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 رــريـتق
 

 ةـات اإلنتاجيـلجنة الفالحة والقطاع

 

 

 41.95مقترح قاهون يقض ي بتغيير وتتميم القاهون رقم 
 املتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها

 
 

 قســم اللجــان
 الفالحة والقطاعات اإلنتاجيةمصلحة لجنة 

 



 محتوى التقرير

 

 ورقة ثقنية؛ 

 

 ؛الـــحقديم العام 

 

  ؛ثقديم مقترح القاهىن 

 

 ؛ ووافقد عليه بدون جعديل القاهىن كما أحيل على اللجنة مقترح 

 

  إثبات حضىر السيدات والسادة املسخشارين؛ 



 

 

  :املستشار أ بوبكر اعبيد 

  :املستشار محمد عبو 

  :24  9102 يوليوز.  

 

 20 9102 نونبر. 

 

 :  10     

 : .إلاجماع 

  

 الس يدة زهرية زيك )رئيسة مصلحة اللجنة( -

 الس يد محمد ادعيجو -

 الس يد أ محد جاميل -

 الس يدة رجاء النيازي -



 

 بسم هللا الرحمان الرحيم

 

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

ن املحترمين،و السيدات والسادة املستشار   

 

ش الزي أعذجه لجنت  ٌضشفني  أن أعشض على أهظاس مجلسنا اإلاىقش هص الخقٍش

الفالحت والقؼاعاث ؤلاهخاجُت بمناسبت دساستها إلاقترح قاهىن ًقض ي بخغُير وجخمُم 

كما  بنائها وجشمُمهااإلاخعلق باقخناء سفن الصُذ ومباصشة  41.95القاهىن سقم 

 وافق علُه مجلس النىاب.

خ جذاسسذ اللجنت مقترح القا  ، ورلك بشئاست 0291هىهبر  02هىن اإلازكىس بخاٍس

ض اخنىش وصٍش الفالحت االسُذ أبىبكش  عبُذ سئِس اللجنت، وبحظىس السُذ عٍض

 والصُذ البحشي والخنمُت القشوٍت واإلاُاه والغاباث.

ق الخجمع الىػني لألحشاس،  جناول الكلمت جخماعلا  وفي بذاًت  السُذ سئِس فٍش

وجخمُم القاهىن سقم  قاهىن ًقض ي بخغُير  ذاد هزا اإلاقترحالزي اسخعشض دوافع إع

التي لها اسجباغ وثُق و اإلاخعلق باقخناء سفن الصُذ ومباصشة بنائها وجشمُمها،  41.95



ل  مقخظُاث هزا القاهىن  بععببعع الصعىباث وؤلاكشاهاث التي واجهذ جنًز

 آلاجال القاهىهُت بضكل سلُم خاصت ماًخعلق بعذم إصاسجه إلى إلضامُت جحذًذ

الالصمت لخقذًم ػلب سخصت اسدبذال سفُنت صُذ مسجلت جحذ العلم اإلاغشبي أو 

 ػلب جشمُمها.

أهه كان لضاما أًظا جحسين بعع الخعاٍسف،  السُذ اإلاسدضاس،وأطاف  

السُما جلك اإلاخعلقت بترمُم سفُنت الصُذ، وكزا البُع الكلي أو الجضئي لسفُنت 

 هما بضكل دقُق داخل النص ألاصلي.الصُذ هظشا لعذم وطىح

 

 السُذ الشئِس اإلاحترم،

 السُذاث والسادة الىصساء اإلاحترمىن،

 ن،ى ن اإلاحترمو السُذاث والسادة اإلاسدضاس 

 

على ن، السُذاث والسادة اإلاسدضاسو  أثنىمقترح هزا القاهىن  خالل مناقضت 

ض مقخظُاث  عُت التي جصب في صلب إغناء وحعٍض مذي أهمُت هزه اإلابادسة الدضَش

وجشمُمها، وسذ اإلاخعلق باقخناء سفن الصُذ ومباصشة بنائها  41.95القاهىن سقم 

ل أحكامه على أسض الىاقع. الثغشاث التي جىاجه  جنًز

  





 

