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 هـ 17/3/2049وتاريخ  12922قرار رقم 
الالئحة التنفيذية لنظام صيد و استثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه 

 مملكة العربية السعىديةاإلقليمية لل

 ...ان وزير الزراعة و المياه  

ا مــن اظــام صــيد واســتثمار وحمايــة الثــروات المــادا الحاديــة ع ــر إلــ اســتنادا  

الصــادر باــرار للمملكــة العربيــة الســعىدية  اإلقليميــةالمائيــة الحيــة فــي الميــاه 

 9/لكـي رقـم موالمتـى  بالمرسـىم الم هــ  12/2/2048وتـاريخ  20مجلس الىزراء رقـم 

اللــىائ   إصــداريتــىل  وزيــر الزراعــة و الميــاه  أنهـــ و المتنــمنة  17/3/2048وتــاريخ 

الــىاردا باــذا النظــام وتعت ــر هــذه  األمــىرالالزمــة لتنظــيم أو تنفيــذ أم أمــر مــن 

بالجريـــدا  اللـــىائ  اافـــذا المفعـــى  بعـــد منـــي تالتـــين يىمـــا  مـــن تـــاريخ ا ـــرها

 :يارر مايلي .الرسمية 

 

 :أوال  

المىافاة عل  الالئحة التنفيذية لنظام صيد و استثمار وحماية الثروات المائية الحية فـي  

 .للمملكة العربية السعىدية اإلقليميةالمياه 
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 :تاايا  

ــا  مــن تــاريخ ا ــره بالجريــدا الرســمية ويل ــي  يعمــب باــذا الاــرار بعــد منــي تالتــين يىم

أو قىاعد صادرا في تاريخ سابق لتـاريخ مايتعارض مع منمىاه في أية قرارات أو تعليمات 

 .افاذه

   :تالثا  

علــ  الجاــات الم تصــة فــي هــذه الــىزارا ات ــاذ مــايلزم اظامــا  لتنفيــذ منــمىاه  ــب وفــق 

 .اختصاصاا

 

 ع دا لرحمن بن ع دا لعزيز آ  ال يخ

 وزير الزراعة و المياه
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 فارس
 .تعاريف و مصطلحات :ال اب األو  

 .أحكام عامة :ال اب الثااي

 .است ال  و استثمار الثروات المائية الحية :الثالجال اب 

 .رخص الصيد :األو الفصب  

 .األيدم العاملة :الثاايالفصب  

 .وسائط الصيد التاليدية و الصناعية :الجالثالفصب  

 .حفظ و ااب و تسىيق منتجات الثروات المائية و تصنيعاا :الرابعالفصب  

 .و معدات الصيد وسائطصناعة و صيااة و  :ال امسالفصب  

 .ال نك الزراعي و الاروض :السادسالفصب  

 .حماية الثروات المائية الحية :الرابعال اب 

 .لممنىعات و المحظىراتا :ال اب ال امس 

 .وسائب و معدات الصيد :الفصب االو   

 .المناطق و الفترات :الثاايالفصب  

 .ال ىص :السادسال اب 

 .رخص ال ىص :األو الفصب  

 .رخص مدربي ال ىص و مساعديام  :الفصب الثااي  

 .مرا ز تدريب ال ىص إا اء :الثالجالفصب  

 .ائية الحيةاستزراع الثروات الم :ال اب السابع

 .المائية األحياءرخص مزارع  :األو الفصب  

 .الجمعيات التعاواية :الثامنال اب 

 .اختصاصات و صالحيات وزارا الزراعة و المياه :التاسعال اب 

 .  الم الفات و الجزاءات :ال اب العاشر 
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:ومصطلحات  فتعار ي   :ال ـــــــاب األو    
 

.اميّضحة أىاو كه ىنَا  في تطبيق ٍذٌ امٕئحة يقصد بامتعاريف امتامية اميعاني  : (2)المادا   
 المملكة ــ 

.اميينكة امعربية امسعّدية   
ــ اطاق العمب   

  . ِامينطقة أقتصادية امخامصة ىن امبحر األحير ِامخنيج امعربياميياٌ امداخنية ِاإلقنييية 
ـلىزارا ـا  
   . (أبحاث امحرِة امسيكية  )ِ اميياٌ  ِزارة امزراعة  

 واسطة الصيد ــ 
امفنك،  ,امسفينة )أي جسً طاف يستخدو في صيد األسياك ِامكائنات اميائية األخرْ ِتشيه 

.(امخ .....ة، امجردي، اميحيه، امقارب، اميركب امسنبّك، امَّري، امزِرق، امقطير   
  :الصناعيواسطة الصيد 

ٍي ِاسطة امصيد امتي تستخدو امتجَيزات امحديحة في امبحخ عن امكائنات اميائية ِصيدٍا 
  .ِحفظَا

  :التاليدمواسطة الصيد 
نات اميائية ِصيدٍا ي ِاسطة امصيد امتي ٔ تستخدو امتجَيزات امحديحة في امبحخ عن امكائٍ

  .ِحفظَا 
 وسيلة الصيد ــ

ٍي أداة تستخدو مجيع ِانتشال األحياء اميائية    
الصيد الصناعي ــ    

ىن األسياك أِ األحياء اميائية األخرْ باستخداو ِاسطة امصيد  (اميصادة  )ٍّ امكيية امينتجة 
  .امصناعي 

ىن األسياك أِ األحياء اميائية األخرْ باستخداو  (اميصادة  )امصيد امتقنيدي ٖٖ ٍّ امكيية امينتجة 
  .ِاسطة امصيد امتقنيدي 

 الصيد التاليدم ــ 
ىن األسياك أِ األحياء اميائية األخرْ باستخداو ِاسطة امصيد  (اميصادة  )ٍّ امكيية امينتجة 

  .امتقنيدي 
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د المستثمر ــ االصي  
ِيحيه  (ذكّر أِ اناث  )د ىن اميّاطنين أِ جزء ىنَا في ىجال امصي ٍُّ كه ىن يستحير أىّام

.رخصة صياد ىستحير صادرة ىن ٍذٌ امّزارة  
 الصياد الحرفي ــ
ي يزاِل بنفسُ ىَنة صيد األسياك أِ األحياء اميائية ِيحيه رخصة صياد حرفي ذٍّ اميّاطن ام

  .امّزارة  ٌىن ٍذ صادرة
 الصياد الراجب ــ 

ًٕ ِيحيهٍّ اميّاطن امذي يزاِل ىَنة صيد األ رخصة بذمك ىن ٍذٌ  سياك ِاألحياء اميائية ىرتج
.امّزارة  

-األسماكرخصة مزاولة صيد   
راجه ىتٓ  ٍي ِجيقة رسيية تصدر ىن امّزارة مكه ىن يرغب امعيه كصياد ىستحير أِ حرفي أِ

.تّفرت فيُ شرِط ىنحَا  
 
:رخصة عامب صيد األسماك   

  .شرِط ىنحَا  ُمعاىه صيد األحياء اميائية ىتٓ تّفرت فيٍي ِجيقة رسيية تصدر ىن امّزارة 
:تصري  مؤقت لمزاولة صيد األسماك   

ٍي ِجيقة رسيية تصدر ىن امّزارة منصيادين ِأبنائًَ ِعيال امصيد محين امحصّل عنٓ رخصة صيد 
 .ىنحَاأسياك ىتٓ تّفرت فيًَ شرِط 

 دفتر سجب الصياد ــ 
ة مكه صياد مديُ ِاسطة صيد أِ عدد ىن امّسائط محصرٍا ٍِي ِجيقة رسيية تصدر ىن امّزار

 .عنيُامصيد امعاىنين عنيَا ِاميخامفات اميترتبة  لِتسجيه عيا
 سند ملكية واسطة الصيد ــ

 إلجباتاميّصٕت امبحرية بّزارة  مإلدارةٍِي ِجيقة رسيية تصدر ىن ىكتب تسجيه امسفن امتابع 
  .امّاسطةىنكية 

يد ــرخص عمب واسطة الص  
أن  تفيداميّصٕت امبحرية بّزارة  مإلدارةٍِي ِجيقة رسيية تصدر ىن ىكتب تسجيه امسفن امتابع 

 .وصامحة مٕستخدا امّاسطة
 المياه المحلية ـ

 .امعيّىيةدران ِاألحّاض ِامدِرة اميائية ِاميستنقعات ِاميصارف غجييع امعيّن ِامبرك ِام
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:الثروا المائية الحية   
امحيّانية ِامنباتية امتي تعيش في اميياٌ امبحرية أِ اميحنية أِ اميحيطة بَيا ِتكّن  ٍي األحياء

 .ذات قيية اقتصادية ِعنيية 
الذاتي ــ (ال ىص)أجازا   

 خنجر امغّاص 5ٖامطفّ ٖ ِسينة ىعادمة 4األجقال  ٖ حزاو3ٖ زعانف امقدىين 2ٖ قناع امّجُ 1 :عنعبارة  
 .ز امتنفس ٍِّ عبارة عن اسطّانة امَّاء امتي تحيه عنٓ امظَر ٖ جَا7ٖ ىٕبس حياية امغّاص 6
 .ٖ ساعة غّص مألعياق 8

  :الحيةاستزراع الثروات المائية 
يقصد بُ تربية أنّاع جيدة ِسريعة امنيّ ىن األحياء اميائية امحية في ىساحات ىحصّرة ىن اميياٌ 

 .امتسّيقيامحجً  إمٓيتَا حتٓ تصه ذِامعناية بَا ِتغ
:ل ىص ا  

ىاسّرة ىفيدة  ٍّ امنزِل امٓ أعياق امبحر باستخداو أجَزة امغّص امذاتي أىا ىن يستخدو
 .منتنفس أِ غيرٍا أجناء ىيارسة امغطس امبسيط ىن سطع امبحر فٕىعتبر ىن امغّص

