قانون احتادي رقم ( )23ل�صنة  1999م
فــي �صــاأن
ا�صتغالل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية
يف دولة الإمارات العربية املتحدة
نحن زايد بن �صلطان اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة ،
بعـد الإطـالع علـى الـد�شـتور،
وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 1972 áæ°ùd (1ب�ش�أن اخت�ش��ش�ت الوزارات و�شالحي�ت الوزراء والقوانني املعدلة له.
وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 1972 áæ°ùd (17ب�ش�أن اجلن�شية وجوازات ال�شفر والقوانني املعدلة له.
وعلى الق�نون الحت�دي رقم (.á«fhÉ©àdG äÉ«©ª÷G ¿CÉ°T ‘ 1976 áæ°ùd (13
وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 1979 áæ°ùd (6يف �ش�أن احلجر البيطري والقوانني املعدلة له.
وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 1980 áæ°ùd (8يف �ش�أن تنظيـم عالق�ت العمل والقوانني املعدلة له.
وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 1981áæ°ùd (26يف �ش�أن الق�نون التج�ري البحري والقوانني املعدلة له.
وعلى ق�نون العقوب�ت ال�ش�در ب�لق�نون الحت�دي رقم (1987 áæ°ùd (3م.
وعلى ق�نون الإجراءات اجلزائية ال�ش�در ب�لق�نون الحت�دي رقم (.1992 áæ°ùd (35
وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 1993 áæ°ùd (7ب�إن�ش�ء الهيئة الحت�دية للبيئة،
وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 1993 áæ°ùd (19يف �ش�أن تعيني املن�طق البحرية لدولة الإم�رات العربية املتحدة.
وبن�ء على م� عر�شه وزير الزراعة والرثوة ال�شمكية ،وموافقة جمل�ض الوزراء ،واملجل�ض الوطني الحت�دي،
وت�شديق املجل�ض الأعلى لالحت�د،

اأ�سدرنـا القانـون الآتـي:
تعـاريــــف
املادة ()1
يف تطبيق اأحك�م هذا الق�نون يق�شد ب�لكلم�ت والعب�رات الت�لية املع�نـي املو�شحة قريـن كل منه� م� مل يق�ض �شي�ق
الن�ض بغري ذلك:
 : d dGدولـة الإمـ�رات العربيـة املتحـدة.
 : IQGRƒ dGوزارة الزراعـة والثـروة ال�شـمكية.
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 :وزيـر الزراعـة والثـروة ال�شـمكية.

RƒdG

G

dG

 :ال�شـلطة املخت�شـة يف الإم�رة املعنية.
 :جلنـة تنظيم ال�شيـد يف الإم�رة املعنية.

dG

 :جميع الك�ئن�ت امل�ئية احلية النب�تيـة واحليوانية املجهرية والكبرية امله�جرة واملقيمة
G É G I dG
يف مي�ه ال�شيد اأو التي تزور هذه املي�ه ك�لطيور وال�شالحف والأحي�ء الق�شرية وال�شدفية الأخرى ،وت�شمل اأي�ش�
الأحي�ء التي حتجرت يف مراحل عمره� املتقدم.
 :ا�شتخراج الرثوة امل�ئية احلية من بيئته� الطبيعية.

dG
dG QÉb

 :كل ع�ئمة ت�شتعمل يف ال�شيد اأي ً� ك�نت امل�دة امل�شنوعة منه�.

 : dG Gالأدوات واملعدات التي ت�شتخدم يف ال�شيد وت�شمل ال�شـب�ك ،والفخ (القراقري) ،وخيوط
G G
اجلـر وال�شن�رات وغريه�.
 : QÉ dG º bÉجميع الأ�شـخ��ض الع�ملني على ق�رب ال�شيد.
 : Éكـل مـن يحتـرف ال�شيـد.

dG

 :املي�ه الداخلية مب� يف ذلك �شـواحل اجلزر واخلريان و�شواطئ و�شـواحل الدولة واملي�ه الإقليمية
dG É
ومي�ه املنطقة القت�ش�دية اخل�ل�شة للدولة.
 : dGالرخ�شة التي ت�شدره� ال�شلطة املخت�شة يف كل اإم�رة لل�شي�د والتي ت�شمح له مبزاولة ال�شيد يف
Q
مي�ه ال�شيد الت�بعة لتلك الإم�رة.
G bÉ
Q
dG

 : Qالبط�قة التي ت�شدره� الوزارة اإىل من يكون ن�ش�طه ت�شدير الأ�شـم�ك.

 : QÉ dGالرتخي�ض الكت�بي الذي ت�شدره الوزارة لق�رب ال�شيـد.
 :ال�شجل الع�م ب�لوزارة ملزاويل حرفـة ال�شيـد.

الف�سـل الأول
تنظيـم حرفـة ال�سيـد
املادة ()2
ل يجوز لأي �شخ�ض مم�ر�شة حرفـة ال�شيد يف مي�ه ال�شيد اإل اإذا ك�ن مرخ�ش ً� له من ال�شلطة املخت�شة ومقيـد ًا
ا�شـمه يف ال�شـجل.
وحتدد بقرار من ال�شلطة املخت�شة �شروط واإجراءات منح رخ�شة ال�شيد.
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املادة ()3
ين�ش�أ ب�لوزارة �شجل ع�م لقيد مزاويل حرفة ال�شيد وقوارب ال�شيد الت�بعة لهم يف الدولة ،وحتدد الالئحة
التنفيذية �شكل هذا ال�شجل والبي�ن�ت الواجب قيده� فيه.

املادة ()4
ي�شرتط فيمن يقيد ا�شمه يف ال�شجل م� ي�أتي:
 1ـ اأن يكون مواطن� اأو من الأ�شخ��ض العتب�رية اململوكة للمواطنني.
 2ـ اأن يكون مرخ�ش� له مبزاولة حرفة ال�شيد من ال�شلطة املخت�شة.
 3ـ األ يقل عمره عن ( )18ثم�ين ع�شرة �شنة ميالدية.
 4ـ اأن يكون ح�شن ال�شرية وال�شلوك.
 5ـ اأن يكون الق�رب الذي يرغب يف ت�شجيله ح�ئز ًا على رخ�شة ق�رب �شيد من الوزارة.

الف�سـل الثانـي
اإجـراءات القيـد فـي ال�سـجل
املادة ()5

ت�شكل بقرار من الوزير جلنة يف كل اإم�رة ت�شمى جلنة تنظيم ال�شيد ،ويحدد القرار رئي�ض واأع�ش�ء اللجنة ويكون
من بينهم ممثل عن كل من الوزارة ووزارة املوا�شالت وال�شلطة املخت�شة وحر�ض احلدود وال�شواحل وجمعية
ال�شي�دين يف الإم�رة ويجوز للجنة اأن ت�شتعني ب�خلربات الفنية الالزمة لفح�ض الق�رب ومع�ينته فنيـ ً�.

املادة ()6
تختـ�ض اللجنـة مبـ� ي�أتـي:
1ـ

التحقق من مط�بقة البي�ن�ت املدونة يف طلب القيد ب�ل�شجل ومق�رنتهـ� ب�مل�شتندات املطلوبـة.

2ـ

اإجراء الفحـ�ض واملع�ينة على القـ�رب اململوك لط�لب القيد وتدوين البي�ن�ت اخل��شة به والتي ت�شمل
قي��ض الطول والعر�ض والغ�ط�ض ب�لقدم كم� ت�شمل �شنة ال�شنع وم�دته ونوع وقوة املحرك واحلمولة
املقررة للق�رب وا�شمه ورقمه ونوع وعدد معدات ال�شيد على الق�رب ومعدات املالحة وال�شالمة.
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املادة ()7

تقدم طلب�ت القيد يف ال�شجل اإىل اللجنة على النموذج املعد لذلك م�شفوعة ب�مل�شتندات الآتيـة:
�شورة من جواز �شفر ال�شي�د اأو بط�قة هويته اأو خال�شة قيده ،وب�لن�شبة لالأ�شـخ��ض العتب�رية �شورة
مـن �شـند اإن�شـ�ئه�.

