( من المرسوم بقانون رقم )24على أن يُستبدل بنص المادة )
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الميزانية العامة، نٌص آخر يلزم وزير المالية بعرض مشرو  قانون اعتماد الميزانية  

 العامة للدولة على مجلس الوزراء إلقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية 

الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على  

 تنفيذية. المادة الثانية األقل. فيما جاءت 

 

، وقرار مجلس الشور  السابق، وقرار وبلد دراسة مشروع القانول المكوور 

ال السابق ب مجلس  بقراره  بالتمسك  القانول،نواب    واستلراض  الموافقة على مشروع 

، ومالحظات أعضاء اللجنةأصحاب السلاد   وجهات النظر التي دارت حول  مل قب   

القانونييل واالقتصادي  المستشاريل  المالي  إلى  والمستشار  اللجنة  انتهت    التوصية ؛ 

المنلقد  يو     خامسةوالمتخك في الجلسة ال  ،مجلس الشور  السابق لقرار  البالتمسك ب 

  مل دور االنلقاد اللادي الثاني مل الفص  التشريلي  2019نوفمبر  17األحد الموافق  

بلد  وكلك  المبدأ  ،الموافقة  الخامس؛  المادة على    ،مل حيث  بتعديل  قانوو  مرروع 

برأو الميزانية العامة )المعد في   2002( لسنة  39( مو المرسوم بقانوو رقم )24)

 اآلتية:  وكلك لألسباب؛ ضوء االقتراح بقانوو مو مجلس النواب( 

 

حيث إن الفقرة )ب(    ؛ مشروع القانول بكي جديد  مل الناحية الموضوعية ل  يكت   .1

( من الدستور قد حددت ميعاد تقديم مشرو  قانون الميزانية  109من المادة )

ب.  العامة للدولة من الحكومة إلى السلطة التشريعية، حيث تنص على أنه "  

الدولة   إليرادات  الشاملة  السنوية  الميزانية  قانون  مشروع  الحكومة  تعد 

ى والنواب قبل انتهاء السنة المالية  ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشور

تغطيها  من مشرو  القانون  غاية المرجوة  "، لذلك فإن البشهرين على األقل...

أما ميلاد تقدي  الوزار  مشروع قانول    .النصوص الدستورية والقانونية النافذة

التي إاعتماد الميزانية   التنفيكية  لى مجلس الوزراء فهو شكل خاص بالسلطة 
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بتقديم   وف  تلتز ، والقانول،  الدستور  قب   إق  والنواب  الشور   مجلسي  لى 

 .شهريل مل انتهاء السنة المالية

 

نص مشرو  القانون على عرض مشرو  قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة   .2

على مجلس الوزراء إلقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية،  

إذا ما  النص  هذا  من  يتبين  الميزانية    وال  اعتماد  قانون  مشرو   كان عرض 

إقرار  أن  أم  أغسطس،  نهاية  قبل  يكون  الوزراء،  مجلس  على  للدولة  العامة 

مشرو  القانون من قبل مجلس الوزراء يكون خالل المدة المشار إليها. في حين  

أن تقديم مشرو  القانون إلى مجلسي الشورى والنواب يكون قبل انتهاء السنة  

فالعبرة بإحالة مشروع رين على األقل، بمعنى بداية شهر نوفمبر.  المالية بشه

وهو   والنواب،  الشورى  مجلسي  إلى  للدولة  العامة  الميزانية  اعتماد  قانون 

 األمر الذي تمت معالجته باألحكام الدستورية والقانونية. 

 

 

حالة عدم   .3 في  قانونية  آثار  أية  القانون  إقرار مشرو   يترتب على  االلتزام ال 

بالموعد المحدد في مشرو  القانون، وذلك ألن هذه المواعيد تنظيمية وال يترتب 

 على مخالفتها أي أثر قانوني. 

 

بالميزانية   .4 بالعمل  وذلك  الميزانية  إقرار  في  التأخر  حاالت  نظم  الدستور  إن 

تجبى   حيث  للدولة،  العامة  الميزانية  باعتماد  قانون  صدور  حين  إلى  السابقة 

بنسبة  اإليرا المصروفات  وتنفق  شهر،    1/12دات  لكل  السابقة  الميزانية  من 

 ( من الدستور. 109وذلك استنادًا لنص الفقرة )هت( من المادة )
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بشأن   2002( لسنة  39( من المرسوم بقانون رقم )24إن النص النافذ للمادة ) .5

أعطى  الميزانية العامة قد جاء منسجًما مع النصوص الدستورية في هذا الشأن و 

 المرونة الكافية لتقديم وعرض مشرو  الميزانية العامة. 

 

قد يتأخر تقديم مشرو  قانون الميزانية العامة للدولة إلى السلطة التشريعية بداية  .6

كل فصل تشريعي بسبب ارتباطه ببرنامج عمل الحكومة ووجوب إقراره من  

 جدوى.   من غيرمجلس النواب، األمر الذي يصبح معه تحديد هذا الميعاد 

 

السابق  قرار  الب بالتمسك  خلصت إلى توصيتها  فإل اللجنة    وبناء على ما تقد ، 

قرار مجلس النواب حول قرار على   ،مل حيث المبدأ ،الموافقة بلد    مجلس الشور ل

( مو المرسوم بقانوو  24مجلس الرورى بخصوص مرروع قانوو بتعديل المادة )

الميزانية العامة )المعد في ضوء االقتراح بقانوو مو  برأو   2002( لسنة 39رقم )

 . مجلس النواب(

 

 
ً
 اختيار مقرري الوضوع األصلي والحتياطي:  :ارابع

( مل الالئحؤة الؤداخليؤة لمجلس الشؤؤؤؤؤور ، اتفقؤت اللجنؤة على 39إعمؤاالً لنص المؤاد  )

 اختيار و  مل:

 أصليــــــًـا. مقرًرا    عيد آل رحمة  سعادة األستاذ صادق   .1
 مقرًرا احتياطيـــًا.    سعادة األستاذ جواد حبيب الخياط   .2
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ً
 توصية اللجنة: :اخامس

دراسة   أثناء  أبديت  التي  واآلراء  المناقشات  ضوء  اللجنة قانول  المشروع  في  فإل 

لقرار  الب لتمسك  باتوصي   الرورىالسابق  ال  ،مجلس  الجلسة  في    خامسة والمتخذ 

مو    ماني م مو دور االنعقاد العادي ال2019نوفمبر  17ق  المنعقدة يوم األحد المواف

مرروع قانوو  على    ، مو حيث المبدأ  ، الموافقة  بعدموذلك  ؛  الفصل الترريعي الخامس

المادة ) بقانوو رقم )24بتعديل  المرسوم  الميزانية    2002( لسنة  39( مو  برأو 

 . و مو مجلس النواب(العامة )المعد في ضوء االقتراح بقانو

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

  

 
 

 خالد حسني السقطي                                                  رضا عبداهلل فرج                  

 الشؤون الالية والقتصادية  رئيس جلنةالشؤون الالية والقتصادية       نائب رئيس جلنة
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 ( 4ملحق رقم )
  خبصوصاخلدمات   جلنة تقرير

مشروع قانون بشأن احلد من 

)املعد  ،استهالك مشروبات الطاقة

بصيغته  ــيف ضوء االقرتاح بقانون 

  (الشورىاملعدلة ــ املقدم من جملس 
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 م 2020نوفمبر   4التاريخ: 

 ( 11التقرير رقم )

 

 تقرير جلنة اخلدمات بشأن تقرير اللجنة ) السابقة (  

مشروع قانون بشأن احلد من استهالك مشروبات الطاقة )العد يف ضوء القرتاح  حول 
 بقانون "بصيغته العدلة" القدم من جملس الشورى( 

 الفصل التشريعي اخلامس - الثالثدور النعقاد العادي 

 

 

 :مقدمــة

 5ص   خ ت / ف    411 ، وبموجب الخطاب رق  )2020أوتوبر    19بتاريخ  

بتاريخ  3د   المنلقد  الثاني  اجتماع   المجلس في  قرار موتب  وبناًء على   ،)18  

قب   2020أوتوبر   إعدادها مل  ت   التي  التقارير  النظر في  إعاد    ، بخصوص 

تشريلي الخامس؛  اللجنة السابقة خال  دور االنلقاد اللادي الثاني مل الفص  ال

أرس  صاحب الملالي السيد علي بل صالح الصالح رئيس مجلس الشور  إلى 

مشروع قانول بشكل الحد مل استهالك  لجنة الخدمات تقرير اللجنة السابقة بشكل 

مشروبات الطاقة )الملد في ضوء االقتراح بقانول "بصيغت  الملدلة" المقد  مل  
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الشور ( الت مجلس  في  النظر  إلعاد   المكوور،  ،  اللجنة قرير  ترفع  أل  على 

 تقريرها في موعد أقصاه خمسة أيا  مل تاريخ . 

 إجراءات اللجنة:- أولً 

 تدارست اللجنة مشروع القانول المكوور في االجتماعات اآلتية: (2)

رقام 

 االجتمااع 

 الفصل الدور  التاريخ 

 5 2   2020فبراير 3   13

 5 2   2020فبراير    10  14

 5 2   2020فبراير   17  15

 5 2   2020فبراير   24  16

 5 2   2020مارس   30  21

 5 2   2020أبري    6  23

 5 3   2020أوتوبر  26 2

 5 3   2020نوفمبر  2 4

 

 

دراسؤتها لمشؤروع القانول موضؤوع البحث والدراسؤة على  اطللت اللجنة  أثناء(  2)

 الوثائق المتللقة ب  والتي اشتملت على ما يلي: 

 تقرير لجنة الخدمات ) السابقة ( والمتضمن:  -
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مشؤؤؤؤؤروع القؤانول المؤكوور، ومؤكورتؤا الحوومؤة وهيئؤة التشؤؤؤؤؤريع والرأي القؤانوني.   •

 (مرفق)

 (مرفقات . )قرار مجلس النواب بشكل مشروع القانول ومرفق •

 (مرفق)رأي لجنة الش ول التشريلية والقانونية بمجلس الشور .  •

 (مرفق)الشباب بمجلس الشور . ش ول  رأي لجنة   •

 (مرفق)  خطاب سلاد  اللضو األستاك نوار علي المحمود. •

 (مرفقرأي وزار  الصحة. ) •

 (مرفق)رأي وزار  الصناعة والتجار  والسياحة.  •

، وما يقابلها في النصؤؤؤوص القانونية في مشؤؤؤروع القانولدراسؤؤؤة مقارنة بيل مواد  •

 (مرفق.)تشريلات مملوة البحريل

 

بتاريخ    - والمنلقد  عشر  الثالث  االجتماع  حضر  السابقة،  اللجنة  مل    3وبدعو  

  ، الجهات اآلتية: 2020فبراير

 

 المنصب  االسم

   وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 السيدة إيمان أحمد الدوسري
الوكيل المساعد للتجارة المحلية 

 والخارجية 

 مدير إدارة الفحص والمقاييس السيد سيد علي شبر جواد 

 مستشار قانوني  السيد محمد عبدالمنعم العيد

 وزارة الصحة 

 الوكيل المساعد للصحة العامة  الدكتورة مريم إبراهيم الهرمسي الهاجري 

 مدير إدارة الصحة العامة  الدكتورة نجاة محمد أبو الفتح 

 رئيس قسم التغذية   الدكتورة بثينة عجالن 
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 مستشار شؤون المجالس  السيد محمود رشيد العوضي 

 وزارة التربية والتعليم 

 الدكتورة شيخة يوسف الجيب  
الوكيل المساعد للخدمات التربوية  

 واألنشطة الطالبية 

 مستشار قانوني  السيد محمد عبدالرحمن جميل 

 اختصاصي أول صحة مدرسية السيد أحمد سعد  

 

 

 اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:ات  حضر اجتماع -

 المنصب  االسم

 القانونييو هيئة المستراريو 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني   محسن علي الغريري

 إدارة رؤوو اللجاو

 مشرف شؤون اللجان   خولة حسن هاشم  

 أمين سر اللجنة المساعد  دانة ابراهيم الشيخ 

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم أول  علي عباااس العاااارادي

 أخصائي إعالم السيدة سما عبدالجليل علي

 

ا: 
ً
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي ثانيـ

رأت لجنة الشؤ ول التشؤريلية والقانونية بمجلس الشؤور  سؤالمة مشؤروع القانول مل  

 .والقانونية  الدستوريةتيل  الناحي 
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ا: 
ً
 :جلنة شؤون الشبابرأي ثالثـ

ش ول الشباب على فور  مشروع القانول، م ود  دعمها للمبادئ واألسس  أثنت لجنة  

 التي يقو  عليها، واألهداف التي يتوخاها، مشير  إلى المالحظات اآلتية:

( من دستتتور مملكة البحرين،  5يأتي مشتترو  القانون تفعيالً لما نصتتت عليه المادة ) .1

من االستتتتغالل ووقايته من    والتي تنص على أن يتولى القانون رعاية النشء وحمايته

اإلهمال األدبي والجستماني والروحي، كما وتعنى الدولة بنمو الشتباب البدني والخلقي  

ا لما توليه الدولة من رعاية بالصتتتتحة، وما تكفله من   والعقلي، كذلك ويأتي تحقيقتتتتتتتتً

وستتتائل للوقاية من مختلف األمراض، وإن مشتتترو  القانون يتوافق مع ما نص عليه 

الدستتتوري من مبادع عامة، يتولى القانون وضتتعها في صتتيغة مناستتبة من   المشتتر 

 .أجل تحقيق الغايات التي يتوخاها

تؤكد اللجنة على أهمية وضتع القواعد القانونية المنظمة التي تستاهم في الحد من زيادة  .2

استتهالك مشتروبات الطاقة، نظًرا لما تخلفه من آثار ضتارة على صتحة األفراد، حيث  

عديد من الدراسات مدى التأثير السلبي لمشروبات الطاقة، باعتبارها مشروبات  بينت ال

منبهة في حقيقتها، ولما لها من ضتترر صتتحي على أجهزة الجستتم المختلفة، كالجهاز  

 العصبي والهضمي والدورة الدموية.

