
 

 
 
  

  2002لسنة ) 20( مرسوم بقانون ن رقم 
  بشان تنظيم صيد واستغالل و حماية الثروة البحرية

  
  ،ملك مملكة البحرين  نحن حمد بن عيسى آل خليفة 
  بعد اإلطالع على الدستور،

   بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة له،1975لسنة ) 3(وعلى القانون رقم 
  بشأن تنظيم صيد األسماك،1981ة لسن) 5(وعلى المرسوم بقانون رقم 

م               انون رق صادر بالمرسوم بق سالمة ال د شروط ال سفن وتحدي سجل ال انون ت سنة  ) 14( وعلى ق ل
1978 ،  

م       سنة   ) 20(وعلى المرسوم بقانون رق سفن             1979ل سالمة الخاصة بال سجيل وال شان قواعد الت  ب
  ،2000لسنة ) 13( الصغيرة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

   بشأن القانون البحري،1982لسنة ) 23(لمرسوم بقانون رقم وعلى ا
   بشأن الصرف الصحي وصرف المياه لسطحية،1991لسنة ) 11(وعلى المرسوم بقانون رقم 
   بشأن البحر اإلقليمي والمنطقة المتاخمة،1993لسنة ) 8( وعلى المرسوم بقانون رقم 

م    انون رق وم بق ى المرس سنة ) 2(وعل ة 1995ل شأن حماي وم    ب دل بالمرس ة المع اة الفطري  الحي
  ،2000لسنة ) 12(بقانون رقم 

   بالتصديق على اتفاقية التنوع البيولوجي،1996لسنة ) 18(وعلى المرسوم بقانون رقم 
م    وم رق ى المرس سنة ) 21(وعل م      1996ل انون رق وم بق دل بمرس ة المع شأن البيئ سنة ) 8( ب ل

1997 ،  
  ة،وبناء على عرض وزير اإلسكان والزراع
  وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،

  
  :رسمنا بالقانون األتي

  الفصل األول
  التعاريف

  -1-مادة 
  

  :في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين آل منها
  

  :الوزارة
  وزارة اإلسكان والزراعة 

  
  :الوزير

  وزير اإلسكان والزراعة
  

  :مختصةاإلدارة ال
  إدارة الثروة السمكية والموارد البحرية في وزارة اإلسكان والزراعة 
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  :الجهات المعنية
ي حدود اختصاص ا ف ين الرجوع إليه ي يتع وزارة، الت ر ال ة األخرى، غي ها اتالوحدات الحكومي

  .ومسئولياتها طبقا للقوانين التي تنفذها
  

  :الثروة البحرية
ة،                  الكائنات الحيوانية والنباتية ا    ه التحتي اع البحر أو في تربت ى ق صيد أو عل اه ال لتي تعيش في مي

ات من           ؤ (وما يتكون داخل أجسام هذه الكائن ة   (أو  )اللؤل شعب المرجاني اع       ) ال ذلك ق ا وآ أو غيره
  .البحر وما يحويه من رمال وصخور

  
  :التربة التحتية

  .هي الجزء من قاع البحر وتربته التحتية التي تغمره مياه الصيد
  
  :لصيدا

  استخراج الثروة البحرية بأي طريقة آانت وألي قصد آان 
  

  :الصياد
  آل من يمارس الصيد بترخيص من الجهة المختصة 

  
  :البنادق البحرية

  .هي أية آلة صيد تستخدم الرماح أو ما شابهها و تطلق آليا
  

  : سفينة الصيد
ية مهما آانت وسيلة تسيرها     آل منشاة عائمة تستخدم ألغراض استخراج أو تصنيع الثروة البحر         

  أو الغرض منها 
  

  :مالك سفينة الصيد
 اآل من يقوم بتجهيز سفينة صيد مسجلة لحسابه الخاص سواء آان مالك لهذه السفينة أو مستأجر               

  لها 
  

  :السفن الوطنية
  . البحريندولةهي السفن المسجلة في 

  
  :السفن األجنبية

  . البحريندولةالسفن المسجلة في غير 
  
  :ه الصيدميا

ة داخل البحر اإلقليمي                 صيد، والواقع ة المنطقة البحرية التي يزاول فيها ال شمل     لدول  البحرين وت
  .المناطق الساحلية والمياه العميقة
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  :المحميات البحرية
  .المناطق البحرية التي يحظر الصيد فيها طبقا للقوانين واألنظمة الصادرة بشأنها

