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 ــــــــ

 كخرتانهجُخ ادلش
 االيٍ انغزائي ٔانثشٔح احليٕاَيخيٍ جلُخ انضساػخ ٔانشٖ ٔ
 انزششيؼيخٔٔادلٕاصَخ ٔانشئٌٕ انذسزٕسيخ  اخلطخٔيكبرت جلبٌ انطبقخ ٔانجيئخ، 

 ــــــــ

 

 انذكزٕس سئيس جمهس انُٕاةادلسزشبس األسزبر انسيذ 
ة و لػر  لنةػة  لزر  ػمػف تقريػر  لمنةػة  لمشػتركة  ،مػ  ذػذ  ،أتشرؼ باف أقدـ لسيادتكـف ،،،تحية طيبة وبعد

لنػػػػاف  لطاقػػػػة و لبيوػػػػة،  لةطػػػػة و لمو زةػػػػة و لشػػػػووف  لدسػػػػتورية لحيو ةيػػػػة ومكاتػػػػ  و المػػػػف  ليػػػػذ وة و ل ػػػػرو   
برنػاء  ،حماية وتةمية  لبحير ت و ل ػرو   لسػمكية مشروع قاةوفب قر ر رويس منمس  لوزر ء،  ف  لتشريعيةو 

  لتفضؿ بعرضة  مى  لمنمس  لموقر.
مقػرر   حتياطيػا ل ػػا  ،لػػقرلػقر  بػد  لفتػاح مقػرر  ألػميا، و لسػػيد  لةاو / ،وقػد  ةتػارتةة  لمنةػة  لمشػػتركة

 فيه  ماـ  لمنمس.
 ٔرفضهٕا سيبدركى ثقجٕل فبئق االدرتاو ،،،

 
 سئيس انهجُخ ادلشرتكخ                                                                                                    

 ْشبو احلصشٖ                                                                                                    
 88/6/8282    تحريرً  فى

 
 

     (8رقـ )  لتقرير          
 مشروع قاةوف مقدـ مف  لحكومة
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 رقشيش انهجُخ ادلشرتكخ
 يٍ جلُخ انضساػخ ٔانشٖ ٔااليٍ انغزائي ٔانثشٔح احليٕاَيخ

سئيس جمهس  قشاسػٍ ، انزششيؼيخٔجلبٌ انطبقخ ٔانجيئخ، اخلطخ ٔادلٕاصَخ ٔانشئٌٕ انذسزٕسيخ ٔيكبرت 
 ٔرًُيخ انجذرياد ٔانثشٔح انسًكيخمحبيخ  انٕصساءمبششٔع قبٌَٕ

 ــــــــ

مػػػف لنةػػػة   لػػػى  لمنةػػػة  لمشػػػتركة ،8229مػػػف يوليػػػو  7أحػػػاؿ  لمنمػػػس بنمسػػػته  لمعقػػػود  بتػػػاري  
 لشػػووف و  لةطػػة و لمو زةػػة  ،لنػػاف  لطاقػػة و لبيوػػة لزر  ػػة و لػػر  و المػػف  ليػػذ وة و ل ػػرو   لحيو ةيػػة ومكاتػػ  

حمايػة وتةميػػة  لبحيػر ت و ل ػرو   لسػػمكية  قػر ر روػػيس منمػس  لػوزر ء بمشػػروع قػاةوف ، لتشػريعيةو  لدسػتورية 
 لدر سته و  د د تقرير  ةه لعرضة  مى  لمنمس  لموقر.

 لةامس مف  لفلؿ  لعاد   الةعقاد  ةالؿ دور لةظره  نتما اً  أربعة  شر قدت  لمنةة  لمشتركة 
 8282/،/8،9،22 ، 84/8،،8،،9،22،8،،، 86،87/2، 82/22/8229  ري و بت لتشريعة  ألوؿ 

 .بمشروع  لقاةوفذ ت  للمة فة حضور كافة  لن ات  لمعةية 
مشروع  لقاةوف ذ ته  لى  لمنةة  لمشتركة  2/8282/،2وقد أحاؿ  لمنمس بنمسته  لمعقود  فة 

مف  لالوحة  لد ةمية لممنمس، فة ضوء تمسؾ  لحكومة بمشرو ات  لقو ةيف  * (282إ مااًل لحكـ  لماد  )
 86ري  بتو   نتما اً  أحد  شرقدت  لمنةة  لمشتركه  لتة لـ تفلؿ ب ا  ل يوة  لتشريعية  لسابقة، حيث  

 88/6/8282ركة بتاري  ت نتما ى  لمنةة  لمش رحض، 8،24،88/6/8282 ،8/،،2،8، 87/2،
 ميه فة لورته  لة اوية وو فقت وزير  لزر  ة و ستلالح  ألر ضة   لسيد  لقلير لسيد  ألستاذ 

 .  لمعروضة بالليية  لمعدلة
 -دضش  اجزًبػبد انهجُخ يُذٔثًب ػٍ احلكٕيخ انسبدح :كًب 

 االساضٗ:ػٍ ٔصاسح انضساػخ ٔاسزصالح 
 . لزر  ة لم رو   لسمكيه و لحيو ةية و لد نةة ةاو  وزير         د. ملطفى إبر ذيـ  للياد   

 رويس منمس إد ر   ل يوة  لعامة لتةمية  ل رو   لسمكية         لالح  لديف بدو  مليمحى         د.
 .سابقا  ل رو   لسمكيةرويس منمس إد ر   ل يوة  لعامة لتةمية       د. ةالد أحمد  لسيد 

 لتةمية  ل رو   لسمكية.ةاو  رويس  ل يوة  لعامة        د.  ماد ولفى  زيز
 . لشووف  لقاةوةية ب يوة  ل رو   لسمكية             ماد  لسيد يسر   .د
 رويس  إلد ر   لمركزية لمتةمية و لمشرو ات.                                لشحات . لاـ  فيفىأ
 مدير  اـ  لملايد.         مناذد                                 لالح  اطؼ  ـ.

 مدير  اـ  لبحير ت بال رو   لسمكية.    ـ. محمود  بد  للمد توفيؽ
  يوة  ل رو   لسمكية.بمستشار قاةوةى         أ.  حمد إبر ذيـ  ابديف 

                                                           
*
يوما التالية الفتتاح دور االنعقاد األول من كل فصل تشريعى، بمشروعات يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خالل الخمسة عشر  

 القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.
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 ػٍ ٔصاسح ادلٕاسد ادلبئيخ ٔانشٖ: 
 .رويس ذيوة  للرؼ         بد  لكريــ.  اشور ر غ  

 رويس إد ر  مركزية لمتابعة  للرؼ.        ـ. محمد  لعبسى سالـ
 .رويس  إلد ر   لمركزية لمتابعة وتقييـ شبكات  للرؼ   محمد  بد لسمي  حسف  ـ.

 مدير  اـ  لتةطيط و الست مار.          ـ.  بد  لر زؽ محمد  بد  لةبى 
 .رويس  إلد ر   لمركزية للياةة  لمنار   لماوية         طارؽ  و د إبر ذيـ ـ.
  .رويس  إلد ر   لمركزية لتوزي   لمياه              محمد  ل ةد وي  حمد  ـ.
 .رويس  الد ر   لمركزية لمشووف  لقاةوةية                             محمد أحمد ـ.

 ٔاإلصالح االداسٖ:ػٍ ٔصاسح انزخطيط ٔادلزبثؼخ 
 .باحث أوؿ                                      د  بد  لمنيدذةد سعي أ. 
 .باحث                                                     بد  لسالـ ديةا محمد أ. 
 .باحث                     بى                                       أ. ةد   لزغ 
 ٔصاسح اإلسكبٌ ٔاجملزًؼبد انؼًشاَيخ اجلذيذح:ػٍ 
 .مستشار  لوزير لشووف  لمتابعة و لمشرو ات و لمر فؽ         أسامة حمد   بد  لو حد. د
 .مدير  اـ  لمساحة بن از دمياط  لنديد  و لمةلور   لنديد              رضا  لبدرو   سرحاف  .ـ

 انصذٗ:ػٍ انششكخ انقبثضخ دليبِ انششة ٔانصشف 
 .ةاو  رويس منمس إد ر   لشركة  لقابضة                             بد  لمطم  ممدوح  مار  .ـ

 .مدير إد ر   لبيوة                           د. محمد  بد  لمولى  مى              
 . اـ شووف  لبيوةقاوـ بأ ماؿ مدير                                    د. محمود محمد فؤ د      

 .ةبير ذةدسى بالشركة  لقابضة                             ملطفى زكريا ملمحى .لو ء
 .رويس قطاع  للرؼ  للحى بالدق مية                                 لالح  لديف  بد  هلل    .ـ

 ػٍ ٔصاسح انذفبع:
   .ن از مشرو ات  لةدمة  لوطةية                              ذشاـ أبو بةدور        .  ميد

 .ذيوة  لقضاء  لعسكر                                         ميد. تامر  لسيد سميماف 
 قو ت حرس  لحدود.        ميد. ذي ـ  حمد سيد

 ذيوة  لقضاء  لعسكر .           مقدـ. محمد سعيد  بد  لحفيظ
  لشركة  لوطةية لم رو   لسمكية.                                    لسيدر ود. إسالـ ةور  لديف 
 :ػٍ ٔصاسح انذاخهيخ

  لماوية.  لمسطحات لبيوة و شرطة ل  إلد ر   لعامة                           لو ء. متولى ذكى متولى  
  . لمسطحات  لماوية إلد ر   لعامة لشرطة  لبيوة و              لدي                   مىحمد .لو ء    
  لشووف  لقاةوةية.قطاع                                        طه   محمد .  سامه  ميد   
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 ػٍ ٔصاسح انؼذل:
 . ضو قطاع  لتشري                 مستشار. سيد شعر و 

 .قطاع  لتشري  ضو                      شرؼ  بد  لماند. مستشار
 : ػٍ ٔصاسح ادلبنيخ
 .مدير  اـ بقطاع مو زةات  ل يوات و لوحد ت  القتلادية          مى أ.  مى  و د

  رويس إد ر  مركزية لمو زةة  ل يوات  القتلادية.        أ. أحمد  بد هلل  مى 
 : ػٍ ٔصاسح انُقم

 .قؿ  لة ريلة لعامة   يوة لإد ر  رويس منمس             لو ء أ .ح / شعباف محمد  بد لسالـ           
 . لبحرية لمالحة  لسالمة  لملرية  يوة لإد ر  رويس منمس         لو ء  بحر  / حسيف ملطفى  لنزير       

 .رويس  الد ر   لمركزية لمتفتيش  لبحر              لمو ء / حساـ  بد  لمطيؼ                    
 مدير  لرقابة  لة رية.             ـ. حمد  حمد ف 

 .مدير  اـ  إلد ر   لعامة لمشووف  لقاةوةية و لتحقيقات  لبحرية            محمود محمد  بد  لعاؿ أ.
 .مدير  اـ  لشووف  لفةية و لتفتيش  لبحر         حسيف أحمد حسيف ـ.
 .حر طاع  لةقؿ  لبق لمشرؼ  مى  لمو ةى  لتةللية         ذشاـ  لشةاو  ـ.

 مةقؿ  لة ر .ل ل يوة  لعامة        ـ. زكى  لسيد محمد 
 مةقؿ  لة ر .ل  ل يوة  لعامة       . كـر  لديف سميماف محمد أ

  لبحرية. لمالحة لسالمة  لملريه   يوةإد ر   لتفتيش  لبحر  بال         ـ. محمد ر ضى إبر ذيـ  
 ػٍ ٔصاسح انسيبدخ:

 مسا د  لوزير لشووف  لمةشات  لفةدقية و لسياحية.                 لعالى مليمحى أ.  بد  لفتاح
 . لفةادؽ  لعاومةتر ةيص  اـ  مدير         حناجيوسؼ أ. محمد 

  لتقييـ و لرلد  لبيوة.  اـ مدير                                أ. محمد رشاد  بد  لرحمف 
 . لتفتيش  مى  لفةادؽمدير  اـ             امر  بر ذيـ  مى أ. محمد

 ػٍ ٔصاسح انجيئخ:
 . لوز ر مستشار                    ةفة أبو  لسعودد. كو ر ح

 .رويس قطاع حماية  لطبيعة               بد  لرحمفد. محمد سالـ 
 رويس قطاع ةو ية  لمياه.              د. ملطفى محمد مر د 

 . إلد ر   لبيوية رويس قطاع               ـ. ةسريف محمد باز
 .مدير إد ر   لبحير ت                 سيد ـ. ة ى سامى

 .رويس  إلد ر   لمركزية لةو ية  لميا                  سميـ محمد ـ.  ماةى
 .مدير  لشووف  لقاةوةية بقطاع حماية  لطبيعة                    مةتار حمد أ. محمود 
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 .مدير  اـ ةو ية  لمياه                        بكر .  ةعاـ مناذدأ
 .ة ةلاوى شووف قاةوةي                  ؿ . باسـ محمد نما

 ػٍ ٔصاسح انصذخ ٔانسكبٌ:
 .مدير إد ر  لحة  لبيوة                                            لسيد ةير  د. إبر ذيـ 

 .مدير  اـ لحة  لبيوة                                       محمد إبر ذيـ  بد  لرحيـ د.
 ػٍ ٔصاسح انزًُيخ احملهيخ: 

 قطاع  لشووف  لقاةوةية.           حمد  دلى إبر ذيـ                            .  لمستشار
 لموز ر . لمستشار  لقاةوةة                             لمستشار. أبو  لوفا  بد  لمحسف يوسؼ 

 .قطاع  لتةطيط و لتةمية  لريفية و لحضرية                                 محمد حسف  لشي        أ.

 .قطاع  لشووف  لقاةوةية                           بد  لكريـ محمد  بد  لكريـ أ.
 :ٔصاسح انزؼهيى انؼبىل ٔانجذث انؼهًٗػٍ 

 .قاوـ بأ ماؿ رويس  لمع د  لقومة لعمـو  لبحار و لملايد           د. شوقى ذكى سب                        
 .ذيوة  لقومية لإلستشعار  ف بعد لعموـ  لفضاءرويس             د. محمد بيومى زذر ف

 . لفضاءال يوة  لقومية لإلستشعار  ف بعد لعمـو ب أستاذ     محمد د. محمود حسيف
 .رويس قسـ  مـو  لبحار                    لكفر و   بكر  لسيد د. سامح

 .أستاذ بالمع د  لقومة لعمـو  لبحار و لملايد          د. رضو ف ناد  لر   بد  هلل                     
 أستاذ متفرغ بالمع د  لقومى لعمـو بحار  لملايد.        أ. محمد رضا  مى ةشار                         

 :ػٍ ٔصاسح انجرتٔل
  إلةتاج وتةمية  أل ماؿ.مسا د مدير  اـ                                   دغيديمحمد  مى  لديف أ. 
 رويس قسـ باألماةة  لعامة.                                            حسيفحسيف  إسما يؿ أ. 
 .باألماةة  لعامةمدير إد ر                                                  نماؿ  مى أبوسري أ. 

 باإلد ر   لمركزية لألماةة  لعامة. ةلاوى             أ. محمد محمود إسما يؿ 
 لألماةة  لعامة. ةلاوى باإلد ر   لمركزية                                  أ.أحمد محسف طعيمة       

 ػٍ ٔصاسح انكٓشثبء ٔانطبقخ ادلزجذدح:
 .رويس قطاع  لةطوط بمةطقة  لدلتا شركة ةقؿ  لك رباء          ةدس/  بده أحمد  بد  لعاطى شبؿ لم

 .مدير  اـ                     ألستاذ/ أحمد  بد  لعزيز  رفة
 ػٍ ٔصاسح االرصبالد:

 .مستشار  لوزير لمشووف  لقاةوةية                لمستشار/ نوزيؼ إدو رد
 ػٍ انهجُخ انؼهيب نإلصالح انزششيؼٗ:

 . ألميف  لعاـ لمنةة  لعميا لإللالح  لتشريعى          لمستشار. نماؿ أبو زيد 
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  ضو  ألماةة  لفةية لإللالح  لتشريعى.                  لمستشار. ضياء  ابد
  ضو  ألماةة  لفةية لإللالح  لتشريعى.             لمستشار. سيد محمد  مر

 . ضو  ألماةة  لفةية لإللالح  لتشريعى            لمستشار.  شرؼ  بد  لماند  بد  لرؤوؼ 
 . ضو  ألماةة  لفةية لإللالح  لتشريعى       حمد                لمستشار.  اطؼ  مر م

 ْيئخ ساليخ انغزاء:ػٍ 
 منمس إد ر   ل يوة  لقومية لسالمة  ليذ ء. رويس              د. حسيف مةلور

 . ل يوة  لقومية لسالمة  ليذ ء         د.  يماف حممى  طا
 ػٍ االحتبد انزؼبَٔٗ نهثشٔح ادلبئيخ:

 .رويس  إلتحاد  لتعاوةى لم رو   لماوية       أ. محمد محمد  لفقى                                 
 .لم رو   لماوية يسرويس منمس إد ر  نمعية  لسو              مرزوؽ وض محمد أ.

 . إلتحاد  لتعاوةى لم رو   لماوية               أ.  بد  لعزيز  بد هلل 
دكابو انذسازٕس ٔانالئذاخ ادلشفقخ ثّ ٔاسزؼبدد َظش أ (1)َظشد انهجُخ ادلشرتكخ يششٔع انقبٌَٕ ٔادلزكشح االيضبديخ 

 ٔاطهؼذ ػهٗ انقٕاَني ٔانقشاساد اجلًٕٓسيخ االريخ:انذاخهيخ نهًجهس 
 .29،7لسةة  48قاةوف  لعقوبات رقـ  -
 .29،8لسةة  2،8 لقاةوف  لمدةة رقـ  -
 .2942لسةة  242قاةوف  إلنر ء ت  لنةاوية رقـ  -
 .2944لسةة  28،قاةوف  لحنز  إلد ري رقـ  -
 .2946لسةة  22قاةوف  لمالحة  لد ةمية رقـ  -
 بإلد ر قاةوف  لنمعيات  لتعاوةية. 2946لسةة  27، لقاةوف رقـ  -
 .2962لسةة  87قاةوف  لتعبوة  لعامة رقـ  -
 بشأف  ل يوات  لعامة. ،296لسةة  62 لقاةوف رقـ  -
 .2966لسةة  ،4قاةوف  لزر  ة رقـ  -
 فة شأف  لمةشآت  لفةدقية و لسياحية.  ،297لسةة  2 لقاةوف رقـ  -
 بشأف  لمو زةة  لعامة لمدولة. ،297لسةة  ،4ـ  لقاةوف رق -
 بشأف تةظيـ  إلد ر   لمحمية. 2979لسةة  ،، لقاةوف رقـ  -
 بشأف  لمحاسبة  لحكومية. 2982لسةة  287 لقاةوف رقـ  -
 بحماية ة ر  لةيؿ و لمناري  لماوية مف  لتموث. 2988لسةة  8، لقاةوف رقـ  -
  لمحميات  لطبيعية.بشأف  ،298لسةة  228 لقاةوف رقـ  -
 بشأف تعاوةيات  ل رو   لماوية. ،298لسةة  ،28 لقاةوف رقـ  -

                                                           
 مرفق بالتقرير. (1)
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 بإلد ر قاةوف ليد  ألسماؾ و الحياء  لماوية وتةظيـ  لمز رع  لسمكية. ،298لسةة  ،28 لقاةوف رقـ  -
 بإلد ر قاةوف  لر  و للرؼ. ،298لسةة  28 لقاةوف رقـ  -
 اف سالمة  لسفف.فة ش 2989لسةة  8،8 لقاةوف رقـ  -
 بإلد ر قاةوف  لتنار   لبحري. 2992لسةة  8 لقاةوف رقـ  -
 فة شأف بعض  الحكاـ  لمتعمقة بأمالؾ  لدولة  لةالة. 2992لسةة  7 لقاةوف رقـ  -
 بإلد ر قاةوف  لبيوة. ،299لسةة  ، لقاةوف رقـ  -
 فة شأف  لمو ةئ  لنافة و لتةللية. 2996لسةة  2 لقاةوف رقـ  -
 .8226لسةة  82قاةوف  لةدمة  لمدةية  للادر بالقاةوف رقـ  -
 .8228لسةة  288قاةوف تةظيـ  لتعاقد ت  لتة تبرم ا  لن ات  لعامة رقـ  -
 بإةشاء مركز  لزر  ات  لتعاقدية. 8224لسةة  ،2قر ر رويس  لنم ورية بالقاةوف رقـ  -
 ة  لعامة لمشرو ات  لتعمير و لتةمية  لزر  ية.فة شأف  ل يو 2974لسةة  869قر ر رويس  لنم ورية رقـ  -
 بإةشاء  ل يوة  لعامة لتةمية بحير   لسد  لعالى. 2978لسةة  82،قر ر رويس  لنم ورية رقـ  -
 بإةشاء  ل يوة  لعامة لتةمية  ل رو   لسمكية. ،298لسةة  292قر ر رويس  لنم ورية رقـ  -
 بتحديد  لمسطحات  لماوية. ،298لسةة  64،قر ر رويس  لنم ورية رقـ  -
بػػػدمل  ل يوػػػة  لعامػػػة لتةميػػػة بحيػػػر   لسػػػد  لعػػػالى بال يوػػػة  لعامػػػة  8227لسػػػةة  72قػػػر ر روػػػيس  لنم وريػػػة رقػػػـ   -

 لمشرو ات  لتعمير و لتةمية  لزر  ية.
 -ذ ت  للمة بمشروع  لقاةوف  لمعروض وذى  مى  لةحو  لتالى: و لقر ر ت ستحضرت  لمنةة ةظر بعض  لقو ةيف كما 
  ل يوة  لعامة لمتةمية  لسياحية. بتةظيـ 2992لسةة  ،7،قر ر رويس  لنم ورية رقـ  -
 ألر ضػػى  لممموكػػة ممكيػػة ةالػػة للػػالح  ل يوػػة  لعامػػة  بتحديػػد ،822لسػػةة  628قػػر ر روػػيس  لنم وريػػة رقػػـ  -

 لمتةمية  لسياحية.
  لعربية.ر بشأف ةريطة تةمية أر ضى نم ورية مل 8228 لسةة 68قر ر رويس  لنم ورية رقـ  -
 تةظيـ  ستةد ـ وساوؿ  لدف   ليير ةقد .بإلد ر قاةوف  8229لسةة  28 لقاةوف رقـ  -
 .وف  الست مارقاةبإلد ر  8227لسةة  78 لقاةوف رقـ  -

أدىل ثّ انسبدح يُذٔثٕ احلكٕيخ يٍ إيضابدبد رإسد انهجُاخ ٔفٗ ضٕء يب داس يف اجزًبػبرٓب يٍ يُبقشبد ٔيب 
 -ادلشرتكخ رقشيشْب ػهٗ انُذٕ انزبىل :

 .مقدمة      
 : فمسفة مشروع  لقاةوف وأذد فه. أوال

  لمالمح  ألساسية لمشروع  لقاةوف.  اةيا:
  لتعديالت  لتة  دةمت ا  لمنةة  لمشتركة  مى مشروع  لقاةوف  لمعروض.:  ال ا
 : رأ   لمنةة  لمشتركة.ر بعا



8 
 

 :يقذيخ
 لدسػتور  لملػر  ةلولػػًا تمػـز  لدولػة بحمايػة بحارذػػا وشػو طو ا وبحير ت ػا وممر ت ػا  لماويػػة  فػردأ

لما ل ا مف قيمة  ومحميات ا  لطبيعية وحظر  لتعد   مي ا أو تمو  ا أو  ستةد م ا فيما يتةافى م  طبيعت ا
سػػػ ـ مر بػػػى وحضػػػاةات طبيعيػػػة لالسػػػماؾ ت لبحيػػػر ت  لشػػػمالية و لد ةميػػػة  كػػػوف  قتلػػػادية وسػػػياحية وبيويػػػة

لتةظػػػيـ لػػػيد  ألسػػػماؾ  ،298لسػػػةة  ،28بةلػػػي  كبيػػػر فػػػة  إلةتػػػاج  لسػػػمكى وقػػػد لػػػدر  لقػػػاةوف رقػػػـ 
باةشػاء  ل يوػة  ،298لسػةة  292و الحياء  لماوية وتةظيـ  لمز رع  لسمكية  ػـ لػدر  لقػر ر  لنم ػور  رقػـ 