 
 

:عامةأحكام  :الثااي ال ـــــــاب  
(:1)المادا   

ية امصادرة ىن امجَات امرسيية األخرْ ذات أختصاص ىع عدو اإلخٕل باألنظية ِامتعنييات اميرع
يحق منيّاطن امسعّدي ىزاِمة ىَنة صيد األحياء اميائية كصياد ىستحير أِ صياد حرفي أِ صياد 

  .امٕئحةراجه أِ عاىه صيد ِفقًا منشرِط امّاردة في ٍذٌ 
(:3)المادا   

رخصة صيد كصياد ىستحير ىستجد  أِياد حرفي ٔ تينح رخصة ىزاِمة ىَنة صيد األحياء اميائية كص
ىّافقة  بعدامٕئحة  مين ييتنك ِاسطة صيد صامحة مصيد األحياء اميائية حسب ىّاد ٍذٌ إٔ

 .امصيد اىتٕك ِاسطةعنٓ  امّزارة
 

(:0)المادا   
 .ُأجنىن  امتي ىنحتمنغرض  إٔ ٔ تستخدو امرخص اميينّحة بجييع أنّاعَا ىن ٍذٌ امّزارة

(:5)المادا   
 امّزارة فّرًا ِىن جً مَذٌامغّص يجب عنٓ صاحبَا إبٕغ أقرب فرع  أِفي حامة فقد رخصة امصيد 

ىن  (شَر)عنَا في امصحف اميحنية حتٓ يتسنٓ مُ امحصّل عنٓ بدل فاقد بعد ىرِر  اإلعٕن
 .أدنٓكحد  اإلعٕن
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 (:6)المادا 
اميائية بامخيط ِامسنارة فقط ِعدو استخداو شباك  يسيح منيتنزٍين بجييع فئاتًَ صيد األحياء

اميينّعة عنٓ امصيادين  أِ   اميّاد ِامّسائه اميسيّحة أِامصيد بجييع أنّاعَا أِ امفخاخ 
  .امحرفيين 

  (: 7 ) لماداا
ِامجيعيات امتعاِنية  ية يجب عنٓ جييع شركات ِىؤسسات صيد األحياء اميائية ِىزارع األحياء اميائ

ىنتجاتًَ ىن األحياء  ِإحصاءاتامّزارة ببيانات  ٌامصناعية تزِيد ٍذ امصيد ِأصحاب ِسائطمنصيد 
 .اميائية سنّياً 

 (: 8 )المادا 
ء ىائية ِاردة منيينكة سّاء عنٓ جييع أصحاب امسفن امسعّدية ِاألجنبية امتي تحيه ىنتجات أحيا

امتعنييات  إتباععة بأي طريقة أخرْ ىصن أِىجيدة  أِىينحة  أِىعنبة  أِىجففة  أِ كانت طازجة
  .امبيطريامخاصة بامجيارك ِِزارة امتجارة ِتعنييات امحجر 

 (: 9 )المادا 
بيا تقضي بُ األنظية اميرعية يحق منيستحير امسعّدي امذي يينك ِاسطة صيد  اإلخٕلىع عدو 

نكة بعد ىّافقة تزاِل امعيه في أعامي امبحار تسجيه امّاسطة في ِزارة اميّاصٕت في اميي
 .امّزارة  ٌٍذ

 (: 24 )المادا 
   .امّزارة ٌبعد ىّافقة ٍذ إٔٔ يجّز تصدير امحرِات اميائية امحية اميحنية 

 (: 22)المادا 
استزراع األحياء اميائية اميعدة ىن قبه  أِتقبه دراسات امجدِْ أقتصادية ِامفنية ميشاريع صيد 

 .فقطامّزارة  ٌيرخص مَا ىن قبه ٍذاميكاتب أستشارية امزراعية ام
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:استثمار واست ال  الثروات المائية الحية :جالثال ال ـــــــاب  
 

:رخص امصيد :الفصب األو   
(: 21)المادا   

ىع عدو اإلخٕل بيا تقتضي بُ األنظية ِامتعنييات اميرعية يشترط مييارسة امصيد في اميياٌ 
  .امٕئحةبذمك حسب أنظية ِشرِط ىّاد ٍدٌ امسعّدية ىّافقة امّزارة ِأخذ تصريح 

(: 23 )المادا   
  (حرفي ، ىستجد )شرِط ىنح رخص ىزاِمة ىَنة صيد األسياك ِامربيان    

:  ًٔ      أِ
يرفق صّرتَا ِأن ٔ يقه  شخصية ِأن أ ٖٖ أن يكّن اميتقدو سعّدي امجنسية ِحاصه عنٓ بطاقة 

.سنةعيرٌ عن جيانية عشر   
 )جَة رسيية بّزارة امداخنية  ىن اإلجباتات إرفاقصياد سيك ىع  إمٓتعديه اميَنة ب ٖٖ أن يقّو ب

   ىّجُ مألحّال  (صياد سيك  إمٓباميّافقة عنٓ تعديه اميَنة  تعطي امّزارة اميتقدو خطاب 
  .اميدنية بّزارة امداخنية 

  .3 *2ج ٖٖ أن يرفق خيس صّر حديحة ىقاس 
   د ٖٖ أن   

األىٖراض  ىٖن ٌميزاِمٖة امصٖيد ِخنّٖ ت خنٌّٖ ىٖن امعاٍٖات امصٖحية اميعيقٖة يقدو شَادة طبية تحب
 .اميعدية 

بيزاِمة ىَنة صيد األسياك ِىعرفة استخداو ِسائه ِِسائط صيد  إمياىُيحبت  ٍٖ ٖٖ أن يقدو ىا
 أِىعترف بُ أِ ىن أي جَة رسيية ىن داخه اميينكة  كىركز أسيا أِاألحياء اميائية ىن ىعَد 

  .خارجَا 
  .تينكَاِ ٖٖ أن يقدو اميّاصفات امفنية مّاسطة امصيد اميراد 

  (. ىستجد ‘ حرفي )زٖٖٖ أن يقّو بتعبئة استيارة طنب رخصة ىزاِمة ىَنة صيد األحياء اميائية 
.بَا في اميينكة ح ٖٖٖ أن يتعَد بأمتزاو بجييع امتعنييات ِامنّائح ِاألنظية اميعيّل  

 
  :جانيًا 
ًٔ يعطي اميتقدو خطاب بيّافقة امّزارة عنٓ شراء استك بعد  أ  ٖٖ  أِاستيراد  أِيال ىا جاء في اِ

صنع امّاسطة امبحرية ىدة ٍذٌ اميّافقة سنة ِاحدة ِإذا انتَت ٍذٌ اميدة تعتبر اميّافقة ٔ 
  .غية ِييكن تجديدٍا ىرة أخرْ ىن امّزارة 

 أِمنّزارة صّرة ىصدقة ىن ِجيقة امشراء  صنع امّاسطة امبحرية يقدو أِاستيراد  أِب ٖٖ بعد شراء 
.امجيركيةتصفية امرسّو  أِامصنع  أِأستيراد  أِاميبايعة   
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ج ٖٖ يقدو امصياد تعَد خطي بتزِيد امّزارة بصّرة ىن سند امينكية ِرخصة امعيه مَذٌ امّاسطة 
.اميّاصٕتعنيَا ىن فرع ِزارة  ُبعد حصّم  

استخراج سند  أِ (منّاسطة امقديية  )زارة عنٓ نقه امينكية د ٖٖ يعطٓ امصياد خطاب بيّافقة امّ
.امبحرية بّزارة اميّاصٕت اإلدارةتينك امّاسطة امجديدة ِ رخصة عينَا ىن   

(: 20)المادا   
  . (ىستجد  ىستحير، )شرِط ىنح رخصة ىزاِمة ىَنة صيد األحياء اميائية 

   ًٔ    :أِ
ًً طنأ ٖٖٖٖ أن يكّن اميتقدو ىّا  ِإِٔعيرٌ ٔ يقه عن جيانية عشر سنة ِحاصه عنٓ بطاقة شخصية  ًا

اميَنة ىن جَة رسيية بّزارة  إجباتتكّن اميَنة ىّظف حكّىي ِان يرفق صّرة ىنَا ىع 
  .امداخنية

  . 3*2ب ٖٖٖ أن يرفق خيسة صّر شيسية حديحة ىقاس 
  .ية اميعيّل بَا في اميينكة ج ٖٖٖ أن يتعَد بأمتزاو بجييع امتعنييات ِامنّائح ِاألنظ

ىستجد ىستحير، )د ٖٖٖ أن يقّو بتعبئة استيارة طنب رخصة ىزاِمة ىَنة صيد األحياء اميائية   
ٖٖ : ىاينيمنيشرِع منّزارة عنٓ أن يشيه  ِأقتصاديةٍٖ  ٖٖٖ تقديً دراسة امجدِْ امفنية   

   . ِاإلنزالتحديد ىنطقة امصيد  ٖ 1   
ِكييات األحياء اميائية اميتّقع صيدٍا  حديد أنّاعتٖ  2     
.حديد ِسائه امصيد اميقترح استعيامَا تٖٖ  3     
تحديد ىّاصفات ِ أعداد امّسائط اميقترح استعيامَا بحيخ تكّن ىطابقة ميّاصفات ِ شرِط -4   

.ٍذٌ امٕئحة  
.ٖٖ ىصادر تيّيه اميشرِع  5     
  .ٖٖ امتسّيق ِكيفية تصريف امصيد 6   
.تحديد أعداد ِ تخصصات امعاىنين باميشرِع -7     