  
  :المياه الداخلية
  .ئية التي تقع وراء خطوط األساس التي يقاس فيها البحر اإلقليمي وباتجاه اليابسةالمناطق الما

  
  :قاع البحر وتربته التحتية

  .الجزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره مياه الصيد و المياه الداخلية
  

  الفصل الثاني
  التراخيص

  -2-مادة 
  

سنة ) 14(مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم        د          1978 ل سفن وتحدي سجيل ال انون ت  بإصدار ق
م         انون رق ) 20(شروط السالمة التي توجب تسجيل السفن في إدارة الموانئ، وأحكام المرسوم بق

ك                     1979لسنة   سجيل تل صغيرة التي توجب ت سفن ال سالمة الخاصة بال سجيل وال  بشان قواعد الت
  .السفن لدى الجهات المعنية

  
نظم التي            يتعين باإلضافة إلى ذلك تسجي     ل سفن الصيد لدى اإلدارة المختصة طبقا لإلجراءات وال

  .يصدر بتحديدها قرار من الوزير
رخيص المنصوص                   ى الت وال يخل التسجيل المشار إليه في الفقرة السابقة بضرورة الحصول عل

  .عليه في هذا القانون
  

  -3-مادة 
  

س الت   واطني دول مجل شان م ام الخاصة ب الل باإلحك دم اإلخ ع ع ة  م يج العربي دول الخل اون ل ع
رخيص من       ز البحرين ممارسة الصيد التجاري، وال يجو        دولةيحظر على غير مواطني      ر ت  بغي

دد    رخيص مح ون الت صيد، ويجب أن يك اه ال ي مي اري ف صيد التج ة ال صة ممارس اإلدارة المخت
ستخدمة عل                صيد الم دات ال ا،  المدة، ويحدد في ترخيص الصيد مواصفات السفينة، وطرق ومع يه

وعدد أفراد طاقمها، على أن يبين الحدان األعلى واألدنى ألفراد الطاقم حسب اختصاصهم، وان               
ة      ي حال ة ف سئولية القانوني ل الم ذي يتحم ل ال ى صاحب العم سجلين عل املين م ع الع ون جمي يك

  . لهةمخالفتهم أحكام القانون والقرارات المنفذ
  

سفينة وا           ع عمل ال ات            ويجب أن يحد الترخيص مواق واع وآمي ا وأن صيد فيه لمواسم المصرح بال
صيد                    د ممارسة ال شترط عن الثروة البحرية التي ستتولى صيدها في آل منطقة في آل موسم، وي

  .على ظهر السفينة) نوخذة(التجاري وجود ربان بحريني 
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  -4-مادة 
  

صد ال      صيد، بق ة ال راخيص لممارس خاص ت ة واألش ات العلمي نح الهيئ وزير أن يم وز لل ام يج قي
بإجراء بحوث أو دراسات علمية، ويجوز إعفاء أصحاب هذه التراخيص من تطبيق بعض أحكام          

  . المنفذة لهتهذا القانون أو القرارا
  

  -5-مادة 
  

ا أن        تضع اإلدارة المختصة القواعد المنظمة لصيد الهواة والتي تشمل األفراد واألندية ويجوز له
  .ال الالزمة لذلكتطلب منهم الحصول على تراخيص في األحو

  
  -6-مادة 

  
ك                         صيد أو مال فينة ال ك س ى اإلدارة المختصة من مال صيد إل يقدم طلب الحصول على رخصة ال

د                  ) الحاجز( المسكر   وذج المع ى األنم ه، عل أو الحظرة أو من الغواص أو من الصياد أو من يمثل
  :لهذا الغرض على النحو التالي

  
  : الصيد يجب أن يتضمن البيانات التالية بالنسبة لطلب الحصول على رخصة-أوال

  
  . البحريندولةاسم مالك السفينة وجنسيته ورقم بطاقته السكاني وعنوانه في   - أ
 .اسم ورقم السفينة وميناء تسجيلها - ب
 .المرفأ الذي ترسو فيه السفينة عادة  - ج
  