 سػػػتيالؿ  لبحيػػػر ت وتةظػػػيـ حمايػػػة تػػػولى مسػػػوولية تةميػػػة  ل ػػػرو   لسػػػمكية و ت ػػػرو   لسػػػمكية ل لعامػػػة لتةميػػػة  ل
حػرؼ  لمةالفػة  ل لسمكية و لعمؿ  مػى تطػوير حػرؼ  للػيد ومةػ   ةتشػار و لمز رع مةاطؽ  لليد و لمر بى 
مسػاحات ا  تقمػصو  حالػة  لبحيػر ت  لملػريةتالحػظ فػة  ألوةػة  ألةيػر  تػرد   وقػد و لضار  بال رو   لسػمكية

 . لسمكة  اإةتانن  معدالت  وتر 
 وضػػا  اأ لمشػػروع  لقػػومى لتطػػوير  لبحيػػر ت  لملػػرية وبحػػث لسياسػػية  لقيػػاد     طمقػػتومػػف  ػػـ  

  لوضػػ  فػػة  ال تبػػار  لحفػػاظ  مػػى حقػػوؽمػػ    ل ػػرو   لسػػمكيةوتةميػػة ايػػة و   ادت ػػا إلػػى سػػابؽ   ػػدذا وحم
مر  ػػػا   لبعػػػديف  النتمػػػا ة و للػػػةا ات  لقاومػػػة  مي ػػػا و  لعػػػامميف فػػػة منػػػاؿ لػػػيد  ألسػػػماؾ و   للػػػياديف
 لمةظمػػة ل ػػذ  ر ت  لتػػة ظ ػػرت بتطبيػػؽ  لقػػو ةيف يػػتشػػري  لمعالنػػة نميػػ   لسػػمبيات و ل  لػػد ر   ، و و لبيوػػة
ف  امػًا و لػبحت ةلولػ ا ى  مػى لػدورذا أك ػر مػف ةمسػة و ال ػي لتػة مضػو  لػر ذف فػة  لوقػت   لشأف

تشػػن  و بػػر مل تةميت ػػا مػػف قػػوض  لمسػػطحات  لماويػػة لمبحيػػر ت وت  تضػػعؼ مػػف  لرقابػػة  مػػى غيػػر ر د ػػة 
مياذ ا و إلفالت مف  لعقػا   ثيتمو و   رتكا   لمةالفات و ال تد ء  مى شو طو اديف  مى عتمةالفيف و لمل 

 . لقاةوةة
ليات حماية  لبحير ت ومسػطحات ا ح مشروع  لقاةوف  لمعروض لتحديد آومف  ـ ناءت أذمية طر  

و لعمػػػؿ  مػػػى تةميت ػػػا باتبػػػاع  ألسػػػالي   لحدي ػػػة  لماويػػػة وشػػػو طو ا وتةظػػػيـ محػػػاور قطػػػاع  ل ػػػرو   لسػػػمكية 
  لملر . لقومة محاور  القتلاد  م ؿ  حد لمحفاظ  مى ذذه  لمو رد  لطبيعية  لتة ت  

 -: ٔأْذافّ فهسفخ يششٔع انقبٌَٕ ادلؼشٔض -أٔالً :
  لملػػػػػرية ات مشػػػػػروع  لقػػػػػاةوف  لمعػػػػػروض فػػػػػة تحقيػػػػػؽ  لحمايػػػػػة  لفعالػػػػػة لمبحيػػػػػر تغايػػػػػتتبمػػػػػور 

  تةمية  ل ػرو   لسػمكيةو ومسطحات ا وشو طو ا كوة ا أحد  لمو رد  لطبيعية ذ ت  ألذمية  القتلادية و لبيوية 
يعيػػة و رو ت ػػا  لطب حمايػػة  لبحيػػر ت ظػػؿ قلػػور  ألنػػر ء ت  لمتبعػػة فػػةفػػة كافػػة  لمسػػطحات  لماويػػة  مػػف

 مػى نػر وـ  لتعػد   مػى مسػطح ا   لعقوبػات  لمقػرر  وضػعؼ ألحكػاـ  لمةظمػة لشػووة ا وتضػارب ا  وتةا ر
أد   لػة  المػر  لػذي  و فتقار ةشاط  الستزر ع  لسمكى لةظاـ قاةوةى دقيؽ يس ـ فة تحقيػؽ أذد فػه  لماوى

  لعديد مف  لمشكالت تم مت فة  التة:
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وتةازع تمؾ  لن ات  ،بكؿ مف  لبحير ت و ل رو   لسمكيةتعدد  لن ات  لتة تباشر  الةتلالات  لمتعمقة *
وتةظػػيـ  ،حمايػػة  لبحيػػر ت وتةميت ػػابفيمػػا بية ػػا بشػػأف مباشػػر  تمػػؾ  الةتلالػػات ةالػػة فيمػػا يتعمػػؽ مة ػػا 

 وتةمية  ل رو   لسمكية.وحماية و ستيالؿ   لليد مباشر ةشاط 
*تضار   لقو  د  لقاةوةيػة  لمةظمػة لالةشػطة  لمرتبطػة باسػتيالؿ  لبحيػر ت وتةميت ػا وحمايػة وتةميػة  ل ػرو  

 يحوؿ دوف تحقيؽ  لةلوص  لقاةوةية  لقاومة لمياية  لتة لييت مف  نم ا. لسمكية مما 
 .*قلور  إلنر ء ت  لمتبعة فة شأف حماية  لبحير ت وما تحتويه مف  رو ت طبيعية

* فتقاد ةشاط  الستزر ع  لسمكة لةظاـ قاةوةة دقيؽ وحاسـ يحكـ ذلؾ  لةشاط ويساذـ فػة تحقيقػه الذد فػه 
 ةالة مايرتبط بتطوير وتةمية  ل رو   لسمكية.

 لمةالفات  لمتعمقة بمباشػر  لنسامة    لعقوبات  لمقرر  لنر وـ  لتعد   مة  لبحير ت و رو ت ا، * دـ تةاس
 ل رو   لسمكية ةالة ةشاط  لليد. ألةشطة  لمرتبطة با

ومف  ـ ناء مشروع  لقاةوف  لمعروض اللد ر تشري  نديد يحدد محاور وسبؿ حمايػة  لبحيػر ت 
يضـ فة تشكيمه كافة  لن ات ذ ت  كيافدوف غيرذا مف  لمسطحات  لماوية وتةمية  ل رو   لسمكية و ةشاء 

و ت ػػا  لطبيعيػػة وتةميػػة قطػػاع  ل ػػرو   لسػػمكية  للػػمة و الةتلػػاص فػػة شػػأف حمايػػة  لبحيػػر ت و سػػتيالؿ  ر 
 :مف ةالؿ تحقيؽ  ألتةوذلؾ  و الستزر ع  لسمكة

ستيالؿ  لبحير ت و ل رو   لسمكية. .2  توحيد  لقو  د  لقاةوةية  لمةظمة لألةشطة  لمرتبطة بتةمية وحماية و  
سػػتيالؿ  .8  لبحيػر ت و ل ػرو   لسػػمكية، توحيػد  لن ػات  لتػػة تباشػر  إلةتلالػات  لمتعمقػػة بحمايػة وتةميػة و  

و لقضػػػاء  مػػػى تةػػػازع  الةتلػػػاص بػػػيف تمػػػؾ  لن ػػػات فيمػػػا بية ػػػا وذلػػػؾ بإةشػػػاء ن ػػػة موحػػػده تباشػػػر تمػػػؾ 
 تلالات دوف غيرذا وتكوف ل ا  ل يمةة  مى ذلؾ.إلة 
بوضػ  ةظػاـ قػاةوةى طبيعيػة لتػؤتى  مارذػا  ل  ػا رو تشػأف حمايػة  لبحيػر ت و تةظيـ  إلنر ء ت  لمتبعة فػة  .،

 فة تحقيقه ألذد فه ةالة ما يرتبط بتطوير وتةمية  ل رو   لسمكية. ويس ـدقيؽ وحاسـ يحكـ ذلؾ 
رتكػػا   لمةالفػػات  لمتعمقػػة بمباشػػر   .، تحقيػػؽ  لػػردع  لعػػاـ و لةػػاص و لحيمولػػة دوف  لتعػػد   مػػى  لبحيػػر ت و  

 ةالة ةشاط  لليد. ألةشطة  لمرتبطة بال رو   لسمكية 
 -ادلؼشٔض: ثبَيًب: ادلاليخ األسبسيخ دلششٔع انقبٌَٕ 

ونػاء  لبػا  ماد  مقسمة  مى أربعػة أبػو    (69) شتمؿ مشروع  لقاةوف  مى  رب  مو د  لد ر و
 - آلتة: و  مو د مشروع  لقاةوف فحوقد تضمةت  ل اةى فة سب  فلوؿ 

 إلصذاسد ايٕا
 ( مػى  ػػدـ  الةػالؿ بقػاةوف  لمػاد   ألولػػىةلػت  )و لعمػػؿ  ،298لسػةة  228يعيػة رقػػـ  لمحميػػات  لطب

روػػػػيس  ر ت  لتػػػػة يلػػػػدر بتحديػػػػدذا قػػػػر رً  مػػػػفحكػػػػاـ  لقػػػػاةوف  لمر فػػػػؽ فػػػػة شػػػػأف حمايػػػػة وتةميػػػػة  لبحيػػػػبأ
 الستزر ع  لسمكى  لتػة يلػدر بتحديػدذا قػر ر مػف روػيس  وأر ضة لنم ورية وكافة  لمسطحات  لماوية 

    لسمكية.منمس  لوزر ء فة شأف حماية وتةمية  ل رو 
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 ( بأف يلدر رويس منمس  لوزر ء  لالوحة  لتةفيذية ل ذ   لقاةوف ةالؿ ستة أشػ ر  لماد   ل اةيةتقضى )
مف تاري   لعمؿ به كما يلدر  لقػر ر ت  لمةفػذ  لػه ويسػتمر  لعمػؿ بػالمو وح و لقػر ر ت  لقاومػة حاليػًا  لتػة 

 . لتةفيذية لمقاةوف  لالوحةتتعارض ةلول ا م   حكاـ  لقاةوف  لمر فؽ لحيف لدور ال
 لػد ر قػاةوف لػيد  ألسػماؾ با ،298لسػةة  ،28(  مى  لياء  حكاـ  لقػاةوف رقػـ  لماد   ل ال ة) ةلت

ليػاء أحكػاـ قػر ر   ،298لسػةة  292س  لنم وريػة رقػـ روػي  تو ألحياء  لماوية وتةظيـ  لمز رع  لسمكية و  
حيػر  ةشػاء  ل يوػة  لعامػة لتةميػة ببا 2978لسػةة  82، رقـ  ل رو   لسمكية وةشاء  ل يوة  لعامة لتةمية إب

 لعامػػػػة  بال يوػػػػةبػػػػدمل  ل يوػػػػة  لعامػػػػة لتةميػػػػة بحيػػػػر   لسػػػػد  لعػػػػالى  8227لسػػػػةة  72رقػػػػـ و  لسػػػػد  لعػػػػالى 
  لزر  ية.لمشرو ات  لتعمير و لتةمية 

  فػػة  ليػػـو  بػػه  لنريػػد   لرسػػمية ويعمػػؿةشػػر ذػػذ   لقػػاةوف فػػة   اللػػد رمػػف مػػو د (  لمػػاد   لر بعػػة)تػػةظـ
 تاري  ةشره. لتالى ل

 يٕاد يششٔع انقبٌَٕ
  انجبة األٔل: جٓبص محبيخ ٔرًُيخ انجذرياد ٔانثشٔح انسًكيخ

  ن ػاز " وتةمية  لبحير ت و ل رو   لسػمكية تسػمى ةشاء ذيوة  امة  قتلادية لحماية بإ( 2) تقضى  لماد
رويس منمس  لوزر ء مقره ويتب   ال تبارية بالشةلية  يتمت  "، حماية وتةمية  لبحير ت و ل رو   لسمكية

  ومكات  د ةؿ نم ورية ملر  لعربية. وله أف يةشئ فروع لرويسى  لقاذر  
   ذػػػد ؼ  لن ػػػاز فػػػة منػػػاؿ حمايػػػة وتةميػػػة و سػػػتيالؿ  لبحيػػػر ت وبو غيزذػػػا وشػػػو طو ا ( 8)تحػػػدد  لمػػػاد 

لن ػػاز رسػػـ  لسياسػػة  لعامػػة لحمايػػة  لبحيػػر ت يتػػولى  و وحمايػػة وتةميػػة  ل ػػرو   لسػػمكية و الحيػػاء  لماويػػة 
 لد ر  لمو فقات  مى إقامػة  لمشػرو ات ذ ت  لةفػ   لعػاـ  لتػة تقػـو و  مف  لتموث،وبو غيزذا وشو طو ا 

بتةفيػػػذذا  لن ػػػات  ألةػػػر  فػػػة حػػػدود  ةتلالػػػ ا  ذ  كػػػاف مػػػف شػػػأة ا  قتطػػػاع أنػػػز ء مػػػف  لبحيػػػر ت أو 
أةشػػػاء شػػػركة ةػػػذ رأ  ن ػػػاز  لبيوػػػة فػػػة ذػػػذ   لشػػػأف و بعػػػد أ بو غيزذػػػا أو كػػػاف مػػػف شػػػأة ا تمويػػػث مياذ ػػػا

منػاؿ حمايػة وتةميػة  لبحيػر ت فة مساذمة أو أك ر بلور  مةفرده أو باالشتر ؾ م   ليير ب دؼ  لعمؿ 
قامػػػة  لتعػػػاوف مػػػ   ل يوػػػات  لدوليػػػة ،  لمشػػػرو ات  لتنريبيػػػة و لةموذنيػػػة و ل ػػػرو   لسػػػمكية و سػػػتيالل ا و  

فاقيػات  لتعػاوف  لفةػة حماية وتةمية  لبحير ت و ل رو   لسمكية وفقًا لمػا تقضػى بػه  تو إلقميمية فة مناؿ 
معػػػروض في ػػػا  مػػػى  لسػػػمطة  قتػػػر ح مشػػػرو ات  لقػػػو ةيف ذ ت  للػػػمة و بػػػد ء  لػػػرأي فػػػة  لو القتلػػػادي، 

 ريعية. لتش
  ف روػػيس مػػ مػػى تشػػكيؿ منمػػس إد ر  ن ػػاز حمايػػة وتةميػػة  لبحيػػر ت و ل ػػرو   لسػػمكية  (،) ةلػػت  لمػػاد

 ف وز ر ت )  لدفاع،  لد ةمية ،  لزر  ة و ستلالح  يفرويس  لن از ومم م غير تةفيذ  و ضوية ةاو 
 ألر ضى ،  لبيوة ،  لمو رد  لماوية و لػر  ،  لتةطػيط و لمتابعػة و أللػالح  إلد ر ،  السػت مار ،  لتةميػة 

و لمر فػػؽ و لمنتمعػػات  لعمر ةيػػػة  السػػػكافو  لمحميػػة،  لسػػياحة،  لةقػػؿ ، لماليػػػة،  لتعمػػيـ و لبحػػث  لعممػػى، 
 قػر ر  لنديد ( و الستعاةة ب ال ة مف ذو   لةبر  فة مناؿ  ةتلاص  لن از ويلدر روػيس  لنم وريػة
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بتعيػػيف روػػػيس منمػػس إد ر   لن ػػػاز وأ ضػػػاوه بةػػاء  مػػػى  ػػػرض مػػف روػػػيس منمػػػس  لػػوزر ء لمػػػد   ربػػػ  
ةاوػ  روػيس منمػس  إلد ر   معاممت ـ  لمالية  مى أف يحػؿسةو ت قابمة لمتنديد لمر  و حد  ويحدد  لقر ر 

 .اته حاؿ غيابة أو ونود ماة  لديةويس فة مباشر  نمي   ةتلالمحؿ  لر 
 بػػأف منمػػس إد ر   لن ػػاز ذػػو  لسػػمطة  لعميػػا  لم يمةػػة  مػػى شػػووف  لن ػػاز وتلػػريؼ  (،) لمػػاد  ضػػى تق

 ػػد د ةطػػط  مػػى أف يةػػتص  لمنمػػس بإفػػه لتحقيػػؽ أذد أمػػوره ووضػػ   لسياسػػة  لعامػػة و تةػػاذ  لقػػر ر ت 
نػػػػر ء ت تةفيػػػػذذا و  تمادذػػػػا، و وبػػػػر مل أةشػػػػطة  ل در سػػػػة  لتشػػػػريعات  لمتعمقػػػػة بحمايػػػػة وتةميػػػػة ن ػػػػاز و  

 لبحيػر ت و ل ػرو   لسػمكية و لمو فقػة  مػى  ةشػاء فػروع لمن ػاز و  تمػاد  ل يكػؿ  لتةظيمػى لمن ػاز و  ػػد د 
وغيرذػا  ،وضػ  الوحػة ةظػاـ لمعػامميف بالن ػاز لماليػة و إلد ريػة و   لمو وح  لد ةمية  لمتعمقة بالشووف  لفةية

قبوؿ  لمةح و لتبر ات و ل بات و لمو فقػة  مػى و  مو فقة وز ر   لمالية  لعامة بعد  ةذ مف  لمو وح  لتةظيميه
قػروض فػة منػاؿ تحقيػؽ أغػر ض مشروع  لمو زةػة  لسػةوية و لحسػابات  لةتاميػة و لقػو وـ  لماليػة و قػد  ل

 ف  لن از مف مز ولة ةشاطه.كمقر ر  لتعاقد ت و لتلرفات  لتة ت   از، و  لن 
  نتماع منمس  إلد ر  بد و  مف رويسة مر  و حد   مى  ألقؿ كؿ شػ ر   (8، 7،  6،  4)ةظمت  لمو د

مػس  إلد ر  لالةعقػاد فػة من ةد غيا   لرويس أو ةاوبػة د ػو  لمن از وينوز لمرويس أو  لمدير  لتةفيذي 
يكػػوف  النتمػػاع لػػحيحًا إال بحضػػور  م ػػى أ ضػػاوه  مػػى  ألقػػؿ وتلػػدر  لقػػر ر ت  وال  ور ر حالػػة  لضػػ

 مى يرنح  لناة   لذ  فيه  لرويس ،   اللو تبأغمبية ألو ت أ ضاوه  لحاضريف وفى حالة تساو  
 يكوف لمن از مدير تةفيػذ  وةاوػ و از أماـ  لقضاء وفى لالته باليير ، ن ؿ  لمدير  لتةفيذي  ليم أف 

أو أك ر يلدر بتعية ـ قر ر مف رويس منمس  لوزر ء لمد  أرب  سةو ت قابمة لمتنديد لمر  و حد  ويحػدد 
طػة وسياسػة منمػس  إلد ر  ويكػوف متابعػة ةب لمدير  لتةفيذي لمن ػاز  معاممت ـ  لمالية ، ويةتص لقر ر 
 أماـ  لمنمس  ف سير أ ماؿ  لن از  لفةية و إلد رية و لمالية. مسووالً 

 مو زةػػػات  ل يوػػػات  ػػػد دذا  مػػػى ةمػػػط  بػػػأف لمن ػػػاز مو زةػػػة مسػػػتقمة يػػػتـ  (22، 22،  9) تقضػػػى  لمػػػو د
 لماليػػة لمدولػػة وتةت ػػى   لسػػةة  يػػة القتلػػادية بعػػد أةػػذ رأ  وز ر   لماليػػة وتبػػدأ  لسػػةة  لماليػػة لمن ػػاز ببد

 مػػو رد  لن ػػاز، وتتكػػوف ويكػػوف لمن ػػاز حسػػا  بالبةػؾ  لمركػػز  ضػػمف حسػػا   لةز ةػة  لموحػػد  بة ايت ػا
 لدولة فة  لمو زةة  لعامة مف مساذمات وحلػيمة  لرسػـو و لير مػات ومقابػؿ  لةػدمات  هما تةلل مف

و ل بػػات  لتػػة يبرم ػػا منمػػس  إلد ر  أو  لمػػةح  ت لتػػة يقػػدم ا  لن ػػاز لمييػػر و لقػػروض و لمػػةح و لتبر ػػا
قيػػات  لدوليػػة و اوػػد  سػػت مار أمػػو ؿ  لن ػػاز و إل اةػػات و ل بػػات  لتػػى تػػـ  تاحت ػػا لمن ػػاز بمقتضػػى  التفا

وحلػػػػيمة إد ر  و سػػػػتيالؿ  لبحيػػػػر ت ومػػػػو ةئ  للػػػػيد ومو ردذػػػػا وأي مػػػػو رد أةػػػػر  يحػػػػددذا منمػػػػس إد ر  
 متيػػاز  ػػاـ  مػػى أمػػو ؿ  لمػػديف فػػة ةفيػػذ أغػػر ض إةشػػاوه ، وتكػػوف لمسػػتحقات  لن ػػاز  لماليػػة  لن ػػاز لت

ةػػػػر  ػػػػد   لملػػػػروفات  لقضػػػػاوية أابقة  مػػػػى أي  متيػػػػاز مرتبػػػػه  لمبػػػػالق  لمسػػػػتحقة لمةز ةػػػػة  لعامػػػػة وسػػػػ
  إلد ري. إنر ء ت  لحنز  تةاذ سبيؿ  قتضاء حقوقه و لضر و  و لرسـو ويحؽ لمن از فة
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   بتزويػد  لن ػاز  محافظػات ونميػ   لن ػات ذ ت  للػمةنميػ   لػوز ر ت و لملػالح و ل (28)ألزمت  لماد
بما يطمبه مف بياةات و حلاء ت ودر سات تتعمؽ بحمايػة وتةميػة  لبحيػر ت و ل ػرو   لسػمكية و السػتزر ع 

 بسرية  لبياةات  لمحدد  بالقو ةيف  لمةتمفة. ؿ لسمكى بما ال ية
   تةفيػػػذً  لػػػه مػػػوظفيف  لقػػػاوميف  مػػػى تةفيػػػذ  حكػػػاـ ذػػػذ   لقػػػاةوف و لقػػػر ر ت  للػػػادر   ل (،2)مةحػػػت  لمػػػاد

و للػػادر بتحديػػدذـ قػػر ر مػػف وزيػػر  لعػػدؿ بالتةسػػيؽ مػػ  روػػيس  لن ػػاز لػػفة مػػأمور   لضػػبط  لقضػػاوى 
  ةتلال ـ وتكوف متعمقة بأ ماؿ وظيفت ـ. بالةسبة لمنر وـ  لتة تق  فة دو ور

 محبيخ انجذرياد ٔرُظيى انصيذيف شأٌ  -انجبة انثبَٗ:
ي ػا ةبةلوص مشروع  لقػاةوف لتوضػيح معا بار ت و أللفاظ  لو رد  لتعريفات لنمي   لع (،2)تةاولت  لماد  

 يؤد  إلى ةمؿ فة إنر ء ت  لتطبيؽ.تفسير ةلوله قد  أي  لتباس فة  لمقلود  بلور  محدد  لمة 
 -:سجؼخ فصٕل جبءد ػهٗ انُذٕ اآلرٗأَضٕٖ انجبة انثبَٗ يٍ يششٔع انقبٌَٕ ػهٗ 

 حماية  لبحير تشأف  لفلؿ  ألوؿ : فة 
  لبحيػػر ت وبو غيزذػػا أو  لبػػرؾ  لةاضػػعة  مػػفتنفيػػؼ أو ردـ أي مسػػاحات ( 24،26)  لمادتػػافحظػػرت 

لألغػػػر ض ألشػػػر ؼ  لن ػػػة  إلد ريػػػة  لمةتلػػػة و لتػػػة يلػػػدر بتحديػػػدذا قػػػر ر مػػػف روػػػيس  لنم وريػػػة إال 
حيػػػاز  أو  سػػػتعماؿ أيػػػه آالالت أو معػػػد ت أو أدو ت رفػػػ   لميػػػاه د ةػػػؿ وحظػػػر  لقوميػػػة و لمةفعػػػة  لعامػػػة 

 لبحير ت أو بو غيزذا أو  مى شو طو ا أو  آلر ضى  لممموكة لألفر د  لتة تيطي ا  لميػاه وتكػوف متلػمة 
بالميػػػػاه  لملػػػػرية إال بتػػػػرةيص  لن ػػػػة  إلد ريػػػػة  لمةتلػػػػة  مػػػػى أف تحػػػػدد  لالوحػػػػة  لتةفيذيػػػػة شػػػػروط 

نر ء ت  لد ر   لترةيص. و  
  إةشػػاء  لنػػزر أو  لنسػػور أو  لسػػدود بػػالبحير ت وبو غيزذػػا   ػػدـ نػػو ز مػػى  (28، 27)  لمادتػػافةلػػت