.ٖٖ امتحنيه اميامي ِأقتصادي ىع تحديد امعير أفتراضي منيشرِع  8      
  :جانيًا 

ًٔ ِدراسة اميشرِع ِاميّافقة عنيُ ىن امّزارة تعطي امّزارة ىقدو  بعد استكيال ىاجاء في اِ
ا انتَت ٍذٌ اميدة دِن تينك ِسائط ذإاميشرِع قرارًا باميّافقة عنٓ ىشرِعُ ىدتُ سنتان ِ

  .امصيد اميّضحة في اميشرِع تعتبر اميّافقة ٔ غية ِيجّز تجديدٍا ىرة أخرْ ىن امّزارة 
 

:جامحًا   
 أِصنع امّاسطة امبحرية يقدو منّزارة صّرة ىصدقة ىن ِجيقة امشراء  أِاستيراد  أِبعد شراء  

  .امرسّو امجيركية تصفية أِامصنع  أِأستيراد  أِاميبايعة 
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:رابعًا   
يقدو امصياد تعَد خطي بتزِيد امّزارة بصّرة ىن سند امينكية ِرخصة امعيه مَذٌ امّاسطة بعد  

  .اميّاصٕتحصّمُ عنيَيا ىن فرع ِزارة 
:خاىسًا   

 اإلدارةيعطٓ امصياد خطاب بيّافقة امّزارة عنٓ استخراج سند ىنكية امّاسطة ِرخصة عينَا ىن  
  .اميّاصٕت بّزارة امبحرية
(: 25 )المادا   

 ٖٖ  : (حرفي )ِامربيان    األسياكشرِط تجديد رخصة ىزاِمة ىَنة صيد 
  .ِامربيان  األسياكأ ٖٖ تعبئة استيارة طنب تجديد رخصة ىزاِمة ىَنة صيد   
راض قة ميزاِمة امصيد ِخنّة ىن األىيبخنّة ىن امعاٍات امصحية اميع طبيةشَادة  إرفاقب ٖٖٖ   

 .اميعدية 
  . 3*2صّرتين شيسيتين ىقاس  إرفاقج ٖٖ   
 .قابنة منتنفيذ   نُد  ٖٖٖ عدو ِجّد جزاءات ىترتبة عنيُ في سج  

(: 26 )المادا   
(ىستحير  ) انيِامرب األسياكشرِط تجديد رخصة ىزاِمة ىَنة صيد   

  .يانِامرب األسياكأ ٖ تعبئة استيارة طنب تجديد رخصة ىزاِمة ىَنة صيد  
    3*2ب ٖٖ إرفاق صّرتين شيسيتين ىقاس  
ج ٖٖ إجبات استيرارًٍ في امعيه ِذمك عن طريق تعبئة امنياذج امتي تقّو امّزارة بتزِيدٌ بَا  

   . امسنةامفعني خٕل  إنتاجُ إلظَار
(: 27 )المادا   

َي صٕحيتَا ىدة صٕحية رخصة ىزاِمة ىَنة امصيد منصياد امحرفي اميستحير جٕث سنّات ِتنت
بسحبَا ىن قبه امّزارة ميخامفتُ ىّاد ٍذٌ  أِبانتَاء ىدتَا امنظاىية  أِصياد امِفاة  أِبعجز 
  .باميينكةاألنظية اميرعية  أِ امٕئحة
(: 28 )المادا   

راجه مصيد  اميّاطن امذي ٔ يينك ِاسطة صيد ِٔ يحيه رخصة عاىه صيد يعطٓ رخصة صياد
 ًٕ في اميناطق ِ األِقات ِ بامّسائه امتي تحددٍا امّزارة ِىدتَا سنة ِاحدة  اإلحياء اميائية ىترج

قابنة منتجديد بعد ان تطبق عنيُ نفس شرِط ىنح رخصة ىزاِمة ىَنة امصيد منصياد امحرفي 
 .يتً امتنسيق ىع سٕح امحدِد بامنسبة منيناطق ِ األِقات ....باستحناء فقرات اىتٕك امّاسطة 

(: 29 )المادا   
ميزاِمة ىَنة امصيد مين ترْ حامتُ تستدعي ذمك ىن امصيادين  ىؤقتةقّو امّزارة بينح رخصة ت

  .أشَرٕحيتَا جٕث ص ِأبنائًَ ِعيامًَ ِتكّن ىدة
(: 14 )المادا   
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  .ِامغّصرخص امقيادة مجييع ِسائط امصيد  إصدار سٕح امحدِديتّمٓ 
(: 12)المادا   

بعد دراسة حامتُ ىن قبه ٍذٌ امّزارة  إٔصياد حرفي  إمٓ ٔ يحق منصياد اميستحير أن يتحّل
  .عنيُِانطباق شرِط امصياد امحرفي 

(: 11 )المادا   
يحق منصياد امراجه اِ عاىه امصيد أن يتحّل امٓ صياد حرفي اِ صياد ىستحير بعد انطباق شرِط  

  .أحدًٍ عنيُ 
 
 

:األيدم العاملة :الثاايالفصب   
(: 13 )المادا   
حسب  األجنبية أِامعاىنة امسعّدية  باأليدياميستحير أستعانة  أِمنصياد امسعّدي امحرفي  يحق

احتياج أحجاو ِأطّال ِسائط امصيد ِامتي تحددٍا امّزارة ىن حيخ عدد امعاىنة ِامنّعية امخاصة 
  .بيجال امصيد ِامتداِل ِامصيانة ِامتسّيق عنٓ أن يكّن أفضنية امتعيين منسعّديين

(: 10 )دا الما  
  :ينيِفقًا ميا  ِاسطةتحدد امعيامة كحد أعنٓ مكه         

4 /ىتر  امّاسطةعرض  *ىتر  امّاسطةطّل  =عدد امعيامة                                           
  .منعيامة امسعّدية  األفضنيةعنٓ أن تكّن 

(: 15 )المادا   
  .ِاحدةة امحية سنُ اميائي األحياءىدة صٕحية رخصة عاىه صيد 

(: 16 )المادا   
ًٔ عنًَ  ُىن ينّب أِ امّاسطةعنٓ ىامك  بّكامة شرعية أن يتحيه ىسئّمية عيامتُ ِيكّن ىسئّ

 .امّاسطةعنٓ كفامة ىامك  عيامة ميستيستخدو أي  ِإٔأىاو امجَات امحكّىية 
  (: 17 )المادا 

امجَة امتي  إمٓرخص عيامة امصيد  إعادةىن ينّب عنُ بّكامة شرعية  أِ امّاسطةعنٓ ىامك 
بعد  إٔىغادرتًَ اميينكة ِٔ يتً تعّيضُ عنًَ  أِاستخرجت ىنَا في حامة ترك امعيامة مديُ 

  .منعيامةامرخص ِدراسة احتياجُ ىن جديد  ٍذٌ إعادة
(: 18 )المادا   
  .خاصةشرعيُ ىن ينّب عنُ بّكامة  أِبعد ىّافقة امكفيه  إٔرخصة عيامة امصيد  دٔ تجد
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(: 19 )المادا   
بعد ىضي جٕجة شَّر ىن استخراج امرخصة  إٔيينع تكرار استخراج رخصة عاىه امصيد منفس امعاىه 

ىن ترْ امّزارة  أِامسعّدي ِعيال دِل ىجنس امتعاِن امخنيجي  هىن ذمك امعاى ِيستحني األِمٓ
 .ذمكحامتُ تستدعي 

(: 34 )المادا   
  :اآلتيةِفقًا منشرِط ِامطنبات  جديدةعاىه امصيد  تينح رخصة

  :امسعّديامعاىه  (أ  )
  .امّاسطةٖٖ تعبئة استيارة طنب رخصة عاىه صيد سعّدي ىن قبه ىامك  1
يكّن ىّظفًا  أٔعنٓ  اميَنة إجباتىطابقة مألصه ىع  امشخصيةصّرة ىن امبطاقة  إرفاقٖٖ 2

  .سنُ  ِعيرٌ ٔ يقه عن جيانية عشر ..حكّىياً 
  . 3*2صّرتين شيسيتين حديحُ ىقاس  إرفاقٖ 3
   .اميعدية ِامسارية  األىراضِاميعيقة  امصحيةتحبت خنٌّ ىن امعاٍات  طبيةشَادة  إرفاقٖٖ 4
 

  :األجنبيامعاىه  (ب )
  .امكفيه ..امّاسطةصيد أجنبي ىن قبه ىامك  عاىه ٖٖ تعبئة استيارة طنب رخصة 1
في ىا ىعناٌ ِأن  أِفيَا عاىه صيد  اميَنةعنٓ أن تكّن  امنظاىية اىةاإلقصّرة ىن  إرفاقٖ  2

  .اميفعّلتكّن سارية 
  3*2خيس صّر شيسيُ حديحُ ىقاس  إرفاقٖٖ  3
 .ِاألىراض اميعدية ِامسارية  اميعيقةشَادة طبية تحبت خنٌّ ىن امعاٍات امصحية  إرفاقٖٖ 4
 
 

(: 32 )المادا   
ٖٖ  :اآلتيةِفقًا منشرِط ِامطنبات  كاألسياتجدد رخصة عاىه صيد   

  .امكفيه  ..امّاسطةٖ تعبئة استيارة طنب رخصة عاىه صيد أسياك ىن قبه ىامك  1
.ٖ إرفاق صّرة ىن أقاىُ امنظاىية سارية اميفعّل  2  
.شَادة طبية تحبت خنٌّ ىن امعاٍات امصحية اميعيقة ِاألىراض اميعدية ِامسارية   إرفاقٖٖ  3  

(: 31)المادا   
بعد ىّافقة امّزارة عنٓ أن تسحب رخصة امعاىه  إٔ أخر إمٓعاىه امصيد ىن صياد  بانتقالٔ يسيح 

  .امحانيامقديية ِتعطٓ مُ رخصة جديدة عنٓ كفامة امصياد 
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:ِسائط امصيد امتقنيدية ِ امصناعية :الثالجالفصب   
(: 33)المادا   