الحظت اللجنة أن مشتروبات الطاقة يزيد اإلقبال عليها من قبل الناشتئة والشتباب، وهم   .3

ئة المستتتهدفة من حمالت الدعاية واإلعالن، نظًرا لما يتم تستتويقه من أنها منتجات  الف

تمد الجستتتم بالقوة والطاقة والحيوية والنشتتتاط والتركيز الذهني، لذلك تضتتتحى أهمية  

التعامل مع هذه المنتجات بما يكفل تنظيم بيعها وتوزيعها والترويج لها، وفقتًا لضوابط  

 ن انتشارها لدى هذه الشرائح العمرية المستهدفة منها.قانونية تساهم في الحد م

ترى اللجنة أن مشتتترو  القانون يستتتاهم في ستتتد الفراغ التشتتتريعي في تنظيم تداول   .4

مشتروبات الطاقة، حيث لم يصتدر بعد أي تشتريع أو قرار يتناول تنظيم هذا الموضتو   
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لطاقة، وحظر  بصتتورة متكاملة، ال ستتيما فيما يتعلق بحظر بيع األطفال مشتتروبات ا

 توزيع هذه المشروبات مجانتًا على المستهلكين بجميع فئاتهم العمرية.

تؤكد اللجنة على االبتعاد عن استتهالك المنتجات غير الصتحية، وأهمية اتبا  األنظمة   .5

الغذائية الصتتحية، وممارستتة التمارين الرياضتتية المناستتبة، من أجل الحصتتول على 

   الطاقة بصورة آمنة وصحية.
 

ا: 
ً
 :صحةوزارة الرأي رابعـ

الحوومة    أودت وزار  الصؤؤؤؤحة تمسؤؤؤؤوها بالمرئيات التي تضؤؤؤؤمنتها مكور  

 المرفقة بمشروع القانول، مع إبداء المالحظات اآلتية:

تحقق الغاية المرجوة من مشتترو  القانون، حيث يتبنى مشتترو  القانون وضتتع إطار  -1

قانوني للحد من استتتهالك مشتتروبات الطاقة لما تحتويه من مواد غير صتتحية تؤدي  

ا للتشريعات السارية، حيث يوجد   إلى اعتالل الصحة، وهذه الغاية متحققة بالفعل وفقتتتً

لتحقق الهدف المنشتتتتود، حيث تناول قانون    من النصتتتتوص القانونية القائمة ما يكفي

القواعد واألحكام الكفيلة بتحقيق هذا   2018 ( لستنة 34الصتحة الصتادر بالقانون رقم )

ا على إصتدار القرارات التنفيذية   الغرض، ال ستيما وأن وزارة الصتحة تعكف حاليتتتتتتً

لهذا القانون، وستتتيتم تضتتتمين ما ورد في مشتتترو  القانون المقترح نصتتتوص هذه 

 القرارات.

إن إعداد مشترو  قانون لينظم وبشتكل منفصتل موضتو  الحد من استتهالك مشتروبات   -2

الطاقة مع وجود أغذية أخرى ضتتارة بالصتتحة مدعاة القتراح العديد من التشتتريعات  

المتشتابهة لتنظيم المواد األخرى المضترة بالصتحة، وهو ماال يستتقيم مع حستن الستياسة  

 التشريعية.

ياس نمط ومعدالت استتتهالك مشتتروبات الطاقة لدى فئة الشتتباب  في دراستتة حديثة لق -3

مشاركتًا تم اختيارهم بشكل عشوائي،    728سنة (، أجريت على   24 –  15البحريني )

% 14% من المشتاركين فقط هم من مستتهلكي مشتروبات الطاقة، وأن 16كشتفت أن 
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%( لم 70البية )توقفوا حاليتًتا عن شرب مشروبات الطاقة، كما أشارت الدراسة أن الغ

   .تستهلك أبدًا هذه المشروبات

 

ا: 
ً
 :وزارة الرتبية والتعليمرأي خامسـ

أوّدت وزار  التربية والتللي  تمسوها بالمرئيات التي تضمنتها مكور  الحوومة   

 المرفقة بمشروع القانول. 

 

ا: 
ً
 : وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رأي سادسـ

أل أي مواصفة أو الئحة  ممثلو وزار  الصناعة والتجار  والسياحة   أوضح  

حريل تقدي  إخطار لمنظمة التجار   فنية قب  اعتمادها وطنيؤًا يتوجب على مملوة الب

( واتفاقية تطبيق  TBTاللالمية عنها وكلك بحسب اتفاقية الملوقات الفنية أما  التجار  )

(، وتكخك فتر  زمنية مدتها ستيل يومؤًا SPSتدابير الصحة والصحة النباتية بالمنظمة )

تاريخ تقدي  اإلخطار الستال  أية مالحظات عليها مل قب    الدو  األعضاء في  منك 

المنظمة، ويت  بلد كلك عرضها على اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس لالعتماد 

وطنيؤًا ويت  إصدار قرار االعتماد بشكنها مل قب  رئيس اللجنة الوطنية، حيث يت  في 

القرار إعطاء مهلة مدتها ستة أشهر لدخولها حيز التنفيك لوي يتسنى للجهات المصنلة  

د  االستلداد لتطبيق المواصفة قب  دخولها حيز النفاك في مملوة البحريل سواء والمور

 وال المنتج مستورد أو ت  تصنيل  في المملوة. 

وبما أل مشروبات الطاقة ضمل تلك الحزمة التي تصدر بها لوائح فنية ملزمة،  

الخليجية   الفنية  الالئحة  للمواصفات والمقاييس  الوطنية  اللجنة  الصادر   فقد اعتمدت 

عل هيئة التقييس لدو  مجلس التلاول لدو  الخليج اللربية، والتي ت  اعتمادها وطنيؤًا 

بقراٍر وزاريٍ، وما أن  ثمة الئحة فنية خليجية محدثة لمشروبات الطاقة، وهي في  

 طور االعتماد.
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المحدثة   الخليجية  الفنية  والالئحة  أعاله  المكوور   الفنية  الالئحة  وانت  ولما 

وزار  تغطيا فإل  القانول،  مشروع  في  عليها  المنصوص  المواد  مل  وبير  جانب  ل 

الصناعة والتجار  والسياحة تر  بكن  ال توجد حاجة ملحة إلصداره، حيث إل الغاية 

 المرجو  مل مشروع القانول متحققة على أرض الواقع.  

ا: 
ً
 رأي اللجنـة: سابعـ

مشؤروع قانول بشؤكل الحد مل  ( بشؤكل   تقرير اللجنة ) السؤابقةتدارسؤت اللجنة 

اسؤؤؤتهالك مشؤؤؤروبات الطاقة )الملد في ضؤؤؤوء االقتراح بقانول "بصؤؤؤيغت  الملدلة" 

بلد إعادت  للجنة بناًء على خطاب ملالي رئيس المجلس  ، المقد  مل مجلس الشور (

بخصؤؤوص إعاد  النظر في مشؤؤروعات القوانيل التي أ عدت تقاريرها مل قب  اللجنة 

 مل الفص  التشريلي الخامس. الثانيخال  دور االنلقاد اللادي  السابقة

إحد  عشؤؤؤؤر  ماد ، مل   –فضؤؤؤؤالً عل الديباجة  –يتكلف مشؤؤؤؤروع القانول  

( منؤ  على حظر تصؤؤؤؤؤنيع أو 2( التلريفؤات، بينمؤا نصؤؤؤؤؤت المؤاد  )1تنؤاولؤت المؤاد  )

(  3تنص الماد  )اسؤؤتيراد أو تداو  منتجات الطاقة رير المتوافقة مع اللوائح الفنية، و 

 على حظر بيع أي مل منتجات مشروبات الطاقة لمل ه  دول سل الثامنة عشر.

ا على حظر توزيع مشؤروبات الطاقة    وما وقد نص االقتراح بقانول أيضؤؤؤؤؤؤؤً

ا على المستهلويل بجميع فئاته  اللمرية وكلك في الماد  ) ( من ، بينما نصت  4مجانؤؤؤؤً

( منؤ  على حظر بيع مشؤؤؤؤؤروبؤات الطؤاقؤة في المطؤاع  والمقؤاصؤؤؤؤؤف في 5المؤاد  )

( من  الدعاية أو الترويج أو  6الم سؤسؤات التلليمية والصحية، في حيل نظمت الماد  )

( منؤ  المصؤؤؤؤؤنليل  7اإلعالل عل منتجؤات مشؤؤؤؤؤروبؤات الطؤاقؤة، بينمؤا ألزمؤت المؤاد  )

والمستورديل والموزعيل لمنتجات مشروبات الطاقة، بوضع نص تحكيري على تلك 

المنتجؤات ، بؤاللغتيل اللربيؤة واإلنجليزيؤة، يحؤكر مل اآلثؤار الضؤؤؤؤؤار  لهؤا، في حيل  

( منؤ  النص على 9( الضؤؤؤؤؤبطيؤة القضؤؤؤؤؤائيؤة، بينمؤا تنؤاولؤت المؤاد  )8نظمؤت المؤاد  )
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( بالنص على إصؤؤؤؤدار القرارات الالزمة لتنفيك أحوا   10اللقوبات، وجاءت الماد  )

 ( فجاءت تنفيكية.  11هكا القانول، أما الماد  )

 

المسؤؤؤؤاهمة في تحقيق رعاية النشء والشؤؤؤؤباب  يهدف مشؤؤؤؤروع القانول إلى

أ( من ،  /5، وكلك لما نص علي  دستور مملوة البحريل في الماد  )وحمايته  ووقايته 

ولوي يبرز دور المشؤؤرع في حفظ الصؤؤحة اللامة لو  فئات المجتمع وليوول بمثابة  

ترجمة للنصؤوص الدسؤتورية التي تهدف إلى تحقيق منافع صؤحية واجتماعية وصؤوالً  

روبات الطاقة مل مواد  للتخلص مل اللادات الضؤار  بالصؤحة، ونظًرا لما تحتوي  مشؤ 

رير صؤؤحية ت دي إلى اعتال  الصؤؤحة مما يسؤؤتدعي تدخ  المشؤؤرع لوضؤؤع القواعد 

   واألحوا  القانونية المناسبة للحد مل استهالك هكه المشروبات.

