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الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية

قرار رقم )6( ل�شنة 2011

ب�شاأن �شوابط مزاولة ال�شيد با�شتخدام خيوط

 ال�شيد )الخّية( متعددة الخطافات

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

وا�شتغالل  تنظيم �شيد  ب�شاأن  ل�شنة 2002،  رقم )20(  بقانون  المر�شوم  الطالع على  بعد      

وحماية الثروة البحرية،

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

والبيئة و الحياة الفطرية،

الثروة  العامة لحماية  الهيئة  ب�شاأن تنظيم  ل�شنة 2002،  المر�شوم بقانون رقم )41(      وعلى 

البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

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

الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لخت�شا�شاتها،

)الخّية(  ال�شيد  خيوط  وا�شتخدام  �شنع  حظر  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )9( رقم  القرار  وعلى      

متعددة الخطافات،

    وبناًء على عر�س المدير العام لالإدارة العامة لحماية الثروة البحرية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

وفقًا  البحر  في  تو�شع  التي  الخطافات  متعددة  )الخّية(  با�شتخدام  ال�شيد  مزاولة  يتم      

لل�شوابط التالية:

1- اأن ل يتجاوز طول الحبل الرئي�شي للخّية الواحدة عن 800 متر، وب�ُشمك بين 0.8 اإلى 1.6 

ملم.

2- اأن ل تقل الم�شافة بين الخطاف بالخيط الفرعي ب�شمك ل يتجاوز 8 ملم والخطاف الآخر 

عن ثالثة اأمتار.

3- اأن يكون حجم الخطافات بين )4 اإلى 10 ( ح�شب الوحدة المعتمدة لحجم الخطافات.

4- اأن ل تقل الم�شافة بين الخّية والأخرى عن ميل بحري واحد.

5- اأن يتم تعريف طرفي الخّية بعالمات بحرية.

6- ُي�شمح لكل �شياد با�شتخدام ثالث خّيات فقط للرخ�شة الواحدة. 
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المادة الثانية

    ُيعاقب على مخالفة اأحكام هذا القرار بالعقوبات المن�شو�س عليها في المر�شوم بقانون رقم 

)20( ل�شنة 2002، ب�شاأن تنظيم �شيد وا�شتغالل وحماية الثروة البحرية.

المادة الثالثة

)الخّية(  ال�شيد  خيوط  وا�شتخدام  �شنع  حظر  ب�شاأن   ،2009 ل�شنة   )9( رقم  القرار  ُيلغى 

متعددة الخطافات.

المادة الرابعة

    على المدير العام لالإدارة العامة لحماية الثروة البحرية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

رئي�ض الهيئة العامة لحم�����اية الثروة 

البح���رية والبي����ئة والح��ياة الفطرية

عبداهلل بن حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 8 جمادى الأولى 1432هـ

المـــــوافـــــــق: 12 اأبـــــــريــــــــــل 2011 م