.ة عنٓ اميّاطنين يقتصر اىتٕك ِسائط امصيد امتقنيدية ِامصناعي  
(: 30 )المادا   

ىؤخرتُ  إمٓاميسافة بين ىقدىة بدنَا بطّل ِامصناعية  امتقنيديةامصيد  ِاسطةيقاس طّل 
.امّاسطةىقاسُ عنٓ خط ىنتصف   

(: 35 )لمادا ا  
  :ىّاصفات ِسائط امصيد امتقنيدية ِامصناعية 

 ًٔ   :امتقنيدية  :اِ
.ِصيدٍاخدو امتجَيزات امحديحة في امبحخ عن األحياء اميائية أ ٖٖ ٍي امتي ٔ تست  

ب ٖٖ أن ٔ يزيد طّل امّاسطة عن عشرين ىترًا بقّة ىكينة تتناسب ىع طّل امّاسطة ِحجيَا 
  .س /ِحيّمتَا ِىادة صنعَا بحيخ ٔ تزيد سرعتَا عن خيسة عشر عقدٌ 

  .امّاسطةيتناسب ىع حجً ِطّل  ج ٖٖ أن تحتّي عنٓ ىستّدع تبريد محفظ األحياء اميائية
سٕح ِ اميّاصٕت حسب تعنييات ِزارة  ِاإلنذارد ٖٖ أن تحتّي عنٓ جييع ىعدات ِأجَزة امسٕىة 

  .ِامييرات امبحرية  باإلشاراتفييا يختص  منيّانئ  امحدِد ِامتقيد بتعنييات اميؤسسة امعاىة
امزجاجية  األمياف أِامحديد  أِة ىن امخشب نّع ىن ِسائط امصيد اميصنّع أيٍٖ ٖٖٖ يسيح باستخداو 

.امصيدصامحة مٕستخداو في صناعة ِسائط  ىادةأي  أِ األمينيّو أِ  
  :امصناعية  :جانيًٖٖا 

  . بأنّاعَااميائية ىحه شباك امجر  األحياءأ ٖٖ أن تستخدو امتجَيزات امحديحة في امبحخ ِصيد 
ىترًا بقّة ىكينة تتناسب ىع طّل امّاسطة ِحجيَا  يزيد طّل امّاسطة عن عشرين ب ٖٖٖ أن ٔ

.س /َا عن خيسة عشر عقدة تِحيّمتَا ِىادة صنعَا بحيخ ٔ تزيد سرع  
  .امّاسطةاميائية يتناسب ىع حجً ِطّل  األحياءىخزن تبريد محفظ  أِج ٖٖ أن تتّفر بَا جٕجة 

  .اميّاصٕتزارة د ٖٖ أن تحتّي عنٓ أجَزة ىٕحية ِأجَزة اتصال حسب تعنييات ِ
سٕح ِ اميّاصٕت حسب تعنييات ِزارة  ِاإلنذارٍٖ ٖٖ أن تحتّي عنٓ جييع ىعدات ِأجَزة امسٕىة 

  . ةِامييرات امبحري باإلشاراتفييا يختص منيّانئ امحدِد ِامتقيد بتعنييات اميؤسسة امعاىة 
امزجاجية  األمياف أِ ِامحديد ىن ِسائط امصيد اميصنّعة ىن امخشب نّع ِ ٖٖ يسيح باستخداو أي 

.امصيدأي ىادة صامحة مٕستخداو في صناعة ِسائط  أِ األمينيّو أِ  
(: 36 )المادا   

يسيح منصياد امحرفي باىتٕك ِسائط صيد صناعية بحيخ ٔ يزيد عددٍا عن أربعة ِسائط عِٕة عنٓ 
  .تقنيديةِسائط  أربعةاىتٕك 
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(: 37 )المادا   

 يسيح منصياد اميستحير اىتٕك أكحر ىن أربعة ِسائط صيد صناعية ِٔ يحق مُ اىتٕك ِسائط ٔ
  .تقنيديةصيد 

(: 38 )المادا   
اميستحير اىتٕك ِاسطة صغيرة ِاحدة ىساندة ٔ يتجاِز طّمَا عن ستة  أِيحق منصياد امحرفي 

امّسائط اميساندة في عدد  ٍذٌأىتار ىع كه ِاسطة صيد صناعية ِتكّن ىٕزىة مَا ِٔ تدخه 
.امطّارئ  أِامّسائط امتي يحق منصياد اىتٕكَا ِٔ تعتبر ىن قّارب امنجاة   

(: 39 )المادا   
.امرخصةفي أغراض امصيد امتي ىنحت ىن أجنَا  إٔٔ تستخدو ِاسطة امصيد   

(: 04 )المادا   
.قة ىن امّزارة بخذ ىّافقة ىسبعد أ إٔبيع ِسائط صيدًٍ  أِٔ يحق منعاىنين في امصيد شراء   

(: 02 )المادا   
  .بعد امحصّل عنٓ ىّافقة ىسبقة ىن امّزارة  إِٔسائط امصيد  إعارة أِٔ يسيح بتأجير  

  (: 01 )المادا 
.بعد أخذ ىّافقة ىن امّزارة إٔٔ يحق تشغيه ِسائط امصيد عن طريق امّكأت امشرعية   

(: 03 )المادا   
كانت تنطبق عنيَا  إذا إِٔسائط صيد  إمٓأن تتحّل  األخرْامّسائط  أِمنزٍة ٔ يسيح مّسائط ا

  .ِبعد ىّافقة ٍذٌ امّزارة  امٕئحةِعنٓ ىامكَا ىّاد ٍذٌ 
(: 00 )المادا   

تنفَا ىن قبه ِزارة  إجباتيحق منصياد امتقدو مَذٌ امّزارة بطنب اىتٕك بدل امّاسطة امتامفة بعد 
  .امٕئحة ٍذٌاميختصة حسب ىّاد امجَات  أِاميّاصٕت 

(: 05 )المادا   
صناعية قبه صدِر ٍذٌ  أِيسيح منصياد امحرفي ِاميستحير امذي ييتنك ِسائط صيد تقنيدية 

ِيسيح  ..ىحركاتَاِقّة  ِإعدادٍاباستخداىَا في امصيد ىَيا بنغت أطّامَا ِأحجاىَا  امٕئحة
.امّزارةٍذٌ امٕئحة بعد ىّافقة ىنكيتَا مين تنطبق عنيُ ىّاد  مًَ أيضًا بنقه  

(: 06 )المادا   
ٖٖ :مزيادة عدد ِسائط امصيد  أِامشرِط ِاميستندات اميطنّبة ٔ ىتٕك   

  .امّزارةصياد ىستحير ىن  أِمين مدية رخصة صياد حرفي  (أ  )
ٖ أن تنطبق عنٓ امّاسطة اميراد شراؤٍا ىّاد ٍذٌ امٕئحة  1   
  . ذقابنة منتنفي سجنُىترتبة عنيُ في ٖ عدو ِجّد ىخامفات  2 
  .ٖ تعبئة استيارة طنب زيادة عدد ِسائط امصيد  3 
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كتامّجات ىّضح بَا اميّاصفات امفنية مّاسطة امصيد امجديدة اميراد تينكَا  أِٖ تقديً رسّىات 4 
ة امّاسطة اميستعينة فيقدو صّرة سند امينكية ِصّرة رخصة عينَا امصادرة ىن ِزار اأى

  .اميّاصٕت
اميّافقة سنُ  ٌصنع امّاسطة امبحرية ىدة ٍذ أِاستيراد  أِٖٖ تعطٓ ىّافقة خطية عنٓ شراء 5

  .ىن امّزارة  ٍاِييكن تجديد ..ٔغيُدِن اىتٕك امّاسطة تعتبر اميّافقة  أميدٌانتَت ٍذٌ  ِإذا
 أِّرة ىصدقة ىن ِجيقة امشراء صنع امّاسطة امبحرية يقدو منّزارة ص أِاستيراد  أِٖٖ بعد شراء 6

  .امجيركيةتصفية امرسّو  أِامصنع  أِأستيراد  أِاميبايعة 
ٖٖ يقدو امصياد تعَد خطي بتزِيد امّزارة بصّرة ىن سند امينكية ِرخصة امعيه مَذٌ امّاسطة 7

.اميّاصٕتامبحرية بّزارة  اإلدارةبعد حصّمُ عنيَيا ىن   
استخراج تينك  أِ اميستعينة،يّافقة امّزارة عنٓ نقه امينكية منّاسطة ٖٖ يعطٓ امصياد خطاب ب 8

  .اميّاصٕتامبحرية بّزارة  اإلدارةمنّاسطة امجديدة ِرخصة عينَا ىن 
 

  :صياد ىستحير ىن امّزارة  أِمين ٔ يحيه رخصة صياد حرفي  (ب )
شرِط امخاصة بامحصّل عنٓ ِام اإلجراءاتتطبق عنٓ اميتقدو امراغب في اىتٕك ِسائط امصيد  

. ىستحير امّاردة في ٍذٌ امٕئحة أِرخصة صياد حرفي   
(: 07 )المادا   

متجديد رخصة عيه ِاسطة امصيد ىن قبه ِزارة اميّاصٕت يعطٓ امصياد ىّافقة ىسبقة ىن ٍذٌ 
   . ُجزاءات ىترتبة عني امّزارة بخنّ سجنُ ىن أي

(: 08 )المادا   
  :منقه ىنكية ِسائط امصيد اميستعينة  اميطنّبةات امشرِط ِاميستند

  . امٕئحةٖٖ أن تنطبق عنٓ ىقدو امطنب ىّاد ٍذٌ  1
.ٖٖ تعبئة استيارة طنب زيادة ِسائط امصيد  2  
  .اميبايعةِصّرة سند امينكية ِِرقة  أصهٖٖ تقديً  3
بعد انتقال  منّاسطةٖٖ يقدو تعَد خطي بتزِيد امّزارة بصّرة ىن سند امينكية ِرخصة امعيه  4