 

التمسااك بتوصااية اللجنة )  وبلد تدارس مشؤؤروع القانول، انتهت اللجنة إلى  

 وكلك لالعتبارات اآلتية:، أمل حيث المبدعلي  لموافقة ا  بلد السابقة (  

 

المرجو  مل مشؤؤؤؤؤروع القؤانول متحققؤة على أرض الواقع وبموجؤب    إل الغؤايؤة    -أوالا 

قانول رق  الصؤادر بالقانول الصؤحة اللامة عد  تشؤريلات متخصؤصؤة تشؤم  : 

ا على إصؤؤدار القرارات    2018( لسؤؤنة 34) )وتلوف وزار  الصؤؤحة حاليؤؤؤؤؤؤؤً

  ما ورد في مشؤؤؤروع   هابقانول الصؤؤؤحة بحيث سؤؤؤيت  تضؤؤؤمين التنفيكية المتللقة 

قانول رق  ، و  بشؤكل حماية المسؤتهلك  2012( لسؤنة 35قانول رق  )و   (،القانول

( لسؤنة  3مرسؤو  بقانول رق  )  ،  بشؤكل المواصؤفات والمقاييس  2016( لسؤنة 9)

في   تفصؤؤيالً   وما هو موضؤؤح  ، (بشؤؤكل مراقبة المواد الغكائية المسؤؤتورد1985

 المقارنة المرفق. جدو   

  ( سؤؤائ )ل المواصؤؤفات الفنية المتللقة بترويبة وموونات ونسؤؤب موونات أي إ  -ياامان

ا للطاقة وليس مجرد تداول  أو تسؤؤؤؤويق  على أن  هي التي تجل  من   مشؤؤؤؤروًب 

و محفز ، وتحؤديؤد تلؤك  أ  هؤةمشؤؤؤؤؤروب طؤاقؤة  أو مجرد  احتوائؤ  على مواد منب 
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درج ضؤمل  اختصؤاص اإلدار  المختصؤة في الترويبة و النسؤب والمواصؤفات ين 

اللجنؤة الوطنيؤة  عتمؤاد  الويخضؤؤؤؤؤع  الصؤؤؤؤؤنؤاعؤة والتجؤار  والسؤؤؤؤؤيؤاحؤة    وزار 

بشؤؤكل المواصؤؤفات   2016( لسؤؤنة 9قانول رق  )لل  اوفقً   للمواصؤؤفات والمقاييس

وليس بحاجة    مواصؤؤؤفات قياسؤؤؤية ولوائح فنية وطنيةبموجب  ، ويت   والمقاييس

 ما دول ريرها. ةيتللق بسللصدار قانول جديد  إل

متللقة بمشؤروبات الطاقة أو   مواصؤفات قياسؤية ولوائح فنية وطنيةإل إصؤدار   -امالما 

( لسؤؤنة 9قانول رق  )ل( مل ا5( و )3( و )2ا للمواد )وفقً   ريرها مل األركية يت 

اتفؤاقيؤة الملوقؤات الفنيؤة  بمراعؤا     بشؤؤؤؤؤكل المواصؤؤؤؤؤفؤات والمقؤاييس  2016

،  ( SPSتفؤاقيؤة تطبيق تؤدابير الصؤؤؤؤؤحؤة والصؤؤؤؤؤحؤة النبؤاتيؤة )او   (TBT)للتجؤار 

والتزامؤات مملوؤة البحريل فيمؤا يتللق بؤاالتفؤاقيؤات الؤدوليؤة واإلقليميؤة والثنؤائيؤة  

التلاول والتنسؤؤيق مع الهيئات والمنظمات  ، وبمراعا   القانول بكلككات الصؤؤلة  

) وهيئة    قةوالمقاييس وتقوي  المطاب   واألجهز  التي تلم  في مجا  المواصؤؤفات

 التقييس لدو  مجلس التلاول لدو  الخليج اللربية(.

    

اعتمتدت اللجنتة الوطنيتة للمواصتتتتفتات والمقتاييس الالئحتة الفنيتة الخليجيتة    وقتد  

بموجتب    الصتتتتادرة عن هيئتة التقييس لتدول مجلس التعتاون لتدول الخليج العربيتة

اد مواصتفات  بشتأن اعتم  2015( لستنة  91قرار وزير الصتناعة والتجارة رقم )

قياستتية خليجية خاصتتة بقطا  المنتجات الغذائية والزراعية كمواصتتفات قياستتية 

،  تماد عالئحة فنية خليجية محدثة لمشتتروبات الطاقة في طور اال  وهناكوطنية ، 

 الغاية المرجوة من مشرو  القانون متحققة على أرض الواقع. مما يؤكد على أن

ا و ريرها مل المواد قد يتوافر  أالطاقة مل ماد  الوافييل   اتل محتو  مشؤروب إ -  رابعااااااا

في المشؤروبات التقليدية والشؤاي والقهو  وريرها مل المشؤروبات التي تقد  في  

 مر الكي يقتضي :فراط في استهالوها، األكا ت  اإلإالمقاهي عاد   خاصة 
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عات ترك مستتألة تنظيمه بصتتورة تفصتتيلية  للستتلطة التنفيذية طالما أن التشتتري  .1

النتافتذة تغطي ذلتك، وقيتاستتتتا على موقف دول مجلس التعتاون الخليجيتة األخرى،  

ففي المملكة العربية الستتتعودية تم فرض قيود على مشتتتروبات الطاقة من حيث  

الوزراء،  البيع واإل قرار عن مجلس  بموجتتب  ذلتتك في   كمتتا  عالن والتوزيع  تم 

لستتتتنتة   19رقم      هيئتة والميتاقرار وزير الب ا لوفقتً   العربيتة المتحتدة  متاراتدولتة اإل

ال  حيث   بشتأن اعتماد الئحة متطلبات تستجيل منتجات مشتروبات الطاقة   2011

  ، من قبل النستتاء خالل فترة الحمل واإلرضتتا   مشتتروبات الطاقة  يستتمح بتناول

وكذلك األطفال دون ستتن الستتادستتة عشتتر واألشتتخاص الذين لديهم حستتاستتية 

إذا تجاوزت كمية الكافيين   ، و الرياضتةن عند ممارستة  ي ين وكذلك الرياضتي ي للكاف

   مل/لتر. 150

   2018لوجيا في مجلس العموم البريطاني في ديستتتمبر  و لجنة العلوم والتكن أكدت   .2

بعنوان ) مشتتتتروبات الطاقة واألطفال(: " أن األدلة العلمية الحالية لها   تقريرفي 

ات الطاقة جراء مانع ، كالحظر التشتتتريعي لبيع مشتتتروب إوحدها ال تكفي لتبرير  

غذية األوروبية  بفرض قيود على  لألطفال، وكجزء من توصتيات هيئة ستالمة األ

ذا تم استتتتتهالك  إ  ايين، فتلتك القيود يمكن تجتاوزهت افاستتتتتهالك األطفتال لمتادة الكت 

ذا تم استهالك مشروبات  إيين، وكذلك  فا على مادة الكامنتجات أخرى تحتوي أيضً 

يستتري على الكثير من المنتجات المتاحة   نفستتهمر  الطاقة بصتتورة مفرطة، واأل

يين  افمتادة  الكت   ىعل  يللبيع لألطفتال بمتا في ذلتك المشتتتتروبتات األخرى التي تحتو 

ذا كان  فرض  إجراء دراستتتتات استتتتتشتتتتارية حول ما  إلى إالحكومة    ودعت...  

مادة   ي علىبمحتوى الكافيين ستتتيشتتتمل كل المنتجات التي تحتو   تتعلقمتطلبات  

مليلتر( بحيث تشتتمل متوستتط    100الكافيين ) بنستتبة معينة  تقاس بالمليغرام لكل  

 .قيم ما يتم تقديمه من شاي وقهوه..."

عمالً  إل مشروبات الطاقة ليست السللة الضار  الوحيد  التي يجب تقييد استهالوها    -خامسااا

  Soft Drinksبؤ  يشؤؤؤؤؤمؤ  كلؤك المشؤؤؤؤؤروبؤات الغؤازيؤةات النؤافؤك   بؤالتشؤؤؤؤؤريلؤ 

أحدها دول   ، لول حظر أو تقييؤد  Sugary Drinksالسؤؤؤؤؤورية المشؤؤؤؤؤروبات  و 
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األنواع األخر  مل المشروبات،  تلك  قد ي دي إلى تحو  االستهالك إلى    األ خر 

وقد نبهت منظمة الصؤؤؤؤحة اللالمية  في منشؤؤؤؤور لها بلنوال )الضؤؤؤؤرائب على 

بكل االسؤتهالك الزائد للسؤور  مسؤبب أسؤاسؤي  للبدانة   )  2017سؤنة   -روباتالمشؤ 

في ملظ    السور تزايد استهالكوأشارت إلى   ،سنالو  األآمراض السوري وت أو 

أل فرض وجؤدت  إال أنهؤا    ،طفؤا  والشؤؤؤؤؤبؤابألوخؤاصؤؤؤؤؤة بيل فئؤة االلؤال   دو   

ل  أ و    ،سؤؤؤتهالكاالفاعلة للحد مل   ةالضؤؤؤرائب على تلك المشؤؤؤروبات هو وسؤؤؤيل

بنسؤؤبة    اسؤؤتهالوها% ت دي إلى تقلي   10بنسؤؤبة   تلك المشؤؤروبات زياد  سؤؤلر

20  %. 

 

وتؤكد اللجنة أن رفضتها لمشترو  القانون ينبع من  مراعاة أن التشتريعات النافذة  

في هتذا المجتال، ممتا  واإلقليميتة  ات التدوليتة  يت تغطي معظم مواده وتتوافق مع االتفتاق

ضتي معه ضترورة تفعيل هذه التشتريعات لمواجهة خطورة مشتروبات الطاقة يقت 

لذا تدعو اللجنة  الحكومة إلى مراعاة التوصتتتيات    وغيرها من الستتتلع الضتتتارة،

 :اآلتية

مستتتمرة حول    توعويةتشتتمل برامج    مستتتدامةتبني استتتراتيجية وطنية    ضتترورة .1

طي األطفال  مضتتار مشتتروبات الطاقة وغيرها من الستتلع الضتتارة بالصتتحة تغ

طار  إفي  لوالشباب وغيرهم من فئات المجتمع بحيث تتبناها مختلف الوزارات كُ 

  ، ووزارة التربيتة والتعليم،  وزارة الصتتتتحتة    :اختصتتتتاصتتتته ومنهتا بوجه خاص

 عالم.ووزارة شؤون اإل ،ووزارة شؤون الشباب والرياضة

الطاقة   بمشتتروبات  ةستتبل الدعاية والترويج المتعلقجميع  ضتترورة الرقابة على  .2

 وغيرها من السلع الضارة.

آلثار مشتتروبات الطاقة وغيرها من الستتلع الضتتارة    إجراء دراستتة علمية شتتاملة .3

بحيث تشتتمل   والشتتباب  على المجتمع البحريني وبصتتفة خاصتتة على فئة األطفال

 ثار الصحية واالقتصادية وغيرها من اآلثار.  آلا
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زيادة الفرائض المالية على مشتروبات الطاقة وغيرها من الستلع الضتارة  والنظر   .4

والنظر في    للحد من استتتهالكها، في مستتألة رفع نستتبة الضتتريبة االنتقائية عليها

 إمكانية فرض رسوم على مشروبات الطاقة وغيرها من السلع الضارة.
 

 

ا
ً
 والحتياطي:اختيار مقرري الوضوع األصلي  :ثامنـ

( مل الالئحة الداخلية لمجلس الشور ، اتفقت اللجنة  39إعماالً لنص الماد  )     

   على اختيار و  مل: 

ا أصليااا.   فاطمة عبدالجبار الكوهجي الدكتورة  سعادة .1  مقررا

ا ااز ا األستاذة هاااالة رمااااااازي فايااااااسعادة  .2  احتياطياا.  مقررا
 

 

ا
ً
 توصية اللجنة: :تاسعـ

في ضوء ما دار مل مناقشات وما أبدي مل آراء أثناء دراسة مشروع القانول،    

 توصي بما يلي:   فإل اللجنة

الموافقة مو حيث المبدأ على  عدمب  ) السااااابقة (  اللجنةالتمسااااك بتوصااااية    -

مرااروع قانوو برااأو الحد مو اسااتهالك مرااروبات الطاقة )المعد في ضااوء  

 (.بقانوو "بصيغته المعدلة" المقدم مو مجلس الرورىاالقتراح 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 األستاذة هالة رمزي فايز         الدكتــورة جهــاد عبدهللا الفاضــل       

 رئيس لجنة الخدمـات                نائب رئيس لجنة الخدمات     
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 م2020يناير  26 التاريخ: 
 

 

 احملرتمة سعادة الدكتورة/ جهاد عبداهلل الفاضل 
 رئيــس جلنة اخلدمات 

 
 

مشروع قانون بشأن الحد من استهالك مشروبات الطاقة )المعد في ضوء  الموضوع:  

 االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس الشورى(. 