1ـ

�شورة �شـخ�شية لل�شيـ�د.

2

ـ

3

ـ �شـه�دة ح�شن ال�شري وال�شلوك.

 4ـ

�شورة من رخ�شة ال�شيد ال�ش�درة من ال�شلطة املخت�شة.

5

ـ �شورة من رخ�شة الق�رب ال�ش�درة من الـوزارة.

املادة ()8

على اللجنة اأن تف�شل يف طلب القيد يف ال�شجل خالل خم�شة ع�شر يوم ً� من ت�ريخ تقدميه ،ويف ح�لـة
املوافقة عليه مينح ال�شي�د �شـه�دة معتمدة من رئي�ض اللجنة م�شتملة على نتيجة الفحـ�ض يتـم مبوجبهـ�
قيـد ال�شيـ�د فـي ال�شـجل.
وللجنة اأن ت�شتدعي ط�لب القيد لت�شحيح البي�ن�ت املقدمة منه ومنحه اأج ًال لذلك ويع�د النظـر يف طلب
القيد يف ال�شجل خالل خم�شة ع�شر يوم ً� مـن ت�ريخ ت�شحيح البي�ن�ت وتتبـع ذات الإجـراءات عنـد طلب قيد
الق�رب وموا�شف�ته.

املادة ()9

يتم قيد ال�شي�دين وقوارب ال�شيد وعدد واأنواع معدات ال�شيد يف ال�شجل مبوجب �شه�دة معتمدة من اللجنة
مرفق ً� به� امل�شتندات املوؤيدة له�.

املادة ()10

يجوز لل�شي�د يف ح�لة رف�ض اللجنة طلب قيده اأو قيد ق�ربه ب�ل�شـجل اأن يتظلـم مـن قراره� اإىل الوزير خالل خم�شة
ع�شر يوم ً� من ت�ريخ اإخط�ره اأو ت�شلمه قرار اللجنة ،وعلى الوزيـر اأن يبت يف التظلم خالل خم�شة ع�شر يوم ً� من
ت�ريخ تقدمي التظلم ويكون قرار الوزير يف هذا ال�شـ�أن نه�ئيـ ً�.

املادة ()11

على الوزارة يف ح�لة قبول طلب القيد تدوين بي�ن�ت �شه�دة الفح�ض يف ال�شجل وت�شليم ال�شي�د �شه�دة بقيده
فيه مبين ً� به� ا�شمه وعنوانه وجن�شيته ورقم القيد وت�ريخه وا�شم الق�رب ونوعه ورقمه وت�ريخ ت�شجيله ونوع وعدد
معدات ال�شيد.
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ويكون القيد يف ال�شجل ملدة �شنتني اعتب�ر ًا من ت�ريخ قرار اللجنة ب�ملوافقة على قيد ا�شـم ال�شي�د ،ويجدد القيد
بن�ء على طلب يقدم اإىل الوزارة وفق ً� لل�شروط والأو�ش�ع التي تن�ض عليه� الالئحة التنفيذية.

املادة ()12

يجب اأن حتمل معدات واأدوات ال�شيد املرخ�ض ب��شتعم�له� على ق�رب ال�شيد املرخ�ض اأرق�م ً� موحدة ووا�شحة
ومط�بقة لرقم الق�رب وفق� مل� حتدده الالئحة التنفيذية.

املادة ()13

على مزاويل حرفة ال�شيد املقيدين يف ال�شجل اإخط�ر الوزارة بكل تعديل اأو تغيري يطـراأ على بي�ن�ت طلب القيد اأو
امل�شتندات املرفقة به وذلك خالل �شـهر من حدوث التعديل اأو التغيري ويكون الإخط�ر مبوجب طلب موقع عليه يقدم
اإىل الوزارة وفق ً� لل�شروط والأو�ش�ع التي تن�ض عليه� الالئحة التنفيذية.

الف�سـل الثالـث
تراخيـ�س قـوارب ال�سيـد
املادة ()14

ل يجوز لأي �شي�د مت قيده ب�ل�شجل ا�شتعم�ل ق�رب �شيد م� مل يكن الق�رب مقيـد ًا يف ال�شجل وح��ش ًال على رخ�شة
ق�رب �شيد من الـوزارة .

املادة ()15

حتـدد الوزارة ب�لتن�شيق مع ال�شلطة املخت�شة عدد قوارب ال�شيد امل�شموح لهـ� ب�ل�شيـد وطريقتـه.

املادة ()16

تكون رخ�شة الق�رب ورخ�شة ال�شيد �ش�ريتي املفعول ملدة �شنتني وجتـددان يف موعـد ل يج�وز �شـتني يوم ً� من ت�ريخ
انته�ئهم�.

املادة ()17

يجب اأن تت�شمن رخ�شة الق�رب البي�ن�ت الت�لية ب�لإ�ش�فة اإىل اأية بي�ن�ت اأخرى حتدده� الوزارة:
 1ـ

ا�شـم امل�لك.

 2ـ

موا�شف�ت الق�رب وقوة حمركه ونوعه.
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 3ـ

احلـد الأق�شـى للعم�لـة ولعـدد ال�شي�ديـن امل�شموح لهـم مبزاولة مهنة ال�شيد بوا�شـطة القـ�رب.
نتيجـة فحـ�ض القـ�رب فنيـ ً�.

 5ـ

اأية بي�ن�ت اأخرى حتدده� الالئحة التنفيذية.

 4ـ

املادة ()18

حتفظ رخ�شة الق�رب ورخ�شة ال�شيد يف الق�رب ب�شفة دائمة لإبرازه� عند طلبه�.

املادة ()19

يجوز منح رخ�شة ق�رب اأو رخ�شة �شيد بدل ف�قد اأو ت�لف مق�بل الر�شم املقرر على اأن يقدم مع الطلب الرخ�شة
الت�لفة اأو م� يثبت فقـد الرخ�شـة الأ�شليـة.

املادة ()20

يقدم طلب جتديد رخ�شة الق�رب من م�لكه كم� يقدم طلب جتديد رخ�شة ال�شي�د من ح�مله� ول يجوز التجديد
اإل بعد �شـداد الر�شوم والغرام�ت املحكوم به� عن اأية خم�لف�ت لأحك�م هذا الق�نون اأو الالئحـة التنفيذية اأو
القرارات املنظمة الأخرى ويتبع يف جتديد الرخ�شة الإجراءات املحددة لطلب الرتخي�ض.

املادة ()21

يكون لل�شي�د املواطن الذي يقود ق�رب ال�شيد اململوك له بنف�شه ال�شيد يف اأي منطقـة من من�طـق ال�شيد
يف الدولة.

الف�سـل الرابـع
احلمايــة والتنميــة
املادة ()22

ل يجوز اإر�ش�ء اأو ت�شيري ق�رب ال�شيد يف املن�طق املحظور ال�شيد فيه� اإل يف الأحوال ال�شطرارية الن�جمة عن
الظروف اجلوية اأو حدوث خلل فيه اأو للقي�م بعملية اإنق�ذ اأرواح اأو ممتلك�ت.

املادة ()23

ل يجـوز ال�شيـد ب�أدوات اأو معـدات ال�شيـد املحظـورة ب�شكل قطعي اأو ب�أدوات اأو معـدات ال�شيـد التي
يحظر ا�شـتخدامه� يف اأوق�ت اأو من�طق معينة اأو تبع ً� ملوا�شف�ت معينة اأو ب�لن�شـبة لأنـواع معينـة مـن الثـروة
امل�ئيـة احليـة.
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وتبني الالئحة التنفيذية الأدوات واملعدات التي ت�شـتخدم يف ال�شيـد والأدوات واملعـدات التي ُيقيـد اأو يحظـر
ا�شـتخدامه�.