  .إميُامينكية 
. ٖٖ يعطٓ مُ خطاب باميّافقة عنٓ نقه امينكية مّزارة اميّاصٕت 5  
 

:حفظ و ااب و تسىيق منتجات الثروات المائية الحية :الرابعالفصب   
(: 09 )المادا   

نتجات اميائية يجب أن تكّن ىزِدة بحٕجة محفظ امصيد بصّرة صحية ِبحامة جيدة ِسائه نقه امي
  .فقط اميائيةامسّق عنٓ أن تكّن ٍذٌ امّسينة ىخصصُ منقه األحياء  إمٓامصيد  إنزالىن ىنطقة 
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(: 54 )المادا   
بعد أخذ  ٔإىعامجة األحياء اميائية ِحفظَا  أِىحٕت متصنيع  أِىصانع اِ ىعاىه  بإنشاءٔ يسيح 

.ىّافقة ىن امّزارة   
(: 52 )المادا   

يجب عنٓ اميصانع ِاميعاىه ِاميحٕت امقائية عنٓ تصنيع األحياء اميائية تزِيد امّزارة ببيانات 
  .تفصينية عن امينتجات اميصنعة ِطرق تصنيعَا ِحفظَا ِتسّيقَا سنّيًا 

 
:صناعة و صيااة وسائط و معدات الصيد :ال امسالفصب   
(: 51 )المادا   
بعد أخذ ىّافقة ىن امّزارة عنٓ  إِٔسائط ِىعدات امصيد  إلنتاجىصانع ِِرش  بإنشاءٔ يسيح 

.اإلنتاجىّاصفات ِىقاييس   
(: 53 )المادا   

ِرش ِصيانة ِسائط ِىعدات ِىحركات امصيد ىن قبه امجَات  إلقاىةيتً ىنح امترخيص امٕزو 
  .ِ اميياٌ زراعةاميختصة ِبعد امتنسيق ىع ِزارة ام

 
:ال نك الزراعي و الاروض :السادسالفصب   
(: 50 )المادا   

  :شرِط امحصّل عنٓ امقرِض في ىجال امصيد 
اميّافقة  آلخذامّزارة  إمٓاميراد تأىينَا  مألعيانٖ تقديً طنب ىرفق بُ ىّاصفات ِعرض أسعار  1

 عنيَا 
.امّزارةتٕك ِاسطة امصيد ىن اميّافقة عنٓ اى أِٖٖ تقديً صّرة ىن رخصة امصيد  2  
.ٖٖ تقديً صّرة ىن دفتر سجه امصياد  3  

  (: 55 )المادا 
  :كيفية تحديد كييات ِىعدات ِِسائه امصيد 

شبكُ خيشّىية في اميتر اميربع  طّمي (و111)ٖٖ يعطٓ مكه ِاسطة صيد كحد أقصٓ ىائة ىتر  1
.ىن ىساحة ِاسطة امصيد  

.صيد كحد أقصٓ عشر ىخادجيعطٓ مكه ِاسطة  ٖٖ  2  
.جرٖٖ يعطٓ مكه ِاسطة صيد صناعية كحد أقصٓ جٕث شباك  3  
.اجنين شباك شانشّٔ  أقصٖٖٓ يعطٓ مكه ِاسطة صيد كحد  4  
 ) رجرا جي (6)ٖٖ يعطٓ مكه ِاسطة صيد في اميتر اميربع ىن ىساحة امقارب كحد أقصٓ عدد ستة  5

  (سخاِي
.امّاسطةتتناسب ىع حجً  األسياكٕجتين كحد أقصٓ محفظ ٖٖ يعطٓ مكه ِاسطة صيد عدد ج 6  
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(: 56 )المادا   
تعتبر ىّافقة امّزارة عنٓ طنب تأىين ِاسطة صيد صناعية رخصة ىؤقتة محين تينك امّاسطة 

 إلىكانية
.تقدييَا منبنك امزراعي منحصّل عنٓ امقرض    

(: 57 )المادا   
تقدييَا منبنك امزراعي منحصّل عنٓ قرض بامنسبة  إلىكانية ىؤقتةتعتبر ىّافقة امّزارة رخصة 

 .منصياد امحرفي اميستجد 
 

:حماية الثروات المائية الحية :عالراب ال ـــــــاب  
 

(: 58 )المادا   
اميشاريع  إقاىةىن شرِط ٔ يجّز  األخرِْامتعنييات اميرعية  األنظيةبيا تتضينُ  اإلخٕلىع عدو 
عنٓ اميناطق امساحنية  األسياكىشاريع تربية  أِاميياٌ  تحنيُاريع امصناعية ىحه ىش أِ اإلنشائية

بعد تأكد امّزارة ىن عدو تأجر  إٔ اميطنّبامترخيص ِٔ يينح  ...بذمك ىن قبه امّزارة  قبه امترخيص
 .امحدِدسٕح بعد امتنسيق ىع  اميعنيةاميشاريع  إقاىةامبيئة امساحنية ىن 

(: 59 )المادا   
بعد ىّافقة امّزارة  إٔاميياٌ اميحنية منيينكة  إمٓ اميستّطنةاميائية غير  األحياءافة ك إدخاليينع 

.  
(: 64 )المادا   

يينع امصيد امتجاري مكافة أنّاع األحياء اميائية اميستّطنة اميتّاجدة في اميياٌ اميحنية منيينكة 
  .بيّافقة امّزارة  إٔ

(: 62)المادا   
أتجار في  أِجيع بيضَا  أِِامسٕحف  (عرائس امبحر ِامدٔفين  )بحرية ام تامحدييار صيد ظيح

مألغراض امعنيية عنٓ أن يتً امحصّل عنٓ ترخيص بذمك ىن امّزارة  إٔمحّىَا ِىنتجاتَا حظرًا باتًا 
عرضًا إمٓ ٍذٌ امحيّانات  يتً صيدٌ ىن ىا إعادةِعنٓ امصيادين  ..امّطنيةبامتنسيق ىع امَيئة 

 .امبحر 
  (: 61 )المادا 

بعد امحصّل عنٓ  إِٔاألحياء اميرجانية ِامقّاقع امبحرية ِأتجار فيَا  امزينةٔ يجّز صيد أسياك 
  .امّزارةترخيص ىن ٍذٌ 

(: 63 )المادا   
  ..ىياٌ امصرف امصحي في امبحر  أِاميصانع  أِاميختبرات  أِيحظر طرح فضٕت اميعاىه 
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ىحاميه تضر بحياة األحياء  أِأي سّائه  أِزيّت امسفن  أِمبترِمية ِكذمك اميّاد امكيييائية ِا
 . امساحنية منيينكة اميياٌعن  إبعادٍا أِقتنَا  إمٓامبحرية ىيا يؤدي 

  (: 60 )المادا 
نقه  أِفي امجزر امتابعة مَا  أِامناىية عنٓ سّاحه اميينكة  ِاألشجارٔ يجّز قطع األعشاب  

.امّزارة ٍذٌبعد أخذ ىّافقة  إٔة ِامتي تستفيد ىنَا األحياء امبحرية أي ىّاد عضّي أِاألتربة   
 

(: 65 )المادا   
 أِامتجريف عنٓ سّاحه اميينكة سّاء منجَات امحكّىية  أِامردىيات  أِٔ يسيح امقياو بامدفان 

.بعد أخذ ىّافقة امّزارة  إٔامخاصة   
(: 66 )المادا   

  .ياء اميائية في األىاكن ِاألِقات امتي تحددٍا امّزارة يينع امصيد في فترات تكاجر األح 
 

:الممنىعات و المحظىرات :ال امس ال ـــــــاب  
 

:وسائب و معدات الصيد :األو لفصب ا  

(: 67 )المادا   
ٖٖ  :فيَا أقه ىن  (امياجُ  )يينع امصيد بجييع أنّاع امشباك امتي فتحُ امعيّن   

  (بّصُ في كيس امجيع 2 أِسً  5 ) ألسياكم أمقاعيٖٖ شباك امجر  1
  (بّصُ في كيس امجيع  1.5 أِسً   3.8  ) .منربيان  أمقاعيٖ شباك امجر  2
  (.بّصُ في كيس امجيع  1.25 أِسً  3.2  )سطحي ٖ شباك امجر امتحت  3
  (بّصُ في كيس امجيع 1.75 أِسً  1.9 )  .ٖ شباك امجر سطحي 4
( بّصُ  2 أِسً   5 )  .ٖٖ امشباك امخيشّىية  5  
(بّصُ  2.5 أِسً   6.4 )  .اميحيطةٖ امشباك  6  
  (بّصُ 1.5 أِسً  1.3 ) . امزينةٖ امشباك اميحيطة مصيد أسياك  7
  .اميّجُ  أِامحٕجية امطبقات  أِٖ شباك امكنار  8
(بّصُ  2 أِسً  5 ) . أمشبكُأ ٖٖ امطبقة امّسطٓ ىن     

(بّصُ  3 أِسً  7.6  ) . نشبكةمب ٖٖ امطبقتان امخارجيتان   
  .امشانشّٔ مصيد أسياك امباغة ِامسردين  أِٖٖ امشباك امحنقية  9
( .بّصُ  2 أِسً  5 )  .أ ٖٖ فتحُ امجناح    

(.بّصُ  1.5 أِسً   3.8 )  .ِجدت إنب ٖٖ فتحُ امكتف   
( .بّصة  1.75 أِسً  1.9 )   .ج ٖٖ فتحُ امبطن   

