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الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية

قرار رقم )3( ل�سنة 2011

بتعديل القرار رقم )12( ل�سنة 2009

بوا�سطة تحديد المناطق المخ�س�سة ل�سيد الربيان

رئي�س الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:

بعد الطالع على المر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 1979، ب�شاأن قواعد الت�شجيل وال�شالمة 

الخا�شة بال�شفن ال�شغيرة، المعّدل بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 2000،

وعلى القانون البحري ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982 ، وتعديالته،

البحرين  لدولة  الإقليمي  البحر  ب�شاأن   ،  1993 ل�شنة   )8( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

والمنطقة المتاخمة ،

الُمعدل  الفطرية  الحياة  حماية  ب�شاأن   1995 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى      

بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 2000،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2002، ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الثروة البحرية،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )50( ل�شنة 2002 باإن�شاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية 

والبيئة و الحياة الفطرية ،

لحماية  العامة  الهيئة  مبا�شرة  كيفية  ب�شاأن  ل�شنة 2005  رقم )10(  بقانون  المر�شوم  وعلى 

الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لخت�شا�شاتها،

   وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2009 ب�شاأن تحديد المناطق المخ�ش�شة ل�شيد الربيان.

وبناًء على عر�س المدير العام لحماية الثروة البحرية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

البحرين  لمملكة  الإقليمية  المياه  في  الربيان  ل�شيد  المخ�ش�شة  المناطق  اإلــى  ُت�شاف 

الواردة في المادة الأولى من القرار رقم )12( ل�شنة 2009 ب�شاأن تحديد المناطق المخ�ش�شة 

ل�شيد الربيان، مناطق اأخرى ل�شيد الربيان بوا�شطة ال�شفن ال�شغيرة  )القوارب( المرخ�شة، 

ح�شب  وذلك  الفاتح،  و�شاحية  الحورة  منطقة  �شرق  بالحد،  ال�شناعية  المنطقة  غرب  وهي 

الإحداثيات الواردة في الجدولين المرفقين بهذا القرار.
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المادة الثانية

    على المدير العام لحماية الثروة البحرية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ ن�شره بالجريدة الر�شمية.

                                                              عبد اهلل بن حمد بن عي�سى اآل خليفة

                       رئي�ص الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية   

                                                                     والبيئة والحياة الفطرية

�شدر بتاريخ: 28 �شفر 1432هـ

المـــــوافــــــق: 1 فبراير 2011 م
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