املادة ()24

ل يجوز ال�شيد يف موا�شـم الإخ�ش�ب والتك�ثـر ويف املن�طق التي مينع ال�شيد فيهـ� ب�شـورة دائمـة اأو موؤقتة ،كم� ل
يجوز �شيد الأحج�م ال�شغرية من الأحي�ء امل�ئية التي تقـل اأطوالهـ� عـن احلـد امل�شموح به ،وتقوم الوزارة ب�لتن�شيق
مع ال�شلطة املخت�شة يف كل اإم�رة بتحديد هذه املوا�شم والأنواع والأحج�م والإعالن عنه� يف الأجهزة الإعالمية
ومن خالل مك�تب الوزارة يف املن�طـق ومن خـالل اجلمعي�ت التع�ونية ل�شيـ�دي الأ�شـم�ك.

املادة ()25

ل يجوز القي�م ب�لأعم�ل الت�لية اإل بعد احل�شول على ت�شريح كت�بي خ��ض من ال�شلطة املخت�شة:
1

ـ الغـو�ض بهـدف �شـيد اأ�شـم�ك الزينـة.

2

ـ مم�ر�شـة الري��شة البحرية بهـدف اإجـراء م�ش�بق�ت ال�شيد وا�شتعم�ل اأدوات الري��شة البحرية التي لهـ�
عالقـة ب�لثـروة امل�ئيـة.

 3ـ اإن�شـ�ء مـزارع الأحيـ�ء امل�ئية وا�شـتثم�ره�.
وحتـدد الالئحـة التنفيذيـة مـدة الت�شريـح و�شـروطه.

املادة ()26

ل يجـوز ال�شيد بوا�شـطة �شـبك اجلرف الق�عي اأو بوا�شطة �شـب�ك من�شب الق�عـي اأو ال�شـب�ك امل�شنوعة من
م�دة النيـلون ( �شب�ك النيلون ) اأو ال�شـب�ك اله�ئمـة ( الهيـ�ل ) اأيـ ً� ك�نت نوعية اأو اأحجـ�م اأو اأطـوال ال�شـب�ك
امل�شتخدمة يف ذلك.
وحتـدد الالئحـة التنفيذيـة طـرق وموا�شفـ�ت و�شـ�ئـل ال�شيـد.

املادة ()27

ل يجوز اإق�مة اأو بن�ء امل�ش�د اأو ال�شعب املرج�نية ال�شن�عية اإل لأغرا�ض البحث العلمي اأو لتنمية اأنواع معينة من
الرثوة امل�ئية احلية وبعد احل�شول على ترخي�ض من الوزارة ومـن ال�شـلطة املخت�شـة.
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املادة ()28

ل يجوز �شيد ال�شـالحف البحرية بجميع اأنواعه� واأحج�مه� واأعم�ره� اأو جمع بي�شهـ� اأو العبـث ب�أم�كـن تواجده�
وتك�ثره� يف مي�ه ال�شيد ،كم� ل يجوز �شيد احليت�ن واأبقـ�ر البحـر (الأطـوام ) والثدييـ�ت البحريـة الأخـرى
بك�فـة اأنواعهـ� واأحج�مهـ� اأو ا�شـتخراج املح�ري�ت وال�شـفنجي�ت وال�شعب املرج�نية اإل لأغرا�ض البحث العلمي
وبعد احل�شول على ت�شريح كت�بي من ال�شـلطة املخت�شـة.

املادة ()29

يحدد الوزير اأنـواع الأ�شـم�ك والك�ئنـ�ت البحريـة التي يحظـر �شيـده� بهـدف ا�شـتخال�ض بي�شه� اأو جلوده� اأو
زع�نفه� اأو لأيـة اأهـداف اأخـرى.

املادة ()30

ل يجوز ا�شـترياد اأو حيـ�زة وبيـع اأو تـداول �شـب�ك اأو اأدوات اأو معدات �شيد غري م�شـرح بهـ� اأو ممنـوع ال�شـيد
بوا�شـطته� والتي حتدده� الالئحـة التنفيذيـة.

املادة ()31

ل يجوز اإبح�ر ق�رب ال�شيد دون م�لكه اأو من ينيبه من املواطنني ،ويف ح�لة الوفـ�ة اأو العجـز الك�مل ل�ش�حب
الق�رب يجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة ال�شيد كم�شدر رزق اأ�شـ��شي لهـم توكيـل �شي�د لإدارة وت�شغيل
ق�رب ال�شيد.

املادة ()32

يجب اأن يكون جميع الع�ملني على الق�رب على كف�لة م�لكه طبق ً� لأحك�م القوانني ال�ش�رية يف الدولة.

املادة ()33

ي�شـدر بتحديـد عـدد العم�لـة الالزمـة لكل قـ�رب ح�شـب حجمه وف�عليته و�شـروط ا�شـتخدامه قـرار مـن اللجنـة.

املادة ()34

ل يجوز ال�شيد ب�ملتفجرات اأو املفرقع�ت اأو ب�ملواد ال�ش�رة اأو ال�ش�مة اأو املخدرة لالأحي�ء امل�ئية.

املادة ()35

ل يجـوز اإلقـ�ء خملفـ�ت اأج�شـ�م احليتـ�ن والأ�شـم�ك فـي ميـ�ه ال�شيــد.
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الف�سـل اخلامـ�س
التـداول والت�سنيـع والت�سـويـق
املادة ()36

ل يجوز تداول اأو بيع اأو ت�شويق اأو ا�شتهالك اأو ال�شتف�دة على اأي وجه من الأ�شـم�ك والأحي�ء امل�ئيـة الأخرى التي
مينع �شيده� كلية اأو يف مو�شم معني وعلى ال�شـلطة املخت�شـة يف كـل اإمـ�رة و�شـع و�شـ�ئل الرق�بـة املن��شـبة لتنفيـذ
اأحكـ�م هـذه املـ�دة .

املادة ()37

يجب اأن تكون قوارب ال�شيد وو�ش�ئل نقل الرثوات امل�ئية احلية مـزودة بثالجـ�ت اأو ب�شن�ديـق ع�زلة مربدة ب�لثلج
وب�لو�ش�ئل والتقني�ت التي حتقق الغر�ض الذي اأعدت من اأجله ويجب مراعـ�ة النظ�فة وتوفـر ال�شـروط ال�شحية
فيه� وفق ً� للقواعد التي تقرره� ال�شلطة املخت�شة.

املادة ()38

ل يجوز بيـع الثـروات امل�ئيـة احليـة يف اأ�شـواق اأو حمالت ل تتوافـر فيهـ� ال�شـروط ال�شحية والتج�رية التي تقرره�
القوانني واللوائـح اأو القـرارات التي ت�شدرهـ� ال�شـلطة املخت�شـة.

املادة ()39

يجـب مراعـ�ة الأ�شـ�ض ال�شحيـة الالزمة يف ت�شنيـع وجتفيـف الثـروات امل�ئيـة احليـة قبـل ت�شـويقه�.

وعلى جميع ال�شـفن اأو املركب�ت التي حتمل منتج�ت م�شتوردة من الرثوات امل�ئية احليـة مراعـ�ة اأحكـ�م القوانيـن
واللوائــح والقــرارات اخل��شــة ب�جلمـ�رك واحلجـر البيطــري وال�شحـة الع�مـة �شــواء ك�نـت هــذه املنتجـ�ت
ط�زجــة اأو جمففــة اأو معلبـة اأو مملحـة اأو مدخنـة.