 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

 

أرفق  2020يناير    23بتاريخ        رئيس  م،  الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي 

مشروع قانون    ، نسخة من( 2د    5ص ل ت ق/ ف    283م )، ضمن كتابه رق المجلس

بشأن الحد من استهالك مشروبات الطاقة )المعد في ضوء االقتراح بقانون )بصيغته  

التشريعية والقانونية، وذلك  إلى لجنة الشؤون  ،  المعدلة( المقدم من مجلس الشورى(

 ته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات. لمناقش

عقدت لجنة الشتتتتؤون التشتتتتريعية والقانونية اجتماعها    م2020يناير  26وبتاريخ      

ــر ، وقرار مجلس النواب المتذكور  انونمشتتتترو  القت ، حيتث اطلعتت على  الرابع عشــ

والمسؤؤتشؤؤار   ،مسؤؤتشؤؤار القانونيالقانوني الملد مل قب  رأي الالناقشؤؤت  وما    ،بشؤؤكن 

 . للجنة القانوني المساعد
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لمبادع   قانونمشتتتترو  الإلى عدم مخالفة   –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة        

 .   وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

الطاقة )المعد  مشروع قانون بشأن الحد من استهالك مشروبات   ترى اللجنة سالمة  

الشورى( مجلس  من  المقدم  المعدلة(  )بصيغته  بقانون  االقتراح  ضوء  من  ،  في 

 . الناحيتين الدستورية والقانونية 

 

 

 

  دلل جاسم الزايد                                  

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 5ملحق رقم )

املرافق العامة والبيئة   جلنة تقرير

مشروع قانون بتعديل بعض  خبصوص

( لسنة 20أحكام املرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم صيد واستغالل  2002

)املعد يف ضوء  ،ومحاية الثروة البحرية

 بصيغتها  ــاالقرتاحات بقوانني 

 املقدمة من جملس النواب( ــاملعدلة 

 

 

 



177 
 

 

 

 

 م 2021 فبراير  22التاريخ: 

 ( 10التقرير رقم: ) 

 

 تقرير جلنة الرافق العامة والبيئة 
لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام الرسوم بقانون   بشأن مشروع قانون رقم ) ( 

بشأن تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثروة البحرية   2002( لسنة  20رقم )
القدمة من جملس   –بصيغتها العدلة    – )العد يف ضوء القرتاحات بقوانني  

 النواب(. 
 

 دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي اخلامس

 

 :  مقدمـة

  5ص     ب / ف  495 ، وبموجب الخطاب رق  )2020ديسمبر    30بتاريخ  

إلى لجنة    صاحب المعالي علي بو صالح الصالح رئيس مجلس الرورىأرس   (،  3د

مرروع قانوو رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام المرسوم  المرافق اللامة والبيئة  

 حماية المروة البحرية برأو تنظيم صيد واستغالل و  2002( لسنة 20بقانوو رقم )

بقوانيو   االقتراحات  في ضوء  المعدلة    –)المعد  مجلس    –بصيغتها  مو  المقدمة 

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات عليه وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة    ، النواب( 

 بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر. 
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 إجراءات اللجنة:  -أوًل 
 المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية: لتنفيذ التكليف 

 

 تدارست اللجنة مشرو  القانون المذكور في اجتماعها: (4)

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 3 م 2021يناير   18 16

 5 3 م 2021يناير   27 17

 5 3 م 2021فبراير  01 18

 5 3 م 2021فبراير  08 19

 5 3 م 2021فبراير  22 20

 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتها للمشرو  على الوثائق المتعلقة بالقرار موضو  البحث  (5)

 والدراسة 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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 بعد( كل مو:( الذي عقدته )عو  17وبدعوة مو اللجنة حضر اجتماعها ) (6)

 المنصب االس 

 وزار  األشغا  ش ول البلديات والتخطيط اللمراني 

 مدير إدار  الرقابة البحرية  السيد خالد الشيراوي 

 المستشار القانوني  السيد محمد األميل  

 المجلس األعلى للبيئة  

 السيد  نوف الوسمي 
القائ  بكعما  مدير إدار  التنوع  

 الحيوي 

 البلديةالمجالس 

 السيد باس  المجدمي  
عضو مجلس البلدي محافظة 

 المحرق  

 السيد أحمد الووهجي  
رئيس مجلس البلدي المحافظة  

 الشمالية  

 جملية ستر  للصياديل

 رئيس الجملية  السيد محمد رضا إضرابوه

 عضو إداري السيد عبدهللا محمد علي  

 جملية قاللي للصياديل 

 رئيس الجملية   السيد محمد الدخي   

 وزار  شئول مجلسي الشور  والنواب 

 اخصائي تنسيق ومتابلة او    السيد  رباب اللالي 
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 حضر االجتماع من األمانة العامة لمجلس الشورى:   (7)

 هيئة الستشارين القانونيني
 المستشار القانوني لش ول اللجال  األستاك عبدالرحي  علي عمر

 باحث قانوني.  السيد علي نادر الؤسلو  

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف ش ول اللجال.  السؤيد أيوب علي طريف 

 أميل سر لجنة.  السيد  دانة إبراهي  الشيخ 

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصائي إعال .  السيد صادق جلفر الحلواجي

 

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

نة الشؤون التشريعية والقانونية رأيها بشأن مشرو  القانون، وباألخص  بينت لج

حول المادتين األولى والثالثة من مشرو  القانون، مبينة بعض اإلشكاالت القانونية، ورأت  

سالمة مشرو  القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وذلك بعد مراعاة مالحظاتها  

 قانونية التي أوردتها بشأن المادتين المذكورتين.  ال

 

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

بينت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عبر خطابها الموجه  

 للجنة تأييدها لما انتهى اليه رأي الحكومة الموقرة. )مرفق( 

الل ما ورد في    معجنة بممثلي الوزار  الموقر  أود ممثلها على توافق الوزار   وعند لقاء 

  في عدد التراخيص الصادر   مكور  الحوومة بشكل مشروع القانول، وبكل ليس هناك زياد

 رخصة للصياديل المحترفيل.  (1500) دار  المختصة حيث أل عدد التراخيص هي مل اإل
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صؤؤؤة، أشؤؤؤار إلى أل الموضؤؤؤوع منظ  بقرار وفيما يتللق باللمالة الوافد  لو  رخ

 وزاري حتى توول هناك مرونة في تحديد عدد اللما . 

فيما بيل المسؤؤؤؤتشؤؤؤؤار القانوني للوزار  بكل الرخص توول مملووة مل قب  الدولة 

 وليست حق موتسب لصاحب الرخصة.

تحوي  وأضؤؤؤؤؤاف السؤؤؤؤؤيؤد مدير إدار  الرقابة البحرية أن  يجري اللمؤ  حاليؤا على  

الرخصؤة مل كوي األعكار الصؤحية إلى أحد األقارب مل الدرجة األولى ممل تنطبق علي   

 شروط الترخيص.

 

ا: رأي اجمللس األعلى للبيئة. )مرفق( 
ً
 رابع

أفؤاد المجلس األعلى للبيئؤة عبر وتؤابؤ  الموجّؤ  للجنؤة بتمسؤؤؤؤؤوؤ  بمؤا كهؤب إليؤ  رأي 

 قانوني.الحوومة الموقر  ورأي هيئة التشريع والرأي ال

 

ا: رأي جملس أمانة العاصمة واجملالس البلدية. 
ً
 خامس

ل  يرد منه  أي رد موتوب، وأفاد ممثلوه  الحاضؤؤرول في اجتماع اللجنة )عل بلد( بكنه   

أود رئيس المجلس البلدي   يتوافقول مع مكور  رأي الحوومة بشؤؤكل مشؤؤروع القانول، وما

ف الرقابة لثرو  البحرية وشؤدد على وجوب توثيعلى أهمية حماية ا لبلدية المنطقة الشؤمالية

بحرينييل( الكيل يسؤؤتكجرول الرخصؤؤة بشؤؤو  رير قانوني،  الرير  على قوارب الصؤؤياديل )

حيث يت  صؤيد الروبيال في موسؤ  الحظر وبيل  مما ي دي إلى اسؤتهالك المخزول السؤموي 

 في المملوة.
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ا: رأي مجعية قاليل للصيادين. 
ً
 سادس

أود رئيس الجملية عند لقاء اللجنة مل  )عل بلد( على وجوب تشؤؤؤؤديد الرقابة مل 

قب  اإلدار  المختصة بالبيئة حو  الثرو  البحرية، مبينًا أل اللمالة الوافد  اآلسيوية تمارس  

الصؤؤيد الجائر ورمي المخلفات الخطر  التي تسؤؤبب التلوث في المياه، مشؤؤددا على وجوب  

خبر  وبير  في هؤكا   كويالوافؤد  في حؤا  تواجؤد صؤؤؤؤؤيؤاديل مواطنيل  تقليؤ  عؤدد اللمؤالؤة  

 المجا .

 

ا: رأي مجعية سرتة للصيادين. 
ً
 سابع

الحاضرول في اجتماع اللجنة )عل بلد( وأوضح    ل  يرد منها أي رد موتوب، وأفاد ممثلوها

عد زياد   أل  حيث  القانول،  مشروع  مواد  على  التحفظات  بلض  لديه   بكل  الجملية  د  ممث  

التراخيص الصادر  مل قب  االدار  المختصة يتسبب في الضغط على الصياديل البحرينييل  

بسبب تكجير بلض أصحاب الرخص رخصته  للما  آسيوييل بشو  رير قانوني مما ي دي  

إلى إهدار الثرو  البحرية الستخدامه  الطرق الخاطئة في صيد األسماك، مقترحا نق  ملوية  

حالة اللجز أو الوفا  إلى أقربائ  مل الدرجة األولى وفقاً للضوابط    الرخصة مل صاحبها في 

والقواعد التي تحددها القرارات التنفيكية الصادر  مل قب  الوزير المختص، ليتيح الفرصة لفئة  

 الشباب لمزاولة هكه المهنة.
 

ا: رأي مجعية الصيادين احملرتفني. )مرفق( 
ً
 ثامن

اإلبقاء على عدد رخص الصيد وما هو لتظ      للجنة علىأودت الجملية عبر وتابها الموجّ 

ال يجوز حياز  أوثر مل ثالثة تراخيص  ))رخص صيد لو  صياد وأل يوول نص القانول هو    3

الواحد،   الشخص  إلى  بالنسبة  ارتكت  للصيد  إكا  اللدد وفق ضوابط عامة  تقلي  هكا  وللوزير 

مع تلويض أصحاب التراخيص  بحرية،  اإلدار  المختصة أل كلك يشو  ضررا على الثرو  ال
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تلويضا   الثرو   المتضرريل  واستدامة  للصياديل  الموتسبة  الحقوق  لضمال  وكلك  عادال((، 

 البحرية. 

 

جواز توريث رخص الصيد أو التناز  عنها او إموانية التصرف فيها لصالح    وبينوا أيضا

، لتوول الرخص متداولة أسو  بباقي دو  مجلس التلاول لدو   أي شخص آخر في حالة اللجز

 الخليج اللربي، ولتوول أعدادها ثابتة. 

 

( الماد   بخصوص  استقدا  عمالة  9وأما  في  الحق  الترخيص  لصاحب  فيوول  ( موررا 

عما     وثمانية  للقوارب الوبير ،عما     ، وأربلةعما   ثالثة  قارب صغيرال يوول لو   و  نبية،أج

 .عما   ثمانيةوال يجوز وجود أوثر مل  لسفل الصيد )البوانيش( 

 

  

ا: رأي اللجنــة: 
ً
 تاسع

 

اللجنة  أحكام   على  اطلعت  بعض  بتعديل   )  ( لسنة   )  ( رقم  قانوو  مرروع 

برأو تنظيم صيد واستغالل وحماية المروة    2002لسنة  (  20المرسوم بقانوو رقم )

بقوانيو    البحرية االقتراحات  المعدلة    –)المعد في ضوء  المقدمة مو    –بصيغتها 

النواب(  الديباجة    -يتألف    ، والذيمجلس  المادة  من ست مواد، نص ت    -فضاًل عن 

و)اإلدارة    األولى و)الوزير(  )الوزارة(  بتعاريف  جديدة  تعاريف  استبدال  على 

المادة ) الواردة في  بقانون رقم )1المختصة(  المرسوم  بشأن    2002( لسنة  20( من 

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

( المواد  و) 9نصوص  و)12(  و) 16(  البند 24(  و   )( المادة  من  و)ب(  )أ(  المرسوم 33ين  من   )

بند جديد برقم )د( إلى الفقرة )أواًل( من  إضافة  على    المادة الثالثة  بينما نص ت،  بقانون المذكور

مكرًرا(،   9(، ومادة جديدة برقم )6(، وبند جديد برقم )د( إلى الفقرة )ثالثًا( من المادة )6المادة )

)  وإضافة المادة  إلى  )ح(  برقم  جديد  الرابعةونصت  ،  (20بند  )دون  على    المادة  عبارة  إلغاء 

( من المرسوم بقانون، 13من البند )أ( من المادة )الحصول على موافقة من اإلدارة المختصة(  
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الخامسةونص ت   وكلمة    المادة  البحرين(  )دولة  بعبارة  البحرين(  )مملكة  عبارة  استبدال  على 

أينما وردت في   قانون، فيما  بمرسوم  ال)للمملكة( بكلمة )للدولة( وكلمة )المملكة( بكلمة )الدولة( 

أضافت اللجنة مادة مستحدثة إلى مواد مشروع القانون برقم  كما    تنفيذية.  المادة السادسةجاءت  

 مكرًرا( إلى المادة الثالثة من مشروع القانون.   12)

 

ــروع الـقانون   حمتايتة الثروة البحريتة والعتاملين في قطتا  الصتتتتيتد،   إلىيـهدف مشــ

البحرية بتشتديد  وتعويض الصتيادين أصتحاب الرخص في حالة تقليص عددها، وحماية الثروة 

العقوبة المقررة على بعض المخالفات، وحظر استتيراد أو تداول األجهزة والمعدات المذكورة  

 ( من القانون.20في المادة )

 

، واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر  تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض 

والقانون ومرفقاته،   التشريعية  الشؤون  لجنة  على رأي  اطلعت  والذي جاء  كما  بالمجلس  ية 

مؤكدا على سالمة مشرو  القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية بعد مراعاة المالحظات  

كما المرفق،  بتقريرها  إليها  تد  اطلعت  المشار  وبعد  المعنية،  الجهات  مالحظات  اول  على 

المستشار    واالستئناس برأين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،  وتبادل وجهات النظر بشأنه بي 

 ، فقد انتهت اللجنة إلى المالحظات اآلتية: للجنةالقانوني 

 

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

 ." والحفاظ على الحياة الفطرية

 

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

الدولة  أمن  مقتضيات  بمراعاة  استثمارها،  وحسن  حفظها  على  تقوم  للدولة،  ملك  كافة 

 ي". واقتصادها الوطن 
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تتطلبها   التي  الالزمة  واإلجراءات  التدابير  كافة  اتخاذ  حق  للمملكة  أن  ذلك  ومؤدى 

الطبيعية، ثرواتها  على  لما   المحافظة  وفقا  واستثمارها،  واستغاللها  البحرية  الثروة  ومنها 

 يقتضيه أمن الدولة واقتصادها الوطني وبما يحقق المصلحة العامة. 