وشػػو طو ا أو تحػػويط أيػػة مسػػاحة ماويػػة مة ػػا إال لحمايػػة  ألر ضػػى  لزر  يػػة و لعقػػار ت مػػف طييػػاف ميػػاه 
ات ػػا فػػة ر ػػى  سػػتيالؿ نػػزر  لبحيػػر ت وبو غيزذػػا ومر ح و ػػدـ نػػو ز لبحيػػر ت و ةشػػاء  لمػػز رع  لسػػمكية 

 لتعد  بػأ  شػكؿ مػف  ألشػكاؿ  مػى كافػة  ألر ضػى  لةاضػعة ألشػر ؼ  حظرو ،  لماشية وليد  لطيور
أو إقامػػػة  يػػة مةشػػػأت أو إنػػر ء أيػػػة أ مػػاؿ أو ممارسػػػة أيػػة أةشػػػطة  مػػى  ألر ضػػػى   ا سػػتياللو  لن ػػاز 

 إلد ريػػة  لمةتلػػة  مػػى أف تحػػدد  لالوحػػة   لن ػػةإال بتػػرةيص   لو قعػػة د ةػػؿ حػػـر  لبحيػػر ت وبو غيزذػػا
نر ء ت إلد ر  لتر  لتةفي  .ةيص ذية شروط و  

 تةظيـ  لليدفى  - لفلؿ  ل اةى:
  ته لملػيد أف يكػوف مرقمػًا  مػى  مى كؿ مرك  مةلص لمليد قبؿ مباشر  (82،29)تاف  لمادأونبت

 لرقـ و لعالمة ح برقـ مسمسؿ و المة تبيف درنة  لمرك  و لن ة  لملرح له بالليد في ا ويوض ناةبيه
 ػػدـ نػػو ز قيػػاـ مالػػؾ  لمركػػ  بتيييػػر و  ، مػػى نػػاةبة شػػر ع  لمركػػ  طبقػػًا لألوضػػاع و لةمػػاذج  لمقػػرر 

قرر   مى أف تحدد معالم ا أو مقاسات ا إال بمو فقة  لن ة  إلد رية  لمةتلة وفقًا لمضو بط و لمعايير  لم
نر ء ت  لترقيـ و لن ة  لمةتلة بذلؾ بياةات و  لالوحة  لتةفيذية  نر ء ت  لتييير.و     ضو بط ومعايير و  
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  مر  ػػا   إلضػاء  لػػياًل ضػرور  مػف مشػػروع  لقػاةوف ضػػو بط تشػييؿ  لمركػػ  و  (88،82)حػددت  لمادتػػاف
 لمحػدد  فػة  إل الةػات  لتػة تلػدر مػف حس  قو ةيف  لمالحة و لبعد  ف  لممر ت و لمةػاطؽ  لممةو ػة 

 ز إرسػػاء أو  ػػدـ نػػو قػػًا لممسػػافات  لمحػػدد  باإل الةػػات، و  ل يوػػة  لملػػرية لسػػالمة  لمالحػػة  لبحريػػة وف
ةػػاطؽ  لممةػػوع  للػػيد في ػػا إال فػػة  ألحػػو ؿ  إلضػػطر رية  لةانمػػة  ػػف  لظػػروؼ تسػػيير  لمركػػ  فػػة  لم

 ألرو ح أو  لممتمكػػات و مػػى روػػيس  لمركػػ  إبػػالغ  ذقػػا لنويػػة أو ةمػػؿ فػػة  لمركػػ  أو  لقيػػاـ بأ مػػاؿ إة
 بالظروؼ  لطاروة و اللتز ـ بما يلدر مف تعميمات. لبحر  مركز  التلاؿ 

 مى  دـ نو ز قياد  مرك   لليد إال لمف يحمؿ مف مشروع  لقاةوف ( ،8،،86،84،8) ةلت  لمو د 
و لملػػػرية لسػػػالمة  لمالحػػػة  لة ػػػري شػػػ اد  ت بػػػت لػػػالحيته لملػػػيد بالميػػػاه  لبحريػػػة مػػػف ذيوتػػػة  لةقػػػؿ 

 لمةاطؽ و لفتر ت  لممةوع  لليد في ػا أو  للػيد بػالطرؽ و ألدو ت  لممةػوع   لليد فىال ينوز  لبحرية و 
 لليد ب ا  مى أف تحدد  لالوحة  لتةفيذية ضو بط تعييف  لمةاطؽ و لفتر ت  لممةوع  لليد في ا و لطػرؽ 

  لن ػةتحديد وأدو ت  لليد  لممةوع  ستةد م ا فة  مميات  لليد وتحديد  لحاالت  لمست ةا  مف ذلؾ و 
ب ػػا أو ممةػػوع  مػػرةصونػػود شػػباؾ أو أدو ت غيػػر  ة بإلػػد ر  لقػػر ر ت  لمتعمقػػة بػػذلؾ ،وحظػػر لمةتلػػ

حظػر لػيد أو بيػ  أو  للػيد، و  مو قػ  ز  ذػذه  آلالت و ألدو ت فػةحيػاوحظػر  لليد ب ا  مى  لمركػ  
ا حيػػػاز  أسػػػماؾ أو أحيػػػاء ماويػػػة أةػػػر  فػػػة حالػػػة طازنػػػة أو منمػػػد  أو منففػػػة أو مممحػػػة تقػػػؿ أطو ل ػػػ

حظر طحػف و وأحنام ا  ف  ألطو ؿ و ألحناـ  لتة يلدر بتحديدذا قر ر مف  لن ة  إلد رية  لمةتلة 
 أو  لر  ألسماؾ بنمي  أحنام ا إال بترةيص مف  لن ة  إلد رية  لمةتلة.

 لميػػاه  لبحريػػة إال  فػػىمػػف مشػػروع  لقػػاةوف ممارسػػة  للػػيد ألسػػماؾ  لزيةػػة  (88،87) ظػػرت  لمادتػػافح 
 ألسػماؾ بػالبي  د ةػؿ  لبحيػر ت و لميػاه  لبحريػة   لن ػة  إلد ريػة  لمةتلػة، و لتلػرؼ فػىترةيص مػف ب

 و لد ةمية وحياز  أية أد   مف أدو ت وزف  ألسماؾ  مى  لمرك .
   بعػػػدـ نػػػو ز إةػػػز ؿ ةػػػاتل لػػػيد  ألسػػػماؾ مػػػف  لملػػػاود  لطبيعيػػػة إال فػػػة  لمةػػػاطؽ ( 89)تقضػػػة  لمػػػاد

د  لتأكػػػد مػػػف  اللتػػػز ـ بالمو لػػػفات و تبػػػاع  إلنػػػر ء ت  لفةيػػػة  لمةللػػػة وبػػػالطرؽ  لمحػػػدد  لػػػذلؾ وبعػػػ
 لبيطرية و لتسػنيؿ و لتػة تحػددذا  لن ػة  إلد ريػة  لمةتلػة  مػى أف تحػدد  لالوحػة  لتةفيذيػة  إلنػر ء ت 

 . لشأفو لمو لفات  لمتبعة فة ذذ  
  لفلؿ  ل الث: تموث  لمياه ومعوقات  لليد:

  عة أو  لكيماويػػػة أو  لبتروليػػػة أو زيػػػوت  لمػػػو د  لسػػػامة أو  لمشػػػؼ يإلقػػػاء أو تلػػػر  (2،) حظػػػرت  لمػػػاد
ؼ  للػحة غيػر  لمعالنػة فػة ومةمفات وةفايات  لسفف أو فضالت  لمعامؿ أو  لملاة  أو مياه  للر 

 لملرية م  سرياف ذذ   لحظر  مى أية مو د أةر  يكوف مف شػأة ا  إلضػر ر بػال رو   لماويػة أو   لمياه
  ألحياء  لماوية.
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   حظػػر إلقػػاء أو وضػػ  مػػف ممو ػػات  لميػػاه مػػ  نػػو بة  للػػيد  لمػػرةص ب ػػا   سػػت ةاء (2،)تةاولػػت  لمػػاد
وحظػر زر  ػة  لبػوص أو ت  لليد فػة  لمةػاطؽ  لمةللػة لػذلؾ، أنساـ لمبة أو غيرذا تعوؽ  مميا

  لةباتات  لريزومية فة مةاطؽ  لليد أو ردـ أنز ء مة ا.
 مف مشروع  لقاةوف إدةاؿ أي كاوةات ماوية أنةبية أو بويضػات ا أو يرقات ػا  (8،،،،) ظرت  لمادتافح

 ػػػدـ نػػػو ز لػػػيد أو نمػػػ  أو ةقػػػؿ أو حيػػػاز  زريعػػػة  ألسػػػماؾ و إلػػػى  لػػػبالد ألي غػػػرض مػػػف  ألغػػػر ض 
و لسػػالحؼ و ل ػػديات  لبحريػػة مػػف  لبحػػر أو  لبحيػػر ت أو  لمسػػطحات  لماويػػة  ألةػػر  أو  لعبػػث بأمػػاكف 

بحسػػ   ألحػػو ؿ  مػػى  متػػد د  لشػػو طئ  لملػػرية فػػة  لميػػاه  لبحريػػة إال بتلػػريح مػػف  تو نػػدذا وتكا رذػػا
نػػر ء ت  مػػةح إلػػد ر  لتػػرةيص  لن ػػة  إلد ريػػة  لمةتلػػة وتحػػدد  لالوحػػة  لتةفيذيػػة ضػػو بط وشػػروط و  

  لتلريح.
  لبحوث  لعممية و إلحلاء:فى  لفلؿ  لر ب : 

   ة  لحػؽ فػة إنػر ء  لتنػار  و لن ات  لمعةية بالبحوث  لماوي  لن ات  لعممية و لفةية (،،)مةحت  لماد
و لبحػػػوث فػػػة مةػػػاطؽ  للػػػيد  لملػػػرح ب ػػػا  مػػػى مػػػد ر  لسػػػةة بعػػػد مو فقػػػة  لن ػػػة  إلد ريػػػة  لمةتلػػػة 

 السػتعاةة بالمر كػ  و ك   لوطةية و ألدو ت و ألن ز   لتة تر ذا الزمة لذلؾ  و لتلريح ل ا باستةد ـ  لمر 
 لن ػػات  ألمةيػػة و السػػتعاةة باللػػياديف  لمػػرةص ل ػػـ و لحلػػوؿ  مػػى  يةػػات مػػف  ألنةبيػػة بعػػد مو فقػػة 

 ألسػػماؾ و ألحيػػػاء  لماويػػػة  ألةػػػر  ليػػػرض  لبحػػػوث و لتربيػػػة و لتيذيػػػة و إلةتػػػاج  مػػػى أف تحػػػدد  لالوحػػػة 
نر ء ت  لحلوؿ  مى تمؾ  لمو فقات.   لتةفيذية شروط و  

   م رو   لماوية و للياديف ورؤساء مر ك   لليد وتنار  لنمعيات  لتعاوةية و ألذمية ل (4،)ألزمت  لماد
 ألسػػماؾ بتقػػديـ نميػػ   لبياةػػات  إلحلػػاوية  لمتعمقػػة بعمميػػات  للػػيد و إلةتػػاج  لسػػمكة و لتسػػويؽ وفقػػًا 

 لمقو  د  لتة تحددذا  لالوحة  لتةفيذية ل ذ   لقاةوف.
  لفلؿ  لةامس: تر ةيص ورسوـ  لليد ومو رد  ل رو   لماوية:

   سػتعماؿ أي مركػ  فػة  للػيد بييػر تػرةيص مػف  لن ػة  إلد ريػة  لمةتلػة  مػى  (6،)لماد  حظرت 
نر ء ت إلد ره وتنديده وحظر مز ولة أي  أف تحدد  لالوحة  لتةفيذية بياةات  لترةيص ومدته وشروط و  
يد شةص م ةة  لليد إال إف كاف حالاًل  مى بطاقة ليد وتحدد  لالوحة  لتةفيذية بياةات بطاقة  لل

نر ء ت  لحلوؿ  مي ا.  وشروط و  
 للػػػػياديف بالميػػػػاه  لد ةميػػػػة مػػػػف  لحلػػػػوؿ  مػػػػى بطاقػػػػة  للػػػػيد فػػػػة حالػػػػة  إ فػػػػاء (7،) رت  لمػػػػاد أقػػػػ 

 سػتعمال ـ بولػػة و حػد  بػػ الث سػةار ت  مػػى  ألك ػػر فػة  مميػػة  للػيد و   فػػاء  لمركػ   لتابعػػة لن ػػات 
 لبحػػث  لعممػػة و لمعةيػػة بػػال رو   لماويػػة مػػف شػػرط  لحلػػوؿ  مػػى بطاقػػة  للػػيد  مػػى أف تحػػدد  لالوحػػة 

نر ء ت مةح ذذ   إل فاء. لتةفيذية ضو بط وشر   وط و  
   حػػاالت سػػح   لتػػرةيص و إلنػػر ء ت  لقاةوةيػػة فػػة حالػػة  بػػوت قيػػاـ  لمركػػ  بػػأي  (8،)تةاولػػت  لمػػاد

فػة سػح   لتػرةيص يكػوف  مؿ مف أ ماؿ  لليد غير  لقاةوةية أو غير  لمةظـ أو غيػر  لمبمػق  ةػه و 
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ذ  تكػررت  لمةالفػة يسػح   لذذه  لحاالت  تػرةيص ة اويػًا بقػر ر مػف وزيػر  لػدفاع أو لمد  ستة أش ر، و  
وفػة حالػة  بػوت قيػاـ  لمركػ  بػأي أةشػطة فػة أي دولػة مػف دوؿ  لنػو ر دوف ونػود  تفاقيػات  يةيبهمف 

ر  غيػػر  لشػػر ية أو بيػػ  أو ت ريػػ   لمركػػ  فػػة  مميػػات  لت ريػػ  أو  ل نػػمػػ  تمػػؾ  لػػدوؿ أو  سػػتةد ـ 
بػػالترةيص ويسػػح   لتػػرةيص ة اويػػًا فػػة حالػػة تشػػييؿ  لمػػو د  لبتروليػػة أو ممارسػػة أةشػػطة غيػػر محػػدد  

 .يةيبهرةلة  لمرك   مى أك ر مف بدف بقر ر مف وزير  لدفاع أو مف 
 مى أي وحد  ةزذة ممارسة أ ماؿ  لليد  لحرفة  مى أف تلادر أدو ت  (2،، 9،) حظرت  لمادتاف 

 للػػيد فػػة لؼ لحسػػا   لن ػػة  إلد ريػػة  لمةتلػػة مػػ  حظػػر ومعػػد ت  للػػيد وةتانػػه  لتػػة بحػػوز   لمةػػا
بشػػرط  ػػػدـ  إلةػػالؿ بػػػالقو ةيف  مػػػى مر كػػ   للػػيد  ألنةبيػػػة  لميػػاه  إلقميميػػة أو  القتلػػػادية  لملػػرية 

  لمةظمة لمةح  المتياز ت  لمتعمقة باست مار مو رد  ل رو   لطبيعية و لمر فؽ  لعامة.
   سػػد د  رذـ فػػة ػوولية مػػالؾ  لمركػ   لتضػػامةية فػة حالػػة تعمشػػروع  لقػاةوف مسػػمػف  (2،)حػددت  لمػػاد

تعػيف مسػوواًل  ػف إد رتػه  مػى أف  ونػو  لرسوـ و لديوف  لتة تستحؽ  مي ا طبقًا ألحكاـ ذػذ   لقػاةوف و 
نر ء ت  لتأشير.  يؤشر بذلؾ فة ش اد  تسنيؿ  لمرك  وتحدد  لالوحة  لتةفيذية ضو بط و  

 دـ نو ز  ستعماؿ رةلة  لليد فة غير  ليػرض  للػادر  مػف أنمػه  مى  (،،،8،) ةلت  لمادتاف 
إلػد ر رةلػة مركػ   للػيد  آللػة إال   ريػة  لمةتلػة وال ينػوز لتةازؿ  ة ا إال بمو فقة  لن ة  إلد أو

بعد  بوت لالحيته فةيًا مف  ل يوة  لملرية لسالمة  لمالحة  لبحرية بالةسبة لملػيد فػة  لميػاه  لبحريػة 
  لعالة. فة  لمياه  لد ةمية وبحير   لسد  لعامة لمةقؿ  لة ري بالةسبة لمليدومف  ل يوة 

  ةػػر وفػػة  مػػى حظػػر تشػػييؿ أي مركػػ  برةلػػة لػػادر  لمركػػ  آ (7،، 6،، 4،، ،،)ةلػػت  لمػػو د
حالػػة إ ػػد د  يكػػوف لمالكػػه  سػػتعماؿ  لرةلػػة فػػىة ألسػػبا  فةيػػ ػػف  لعمػػؿ  حالػػة فقػػد  لمركػػ  أو توقفػػه

ةػالؿ  ػالث سػةو ت مػف تػاري   لفقػد أو  لتوقػؼ بعػد مو فقػة  لن ػة  إلد ريػة ويميػػى وتن يػز مركػ  آةػر 
 لبػػديؿ وينػػ   مػػى روػػيس   لمالػػؾ  لمركػػ  ةقضػػاء  لمػػد   لمشػػار إلي ػػا دوف تن يػػز حالػػة  لتػػرةيص فػػة 

 و مى  للياد إبر ز بطاقة  لليد متى طم  مةه ذلؾ.ذلؾ  مما طم  مةهك لمرك  إبر ز رةلت ا 
بدؿ تالؼ أو فاقد لرةلة  لمرك  أو بطاقة  لليد  أللمية بشرط تقػديـ مػا ي بػت ينوز إلد ر و 

نػر ء ت إلػد ر بػدؿ  لتػالؼ أو  لفاقػد لمرةلػة  فقدذا أو تمف ا  مى أف تحدد  لالوحػة  لتةفيذيػة شػروط و  
طبقػا الحكػاـ قػاةوف  لتعبوػه ووقػؼ سػرياف رةلػة كػؿ مركػ  يكمػؼ بالعمػؿ  و لرسوـ  لمستحقة  ف ذلؾ

 لتنديػػد و لرسػػـو  لمسػػتحقة  ذ  حمػػت مو  يػػد  سػػتحقاق ا  لعامػػة مػػف تػػاري  تكميفػػه و ال فػػاء مػػف إنػػر ء ت 
 .ةالؿ مد   لتكميؼ

   مةػػاطؽ   السػػماؾ فػػىلمنمعيػػات  لتعاوةيػػة للػػاودي  ألسػػماؾ إقامػػة مر كػػز تنميػػ   (8،)أنػػازت  لمػػاد
نر ء ت إلد ر  لترةيص. ستةر ن ا  مى أف تحدد  لالوحة  ل  تةفيذية شروط و  

 رسػػوـ تػػر ةيص  للػػيد وتنديػػدذا وفقػػًا لمفوػػات  لمةتمفػػة بحػػد أقلػػى  شػػر   (42، 9،) حػػددت  لمادتػػاف
 لرسػػػـو وطػػػرؽ وأدو ت تحلػػػيم ا  لتمػػػؾآالؼ نةيػػػه  مػػػى أف تحػػػدد  لالوحػػػة  لتةفيذيػػػة  لفوػػػات  لمةتمفػػػة 



16 
 

وينػػوز تعػػديؿ  لرسػػـو  لمفروضػػة فػػة مةػػاطؽ  للػػيد كم ػػا أو بعضػػ ا بقػػر ر مػػف روػػيس منمػػس  لػػوزر ء 
ربػػ   لرسػػـو وال تنػػاوز  لزيػػاد  ضػػعف ا  ةالػػة باللػػيد بمػػا ال ينػػاوز  لتةفػػيضطبقػػًا لظػػروؼ  إلةتػػاج  ل

ات  مػػػى أف يػػػتـ ةفػػػض  لرسػػػـو لمر كػػػ   لنمعيػػػات  لتعاوةيػػػة لم ػػػرو   لماويػػػة وأ ضػػػاو ا ومر كػػػ  شػػػرك
مػػ  نػػو ز إ فػػاء رةػػص بطاقػػات  للػػيد مػػف ينػػاوز ةلػػؼ قيمػػة  لرسػػـو  لمقػػرر ،   لقطػػاع  لعػػاـ بمػػا ال

 لرسوـ  لسةوية فة حالة  بوت  دـ لالحية  لمركػ  أو  نػز  للػيد  ػف ممارسػة  للػيد مػد  ال تقػؿ 
  ف ش ر أو  لليد فة مةاطؽ  لليد  لةاوية غير  لمستيمة أو  لمضار  بسب   لكو رث.

   رسػػػوـ تػػػر ةيص  للػػػيد سػػػةويًا ومقػػػدمًا وفػػػة حالػػػة  لتػػػرةيص   د ء مػػػى  (،4، 42،48) لمػػػو دةلػػػت
لممركػػ  ةػػالؿ شػػ ور  لسػػةة تحلػػؿ  لرسػػـو بةسػػبة  لمػػد   لمتبقيػػة،  مػػى أةػػه ال ينػػوز ةقػػؿ  لمركػػ  مػػف 
ـ مةطقة ليد إلى أةر  إال بمو فقة  لن ة  إلد رية  لمةتلة بعد سد د رسـ  لةقؿ وبما يػو زي ربػ   لرسػ

ذ  ةقػػؿ  لمركػػ  ةػػالؿ  لسػػةة إلػػى مةطقػػة ذ ت رسػػوـ أ مػػى  لتػػـز  لمالػػؾ   لسػػةوي لمن ػػة  لمةقػػوؿ إلي ػػا و  
بسد د فرؽ  لرسوـ   تبارً  مف أوؿ  لش ر  لذي تـ فيه  لةقؿ ويعفى مف سػد د رسػوـ  لةقػؿ  لمركػ   لػذي 

 يةقؿ بقلد  إللالح.
 لن ػة  إلد ريػة تييػر  لدرنػة  لمػرةص ب ػا وطريقػة ينوز لمالؾ  لمرك  ةالؿ مػد   لتػرةيص بعػد مو فقػة و 

 لليد وقو  محركات  لمرك  إلى  لفوة  أل مى أو  ألقؿ وال يرد فرؽ  لرسـ فة حالػة  لةقػؿ إلػى  لفوػة  ألقػؿ 
 . مى أف يسدد فرؽ  لرسـ فة أوؿ  لش ر  لتالة لمتيير إذ  كاةت فوة رسـ  لرةلة  لنديد  أ مى

    لماوية وتةظيـ  لمز رع  لسمكية: لفلؿ  لسادس: مو رد  ل رو 
   مى أف مةح  المتياز ت  لمتعمقة باسػت مار مػو رد  (62، 49، 48، 47، 46، 44، ،4)  لمو دةلت 

 دـ ، و  ل رو   لماوية يكوف بقر ر مف رويس  لوزر ء بعد مو فقة  إلد ر  ولمد  ال تناوز ةمسة  شر  اماً 
مزر ػػة سػػمكية أو مفػػرخ سػػمكة إال بتػػرةيص مػػف  لن ػػة  إلد ريػػة  لمةتلػػة بعػػد سػػد د  نػػو ز إةشػػاء أ 

رسػػـ ال ينػػػاوز ةمسػػة آالؼ نةيػػػه لمفػػد ف  لو حػػػد أو نػػزء مةػػػه سػػةويًا  مػػػى أف تحػػدد  لالوحػػػة  لتةفيذيػػػة 
نػػػػر ء ت إلػػػػد ر ذػػػػذ   لتػػػػرةيص وطػػػػرؽ وأدو ت تحلػػػػيؿ  لرسػػػػـ،  نػػػػو ز  لتػػػػرةيص باتبػػػػاع و شػػػػروط و  

 وتحػدد مةػاطؽ ممة بيف  الستزر ع  لسمكة و لةباتة بقر ر مف  لن ة  إلد ريػة  لمةتلػة لتكا   الستزر ع
 . مى  رض منمس  الد ر  الستزر ع  لسمكى بقر ر مف رويس منمس  لوزر ء بةاء 

بتػرةيص مػف  لن ػة  إلد ريػة  لمةتلػة بعػد  قفاص  لسمكية بالمياه  لبحريػة إالال ينوز إةشاء  ألو 
 لقػػو ت  لمسػػمحة و لن ػػات ذ ت  للػمة، ويػػتـ  لتفتػػيش و لمتابعػػة لمتأكػػد مػػف تطبيػػؽ مو فقػة ذيوػػة  مميػػات 