املادة ()40

ل يجـوز لل�شـفن الأجنبيـة �شـيد الثـروات امل�ئيـة احليـة يف ميـ�ه ال�شيـد يف الدولـة.

املادة ()41

ل يجوز ل�شفن البحث العلمي اأو امل�شوح�ت البحريـة اأو غريه� من ال�شـفن القيـ�م ب�أيـة اأبحـ�ث اأو ا�شتك�ش�ف�ت
اأو اأخذ اأية عين�ت اأو اإجراء اأية درا�شـ�ت يف مي�ه ال�شيد اإل مبقت�شى ترخي�ض خـ��ض من الـوزارة ومبوافقـة
ال�شـلطة املخت�شـة.
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الف�سـل ال�سـاد�س
منـح وقـرو�س ال�سياديـن
املادة ()42

تقوم الوزارة بتقديـم املنـح والقـرو�ض واخلدم�ت اإىل ال�شي�ديـن الذين يزاولـون اأو الراغبني يف مزاولة حرفة
ال�شيد ،وتكون الأولوية يف ال�شتف�دة من هذه املزاي� ملن ك�نـت حرفتهم الوحيدة ال�شيد ومي�ر�شون هذه احلرفة
ب�أنف�شهم وتكون م�شدر رزقهـم.

املادة ()43

تكون املنح و القرو�ض التي تقدمه� الوزارة لل�شي�دين عينية  ،ويجوز ملجل�ض الوزراء اأن ي�شدر قـرارا ب�إعفـ�ء
ال�شي�ديـن من قيمـة القـرو�ض اأو جـزء منهـ�.
وي�شدر الوزير قرار ًا بنظ�م منح وقرو�ض ال�شي�دين يت�شمن قواعـد و�شـروط منـح وا�شـتخدام هـذه القـرو�ض
واإجـراءات احل�شـول عليهـ�.

الف�سـل ال�سابـع
ت�سديـر الثـروة املائيـة احليـة
املادة ()44

ل يجوز ت�شدير الرثوة امل�ئية احلية التي ت�ش�د يف مي�ه ال�شيد اإىل خ�رج الدولة اإل مبقت�شى قرار من جمل�ض
الوزراء وللفئ�ت املحددة يف امل�دة ( )45من هذا الق�نون  ،ويحدد القرار الأوق�ت واملوا�شم والكمي�ت والأنواع التي
يجوز ت�شديره� ،وي�شـمل احلظـر املن�شو�ض عليه يف هذه امل�دة نقـل اأو عبور اأو ت�شدير الرثوة امل�ئية التي ت�ش�د
يف مي�ه ال�شيد اإىل خ�رج مي�ه ال�شيد ب�أية و�شـيلة ك�نت.

املادة ()45

الفئـ�ت امل�شـ�ر اإليهـ� فـي املـ�دة ( )44مـن هـذا الق�نـون هـي:
1

ـ اجلمعيـ�ت التع�ونيـة ل�شـي�دي الأ�شـم�ك.

2

ـ ال�شـي�دون املواطنون الذين ميلكون قوارب �شيد والذين يعتمدون على مهنة ال�شيد كم�شدر رزق اأ�ش��شي
لهم وحتدد بقرار من الوزير اأ�شـم�ء هذه الفئة من ال�شي�دين.
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ـ الأ�شـخ��ض وال�شرك�ت والهيئ�ت التي تزاول اأعم�ل الزراعة ال�شمكية ب�لن�شبة لالأ�شـم�ك امل�شتخرجة مـن
املـزارع ال�شـمكية.

املادة ()46

ي�شرتط ملم�ر�شة عملي�ت الت�شدير من املذكورين ب�مل�دة ( )45من هـذا الق�نـون احل�شـول على بط�قة امل�شدر
لالأ�شم�ك املحلية �شـ�رية املفعـول للمـدة التي يحددهـ� الوزيـر بقـرار منـه ،وبعـد ح�شـول ط�لـب البط�قة على
الرتخيـ�ض الالزم لذلك .وحتدد الالئحة التنفيذية ال�شـروط الالزمـة لكيفيـة منـح هـذه البط�قة والرتخي�ض
الالزم لذلك.

املادة ()47

يعترب القرار ال�ش�در من جمل�ض الوزراء وبط�قة ال�شي�د امل�شدر لالأ�شـم�ك التي ت�شدره� الوزارة وثيقتيـن
اأ�ش��شـيتني للح�شول على �شـه�دة املن�ش�أ الالزمة للت�شديـر.
ول يجوز جتديد بط�قة ال�شي�د امل�شدر بعد انته�ء املدة املحددة له� اإل بعد جتديد الرتخيـ�ض مـن الـوزارة ،ول
يجوز اإع�رته� اأو ت�أجريه� للغري.

املادة ()48

يكون ا�شتعم�ل �شـه�دة املن�شـ�أة بوا�شـطة �ش�حبه� اأو من ينوب عنه مبوجب توكيـل ر�شـمي وتكون �شـه�دة املن�ش�أ
�ش�حلة لعملية ت�شدير واحدة ويجب اأن تختم من ال�شـلطة املخت�شة بعبـ�رة �شـحن بـري اأو بحـري اأو جـوي ح�شب
طلب ال�شيـ�د امل�شـدر لالأ�شـم�ك بعد تقدمي م� يثبت طلبه.

الف�سـل الثامـن
اإعـادة الت�سديـر والعبـور
املادة ()49

حتـدد الالئحـة التنفيذيـة �شـروط واإجـراءات عبـور واإع�دة ت�شدير الثـروة امل�ئيـة احليـة التي ت�شـ�د خـ�رج الدولـة.

املادة ()50

ل يجوز لل�شلطة املحلية املخت�شة منح ترخي�ض لل�شرك�ت والأفـراد ملزاولـة ا�شـترياد واإعـ�دة ت�شدير الرثوة امل�ئية
احلية التي ت�ش�د خ�رج مي�ه ال�شيد اإل بعد ح�شول ط�لب الرتخيـ�ض عن اإذن خ��ض مـن الـوزارة.
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الف�سـل التا�سـع
العـقـوبــــات
املادة ()51

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة اأ�شـد ين�ض عليه� ق�نون اآخر ومع مراع�ة التف�قي�ت الدولية التي تكون الدولة طرف ً�
فيه� يع�قـب كل من يخ�لف اأحك�م املواد ( )44( ،)40( ،)34( ،)28من هذا الق�نون ب�حلب�ض مدة ل تقل عن
�شـتة اأ�شـهر وبغرامة ل تقل عن خم�شني األف درهم ول تزيـد علـى م�ئـة األـف درهـم اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني.
ويف ح�لة العود تكون العقوبة احلب�ض مدة ل تقل عن ثالث �شنوات والغرامة التي ل تقل عن م�ئة األف درهم ول
تزيد عن م�ئتي األف درهم اأو اإحدى ه�تني العقوبتني.
ويف جميع الأحـوال ت�شبـط القـوارب واأدوات ال�شـيد مو�شـوع املخ�لفـة ويحكـم مب�شـ�درة امل�شبوطـ�ت.

املادة ()52

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة اأ�شـد ينـ�ض عليه� ق�نـون اآخر ومع مراعـ�ة التف�قيـ�ت الدوليـة التي تكون الدولة طرف�
فيه� يع�قـب كل من يخ�لف اأحك�م املواد ( )27( ،)26( ،)24( ،)23مـن هـذا الق�نـون ب�حلب�ض مدة ل تقل عن
ثالثـة اأ�شـهر وبغرامـة ل تقـل عـن خم�شـة وع�شـرين األـف درهـم ول تزيـد علـى خم�شـني األـف درهـم اأو ب�إحـدى ه�تيـن
العقوبتيـن.
ويف ح�لة العود تكون العقوبـة احلبـ�ض مـدة ل تقـل عن �شـنة والغرامـة التـي ل تقـل عـن خم�شـني األـف درهـم ول تزيـد
على م�ئـة األـف درهـم اأو اإحدى ه�تني العقوبتني.
ويف جميع الأحوال ت�شبط القوارب واأدوات ال�شيد مو�شوع املخ�لفة ويحكم مب�ش�درة امل�شبوط�ت.