 

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

(، واإلبقاء على النص النافذ لهما، حيث  24( و) 16الثانية من مشرو  القانون على المادتين )

( بتحديد مدة حظر الصيد بما ال يجاوز نصف  16أن التعديل الوارد بالمشرو  على المادة )

ه للصيد وتحديد عدد تراخيص الصيد وسفن الصيد بنطاق جغرافي معي ن،  الموسم المسموح ب 

/أ( النافذ الذي يعطي  36يضع قيدًا غير مبرر على سلطة الوزير ويتعارض مع نص المادة )

الحق للوزير في منع وحظر الصيد ألي فترة يراها مناسبة لحماية الثروة البحرية، أما تعديل  

أو تداول األجهزة والمعدات المنصوص عليها في المادة   ( بحظر بيع أو شراء24المادة )

( يحقق الهدف  24( طبقا لما جاء بمشرو  القانون المعروض، فإن النص النافذ للمادة )20)

المقصود من التعديل المذكور، حيث أن حظر تداول األجهزة يشمل البيع والشراء، كما أن  

غ إليراد الحظر المطلق،  الحظر يجب أن يكون على االستخدام وليس على اال ستيراد وال مسو 

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

 

كذلك وافقت اللجنة قرار مجلس النواب الموقر في حذف البند )د( المضاف إلى الفقرة 

(، والبند )ح(  6ة )أواًل، وكذلك حذف الشطر الثاني  من البند )د( من الفقرة ثالثًا من الماد

( بموجب المادة الثالثة من المشرو ، ألن البند )د( من الفقرة أواًل  20المضاف إلى المادة )

( خاصة بشروط الترخيص، كما أن  6( يتعلق بتجديد الرخصة، حال أن المادة )6من المادة )

سجل التجاري  ( أجاز منح ترخيص الصيد للمقيد بال6البند )د( من الفقرة ثالثًا من المادة )

حال أنه يجب أن يكون منح الترخيص للفئات البسيطة من محدودي الدخل، أما بخصوص  

( نفسها وكذلك  20( فإن الهدف منه متحقق بالبند )ز( من المادة ) 20إضافة البند )ح( للمادة )

 ( النافذ.21بالبند )ج( من نص المادة )
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وقر بشأن عدم حذف عبارة "دون  قرار مجلس النواب الم  علىكما وافقت اللجنة أيضا  

(، وانتهت  13الحصول على موافقة اإلدارة المختصة(" الواردة بنص البند )أ( من المادة )

 القانون النافذ.  أحكام( اتفاقا مع 13إلى إبقاء النص النافذ للمادة )

 

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

جاء    التراخيص كما  التراخيص  عدد  تقليل  في  سلطته  الوزير  استعمال  حال  المتضررين 

من مشرو  القانون مراعاة لظروف أصحاب  بموجب المادة الثانية  (  9نص المادة )استبدال  ب 

  ولكن ارتأت اللجنة أن يكون التعويض مناسبًا وليس عاداًل   التراخيص المتضررين، 

والقرارات المنفذة لهذا القانون وضع الشروط والضوابط الالزمة  الالئحة التنفيذية ب وأناطت 

 في هذا الشأن. 

 

خالفت اللجنة قرار مجلس النواب الموقر في موافقته على نص الفقرة األولى من    ثالثًا:

( مكرًرا المضافة بموجب المادة الثالثة من مشرو  القانون والخاصة بأحقية صاحب  9المادة )

العمالة األجنبية الستخدامها في أعمال الصيد....، ورأت اللجنة حذف   الترخيص في استقدام

النص حتى ال تؤثر العمالة األجنبية على العمالة الوطنية، وحتى يترك هذا األمر للقرارات 

كون هناك مرونة في تحديد عدد العمال  ما تقتضيه المصلحة العامة، ولكي ت الوزارية حسب

 المذكورين. 

قرار مجلس النواب الموقر في حذف الفقرة الثانية من المادة واتفقت اللجنة مع  

( مكرًرا المتعلقة بإعفاء صاحب الترخيص من أداء رسوم استقدام العمالة األجنبية،  9)

بشأن   2006( لسنة  19( من القانون رقم )42ألن ذلك يتعارض صراحة مع نص المادة )

تمييزا غ أقامت  الفقرة  العمل، وألن هذه  العمال وأصحاب  تنظيم سوق  لفئات  ير مبرر 

التراخيص وأرباب العمل بصفة عامة في خصوص اإلعفاء من رسوم استقدام العمالة 

 األجنبية. 
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)اإل اللجنة    رأت  رابعًا: للمادة  النافذ  النص  مادة 12بقاء على  واستحدثت  القانون  ( من 

وأضافتها إلى ،  بنقل ترخيص الصيد إلى الزوج واألبناء القص رمكرًرا(    12جديدة برقم )

القانون، وذلك   الثالثة من مشرو   لهم  المادة  يكون  أال  القصَّر بشرط  مراعاة لمصلحة 

مصدر دخل آخر خالف الصيد وبشرط عدم استخدام واستغالل الترخيص إال عن طريق  

 بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه. 

 

الصيد   ترخيص  لنقل  وشروط  ضوابط  وضعت  قد  اللجنة  تكون   إلى وبذلك 

 المذكورين في الوقت الذي راعت فيه البعد االجتماعي للزوج واألبناء القصًّر.

 

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

 ير اللجنة.المبدأ، والموافقة على نصوص مواده طبقًا للجدول المرفق بتقر 

 

 

ا: اختيار مقرري الوضوع األصلي والحتياطي:
ً
 عاشر

( من الالئحتة التداخليتة لمجلس الشتتتتورى، اتفقتت اللجنتة  39إعمتاالً لنص المتادة )

 على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليــــــًـا.   جمعة محمد جمعة الكعبي -3

 مقرًرا احتياطيـــًا.   منى يوسف خليل المؤيــد -4
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 عشر: توصيـة اللجنـة: حادي  
في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة مشرو  القانون؛ فإن اللجنة       

 توصي باآلتي: 

 

مرروع قانوو رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام  الموافقة، من حيث المبدأ، على   -

مروة برأو تنظيم صيد واستغالل وحماية ال  2002( لسنة  20المرسوم بقانوو رقم ) 

المقدمة مو مجلس    –بصيغتها المعدلة    –)المعد في ضوء االقتراحات بقوانيو    البحرية

 . النواب( 

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

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي         مجعة الكعبي مجعة حممد            
 رئيس اللجنة                                         نائب رئيس اللجنة                
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 النص النافذ  نص مشروع القانون  قرار جملس النواب  توصية اللجنة  النص بعد التعديل 

 مسمى المشروع 

مشرو  قانون رقم ) ( لسنة  

أحكام بعض  بتعديل   )  ( 

 ( رقم  بقانون  (  20المرسوم 

تنظيم    2002لسنة   بشأن 

وحماية   واستغالل  صيد 

 الثروة البحرية. 

 مسمى المشروع 

الموافقة على المسمى كما  

 ورد في مشرو  القانون. 

 مسمى المشروع 

كما   المسمى  على  الموافقة 

 ورد في مشرو  القانون. 

 ع مسمى المشرو

مشرو  قانون رقم ) ( لسنة  

أحكام   بعض  بتعديل   )  (

 ( رقم  بقانون  (  20المرسوم 

تنظيم    2002لسنة   بشأن 

وحماية   واستغالل  صيد 

 الثروة البحرية. 

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

اآلتية   القوانين  إضافة 

 للديباجة: 

رقم   - بقانون  المرسوم 

لسنة  14) بشأن    1978( 

وتحديد   السفن  تسجيل 

 شروط السالمة.

 الديباجة 

 ( عبارة  وعلى  حذف 

( رقم  لسنة  68المرسوم   )

وزارة    2012 تنظيم  بإعادة 

والتخطيط   البلديات  شئون 

 (.العمراني،

 التعديل( )نص الديباجة بعد 

 

 الديباجة
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آل  عيسى  بن  حمد  نحن 

مملكة              خليفة ملك 

 البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

رقم   بقانون  المرسوم  وعلى 

لسنة  14) بشأن    1978( 

وتحديد   السفن  تسجيل 

 شروط السالمة،

رقم  وعلى   بقانون  المرسوم 

لسنة  23) بشأن    1982( 

 ، القانون البحري

رقم  وعلى   بقانون  المرسوم 

لسنة  21) بشأن    1996( 

 ، وتعديالته، البيئة

رقم   بقانون  المرسوم  وعلى 

لسنة  20) بشأن    2002( 

رقم   - بقانون  المرسوم 

لسنة  23) بشأن    1982( 

 . القانون البحري

رقم   - بقانون  المرسوم 

لسنة  21) بشأن    1996( 

 ، وتعديالته. البيئة

رقم   بقانون  المرسوم  وعلى 

لسنة  32) بشأن    2020( 

والسالمة   التسجيل  قواعد 

بالسفن  والمراقبة   الخاصة 

 .الصغيرة

 

آل  عيسى  بن  حمد  نحن 

مملكة              خليفة ملك 

 البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

رقم   بقانون  المرسوم  وعلى 

لسنة  20) بشأن    2002( 

واستغالل   صيد  تنظيم 

البحرية،   الثروة  وحماية 

بقانون   بالمرسوم  المعدل 

 ، 2012( لسنة  45رقم )

 ( رقم  القانون  (  19وعلى 

تنظيم    2006لسنة   بشأن 

 سوق العمل، وتعديالته، 

 

 

 

آل  عيسى  بن  حمد  نحن 

مملكة              خليفة ملك 

 البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

رقم   بقانون  المرسوم  وعلى 

لسنة  20) بشأن    2002( 

واستغالل   صيد  تنظيم 

البحرية،   الثروة  وحماية 

بقانون   بالمرسوم  المعدل 

 ، 2012( لسنة  45رقم )

 ( رقم  القانون  (  19وعلى 

تنظيم    2006لسنة   بشأن 

 سوق العمل، وتعديالته، 

 ( رقم  المرسوم  (  68وعلى 

تنظيم    2012لسنة   بإعادة 
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واستغالل   صيد  تنظيم 

البحرية،  وحماية   الثروة 

بقانون   بالمرسوم  المعدل 

 ، 2012( لسنة  45رقم )

 ( رقم  القانون  (  19وعلى 

تنظيم    2006لسنة   بشأن 

 سوق العمل، وتعديالته، 

ب المرسوم  رقم  وعلى  قانون 

لسنة  32) بشأن    2020( 

والسالمة   التسجيل  قواعد 

بالسفن  والمراقبة   الخاصة 

 .الصغيرة

أقر مجلس الشورى ومجلس  

الق انون اآلتي نصه،  النواب 

 : وقد صدقنا عليه وأصدرناه

 

أقر مجلس الشورى ومجلس  

القانون اآلتي نصه،   النواب 

 : وقد صدقنا عليه وأصدرناه

 

البلديات   شؤون  وزارة 

 والتخطيط العمراني، 

أقر مجلس الشورى ومجلس  

القانون اآلتي نصه،   النواب 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 
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 المادة األولى

)ستبدل  يُ    ( الوزارةبتعاريف 

اإلدارة  )و  (الوزير )و

بالمادة    (المختصة الواردة 

( من المرسوم بقانون رقم  1)

لسنة  20) بشأن    2002( 

واستغالل   صيد  تنظيم 

البحرية الثروة  ،  وحماية 

 : اآلتية  التعاريف

المعنية  الوزارة    الوزارة:

 . بشئون الثروة البحرية

المعني  الوزير    الوزير:

 بشئون الثروة البحرية 

المختصة: دارة اإل  اإلدارة 

ب  البالمختصة  حرية  الثروة 

 في الوزارة.