سف                ا إذا آانت ال د إيجاره سفينة، وعق سجيل ال ينة وترفق بالطلب صورة طبق األصل من شهادة ت
  .مستأجرة وصورة للبطاقة السكانية

  
أو حظرة يجب أن   ) حاجز(  بالنسبة لطلب الحصول على رخصة إقامة أو استخدام مسكر        -ثانيا

  :يتضمن ما يلي
وم باستغاللها في                ) الحاجز( اسم مالك المسكر      - أ ذي يق أو الحظرة أو اسم الشخص ال

  .الصيد أن وجد
 .اأو الحظرة وحدوده) الحاجز( موقع المسكر  - ب
  
  : بالنسبة لطالب الحصول على رخصة الصيد أو الغوص يشترط ما يلي-ثالثا
   سنة ميالدية 18أن ال يقل عمره هن   - أ
 .أن يثبت صالحيته لمزاولة الصيد أو الغوص  - ب
ه                       - ج رد إلي م ي ا ل ة م شرف واألمان ة بال ة أو جنحة مخل أال يكون قد يبق الحكم عليه في جناي

 .اعتباره
  

زم    ع األحوال يلت ا اإلدارة      وفي جمي ات أو معلومات أخرى تطلبه ة بيان ديم أي شأن بتق  صاحب ال
 المختصة 
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  -7-مادة 
  

شروط     رمدة الترخيص سنة و يجوز لإلدارة المختصة إصدا      ا لل  تراخيص لمدة تقل عن سنة وفق
  .واألوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير

  
  -8-مادة 

  
ه   زقبل انتهاء مدة صالحيته وال يجو     يوم  ) 15(على صاحب الترخيص تجديد الترخيص خالل         ل

  .ممارسة الصيد أو النشاط المرخص به بعد انتهاء مدة سريان الترخيص
  

ديم                      أخير في تق ة الت وال تصدر التراخيص أو يتم تجديدها أال بعد أداء الرسوم المقررة، وفي حال
ر عذر  رخيص بغي دة الت اء م اليين النته شهرين الت اوز ال دة تج د لم ول، تفرض طلب التجدي مقب

رخيص                        د الت ا لتجدي وب أداءه ة الرسوم المطل ل عن نصف قيم غرامة مالية على المخالف ال تق
  .وال تزيد على ضعفها

  
إذا زاد ن تف أخير ع دة الت ر  ال م رخيص وتعتب د الت صة رفض تجدي إلدارة المخت از ل شهرين ج

  . الترخيص أال بإجراءات جديدةزالرخصة في هذه الحالة ملغاة وال يجو
  

  -9-مادة 
  

ذا   ل ه وزير تقلي د، ولل شخص الواح سبة لل صيد بالن راخيص لل ة ت ن ثالث ر م ازة أآث ال يجوز حي
  .لثروة البحريةاالعدد إذا ارتأت اإلدارة المختصة أن ذلك يشكل ضررا على 

  
  -10-مادة 

  
وم  رتفرض  ذه الرس د ه صدر بتحدي صة، وي صدرها اإلدارة المخت ي ت راخيص الت ى الت وم عل س
  .ت تحصيلها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراءوبإجراءا

  
  -11-مادة 

  
ده خالل                رخيص وطلب تجدي ه،       ايوم ) 15(تبت اإلدارة المختصة في طلب الت اريخ تقديم  من ت

سببا،  ده م رخيص أو رفض تجدي رفض الت صادر ب رار ال ون الق رفض يجب أن يك ة ال وفي حال
  . أن تجيب عنه اإلدارة المختصة بمثابة رفضهيوم على تقديم الطلب دون) 15(ويعتبر فوات 

  
وزير خالل          اولمن رفض طلبه أو اعتبر مرفوض      ى ال اريخ إبالغه       ايوم ) 15( أن يتظلم إل  من ت

تظلم                    وزير بالبت في ال رار ال بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضا، ويكون ق
  .يوما من تاريخ تقديمه) 15(خالل 

 . يوما على تقديم التظلم دون اإلجابة عنه بمثابة رفضه)15(ويعتبر فوات 
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ار      ي اعتب الرفض أو ف صادر ب رار ال ي الق ن ف ا أن يطع ر مرفوض ه أو اعتب ن رفض تظلم ولم
ه          ) 30(التظلم مرفوضا أما المحكمة الكبرى المدنية خالل         رفض تظلم اريخ إخطاره ب يوما من ت