 الشتر طات و لمعايير  لبيوية و للحية و لفةية فػة  لمةشػآت  لسػمكية مػف قبػؿ  لن ػة  إلد ريػة  لمةتلػة 
بتػػرةيص مػػف  بالتةسػػيؽ مػػ   لن ػػات  لمةتلػػة  ألةػػر   لتػػة تحػػددذا  لالوحػػة  لتةفيذيػػة لمقػػاةوف وينػػوز

فػػة  ألةشػطة  لمرتبطػة ب ػػا وفقػًا لمضػػو بط  واليت ػا الةتفػػاع باألر ضػة  لو قعػة فػػة   ػة  إلد ر   لمةتلػةن
 و إلنر ء ت  لتة تحددذا  لالوحة  لتةفيذية لمقاةوف.
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 : لفلؿ  لساب : إد ر  مو ةئ  لليد ومركز  التلاؿ  لبحري
  ةشػاء مػو ةئ  (62) لماد  تقضة بأف تتولى  لن ة  إلد رية  لمةتلة إد ر  وتشييؿ كافة مو ةئ  لليد و  

نر ء ت إد ر  وتشييؿ تمؾ  لمو ةئ.  ليد نديد   مى أف تحدد  لالوحة  لتةفيذية ضو بط و  
  إةشػػاء مركػػز لالتلػػاؿ  لبحػػري بقػػر ر مػػف روػػيس  لػػوزر ء بالتةسػػيؽ مػػ  ب (،6، ،6، 68)تقضػػة  لمػػو د

أو أك ػر لممركػز ويحػدد بمتابعة وتأميف حركة مر ك   لليد وينػوز إةشػاء فػرع  يةتص  لمعةية لن ات 
 ةظاـ  لعمؿ به. ةشاء إلقر ر 

ك  أ ةاء  إلبحار م    التلاؿ بالمر  تحقيؽ يتولى مركز  التلاؿ  لبحري فة كؿ مةطقة ليدو 
 لمرك  أو  ت بموق تعمقو ء  لتز ـ رويس  لمرك  باإلفلاح  ف أية بياةات يطمب ا مركز  التلاؿ س

 لمرك   التلاؿ بالمركز و إلبالغ  ف أية ظروؼ طاروة م   و مى رويس ألشةاص  لمتو نديف  مي ا 
 اللتز ـ بما يلدر له مف تعميمات، ويحرر مركز  التلاؿ تقارير  ف  لمةالفات  لتة يكتشف ا ويتـ 

ذ  شكمت  لمةالفة نريمة يتـ تحرير محضرً  ةالؿ  سا ة أو فور  ،8 رض ا  مى مدير مةطقة  لليد و  
ةتلة لليد ويتـ  رضه  مى  لةيابة  لمةتلة وأةطار  لن ة  إلد رية  لم ود   لمرك  إلى ميةاء  

   محدد .لسح   لترةيص أو إيقافه لمد
 تػػرةيص مركػػ   للػػيد أو تنديػػده إال بعػػد  لتأكػػد مػػف  بعػػدـ نػػو ز  سػػتةر ج (66، 64)ادتػػاف  لم قضػػت

تركي  ن از تتب   لمرك   مى أف يمتـز رويس  لمرك  أو  لمسػووؿ  ػف إد رتػه بالمحافظػة  مػى ن ػاز 
 لتتبػػ  ولػػياةته و ػػدـ تعطيمػػه أو ةز ػػه أو  لقيػػاـ بفعػػؿ مػػف شػػأةه نعمػػه غيػػر لػػالح لمعمػػؿ وفػػة حالػػة 

سػةة وفػة حالػة لمػد  ال ػة أشػ ر وفػة حالػة  لتكػر ر يػتـ  إليقػاؼ مةالفة ذلؾ يتـ إيقاؼ  لترةيص لمد   
  لعود يتـ سح   لترةيص ة اويًا بقر ر مف وزير  لدفاع أو مف يةيبه.

 انجبة انثبنث: انؼقٕثبد:
مػػػو د مشػػػروع  لقػػػاةوف ةلػػػوص  حكػػػاـ لفػػػة (  مػػػى  لعقوبػػػات  لمقػػػرر   مػػػى مةا67ةلػػػت  لمػػػاد  )

ضػػبط  حكام ػػاأ تو لير مػػة وتشػػديد  لعقوبػػة فػػة حالػػة  لعػػود كمػػا أونبػػتتػػر وح بػػيف  لحػػبس  لمعػػروض و لتػػى 
كافة  آلالت و لمو د  لمستةدمة فة  لمةالفة و لحكـ بملادرت ا وتؤوؿ قيمت ا لحسا  ن از حماية وتةمية 

  لبحير ت و ل رو   لسمكية وتز ؿ  لمةالفة إد ريًا  مى ةفقة  لمةالؼ.
مركػػ  لػػيد أنةبػػة يةػػالؼ ةػػص حظػػر  للػػيد بالميػػاه  إلقميميػػة و القتلػػادية وقػػد أفػػردت  لمػػاد  ةلػػًا بمعاقبػػة كػػؿ 

 لشػباؾ وأدو ت  للػيد   لملرية بفرض غر مة مالية  مى رباةه و لتحفظ  مى  لمرك  لحيف سد د  لير مة وملػادر 
 و ألقلى لمير مة. ة  لبحير ت م  مضا فة  لحد  ألدةىوتةمي لمليد  لحسا  ن از حمايةو ألسماؾ  

 بة انشاثغ: أدكبو خزبييخ:انج
   لرويس  لنم ورية بةاء  مى  رض وزير  لدفاع إلػد ر قػر ر لتقييػد  للػيد بكػؿ أو  (68)أنازت  لماد

بعػػػض  لمةػػػاطؽ أو تحديػػػد مو  يػػػده ألغػػػر ض  ألمػػػف  لقػػػومة فػػػة  لميػػػاه  لبحريػػػة لتػػػأميف حػػػدود  لدولػػػة 
  لمةتمفة.ا ضد  لتعديات سياسية ومياذ ا  إلقميمية وحر ست  ل
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   إنر ء ت حمػوؿ ن ػاز حمايػة وتةميػة  لبحيػر ت و ل ػرو   لسػمكية محػؿ  ل يوػة  لعامػة  (69)ةظمت  لماد
د  لعػػػالة بال يوػػػة  لعامػػػة لمشػػػرو ات  لتعميػػػر و لتةميػػػة    لسػػػمكية وقطػػػاع تةميػػػة بحيػػػر   لسػػػلتةميػػػة  ل ػػػرو 

وؿ لمن از ألوؿ و لتز مات  لزر  ية وما يتبع ا مف لةاديؽ وحسابات ةالة ومساذمات،  مى أف يؤ 
مػػف تػػاري  سػػرياف  يػػهذػػاتيف  لن تػػيف ويحػػؿ محم مػػا فػػة مباشػػر   ةتلالػػات ا فػػة كافػػة مر كزذمػػا  لقاةوة

أوضا  ـ  لوظيفية  ى لقاةوف ويةقؿ  لموظفوف ب اتيف  لن تيف لمعمؿ بالن از م   لحفاظ  م ذذ  أحكاـ
  لالزمة لتطبيؽ أحكاـ ذذه  لماد .ويلدر رويس  لن از أو مف يفوضه  لقر ر ت  لتةفيذية 

 شرتكخ ػهٗ يششٔع انقبٌَٕ ادلؼشٔض:دخهزٓب انهجُخ ادلأ:انزؼذيالد انزي ثبنثبً 
 :(2يبدح )

   ضافة كممه )رسـ( بكممه )وض ) ستبد ؿ كممه  لضبط  للياغة  لميوية.( 2)( لمةتلؼ  لبةد تةمية( و  
  ( لمةتلؼ  لبةد )ةص  لبةد م  فمسفة مشروع  لقاةوفليتفؽ م  ( 8إضافة كممه )تةميت ا. 
  (  أو بو غيزذػػا، أو كػػاف مػػف شػػأة ا تمويػػث مياذ ػػاحػػذؼ  بػػار )تطػػاع أي وذلػػؾ لحظػػر  ق (،) مػػف  لبةػػد

( بكممػه مو فقةو ستبد ؿ كممػه )، ا أو ردم ا  حفاظًا  مى نود  وةو ية مياذ  تمساحة مف بو غيز  لبحير 
وتحقيػػؽ  لتػػو زف ى  لمسػػطحات  لماويػػة فػػة  لحفػػاظ  مػػوذلػػؾ لمتأكيػػد  مػػى دور ن ػػاز شػػووف  لبيوػػه  (رأ )

 .البحير ت لبيوة ب
  (  أو  لن ات ذ ت  للمةإضافة   بار  ) تمبية متطمبات لمتأكيد  مى وذلؾ ( 4 لبةد ) ةص مةتلؼإلى

وضػػػػ   لةطػػػػط  لمتعمقػػػػة  فػػػػة و لن ػػػػات ذ ت  للػػػػمة  لعاممػػػػة فػػػػة ذػػػػذ   لمنػػػػاؿ ومشػػػػاركت ا لمحافظػػػػات 
 .بمشرو ات  ل رو   لسمكية

    لحر ( حفاظًا  مى مساحات  لليد 8إلى ة اية  لبةد ) )بما ال يتعارض م   لليد  لحر(إضافة   بار 
 و لتة يعمؿ ب ا ليار  للياديف.

    وز ر   لبيوػة  مػى و لتأكد مف  إللتز ـ بالمعايير  لبيوية لةو ية مياه  لبحير ت بالتةسيؽ م  "إضافة  بار
و لحفاظ لمتأكيد  مى دور وز ر   لبيوة فة  لرقابه ( 9)إلى ة اية  لبةد  " لةحو  لذ  تحدده  لالوحة  لتةفيذية
 .مف  لمسطحات  لماوية  لطبيعية مى ةو ية مياه  لبحير ت  لتة تعد 

    وةقاط  لسروح و لبو غيز و بد ء  لرأي مسببًا فة إةشاء مو ةئ ليد نديد  ويكوف  لمر سى  " ضافة  بار
فػة شػأف  لمػو ةى  2996لسػةة  2مف  لقاةوف رقـ  (8 ،2)أةذ رأيه و نبًا دوف  إلةالؿ بحكـ  لمادتيف 

لضػػماف ةضػػوع نميػػ   للػػياديف فػػة غيػػر   ( مػػف  لمػػاد 28 لػػى  لبةػػد ) "وتعديالتػػة  لنافػػة و لتةللػػية
    لن ػػاز  ةػػد  ةشػػاء مػػو ةى  للػػيد  لنديػػد أر  أةػػذوونػػو   إةشػػاؤهمزمػػ   ل لن ػػاز لسػػمطة  للػػيد  مػػو ةئ
ةشػػػاء س منمػػػس  لػػػوزر ء فػػػة  لػػػد ر قػػػر ر ت إروػػػي هوتعديالتػػػ 2996لسػػػةة  2رقػػػـ فػػػوض  لقػػػاةوف  حيػػػث

 .بكافة  ةو   ا  لمةتمفة  لمو ةئ
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 (:3يبدح )
 "  حيث  ضوية منمس إد ر   لن از " مف لحماية  لشو طئمم ؿ  ف  ل يوة  لملرية  لعامة حذؼ  بار

 .فة  ضويه  لن از ة لمم مو و لري  لتابعة لوز ر   لمو رد  لماوية أحد  ل يوات  تعد  ل يوة
  ًفة  " لةقابة  لعامة لعماؿ  لزر  ة و لليد"و " إلتحاد  لتعاوةى لم رو   لماوية"مف  إضافة مم ؿ  ف كال

 لمزمػػ   لػػيار  للػػياديف فػػة  ضػػوية  لن ػػازل لضػػماف  لتم يػػؿ  لعػػادؿ  لن ػػاز منمػػس إد ر   ضػػويه
 . اؤه ةش

 ( ال ػة( بكممػه )أربعة ستبد ؿ كممه ) "  ليلػبح مػف ذو   لةبػر  فػة منػاؿ  ةتلػاص  لن ػازفػة  بػار "
  لقر ر ت.  تةاذمنمس إد ر   لن از  ددً  فرديًا لتيسير  دد أ ضاء 

 :(4يبدح )
لتشمؿ  ةتلالات منمػس إد ر   لن ػاز در سػة ( مف  لماد  8 لبةد ) إلى ( و إلتفاقيات)إضافة  كممه 

 .بحماية وتةمية  لبحير ت و ل رو   لسمكية   لمتعمقة  لتشريعات و إلتفاقيات
 (:9يبدح )

  لمو زةػػات  لعامػػة لنميػػ  أن ػػز  ا ػػد دبلماليػػة وز ر    الةتلػػاص( رأ ( بكممػػه )مو فقػػه سػػتبد ؿ كممػػه )
  لدولة. وقطا ات
 (:11يبدح)

كضماةة لعدـ " 8227 لسةة 78 رقـ  للادر بالقاةوف قاةوف  الست مارم  مر  ا   حكاـ "  ضافة بار 
و أمػر قضػاوى آو تنميدذا  ال بةػاء  مػة  و ملادرت ا أنو ز  لحنز  مة أمو ؿ  لمشرو ات  الست مارية 

  النتما ية.حكـ ة اوة فيما  د   لديوف  لضريبية و شتر كات  لتاميةات 
 (:14يبدح)

 -تى:ات  لو رد  بالماد   مة  لةحو  آلتـ تعديؿ بعض  لتعريف
 حيػث تعػد ذػذه   لمػو ردلػة مةتلػؼ  لتعريػؼ إ (ومو ردذػا  لنيةيػة) إضػافة  بػار  : ل رو ت  لماوية  لحيػة 

 ذ ت قيمة  قتلادية  الية تحقؽ لمن از  اود ماد .
( حيػث تشػمؿ  لالفقاريػات نميػ   ل ػرو ت  لماويػة  لقشػرية و للػدفيةبعبػار  ) ( لالفقاريػة ستبد ؿ كممة) -

  لحية و  لكاوةات غير  لسمكية .
( مػف ة ايػة  لتعريػؼ مةعػًا لمتةلػيص لونػود كاوةػات  لشػع   لمرناةيػةو بػار  ) ( لمؤلؤحذؼ كممػة ) -

  ةري د ةؿ  لمياه م ؿ  لطحال  و لبكتريا وذة مف  ل رو ت  لماوية.
  لقػػػاةوف ليشػػػمؿ نميػػػ   ع لتعريػػػؼ  لػػػو رد بمشػػػرو ةػػػص مػػػف (  لسػػػاحمية) تػػػـ حػػػذؼ كممػػػة  لد ةميػػػة: لميػػػاه 

  لةمناف دوف تحديد و دـ قلرذا  مة  لةمناف  لساحمية.
 لتعريػؼليتفػؽ   لة بد ية  لتعريؼ ليشمؿ  لمياه متوسػطة  لمموحػة" و  لشارو أ" إضافة كممة:   لبحير ت  

 .مساري لألر ضة  لرطبةة  تفاقية مةلوص  ميه فم  ماذو 
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 :أي نسـ ماوى " بعبار " كؿ فتحة طبيعية  و لةا ية تلؿ مابيف  لبحر و لبحير "  ستبد ؿ  بار   لبوغاز
ذػو مػا يطػابؽ   لتعريػؼ  لػو رد  "لػير فػة قمػ   ليابسػةأو بحير  و سعة بنسـ ماوى أضيؽ يلؿ بحر 

 .،298لسةة،28بالقاةوف رقـ
 الشتماؿ  لمياه  لد ةمية  مػى  " لبحير ت بالمناري  لماوية" بعبار  "بالمياه" كممة ستبد ؿ  : لمل   لماوى

 كافة  لمنار   لماوية. 
 لضبط  للياغة  لميوية "و سطة" بكممة "وسيمة"  ستبد ؿ كممه:  لليد. 
 :لة اية  لتعريؼ الضفاء  لطاب   لقاةوةة  مة حرؼ ليد حيػث يػتـ  "قاةوةية" إضافة كممة أدو ت  لليد

 .يؤ ر بالسم   مة  إلةتاج  لسمكى بالبحير ت بما بتكار  لعديد مف حرؼ  لليد لة    ل رو ت  لماوية 
 :حيث ال " أو إدةاؿ كاوةات أو أحياء ماوية غريبة فة  لمياه  لملرية"  حذؼ  بار  تموث  لبيوة  لماوية

  لعمؿ مف ممو ات  لبيوة  لماوية.  يعد ذذ
َظشًا خلهٕ َصإ  يابدح انزؼشيفابد يُٓاب سهاى أًْيزٓاب يف  (14اىل ادلبدح ) إضبفخ انزؼشيفبد انزبنيخ

 :ٔرنك ػهٗ انُذٕ انزبىل رفسري ٔرطجيق َصٕ  يششٔع انقبٌَٕ
 لقػػار    لمتاةمػػة و لنػػرؼ: ذػػى  لميػػاه  إلقميميػػة و لمةطقػػة  القتلػػادية  لةاللػػة و لمةطقػػه  لميػػاه  لبحريػػة 

 ه لنم ورية ملر  لعربية وفقا لمقو ةيف و إلتفاقيات  لدولية  لمعموؿ ب ا.يقمو لمياه  لع
 :مة فػػة تيذيػػة  ألسػػماؾ بشػػرط أال  لمسػػتةد ليذ ويػػة  لطبيعيػػة أو  لملػػةعة  ذػة  لمػػو د  أل ػػالؼ  لسػػمكية

  للحة  لعامة.ف ملةعة مف مو د ضار  بالبيوة أو ل ا تأ ير ت سمبية  مى تكو 
 :ذة  دد  يوف  لشباؾ فة كؿ ةمسيف سةتميتر طوليا  لمانه. 
 أو تةمػػو بلػػور  إفقيػػة فػػوؽ سػػطح ا  : سػػاؽ أرضػػية متحػػور  تةمػػو تحػػت سػػطح  لتربػػة لةباتػػات  لريزوميػػة

 ويةرج مف  لريزومات نذور متن ة إلى أسفؿ وأفرع  مي ا أور ؽ.
  تحت ظروؼ سيطر   إلةساف. ذة تربية  ألحياء  لماوية:  إلستزر ع  لسمكى 
 ذة  لمةشأت  لمقامة  مى  لسو حؿ  لبحرية و لمن ز  السػتقباؿ ورسػو سػفف لػيد  ألسػماؾ : ميةاء  لليد

 وأد ء  لةدمات  لمرتبطة ب ا وفقًا لمقو ةيف و لمو وح  لمةظمة لذلؾ.
  ذػػة ةقػػط تضػػـ  ػػدد مػػف قػػو ر   للػػيد  لتابعػػة لتنمػػ  سػػكةة لػػيير ويحقػػؽ : ةقػػاط  لسػػروح لمر سػػى و

قػػو ت وير  ػػى  لبعػػد  إلنتمػػا ى مػػف  لسػػكاف  لمحميػػيف تحػػت إشػػر ؼ وتلػػريح مػػف  لمػػأوي ل ػػذه  لعاومػػات 
 . و شرطة  لبيوة و لمسطحات  لماوية حرس  لحدود

 (:15يبدح )
و لػردـ لمبحيػر ت و لبػػو غيز لمشػرو ات  لةفػ   لعػػاـ  لتقييػد أ مػاؿ  لتنفيػػؼ " أو لمةفعػة  لعامػػة"حػذؼ  بػار  

ةص  لمػػاد   مػػى  لمشػػرو ات  لقوميػػة ذ ت بػػ نػػاء مػػا لمحفػػاظ  مػػة  لمسػػطحات  لماويػػة لمبحيػػر ت وقلػػر
  ألذمية.
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 (:19يبدح )
 " مػػف ة ايػػةشػػر عوحػػذؼ كممػػة " لضػػبط  للػػياغة  لميويػػة " لن ػػة"ة بكممػػ " لمةطقػػة" كممػػة سػػتبد ؿ 

حيػػث أف تػػرقيـ  لمركػػ  يكػػوف   لػػو رد مػػف  لحكومػػة  لػػو رد  بمشػػروع  لقػػاةوف لمػػاد  مػػف   لفقػػر   الولػػى ةػػص
  لشر ع.    مى  مى ناةبة  لمرك  و ليس

 (:23يبدح )
بمةح ش اد  حيث تةتص ذيوة  لسالمة  لبحرية   لى ةص  لماد  ""لمعمؿ  مى مرك  ليدأضاؼ  بار  

لملػياديف  مالحػة رةلػةبمػةح حيث تةتص ذيوػة  لةقػؿ  لة ػري  "ورةلة مالحة"و ضافة  بار   ةية لربا
حسػ  طبيعػة وحػة  لتةفيذيػة حػاالت  لػد ر  لشػ اد   و  لرةلػة التحدد  لو ضافة  بار  " بالمياه  لد ةمية

 ."كؿ  اومه
 (:24يبدح )

  ستبد ؿو  "طرؽ لو  بكممة"طرؽ" و " كممةو ستبد ؿ  " لممةوع" كممة" بغير  لمسموح ستبد ؿ  بار  "
 لملياغه  لميويه."  لممةوع"بكممة  " لمسموح" كممة

و لحاالت  لمست ةاه مف كؿ ماسبؽ و لن ة  لمةتلة بإلد ر  لقر ر ت  لمتعمقة " حذؼ  بار 
  لمقدـ مف  لحكومة لضبط  للياغة   بمشروع  لقاةوفد لماد   لو ر   لفقر   ل اةية مف مف ةص "بذلؾ

  الست ةاء ت  مة ةص  لماد .  لقاةوةية وحظرو   لميوية
 (:25يبدح)

 " لضبط  للياغة وفقًا لةص  لماد   لسابقة.ممةوع" " بكممةغير  لمسموح بار  " ستبد ؿ 
 (:33يبدح)

"  لة ة اية  لماد  لحظر لور  لتموث  لتػة تضػر باالحيػاء و ل ػرو  ةشاط  لليد  و بار  " ةضافإ
 (.،2بتعريؼ تموث  لبيوة  لماوية بالماد  )ولتتو فؽ م  ما ورد  لليد  و ةشاط  لماوية 
 (:31يبدح)

الف حرفة  لليد بالنو بى حرفة غير قاةوةيػة  "فيما  د  نو بى  لليد  لمرةص ب احذؼ  بار  "
ضػػافة كممػػةمحفػػاظ  مػػى  لمةػػزوف  لسػػمكى مػػف  لزريعػػهل وغيػػر ملػػرح ب ػػا لمةتلػػؼ  لفقػػر   " وغيرذػػا" . و  

 كؿ  لةباتات  لتة تعوؽ  ممية  لليد.  لحظر شمؿ ل اةية لي
 (:38يبدح )

" قياـ  لمرك " بعبار  "تو ند  لمرك  ةارج  لمياه  إلقميمية بدوف تلريح أو قيام ا" بار    ستبد ؿ
 ةػد مةالفػة   لعقوبػةلتشػديد  "شػ رأ ةسػت" بعبار  "ة سة" كممة، و ستبد ؿ فة بد ية   لفقر   ألولى مف  لماد  

و لحػد مػف مشػكالت تنػاوز  مػف  لقػومى  لملػر حمايػة  ألمشػروع  لقػاةوف فػة ةص  لماد  وتحقيؽ فمسػفة 
 .دوؿ  لنو ر إلى للياديف  لمياه  إلقميمية 
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 (:43يبدح)
لمحد مف  لتضار  بيف   لى لدر  لماد  " أي قاةوف  ةرباحكاـ م   دـ  الةالؿ إضافة  بار  "
 مف ةػص  لمػاد   لػو رد  مػف مشػروع  لقػاةوف  لػو رد مػف  لحكومػة "لى أل" حذؼ كممة لةلوص  لقاةوةية ، و 

 لعدـ  لتةليص.
 (:44يبدح)

و توقػؼ  ػف  لعمػؿ أ لمقرر  أماـ مف فقد مركبه   لم مة" لزياد   الث" بكممة "ةمس ستبد ؿ كممة "
" لممركػ   الةػر" تن يػز مركػ   ةػر لمتةفيػؼ مػف  أل بػاء  مػة كاذػؿ لػيار  للػياديف و سػتبد ؿ  بػار ل

 . لميوية وذلؾ لضبط  للياغة "ةرآمرك  ل " بعبار 
 (:46يبدح)

 .مف  لماد   لفقر   إلولى م  ةصة اية  لفقر   ل اةية ليتسؽ إلى  "أو  لبطاقةأضافه كممة "
 (:49يبدح )