 المادة األولى

الموافقة على نص المادة كما  

 ورد في مشرو  القانون. 

 المادة األولى

الموافقة على نص المادة كما  

 ورد في مشرو  القانون. 

 المادة األولى

)ستبدل  يُ    ( الوزارةبتعاريف 

اإلدارة  )و  (الوزير )و

بالمادة    (المختصة الواردة 

( من المرسوم بقانون رقم  1)

لسنة  20) بشأن    2002( 

واستغالل   صيد  تنظيم 

البحرية الثروة  ،  وحماية 

 : اآلتية  التعاريف

المعنية  الوزارة    الوزارة:

 . بشئون الثروة البحرية

المعني  الوزير    الوزير:

 بشئون الثروة البحرية 

المختصة: دارة اإل  اإلدارة 

ب  البحرية  المختصة  الثروة 

 في الوزارة.

 المادة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

التي   الوزارة  الوزارة: 

 يصدر بتسميتها مرسوم. 

الوزير: الوزير الذي يصدر 

 بتسميته مرسوم. 

إدارة  المختصة:  اإلدارة 

 الثروة البحرية في الوزارة. 

 



193 
 

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

 المادة الثانية

 مقدمة المادة الثانية: 

 

 

 

 

 

المواد  بنصوص  يُستبدل 

و) 9) )أ(  33(  البندين   )

من   بقانون  و)ب(  المرسوم 

بشأن    2002( لسنة  20رقم )

واستغالل   صيد  تنظيم 

الثروة البحرية،    وحماية 

 : النصوص اآلتية 

 المادة الثانية

 مقدمة المادة الثانية: 

قرار   - على  الموافقة 

مجلس النواب الموقر بحذف  

 (. 24( و) 16المادتين ) 

بحذف  توصي   - اللجنة 

( من مقدمة المادة  12المادة )

( بالمادة  مكرًرا  12اكتفاء   )

الثالثة   المادة  إلى  المضافة 

 من مشرو  القانون.

 المادة الثانية

 مقدمة المادة الثانية: 

"و)  عبارة  (  16حذف 

 (" من المادة.24و)

بعد   المادة  مقدمة  )نص 

 التعديل(

 المادة الثانية

المواد  بنصوص  يُستبدل 

و)9) و)12(  البندين  33(   )

من   و)ب(  المرسوم  )أ( 

 ( رقم  لسنة  20بقانون   )

صيد    2002 تنظيم  بشأن 

الثروة  وحماية    واستغالل 

 : البحرية، النصوص اآلتية 

 المادة الثانية

 

 

 

 

 

 

المواد  بنصوص  يُستبدل 

(  24( و) 16و) (  12( و)9)

( البندين )أ( و)ب( من  33و)

 ( رقم  بقانون  (  20المرسوم 

تنظيم    2002لسنة   بشأن 

وحماية   واستغالل  صيد 

النصوص   البحرية،  الثروة 

 اآلتية: 
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 (9)مادة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجوز   من    إصدارال  أكثر 

للصيد   تراخيص  ثالثة 

الواحد  للشخص    ، بالنسبة 

العدد هذا  تقليل    وللوزير 

 (9)مادة ال

المادة كما    نص الموافقة على  

النواب   مجلس  بقرار  ورد 

كلمة  الموقر استبدال  مع   ،

"عاداًل"   بكلمة  "مناسبًا" 

مع   المادة،  بنهاية  الواردة 

" عبارة  طبقًا  إضافة 

التي   والضوابط  للشروط 

التنفيذية   الالئحة  تحددها 

ألحكام  المنفذة  والقرارات 

القانون عجز هذا  إلى   "

 المادة. 

 (9)مادة ال

 إجراء ما يأتي: 

تغيير كلمتة )حيتازة( إلى  -

 (.إصدار)

وفق  إضتتتتتافتتة عبتتارة ) -

ــوابط ـعاـمة( بعتد عبتارة   ضــ

 (.تقليل هذا العدد )

 حذف الفقرة الثانية. -

 )نص المادة بعد التعديل(

 (9)مادة ال

أكثر من    إصـــــدارال يجوز  

لتلصتتتتيتتد   تتراختيتص  ثتالثتتة 

 ،بالنستتتبة للشتتتخص الواحد 

العتتدد  هتتذا  تقليتتل   وللوزير 

 ( 9مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتجتوز   متن    ـحيــازةال  أكتثتر 

تتتتتراختتتتيتتتتص    ثتتتتالثتتتتة

بالنستتتبة للشتتتخص  للصتتتيد 

الواحتد، وللوزير تقليتل هتذا 

 ( 9مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن   أكتثتر  حتيتتازة  يتجتوز  ال 

تتتتتراختتتتيتتتتص   ثتتتتالثتتتتة 

بالنستتتبة للشتتتخص  للصتتتيد 

الواحتد، وللوزير تقليتل هتذا 
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عامة ضوابط  إذا    وفق 

ارتأت اإلدارة المختصة أن 

على   ضررا  يشكل  ذلك 

مع تعويض  ، الثروة البحرية

التراخيص   أصحاب 

تعويًضا   المتضررين 

للشروط  مناسبًا،   طبقًا 

تحددها  التي  والضوابط 

الالئحة التنفيذية والقرارات  

 . المنفذة ألحكام هذا القانون

 

ــة ــام ع ــوابط  إذا   وفق ضــ

ارتأت اإلدارة المختصتتة أن  

ذلتك يشتتتتكتل ضتتتتررا على  

مع تعويض  ،  الثروة البحرية

التتتتتراختتيتتص   أصتتتتتحتتاب 

 عاداًل.المتضررين تعويًضا 

اإلدارة  ارتتتأت  إذا  التتعتتدد 

المختصتتتتة أن ذلك يشتتتتكل  

ضررا على الثروة البحرية،  

ــحــاب  أصـــ تـعـويـح  مـع 

ـمتضـــــررـين   اـل ـتراـخـيص  اـل

 تعويًضا عادالً.

الترخيص   لصاحب  ويجوز 

في   عنه  ينوب  مدير  تعيين 

 المهام التي يوكل بها إليه. 

اإلدارة  ارتتتأت  إذا  التتعتتدد 

المختصتتتتة أن ذلك يشتتتتكل  

 ضررا على الثروة البحرية. 

 

 ( 12)مادة ال محذوفة 

المادة  بحذف  اللجنة  توصي 

القانون  12) مشرو   من   )

النافذ،  النص  على  واإلبقاء 

( بالمادة  اكتفاء    12وذلك 

 ( 12)مادة ال

على   المادة  صياغة  إعادة 

 النحو الوارد أدناه.

 ( 12المادة )

 ( 12مادة )

 

 

 

 ( 12مادة )
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مكرًرا( التي أضافتها اللجنة  

إلى المادة الثالثة من مشرو   

 القانون. 

 

ا  التراخيص التي تصدر وفقً 

القانون  هذا  ألحكام 

في  شخصية الحق  وينقل   ،

الزوج   إلى  الترخيص 

واألبناء القّصر ومن تنطبق  

األبناء   من  الشروط  عليه 

والضوابط  للقواعد  وفقا 

تحددها   التي  واإلجراءات 

لهذا   التنفيذية  القرارات 

و التنازل  القانون،  يجوز  ال 

ويجب إبرازها  للغير،  عنها  

لإلدارة   التابعين  للموظفين 

ختصة أو الجهة المعنية  الم

 عند الطلب. 

 

التراخيص التي تصدر وفقا  

القانون   هذا  ألحكام 

التنازل   يجوز  ال  شخصية، 

تأجيرها  عنها   أو  بيعها  أو 

إبرازها    بالباطن، ويجب 

لإلدارة  التابعين  للموظفين 

المعنية   الجهة  أو  المختصة 

 عند الطلب.

 

التراخيص التي تصدر وفقا  

القانون   هذا  ألحكام 

التنازل   يجوز  ال  شخصية، 

، ويجب إبرازها  للغيرعنها  

لإلدارة  التابعين  للموظفين 

المعنية   الجهة  أو  المختصة 

 عند الطلب.

 

 ( 16مادة ) ( 16مادة ) ( 16المادة ) ( 16المادة ) محذوفة 
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مجلس  قرار  على  الموافقة 

حذف المادة  النواب الموقر ب

 .من مشرو  القانون

مشرو    من  المادة  حذف 

 . القانون

يجوز بقرار من الوزير بعد  

المعنية   الجهات  التنسيق مع 

 اتخاذ اآلتي: 

الثروة   صيد  حظر .أ

بمختلف   البحرية 

مؤقتا وذلك بغرض   أنواعها

حمايتها، على أن ال تتجاوز  

الموسم   نصف  الحظر  مدة 

 المسموح به للصيد.

تراخيص  .ب  عدد  تحديد 

الصيد بحسب رقعة المساحة  

البحرية بما ال يجاوز خمس  

لصيد   سفينة  عشرة 

األسماك، وعشر سفن لصيد  

بحري   ميل  لكل  الروبيان، 

 . مربع واحد 

بقرار   من    يصدريجوز 

مع   التنسيق  بعد  الوزير 

المعنية   الجهات 

البحرية   صيد  حظر الثروة 

مؤقتا وذلك   بمختلف أنواعها

 بغرض حماية هذه الثروة. 
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 ( 24المادة ) محذوفة 

مجلس  قرار  على  الموافقة 

حذف المادة  النواب الموقر ب

 .من مشرو  القانون

 ( 24المادة )

مشرو   حذف   من  المادة 

 القانون. 

 ( 24مادة )

أو   استيراد  أو  يحظر  بيع 

األجهزة   تداول  أو  شراء 

والمعدات المنصوص عليها 

( المادة  هذا  20في  من   )

خطورتها   القانون بسبب 

 على الثروة البحرية. 

 ( 24مادة )

أو   استيراد  تداول  يحظر 

الممنو    والمعدات  األجهزة 

الصيد  في  بسبب   استخدامها 

الثروة   على  خطورتها 

 البحرية. 

 

( البندين )أ(  33المادة )

 و)ب( 

 

 

 

 

 

 

( البندين )أ(  33دة )الما

 و)ب( 

الموافقة على نص المادة كما  

النواب   مجلس  بقرار  ورد 

 الموقر.

( البندين )أ(  33المادة )

 و)ب( 

الواردة  )لمدة(  كلمة  تغيير 

لتكون   )أ(  البند  مقدمة  في 

 (. مدة)

 )نص المادة بعد التعديل(

( )أ( 33المادة  البندين   )

 و)ب( 

( البندين )أ( 33) مادة

 و)ب( 

 

 

 

 

 

 

 ( 33) مادة

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة  

قانون   عليها  ينص  أشد 

 العقوبات أو أي قانون آخر: 
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ال تقل    مدةيعاقب بالحبس    -أ

عن شهر وال تزيد على ستة  

وبغرامة ال تقل عن    ،شهور

ألف دينار وال تجاوز خمسة  

آالف دينار أو بإحدى هاتين  

يخالف   من  كل  العقوبتين 

  ، (18)أي من المواد  أحكام  

)أ(،  20) فقرة  ( فقرة  21)( 

(  23)  ،(22)  ،)د(

تنفيذا   الصادرة  والقرارات 

 لها.

ال    -ب  مدة  بالحبس  يعاقب 

وبغرامة ال   ،تزيد على شهر

وال   دينار  ثالثمائة  عن  تقل 

تجاوز ألف دينار أو بإحدى  

من   كل  العقوبتين  هاتين 

ال تقل    مدةيعاقب بالحبس    -أ

عن شهر وال تزيد على ستة  

وبغرامة ال تقل عن    ،شهور

ألف دينار وال تجاوز خمسة  

آالف دينار أو بإحدى هاتين  

يخالف   من  كل  العقوبتين 

  ، (18)أي من المواد  أحكام  

)أ(،  20) فقرة  ( فقرة  21)( 

(  23)  ،(22)  ،)د(

تنفيذا   الصادرة  والقرارات 

 لها.

ال    -ب  مدة  بالحبس  يعاقب 

وبغرامة ال   ،على شهرتزيد  

وال   دينار  ثالثمائة  عن  تقل 

تجاوز ألف دينار أو بإحدى  

من   كل  العقوبتين  هاتين 

بالحبس   - أ ال    لمدةيُعاقب 

تقل عن شهر وال تزيد على  

ستة شهور، وبغرامة ال تقل  

تجاوز   وال  دينار  ألف  عن 

خمسة آالف دينار أو بإحدى  

من   كل  العقوبتين  هاتين 

المواد   أي منيخالف أحكام  

)أ( 20)(،  18) فقرة   )  

)21و) )د(،  فقرة   )22  ،)

الصادرة 23) والقرارات   )

 تنفيذا لها.