 تقديم

 مقترح القاهون 
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 ٌقتضًقتزح قاًىى هذكزة تقدٌن ه
 41.95تغٍٍز وتتوٍن بوىجبه القاًىى رقن ب

الوتعلق باقتٌاء سفي الصٍد البحزي وهباشزة 

 بٌائها وتزهٍوها
*** 

 

، فسٌقُب انزجًغ اندسزٕزي داخم يجهس انُٕاةاَسجبيب يغ رٕجٍٓبد 

فسٌق ٔانري قدو ْرا انًقزسح نزؼصٌص اندٔز انسقبثً نهجسنًبٌ فإَُب داخم 

سُؼًم ػهى رقدٌى ْرا  يجهس انًسزشبزٌٍ،  انزجًغ انٕغًُ نألدساز

داخم ْرِ انهجُخ  ،41.95زقى انًقزسح انري جبء نٍزًى يقزعٍبد انقبٌَٕ 

 انًٕقسح.

فً  أثدعانري  41.95 زقى انقبٌَٕنقد كبٌ انٓدف األسبسً يٍ 

 رُصٌم إغبز رشسٌؼً كفٍم يٍ خالل يقزعٍبرّ ثزأغٍس ٔرٕظٍخ ػًهٍبد

ثُبء ٔإػبدح ثُبء يساكت انصٍد ٔذنك ثغبٌخ ظًبٌ رٍٓئخ يسزدايخ نهًصبٌد 

ٍق ردثٍس ػقالًَ نهًٕازد انجذسٌخ يغ يساػبح يصبنخ انًٍٍٍُٓ ٔرذق

ثغٍخ رجدٌد ٔػصسَخ أسبغٍم  ٔخصٕصب انًجٓصٌٍ اندٌٍ ٌسزثًسٌٔ

انصٍد، اَسجبيب يغ زؤٌخ أنٍٕرٍس اإلسزسارٍجٍخإ إال أَّ ثؼد رُصٌم ْرا 

ٌصطدو هقبٌَٕ نأٌ انزُصٌم انسهٍى  ٌَٕ الدظ انًٌٍُٕٓ ٔانًسرفقٌٕانقب

، ٔخبصخ يب 41.95 زقى ثجؼط انًقزعٍبد انزً نى ٌشس إنٍٓب انقبٌَٕ

نزقدٌى غهت ٌزؼهق ثؼدو إشبزرّ إنى إنصايٍخ رذدٌد اَجبل انقبٍََٕخ انالشيخ 

 ب،غهت رسيًٍٓأٔ زخصخ اسزجدال سفٍُخ صٍد يسجهخ رذذ انؼهى انًغسثً 

نرنك أٔجت ػهٍُب داخم فسٌقُب ثبنجسنًبٌ اإلرٍبٌ ثٓرا انًقزسح انٓدف يُٓب 

ٔكرا زسيٍى سفٍُخ انصٍد انًزؼهقخ ث ٔخصٕصب رهك، انزؼبزٌف ثؼط رذٍٍٍ

فً انُص  ًٓبؼدو ٔظٕدَظسا نانجٍغ انكهً أٔ انجصئً نسفٍُخ انصٍد 

 األصهً.
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انًقزعٍبد نٓرا انغسض، ٌُص ْرا انًقزسح خصٕصب، ػهى رؼدٌم 

 انًزؼهقخ ة:

 رؼسٌف رسيٍى سفٍُخ انصٍد؛  -

 انجٍغ انكهً أٔ انجصئً نسفٍُخ انصٍد؛ -

انشسٔغ انًزؼهقخ ثطهت زخصخ اسزجدال أٔ رسيٍى  -

 سفٍُخ انصٍد.

، زاجٍب يٍ كبفخ شيالئُب رقدٌى ْرا انًقزسحرهكى ًْ انغبٌخ يٍ 

َظسا نًب فٍّ يٍ  داخم ْرا انًجهس انًٕقس انزصٌٕذ ػهٍّ،

 يصهذخ نهًٍٍٍُٓ انرٌٍ ٌُزظسَّٔ ثفبزؽ انصجس.

 

 والسالم علٍكن ورحوت هللا تعالى وبزكاته               



 

 

 

 

 

القانىن كما أحيل على اللجنة   مقترح

افقت عليه بدون تعديل  وو
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