 بػػار   و سػػتبد ؿ  للػػياديف، لػػيار لتةفيػػؼ  أل بػػاء  مػػى"  شػػر  " كممػػةب "  ماةيػػة" كممػػة سػػتبد ؿ 
 للػادر  مى أف تسدد ةقدً  أو  لكتروةيًا طبقػًا آلحكػاـ قػاةوف تةظػيـ  سػتةد ـ وسػاوؿ  لػدف  غيػر  لةقػد  "

 .ليتو فؽ م   لةلوص  لدستورية " وطرؽ وأدو ت تحليم ابعبار  " "8229لسةة  28رقـ بالقاةوف 
 (:53يبدح )

 لتػػة ينػػوز لػػرويس   لرسػػوـ لتحديػػد مقػػد ر  لزيػػاد  فػػة قيمػػة " ضػػعف ابكممػػة " " لةلػػؼ سػػتبد ؿ كممػػة "
لمتةفيؼ مػف  أل بػاء  مػة كاذػؿ و  فة مةاطؽ  لليد وفقا لظروؼ  إلةتاج  لسمكى تعديم ا منمس  لوزر ء

 ليار  للياديف.
 (:55يبدح )

لممػز رع  لمػؤنر   لػد ر  لتػر ةيصإللمتأكيد  مى  دـ فػرض رسػـو وذلؾ   "مؤنر  لغير "إضافة  بار  
تةفيفػػًا مػػف  أل بػػاء " آالؼ نةيػػة ةمسػػة" بكممػػة "  ال ػػة" كممػػة  لمزمػػ  إةشػػاءه،  سػػتبد ؿ مػػف  لن ػػاز 

ضافة  بػار  " لمالية  ف كاذؿ ليار  للياديف  مػى أف تسػدد ةقػدً  أو  لكتروةيػًا طبقػًا آلحكػاـ قػاةوف ، و  
 لمػاد   تسػاقًا   لى ة اية" 8229لسةة  28رقـ  للادر بالقاةوف تةظيـ  ستةد ـ وساوؿ  لدف  غير  لةقد  

 .فة ذذ   لشأف م   لةص  لدستور 
 (:59يبدح)

لفظ وذلؾ لعمومية  "" لمةشأت  لسمكيةبعبار   "  لمز رع و لمفرةات و ألقفاص  لسمكية  ستبد ؿ  بار  "
  بار   لمةشات  لسمكية و لتى قد يةلرؼ مقلدذا  لة  للةا ات  لسمكية.
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 : (61)يبدح 
إةشاء مو ةئ ليد نديد  ويكوف  فةةقاط  لسروح و لبو غيز و بد ء  لرأي مسببًا و و لمر سى "إضافة  بار  

شػاف  فػةوتعديالتػه  2996لسػةة  2مف  لقاةوف رقـ  8 ،2أةذ رأي ا و نبًا دوف  إلةالؿ بحكـ  لمادتيف 
 "  لى  لفقر   ل اةية لضبط  للياغة. د رت ا وتشييم او ضافة  بار  " " لمو ةى  لنافة و لتةللية

 فة غير مو ةئ  لليد  لعامميف لضماف ةضوع نمي   للياديف بو غيز ل تـ إضافة ةقاط  لسروححيث 
  لماد   ل اةية.مف  28ليتسؽ م   لتعديؿ  لو رد بالبةد  ،ألحكاـ ذذ   لقاةوف

 (:65يبدح )
  مػػى أف تمتػػـز  لن ػػة  إلد ريػػة  لمةتلػػة بتػػوفير أن ػػزه  لتتبػػ   لالزمػػة لممر كػػ إضػػافة  بػػار  "

وذلػػؾ ب ػػدؼ  لتيسػػير  مػػى لػػيار إلػػى ة ايػػة  لفقػػر   إلولػػى  "وتسػػميم ا لمالػػؾ  لمركػػ   مػػى سػػبيؿ  ألماةػػة
 .لتركي  أن ز   لتتب  مالية تفوؽ طاقت ـ با باء للياديف و دـ تحميم ـ 

 (:76يبدح )
ةفس ذ ت  لعقوبػة  لػو رد  بػةص  لبةػد  " لتقرير64 اد لم "بعبار   "64،66 لمادتيف  ستبد ؿ  بار  "

 ." لونود  رتباط بية ـ64،66لممادتيف " 9
 وةله  آلتى:ألةر  لماد   2(مستحدث) 22 إضافة بةد

( مف ذذ   لقاةوف أو شرع فة ذلؾ بالحبس مد  ال تقؿ  ف سةة 8،يعاق  كؿ مف ةالؼ أحكاـ  لماد  )"
ةمسماوة ألؼ نةيه وفى نمي   ألحو ؿ تضبط  لمر ك  وبير مة ال تقؿ  ف ماوة ألؼ نةيه وال تزيد  مى 

و ألسماؾ و لطيور  لمليد  وأدو ت  لليد  لمستةدمة، ويحكـ بملادر   لمضبوطات أو  مة ا لحسا  
  " لن ه  إلد رية  لمةتلة، وفى حالة  لعود يتـ تضا ؼ  لعقوبة

ألمف  لقومة  لملر  حفاظًا  مى   8،ب دؼ تقرير  قوبه ر د ة  مى مةالفة أحكاـ  لماد  
  لمشكالت  لةانمة  ف تناوز حدود  لمياه  إلقميمية.و لحد مف 
 ادلشرتكخ: سأٖ انهجُخ: ساثؼب

لحماية   لتة ناءت كأستحقاؽ دستور و  مشروع  لقاةوف  لمعروضتؤيد  لمنةة  لمشتركة ةلوص   
 لمقضاء  مى  ال ار  لةانمة لملرية ومسطحات ا وشو طو ا و  ادت ا  لى سابؽ   دذا و  توتطوير  لبحير 

 عػػػػديات لت ،لمسػػػػطح ا  لمػػػػاوىمػػػػف تنفيػػػػؼ وردـ   لبحيػػػػر تلممارسػػػػات  لةاطوػػػػة  لتػػػػة تعرضػػػػت ل ػػػػا  ػػػػف  
وتدةى  إلةتػاج مساحات  لليد  لحر زذا  المر  لذ  أد   لى تقمص يو طماء بو غارةه  مى شو طو ا  لل

بط  لعممية و لفةية  لمز رع و لمر بى  لسمكية دوف مر  ا   لضو  و ةشاء لسمكة و ة يار قطاع  ل رو   لسمكية 
ةمسه و ال وف  اما وألبحت  ك ر مف لدوره  مى مضى و لذ  ور ةلوص  لقاةوف  لقاوـ فة ظؿ قل

  .لمبحير ت وتقوض مف بر مل تةميت ا ه تضعؼ مف  لرقابة  مى  لمسطحات  لماوية ةلوله غير ر د
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 لبحيػػر ت  لملػػرية وشػػو طو ا ومسػػطحات ا   لمبذولػػة لحمايػػة لدولػػة وتػػ مف  لمنةػػة  لمشػػتركة ن ػػود 
 لماوية و لتة تعد  حد  ل رو ت  لطبيعية و لعمؿ  مى تةميػة  ل ػرو   لسػمكية ووضػ  ةطػط لتطويرذػا بمف ػـو 

انيت ػػػا مػػػف  ألسػػػماؾ و الحيػػػاء  لماويػػػة بمػػػا يسػػػ ـ فػػػة رفػػػ  كفػػػاء   إلد ر   لمتكاممػػػة وتعظػػػيـ  لعاوػػػد مػػػف  ةت
 لزيػػاد  بمػػا يتو فػػؽ مػػ  متطمبػػات ةو يػػة فػػة  إلةتػػاج  لسػػمكى  حػػد ث طفػػر  و   سػػتيالؿ  لمسػػطحات  لماويػػة

تاحػػة فػػرص  لعمػػؿ  فػػى  لمضػطرد   لةمػػو  لسػػكاةى وزيػػاد   لطمػػ   مػػى  للػادر ت  لملػػرية مػػف  ألسػػماؾ و  
 متكاممة حوؿ  لبحير ت وتشني   الست مار فة مناؿ  إلةتاج  لسمكى ولةا ة  ال الؼو ةشاء مشرو ات 

 يفياد المػػػف  ليػػػذ وة ورفػػػ  شػػػأف  للػػػ تحقيػػػؽل 82،2مػػػ  ةطػػػط وبػػػر مل  لتةميػػػة  لمسػػػتد مة  بمػػػا يتو فػػػؽ
  نتما يًا و قتلاديًا. لبسطاء 

، رشجٕ اجملهس ادلٕقش ادلٕافقخ ػهيّ ثبنصيغخ ٔانهجُخ ادلشرتكخ إر رٕافق ػهٗ يششٔع انقبٌَٕ ادلؼشٔض ثؼذ انزؼذيم
 .ادلشفقخ

 سئيس انهجُخ ادلشرتكخ
 صشْٖشبو احل             
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 قرار رئٍص جمهص انٕزراء

 مبشرٔع قإٌَ
 محاٌح ٔذًٍُح انثحرياخ ٔانثرٔج انطًكٍح

 ــــــــــــــ
 رئٍص جمهص انٕزراء

 تؼد االطالع ػهى اندضرٕر؛
 .7391لسنة  85وعمى قانوف العقوبات رقـ 
 .7395لسنة  791وعمى القانوف المدني رقـ 

 .7381لسنة  781وعمى قانوف اإلجراءات الجنائية رقـ 
 .7388لسنة  915وعمى قانوف الحجز اإلداري رقـ 

 .7381لسنة  71وعمى قانوف المالحة الداخمية رقـ 
 بإصدار قانوف الجمعيات التعاونية. 7381لسنة  971وعمى القانوف رقـ 

 .7311لسنة  51وعمى قانوف التعبئة العامة رقـ 
 بشأف الييئات العامة. 7319لسنة  17وعمى القانوف رقـ 

 .7311لسنة  89وعمى قانوف الزراعة رقـ 
 فى شأف المنشآت الفندقية والسياحية 7319لسنة  7وعمى القانوف رقـ 
 بشأف الموازنة العامة لمدولة. 7319لسنة  89وعمى القانوف رقـ 
 بشأف تنظيـ اإلدارة المحمية. 7313لسنة  99وعمى القانوف رقـ 
 بشأف المحاسبة الحكومية. 7357لسنة  711وعمى القانوف رقـ 
 بحماية نير النيؿ والمجاري المائية مف التموث. 7351لسنة  95وعمى القانوف رقـ 
 بشأف المحميات الطبيعية. 7359لسنة  711وعمى القانوف رقـ 

 بشأف تعاونيات الثروة المائية. 7359لسنة  719رقـ وعمى القانوف 

 
 يشرٔع قإٌَ

 محاٌح ٔذًٍُح انثحرياخ ٔانثرٔج انطًكٍح
 ــــــــــــــ

 تاضى انشؼة؛
 رئٍص اجلًٕٓرٌح
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
بإصدار قانوف صيد األسماؾ واألحياء المائية  7359لسنة  719وعمى القانوف رقـ 

 وتنظيـ المزارع السمكية.
 بإصدار قانوف الري والصرؼ. 7359لسنة  71وعمى القانوف رقـ 
 في شأف سالمة السفف. ـ7353لسنة  191وعمى القانوف رقـ 

 بإصدار قانوف التجارة البحري. 7331لسنة  5ى القانوف رقـ وعم
 في شأف بعض األحكاـ المتعمقة بأمالؾ الدولة الخاصة.7337لسنة1وعمى القانوف رقـ
 بإصدار قانوف البيئة. 7339لسنة  9وعمى القانوف رقـ 
 في شأف الموانئ الجافة والتخصصية. 7331لسنة  7وعمى القانوف رقـ 

 .1171لسنة  57الخدمة المدنية الصادر بالقانوف رقـ وعمى قانوف 
 .1175لسنة  751وعمى قانوف تنظيـ التعاقدات التي تبرميا الجيات العامة رقـ 

بإنشاء مركز الزراعات  1178لسنة  79وعمى قرار رئيس الجميورية بالقانوف رقـ 
 التعاقدية.

ييئة العامة لمشروعات في شأف ال 7318لسنة  113وعمى قرار رئيس الجميورية رقـ 
 التعمير والتنمية الزراعية.

بإنشاء الييئة العامة لتنمية بحيرة  7315لسنة  911وعمى قرار رئيس الجميورية رقـ 
 السد العالي.

بإنشاء الييئة العامة لتنمية الثروة  7359لسنة  731وعمى قرار رئيس الجميورية رقـ 
 السمكية.

 بتحديد المسطحات المائية. 7359لسنة  918وعمى قرار رئيس الجميورية رقـ 
بدمج الييئة العامة لتنمية بحيرة السد  1111لسنة  11وعمى قرار رئيس الجميورية رقـ 

 العالي بالييئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
 وبعد موافقة مجمس الوزراء؛
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 
 
 ررق

 يشرٔع انقإٌَ اَذً َصّ، ٌقدو إىل جمهص انُٕاب:
 )ادلادج األٔىل(

، ُيعمؿ بأحكاـ 7359لسنة  711مع عدـ األخالؿ بقانوف المحميات الطبيعية رقـ 
القانوف المرافؽ في شأف حماية وتنمية البحيرات، وتسرى أحكامو عمى البحيرات التى 
يصدر بتحديدىا قرار مف رئيس الجميورية، وكافة المسطحات المائية، وأراضي 

يصدر بتحديدىا قرار مف رئيس مجمس الوزراء في شأف  االستزراع السمكي والتي
 حماية الثروة السمكية وتنميتيا.

 ررق
 ، ٔقد أصدرَاِ:انقإٌَ اَذى َصّ  جمهص انُٕاب

 

 )ادلادج األٔىل(
 

 ىكًا ْ
 

 )ادلادج انثاٍَح(
يصدر رئيس مجمس الوزراء الالئحة التنفيذية ليذا القانوف خالؿ ستة أشير مف تاريخ 

ليالعمؿ بو، كم أف تصدر ىذه الالئحة وتمؾ القرارات  ا يصدر القرارات المنفذة لو، وا 
 يستمر العمؿ بالموائح والقرارات القائمة حاليا فيما ال يتعارض وأحكاـ القانوف المرافؽ.

 (انثاٍَح)ادلادج 
 

 ىكًا ْ

 ادلادج انثانثح()
بإصدار قانوف صيد األسماؾ واألحياء المائية 7359لسنة719تمغى أحكاـ القانوف رقـ 

 7359لسنة 731السمكية، كما تمغى أحكاـ قرارات رئيس الجميورية رقـوتنظيـ المزارع 
العامة  بإنشاء الييئة7315لسنة 911بإنشاء الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية و

 العامة لتنمية بحيرة السد العالي بدمج الييئة1111لسنة 11و لتنمية بحيرة السد العالي
كؿ حكـ يخالؼ أحكاـ  نمية الزراعية، كما يمغيعمير والتبالييئة العامة لمشروعات الت

 .ىذا القانوف

 (انثانثح)ادلادج 
 
 ىكًا ْ

 

 )ادلادج انراتؼح(
 لتاريخ نشره. رسمية، وُيعمؿ بو مف اليـو التاليينشر ىذا القانوف في الجريدة ال

 انٕزراءرئٍص جمهص                                                                     
 ()دكرٕر/ يصطفى كًال يدتٕيل                                              73/1/1173  

 (انراتؼح)ادلادج 
 ينشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية، وُيعمؿ بو مف اليـو التالي لتاريخ نشره.

 .ُيبصـ ىذا القانوف بخاتـ الدولة، وينفذ كقانوف مف قوانينيا
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 محاٌح ٔذًٍُح انثحرياخ ٔانثرٔج انطًكٍحيشرٔع قإٌَ 

 انثاب األٔل
 جٓاز محاٌح ٔذًٍُح انثحرياخ ٔانثرٔج انطًكٍح

 ( :1يادج )
جياز حماية البحيرات والثروة السمكية تسمى "تنشأ ىيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية 

مجمس " ويكوف لو الشخصية االعتبارية ويتبع رئيس السمكيةوتنمية البحيرات والثروة 
وع ومكاتب داخؿ جميورية مصر القاىرة ولو أف ينشئ فر  الوزراء ويكوف مقره الرئيسي

 ية.العرب

 يشرٔع قإٌَ محاٌح ٔذًٍُح انثحرياخ ٔانثرٔج انطًكٍح
 انثاب األٔل

 جٓاز محاٌح ٔذًٍُح انثحرياخ ٔانثرٔج انطًكٍح
 ( :1يادج )

 

 ىكًا ْ

 ( :2يادج )
تيا وشػػواطئيا سػػتغالؿ البحيػػرات وبواايزىػػا وسػػياحاواالجيػػاز إلػػى حمايػػة وتنميػػة ييػػدؼ 

، تنمية االقتصاد القػوميوحرميا ، وحماية وتنمية الثروة السمكية واألحياء المائية بقصد 
 :الزما مف أعماؿ وعمى األخص مايمي ولمجياز في سبيؿ تحقيؽ أىدافو القياـ بما يراه

 واطئيا وحرميا مف التعديوشالسياسة العامة لحماية البحيرات وبواايزىا  رسـ .7
 ووضعيا موضع التنفيذ وتطويرىا.والتموث، 

جراء  .1 دراسة واستغالؿ إمكانيات البحيرات وبواايزىا وشواطئيا وحرميا ومواردىا وا 
البحوث والدراسات الالزمة لذلؾ ولو أف يستعيف في ذلؾ بالجيات األخرى 

عداد المشروعاتالمتخصصة سواء كانت وطنية أـ أجنبية ، االقتصادية ، وا 
وتنمية تمؾ البحيرات وشواطئيا وحرميا في ضوء واالجتماعية الالزمة لحماية 

نتائج تمؾ البحوث والدراسات وتنفيذ ىذه المشروعات أو إسناد تنفيذىا لمغير 
 ومتابعتيا.

منح الموافقات عمى إقامة المشروعات ذات النفع العاـ التي تقـو بيا جيات أخرى  .9

 ( :2يادج )
وبواايزىػػا وسػػياحاتيا وشػػواطئيا الجيػػاز إلػػى حمايػػة وتنميػػة واسػػتغالؿ البحيػػرات ييػػدؼ 

وحرميا ، وحماية وتنمية الثروة السمكية واألحياء المائية بقصد تنمية االقتصاد القػومي، 
 ولمجياز في سبيؿ تحقيؽ أىدافو القياـ بما يراه الزما مف أعماؿ وعمى األخص مايمي:

البحيرات وبواايزىا وشواطئيا وحرميا مف  نميةوتالسياسة العامة لحماية  وضع .7
 التعدي والتموث، ووضعيا موضع التنفيذ وتطويرىا.

 وتنميتيادراسة واستغالؿ إمكانيات البحيرات وبواايزىا وشواطئيا وحرميا ومواردىا  .1
جراء البحوث والدراسات الالزمة لذلؾ ولو أف يستعيف في ذلؾ بالجيات األخرى  وا 

عداد المشروعات االقتصادية، المتخصصة سواء كانت وط نية أـ أجنبية، وا 
وتنمية تمؾ البحيرات وشواطئيا وحرميا في ضوء نتائج واالجتماعية الالزمة لحماية 

 تمؾ البحوث والدراسات وتنفيذ ىذه المشروعات أو إسناد تنفيذىا لمغير ومتابعتيا.
 

بيا جيات أخرى  منح الموافقات عمى إقامة المشروعات ذات النفع العاـ التي تقـو .9
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
، أو أو بواايزىاع أجزاء مف البحيرات إذا ترتب عمييا اقتطافي حدود اختصاصيا 

 جياز شئوف البيئة. رأىبعد أخذ  كاف مف شأنيا تمويث مياىيا
واإلشراؼ عمى تنفيذ قوانيف ، وتنمية الثروة السمكية ومصادرىا العمؿ عمى حماية .9

 الصيد والقرارات المنفذة ليا.
ووضع  ة والتصنيع السمكيت الثروة السمكيوضع الخطط المتعمقة بمشروعا .8

تطمبو المحافظات مف ىذه المشروعات إما  وتنفيذ ما ،بيا التصميمات الخاصة
 بالذات أو عف طريؽ جيات أخرى.

جراءات منح التراخيص ال وضع قواعد .1  الزمة وفقا ألحكاـ ىذا القانوف.وشروط وا 
واإلرشاد ، ووضع خطط وبرامج التدريب المشروعات التجريبية والنموذجية إقامة .1

 في مجاؿ حماية وتنمية الثروة السمكية.
إنشاء شركة مساىمة أو أكثر بمفرده أو باالشتراؾ مع الغير بيدؼ العمؿ في  .5

 مجاؿ حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغالليا.
 

البحيرات ومناطؽ ، والمزارع السمكية بيـ استغالؿ مناطؽ الصيد، والمرابيتنظ .3
، تنميتيا وتطيير فتحاتيا ومنافذىاوالعمؿ عمى صيانتيا و  السمكي،االستزراع 

زالة التعديات والمخالفات الواقعة عمي  يا أو عمى شواطئيا أو عمى األراضيوا 
 المحيطة بيا.

 

 ، ونشر الوعيالحديثةالعمؿ عمى تطوير حرؼ الصيد باستخداـ األساليب  .71
صدار القرارات ، بيف الصياديفوالتدريب الفني  الالزمة لمنع الحرؼ واألعماؿ وا 

 الضارة بالثروة السمكية.
 إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيؽ مع الجيات المعنية. .77

 موافقوفي حدود اختصاصيا إذا ترتب عمييا اقتطاع أجزاء مف البحيرات بعد أخذ 
 جياز شئوف البيئة.

 .كما ىو                                    .9
 
وضع الخطط المتعمقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع  .8

مف  ذات الصمة أو الجيات فظاتتطمبو المحا التصميمات الخاصة بيا، وتنفيذ ما
 ىذه المشروعات إما بالذات أو عف طريؽ جيات أخرى.

 كما ىو.                                  .1
 ما ىو.ك                                  .1
 
إنشاء شركة مساىمة أو أكثر بمفرده أو باالشتراؾ مع الغير بيدؼ العمؿ في  .5

بما ال يتعارض مع الصيد  والثروة السمكية واستغالليامجاؿ حماية وتنمية البحيرات 
 .الحر

تنظيـ استغالؿ مناطؽ الصيد، والمرابي، والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطؽ االستزراع  .3
زالة التعديات  السمكي، والعمؿ عمى صيانتيا وتنميتيا وتطيير فتحاتيا ومنافذىا، وا 

 مف دوالتأكعمى األراضي المحيطة بيا،  والمخالفات الواقعة عمييا أو عمى شواطئيا أو
بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات بالتنسيؽ مع وزارة البيئة عمى النحو الذى اإللتزاـ 

 .تحدده الالئحة التنفيذية
 كما ىو.                             .71
 
 كما ىو.                             .77
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
وتنمية البحيرات التعاوف مع الييئات الدولية واإلقميمية في كؿ مايتعمؽ بحماية  .71

برمة بو اتفاقيات التعاوف الفني واالقتصادي الم ، وفقا لما تقضيوالثروة السمكية
 ، ومتابعة تنفيذ ىذه االتفاقيات.ىذا الشأففي 

السياسة التسويقية والسعرية لألسماؾ المحمية والمستوردة، باالشتراؾ مع اقتراح  .79
 الوزارة المختصة بالتمويف.

جراء  تقديـ الخبرة الفنية، .79 بداء المشورة في وضع التصميمات والرسومات وا  وا 
شروعات المتصمة بالثروة صادية لممالدراسات الفنية ودراسات الجدوى االقت

 السمكية لمف يطمبيا نظير مقابؿ خدمة يقرره مجمس إدارة الجياز.
إعداد خطة لمطوارئ والتنسيؽ بيف الجيات المعنية ألعداد برامج مواجية الكوارث  .78

 في البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
 از.يالمخصصة لمج وضع ضوابط إدارة واستغالؿ األراضي .71
 عمى الجمعيات التعاونية لمثروة المائية. اإلشراؼ .71
نشاء موانئكافة إدارة وتشغيؿ  .75  صيد جديدة. موانئ الصيد وتطويرىا وا 

 
 

بداء الرأي في ال .73 معروض منيا عمى اقتراح مشروعات القوانيف ذات الصمة، وا 
 السمطة التشريعية.