(بّصُ 2.5 أِسً  6.4 ) .احنية ٖٖ امشباك امجيبية امس 11  
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(بّصُ  1.6 أِسً  1.5 ) .ٖٖ اميخدجُ  11  
. امتّنةمصيد سيك  امحنقيةٖٖ امشباك  12  
( .بّصُ  3 أِسً   7.6  )   .امجناحأ ٖٖ   
(.بّصُ  2 أِسً   5 )   .امبطنب ٖٖ   
( .بّصُ  1.51 أِسً   1.3 )  .ٖٖ امبنييُ  13  
(.بّصُ  1.75 أِسً  1.9 ).ٖٖ شباك امنشارٌ  14  
   (.بّصُ  2 أِسً  5 )امحظائر  أِاألحّاش  أِ امحابتةٖٖ امشباك  15
(.بّصُ  1.75 أِسً  4.4 ) (امسخاِي ِامقراقير  )ٖ امفخاخ  16  
(: 68 )لمادا ا  

.اميائية  باألحياءيينع امصيد بأية ِسينة تراٍا امّزارة ضارة   
(: 69 )المادا   

ِاميّاد  امكيياِيةامجياعية ِبامصعق امكَربائي ِاميتفجرات ِاميّاد  اإلبادةيينع امصيد بطرق 
. امساىة  
(: 74 )المادا   

    .ط فق ٌامسنا را امخيط يينع امصيد بجييع امّسائه منيتنزٍين ىا عد
 

                                                
   (: 72 )المادا 

بعد ىّافقة  إٔىعدات منصيد مً ترد في ٍذا امفصه  أِِسائه  أِٔ يسيح باستعيال أي شباك 
  .امّزارة عنيَا 

(: 71 )المادا   
أت ذمك تأي تعديه يتعنق بيّاصفات ِفتحات امشباك ِىعدات امصيد ىتٓ ار إجراءيحق مَذٌ امّزارة 

. 
 
:المناطق و الفترات :الثاايلفصب ا  

(: 73 )المادا   
  : ةتياآليينع امصيد في األىاكن 

.اميحيياتٖٖ  1  
.ٖٖ ىناطق امتجارب  2  
   .ٖ اميّانئ ِامييرات امبحرية  3
.ت امبترِمية ِامصناعية ئاٖٖ بامقرب ىن امينش 4  
  .اميختصةتحددٍا امجَات امحكّىية  أخرْت امعسكرية امساحنية ِأي ىناطق ئاٖٖ بامقرب ىن امينش5 
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(: 70 )المادا   
  .امة رداءة امطقس امشديدة ِامخطرة امبحر في ح إمٓمنزِل  يينع ا  

 
:ال ىص :السادس ال ـــــــاب  

 
:رخص ال ىص :الفصب األو    

(: 75 )المادا   
 أنيحق مكه ىّاطن ِىقيً  األخرِْامتعنييات اميرعية  األنظيةبيا تقتضي بُ  عدو اإلخٕلىع 

ارية اميفعّل صادرة منيينكة بعد حصّمُ عنٓ رخصة غّص س اإلقنيييةييارس امغّص في اميياٌ 
.امداخنيةامّزارة ِبعد ىّافقة امجَة األىنية بّزارة  ٍذٌىن   

(: 76 )المادا    
.ىدة  صٕحية رخصة امغّص منيّاطن ِمنيقيً سنة ِاحدة   

(: 77 )المادا   
ىن امّزارة حسب اميدة  ىؤقتةامحصّل عنٓ رخصة غّص  األبحاث إلعياليحق منخبراء ِامزائرين 

.امٕئحةٍذٌ تنطبق عنيُ ىّاد  أنمجَة امتابع مَا امخبير عنٓ اميطنّبة ىن ا  
(: 78 )المادا   

 ًٕ   .امحدِد سٕحبعد اخذ ىّافقة امّزارة ِ إٔامتصّير تحت امياء  أِٔ يسيح امغّص مي
(: 79 )المادا   

.امرخصةمنغرض امذي ىنحت ىن أجنُ ِاميّضح في  إٔٔ تستخدو رخصة امغّص   
(: 84 )المادا   

.اميعنيةيينع امغّص في األىاكن اميحظّرة امتي تحددٍا امجَات   
(: 82 )المادا   

امسٕىة ِٔ يجّز مُ  إلجراءاتضيانًا  ( آمفا ) امرايةيجب عنٓ امغّاص تحديد ىكان غّصُ باستخداو 
  . بعد اخذ ىّافقة ىن امّزارة إٔاستغٕل امحرِات اميائية امحية  أِاستخراج امشعاب اميرجانية 

(: 81 )المادا   
عن  إٔ ُامخرِج ىن أِيينع ىيارسة امغّص بصّرة انفرادية ِيجب عنٓ امغّاص عدو امدخّل منبحر 

.رجال امسٕح إشرافىن نظاو أىن امحدِد ِتحت  12امحدِد ِطبقًا منيادة  سٕحطريق ىراكز   
 

(: 83 )المادا   
ة استعيال أجَزة امغّص امذاتية فقط يجب عنٓ امغّاصين امحاصنين عنٓ رخصة غّص ىن امّزار
.ِكذمك عدو استخداو ىعدات امغّص ذات امدائرة اميغنقة   
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(: 80 )المادا   
.ِاحدٌسنة ٌ ىدة صٕحية رخصة اميدرب ِىساعد  

(: 85 )لمادا ا  
تنظيً رحٕت غّص جياعية  ِاألجنبيةٔ يجّز منفنادق ِامشركات ِاميؤسسات ِامَيئات امّطنية   
.امغّصة تنطبق عنٓ اميشاركين شرِط ىنح رخص أنىّافقة ىن امّزارة عنٓ  بعد أخذ إٔ  

(: 86 )المادا   
  .بعد امحصّل عنٓ ترخيص بذمك ىن امّزارة  إٔىراكز منتدريب عنٓ امغّص  بإنشاءٔ يسيح 
(: 87 )المادا   

امّزارة تحديد ِتتّمٓ  امحدِدسٕح ىن قبه  (امَّاية  )امغّص مننزٍة  ِأِقات أىاكنيتً تحديد   
  .امعنيية مألبحاث أِمٕستحيار  أِامغّص منصيد  ِأِقات أىاكن

(: 88 )المادا   
  :اآلتيةتينح امّزارة رخص امغّص ِفقًا منشرِط ِامطنبات       

.يكّن اميتقدو ٔئقًا طبيًا  أنٖٖ  1  
  .سنة  17يقه عيرٌ عن  أٖٖٔ  2
.مألصهىطابقة  قاىةاإل أِصّرة ىن امبطاقة امشخصية  إرفاقٖٖ  3  
.منيطابقة األصه إحضارصّرة شَادة غّص ىعترف بَا ىع  إرفاقٖٖ  4  
  .3 *2جٕجة صّر شيسية حديحة ىقاس  إرفاقٖٖ  5
ٖٖ تعبئة استيارة طنب امحصّل عنٓ رخصة غّص ِيؤخذ تعَد عنيُ بأنُ ىسئّل ىسئّمية كاىنة  6

األىن  أِدو امتزاىُ بتعنييات ِمّائح امغّص يتسبب فيَا منغير نتيجة ع أِتحدث مُ  إضرارعن أي 
  .ِامسٕىة

 
:رخص مدربي ال ىص و مساعديام : الثاايالفصب   
(: 89 )المادا   

  : اآلتيةتينح امّزارة رخص ىدربي امغّص ِىساعديًَ ِفقًا منشرِط ِامطنبات 
.سنُ  25يقه عيرٌ عن  أٖٖٔ  1  
ب ىعترف بَا دِميًا بحيخ ٔ يقه ىستّاٍا عن جٕجة نجّو ىساعد ىدر أِيحيه شَادة تدريب  أنٖٖ  2

.منيطابقة األصه ِإحضارصّرتَا  إرفاقمنيدرب ِنجيتين ميساعد اميدرب ىع   
.اميفعّلامنظاىية سارية  اإلقاىة أِصّرة ىن بطاقة األحّال  إرفاقٖٖ  3  
  .ىساعدٌ أِىّافقة خطية ىن امكفيه ميزاِمة ىَنة امتدريب عنٓ امغّص  إرفاقٖٖ  4
.كشف طبي يحبت خنٌّ ىن األىراض اميعدية أِ امسارية ِ اميعيقة ميَنة امتدريب -5  
. 3*2جٕجة صّر شيسية ىقاس  إرفاقٖٖ  6  

.ٌىساعد أِٖٖ تعبئة استيارة طنب امحصّل عنٓ رخصة ىدرب غّص  7    
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:إا اء مر ز تدريب غىص :الثالجالفصب   
(: 94 )المادا   

 
  :ىايني  إكيالامترخيص ىن امّزارة  ِإعطاؤٌكز متدريب امغّص ىر إلنشاءيشترط     
  .يكّن مديُ سجه تجاري منيعدات امبحرية ِامغّص  أنٖٖ  1
.يكّن مديُ ىكان ىناسب منتدريب امنظري ٔ يقه عن غرفة ِاحدة  أنٖٖ  2  
.ىدرب ٔ تقه ىؤٍٕتًَ عن نجيتين  ي ٖٖ تّفر ىدرب غّص ذِ جٕجة نجّو ِىساعد 3  
  .ِِسائه تعنييية منتدريب  إيضاح أجَزةٖٖ تّفر  4
.ٖٖ تّفر جَاز تعبئة اسطّانات امغّص ىطابق منيّاصفات امدِمية  5  
(امَيدرِستاتيكي  )ٖٖ تّفر جَاز فحص أسطّانات  6  
  :اآلتيٖٖ تّفر ىأ يقه عن عدد عشرين ىن ىعدات امغّص امذاتية منتدريب ِتشيه 7

