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الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية

قرار رقم )1( ل�سنة 2011 

ب�ساأن ال�سماح با�ستخدام ال�سباك العائمة )الهيالي(

ل�سيد �سمك الكنعد في بع�ص مناطق البحرين

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

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

وحماية الثروة البحرية،

الخا�شة  وال�شالمة  الت�شجيل  قواعد  ب�شاأن   1979 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

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

وعلى المر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982 ب�شاأن القانون البحري،

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( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

بالمر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 2000،

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

والبيئة والحياة الفطرية،

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

البحرية والبيئة والحياة الفطرية لخت�شا�شاتها،

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

قرر الآتي:

المادة الأولى

ي�شمح با�شتخدام ال�شباك العائمة )الهيالي( ل�شيد �شمك الكنعد خالل الفترة من 16 من 

�شهر اأكتوبر 2011 حتى اآخر �شهر فبراير 2012 بمنطقة جنوب غرب المملكة ح�شب الخارطة 

المرفقة، المحددة بالإحداثيات البحرية.

المادة الثانية

جزر  عن  البتعاد  ب�شرط  القرار  في  الــواردة  الإحداثيات  ح�شب  الهيالي  طريقة  ُت�شتخدم 

حوار بم�شافة 10.6 اأميال وعن ال�شاحل الغربي للمملكة بثالثة اأميال بحرية.
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المادة الثالثة

ُت�شتخدم القوارب ال�شغيرة فقط التي )ل يزيد طولها على 36 قدمًا( وعلى اأن ل يزيد طول 

مجموع ال�شباك )الغزل( الم�شتخدم في ال�شيد على 800 متر، وذلك لكل قارب �شيد.

المادة الرابعة

ي�شترط في ال�شباك الم�شتخدمة في ال�شيد ال�شروط والموا�شفات التالية:

1 – اأن ل يزيد طول وحدة ال�شباك على 300 متر، واأن تتكون من طبقة واحدة فقط)ر�شف(.

2 – اأن تو�شح العالمات الم�شيئة لكل مائة متر على طول ال�شبكة )الغزل(.

3 – اأن تكون ال�شباك الم�شتخدمة من نوع الألياف ال�شناعية متعددة الألياف ) البري�شم ( .

المادة الخام�سة

هذا  من   )1( المادة  في  عليها  المن�شو�س  )الهيالي(  العائمة  ال�شباك  طريقة  ُت�شتخدم 

تاأثيرات �شلبية من ا�شتخدام هذه الطريقة، على  القرار لفترة تجريبية موؤقتة لال�شتدلل لأي 

اأن يتم توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بن�شاط هذا ال�شيد .

المادة ال�ساد�سة

ُيعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات المقررة بالف�شل ال�شاد�س من المر�شوم 

بقانون رقم )20( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظم �شيد وا�شتغالل وحماية الثروة البحرية.

المادة ال�سابعة

من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تطبيق  البحرية  الثروة  لحماية  العامة  الإدارة  عام  مدير  على 

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

              عبداهلل بن حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ص الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية  

والبيئة والحياة الفطرية       

�شدر بتاريخ: 22 �شفر 1432هـ

المـــــوافــــــق: 26 ينـاير 2011م
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