 ىو.كما                              .71
 
 

 كما ىو.                            .79
 

 كما ىو.                            .79
 
 

 كما ىو.                            .78
 

 كما ىو.                           .71
 كما ىو.                           .71
 والبواايزنقاط السروح و  المراسىوكذا  غيؿ كافة موانئ الصيد وتطويرىاإدارة وتش .75

ويكوف أخذ رأيو واجبًا دوف اإلخالؿ إنشاء موانئ صيد جديدة  وابداء الرأي مسببًا في
في شأف الموانى وتعديالتو  7331لسنة  7مف القانوف رقـ (1، 7)بحكـ المادتيف

                           .الجافة والتخصصية
 

 كما ىو.                           .73
 

 ( :3يادج )
 -لمجياز وعضوية كؿ مف: "اير تنفيذى"يكوف لمجياز مجمس إدارة يشكؿ مف رئيس 

 "عضوا"                                    نائب رئيس الجياز     -
 "عضوا"         ممثؿ عف وزارة الدفاع.                            -

 ( :3يادج )
 -لمجياز وعضوية كؿ مف: "اير تنفيذى"يكوف لمجياز مجمس إدارة يشكؿ مف رئيس 

 .كما ىو                            -
 .كما ىو                            -
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 "عضوا"        ممثؿ عف وزارة الداخمية.                           -
 "عضوا"     .        ن وزارة الزراعة واستصالح األراضيممثل ع -
 "عضوا"   .                                  ممثؿ عف وزارة البيئة -
 "عضوا" ممثؿ عف وزارة الموارد المائية والري.                       -
 "عضوا"     .  تخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداريممثل عن وزارة ال -

 "عضوا"    ممثؿ عف وزارة االستثمار.                              -

 "عضوا"         ية.                            ممثل عن وزارة التنمية المحل -

 "عضوا"         ممثؿ عف وزارة السياحة.                           -
 "عضوا"            ممثؿ عف وزارة النقؿ.                          -
 "عضوا"                                    ممثؿ عف وزارة المالية. -
 "عضوا"      .         ارة التعميـ العالي والبحث العمميممثؿ عف وز  -
 "عضوا"          ممثؿ عف الييئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. -
بوزارة اإلسكاف والمرافؽ  عف قطاع مياه الشرب والصرؼ الصحي ممثؿ -

 "عضوا"                             والمجتمعات العمرانية الجديدة.
 

 

 "أعضاء"     مجاؿ اختصاص الجياز.    مف ذوى الخبرة في  ثالثة -
 

بتعييف رئيس مجمس إدارة الجياز وأعضائو قرار مف رئيس الجميورية بناء ويصدر 
لمدة أربع سنوات قابمة لمتجديد لمرة واحدة، عمى عرض مف رئيس مجمس الوزراء 

 ويحدد القرار معاممتيـ المالية.
ويحؿ نائب رئيس مجمس اإلدارة محؿ الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاتو حاؿ 

 ايابو أو وجود مانع لديو.

 .كما ىو                            -
 .كما ىو                            -
 .كما ىو                            -
 .كما ىو                            -
         "عضوا"         .       تنمية االقتصاديةالتخطيط وممثل عن وزارة ال -
 .كما ىو                            -
 .كما ىو                            -
 .كما ىو                            -
 .كما ىو                            -
 .كما ىو                            -
 حذؼ                                      -
 .كما ىو                            -

 
 "عضوا"                 ممثؿ عف اإلتحاد التعاونى لمثروة المائية.  -
 "عضوا"            ممثؿ عف النقابة العامة لعماؿ الزراعة والصيد. -
 "أعضاء"    مجاؿ اختصاص الجياز.    مف ذوى الخبرة في  أربعة -

 
 كما ىي.                                      

 
 كما ىي.                                      
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 ( :4يادج )

ىو السمطة العميا المييمنة عمى شئوف الجياز وتصريؼ أموره مجمس إدارة الجياز 
ووضع السياسة العامة التي يسير عمييا ولو أف يتخذ مف القرارات ما يراه الزما لتحقيؽ 
األىداؼ التي أنشئ مف أجميا، وفى أطار الخطة القومية لمدولة، ولممجمس عمى 

 :ياٌهًاألخص 
جراءات تنفيذىا واعتمااز يأنشطة الج إعداد خطط وبرامج .7  ىا.دوا 
دراسة التشريعات المتعمقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح مايراه  .1

 في شأنيا.
 الموافقة عمى إنشاء فروع الجياز. .9
 لمتنظيـ واإلدارة. مجياز بعد أخذ رأى الجياز المركزيل اعتماد الييكؿ التنظيمي .9
الموائح بالشئوف الفنية المالية واإلدارية وايرىا مف إعداد الموائح الداخمية المتعمقة  .8

 ، وبعد أخذ موافقة وزارة المالية.التنظيمية العامة لمجياز
وخاصة ما يتعمؽ  شئونيـ الوظيفية سائر وضع الئحة نظاـ العامميف بالجياز تنظـ .1

ورعايتيـ الصحية واالجتماعية وبدؿ بتحديد مرتباتيـ وبدالتيـ ومكافأتيـ وحوافزىـ 
 وبعد أخذ موافقة وزارة المالية. ،ومصاريؼ االنتقاؿالسفر 

 والقوائـ المالية.الموافقة عمى مشروع الموازنة السنوية لمجياز والحسابات الختامية  .1
 قبوؿ المنح والتبرعات واليبات في مجاؿ أنشطة الجياز. .5
 أاراض الجياز. الموافقة عمى عقد القروض في مجاؿ تحقيؽ .3

إقرار قواعد االستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحمية واألجنبية وتحديد المقابؿ أو المكافآت .71
 التي تمنح ليا.

 

 إقرار التعاقدات والتصرفات واألعماؿ التي تمكف الجياز مف مزاولة نشاطو..77

 ( :4يادج )
ىو السمطة العميا المييمنة عمى شئوف الجياز وتصريؼ أموره مجمس إدارة الجياز 

ووضع السياسة العامة التي يسير عمييا ولو أف يتخذ مف القرارات ما يراه الزما لتحقيؽ 
األىداؼ التي أنشئ مف أجميا، وفى أطار الخطة القومية لمدولة، ولممجمس عمى 

 :ياٌهًاألخص 
 .كما ىو                               .7

المتعمقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة  واإلتفاقياتدراسة التشريعات  .1
 السمكية واقتراح مايراه في شأنيا.

 .كما ىو                              .9
 .كما ىو                              .9
 .كما ىو                              .8

 
 .كما ىو                              .1

 
 

 .كما ىو                              .1

 .كما ىو                              .5

 .كما ىو                              .3

 .كما ىو                              .71

 
 .كما ىو                              .77
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 عرضو عمى المجمس.النظر فيما يرى رئيس مجمس اإلدارة أو المدير التنفيذي لمجياز .71
 أية موضوعات أخرى تدخؿ في نطاؽ اختصاص الجياز..79

 
 ويصدر بالموائح المنصوص عمييا في ىذه المادة قرار مف رئيس مجمس الوزراء.

 ويجوز لمجمس اإلدارة أف يعيد إلى رئيسو أو نائبو ببعض اختصاصاتو.

 كما ىو.                              .71

 .ىو كما                              .79

                                     
 .ىىكما   
 كما ىى.                                       

 ( :5يادج )
مجمس اإلدارة بدعوة مف رئيسو مرة واحدة عمى األقؿ كؿ شير، ويجوز لمرئيس يجتمع 

دعوة المجمس لالنعقاد كمما  ائبوأو المدير التنفيذي لمجياز عند اياب الرئيس أو ن
أعضائو عمى  وف االجتماع صحيحا إال بحضور ثمثياقتضت الضرورة ذلؾ، وال يك

وفى حالة تساوى ، ت بأامبية أصوات أعضائو الحاضريفوتصدر القرارااألقؿ، 
 فيو الرئيس. الذي )الجانب(األصوات يرجح 

اتو وال يكوف لو صوت ولمجمس اإلدارة أف يدعو مف يراه أو يستعيف بو لحضور جمس
 معدود في اتخاذ القرار.

 وتنظـ الالئحة التنفيذية نظاـ العمؿ بالمجمس.

 ( :5يادج )
 

 كًا ْى

 ( :6يادج)
 يمثؿ المدير التنفيذي الجياز أماـ القضاء وفى صالتو بالغير.

 ( :6يادج)
 كًا ْى

 (:7يادج )
ونائب أو أكثر لو يصدر بتعيينيـ قرار مف رئيس مجمس  مدير تنفيذي يكوف لمجياز

 الوزراء لمدة أربع سنوات قابمة لمتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار معاممتيـ المالية.
 
 

 (:7يادج )
 كًا ْى
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 (:8يادج )

التنفيذي لمجياز متابعة تنفيذ خطة وسياسة مجمس اإلدارة ويكوف مسئوال يتولى المدير 
داريا، وماليا ويتولى عمى   :يا ٌأذًاألخصأماـ المجمس عف سير أعماؿ الجياز فنيا، وا 

 اإلعداد الجتماعات مجمس اإلدارة وتنفيذ قراراتو. .7
ماتـ رة عف نشاط الجياز وسير العمؿ بو و عرض تقارير دورية عمى مجمس اإلدا .1

، وتحديد معوقات األداء والحموؿ المقترحة زه وفقا لمخطط والبرامج الموضوعةإنجا
 لتفادييا.

 إدارة الجياز وتصريؼ شئونو واإلشراؼ عمى سير العمؿ بو. .9
 إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي لمجياز. .9
المالية واإلدارية، والفنية إعداد مشروعات الموائح والقرارات المتعمقة بالشئوف  .8

 لمجياز.
 القياـ بأية أعماؿ أو مياـ يكمفو بيا مجمس اإلدارة. .1
 االختصاصات األخرى التي تحددىا الموائح الداخمية لمجياز. .1

 .ولممدير التنفيذي أف يفوض أحد نوابو في مباشرة بعض اختصاصاتو

 (:8يادج )
                                             

 
 
 

 كًا ْى

 

 ( :9يادج )
 رأىلمجياز موازنة مستقمة تعد عمى نمط موازنات الييئات االقتصادية بعد أخذ تكوف 

وزارة المالية وتشتمؿ عمى كافة إيراداتو ومصروفاتو دوف استثناء، وتبدأ السنة المالية 
حساب وازنة الجياز لمجياز ببداية السنة المالية لمدولة وتنتيى بنيايتيا، ويكوف لم

ويرحؿ الفائض منو إلى السنة المالية  ،ضمف حساب الخزانة الموحد بالبنؾ المركزي
 التالية.

 

 ( :9يادج )
 موافقوتكوف لمجياز موازنة مستقمة تعد عمى نمط موازنات الييئات االقتصادية بعد أخذ 

وزارة المالية وتشتمؿ عمى كافة إيراداتو ومصروفاتو دوف استثناء، وتبدأ السنة المالية 
لمجياز ببداية السنة المالية لمدولة وتنتيى بنيايتيا، ويكوف لموازنة الجياز حساب 
بالبنؾ المركزي ضمف حساب الخزانة الموحد، ويرحؿ الفائض منو إلى السنة المالية 

  التالية.
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 :(11يادج )

 :ًمما ٌهتتكوف موارد الجياز 
 صو الدولة في الموازنة العامة مف مساىمات.صما تخ. 7
 مات ومقابؿ الخدمات التي يقدميا الجياز لمغير.ا. حصيمة الرسـو والغر 1
يقبميا مجمس اإلدارة، والمػنح . القروض، والمنح، والتبرعات، واليبات التي يبرميا، أو 9

 لى مشروعات الجياز.إتفاقات الدولية التي توجييا االت واليبات األخرى عاناواإل
التػػػي تخصػػص لمجيػػػاز ألاػػراض حمايػػػة وتنميػػػة  يراضػػ. حصػػيمة إدارة واسػػػتغالؿ األ9
 حياء المائية.لثروة السمكية واألا
 . حصيمة إدارة واستغالؿ البحيرات وموانئ الصيد ومواردىا.8
 يشارؾ فييا.. عائد استثمار أمواؿ الجياز في المشروعات التي 1
 ألاراض إنشائو. ى يحددىا مجمس إدارة الجياز وفقاموارد أخر  أي. 1

 (:11يادج )
 
 

 

 

 

 كًا ًْ

 

 :(11يادج )
حكػػاـ ىػػذا القػػانوف امتيػػاز عػػاـ عمػػى أمػػواؿ أضػػى يكػػوف لممبػػالم المسػػتحقة لمجيػػاز بمقت

 7793 المديف في مرتبة المبالم المسػتحقة لمخزانػة العامػة المنصػوص عمييػا فػي المػادة
والضػرائب  القضػائية ا المصػروفاتدخر، عأوسابقة عمى أي امتياز  يوف المدنمف القان
 .والرسـو

حكػاـ القػانوف طبقػا أل يولمجياز في سبيؿ اقتضػاء حقوقػة اتخػاذ إجػراءات الحجػز االدار 
 .7388لسنة  915

 :(11يادج )
عػػاـ عمػػى أمػػواؿ حكػػاـ ىػػذا القػػانوف امتيػػاز أضػػى يكػػوف لممبػػالم المسػػتحقة لمجيػػاز بمقت

 7793المػديف فػػي مرتبػػة المبػػالم المسػػتحقة لمخزانػػة العامػػة المنصػػوص عمييػػا فػػي المػػادة
والضػرائب  القضػائية ا المصػروفاتدعػخر،أوسػابقة عمػى أي امتيػاز  يوف المػدنمف القان
.  والرسـو

حكػاـ القػانوف طبقػا أل يولمجياز في سبيؿ اقتضػاء حقوقػة اتخػاذ إجػراءات الحجػز االدار 
لسػػػنة  11رقػػػـ  الصػػػادر بالقػػػانوف قػػػانوف االسػػػتثمار مراعػػػاه أحكػػػاـ مػػػع7388سػػػنة ل 915

1171. 
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 :(12ادلادج )

نيف المختمفػػػة، تمتػػػـز جميػػػع الػػػوزارات واالبيانػػػات المحػػػددة بػػػالقخػػػالؿ بسػػػرية مػػػع عػػػدـ اإل
ويػػد الجيػػاز بمػػا يطمبػػو والمصػػالح والمحافظػػات وجميػػع الجيػػات ذات الصػػمة بالدولػػة بتز 

الثػػػػروة يػػػػرات و حودراسػػػػات تتعمػػػػؽ بحمايػػػػة وتنميػػػػة البحصػػػػاءات وبحػػػػوث ا  نػػػػات و امػػػػف بي
ىػػػداؼ الجيػػػاز أيػػػاء المائيػػػة وتكػػػوف الزمػػػة لتحقيػػػؽ حواأل يالسػػػمكية واالسػػػتزراع السػػػمك

 اراضو.أو 

 :(12ادلادج )
 

 كًا ْى

 :(13يادج )
لػػػو  لقػػػانوف والقػػػرارات الصػػػادرة تنفيػػػذاحكػػػاـ ىػػػذا اأتنفيػػػذ  يوف لممػػػوظفيف القػػػائميف عمػػػيكػػػ

 يرئيس الجياز صفة مأمور والذيف يصدر بتحديدىـ  قرار مف وزير العدؿ بالتنسيؽ مع 
بالنسػػػبة  لمجػػػرائـ التػػػي تقػػػع فػػػي دوائػػػر اختصاصػػػيـ وتكػػػوف متعمقػػػة  يالضػػػبط القضػػػائ
 بأعماؿ وظيفتيـ.

 :(13ادلادج )
 

 كًا ْى

 انثاب انثاًَ
 يف شأٌ محاٌح انثحرياخ ٔذُظٍى انصٍد

 انرؼرٌفاخ
 (:14)يادج 

 البابحكاـ ىذا أالمبينة قريف كؿ منيا في تطبيؽ  يتية المعانعبارات اآلليقصد با
 -والقرارات المنفذة لو:

 جياز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. الجية اإلدارية المختصة:
: المركز المسئوؿ عف متابعة ومراقبة حركة مراكب الصيد عف يمركز االتصاؿ البحر 

 المراقبة والتتبع المثبت بالمركب. طريؽ جياز
الثروات المائية الحية: جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجيرية والكبيرة 

ىذه المياه كالطيور  زوره البحرية أو الداخمية والتي توالمياجرة والمقيمة في الميا

 انثاب انثاًَ
 يف شأٌ محاٌح انثحرياخ ٔذُظٍى انصٍد

 انرؼرٌفاخ
 (:14يادج )

 القانوفحكاـ ىذا أالمبينة قريف كؿ منيا في تطبيؽ  يتية المعانعبارات اآلليقصد با
 -والقرارات المنفذة لو:

 جياز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. الجية اإلدارية المختصة:
: المركز المسئوؿ عف متابعة ومراقبة حركة مراكب الصيد عف يمركز االتصاؿ البحر 

 طريؽ جياز المراقبة والتتبع المثبت بالمركب.
       المجيريةو الثروات المائية الحية: جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية 

 زوره البحرية أو الداخمية والتي توالكبيرة والمياجرة والمقيمة في الميا ا الجينيةومواردى
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
تعيش عمى التي حياء ألاألخرى،  كما تشمؿ ا القشرية والصدفيةحياء والسالحؼ واأل

( أو المؤلؤجساـ ىذه الكائنات الحية )أحتية وما يتكوف داخؿ تال توقاع البحر أو في ترب
 (.المرجانية الشعاببعد موتيا )

خوار والرياحات والترع والمصارؼ العمومية اه الداخمية: مجرى نير النيؿ واألالمي
 والالجونات. الساحميةف والبرؾ والمستنقعات الممموكة لمدولة ومياه الخمجا

حات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصمة أو اير المتصمة البحيرات: المسط
متر مف نياية  سياحاتيا أو بالمياه الداخمية  111بالمياه البحرية وسياحاتيا ومسافة 

ات صناعية أخرى ر متر مف نياية سياحاتيا، وما ينشأ مف بحي 111وسياحاتيا ومسافة 
 .يمصيد واإلنتاج السمكلخصص ت

صغر في قمب اليابسة أ يجسـ مائى ضيؽ يصؿ بحر أو بحيرة واسعة بجسـ مائ أي:البواار
 .متر مف جميع االتجاىات جزءا ال يتجزأ منو 811ويكوف حـر البواار الممتد لمسافة

إنشاء حياء المائية دوف نتاج األخوار: كؿ مساحة مائية تستغؿ إلة واأليالطبيع يالمراب
 بنية أساسية.

ه الصرؼ أو صغير مغمور بالمياه ينشأ بفعؿ الطبيعة نتيجة ميا يالبركة: مسطح مائ
 حياء المائية.وف عمؽ المياه فيو مناسب لنمو األمطار ويكالرشح أو األ
 الداخمية. المائية يوالبحيرات بالمجار ع اتصاؿ البحر : مواقيالمصب المائ

لة أو بالشراع أو ايرىا كانت تدار باآلأكؿ عائمة تستعمؿ في الصيد سواء  المركب:
  عنيا. نوف موتور المركب ولو كاف منفصالويعتبر في حكـ المركب في تطبيؽ ىذا القا

وحدة نزىة: كؿ عائمة تستعمؿ في التنزه داخؿ المياه سواء أكانت تدار باآللة أو 
 بالشراع أو ايرىا.

 ئوؿ عف إدارة المركب وتشغيمو.رئيس المركب: المس
قانونية كانت  واسطةالصيد: استخراج الثروات المائية الحية مف بيئتيا الطبيعية بأي 

التي حياء األخرى،  كما تشمؿ األ ريةاالالفقحياء ىذه المياه كالطيور والسالحؼ واأل
جساـ ىذه الكائنات الحية أحتية وما يتكوف داخؿ تال توتعيش عمى قاع البحر أو في ترب

 أو بعد موتيا.
خوار والرياحات والترع والمصارؼ العمومية اه الداخمية: مجرى نير النيؿ واألالمي

 والبرؾ والمستنقعات الممموكة لمدولة ومياه الخمجاف والالجونات.
المتصمة أو اير  أو الشاروبحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة البحيرات: المسط

متر مف نياية  سياحاتيا أو بالمياه  111المتصمة بالمياه البحرية وسياحاتيا ومسافة 
ات ر متر مف نياية سياحاتيا، وما ينشأ مف بحي 111الداخمية وسياحاتيا ومسافة 

 .يمصيد واإلنتاج السمكلصناعية أخرى تخصص 
ويكوف حـر  كؿ فتحة طبيعية أو صناعية تصؿ ما بيف البحر والبحيرة: زالبواا
 .متر مف جميع االتجاىات جزءا ال يتجزأ منو 811 الممتد لمسافة زالبواا
حياء المائية دوف إنشاء نتاج األخوار: كؿ مساحة مائية تستغؿ إلة واأليالطبيع يالمراب

 بنية أساسية.
ه الصرؼ أو صغير مغمور بالمياه ينشأ بفعؿ الطبيعة نتيجة ميا يالبركة: مسطح مائ

 حياء المائية.سب لنمو األوف عمؽ المياه فيو منامطار ويكالرشح أو األ
 الداخمية. ياهالمبع اتصاؿ البحر : مواقيالمصب المائ

لة أو بالشراع أو ايرىا كانت تدار باآلأكؿ عائمة تستعمؿ في الصيد سواء  المركب:
  عنيا. نوف موتور المركب ولو كاف منفصالويعتبر في حكـ المركب في تطبيؽ ىذا القا

في التنزه داخؿ المياه سواء أكانت تدار باآللة أو وحدة نزىة: كؿ عائمة تستعمؿ 
 بالشراع أو ايرىا.

 رئيس المركب: المسئوؿ عف إدارة المركب وتشغيمو.
قانونية كانت  وسيمةالصيد: استخراج الثروات المائية الحية مف بيئتيا الطبيعية بأي 



14 
 

 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 وألي قصد كاف.

الصياد: كؿ مف يتخذ الصيد حرفة لو وموردا أساسيا لدخمو سواء الصيد بالقدـ أو عمى 
 مركب.

 طاقـ المركب: جميع األفراد العامميف عميو.
يد: ىي الشباؾ والسنانير والحباؿ والخيوط وكؿ الوسائؿ القانونية التي تمكف أدوات الص

 مف صيد الثروة المائية الحية طبقا لكؿ حرفة.
األعشاب المائية: الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة عمى الصخور أو المقذوفة عمى 

 الشاطئ.
 ا.النباتات المائية: البوص والبردي والحشائش المائية وايرى

اء أو تموث البيئة المائية: تغيير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلق
مثؿ الزيوت ومشتقاتيا أو المخمفات إرادية ية أو اير ادر تسرب مواد اريبة بطريقة إ

أو إدخاؿ الكيماوية العضوية أو اير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخمفات المجاري 
أو توصيؿ موجات كيرومغناطيسية  أحياء مائية اريبة في المياه المصريةكائنات أو 

أو كيربائية أو ايرىا مف الموجات أو المواد المشعة أو ايرىا مما يترتب عميو 
 االضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة أو نشاط الصيد.

مالؾ المركب أو بطاقة الصيد: البطاقة التي تصدرىا الجية اإلدارية المختصة لكؿ مف 
 الصياد أو ايرىما مف أفراد طاقـ المركب.

الرخصة: الترخيص الكتابي عمى النموذج الخاص الذي تصدره الجية اإلدارية 
المختصة بالتصريح لممركب بالصيد في منطقة معينة أو التصريح بمزاولة مينة صيد 

ار مف الجيات األسماؾ أو الطيور المائية التي يصدر بتحديدىا ومواسـ صيدىا قر 
 المختصة.

وفيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالمزارع السػػػمكية يقصػػػد بػػػو التػػػرخيص الكتػػػابي بإنشػػػاء المزرعػػػة السػػػمكية 

 وألي قصد كاف.
لدخمو سواء الصيد بالقدـ أو عمى الصياد: كؿ مف يتخذ الصيد حرفة لو وموردا أساسيا 

 مركب.
 طاقـ المركب: جميع األفراد العامميف عميو.

أدوات الصيد: ىي الشباؾ والسنانير والحباؿ والخيوط وكؿ الوسائؿ القانونية التي تمكف 
 .قانونية مف صيد الثروة المائية الحية طبقا لكؿ حرفة

المثبتة عمى الصخور أو المقذوفة عمى األعشاب المائية: الطحالب البحرية العائمة أو 
 الشاطئ.

 النباتات المائية: البوص والبردي والحشائش المائية وايرىا.
تموث البيئة المائية: تغيير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو 

مخمفات تسرب مواد اريبة بطريقة إرادية أو اير إرادية مثؿ الزيوت ومشتقاتيا أو ال
الكيماوية العضوية أو اير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخمفات المجاري أو 
توصيؿ موجات كيرومغناطيسية أو كيربائية أو ايرىا مف الموجات أو المواد المشعة 

 أو ايرىا مما يترتب عميو االضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة أو نشاط الصيد.
 

لتي تصدرىا الجية اإلدارية المختصة لكؿ مف مالؾ المركب أو بطاقة الصيد: البطاقة ا
 الصياد أو ايرىما مف أفراد طاقـ المركب.

