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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )94ل�سنة 2017
ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة
�صفة م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1995ب�ش�أن حماية احلياة ال ِف ْطرية ،املعدَّل
باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة ،2000
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1996ب�ش�أن البيئة ،املعدَّل باملر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة
،1997
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  2002وتعديالته،
وعلى الأخ�ص املادة ( )45منه،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة  2012ب�إن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،
وعلى املر�سوم رقم ( )91ل�سنة  2012ب�ش�أن تنظيم اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،
وعلى القرار رقم ( )9ل�سنة  2010ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية
والبيئة واحلياة ال ِف ْطرية �صفة م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي،
وبنا ًء على االتفاق مع الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

يخ َّول بع�ض موظفي اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة التالية �أ�سما�ؤهم� ،صفة م�أموري
َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي بالن�سبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�صا�صهم باملخالفة لأحكام املر�سوم بقانون
رقم ( )21ل�سنة  1996ب�ش�أن البيئة ،واملر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1995ب�ش�أن حماية احلياة
ال ِف ْطرية ،والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهما ،وهم:
 -1ح�سن عبداهلل علي مرزوق.
 -2جا�سم محمد نا�صر.
 -3زهرة حبيب عبداهلل.
 -4علي مهدي �أمان.
 -5ح�سن علي مبارك.
 -6هالة عبداهلل محمد.
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� -7أحمد جا�سم بوح�سن.
 -8ر�ضا �إبراهيم عي�سى.
 -9طالب عبداهلل محمد.
 -10زينب �إبراهيم حبيب.
 -11قابيل محمد جواد.
 -12ح�سين عبدعلي المقهوي.
 -13علي عبدالح�سن الأ�سود.
 -14ح�سين علي �أحمد غانم.
 -15مرام محمد علي حبيب عا�شور.
 -16ح�سن محمد علي محمد عبدالر�سول.
 -17عو�ض عبداهلل علي �سويد.
 -18محمد عبدالرحمن عثمان دعالة.
 -19علي جعفر علي الكليتي.
� -20سارة �صالح �شمالن مبارك �شمالن.
 -21حورية عي�سى ح�سن عبداهلل.
 -22ح�سن يو�سف �إ�سماعيل.
 -23ح�سن علي عبداهلل النجار.
� -24سيد ح�سين محمد عبداهلل.
 -25جميل جعفر ح�سن.
 -26الئقة �سعيد محمد ن�صيف.
 -27محمد مكي �أمان.
� -28سعيد يو�سف �سوار.
 -29فاطمة محمد نا�صر.
� -30أحمد �سعيد خمي�س.
 -31خليل ح�سن علي عبداهلل.
 -32علي من�صور عبا�س.
 -33علي عبداهلل عي�سى.
 -34علي ح�سن �شعيب.
 -35ح�سين حميد من�صور.
 -36محمد ح�سن ال�صياح.
 -37ح�سين جواد ربيع علي.
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املادة الثانية

ُيلغى القرار رقم ( )9ل�سنة  2010ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية
والبيئة واحلياة ال ِف ْطرية �صفة م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي.

املادة الثالثة

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ 7 :ربيع الآخـر 1439هـ
الم ـ ـ ــوافـ ــق 25 :دي�سمـبـر 2017م