جَاز امتنفس ٖٖ  خنجر امغّص ٖٖٖٖ ِسينة ىعادمة امطفّ ٖٖ  األجقالدىين ٖٖ حزاو قناع امّجُ ٖٖ زعانف امق
.امغّصص ٖٖ ساعة اىٕبس حياية امغّ  

  .ٖٖ تّفر ىناٍج تعنييية بامنغة امعربية ِأنجنيزية  8
.صّرة ىن ىؤٍٕت اميدربين ِاميساعدين ِنياذج ىن تّقيعاتًَ  إرفاقٖٖ  9  
.ىركز تدريب امغّص ِعنٓ امعاىنين فيُ  إنشاءامحدِد عنٓ  سٕح ىّافقة  إحضارٖٖ  11  
ٖٖ تّفير غرفة ضغط ِطبيب ىتخصص باميركز ميعامجة اميتدربين في حامة حصّل اختٕل ضغط في  11

  .جسً اميتدرب 
(: 92 )المادا   
  : اآلتيةيقّو ىركز تدريب امغّص باميَيات        

  .ٖٖ عقد دِرات تدريبية منغّص  1
  .نح شَادات امغّص بأنّاعَا ٖٖ ى 2
  .ٖٖ امكشف عنٓ صٕحيات ىعدات امغّص ِتجديدٍا  3
  .ِبيعَاٖٖ تأجير ىعدات امغّص  4
.ٖٖ تعبئة اسطّانات امغّص 5  
  .أختبار امَيدرِستاتيكي كه جٕجة سنّات عنٓ اسطّانات امغّص  إجراءٖٖ  6
امّزارة بذمك ِفي حامة أي تغيير  ِإبٕغ (حر اميسبح ٖٖ امب )ٖٖ تحديد ىّاقع امتدريب امعيني في  7

 في اميّقع تبنغ امّزارة 
.ِعٕج اميتدربين مديُ في حامة حصّل أي طارئ   إسعافٖٖ  8  
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:استزراع الثروات المائية الحية :السابع ال ـــــــاب  
        

:رخص مزارع األحياء المائية :الفصب األو    
(: 91 )المادا   

.ِىتابعتَااميائية  األحياءشراف عنٓ جييع ىشاريع تربية ِاستزراع تقّو امّزارة باأل  
(: 93 )المادا   

  :اآلتيةىائية ِفقًا منشرِط  أحياءىشرِع استزراع  إنشاءتينح امّزارة ترخيص 
اميائية ىّضحًا فيُ اسً  األحياءىشرِع استحياري في ىجال استزراع  إنشاءٖٖ تقديً طنب ترخيص  1

نبذة تفصينية عن  إمٓ باإلضافةاميستحيرة ِىجال نشاطَا ِجّانب أستحيار امذي تقّو بُ امجَة 
.تاريخ تنك اميقدىة منيشرِع   

تشتيه  أنٖٖ تقديً جٕث نسخ بامنغة امعربية مدراسة امجدِْ امفنية ِأقتصادية منيشرِع عنٓ  2
  :ىايني 

 
   ًٔ   :تحديد ىّقع ِىكان اميشرِع   :أِ
ِىدْ ىناسبة ٍذا اميّقع ٌ تنفيذيّضح بامدراسة ىّقع ِىكان اميشرِع اميقترح  أنجب أ ٖٖ  ي 

اميتعنقة  اإلنشائية مألعيالاميائية ِكذا ىٕئية ٍذا اميّقع  األحياءٔستخداىُ في ىجال استزراع 
  .كً 3ٔتقه اميسافة بينُ ِبين ىشرِع ىياجه عن   أنباميشرِع عنٓ 

اسة عنٓ ىعنّىات ِافية عن ىدْ صٕحية اميياٌ اميستخدىة ىن امناحية تشتيه امدر أن ٖٖٖ يجبب  
  .اميشرِعامكيفية في ىّقع 

.اميشرِع  إقاىةية مينطقة ئتشتيه امدراسة عنٓ امنّاحي اميناخية ِامبي أنج ٖٖ  يجب    
 امطرق،اميشرِع ىحه  إقاىةمينطقة  األساسيةامبنية تشتيه امدراسة عنٓ تفاصيه  أن ٖٖ يجبد  

.ِغيرٍاىياٌ امشرب  امكَرباء، أتصأت،  
اميشرِع اميعد  إقاىةيذكر بامدراسة ىكان أقرب ىشرِع ىياجه ِكً يبعد عن ىنطقة  أنٍٖ ٖٖٖٖ يجب 

.بامينطقة  منيياٌىصادر تنّث  أيةمُ امدراسة ِكذمك امتعرف بّجّد   
  .فقط  نيِع امساحامحدِد اىنيًا عنٓ ىكان ِىّقع اميشر سٕح ىّافقة  إرفاقِ ٖٖ يجب  
 

  :اميقترح استزراعَا  األنّاعتحديد   :  جانيا
تّفير  إىكانيةِىدْ  ُكر أسً بامنغة امعربية ِامٕتينية مننّع اميقترح استزراعذي أنأ ٖٖ يجب 
:امخارج ِتكاميفَا   أِِىصدرٍا سّاء ىن امداخه  األصنافمتنك   ُِامزر يعأىَات   
ِنّعيتُ ِىصدرة ِكذمك ىعدٔت  األسياك غذاءسة ىتطنبات اميشرِع ىن كر بامدراذي آنب ٖٖ يجب 

.استزراعَااميقترح  مألصنافائي ذامنيّ ِامتحّل امغ  
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  :تحديد امنظاو اميقترح مٕستزراع  :جامحًا  
  : اآلتيةتفصينية عن امتقنية امتي تستخدو في اميجأت  نبذةتشتيه امدراسة عنٓ  أنيجب 

  امحصاد ِ امتسّيق -6امفرز    -5امتغذية ٖ 4امتربية       أِٖ امتسيين 3ٖ امحضانة     2ٖ امتفريخ     1
 

:تحديد ىرافق ِ ىعدات اميشرِع:رابعاً   
 أِكر في امدراسة ىساحة األرض امتي سيقاو عنيَا اميشرِع سّاء عنٓ امشاطئ ذي أنٖٖٖ يجب     

  .امبحرداخه  أِبعيدًا عنُ 
في امدراسة حجً اميرافق ِاميعدات اميَية اميطنّبة منيشرِع ِامتي كر ذي أنٖٖٖٖٖ يجب    

ِىكان امصيانة  األسياك غذاءانة ِغرفة امتخزين ِىكان تصنيع ضستشتيه عنٓ ىحطة امتفريخ ِامح
  .بَاِاميعدات اميتعنقة  ِاإلدارةمك اميعاىه ذِامتبريد ِامتداِل ِك

مَّاء اميضخ في امساعة ِعدد اميضخات اميستخدىة كر في امدراسة كيية امياء ِاذي أنٖٖٖٖ يجب   
امطّارئ ىحه ىّمدات امكَرباء  إلعيالمك تفاصيه عن اميعدات اميّجّدة ذِك اإلنتاجيةِطاقتَا 

  .ِاميضخات أحتياطية 
دفعة  أِل إلنتاجت اميقترح قاميشرِع ِامّ إنشاءات إلتياوكر بامدراسة امزىن اميقرر ذي أنٖٖٖٖ يجب   

 أنكيا يجب  إنتاجيةخيس سنّات  ألِلاميستزرعة ِامكيية امتقديرية امتي تنتج سنّيًا  ياءاألحىن 
.سنّيًا منيشرِع اإلنتاجيةتشتيه امدراسة عنٓ امطاقة امقصّْ   

 
:امتسّيق  :خاىساً   

امينتجة ِىدْ تأجير  األسياكتشتيه امدراسة عنٓ ىعنّىات ىفصنة عن طريقة تسّيق  أنٖٖ يجب   
.امدراسة إعداداميّجّدة أجناء  األسعارامسّق عنٓ ِجّدٍا في   

  
  :تحديد امعاىنين باميشرِع :سادسًا  

ِعيال ىع ذكر  ِإداريينكر بامدراسة عدد امعيامة اميطنّبة متشغيه اميشرِع ىن فنيين ذي أنٖٖ يجب  
  .ىؤٍٕتًَ 

 
  :ِ أقتصادي امياميامتحنيه   :سابعاً 

.امٕزىةتحنيه ىفصه منجدِْ أقتصادية منيشرِع ِىصادر امتيّيه كر بامدراسة ذي أنٖٖٖ يجب     
:امبيئيةاميؤجرات  :جاىناً   
عتبار محياية امبيئة بينطقة كر أحتياطات اميّضّعة في أذتشتيه امدراسة عنٓ  أنٖٖٖ يجب   

  .اميشرِع 
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:الجمعيات التعاواية :الثامن ال ـــــــاب  
 

(: 90 )المادا   
رة قياو امجيعيات امتعاِنية منصيادين في ىناطق ِىدن امصيد حسب احتياج امينطقة ع امّزاجتش

  .ِأجتياعيةامدراسات أقتصادية  إجراءمنجيعية بعد 
(: 95 )المادا   

.اميشاريع منجيعية  أِمّيةتسًَ امّزارة في دعً امجيعيات فنيًا ِامتّجيُ ٔختيار   
(: 96 )المادا   

يعيات امتعاِنية منصيادين بينحًَ امتراخيص امٕزىة ميشاريع امجيعية بعد تقّو امّزارة بدعً امج
.امدراسة ِتحديد عدد امرخص امٕزىة منجيعية ىن قبه امّزارة   

(: 97 )المادا   
اميشاريع  ذتقّو امّزارة بدِر امينسق بين امجيعية ِامجَات ذات امعٕقة متأسيس امجيعية ِتنفي

  .كمذمامدراسات امفنية  ِإعداد
 

:اختصاصات و صالحيات وزارا الزراعة و المياه :عالتاس ال ـــــــاب  
 

(: 98 )المادا   
 ٍذٌ  حسب شرِط ىّاد أنّاعَااميائية ِرخص امغّص بجييع  األحياءرخص صيد ِاستحيار  إصدار