املادة ()53
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة اأ�شـد ينـ�ض عليه� ق�نون اآخر يع�قـب كل من يخ�لف اأحك�م املواد (،)14( ،)2
) ،)47 ( ،)36( ،)31( ،)30( ،)29( ،)25( ،)22( ،)21مـن هـذا الق�نـون ب�حلب�ض مدة ل تقل عن �شـهرين
وب�لغرامة التي ل تقل عن ع�شـرة اآلف درهم ول تزيد على ع�شـرين األـف درهـم اأو ب�إحدى ه�تني العقوبتني.
ويف ح�لة العود تكون العقوبة احلب�ض مدة ل تقل عن اأربعة اأ�شـهر والغرامة التي ل تقل عن ع�شـرين األـف درهـم ول
تزيد على اأربعيـن األـف درهم اأو اإحدى ه�تيـن العقوبتني.
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وت�شبـط اأدوات ال�شيـد التـي بحـوزة املخ�لـف ويحكـم مب�شـ�درة هـذه الأدوات.
ويجـوز للمحكمـة �شـحب رخ�شـة القـ�رب ملـدة ل تزيـد علـى �شـتة اأ�شـهـر.

املادة ()54

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبـة اأ�شـد ينـ�ض عليه� ق�نـون اآخـر يع�قـب كل مـن يخ�لـف اأحك�م املواد (،)35( ،)32
) ،)57( ،)41( ،)39( ،)38( ،)37مـن هـذا الق�نـون ب�حلب�ض مـدة ل تقـل عن �شـهر ول جت�وز �شـتة اأ�شـهر
وبغرامة ل تقل عن خم�شـة اآلف درهـم ول جتـ�وز ع�شـرين األـف درهم اأو ب�إحـدى ه�تيـن العقوبتيـن.

املادة ()55

يع�قب كل من ارتكب اأية خم�لفة اأخرى لأحك�م هذا الق�نون اأو القرارات التي ت�شـدر تنفيـذ ًا له بغرامـة ل جتـ�وز
اأربعـة اآلف درهـم.

الف�سـل العا�سـر
اأحكـام عامـة وختاميـة
املادة ()56

على جميع ال�شي�دين والأ�شخ��ض وذوي املهن املن�شو�ض عليه� يف هذا الق�نون اأن يوفقوا اأو�ش�عهم طبق ً� لأحك�مه
والقرارات املنفذة له خالل �شـنة مـن ت�ريخ نف�ذه وملجل�ض الوزراء متديـد هـذه املـدة ملـدد مم�ثلـة.

املادة ()57

يكون ملوظفي الوزارة وال�شلطة املخت�شة والدوائر احلكومية املحلية ب�لإم�رات الذين ي�شدر بتحديدهم قرار
من وزير العـدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوق�ف ب�لتفـ�ق مع وزيـر الزراعة والثـروة ال�شمكية وبعد اأخذ راأي
ال�شلطة املخت�شة �شفة م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي يف اإثبـ�ت مـ� يقـع ب�ملخ�لفـة لأحكـ�م هذا الق�نون والقرارات
ال�ش�درة تنفيذ ًا له.
ولهم بهذه ال�شفة حق اعرتا�ض قوارب ال�شيد وتفتي�شه� والدخول يف الأم�كن واجله�ت التي يدخل ن�ش�طه� يف
نط�ق تطبيق اأحك�م هذا الق�نون عدا الأم�كن املخ�ش�شة لل�شكن وذلك بغر�ض الت�أكد من تنفيذ اأحك�مه والقرارات
املنفذة له و�شبط احل�لت املخ�لفـة.

املادة ()58

يجب على ال�شي�دين امل�شدرين وذوي املهـن املرتبطة بت�شديـر اأو اإعـ�دة ت�شديـر اأو ت�شنيع الرثوة امل�ئية احلية
م�شك �شجالت منتظمة لت�شجيل البي�ن�ت واملعلوم�ت املتعلقة ب�لثـروة امل�ئية احلية املرتبطة بن�ش�طهم .ويحدد
بقرار من الوزير �شـكل هذه ال�شجالت واأنواع البي�ن�ت واملعلوم�ت التي يجب ت�شـجيله� يف كل �شـجل ويجب تزويـد
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الـوزارة بن�شـخة من كـل �شـجل مـرة واحـدة علـى الأقـل فـي ال�شـنة .ويقوم م�أمـورو ال�شبـط الق�ش�ئي ب�شكل دوري
ب�لطـالع على هـذه ال�شـجالت للت�أكـد من م�شـكهـ� ب�شـكل �شحيح ومن ا�شـتيف�ئه� لل�شـروط املن�شو�ض عليه� يف
قـرار الوزيـر.

املادة ()59

حتدد الر�شوم امل�شتحقة طبق ً� لأحك�م هذا الق�نون بقرار من جمل�ض الوزراء بن�ء على اقرتاح الوزير بعـد التن�شـيق
مـع ال�شـلط�ت املخت�شـة.

املادة ()60

يعفـى مـن ر�شـوم الرتخيـ�ض القـوارب اململوكـة جلهـ�ت البحث العلمي واجلهـ�ت املعنيـة ب�لثـروة امل�ئيـة.

املادة ()61

ي�شـدر الوزيـر القـرارات اخل��شـة بتنظيـم ال�شـيد والغـو�ض للهـواة وفق� ملـ� حتـدده الالئحـة التنفيذيـة.

املادة ()62

ي�شـدر الوزيـر الالئحـة التنفيذيـة لهـذا الق�نـون بعد التن�شيق مع ال�شلط�ت املخت�شـة فـي الإمـ�رات.

وي�شـدر الوزيـر القـرارات الالزمـة لتنفيـذ اأحكـ�م الق�نـون.

املادة ()63

يلغـى كـل حكـم يخ�لـف اأو يتعـ�ر�ض مـع اأحكـ�م هـذا الق�نـون.

املادة ()64

ين�شـر هـذا الق�نـون فـي اجلريـدة الر�شـمية ،ويعمـل بـه بعـد �شـتة اأ�شهر مـن ت�ريـخ ن�شـره.

زايـد بـن �شـلط�ن اآل نهيـ�ن
رئي�ض دولة الإم�رات العربية املتحدة
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
�شدر عن� يف ق�شر الرئ��شة ب�أبوظبي
بت�ريخ  8 :رجــب  1420هـ
املوافق 17 :اأكتوبـر  1999م
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قانون اإحتادي رقم ( )7ل�صنة 2016م
بتعديل بع�س اأحكام القانون الإحتادي رقم ( )23ل�صنة 1999

يف �صاأن ا�صتغالل وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية بدولة الإمارات العربية املتحدة
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