  .أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضا
  

  -12-مادة 
  

انون شخصية          ر، ويجب          ،التراخيص التي تصدر وفقا ألحكام هذا الق ا للغي ازل عنه  ال يجوز التن
  .نية عند الطلبعإبرازها للموظفين التابعين لإلدارة المختصة أو الجهة الم

  
  -13-مادة 

  
  :تلغى تراخيص الصيد في األحوال التالية

  
ى آخر   - أ ة من شخص إل روة البحري رخيص صيد الث ل ت ى إذا انتق دون الحصول عل

  .موافقة من اإلدارة المختصة
 .إذا شطب تسجيل السفينة - ب
أو الحظرة من شانها تعديل     ) الحاجز( على السفينة أو المسكر    تإذا طرأت أية تغييرا     - ج

ن اإلدارة     ه م رخص ل ر الم م يخط ا ل ك م ا، وذل ات الخاصة برخصة أي منه البيان
 .ن تاريخ حدوثها ماالمختصة آتابة بتلك التغييرات خالل ثالثين يوم

اب أو أي      - د ضائع أو رآ ل ب فينة نق ى س ا إل ا أو تحويله سفينة ببيعه ام صاحب ال إذا ق
ر فينة  ه وعلي،غرض آخ رخيص س اء ت صة إللغ ى اإلدارة المخت ب إل دم بطل  أن يتق

  حمل رخصتين للسفينة في وقت واحد زالصيد وال يجو
  

  -14-مادة 
  

ا لتعليمات           يلتزم أصحاب سفن الصيد بإيجاد سجل بيانات         سفينة طبق عمليات الصيد على ظهر ال
  .اإلدارة المختصة

  
آما يلتزم آل من بعمل في مجال الصيد أو تسويق الثروة البحرية أو في الصناعات المتصلة بها             

ه             تباألنظمة والقرارا  ة، وعلي روة البحري صنيع الث ة وتنظيم صيد واستخراج وت  الصادرة لحماي
داد                   أن يقدم لإلدارة المختصة ال      ذه اإلدارة إع ى ه ات المحددة، وعل ا في األوق ات التي تطلبه بيان

  .وتنظيم سجالت خاصة لتدوين البيانات والقيام بتحليلها
  

  -15-مادة 
  

انون         ذا الق ام ه على مالك سفينة الصيد أو الصياد أو حامل أي ترخيص آخر صادر بموجب أحك
ذلك، وال يجو         أو القرارات المنفذة له، ان يلتزم في حالة فقده أو             زتلفه بإبالغ اإلدارة المختصة ب

رر                   له ممارسة الصيد إال بعد الحصول على ترخيص آخر بدل فاقد أو تالف بعد سداد الرسم المق
 .مع تقديم ما يثبت فقد الترخيص أو تلفه
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  الفصل الثالث
  حماية الثروة البحرية

  -16-مادة 
  

رار  وز بق ة   ييج روة البحري ة حظر صيد الث ات المعني ع الجه سيق م د التن وزير بع ن ال صدر م
  .قتا وذلك بغرض حماية هذه الثروةؤبمختلف أنواعها م

  
  -17-مادة 

  
رخيص من اإلدارة المختصة                     ى ت صيد والمصيد الحاصلين عل ال يجوز لغير أصحاب معدات ال

  اخذ أو نقل معدات الصيد والمصيد من األحياء البحرية 
  

  -18-مادة 
  

واد                  ال يجوز التخلص من مخلفات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو الصرف الصحي أو الم
ا                    ة أو غيره ة البحري الكيميائية أو البترولية أو زيوت السفن أو أية سوائل أو محاليل ضارة بالبيئ

تخلص م       تم ال ا    في المياه اإلقليمية للدولة أو المنطقة المتاخمة لها، على أن ي ات طبق ك المخلف ن تل
  .للطرق المحددة قانونا

  
  -19-مادة 

  
ال يجوز صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به، آما            

و دي زال يج ر والث ار البح ة وأبق سالحف البحري دها  ي صيد ال اآن تواج ث بأم ات األخرى أو العب
  .اه الصيديو في موتكاثرها على امتداد شواطئ الدولة أ

  
  -20-مادة 

  
ا      –يحظر وجود شباك أو آالت أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها                 – واألتي بيانه