الرخصة: الترخيص الكتابي عمى النموذج الخاص الذي تصدره الجية اإلدارية 
المختصة بالتصريح لممركب بالصيد في منطقة معينة أو التصريح بمزاولة مينة صيد 

لمائية التي يصدر بتحديدىا ومواسـ صيدىا قرار مف الجيات األسماؾ أو الطيور ا
 المختصة.

وفيما يتعمؽ بالمزارع السمكية يقصد بو الترخيص الكتابي بإنشاء المزرعة السمكية 
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
والػػػذي يصػػػدر مػػػف الجيػػػة اإلداريػػػة المختصػػػة النمػػػوذج الخػػػاص الػػػذي تحػػػدده الالئحػػػة 

 التنفيذية ليذا القانوف.
لجيػػة اإلداريػػة القػػرش السػػمكي: مقابػػؿ تنميػػة المسػػطحات المائيػػة الطبيعيػػة التػػي تتػػولى ا

 المختصة حمايتيا وتنميتيا واإلشراؼ عمييا.
المزرعػػػة السػػػمكية: ىػػػي أرض تػػػـ تجييزىػػػا لتربيػػػة الكائنػػػات المائيػػػة ويصػػػدر تػػػرخيص 

 بتشغيميا مف الجية اإلدارية المختصة.
: ىػػػو الحيػػػز المػػػائي المجيػػػز صػػػناعيا لتكػػػاثر األحيػػػاء المائيػػػة ويصػػػدر المفػػػرخ السػػػمكي

 ة اإلدارية المختصة.ترخيص تشغيمو مف الجي
األقفاص السمكية: ىي األحوزة الصػناعية مػف الشػباؾ سػواء العائمػة أو الغاطسػة والتػي 

 تستغؿ لتربية األحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيميا مف الجية اإلدارية المختصة.
الزريعة: ناتج عمميات التفريخ الطبيعية واالصطناعية لكافة األحياء المائية والتي 

 بتحديد أطواليا وأوزانيا قرار مف الجية اإلدارية المختصة.يصدر 

النموذج الخاص الذي تحدده الالئحة  عمىوالذي يصدر مف الجية اإلدارية المختصة 
 التنفيذية ليذا القانوف.
تنمية المسطحات المائية الطبيعية التي تتولى الجية اإلدارية  القرش السمكي: مقابؿ

 المختصة حمايتيا وتنميتيا واإلشراؼ عمييا.
المزرعة السمكية: ىي أرض تـ تجييزىا لتربية الكائنات المائية ويصدر ترخيص 

 بتشغيميا مف الجية اإلدارية المختصة.
ثر األحياء المائية ويصدر : ىو الحيز المائي المجيز صناعيا لتكاالمفرخ السمكي

 ترخيص تشغيمو مف الجية اإلدارية المختصة.
األقفاص السمكية: ىي األحوزة الصناعية مف الشباؾ سواء العائمة أو الغاطسة والتي 

 تستغؿ لتربية األحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيميا مف الجية اإلدارية المختصة.
عية لكافة األحياء المائية والتي واالصطناناتج عمميات التفريخ الطبيعية الزريعة: 

  يصدر بتحديد أطواليا وأوزانيا قرار مف الجية اإلدارية المختصة.

ىى المياه اإلقميمية والمنطقة االقتصادية الخالصة والمنطقو المتاخمة المياه البحرية: 
قيات الدولية لجميورية مصر العربية وفقا لمقوانيف واإلتفا ةوالمياه العميق والجرؼ القارى
 .المعموؿ بيا

مة في تغذية ىي المواد الغذائية الطبيعية أو المصنعة المستخد األعالؼ السمكية:
يرات سمبية عمى ف مصنعة مف مواد ضارة بالبيئة أو ليا تأثاألسماؾ بشرط أال تكو 

 الصحة العامة.
 .الشباؾ في كؿ خمسيف سنتميتر طوليعيوف الماجو: ىي عدد 

أو تنمو بصورة  ساؽ أرضية متحورة تنمو تحت سطح التربةىى النباتات الريزومية: 
 إفقية فوؽ سطحيا ويخرج مف الريزومات جذور متجية إلى أسفؿ وأفرع عمييا أوراؽ.

 ية تحت ظروؼ تحكـ اإلنساف.السمكى : ىي تربية األحياء المائ الإلستزراع
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
السواحؿ البحرية والمجيزة الستقباؿ ورسو ميناء الصيد: ىي المنشأت المقامة عمى 

 سفف صيد األسماؾ وأداء الخدمات المرتبطة بيا وفقًا لمقوانيف والموائح المنظمة لذلؾ.
عة لتجمع سكني نقاط السروح: ىي نقط تضـ عدد مف قوارب الصيد التابالمراسي و 

المحمييف ويحقؽ المأوي ليذه العائمات ويراعى البعد اإلجتماعى مف السكاف  صغير
 .او شرطة البيئة والمسطحات المائية تحت إشراؼ وتصريح مف قوات حرس الحدود

 انفصم األٔل
 يف شأٌ محاٌح انثحرياخ

 :(15يادج )
أو بواايزىػػػػا أو البػػػػرؾ الخاضػػػػعة  يحظػػػػر تجفيػػػػؼ أو ردـ أي مسػػػػاحات مػػػػف البحيػػػػرات

 -رئػيس الجميوريػةتحديػدىا قػرار مػف والتي يصدر ب -اؼ الجية اإلدارية المختصةإلشر 
 .أو المنفعة العامةال لألاراض القومية إ

 انفصم األٔل
 يف شأٌ محاٌح انثحرياخ

 (:15يادج )
يحظر تجفيؼ أو ردـ أي مساحات مف البحيرات أو بواايزىا أو البرؾ الخاضعة 

 -والتي يصدر بتحديدىا قرار مف رئيس الجميورية -إلشراؼ الجية اإلدارية المختصة
 القومية.اراض إال لأل

 :(16ج )ديا
و الت أو معػػدات أو أدوات رفػػع الميػػاه داخػػؿ البحيػػرات أأيػػة  يحظػػر حيػػازة أو اسػػتعماؿ 

اه وتكػػػوف تغطييػػػا الميػػػ الممموكػػػة لألفػػػراد التػػػى اايزىػػػا أو عمػػػى شػػػواطئيا أو األراضػػػيبو 
 ال بترخيص مف الجية اإلدارية المختصة.متصمة بالمياه المصرية إ

جراءات إلالئحة حدد اوت  صدار الترخيص.التنفيذية شروط وا 

 :(16ج )ديا
 كًا ْى

 :(17ج )ديا
اإلدارية المختصة إنشاء الجزر أو الجسور أو  ةال يجوز بغير ترخيص مف الجي

منيا إال لألاراض  السدود بالبحيرات وبواايزىا وشواطئيا أو تحويط أية مساحة مائية
 اآلتية:
 ف طغياف مياه البحيرات.األراضي الزراعية والعقارات م مايةح - أ

 إنشاء مزارع لألسماؾ. - ب

 :(17ج )ديا
 

 ْىكًا 

 



17 
 

 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
وال يجوز  بغير ترخيص مف الجية اإلدارية المختصة استغالؿ جزر البحيرات 

 .ية وصيد الطيورومراحاتيا في رعى الماشوبواايزىا 
جراءات إصدار الترخيص. وتحدد  الالئحة التنفيذية شروط وا 

 

 كًا ْى

 :(18ج )ديا
 الخاضعة إلشراؼ الجياز. يحظر التعدي بأي شكؿ مف األشكاؿ عمى كافة األراضي

أو ممارسة أية أنشطة عمى  جراء أية أعماؿاستغالؿ أو إقامة أية منشآت أو أوال يجوز 
الواقعة داخؿ حـر البحيرات وبواايزىا إال بترخيص مف الجية اإلدارية  األراضي

 المختصة.
جراءات إصدار الترخيص.وتحدد الالئحة التنفي  ذية شروط وا 

 :(18ج )ديا
 

 كًا ْى

 

 انفصم انثاًَ
 يف ذُظٍى انصٍد

 :(19ج )ديا
مرقما عمى جانبيو برقـ  –مباشرتو الصيد قبؿ  –ف يكوف كؿ مركب مخصص لمصيد يجب أ

ا، ويوضح الرقـ والعالمة صرح لو بالصيد فييمال الجيةو مسمسؿ وعالمة تبيف درجة المركب 
 لألوضاع والنماذج المقررة. المركب، وذلؾ طبقا شراعمى جانبي لييما عالمشار إ

جراءات الترقيـ  والجية المختصة بذلؾ. ،وتحدد الالئحة التنفيذية بيانات وا 

 اًَانفصم انث
 يف ذُظٍى انصٍد

 (:19ج )ديا
مرقما عمى جانبيو برقـ  –قبؿ مباشرتو الصيد  –يجب أف يكوف كؿ مركب مخصص لمصيد 

المصرح لو بالصيد فييا، ويوضح الرقـ والعالمة  المنطقةو ؿ وعالمة تبيف درجة المركب مسمس
 المشار إلييما عمى جانبي المركب، وذلؾ طبقا لألوضاع والنماذج المقررة.

جراءات الترقيـ، والجية المختصة بذلؾ.  وتحدد الالئحة التنفيذية بيانات وا 

 :(21يادج )
فقة الجية اإلدارية المختصة تغيير معالمو أو مقاساتو إال بموا ال يجوز لمالؾ المركب

 لمضوابط والمعايير المقررة. وفقا
جراءات التغيير.  وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط ومعايير وا 

 
 

 (:21) يادج
 كًا ْى
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 :(21يادج )

  -:مراعاة ما يأتي يتعيف عند تشغيؿ المركب
الضوابط التي تحددىا الجية و لمقواعد  اءة ليال حسب قوانيف المالحة وطبقااإلض - أ

 المسئولة عف تنظيـ المالحة.
المحددة في اإلعالنات التي تصدر مف البعد عف الممرات والمناطؽ الممنوعة  - ب

 نات.اللسالمة المالحة البحرية، ولممسافات التي تحددىا تمؾ اإلعالييئة المصرية 

 (:21يادج )
 

 كًا ْى

 

 :(22ج )ديا
وع الصيد فييا إال في األحواؿ المناطؽ الممن يال يجوز إرساء أو تسيير المركب ف

ضطرارية الناجمة عف الظروؼ الجوية، أو خمؿ في المركب، أو لمقياـ بعممية إنقاذ اال
 وعمى رئيس المركب إبالغ مركز االتصاؿ البحري بأي متمكات،مأو لم لألرواح،

 لتزاـ بما يصدر لو مف تعميمات.ظروؼ طارئة واال

 :(22ج )ديا
 

 كًا ْى

 :(23ج )ديا
ال يجوز قيادة مركب الصيد إال لمف يحمؿ شيادة مف الييئة المصرية لسالمة المالحة 

بالنسبة  ، ومف الييئة العامة لمنقؿ النيريالبحرية تثبت صالحيتو لمصيد بالمياه البحرية
 لمصيد بالمياه الداخمية.

 :(23ج )ديا
ال يجوز قيادة مركب الصيد إال لمف يحمؿ شيادة مف الييئة المصرية لسالمة المالحة 

مف  ورخصة مالحوبالمياه البحريو  لمعمؿ عمى مركب صيدالبحريو تثبت صالحيتو 
 الالئحة التنفيذية وتحددالييئة العامة لمنقؿ النيرى بالنسبة لمصيد بالمياه الداخمية 

 .الشيادة أو الرخصو حسب طبيعة كؿ عائمة حاالت اصدار
 :(24ج )ديا

ال يجوز الصيد في المناطؽ والفترات الممنوع الصيد فييا أو الصيد بالطرؽ واألدوات 
 بيا. الممنوع الصيد

 والطرؽوتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط تعييف المناطؽ والفترات الممنوع الصيد فييا 
والحاالت المستثناة مف كؿ ما سبؽ والجية الصيد بيا،  الممنوعوأدوات الصيد 

 بإصدار القرارات المتعمقة بذلؾ.المختصة 

 :(24ج )ديا
ال يجوز الصيد في المناطؽ والفترات الممنوع الصيد فييا أو الصيد بالطرؽ واألدوات 

 الصيد بيا. اير المسموح
 وطرؽوالفترات الممنوع الصيد فييا  وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط تعييف المناطؽ

 .الصيد بيا المسموحوأدوات الصيد 
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 :(25ج )ديا

بيا عمى المركب، كما  الصيدممنوع يحظر وجود شباؾ أو  الت اير مرخص بيا أو 
 يحظر حيازة ىذه اآلالت واألدوات في مواقع الصيد.

 :(25ج )ديا
الصيد بيا عمى اير المسموح يحظر وجود شباؾ أو  الت اير مرخص بيا أو 

 المركب، كما يحظر حيازة ىذه اآلالت واألدوات في مواقع الصيد.
 :(26ج )ديا

ة أخرى في حالة طازجة أو مجمدة يحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماؾ أو أحياء مائي
مجففة أو مممحة تقؿ أطواليا وأحجاميا عف األطواؿ واألحجاـ التي يصدر  أو

 بتحديدىا قرار مف الجية اإلدارية المختصة.
اإلدارية ويحظر طحف أو عصر األسماؾ بجميع أحجاميا إال بترخيص مف الجية 

 المختصة.

 :(26ج )ديا
 

 

 كًا ْى

 

 :(27ج )ديا
ص مف الجية اإلدارية ينة مف المياه البحرية إال بترخييحظر ممارسة الصيد ألسماؾ الز 

 المختصة.

 :(27ج )ديا
 كًا ْى

 :(28ج )ديا
يحظر التصرؼ في األسماؾ بالبيع داخؿ البحيرات والمياه البحرية والداخمية، كما 

 أية أداة مف أدوات وزف األسماؾ عمى المركب.يحظر حيازة 

 :(28ج )ديا

 كًا ْى

 :(29ج )ديا
المناطؽ المخصصة  سماؾ مف المصائد الطبيعية إال فىال يجوز إنزاؿ ناتج صيد األ

تباع اإلجوبالطرؽ المحددة لذلؾ، وبعد التأكد مف االلتزاـ بالم الفنية  راءاتواصفات وا 
 تحددىا الجية اإلدارية المختصة. البيطرية والتسجيؿ، والتى
 ىذا الصدد. اإلجراءات والمواصفات المتبعة فى وتحدد الالئحة التنفيذية

 :(29ج )ديا
 

 كًا ْى



21 
 

 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 انفصم انثانس

 ()ذهٕز ادلٍاِ ٔيؼٕقاخ انصٍد
 :(31يادج )

مع عدـ اإلخالؿ بما ينص عميو أي قانوف  خر يحظر إلقاء أو تصريؼ المواد السامة 
أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخمفات ونفايات السفف أو فضالت 
المعامؿ أو المصانع أو مياه الصرؼ الصحى اير المعالجة في المياه المصرية، 

كوف مف شأنيا اإلضرار بالثروة المائية أو خرى يويسرى ىذا الحظر عمى أية مواد أ
 األحياء المائية.

 انفصم انثانس
 ()ذهٕز ادلٍاِ ٔيؼٕقاخ انصٍد

 (:31يادج )
مع عدـ اإلخالؿ بما ينص عميو أي قانوف  خر يحظر إلقاء أو تصريؼ المواد السامة 
أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخمفات ونفايات السفف أو فضالت 
المعامؿ أو المصانع أو مياه الصرؼ الصحى اير المعالجة في المياه المصرية، 

كوف مف شأنيا اإلضرار بالثروة المائية أو خرى يويسرى ىذا الحظر عمى أية مواد أ
 .أو نشاط الصيد األحياء المائية

 :(31يادج )
يحظر إلقاء أو وضع أجساـ صمبة أو ايرىا  الصيد المرخص بيا، يفيما عدا جواب

 المناطؽ المخصصة لذلؾ. ىمما يعوؽ عمميات الصيد ف
 في مناطؽ الصيد أو ردـ أجزاء منيا. وو النباتات الريزوميأراعة البوص كما يحظر ز 

 (:31يادج )
المناطؽ  ىمما يعوؽ عمميات الصيد فيحظر إلقاء أو وضع أجساـ صمبة أو ايرىا 

 المخصصة لذلؾ.
 في مناطؽ الصيد أو ردـ أجزاء منيا. ايرىاأو  وو النباتات الريزوميأكما يحظر زراعة البوص 

 :(32ج )ديا
أجنبية أو بويضاتيا أو يرقاتيا إلى البالد ألي ارض يحظر إدخاؿ أي كائنات مائية 

 مف األاراض، إال بترخيص مف الجية اإلدارية المختصة.
جراءات إصدار الترخيص.  وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وشروط وا 

 :(32ج )ديا
  

 كًا ْى

 :(33ج )ديا
والثدييات  ال يجوز صيد أو جمع أو نقؿ أو حيازة زريعة األسماؾ والسالحؼ البحرية

البحرية مف البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية األخرى أو العبث بأماكف 
و في المياه البحرية أواؿ عمى امتداد الشواطئ المصرية تواجدىا وتكاثرىا بحسب األح

 إال بتصريح مف الجية اإلدارية المختصة.
جراءات منح التصريح  .وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وشروط وا 

 :(33ج )ديا
 

 كًا ْى
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 انفصم انراتغ

 )يف انثحٕز انؼهًٍح ٔاإلحصاء(
 :(34ج )ديا

لمجيات العممية والفنية والجيات المعنية بالبحوث المائية بعد موافقة الجية اإلدارية 
المختصة إجراء تجاربيا وبحوثيا في مناطؽ الصيد المصرح بيا عمى مدار السنة، 

بحاث المراكب الوطنية واألدوات واألجيزة التي تراىا الزمة وليا أف تستخدـ في ىذه األ
لذلؾ، وليذه الجيات االستعانة بالمراكب األجنبية بعد موافقة الجيات األمنية، 
واالستعانة بالصياديف المرخص ليـ والحصوؿ عمى عينات مف األسماؾ، أو األحياء 

 .المائية األخرى لغرض البحوث والتربية والتغذية واإلنتاج
جراءات الحصوؿ عمى تمؾ الموافقات.  وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وا 

 انفصم انراتغ
 )يف انثحٕز انؼهًٍح ٔاإلحصاء(

 :(34ج )ديا
 

 

 ًْكًا 

 

 

 :(35ج )ديا
تمتـز الجمعيات التعاونية واألىمية لمثروة المائية والصياديف ورؤساء مراكب الصيد 

اإلحصائية المتعمقة بعمميات الصيد واإلنتاج نات اوتجار األسماؾ، بتقديـ جميع البي
 السمكي والتسويؽ، وفقا لمقواعد التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانوف.

 :(35ج )ديا
 

 كًا ْى

 انفصم اخلايص
 ()ذراخٍص ٔرضٕو انصٍد ٔيٕارد انثرٔج ادلائٍح

 :(36يادج )
 مركب في الصيد. أيالجية اإلدارية المختصة استعماؿ يحظر بغير ترخيص مف 

جراءات إصداره وتجديده.  وتحدد الالئحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدتو وشروط وا 
 شخص مزاولة مينة الصيد إال إذا كاف حاصال عمى بطاقة صيد. أيكما يحظر عمى 

جراءات الحصوؿ عمييا.اوتحدد الالئحة التنفيذية بي  نات بطاقة الصيد وشروط وا 

 انفصم اخلايص
 (ٔرضٕو انصٍد ٔيٕارد انثرٔج ادلائٍح)ذراخٍص 

 :(36ج )ديا
 

 كًا ْى
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 :(37ج )ديا
اخمية الذيف ال يستعمموف مف الحصوؿ عمى بطاقة الصيد الصيادوف بالمياه الد ييعف

مف الترخيص المراكب  يثالث سنارات عمى األكثر، كما تعفواحدة ب ةإال بوص
 الممموكة لجيات البحث العممي والمعنية بالثروة المائية.

جراءات منح ىذا اإلعفاء.  وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وشروط وا 

 :(37ج )ديا
 

 كًا ْى

 

 :(38ج )ديا
المركب بأي عمؿ مف أعماؿ الصيد اير القانونية أو اير المنظـ أو  قياـإذا ثبت 

، فإذا تكررت المخالفة يسحب ستة أشيراير المبمم عنو يسحب الترخيص لمدة 
 بو.يالترخيص نيائيا بقرار مف وزير الدفاع أو مف ين

ذا ثبت قياـ المركب بأي أنشطة في أي دولة مف دوؿ الجوار دوف وجود اتفاقيات مع  وا 
تمؾ الدوؿ، أو استخداـ المركب في أي أنشطة أخرى مثؿ عمميات التيريب أو اليجرة 
اير الشرعية أو بيع أو تيريب المواد البترولية أو أية أنشطة اير محددة بالترخيص 
الصادر لممركب، أو تـ تشغيؿ رخصة المركب عمى أكثر مف بدف يسحب الترخيص 

 يبو.نيائيا بقرار مف وزير الدفاع أو مف ين

 :(38ج )ديا
عمؿ مف بأي  يامأو قيا المركب خارج المياه اإلقميمية بدوف تصريح تواجدثبت إذا 

أو اير المنظـ أو اير المبمم عنو يسحب الترخيص لمدة  ةأعماؿ الصيد اير القانوني
 بو.ي، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نيائيا بقرار مف وزير الدفاع أو مف ينسنة

 

 كًا ْى

 :(39ج )ديا
ت ومعدات عماؿ الصيد الحرفي، وتصادر أدوايحظر عمى أي وحدة نزىة ممارسة أ

 المخالؼ لحساب الجية اإلدارية المختصة. الصيد ونتاجو التي بحوزه

 :(39ج )ديا
 كًا ْى

 :(41ج )ديا
بالقوانيف المنظمة لمنح االمتيازات المتعمقة باستثمار موارد الثروة  مع عدـ اإلخالؿ
الصيد بالمياه اإلقميمية جنبية العامة، يحظر عمى مراكب الصيد األالطبيعية والمرافؽ 

 و االقتصادية المصرية.أ

 :(41ج )ديا
 كًا ْى
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 :(41يادج )

وسداد الرسـو والديوف التي إذا تعدد مالؾ المركب عدوا مسئوليف بالتضامف عف المركب 
دارتو ويؤشر بذلؾ في طبقا ألحكاـ ىذا القانوف، ويجب أف يعينوا مسئوال عف إ تستحؽ عمييا

 شيادة تسجيؿ المركب.
جراءات التأشير.  وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وا 

 (:41يادج )
 كًا ْى

 :(42يادج )
مف أجمو، كما ال يجوز الغرض الصادرة ال يجوز استعماؿ رخصة الصيد في اير 

 ال بموافقة الجية اإلدارية المختصة.التنازؿ عنيا إ

 (:42يادج )
 كًا ْى

 :(43ج )ديا
ال بعد ثبوت صالحيتو فنيا مف الييئة إ اآلليال يجوز إصدار رخصة مركب الصيد 

المصرية لسالمة المالحة البحرية بالنسبة لمصيد في المياه البحرية، ومف الييئة العامة 
 لمنقؿ النيري بالنسبة لمصيد في المياه الداخمية وبحيرة السد العالي.

 :(43ج )ديا
ال بعد ال يجوز إصدار رخصة مركب الصيد إ، رأي قانوف اخ أحكاـخالؿ بإلا ـع عدم

ثبوت صالحيتو فنيا مف الييئة المصرية لسالمة المالحة البحرية بالنسبة لمصيد في 
العامة لمنقؿ النيري بالنسبة لمصيد في المياه الداخمية وبحيرة المياه البحرية، ومف الييئة 

 السد العالي.

 :(44ج )ديا
 خر.شغيؿ أي مركب برخصة صادرة لمركب  يحظر ت

اب فنية وقاـ مالكو بتجييز مركب و توقؼ عف العمؿ ألسبعمى أنو إذا فقد المركب أ
في و التوقؼ، كاف لو الحؽ سنوات مف تاريخ الفقد أ ثالثخالؿ خر بدال منو  

 خر بذات الطريقة بعد موافقة الجية اإلدارية المختصة.استعماؿ الرخصة لمركب  
 ف يجيز المالؾ المركب البديؿ.ا انقضت المدة المشار إلييا دوف أايا إذويعتبر الترخيص ال

 :(44ج )ديا
 خر.شغيؿ أي مركب برخصة صادرة لمركب  يحظر ت

اب فنية وقاـ مالكو بتجييز مركب و توقؼ عف العمؿ ألسبالمركب أعمى أنو إذا فقد 
في و التوقؼ، كاف لو الحؽ سنوات مف تاريخ الفقد أ خمسخالؿ خر بدال منو  

 بذات الطريقة بعد موافقة الجية اإلدارية المختصة. لممركب اآلخراستعماؿ الرخصة 
 ف أف يجيز المالؾ المركب البديؿ.ويعتبر الترخيص الايا إذا انقضت المدة المشار إلييا دو 

 :(45ج )ديا
 براز رخصتيا كمما طمب منو ذلؾ.يجب عمى رئيس المركب إ
 براز بطاقة الصيد عند طمبيا.كما يجب عمى الصياد إ

 :(45ج )ديا
 كًا ْى
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 :(46ج )ديا

يجوز إصدار بدؿ تالؼ أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد األصمية، بشرط أف يقدـ 
 و ما يثبت فقدىا.الرخصة أو البطاقة التالفة أالطالب 
جراءات إصدار بدؿ تالؼ أوتحدد ا و فاقد لمرخصة والرسـو لالئحة التنفيذية شروط وا 

 المستحقة عف ذلؾ.