نحن خليفة بن زايد اآل نهيان
 بعد الإطالع على الد�شتو، وعلى الق�نون الإحت�دي رقم ( ،1972 áæ°ùd (1ب�ش�أن اخت�ش��ش�ت الوزارات و�شالحي�ت الوزراء ،وتعديالته، وعلى الق�نون الإحت�دي رقم (،1972 áæ°ùd (17يف �ش�أن اجلن�شية وجوازات ال�شفر ،وتعديالته، وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( ،1972 áæ°ùd (13يف �ش�أن اجلمعي�ت التع�ونية، وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( ،1979 áæ°ùd (6يف �ش�أن احلجر البيطري ،وتعديالته، وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( ،1980 áæ°ùd (8يف �ش�أن تنظيم عالق�ت العمل ،وتعديالته، وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( ،1981 áæ°ùd (26يف �ش�أن الق�نون التج�ري البحري ،وتعديالته، وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( ،1987 áæ°ùd (3ب�إ�شدار ق�نون العقوب�ت ،وتعديالته، وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( ،1992 áæ°ùd (35ب�إ�شدار ق�نون الإجراءات اجلزائية ،وتعديالته، وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( ،1993 áæ°ùd (19يف �ش�أن تعيني املن�طق البحرية لدولة الإم�رات العربية املتحدة، وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( ،1999 áæ°ùd (23يف �ش�أن ا�شتغالل وحم�ية وتنمية الرثوات امل�ئية احلية يف دولةالإم�رات العربية املتحدة،
 وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( ،1999 áæ°ùd (24يف �ش�أن حم�ية البيئة وتنميته� ،وتعديالته، وبن�ء على م� عر�شه وزير البيئة واملي�ه ،وموافقة جمل�ض الوزراء واملجل�ض الوطني الحت�دي ،وت�شديق املجل�ضالأعلى لالحت�د،

اأ�سدرنا القانون الآتـي:
املادة الأوىل

ي�شتبدل بن�شو�ض املواد اأرق�م ((19) h (17) h (15) h (14) h (13) h (11) h (9) h (6) h (5) h (4) h (1
(52) h (51) h (46) h (45) h (44) h (37) h (33) h (32) h (31) h (28) h (26) h (25) h (20) h
 )60) h (57) h (55) h (54) h (53) hمن الق�نون الحت�دي رقم ( 1999 áæ°ùd (23امل�ش�ر اإليه ،الن�شو�ض
الآتية:
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تعاريف
املادة ( ) 1
يف تطبيق اأحك�م هذا الق�نون يق�شد ب�لكلم�ت والعب�رات الت�لية املع�ين املو�شحة قرين كل منه� م� مل يق�ض �شي�ق
الن�ض بغري ذلك:
 : d dGالإم�رات العربية املتحدة.
 :IQGRƒdGوزارة البيئة واملي�ه.
 : RƒdGوزير البيئة واملي�ه.
 :ال�شلطة املحلية املخت�شة.
G
dG
 : G É G I dGجميع الك�ئن�ت امل�ئية احلية النب�تية واحليوانية املجهرية وال�شغرية والكبرية امله�جرة
واملقيمة يف مي�ه ال�شيد اأو التي تزور هذه املي�ه ك�لطيور وال�شالحف والق�شري�ت والرخوي�ت والثدي�ت ،وت�شمل اأي�ش ً�
الأحي�ء التي حتجرت يف مراحل عمره� املتقدم.
 : dGا�شتخراج الرثوة امل�ئية احلية من بيئته� الطبيعية.
 : dG QÉbكل ع�ئمة ت�شتعمل يف ال�شيد اأي ً� ك�نت امل�دة امل�شنوعة منه�.
 : dG Gالأدوات واملعدات التي ت�شتخدم يف ال�شيد وت�شمل ال�شب�ك ،والفخ�خ (القراقري) ،وخيوط
G G
اجلر وال�شن�رات وغريه�.
 : ƒ dG É dGال�شخ�ض املرخ�ض واملكلف بقي�دة ق�رب ال�شيد.
 : É dGكل من يحرتف ال�شيد.
 : dG Éاملي�ه الداخلية مب� يف ذلك �شواحل اجلزر واخلريان و�شواطئ و�شواحل الدولة واملي�ه الإقليمية ومي�ه
املنطقة القت�ش�دية اخل�ل�شة للدولة.
 : dGالرخ�شة التي ت�شدره� ال�شلطة املخت�شة.
Q
 : QÉ dGالرتخي�ض الذي ت�شدره الوزارة لق�رب ال�شيد.
Q
 : dGال�شجل الع�م ب�لوزارة ملزاويل حرفة ال�شيد.
 :الالئحة التنفيذية لهذا الق�نون.
dG
dG
 : É G É G QGم�شروع اإنت�ج يف حميط �شن�عي اأو طبيعي ،لال�شتزراع وتربية الأ�شم�ك والق�شري�ت
والرخوي�ت والنب�ت�ت امل�ئية.

املادة ( ) 4
 .1ي�شرتط فيمن يقيد ا�شمه يف ال�شجل م� ي�أتي:
اأ .اأن يكون مواطن ً�.
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ب .األ يقل عمره عن ( )18ثم�ين ع�شرة �شنة ميالدية.
ج .اأن يجت�ز اختب�ر احل�شول على رخ�شة ال�شيد وفق ً� مل� حتدده الالئحة التنفيذية.
د .اأن يكون ح�شن ال�شرية وال�شلوك.
 .2حتدد الالئحة التنفيذية امل�شتندات املطلوبة للقيد يف ال�شجل.

املادة ( ) 5
 .1ت�شكل بقرار من الوزير جلنة ت�شمى” :اللجنة العلي� ل�شتغالل وحم�ية وتنمية الرثوات امل�ئية احلية“ ،برئ��شة
الوزير وع�شوية ممثلني عن اجله�ت الحت�دية التي يحدده� ،وممثل عن كل اإم�رة بن�ء على تر�شيحه�.
 .2تخت�ض اللجنة ب�لآتي:
اأ .اتخ�ذ الإجراءات التن�شيقية الالزمة ل�شتغالل وحم�ية وتنمية الرثوات امل�ئية احلية يف الدولة.
ب .اأي اخت�ش��ش�ت اأخرى ذات عالقة يحدده� الوزير.

املادة ( ) 6
تتوىل ال�شلطة املخت�شة م� ي�أتي:
 .1التحقق من مط�بقة البي�ن�ت املدونة يف طلب القيد ب�ل�شجل ومق�رنته� ب�مل�شتندات املطلوبة.
 .2اإجراء الفح�ض واملع�ينة الفنية على الق�رب اململوك لط�لب القيد وتدوين البي�ن�ت اخل��شة به ومنه� قي��ض
الطول والعر�ض والغ�ط�ض و�شنة ال�شنع وم�دته ونوع وقوة املحرك واحلمولة املقررة وا�شمه ورقمه ونوع وعدد
معدات ال�شيد على الق�رب ومعدات املالحة وال�شالمة ،وفق ً� مل� حتدده الالئحة التنفيذية وتب��شر ال�شلطة املخت�شة
الخت�ش��ش�ت الواردة يف هذا البند ب�لتع�ون مع الهيئة الحت�دية للموا�شالت الربية والبحرية.
 .3حتديد من�طق ال�شيد امل�شموح به� يف الم�رة واأدوات ومعدات ال�شيد امل�شموح ب��شتخدامه� يف تلك املن�طق.
 .4درا�شة طلب�ت القيد يف ال�شجل وفق ً� مل� حتدده الالئحة التنفيذية.
 .5رفع املقرتح�ت والتو�شي�ت التي ت�ش�هم يف حم�ية وتنمية الرثوات امل�ئية احلية اإىل الوزارة.
 .6التع�ون مع الوزارة يف توعية ال�شي�دين بهدف املح�فظة على الرثوة ال�شمكية وتنميته� وذلك يف �شوء الت�شريع�ت
الن�فذة.

املادة ( ) 9

يتم قيد ال�شي�دين وقوارب ال�شيد وعدد واأنواع معدات ال�شيد يف ال�شجل من قبل ال�شلطة املخت�شة ،وفق ً�
لالإجراءات التي حتدده� الالئحة التنفيذية.
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املادة ( ) 11

يكون القيد يف ال�شجل ملدة �شنتني اعتب�ر ًا من ت�ريخ قرار املوافقة على قيد ا�شم ال�شي�د ،ويجدد وفق ً� لل�شروط
وال�شوابط التي حتدده� الالئحة التنفيذية.