ا                       القرب منه صيد أو ب ع ال ا في مواق على ظهر سفينة الصيد، آما يحظر على أي شخص حيازته
  :وهي

  
  شباك الجر القاعي لصيد األسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد   - أ
 ) الهيالي(اك الجرف العائمة شب  - ب
 البنادق البحرية لصيد األحياء البحرية  - ج
 األحادي ) يلوناالن(شباك األلياف الصناعية   - د
  الشباك المصنوعة من النايلون ذي الثالث طبقات من الغزل -هـ
 شبكة صيد الربيان أثناء فترة منع الصيد   - و
 ة أية شباك أو آالت أو أدوات أخرى تحددها اإلدارة المختص  - ز
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  -21-مادة
  

ع  ن اإلدارة عم رخيص م ر ت وز بغي رى، ال يج ة األخ وانين واألنظم ام الق الل بأحك دم اإلخ
  : القيام بأي من األعمال التاليةالمختصة وبعد موافقة الجهات المعنية

  
  وضع أو إنشاء سدود أو عوارض تحد من حرية انتقال الثروة البحرية   - أ
ات           - ب ة أو الصخور بمختلف            نزع أو استغالل األعشاب أو النبات شعاب المرجاني ة أو ال المائي

 أنواعها 
ا     - ج ادة وغيره صلبة أو الح سام ال واد أو األج اء أو وضع الم صيد  إلق ات ال وق عملي ي تع الت

ا ال يجووالمالحة،  ي زآم ا ف ادة أو غيره صلبة أو الح واد أو األجسام ال ذه الم تخدام ه  اس
 .تشييد الشعاب الصناعية

زارع األ- د ة م اه     إقام ي مي ابهها ف ا ش اص وم ات واألقف سورات والمحوط ة والم اء البحري حي
 الصيد لغرض تربية الكائنات البحرية 

 هـ إجراء عمليات الحفر والردم 
 ك الزينة واستخراج اللؤلؤ اسمأصيد   - و
 . المائيةتإجراء مسابقات صيد السمك وممارسة الرياضا-ز
  

  -22-مادة 
  

سموم         يحظر استخدام طرق اإلبادة الجماعي     ة باستخدام ال واد      أوة للثروة البحري  المتفجرات أو الم
  .الكيميائية أو الطرق الكهربائية وغيرها

  
  -23-مادة 

  
الزم من اإلدارة المختصة                راجال يجوز استخ   رخيص ال  الرمل البحري إال بعد الحصول على الت

از ا   ة    وفقا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع جه ة والجهات المعني لبيئ
األخرى، وتقوم اإلدارة المختصة بإعداد سجل تدون فيه مواقع استخراج الرمل البحري وأسماء               

  .األشخاص والشرآات العاملة في هذا المجال
  

  -24-مادة 
  

ى                 ا عل سبب خطورته يحظر استيراد أو تداول األجهزة والمعدات الممنوع استخدامها في الصيد ب
  .الثروة البحرية
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  الفصل الرابع
  التداول والتسويق والتصنيع

  -25-مادة 
  

ة   زودة بثالجات أو صناديق عازل ة م روة البحري ل الث ائل النق صيد ووس فن ال ون س يجب أن تك
  مبردة بالثلج 

ا                سالمة فيه ائل ال شروط الصحية ووس وافر ال ة وت ا تحدده اإلدارة        ،ويجب مراعاة النظاف ا لم  وفق
  الجهات المعنية المختصة وذلك بالتنسيق مع 

  
  -26-مادة 

  
ال يجوز بيع الثروة البحرية إال في أسواق وأماآن تحددها الجهات المعنية، وتتوافر فيها الشروط               

  . التي تحددها القوانين واللوائح المعمول بها،الصحية والتجارية
  

  -27-مادة    
  

يج ا                 دخين وتثل صنيع وتجفيف وت ة في ت ل      يجب مراعاة األسس الصحية الالزم ة قب روة البحري لث
ة سواء آانت                            روة البحري ستوردة من الث صيد التي تحمل منتجات م ع سفن ال ى جمي تداولها عل
وائح  وانين والل ام الق اة أحك ة، مراع ة أو مثلج ة أو مدخن ة أو مملح ة أو معلي ة أو مجفف طازج