.ٕئحة ما  
(: 99 )المادا   
 ِإجراءِامخنيج امعربي  األحيرىراكز مندراسات ِامبحّث امبحرية في اميياٌ امسعّدية بامبحر  إنشاء

.اميسح امٕزو متقييً امحرِات امبحرية   
(: 244 )المادا   

.تشجيع أستحيار ِتّجيَُ بيا يتضين اميحافظة عني اميّارد امحيّية مَذا امقطاع   
(: 242 )المادا   

مٕزىة عن تشجيع ِتنظيً عينيات تيّيه امجيعيات امتعاِنية منصيادين بامقرِض اميامية ِاميعدات ا
  .امزراعيطريق امبنك 

(: 241 )المادا   
  .عنيَا فنيا   ِاإلشرافِتشجيع تكّينَا  األسياكىزارع تربية  إلقاىةتحديد اميناطق امبحرية امصامحة 

(: 243 )المادا   
.امتعنييات امخاصة بيعدات امصيد ِامتأكد ىن صٕحيتَا امفنية  إصدار  
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(: 240 )المادا   
ِامطرق امحديحة منصيد  األجَزةتدريب امصيادين ِامغّاصين عنٓ استخداو  عنٓ ىراكز اإلشراف
.ِامغّص  
(: 245 )المادا   
.بة ِصرف امتراخيص مذمك ذاميزارع امسيكية في اميياٌ اميحنية امع إنشاءتشجيع   
(: 246 )المادا   

.امصيد اميستعينة حامياً  ِأجَزةامعيه بكافة امطرق امييكنة عنٓ تطّير ِسائه ِطرق   
 

(: 247 )المادا   
  .امحدِد  سٕحبامتعاِن ىع امبنديات ِىراكز  اميصطادةامحرِات اميائية  ِإحصاءحصر  أعيالتنظيً 
(: 248 )المادا   

ىصانع ِىعاىه ِىحٕت تصنيع ِىعامجة امحرِات  إنشاءىّافقة ىبدئية عنٓ  بإعطاءتقّو امّزارة 
ىا جبت عدو  إذا إغٕقَاناعة ِامبنديات ِيحق منّزارة اميائية ِذمك بامتنسيق ىع ِزارة امتجارة ِامص
  .ِامصحيةصٕحية امينتجات اميصنعة ىن امناحية امفنية 

(: 249 )المادا   
 استحيار  سبه أفضه إمٓامبحّث ِامدراسات امعنيية ِامتطبيقية ِأقتصادية امتي تؤدي  إجراء

  .ِتنيية امحرِات اميائية امحية ِاميحافظة عنيَا 
(: 224 )ادا الم  

.اميائية  األحياءتحديد امفصّل امتي يحظر فيَا صيد   
(: 222 )المادا   

.اميائية  األحياءتحديد اميناطق امتي يحظر فيَا صيد   
(: 221 )المادا   

ِىعدات ِشباك امصيد ِِسائه حفظ ِتبريد امينتجات  أدِاتيحق منّزارة في أي ِقت امكشف عنٓ 
  .ِاميؤسساتادين امحرفيين ِاميستحيرين ِامشركات مدْ امصي اميستخدىةامبحرية 
(: 223 )المادا   

ىناطق بحرية  ( األفرادىن  أِىؤسسات  أِشركات  )ىنح امقطاع امخاص ِ اميياٌ يحق مّزارة امزراعة 
 .ِخٕفَا األسياكتربية  أحّاض ِإنشاءىياٌ ىحنية مغرض استغٕل ِتصنيع امحرِات اميائية  أِ

(: 220 )المادا   
اميائية في اميياٌ اميحنية  ِاألحياء األسياكتقّو امّزارة بتحديد عدد تصاريح ىشاريع ىزارع  

  .اميشاريع ٌع اميناسبة ِحاجة اميينكة ميحه ٍذقِاميياٌ امساحنية حسب اميّا
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(: 225 )المادا   
رِات ىجال استحيار امح فياألفراد ِ أاميؤسسات  أِاميينّح منشركات  اإلذنيحق منّزارة سحب 

.األذنجبت عجزًٍ عن امقياو بامعيه خٕل سنتين ىن تاريخ ىنح  إذااميائية امحية   
(: 226 )المادا   

امقرارات امٕزىة متنفيذٌ ِامتحقق فيَا  أِمّائحُ  أٍِذا امنظاو  أحكاوتتّمٓ امّزارة ضبط ىخامفات 
.امحدِد  سٕح ِتطبيق امجزاءات بامتنسيق ىع   

(: 227 )المادا   
ت اىصانع ِِرش صناعية ِصيانة ِسائط ِىعد إنشاءامّزارة اميّافقة اميبدئية عنٓ  تعطٓ

  .ِىحركات امصيد 
(: 228 )المادا   

ىن ىّاد ٍذٌ امٕئحة في نطاق  أكحرِ أامقرار امٕزو بتعديه ىادة  إصدارِ اميياٌ يحق مّزير امزراعة 
  .منيينكة اإلقنيييةياٌ نظاو صيد ِاستحيار ِحياية امحرِات اميائية امحية في امي

(: 229 )المادا   
امحدِد ىراقبة صٕحيات رخص امصيد ِامغّص ِِسائط ِىعدات  سٕح تتّمٓ امّزارة بامتعاِن ىع 

ِِزارة ِ اميياٌ ِطرق امصيد ِامغّص ِتطبق امنّائح ِامتعنييات امتي تصدر ىن ِزارة امزراعة 
  .امداخنية بَا امخصّص  

(: 214 )المادا   
 إمٓامصيادين ِامغّاصين اميينّعين ىن امنزِل  أسياءبتزِيد امّزارة بقّائً  امحدِدسٕح و يقّ

.فنية أِامبحر بسبب ىخامفات أىنية   
 
 

:الم الفات و الجزاءات :العاشر ال ـــــــاب  
 

(: 212 )المادا   
سة عشر يّىا ىن خي أكحربَذٌ امٕئحة  إميَاكه ىن يتخنف عن تجديد امرخص ِامتصاريح اميشار 

 ِإذاعن كه شَر تأخير عن اميّعد اميحدد منتجديد  (31)يعاقب بغراىة ىامية قييتَا جٕجّن لاير 
استخراج رخصة جديدة حسب ىّاد ٍذٌ امٕئحة  ُزادت ىدة امتأخير أكحر ىن سنة تنغٓ امرخصة ِعني

منجَة امصادر ىنَا  امتصريح أِامغراىة امّاجبة ميدة سنة ىامً يقً بتسنيً امرخصة  إمٓ إضافة
.خٕل صٕحيتَا ىبديا عدو رغبتُ بَا   

 
 
 



 

29 

(: 211 )المادا   
يعاقب  األخرِْامنّائح ِامقرارات  األنظيةامينصّص عنيَا في  األشدبامعقّبات  اإلخٕلىع عدو  

  :امتاميةاميّاد  إحدْكه ىن يخامف 
  ًٔ   . (79.75.42.32.29.27.12.5.4اميّاد  ) :أِ

.عنٓ خيسيائة لاير ِٔتقه عن ىائة لاير تزيدألبغراىة ىامية   
 

. (81.43.41.41) اميّاد  :جانياً   
.لايرلاير ِٔ تقه عن جٕجيائة  أمفبغراىة ىامية ٔ تزيد عنٓ   

 
. (91.86.85.62.61.59.52.51.51.39.11)اميّاد  :جامحاً   

.لاير أمفتقه عن  بغراىة ىامية ٔ تزيد عنٓ خيسة آٔف لاير ِٔ  
  

. 71.69.68.67.7اميّاد  :اً رابع  
  .لايرلاير ِٔ تقه عن خيسيائة  آٔفبغراىة ىامية ٔ تزيد عنٓ خيسة 

 
  66.65.64.61اميّاد  :خاىساً 

.لاير آٔفلاير ِٔ تقه عن خيسة  آٔفبغراىة ىامية ٔ تزيد عنٓ عشرة   
(: 213 )المادا   

ارتكاب نفس اميخامفة في كه ىرة  إمٓامعّدة  تضاعف امعقّبة اميبينة باميادة امسابقة في حامة
.لاير عن كه ىخامفة  آٔفِمكن بحيخ ٔ تزيد امغراىة اميضاعفة عنٓ عشرة   

(: 210 )المادا   
ذات أختصاص  األخرِْامتعنييات اميرعية امصادرة ىن امجَات امرسيية  باألنظية اإلخٕلىع عدو 

 سٕح امجزاء  أِيتّمٓ تطبيق امعقّبة  فانُٕئحة ما ٍذٌفان اْ ىخامفة مً ترد مَا عقّبة في 
ِامسٕىة ميزاِمي  األىنٔئحة  أِنظاو أىن امحدِد  )امحدِد حسب أنظية ِمّائح ِزارة امداخنية 

كانت ٍذٌ اميخامفة تتداخه ىع  ذاإِ (امغّص ِامصيد ِامنزٍة في اميياٌ امّطنية منيينكٖٖة 
مك ، ِفي جييع امحأت تبنغ امّزارة بيا تً اتخاذٌ عنٓ امّزارة فينسق ىعَا في ذ ٍذٌاختصاصات 
 .اميخامف 
(: 215 )المادا   

تعنييات  أِقرارات  أِِردت في مّائح  أينياتنغٓ ٍذٌ امٕئحة جييع ىا يتعارض ىعَا ىن أحكاو  
تُ امتي سبق ىنحَا اىعد أِِسائطُ  أِِرٍا دِن اميساس بتراخيص امصيد ِامغّص دسابقة مص
  .ِاألفرادمّزارة منيؤسسات ِامشركات ىن ٍذٌ ا
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