ال   -ب   مدة  بالحبس  يُعاقب 

تزيد على شهر، وبغرامة ال  

وال   دينار  ثالثمائة  عن  تقل 

تجاوز ألف دينار أو بإحدى  

من   كل  العقوبتين  هاتين 

ال   - أ مدة  بالحبس  يعاقب 

تقل عن شهر وال تزيد على  

ستة شهور، وبغرامة ال تقل  

تجاوز   وال  دينار  ألف  عن 

خمسة آالف دينار أو بإحدى  

العقوبتي  من  هاتين  كل  ن 

المواد ) (،  18يخالف أحكام 

(21( )د(،  فقرة   )22  ,)

الصادرة 23) والقرارات   )

 تنفيذا لها.

 

ال   -ب   مدة  بالحبس  يعاقب 

تزيد على شهر، وبغرامة ال  

وال   دينار  ثالثمائة  عن  تقل 

تجاوز ألف دينار أو بإحدى  

من   كل  العقوبتين  هاتين 



200 
 

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

يخالف أحكام أي من المواد  

(3)،  (16)،  (17)،  (19) ،  

فقرة )ب، ج، د، هت،   (20)

)أ، ب، 21)  و، ز(، فقرة   )

( و(،  هت،  ) 24ج،   ،)25  ،)

(27(  ،)29)،   (30  )

تنفيذا   الصادرة  والقرارات 

  لها.

يخالف أحكام أي من المواد  

(3)،  (16)،  (17)،  (19) ،  

فقرة )ب، ج، د، هت،   (20)

)أ، ب، 21)  و، ز(، فقرة   )

( و(،  هت،  ) 24ج،   ،)25  ،)

(27(  ،)29)،   (30  )

تنفيذا   الصادرة  والقرارات 

  ا.له

يخالف أحكام أي من المواد  

(3( ،)16( ،)17( ،)19  ،)

فقرة )ب، ج، د، هـ، (  20)

ز( )و،  )أ، ب، 21،  فقرة   )

( و(،  هت،  ) 24ج،   ،)25  ،)

(27(  ،)29 (  ،)30  )

تنفيذا   الصادرة  والقرارات 

  لها.

 

يخالف أحكام أي من المواد  

(3( ،)16( ،)17( ،)19  ،)

(20 ( ب،  21(،  )أ،  فقرة   )

( و(،  هت،  ) 24ج،   ،)25  ،)

(27(  ،)29 (  ،)30  )

تنفيذا   الصادرة  والقرارات 

  لها.

 

ال    -ج   مدة  بالحبس  يعاقب 

تزيد على خمسة عشر يوما  

مائة   عن  تقل  ال  وبغرامة 

ثالثمائة   تجاوز  وال  دينار 

هاتين   بإحدى  أو  دينار 

يخالف   من  كل  العقوبتين، 

المواد  من  أي  (  12)  أحكام 

(13 ( )د(،  فقرة   )14  ،)
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(21 ( )ز(،  فقرة   )26  ،)

الصادرة 28) والقرارات   )

 تنفيذا لها.

الحاالت    -د   جميع  وفي 

عقوبة   تضاعف  السابقة 

الغرامة في حالة العود خالل 

 سنة. 

 المادة الثالثة

المرسوم بقانون  يُضاف إلى  

بشأن    2002( لسنة  20رقم )

واستغالل   صيد  تنظيم 

البحريةوحماية   بند    الثروة 

الفقرة   إلى  )د(  برقم  جديد 

(، ومادة 6ثالثا من المادة )

 . مكرًرا( 12جديدة برقم ) 

  

 الثالثةالمادة 

 مقدمة المادة الثالثة:

البند   بحذف  اللجنة  توصي 

من المادة  أواًل    ة)د( من الفقر

الشطر  6) على  واإلبقاء   ،)

األول من البند )د( من الفقرة  

(، وحذف  6ثالثًا من المادة )

( المضافة  9المادة  مكرًرا   )

النواب   مجلس  من  بقرار 

 الثالثةالمادة 

 دة الثالثة:مقدمة الما

المادة   مقدمة  صياغة  إعادة 

 على النحو الوارد أدناه.

 )النص بعد التعديل(

 الثالثةالمادة 

المرسوم بقانون  يُضاف إلى  

بشأن    2002( لسنة  20رقم )

واستغالل   صيد  تنظيم 

 المادة الثالثة

 

 

 

 

 

المرسوم بقانون  يُضاف إلى  

بشأن    2002( لسنة  20رقم )

واستغالل   صيد  تنظيم 
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)  –(  6المادة ) (  أوالالفقرة 

 البند )د( -

 محذوفة

 

 

 

)ح( الموق البند  وحذف  ر، 

كما توصي  .  (20من المادة )

جديدة   مادة  بإضافة  اللجنة 

 . (مكرًرا 12برقم )

 

 

 

 

 

 

( أوال  –(  6المادة   -الفقرة 

 البند )د(

مجلس  قرار  على  الموافقة 

البند   بحذف  الموقر  النواب 

 )د( من مشرو  القانون. 

 

مادة    وحماية الثروة البحرية

( برقم  مكرًرا(    9جديدة 

 نصها اآلتي: 

 

 

 

 

 

 

 

( أوال  –(  6المادة   -الفقرة 

 البند )د(

مشرو    من  البند  حذف 

 القانون. 

 

 

بند   البحرية  الثروة  وحماية 

الفقرة  إلى  )د(  برقم  جديد 

المادة ) (، وبند  6)أواًل( من 

الفقرة  إلى  )د(  برقم  جديد 

(، ومادة  6)ثالثًا( من المادة )

مكرًرا(، كما    9جديدة برقم )

)ح(   برقم  جديد  بند  يضاف 

(، نصوصها  20إلى المادة )

 اآلتية: 

  

  -الفقرة أوالً  -(6المادة )

 البند )د(

الصيد    -د  رخصة  بيانات 

للفقرة   طبقًا  عليها  الحاصل 

 )ثالثًا( من هذه المادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 6مادة )

على    الحصول  طلب  يقدم 

الصيد  اإلدارة   رخصة  إلى 

سفينة   مالك  من  المختصة 

المسكر  الصيد  مالك  أو 

)الحاجز( أو الحظرة أو من  
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الفقرة )ثالثا(    –(  6المادة )

 البند )د( -

لوظيفة    -د  أال يكون مزاوالً 

خاصة  عامة عمالً    أو  أو 

 .خاًصا أو أية مهنة أخرى

الفقرة )ثالثا(    –(  6المادة )

 البند )د( -

توصي اللجنة بالموافقة على  

)د(   البند  من  األول  الشطر 

مع   صياغته،  إعادة  بعد 

منه،   األخير  الشطر  حذف 

على:   ينص  والذي 

المقي د  " ذلك  من  ويستثنى 

لمزاولة   التجاري  بالسجل 

أو   تسويق  أو  تداول  نشاط 

 ". تصنيع الثروة البحرية

 

الفقرة )ثالثا(    –(  6المادة )

 البند )د( -

مشرو    من  البند  حذف 

 القانون. 

 -الفقرة ثالثًا -(6المادة )

 البند )د(

لوظيفة    -د  أال يكون مزاوالً 

عامة أو عمالً خاًصا أو أية  

أخرى،   من  مهنة  ويستثنى 

سجل التجاري  ذلك المقي د بال

أو   تداول  نشاط  لمزاولة 

الثروة   تصنيع  أو  تسويق 

 البحرية. 

أو  الصياد  من  أو  الغواص 

األنموذج   على  يمثله،  من 

على  الغرض  لهذا  المعد 

 النحو التالي: 

لطلب   -أوال بالنسبة 

رخصة   على  الحصول 

يتضمن   الصيد  أن  يجب 

 التالية: البيانات 

اسم مالك السفينة وجنسيته    -أ

السكانية   بطاقته  ورقم 

 وعنوانه في دولة البحرين. 

اسم ورقم السفينة وميناء    -ب 

 تسجيلها. 

فيه    -ج ترسو  الذي  المرفأ 

 السفينة عادة. 
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وترفق بالطلب صورة طبق  

تسجيل   شهادة  من  األصل 

إذا  إيجارها  وعقد  السفينة، 

مستأجرة   السفينة  كانت 

 طاقة السكانية. وصورة للب

 ً لطلب   -ثانيا بالنسبة 

الحصول على رخصة إقامة  

)حاجز(   مسكر  استخدام  أو 

يتضمن   أن  يجب  حظرة  أو 

 ما يلي: 

المسكر    -أ   مالك  اسم 

واسم   الحظرة  أو  )الحاجز( 

يقوم   الذي  الشخص 

الصيد  في  إن   باستغاللها 

 وجد.
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موقع المسكر )الحاجز(   -ب  

 أو الحظرة وحدودها. 

 ً لطالب  بالنس   -ثالثا بة 

رخصة   على  الحصول 

أو الغوص يشترط ما   الصيد 

 يلي: 

  18أن ال يقل عمره عن    -أ  

 سنة ميالدية.

صالحيته    -ب   يثبت  أن 

 أو الغوص. لمزاولة الصيد 

أال يكون قد سبق الحكم    –ج  

جنحة   أو  جناية  في  عليه 

مخلة بالشرف واألمانة ما لم  

 يرد إليه اعتباره. 

يلتزم   األحوال  جميع  وفي 

أية   بتقديم  الشأن  صاحب 
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أخرى   معلومات  أو  بيانات 

 تطلبها اإلدارة المختصة. 

 محذوفة 

 

 ( مكرًرا: 9المادة )

المادة  بحذف  اللجنة  توصي 

العمالة   على  حفاًظا 

الفقرة   وألن  البحرينية، 

المادة   من  الخاصة  -الثانية 

الترخيص   صاحب  بإعفاء 

استقدام   رسوم  وتجديد  من 

األجنبية العمالة    - رخص 

المادة  نص  مع  تتعارض 

(  19( من القانون رقم ) 42)

تنظيم    2006لسنة   بشأن 

 سوق العمل.

 

 ( مكرًرا: 9المادة )

 إجراء ما يأتي: 

كلمة   - تصويب 

في الستخدامهم) الواردة   )

المادة   من  األولى  الفقرة 

 (. الستخدامهالتصبح )

التي  - )على(  كلمة  حذف 

كلمة   الواردة  تسبق  )ثالثة( 

 في الفقرة األولى من المادة.

)خمسة(   - كلمة  تغيير 

الواردة في الفقرة األولى من  

 المادة لتصبح )ستة(. 

من   - الثانية  الفقرة  حذف 

 المادة. 

 مكرًرا(  9المادة )
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 )نص المادة بعد التعديل(

(  3مع مراعاة أحكام المادة ) 

يكون   القانون،  هذا  من 

الحق   الترخيص  لصاحب 

أجنبية   عمالة  استقدام  في 

أعمال    استخدامهال في 

الصيد المرخص بها في هذا  

القانون، على أن ال يتجاوز  

بالنسبة   عمال  ثالثة  عددهم 

الصغيرة   الصيد  لسفن 

و عمال    ستة)الطراد(، 

الكبيرة   الصيد  لسفن 

 )البانوش(. 

 

 

 

(  3مع مراعاة أحكام المادة ) 

يكون   القانون،  هذا  من 

الحق   الترخيص  لصاحب 

أجنبية   عمالة  استقدام  في 

أعمال   في  الستخدامهم 

الصيد المرخص بها في هذا  

القانون، على أن ال يتجاوز  

عمال    علىعددهم   ثالثة 

الصيد   لسفن  بالنسبة 

خمسة  الصغيرة )الطراد(، و

الكبيرة   الصيد  لسفن  عمال 

 ش(. )البانو

الترخيص   صاحب  ويُعفى 

استقدام   رسوم  أداء  من 
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العمالة   ُرخص  وتجديد 

األجنبية المقررة في القانون  

بشأن    2006( لسنة  19رقم )

 تنظيم سوق العمل.

  –  مكرًرا( 12المادة )

 

 

 

 

هذا   أحكام  من  استثناًء 

القانون، يُنقل الترخيص إلى  

إذا  القص ر  واألبناء  الزوج 

وكان   له،  المرخص  توفى 

هو   الوحيد  دخلهم  مصدر 

عدم   وبشرط  الصيد، 

هذا  استغالل  أو  استخدام 

  - مكرًرا( 12المادة )

 مستحدثة 

مادة   بإضافة  اللجنة  توصي 

 ( برقم  مكرًرا(    12جديدة 

 نصها اآلتي: 

هذا   أحكام  من  "استثناًء 

القانون، يُنقل الترخيص إلى  

إذا  القص ر  واألبناء  الزوج 

المرخ   وكان  توفى  له،  ص 

هو   الوحيد  دخلهم  مصدر 

عدم   وبشرط  الصيد، 

هذا  استغالل  أو  استخدام 
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طريق   عن  إال  الترخيص 

  بحريني يمارس مهنة الصيد 

 . بنفسه

التنفيذية   الالئحة  وتحدد 

لهذا   المنفذة  والقرارات 

والضوابط   الشروط  القانون 

لنقل  الالزمة  واإلجراءات 

استغالل   أو  واستخدام 

 الترخيص. 