  .والقرارات الخاصة بالجمارك والحجر الصحي
  

  -28-مادة 
  

 ةول وتصنيع الثروة البحرية مسك سجالت تدون فيها الكميات مصنف          يجب على آل من يقوم بتدا     
   اإلدارة المختصة احسب أنواعها وأسعارها وفقا للنموذج الذي تعده

  
  -29-مادة 

  
يج العربي                 دول الخل اون ل  ال يجوز    ةمع عدم اإلخالل باألحكام الخاصة بشان مواطني مجلس التع

ى ال  رد إل ي ت ة الت صيد األجنبي سفن ال ول د  انم ا إال بع ة ومنتجاته روة البحري سويق الث ع أو ت ئ بي
  . بناء على قرار من الوزيرةالحصول على ترخيص بذلك من اإلدارة المختص

  
  -30-مادة 

  
رو    رال يجوز تصدي   أي شكل من األشكال وألي غرض إال                 ة أو استيراد الث ا ب ة ومنتجاته  البحري

  .بموافقة اإلدارة المختصة 
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  الفصل الخامس
  مةأحكام عا
  -31-مادة

  
رار من              دهم ق يكون للموظفين المختصين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، الذين يصدر بتحدي

  .الوزير سلطة ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له 
  

ا       صيد وتوقيفه فينة ال راض س م   ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض سلطة اعت شها، وله  وتفتي
صيد في              ائل وأدوات ال ة ووس اء البحري حق دخول السفن والمصايد واألماآن التي توجد بها الحي

ر  ر والب صلة       ،البح ستندات ذات ال دفاتر والم راخيص وال الع وفحص الت ي اإلط ق ف م الح  وله
ة المختصة بت       ، آما أن لهم سلطة تحرير المحاضر الالزمة       ،بالموضوع ى الجه حريك   وإحالتها إل

  .الدعوى الجزائية
  

  -32-مادة 
  

ه       شطة المرتبطة ب صيد أو األن ام ه    ،على المرخص لهم في مجال ممارسة ال ا ذ وقت العمل بأحك
  .من تاريخ العمل به ) ستة اشهر(القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون خالل 

  
  الفصل السادس
  العقوبات

  -33-مادة 
  

  :قوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر مع عدم اإلخالل بأية ع
  

ل عن ألف     ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ستة شهور    - أ ة ال تق  وبغرام
وبتين          خمسة آالف   زدينار وال تتجاو    اتين العق ار أو بإحدى ه ام          دين  آل من يخالف أحك

  .درة تنفيذا لها والقرارات الصا) 23(،)22 (،)د(فقرة ) 21 (،)18(المواد 
 ألف زيعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن شهر، وبغرامة ال تقل عن ثالثمائة دينار وال تجاو              - ب

 ،)17( ،)16( ،)3(دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من يخالف أحكام أي من المواد             
رة ) 21( ،)20( ،)19( ) 30( ،)29( ،)27( ،)25( ،)24( ،)،وـأ،ب،ج،ه(فق

 رة تنفيذا لها والقرارات الصاد
ار، وال              - ج ة دين ل عن مائ ة ال تق ا وبغرام يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن خمسة عشر يوم

واد                      وبتين، آل من يخالف أي من الم اتين العق  ،)12(تجاوز ثالثمائة دينار أو بإحدى ه
  والقرارات الصادرة تنفيذا لها ) 28( ،)26( ،)ز(فقرة ) 21( ،)14( ،)د(فقرة ) 13(

 .الحاالت السابقة تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العودة خالل سنة وفي جميع    - د
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  -34-مادة 
  

سفينة أو       صادرة ال م بم وز الحك سابقة يج ادة ال ي الم ا ف صوص عليه ات المن اة العقوب ع مراع م
صالح اإلدارة       ه ل صيد أو قيمت ذلك الم ة، وآ اب الجريم ي ارتك ستخدمة ف األدوات أو اآلالت الم

  ون لصاحب األموال المصادرة حق طلب التعويض عنها، دون أن يكةالمختص
  

ة،                         الثروة البحري التعويض عن األضرار التي أحدثها ب ه ب وم علي إلزام المحك م ب آما يجوز الحك
  .والحكم بإلزامه بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما آان عليه على نفقته

