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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قــرار وزاري
رقـــم 2015/270
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة
لقانـون ال�صيـد البحـري وحمايـة الثـروة املائيـة احليـة
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و�إلــى الالئحة التنفيذيــة لقانون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائي ــة احلي ــة ال�ص ــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إلــى القــرار الــوزاري رقــم  2013/ 368بتحديــد مواقــع ال�صــيد ل�سفــن ال�صيــد احلرفــي
و�سفـن ال�صيـد ال�ساحلـي وتركيب �أجهزة التتبع على �سفن ال�صيد ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضـاف �إلـى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثـروة املائيـة احليــة
املــواد الآتيــة :
املــادة (  28مكـــررا ) 1
يحظـ ــر ا�ستخـ ــدام الأقفـ ــا�ص ( الـدوابــي �أو اجلراجي ــر ) ل�صي ــد الأ�سمـاك �إال بعـد احل�صـول
على ترخيــ�ص بذل ــك مـن ال�سلطــة املخت�صــة  ،علـى �أن يحــدد الرتخيــ�ص الرمــز والعالمــة
املميـزة لـها .
ويجب �أن يتوافق ا�ستخدام الأقفا�ص مع تو�صيات جلنة �سنة البحر فـي الوالية املعنية ،
ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام قان ـ ــون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية والئحته
التنفيذية .
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املــادة (  28مكـــررا ) 2
يحظر ا�ستخدام الأقفا�ص ( الدوابي �أو اجلراجري ) فـي مواقع ال�شعاب املرجانية ومناطق
منــو �أ�شج ــار القــرم والأخــوار ومداخلهــا ومواقــع �شبــاك ال�صياديــن الثابتة ( املنا�صـب )
وموانئ ال�صيـ ــد البح ــري واملواقـ ــع البحري ــة املحميـ ــة واملواقــع البحري ــة املحظـ ــور ال�صيـ ــد
فيهـ ــا والتي حتددها ال�سلطة املخت�صة �أو جهة االخت�صا�ص .
املــادة (  28مكـــررا ) 3
يجب على �سفن ال�صيد احلرفـي و�سفن ال�صيد ال�ساحلي و�سفن ال�صيد التجاري ا�ستخدام
الأقفـ ــا�ص ( الدوابــي �أو اجلراجي ــر ) عل ــى م�سافـ ــة ال تقـ ــل عـ ــن ( )12اثن ــي ع�ش ــر مي ــال
بحريا من ال�شاطئ  ،وعمق ال يقل عن ( )50خم�سني مرتا .
املــادة (  28مكـــررا ) 4
يحظـر علـى ال�صياديـن و�سفن ال�صيـد حيـازة الأقفـا�ص ( الدوابــي �أو اجلراجيـر) املخالفـة
للموا�صفات املن�صو�ص عليها فـي املـادة ( 28مكــررا  ) 5من هذا القرار .
املــادة (  28مكـــررا ) 5
يجـب على املرخـ�ص لـه با�ستخـدام الأقفـا�ص ( الدوابـي �أو اجلراجيـر ) االلتـزام باملوا�صفات
وال�ضوابط الآتية :
� - 1أن تكـ ــون الأقفــا�ص م�صنوعـ ــة مــن م ـ ــواد غيـ ــر م�ض ــرة بالبيئ ــة البحري ــة
وفقا ملــا حتدده ال�سلطة املخت�صة .
� - 2أال يزيد قطر قاعدة القف�ص ذي ال�شكل ن�صف الدائري على ( )300ثالثمائة
�سنتيمتـر �أو �أحـد �أ�ضـالع قاعـدة القفـ�ص مـن الأ�شكـال الأخـرى على () 150
مائــة وخم�سيـن �سنتيمتـرا .
� - 3أال يزيد ارتفاع القف�ص على ( )150مائة وخم�سني �سنتيمرتا .
� - 4أن يحتــوي القفــ�ص على فتحــة دائريــة ال يقــل قطره ــا ع ــن ( )10ع�ش ــرة
�سنتيمت ــرات م ــن اجله ــة املقابل ــة ملدخ ــل القف ــ�ص تخ�صــ�ص خلــروج �صغــار
الأ�سم ــاك .
 - 5عدم تغطية القف�ص ب�أي مواد �أخرى �أو عمل �أي �إ�ضافات على القف�ص تغري
من موا�صفاته .
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 - 6و�ضع وتثبيت الرمز والعالمة املميزة وال�صادرة من ال�سلطة املخت�صة ب�شكل
حمكم فـي مكان بـارز فــي كـل قفـ�ص مـن الأقفـا�ص امل�صـرح با�ستخدامهـا ،
كمـا يجـب و�ضـع عالمـة طافيـة علـى القف�ص مثبتا عليها البيانات اخلا�صة
بالرتخي�ص .
 - 7التقيد با�ستخدام العدد امل�صرح به من الأقفا�ص  ،والإبالغ عن عدد الأقفا�ص
التــي يت ــم فقده ــا  ،ويج ــوز لل�سلط ــة املخت�ص ـ ــة من ــح ت�صري ــح ب ــدل فاق ــد
بعـد �إثبات ذلك .
املــادة (  28مكـــررا ) 6
يحدد الرتخي�ص العدد امل�صرح به من الأقفا�ص �سنويا لكل قارب و�سفينة �صيد مع مراعاة
الآتــي :
 - 1قوارب ال�صيـد احلرفـي  :احلــد الأق�صـى امل�صـرح بــه (� )40أربعــون قف�صــا
لكــل قــارب .
� - 2سفـن ال�صيــد احلرف ــي  :احلـد الأق�ص ــى امل�صـرح بــه ( )75خم�ســة و�سبعــون
قف�صا لكل �سفينة .
� - 3سفـن ال�صيـد ال�ساحلي  :احلـد الأق�صــى امل�صرح بـه ( )75خم�ســة و�سبعــون
قف�صـا لكـل �سفينـة .
� - 4سفـن ال�صيــد التجــاري  :احلــد الأق�ص ــى امل�ص ــرح ب ــه ( )100مائــة قف ــ�ص
لكــل �سفينــة .
املــادة الثانيــــة
علـى �أ�صحــاب قــوارب و�سفــن ال�صيــد احلرف ــي و�سفــن ال�صيــد ال�ساحلــي والتجــاري توفـيـق
�أو�ضاعهـم مـع �أحكـام هـذا القـرار خـالل �سنـة مـن تاريـخ العمـل بـه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1437 / 1 / 8 :هـ
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