طريق   عن  إال  الترخيص 

  بحريني يمارس مهنة الصيد 

 . بنفسه

التنفيذية   الالئحة  وتحدد 

لهذا   المنفذة  والقرارات 

والضوابط   الشروط  القانون 

لنقل  الالزمة  واإلجراءات 

استغالل   أو  واستخدام 

 الترخيص." 

 البند )ح( –( 20المادة ) محذوفة 

مجلس  قرار  على  الموافقة 

البند   بحذف  الموقر  النواب 

 )ح( من مشرو  القانون. 

 

 البند )ح( –( 20المادة )

حتتذف البنتتد متتن مشتترو  

 القانون.

 البند )ح(  -( 20المادة )

المشتتتتتتتدات كهياكتتتتتتتل -ح

الستتتتتيارات واإلطتتتتتارات 

وايتتتتتة هياكتتتتتل أختتتتترى 

 تستخدم لنفس الغرض.

 ( 20)مادة 

يحظر وجود شباك أو آالت  

أو أدوات غير مرخص بها  

الصيد  ممنو     – بها   أو 

بيانها   ظهر    –واآلتي  على 

الصيد  يحظر    ،سفينة  كما 

على أي شخص حيازتها في  
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أو بالقرب منها   مواقع الصيد 

 وهي: 

القاع أ( الجر    ي شباك 

أي   لصيد  بواسطة  األسماك 

 نو  من سفن الصيد. 

العائمة   ب( الجرف  شباك 

 )الهيالي(. 

البحرية    البنادق ج(

 األحياء البحرية.  لصيد 

الصناعية   د( األلياف  شباك 

 )النايلون( األحادي. 

من   هت( المصنوعة  الشباك 

طبقات   الثالث  ذي  النايلون 

 من الغزل.

أثناء   صيد  شبكة و( الربيان 

 صيد. فترة منع ال
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أو   ز( آالت  أو  شباك  أية 

تحددها   أخرى  أدوات 

 اإلدارة المختصة.

 

 المادة الرابعة محذوفة 

مجلس  قرار  على  الموافقة 

حذف المادة  النواب الموقر ب

وإعادة   القانون  من مشرو  

 ترقيم المادتين الالحقتين. 

 المادة الرابعة

مشرو    من  المادة  حذف 

ترقيم   وإعادة  القانون 

 المادتين الالحقتين. 

 المادة الرابعة

تُلغى عبارة )دون الحصول  

اإلدارة   من  موافقة  على 

البند   في  الواردة  المختصة( 

( المادة  من  من  13)أ(   )

 ( رقم  بقانون  (  20المرسوم 

تنظيم    2002لسنة   بشأن 

وحماية   واستغالل  صيد 

 الثروة البحرية. 

 

 ( 13مادة )

الصيد  تراخيص  في   تلغى 

  التالية:األحوال 

انتقل  -أ إذا 

الثروة   صيد  ترخيص 

البحرية من شخص إلى آخر 

موافقة   على  الحصول  دون 

 من اإلدارة المختصة. 

تسجيل -ب  شطب  إذا 

 السفينة. 

تغييرات  -ج أية  طرأت  إذا 

المسكر  أو  السفينة  على 
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من  الحظرة  أو  )الحاجز( 

البيانات   تعديل  شأنها 

منها،   أي  برخصة  الخاصة 

لمرخص  وذلك ما لم يخطر ا

كتابة   المختصة  اإلدارة  له 

بتلك التغييرات خالل ثالثين  

 يوما من تاريخ حدوثها.

سفينة  -د  صاحب  قام  إذا 

ببيعها أو تحويلها إلى   الصيد 

أو ركاب   نقل بضائع  سفينة 

وعليه   آخر،  غرض  أي  أو 

اإلدارة   إلى  بطلب  يتقدم  أن 

ترخيص   إللغاء  المختصة 

وال يجوز حمل   سفينة الصيد 

للس وقت  رخصتين  في  فينة 

 واحد.
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 المادة الرابعة 

 

 

 

 

 

)مملكة   عبارة  تحل 

البحرين( محل عبارة )دولة  

)للمملكة(   وكلمة  البحرين( 

وكلمة   )للدولة(  كلمة  محل 

كلمة  ا) محل  لمملكة( 

في  ا) وردت  أينما  لدولة( 

(  20المرسوم بقانون رقم ) 

تنظيم    2002لسنة   بشأن 

وحماية   واستغالل  صيد 

 . البحريةالثروة 

المادة  –المادة الخامسة 

 الرابعة بعد إعادة الترقيم: 

الموافقة على نص المادة كما  

النواب   مجلس  بقرار  ورد 

إعادة  مراعاة  مع  الموقر، 

 الترقيم. 

المادة  –المادة الخامسة 

 الرابعة بعد إعادة الترقيم: 

على   المادة  صياغة  إعادة 

 النحو الوارد أدناه.

 التعديل()نص المادة بعد 

 المادة الرابعة

)مملكة   عبارة  تحل 

البحرين( محل عبارة )دولة  

)للمملكة(   وكلمة  البحرين( 

وكلمة   )للدولة(  كلمة  محل 

كلمة  ا) محل  لمملكة( 

في  ا) وردت  أينما  لدولة( 

(  20المرسوم بقانون رقم ) 

تنظيم    2002لسنة   بشأن 

وحماية   واستغالل  صيد 

 . الثروة البحرية

 الخامسة المادة 

 

 

 

 

 

)مملكة   عبارة  تُستبدل 

)دولة   بعبارة  البحرين( 

)للمملكة(   وكلمة  البحرين( 

وكلمة   )للدولة(  بكلمة 

)الدولة(  بكلمة  )المملكة( 

المرسوم   في  وردت  أينما 

 ( رقم  لسنة  20بقانون   )

صيد    2002 تنظيم  بشأن 

الثروة   وحماية  واستغالل 

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

 المادة الخامسة 

 

 

 

 

 

 

 

على رئيس مجلس الوزراء 

كل فيما يخصه    –والوزراء  

القانون،    – هذا  أحكام  تنفيذ 

التالي   اليوم  من  به  ويُعمل 

الجريدة  في  نشره  لتاريخ 

 الرسمية.

السادسة   المادة   –المادة 

 الخامسة بعد إعادة الترقيم: 

الموافقة على نص المادة كما  

القانون،   مشرو   في  ورد 

 الترقيم. مع مراعاة إعادة 

السادسة   المادة   –المادة 

 الخامسة بعد إعادة الترقيم: 

الموافقة على نص المادة كما  

 ورد في مشرو  القانون. 

في   ورد  كما  المادة  )نص 

إعادة  بعد  القانون  مشروع 

 ترقيمها(

 المادة الخامسة 

على رئيس مجلس الوزراء 

كل فيما يخصه    –والوزراء  

القانون،    – هذا  أحكام  تنفيذ 

التالي   اليوم  من  به  ويُعمل 

الجريدة  في  نشره  لتاريخ 

 الرسمية.

 المادة الخامسة 

 

 

 

 

 

 

 

على رئيس مجلس الوزراء 

  - كل فيما يخصه  -والوزراء

القانون،   هذا  أحكام  تنفيذ 

التالي   اليوم  من  به  ويُعمل 

الجريدة  في  نشره  لتاريخ 

 الرسمية.
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 م 2021 يناير 10التاريخ:  

 

 سعادة الدكتور/ حممد علي حسن       احملرتم 

 رئيــس جلنة الرافق العامة والبيئة   
 

)الموضوع:   رقم  بقانوو  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل  قانوو  لسنة  20مرروع   )

المروة    2002 وحماية  واستغالل  صيد  تنظيم  ضوء برأو  في  )المعد  البحرية 

 المقدمة مو مجلس النواب(.  -بصيغتها المعدلة   -االقتراحات بقوانيو 

 

 تحية طيبة وبعد،، 

 

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

مرروع قانوو    ، نسخة مل ( 3د    5ص   ت ق/ ف    496  )، ضمل وتاب  رق المجلس

بعض   ) بتعديل  رقم  بقانوو  المرسوم  لسنة  20أحكام  صيد    2002(  تنظيم  برأو 

بصيغتها    -واستغالل وحماية المروة البحرية )المعد في ضوء االقتراحات بقوانيو  

إلى لجنة الش ول التشريلية والقانونية، وكلك  ،  المقدمة مو مجلس النواب(  -المعدلة  

   والبيئة.لجنة المرافق اللامة لعلي  لمناقشت  وإبداء المالحظات 

 

عقدت لجنة الشؤ ول التشؤريلية    م2021يناير   6م و2020ديسامبر   31  يوبتاريخ     

  مشؤؤؤؤروع  ، حيث اطللت علىالراب  عراااار والخامس عراااارها  ي والقانونية اجتماع

بشؤؤؤؤؤكنؤ ، والمؤكور  القؤانونيؤة الملؤد  مل قبؤ   ، وقرار مجلس النواب  القؤانول المؤكوور

 المستشار القانوني للجنة، والمستشار القانوني المساعد للجنة.
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ورية والمالءمة  من حيث السالمة الدست   –بلد المداولة والنقاش    –اللجنة  وخلصت       

 تي: القانونية إلى اآل

 

 أوالً: بشأن المادة األولى من مشروع القانون: 

ال تتفق  ،  المرسوم بقانون المذكور( من 12بخصوص التعديل الوارد على المادة )     

اللجنة مع التعديل الذي انتهى إليه مجلس النواب، فيما تضمنه من النص على أنه "  

طبق عليه الرروط وينتقل الحق في الترخيص إلى الزوج واألبناء القصر ومو تن

هذا  للقواعد والضوابط واإلجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية ل  مو األبناء وفقااأ

حيث إنه وضع صالحية النتقال الرخصة    ،القانوو، وال يجوز التنازل عنها للغير،" 

، ولكن  يجب أال يكون انتقاالً مباشًراإلى الفئات المشار إليها بالتعديل، وهذا االنتقال  

وخاصةً أن النص بهذه الصياغة يثير  يجب المواءمة بين هذا النص والقوانين المماثلة،  

بناء القصر وغيرها، والقرار إلى لجنتكم الموقرة في اختيار  ة بشأن األإشكاليات قانوني 

 النص المناسب.      

 

 ثانيـًا: بشأن المادة الثالثة من مشروع القانون: 

مع مراعا  أحوا  مكرًرا( المضافة، والتي تنص على أنه: "    9بخصوص المادة )       

( مل هكا القانول، يوول لصاحب الترخيص الحق في استقدا  عمالة أجنبية  3الماد  )

الستخدامه  في أعما  الصيد المرخص بها في هكا القانول، على أل ال يتجاوز عدده   

على ثالثة عما  بالنسبة لسفل الصيد الصغير  )الطراد( وخمسة عما  لسفل الصيد 

 (.  الوبير  )البانوش 

أ مل  الترخيص  األجنبية  وي لفى صاحب  اللمالة  رخص  وتجديد  استقدا   رسو   داء 

 " بشكل تنظي  سوق اللم .   2006( لسنة  19المقرر  في القانول رق  )
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النص      هذا  مو  المانية  الفقرة  أو  إلى  اللجنة  صاحب    انتهت  بإعفاء  الخاصة 

أ مو  رخص  الترخيص  وتجديد  استقدام  رسوم  عدم داء  ربهة  تُممل  العمالة …، 

دستورية لإلخالل بالمراكز القانونية المتساوية ولإلخالل بحق المساواة، فضالا عو  

وتوصي باألخذ بقرار مجلس النواب    اإلخالل بتطبيق أحكام قانوو تنظيم سوق العمل.

 الذي قرر حذف تلك الفقرة وأزال ربهة عدم الدستورية. 

الدستو للمالحظات  بالنسبة  والجوهرية  هذا  للجنتكم  رية  متروك  واألمر  القانونية، 

 ة.      الموقر

 
 

 رأي اللجنة:

اللجنة      السابقة    –  تر   مراعا  مالحظاتها  بتعديل  سالمة    -مع  قانوو  مرروع 

برأو تنظيم صيد واستغالل   2002( لسنة  20بعض أحكام المرسوم بقانوو رقم )

  - بصيغتها المعدلة    -االقتراحات بقوانيو  وحماية المروة البحرية )المعد في ضوء  

  .مل الناحيتيل الدستورية والقانونية، المقدمة مو مجلس النواب( 

 

 

  دلل جاسم الزايد                                              

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 