  
  -35-مادة 

  
م في             ى صدور حك إلدارة المختصة حت تحف    يجوز ل دعوى ال سفن واألدوات واآلالت       ظ ال ى ال  عل

ا إذا                  ة والتصرف فيه المستخدمة في الجريمة، وآذلك التحفظ على األشياء المتحصلة من الجريم
  .ما آان يخشى تلفها

  
اد                      ة أو تصحيحها في الميع ال المخالف ة األعم آما يجوز لإلدارة المشار إليها لزام المخالف بإزال

  إزالتها أو تصحيحها بالطريق اإلداري على نفقة المخالف  واال تمت ،هالذي تحدد
  

ا    الف وفق صالح المخ صادر ل رخيص ال ة وقف الت ة اإلدان ي حال صة ف إلدارة المخت وز ل ا يج آم
  ألحكام هذا القانون لمدة ال تزيد على ستة شهور أو إلغائه نهائيا

  
  -36-مادة 

  
  :انون وعلى األخص في المسائل التالية يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا الق

  
صيد                       -أ ة داخل حدود ال ة منطق  تنظيم منع أو حظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها في أي

  .والية فترة يراها مناسبة لحماية هذه الثروة والمحافظة عليها
ة والتي                     -ب روة البحري صيد الث ة ل ة أدوات صيد أو طرق معين شكل  منع أو حظر استخدام أي  ت

  ضرار على الثروة السمكية واألحياء البحرية 
صيد   -ج ي ال تخدامها ف سموح باس دات الم زة والمع د األجه د  ، تحدي ع تحدي ان مواصفاتها م  وبي

سفينة أو   اقم ال ى ط ا عل سبب خطورته تخدامها ل وع اس ائل الممن دات والوس زة والمع األجه
  على الثروة البحرية 

ى          منع تصنيع أو تداول أو استي       -د ة مت روة البحري ع أي من الث راد أو نقل أو بيع أو عرض للبي
ة         ذا         ،آان ذلك يلحق ضرار بالمصلحة العام ة في ه سيق مع الجهات المعني د التن ك بع  وذل

  الشأن 
ـ سموح    -ه ات الم د الكمي رى وتحدي ة األخ اء البحري ماك واألحي م األس ى لحج د األدن د الح  تحدي

  نواعهابصيدها منها في الموسم المحدد حسب أ
شكل والحجم                    -و واحي ال تحديد مواصفات سفن الصيد والحظور وما يجب أن يتوافر فيها من ن

  ، وسهولة التعرف عليها،، وطريقة الصيد وشروط السالمة)المحرك(والمتانة والقوة 
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ة مواصفات أخرى                        ا أو وضع أي ى جانبيه ا عل زة له ام وعالمات ممي ة   ،وذلك بوضع أرق  وآيفي
  .نح الترخيصتنفيذ ذلك قبل م

اة                     -ز ة الحي ة لحماي ة الوطني سيق مع الهيئ ا بالتن  تحديد المحميات البحرية وطرق المحافظة عليه
  .الفطرية

  .تحديد الشروط الصحية الواجب مراعاتها للمحافظة على الثروة البحرية-ح
د اإلدا      -ط ا وتزوي ة جمعه روة البحري صيد الث شتغلين ب ى الم ين عل ي يتع ات الت د البيان رة  تحدي

  . وتنظيم الدفاتر والمستندات التي يلزمون بمسكها ،المختصة والجهات المعنية بها
  

  -37-مادة 
م  انون رق وم بق ى المرس سنة ) 5(يلغ ماك1981ل يم صيد األس شان تنظ ل نص ، ب ى آ ا يلغ  آم

  يخالف أحكام هذا القانون 
  
  -38-مادة 

شرة          ويعمل ، تنفيذ هذا القانون   – آل فيما يخصه     –على الوزراء     له بعد مضي شهر من تاريخ ن
 .في الجريدة الرسمية 

  
  

  مملكة البحرين ملك 
  حمد بن عيسى آل خليفة 

  

  رئيس مجلس الوزراء
  خليفة بن سلمان آل خليفة

  

  وزير اإلسكان و الزراعة 
  خالد بن عبداهللا آل خليفة 

  

  : صدر في قصر الرفاع
   هـ1423 جمادى األولى 10بتاريخ 

         م  2002 يوليو 30الموافق 
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