املادة ( ) 13
على مزاويل حرفة ال�شيد املتقدمني يف ال�شجل اإخط�ر ال�شلطة املخت�شة بكل تعديل اأو تغيري يطراأ على بي�ن�ت طلب
القيد اأو امل�شتندات املرفقة به وذلك خالل �شهر من حدوث التعديل اأو التغيري ويكون الإخط�ر مبوجب طلب موقع
عليه يقدم اإىل ال�شلطة املخت�شة وفق ً� لل�شروط والأو�ش�ع التي حتدده� الالئحة التنفيذية.

املادة ( ) 14

ل يجوز لأي �ش نّي�د مت قيده ب�ل�شجل ا�شتعم�ل ق�رب �شيد م� مل يكن الق�رب مقيد ًا يف ال�شجل وح��ش ًال على رخ�شة
الق�رب.

املادة ( ) 15
حتدد الوزارة ب�لتن�شيق مع ال�شلطة املخت�شة ،عدد قوارب ال�شيد امل�شموح له� ب�ل�شيد وطريقته وموا�شمه وعدد
القوارب التي يجوز لل�شي�د الواحد امتالكه� ،وعدد معدات ال�شيد امل�شرح به�.

املادة ( ) 17
يجب اأن تت�شمن رخ�شة الق�رب البي�ن�ت التي حتدده� الالئحة التنفيذية.

املادة ( ) 19
يجوز منح رخ�شة ق�رب اأو رخ�شة �شيد بدل ف�قد اأو ت�لف على اأن يقدم مع الطلب الرخ�شة الت�لفة اأو م� يثبت
فقد الرخ�شة الأ�شلية.

املادة ( ) 20
يقدم طلب جتديد رخ�شة الق�رب من م�لكه كم� يقدم طلب جتديد رخ�شة ال�شيد من ح�مله� اإىل ال�شلطة
املخت�شة ،وذلك وفق ً� مل� حتدده الالئحة التنفيذية.
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املادة ( ) 25
 .1يحظر القي�م ب�لأعم�ل الت�لية اإل بعد احل�شول على ت�شريح من ال�شلطة املخت�شة:
اأ .الغو�ض بهدف �شيد وا�شتغالل الرثوات امل�ئية احلية.
ب .مم�ر�شة الري��شة البحرية بهدف اإجراء م�ش�بق�ت ال�شيد وا�شتعم�ل اأدوات الري��شة البحرية التي له�
عالقة ب�لرثوة امل�ئية.
 .2يجوز اإن�ش�ء مزارع الأحي�ء امل�ئية وا�شتثم�ره� بعد احل�شول على ترخي�ض من ال�شلطة املخت�شة بعد موافقة
.IQGRƒdG
 .3حتدد الالئحة التنفيذية �شروط و�شوابط الرتخي�ض والت�شريح.

املادة ( ) 26
يحظر م� ي�أتي:
 .1ال�شيد ،بوا�شطة ال�شب�ك بطريقة اجلرف الق�عي اأو املن�شب الق�عي اأو ب�لأ�شواء ،اأو ب�شب�ك م�شنوعة من
م�دة الن�يلون اأو اأي مواد اأو طرق �شيد يتم حتديده� بقرار من الوزارة.
 .2اإق�مة حواجز مبي�ه ال�شيد تغري منط التي�رات امل�ئية اأو تعيق حركة الأحي�ء امل�ئية ،اأو ردم اأو جتريف ق�ع
البحر اأو �شواطئ اأو نزع اأو ا�شتغالل اأو جتريف الأع�ش�ب امل�ئية ،اإل برتخي�ض تقت�شيه امل�شلحة الع�مة ي�شدر
من ال�شلطة املخت�شة ب�لتن�شيق مع الوزارة مب� يتوافق مع الت�شريع�ت املنظمة الأخرى.
 .3هجر القوارب يف موانئ ال�شيد وفق ً� مل� حتدده الالئحة التنفيذية.
 .4خم�لفة الرب�ن للتعليم�ت الأمنية ب�ش�أن الإبح�ر لل�شيد.

املادة ( ) 28
.1

.2

يحظر �شيد ال�شالحف البحرية بجميع اأنواعه� واأحج�مه� واأعم�ره� اأو جمع بي�شه� اأو العبث ب�أم�كن تواجده�
وتك�ثره� يف مي�ه ال�شيد ،كم� يحظر �شيد الدلفني واحليت�ن واأبق�ر البحر (الأطوم) والثدي�ت البحرية
الأخرى بك�فة اأنواعه� واأحج�مه� اأو ا�شتخراج املح�ري�ت والإ�شفنجي�ت وال�شعب املرج�نية اإل لأغرا�ض البحث
العلمي وبعد احل�شول على ت�شريح من ال�شلطة املخت�شة وفق ال�شوابط التي حتدده� الالئحة التنفيذية.
ا�شتثن�ء مم� ورد ب�لبند ال�ش�بق يجوز الت�شريح ب��شتخراج بع�ض اأ�شن�ف املح�ري�ت تبع ً� لل�شوابط التي
حتدده� الالئحة التنفيذية.

املادة ( ) 31
.1

ليجوز اإبح�ر ق�رب ال�شيد دون م�لكه املرخ�ض له كرب�ن (نوخذه).
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.3

يجوز مل�لك الق�رب اإن�بة رب�ن (نوخذه) مواطن مرخ�ض لت�شغيل الق�رب والعمل عليه كنوخذه وفق ً� لل�شوابط
التي حتدده� الالئحة التنفيذية.
اإذا تويف م�لك الق�رب فيجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة ال�شيد كم�شدر رزق اأ�ش��شي لهم توكيل رب�ن
(نوخذه) مواطن مرخ�ض لإدارة وت�شغيل ق�رب ال�شيد وفق ال�شوابط التي حتدده� الالئحة التنفيذية.

املادة ( ) 32
.1
.2

يجب اأن يكون جميع الع�ملني على الق�رب على كف�لة م�لكه طبق ً� لأحك�م القوانني ال�ش�رية يف الدولة.
ي�شمح بتنقل العم�لة الوافدة على قوارب ال�شيد اململوكة لذوي القرابة من الدرجة الأوىل والث�نية.

املادة ( ) 33
ي�شدر قرار من الوزير بتحديد الع�ملني على قوارب ال�شيد واأعدادهم ح�شب حجمه� وموا�شف�ته� الفنية و�شروط
ا�شتخدامه�.

املادة ( ) 37
يجب اأن تكون قوارب ال�شيد وو�ش�ئل نقل الرثوات امل�ئية احلية مزودة بثالج�ت اأو �شن�ديق ع�زلة مربدة ب�لثلج
وب�لو�ش�ئل والتقني�ت التي حتقق الغر�ض الذي اأعدت من اأجله ويجب مراع�ة النظ�فة وتوافر ال�شروط ال�شحية
فيه� وفق ً� للقواعد التي تقرره� الالئحة التنفيذية ب�لتن�شيق مع ال�شلطة املخت�شة.

املادة ( ) 44
يحظر ت�شدير الرثوة امل�ئية احلية التي ت�ش�د يف مي�ه ال�شيد اإىل خ�رج الدولة اإل مبقت�شى قرار من جمل�ض
الوزراء وللفئ�ت املحددة يف امل�دة ( )45من هذا الق�نون ،ويحدد القرار الأوق�ت واملوا�شم والكمي�ت والأنواع التي
يجوز ت�شديره� وي�شمل احلظر املن�شو�ض عليه يف هذه امل�دة نقل اأو عبور اأو ت�شدير الرثوة امل�ئية التي ت�ش�د يف
مي�ه ال�شيد اإىل خ�رج مي�ه ال�شيد ب�أية و�شيلة ك�نت.