 :(46ج )ديا
يجوز إصدار بدؿ تالؼ أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد األصمية، بشرط أف يقدـ 

 ما يثبت فقدىا.و الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أ
جراءات إصدار بدؿ تالؼ أوتحدد ا بطاقة الأو و فاقد لمرخصة لالئحة التنفيذية شروط وا 

 والرسـو المستحقة عف ذلؾ.

 :(47ج )ديا
ياف رخصتو مف قؼ سر و يقا ألحكاـ قانوف التعبئة العامة كؿ مركب يكمؼ بالعمؿ طب

حمت مواعيد ت التجديد والرسـو المستحقة إذا مالكو مف إجراءا تاريخ تكميفو، ويعفي
 استحقاقيا خالؿ مدة التكميؼ.

 :(47ج )ديا
 

 كًا ْى

 :(48ج )ديا
يجوز الترخيص لمجمعيات التعاونية لصائدي األسماؾ بإقامة مراكز تجميع األسماؾ)حمقات( 

 .في مناطؽ استخراجيا
جراءات إوتحدد الالئحة التنفيذية شروط   صدار الترخيص.وا 

 :(48ج )ديا
 

 كًا ْى

 :(49يادج )
 اآلؼ جنيو. عشرةديدىا طبقا لمفئات المختمفة بحد أقصى تكوف رسـو تراخيص الصيد وتج

 .وطرؽ وأدوات تحصيمياوتحدد الالئحة التنفيذية الفئات المختمفة لتمؾ الرسـو 

 :(49ج )ديا
 اآلؼ جنيو. ثمانيةتكوف رسـو تراخيص الصيد وتجديدىا طبقا لمفئات المختمفة بحد أقصى 

عمى أف تسدد نقدًا أو الكترونيًا طبقًا وتحدد الالئحة التنفيذية الفئات المختمفة لتمؾ الرسـو 
لسنة  (75) رقـالصادر بالقانوف آلحكاـ قانوف تنظيـ استخداـ وسائؿ الدفع اير النقدى 

1173. 
 :(51يادج )

الخاصة بالصيد تعديؿ  نتاجرئيس مجمس الوزراء طبقا لظروؼ اإليجوز بقرار مف 
 يجاوز التخفيض ربع و بعضيا بحيث الـ المفروضة في مناطؽ الصيد كميا أالرسو 

عيات التعاونية نسبة لمراكب الجمال، ولو اف يخفضيا بضعفياتجاوز الزيادة الرسـو وال 

 :(51) جديا
نتاج الخاصة بالصيد تعديؿ رئيس مجمس الوزراء طبقا لظروؼ اإليجوز بقرار مف 

 يجاوز التخفيض ربع و بعضيا بحيث الـ المفروضة في مناطؽ الصيد كميا أالرسو 
عيات التعاونية نسبة لمراكب الجمال، ولو اف يخفضيا بالنصؼتجاوز الزيادة الرسـو وال 
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
عضائيا ومراكب شركات القطاع العاـ بما ال يجاوز نصؼ قيمة لمثروة المائية وأ

 .المقررةالرسـو 
بعضيا  ويجوز لو إعفاء رخص وبطاقات الصيد مف الرسـو السنوية المفروضة كميا أو

 -في الحاالت األتية:
ثبوت عدـ صالحية المركػب أو عجػز الصػياد عػف ممارسػة مينػة الصػيد مػدة التقػؿ  -أ

 عف شير.
 .الصيد في مناطؽ الصيد النائية اير المستغمة أو المضارة بسبب الكوارث –ب

ومراكب شركات القطاع العاـ بما ال يجاوز نصؼ قيمة عضائيا لمثروة المائية وأ
 .الرسـو المقررة

 
 ْى كًا

 :(51يادج )
الرسػػـو سػػنوية وتػػؤدى مقػػدما، عمػػى انػػو اذا تػػـ التػػرخيص لممركػػب خػػالؿ السػػنة تحصػػؿ 

 الرسـو بنسبة المدة المتبقية. 

 (:51يادج )
 كًا ْى

 :(52يادج )
أال بموافقػة الجيػة اإلداريػة المختصػة  ال يجوز نقؿ المركب مف منطقػة صػيد إلػى أخػرى

ـ بعد سداد رسـ نقؿ يوازى ربع الرسـ السػنوي لمجيػة المنقػوؿ إلييػا ويعفػي مػف ىػذا الرسػ
نة إلػػػى منطقػػػة ذات فػػػإذا نقػػؿ المركػػػب خػػػالؿ السػػ المركػػب الػػػذي ينقػػػؿ بقصػػد اإلصػػػالح

 يو النقؿ.ـ المالؾ بسداد فرؽ الرسـو اعتبارا مف أوؿ الشير الذي تـ فرسـو أعمى التز 

 :(52يادج )
 

 كًا ْى

 :(53يادج )
وبعػد موافقػة الجيػة اإلداريػة المختصػة اف يجػرى مػا يجوز لمالؾ المركػب خػالؿ مػدة التػرخيص 

 -يمي:
 تغيير الدرجة المرخص بيا إلى درجة أخرى اعمى أو أدنى. –أ 

. صيد المرخص بيا إلى أخرى تختمؼ فىبتغيير طريقة ال –ب   فئات الرسـو
 و أقؿ قوة.عمى أأغيير محركات المركب بمحركات أخرى ت –ج 
جميػػع األحػػواؿ ال يػػرد فػػرؽ الرسػػـ اذا كانػػت فئػػة رسػػـ الرخصػػة الجديػػدة تقػػؿ عػػف الحاليػػة،  وفػػي

 :(53ج )ديا
 

 كًا ْى
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
  ويسدد فرؽ الرسـ مف أوؿ الشير التالي لمتغيير اذا كانت فئة رسـ الرخصة الجديدة أعمى.

 انفصم انطادش
 انثرٔج ادلائٍح ٔذُظٍى ادلسارع انطًكٍح()يٕارد 

 :(54يادج )
بأحكاـ أي قانوف أخر، يكوف منح االمتيازات المتعمقة باسػتثمار مػوارد  ؿمع عدـ اإلخال

الثروة المائية بقرار مف رئيس الػوزراء بعػد موافقػة مجمػس اإلدارة ولمػدة ال تجػاوز خمسػة 
 عشر عاما.

 انفصم انطادش
 ٔذُظٍى ادلسارع انطًكٍح()يٕارد انثرٔج ادلائٍح 

 :(54ج )ديا
 كًا ْى

 

 :(55يادج )
 الجيػػػة اإلداريػػػة مػػػف إال بتػػػرخيصال يجػػػوز إنشػػػاء أي مزرعػػػة سػػػمكية أو مفػػػرخ سػػػمكي 

و جػزء منػو أالؼ جنيػو لمفػداف الواحػد أ سػةخموذلؾ بعد سػداد رسػـ ال يجػاوز  المختصة
 سنويا.

جراءات إصدار ىذا الترخيص   وطرؽ وأدوات تحصيؿ الرسـ.وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وا 

 :(55ج )ديا
 مػػف الجيػػػو اإلداريػػػة مػػػؤجرةالايػػر  ال يجػػوز إنشػػػاء أي مزرعػػة سػػػمكية أو مفػػرخ سػػػمكي

أالؼ جنيػػو لمفػػداف  ثالثػػةوذلػػؾ بعػػد سػػداد رسػػـ ال يجػػاوز  منيػػاإال بتػػرخيص  المختصػػة
 الواحد أو جزء منو سنويا.

جراءات إصدار ىذا الترخيص عمى أف تسدد نقدًا أو  وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وا 
بالقانوف الصادر الكترونيًا طبقًا آلحكاـ قانوف تنظيـ استخداـ وسائؿ الدفع اير النقدى 

 .1173لسنة ( 75) رقـ
 :(56يادج )

اإلداريػػػة المختصػػػة التػػػرخيص بإتبػػػاع االسػػػتزراع التكػػػاممي بػػػيف يجػػػوز بقػػػرار مػػػف الجيػػػة 
 االستزراع السمكي واالستزراع النباتي.

 ضوابط واإلجراءات المنظمة لذلؾ.الوتحدد الالئحة التنفيذية 

 :(56ج )ديا
 كًا ْى

 

 :(57يادج )
تحػدد المنػػاطؽ المخصصػػة لالسػتزراع السػػمكي بقػػرار يصػػدر مػف رئػػيس مجمػػس الػػوزراء 

 عمى عرض مجمس اإلدارة.بناء 
 

 :(57ج )ديا
 كًا ْى
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 

 :(58يادج )
ال يجػػػوز إنشػػػاء األقفػػػاص السػػػمكية بالميػػػاه البحريػػػة إال بتػػػرخيص مػػػف الجيػػػة اإلداريػػػة 

 وبعد موافقة ىيئة عمميات القوات المسمحة والجيات ذات الصمة.المختصة 
جراءات إصدار ىذا   الترخيص.وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وشروط وا 

 (:58يادج )
 كًا ْى

 

 :(59يادج )
األخػػرى والتػػي تحػػددىا تقػػـو الجيػػة اإلداريػػة المختصػػة بالتنسػػيؽ مػػع الجيػػات المختصػػة 

الالئحػػػػػة التنفيذيػػػػػة ليػػػػػذا القػػػػػانوف بػػػػػالتفتيش والمتابعػػػػػة لمتأكػػػػػد مػػػػػف تطبيػػػػػؽ االشػػػػػتراطات 
 .المنشآت السمكيةة والفنية في يوالمعايير البيئية والصح

 :(59يادج )
األخرى والتي تحددىا تقـو الجية اإلدارية المختصة بالتنسيؽ مع الجيات المختصة 

الالئحة التنفيذية ليذا القانوف بالتفتيش والمتابعة لمتأكد مف تطبيؽ االشتراطات 
 .السمكية المزارع والمفرخات واألقفاصوالمعايير البيئية والصحية والفنية في 

 :(61يادج )
واليتيػا فػي فػى راضػي الواقعػة ة االنتفػاع باألالجية اإلدارية المختصيجوز بترخيص مف 

األنشػػػطة المرتبطػػػة بيػػػػا، ووفقػػػا لمضػػػػوابط واإلجػػػراءات التػػػي تحػػػػددىا الالئحػػػة التنفيذيػػػػة 
 لمقانوف.

 (:61يادج )

 كًا ْى

 انفصم انطاتغ
 إدارج يٕاَئ انصٍد ٔيركس االذصال انثحري

 :(61يادج )
نشاءة إدارة وتشغيؿ كافة موانئ الصيدالمختص تتولى الجية اإلدارة موانئ صيد  ، وا 

جراءات جديدة  .إدارة وتشغيؿ تمؾ الموانئ، وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وا 

 انفصم انطاتغ
 إدارج يٕاَئ انصٍد ٔيركس االذصال انثحري

 (:61يادج )
نقاط و والمراسى  المختصة إدارة وتشغيؿ كافة موانئ الصيد إلداريةتتولى الجية ا

ويكوف أخذ رأييا  إنشاء موانئ صيد جديدة فيالسروح والبواايز وابداء الرأي مسببًا 
وتعديالتو  7331لسنة ( 7)رقـ  ( مف القانوف7،1) واجبًا دوف اإلخالؿ بحكـ المادتيف

 شاف الموانى الجافة والتخصصية. في
جراءات   وتشغيميا.إدارتيا وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وا 
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 :(62يادج )

بالتنسػػػيؽ مػػع الجيػػػات المعنيػػػة  رئػػيس الػػػوزراء مركػػػز لالتصػػاؿ البحػػػريينشػػأ بقػػػرار مػػػف 
 يختص بمتابعة وتأميف حركة مراكب الصيد.

 .اإلنشاء نظاـ العمؿ بوقرار ، ويحدد ويجوز إنشاء فرع أو أكثر لممركز

 (:62يادج )
 

 كًا ْى

 :(63يادج )
اؿ بالمراكب أثنػاء إبحارىػا بكؿ منطقة صيد تحقيؽ االتص البحرييتولى مركز االتصاؿ 

، ويمتػػـز رئػػيس المركػػب باإلفصػػاح عػػف أيػػة بيانػػات يطمبيػػا مركػػز االتصػػاؿ سػػواء لمصػػيد
 مف أحداث طارئة. شخاص المتواجديف عمييا وما يواجيوتعمقت بموقع المركب أو األ

روؼ طارئػػة والتزامػػو بمػػا بػػالغ عػػف أيػػة ظػػرئػػيس المركػػب االتصػػاؿ بػػالمركز واإلوعمػػى 
 يصدر لو مف تعميمات.

 :(63يادج )
 

 كًا ْى

 :(64يادج )
لمركػػز االتصػػاؿ تحريػػر تقػػارير عمػػا يتكشػػؼ لػػو مػػف مخالفػػات أثنػػاء االتصػػاؿ بمراكػػب 
الصيد وعرضيا عمى مدير منطقة الصيد، وعميػو إذا مػا شػكمت المخالفػة جريمػة تحريػر 

الصيد وعرضو ، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة ساعة 19محضرا بذلؾ خالؿ 
أو ،  ب التػػػرخيص، أو إخطػػػار الجيػػػة اإلداريػػػة المختصػػػة لسػػػحعمػػػى النيابػػػة المختصػػػة

 .إيقافو لمدة محددة بحسب األحواؿ

 (:64يادج )
لمركز االتصاؿ تحرير تقارير عما يتكشؼ لو مف مخالفات أثناء االتصاؿ بمراكب 

منطقة الصيد، وعميو إذا ما شكمت المخالفة جريمة تحرير  الصيد وعرضيا عمى مدير
الصيد وعرضو ، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة ساعة 19محضرا بذلؾ خالؿ 
أو إيقافو  ب الترخيص، أو إخطار الجية اإلدارية المختصة لسحعمى النيابة المختصة

 .لمدة محددة بحسب األحواؿ

 :(65يادج )
 د مف تركيب جياز تتبػعب الصيد أو تجديده أال بعد التأكترخيص مركاليجوز استخراج 

 .بالمركب
 وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلؾ.

 (:65يادج )
ال بعد التأكد مف تركيب جياز تتبع إاليجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده 

أجيزه التتبع الالزمة لممراكب عمى أف تمتـز الجية اإلدارية المختصة بتوفير بالمركب، 
 وتسميميا لمالؾ المركب عمى سبيؿ األمانة.

 وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلؾ. 
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
 :(66يادج )

يمتـز رئيس المركب أو المسئوؿ عف إدارتو بالمحافظة عمى جياز التتبع وصيانتو وعدـ تعطيمو 
 شأنو يجعمو اير صالح لمعمؿ. مف أو نزعو أو أي فعؿ

حالػة التكػرار يػتـ اإليقػاؼ سػنة  قاؼ الترخيص لمػدة ثالثػة أشػير، وفػيحالة المخالفة يتـ إي وفي
 واحدة، وفى حالة العود يتـ سحب الترخيص نيائيا بقرار مف وزير الدفاع أو مف ينيبو.

 (:66يادج )
 

 كًا ْى

 انثاب انثانس
 ) انؼقٕتاخ (

 :(67يادج )
 -اإلخالؿ بأية عقوبة أشد ينص عمييا قانوف أخر : مع عدـ

بالحبس مدة التقؿ عف سنة  ،75،71،71،78يخالؼ أحكاـ المواد  يعاقب كؿ مف -7
وال تزيد عف  وتزيد عمى ثالث سنوات وبغرامة مالية ال تقؿ عف مائة ألؼ جني وال

 بة .حالة العود يتـ مضاعفة العقو  نيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف وفيج فمميو 
خدمة في المخالفة ألحكاـ المواد تجميع األحواؿ تضبط كافة اآلالت واألدوات والمواد المس وفي
، ويحكـ بمصادرة المضبوطات أو ثمنيا لحساب جياز ر إلييا الموجودة بموقع المخالفةالمشا

 حماية وتنمية البحيرات والثروة  السمكية، وتزاؿ المخالفة إداريا عمى نفقة المخالؼ.
بغرامة ال تقؿ مف ىذا القانوف  11،17،11،73ف خالؼ أحكاـ المواد يعاقب كؿ م -1

وفى حالة العود يتـ  .،لؼ جنيوسة أالؼ جنيو وال تزيد عف عشريف أعف خم
 مضاعفة العقوبة.

مف ىذا القانوف  81،99،91،93،91،98،19يعاقب كؿ مف خالؼ أحكاـ المواد  -9
زيد عمى سنة وبغرامة ال تقؿ عف عشرة بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالثة أشير وال ت

، وفى حالة ؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيفأالؼ جنيو وال تزيد عمى خمسيف أل
 العود يتـ مضاعفة العقوبة.

 انثاب انثانس
 ) انؼقٕتاخ (

 (:67يادج )
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
مف ىذا القانوف بالحبس  13،15،11،11،18،19 ادتيفيعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ الم -9

ال تقؿ عف عشرة أالؼ جنيو وال مدة ال تقؿ عف ستة أشير وال تزيد عف سنتيف وبغرامة 
تزيد عف مائة ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ، وفى حالة العود يتـ مضاعفة 

تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في األحواؿ العقوبة. وفى جميع 
المصيدة بالمخالفة ألحكاـ المواد المشار إلييا  المخالفة كما تضبط األسماؾ والطيور

الموجودة بموقع المخالفة ويحكـ بمصادرة المضبوطات أو ثمنيا لحساب جياز حماية 
 عمى نفقة المخالؼ. البحيرات، وتزاؿ المخالفة إدارياوتنمية 

مف ىذا القانوف بالحبس مدة ال تقؿ  97،91يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادتيف  -8
و وال تزيد ال تزيد عف ثالث سنوات وبغرامة ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيعف سنة و 

 ، وفى حالة العود يتـ مضاعفة العقوبة.عمى خمسمائة ألؼ جنيو
مف ىذا القانوف بالحبس مدة ال تقؿ عف  99،91يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادتيف  -1

تزيد عمى  السنة وال تزيد عف ثالث سنوات وبغرامة ال تقؿ عف عشرة أالؼ جنيو و 
 .، وفى حالة العود يتـ مضاعفة العقوبةؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيفخمسيف أل

مف ىذا القانوف بفرض  91يضبط مخالفا لحكـ المادة  يعاقب كؿ مركب صيد أجنبي -1
ارامة مالية عمى ربانو ال تقؿ عف مميوف جنيو وال تزيد عف عشرة مالييف جنيو ويتـ 
التحفظ عمى المركب لحيف سداد الغرامة في موعد أقصاه شير مف تاريخ صدور الحكـ 

ال يباع وتحصىالنيائ لمالؾ المركب  الباقي والمصروفات مف الثمف ويرد الغرامةؿ ، وا 
جياز حماية  المصيدة لحسابويحكـ بمصادرة الشباؾ وأدوات الصيد وثمف األسماؾ 

 .حالة العود تضاعؼ قيمة كؿ مف الحد األدنى واألقصى لمغرامة وتنمية البحيرات، وفي
مف ىذا القانوف بالحبس مدة ال تقؿ  85،88يعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادتيف  -5

يد عف ثالث سنوات وبغرامة ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو وال تزيد عف سنة وال تز 
، وفى حالة العود يتـ مضاعفة أو بإحدى ىاتيف العقوبتيفألؼ جنيو  مائةعمى ثالث
 العقوبة.

مف ىذا القانوف بالحبس (  13،15،11،11،18،19 ) المواديعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ  -9
وال تزيد عف سنتيف وبغرامة ال تقؿ عف عشرة أالؼ جنيو وال مدة ال تقؿ عف ستة أشير 

تزيد عف مائة ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ، وفى حالة العود يتـ مضاعفة 
ؿ تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في االعقوبة. وفى جميع األحو 

ألحكاـ المواد المشار إلييا  المخالفة كما تضبط األسماؾ والطيور المصيدة بالمخالفة
الموجودة بموقع المخالفة ويحكـ بمصادرة المضبوطات أو ثمنيا لحساب جياز حماية 

  وتنمية البحيرات، وتزاؿ المخالفة إداريا عمى نفقة المخالؼ.
 كًا ْٕ.                                                         -5

 

 كًا ْٕ.                                                 -6
 
 

 كًا ْٕ.                                                 -7
 
 

 

 

 
 كًا ْٕ.                                                 -8
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 يشرٔع انقإٌَ كًا ٔافقد ػهٍّ انهجُح ادلشرتكح انُص فى يشرٔع انقإٌَ كًا ٔرد يٍ احلكٕيح انُص فى
مػف ىػذا القػانوف بػالحبس مػدة ال تقػؿ عػف  11لمػادة يعاقب كؿ مف يخػالؼ أحكػاـ ا -3

مائػة ألػؼ جنيػو وال تزيػد عمػى  سنة وال تزيد عمى ثالث سنوات وبغرامػة ال تقػؿ عػف
، وفػػى حالػػة العػػود يػػتـ مضػػاعفة أو بإحػػدى ىػػاتيف العقػػوبتيف وخمسػػمائة ألػػؼ جنيػػ

  العقوبة.
 

مف ىذا القانوف بالحبس مدة (  11 ، 18 ) المادتيفيعاقب كؿ مف يخالؼ أحكاـ  -9
عف سنة وال تزيد عمى ثالث سنوات وبغرامة ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو وال ال تقؿ 

تزيد عمى خمسمائة ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف، وفى حالة العود يتـ 
 مضاعفة العقوبة.

( من هذا القانون أو شرع في ذلك 38)يعاقب كل من خالف أحكام المادة ) مستحدث (  – 11

مدة ال تقؿ عف سنة وبغرامة ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو وال تزيد عمى خمسمائة ألؼ  بالحبس
والطيور المصيدة وأدوات الصيد األسماؾ المراكب و وفى جميع األحواؿ تضبط  جنيو

، وفى أو ثمنيا لحساب الجيو اإلدارية المختصةويحكـ بمصادرة المضبوطات  ،المستخدمة
 العقوبة. حالة العود يتـ تضاعؼ

 انثاب انراتغ
 )أحكاو خرايٍح (

 :(68يادج )
بكػػؿ أو  الصػػيد الجميوريػػة بنػػاء عمػػى عػػرض وزيػػر الػػدفاع إصػػدار قػػرارات تقييػػد لػػرئيس

، بمػا يحقػػؽ حديػػد مواعيػده ألاػراض األمػػف القػومي فػي الميػػاه البحريػةبعػض المنػاطؽ وت
 المختمفة. تأميف حدود الدولة السياسية  ومياىيا اإلقميمية وحراستيا ضد التعديات

 انثاب انراتغ
 )أحكاو خرايٍح (

 :(68يادج )
 

 كًا ْى

 :(69يادج )
مػػف صػػناديؽ وحسػػابات يحػػؿ الجيػػاز محػػؿ الييئػػة العامػػة لتنميػػة الثػػروة السػػمكية ومػػا يتبعيػػا 

روعات التعميػػػر بالييئػػة العامػػة لمشػػ خاصػػة ومسػػاىمات، وقطػػاع تنميػػة بحيػػرة السػػػد العػػالي
ويحػػػؿ محميمػػػا فػػػي ، لمجيػػػاز أصػػػوؿ والتزامػػػات ىػػػاتيف الجيتػػػيف، وتػػػؤوؿ والتنميػػػة الزراعيػػػة

وذلػػؾ مػػف تػػاريخ سػػرياف أحكػػاـ ىػػذا وفػػى كافػػة مراكزىمػػا القانونيػػة،  مباشػػرة اختصاصػػاتيما
، وينقػػػػؿ الموظفػػػػوف بيػػػػاتيف الجيتػػػػيف لمعمػػػػؿ بالجيػػػػاز بػػػػذات أوضػػػػاعيـ الوظيفيػػػػة، القػػػػانوف

 .أحكاـ ىذه المادة لالزمة لتطبيؽويصدر رئيس الجياز أو مف يفوضو القرارات التنفيذية ا

 (:69يادج )
 

 كًا ْى

 