املادة ( ) 45
الفئ�ت امل�ش�ر اإليه� يف امل�دة ( )44من هذا الق�نون هي:
 .1اجلمعي�ت التع�ونية ل�شي�دي الأ�شم�ك.
 .2ال�شي�دون املواطنون الذين ميلكون قوارب �شيد والذين يعتمدون على مهنة ال�شيد كم�شدر رزق اأ�ش��شي لهم
وحتدد اأ�شم�ء هذه الفئة من ال�شي�دين بقرار من الوزير.
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الأ�شخ��ض الطبيعيون اأو العتب�ريون الذين يزاولون اأعم�ل الزراعة ال�شمكية ب�لن�شبة لالأ�شم�ك امل�شتخرجة
من املزارع ال�شمكية.

املادة ( ) 46

تتم مم�ر�شة عملي�ت الت�شدير من الفئ�ت امل�ش�ر اإليه� يف امل�دة ( )45من هذا الق�نون وفق ً� مل� حتدده الالئحة
التنفيذية.

املادة ( ) 51
يع�قب كل من يخ�لف اأحك�م املواد ( )44( ، )40( ، )34( ، )28من هذا الق�نون ب�حلب�ض مدة ل تقل عن �شتة
اأ�شهر وبغرامة ل تقل عن خم�شني األف درهم ول تزيد عن م�ئة األف درهم اأو اإحدى ه�تني العقوبتني.
ويف ح�ل العود تكون العقوبة احلب�ض مدة ل تقل عن ثالث �شنوات والغرامة التي ل تقل عن م�ئة األف درهم ول تزيد
على م�ئتي األف درهم اأو اإحدى ه�تني العقوبتني.
ويف جميع الأحوال ت�شبط القوارب واأدوات ال�شيد مو�شوع املخ�لفة ويحكم مب�ش�درة امل�شبوط�ت.

املادة ( ) 52
يع�قب كل من يخ�لف اأحك�م املواد ( )27( ، )26( ، )24( ، )23من هذا الق�نون ب�حلب�ض مدة ل تقل عن ثالثة
اأ�شهر وبغرامة ل تقل عن خم�شة وع�شرين األف درهم ول تزيد عن خم�شني األف درهم اأو اإحدى ه�تني العقوبتني.
ويف ح�ل العود تكون العقوبة احلب�ض مدة ل تقل عن �شنة والغرامة التي ل تقل عن خم�شني األف درهم ول تزيد على
م�ئة األف درهم اأو اإحدى ه�تني العقوبتني.
ويف جميع الأحوال ت�شبط القوارب واأدوات ال�شيد مو�شوع املخ�لفة ويحكم مب�ش�درة امل�شبوط�ت.

املادة ( ) 53
يع�قب كل من يخ�لف اأحك�م املواد ( )36( ، )31( ، )30( ، )29( ، )25( ، )22( ، )21( ، )14( ، )2من
هذا الق�نون ب�حلب�ض مدة ل تقل عن �شهرين وبغرامة ل تقل عن ع�شرة اآلف درهم ول تزيد على ع�شرين األف
درهم اأو اإحدى ه�تني العقوبتني.
ويف ح�ل العود تكون العقوبة احلب�ض مدة لتقل عن اأربعة اأ�شهر والغرامة التي ل تقل عن ع�شرين األف درهم
ول تزيد على اأربعني األف درهم اأو اإحدى ه�تني العقوبتني ،وتظبط اأدوات ال�شيد التي بحوزة املخ�لف ويحكم
مب�ش�درة هذه الأدوات.
ويجوز للمحكمة �شحب رخ�شة الق�رب ملدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر.
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املادة ( ) 54
يع�قب كل من يخ�لف اأحك�م املواد ( )41( ، )39( ، )38( ، )37( ، )35( ، )32من هذا الق�نون ب�حلب�ض
مدة ل تقل عن �شهر ول جت�وز �شتة اأ�شهر وبغرامة ل تقل عن خم�شة اآلف درهم ول جت�وز ع�شرين األف درهم اأو
ب�إحدى ه�تني العقوبتني.

املادة ( ) 55
 .1ل يخل توقيع العقوب�ت املن�شو�ض عليه� يف هذا الق�نون ب�أية عقوبة اأ�شد ين�ض عليه� اأي ق�نون اآخر.
 .2ل يجوز اأن تخل عقوبة امل�ش�درة الواردة يف هذا الق�نون بحقوق الغري ح�شن النية.

املادة ( ) 57
يكون للموظفني الذين ي�شدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ب�لإتف�ق مع الوزير اأو رئي�ض ال�شلطة املخت�شة �شفة
م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي يف اإثب�ت م� يقع ب�ملخ�لفة لأحك�م هذا الق�نون والقرارات ال�ش�درة تنفيذ ًا له.

املادة ( ) 60
تعفى من ر�شوم الرتخي�ض وجتديده الرخ�ض الآتية:
 .1رخ�ض ال�شي�دين وقواربهم.
 .2رخ�ض القوارب اململوكة جله�ت البحث العلمي واجله�ت املعنية ب�لرثوة امل�ئية احلية.

املادة الثانية

ت�ش�ف اإىل الق�نون الحت�دي رقم ( 1999 áæ°ùd (23يف �ش�أن ا�شتغالل وحم�ية وتنمية الرثوات امل�ئية احلية يف
دولة الإم�رات العربية املتحدة اأربع مواد جديدة ب�أرق�م ( )20مكرر ًا و ( )55مكرر ًا و ( )56مكرر ًا )56( ،مكرر ًا
) )1ن�شه� الآتي:

املادة (  ) 20مكرر ًا
يجوز �شطب ت�شجيل الق�رب من ال�شجل اإذا مل يتم جتديد رخ�شته ملدة تزيد على �شتة اأ�شهر من ت�ريخ انته�ئه�،
كم� يجوز �شطب ت�شجيل الق�رب من ال�شجل يف ح�ل عدم اإبح�ره ملدة �شنتني.

املادة (  ) 55مكرر ًا
.1

ت�شدر بقرار من جمل�ض الوزراء لئحة ب�ملخ�لف�ت واجلزاءات التي توقع على كل من يخ�لف اأي حكم من
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اأحك�م هذا الق�نون ولئحته التنفيذية والقرارات املنفذة له على األ تتج�وز قيمة عقوبة الغرامة ع�شرة اآلف
درهم عن كل خم�لفة.
يف ح�لة رف�ض الت�ش�لح على الغرامة بدفعه� يح�ل املخ�لف للني�بة الع�مة.
ي�شدر ب�شوابط الت�ش�لح قرار من جمل�ض الوزراء.

املادة (  ) 56مكرر ًا

تقوم الوزارة بتقييم كف�ءة تطبيق ت�شريع�ت الرثوات امل�ئية احلية الحت�دية على امل�شتوى املحلي وفق ً� للنظ�م الذي
ت�شدره الوزارة.
وتن�شئ الوزارة ب�لتن�شيق مع اللجنة وال�شلطة املخت�شة نظ�م وطني ملعلوم�ت الرثوات امل�ئية احلية لتخزين
املعلوم�ت وحتليل الإح�ش�ءات املتعلقة مب�ش�ئد الأ�شم�ك وانت�ش�ر الرثوات امل�ئية احلية.

املادة (  ) 56مكرر ًا ( ) 1
ت�شري اأحك�م هذا الق�نون على املن�طق احلرة.

املادة الثالثة
تلغى من الق�نون الحت�دي رقم ( 1999 áæ°ùd (23يف �ش�أن ا�شتغالل وحم�ية وتنمية الرثوات امل�ئية احلية يف دولة
الإم�رات العربية املتحدة ،املواد اأرق�م.(47) h (10) h (8) h (7( :

املادة الرابعة

يلغى كل حكم يخ�لف اأو يتع�ر�ض مع اأحك�م هذا الق�نون.

املادة اخلام�سة

ُين�شر هذا الق�نون يف اجلريدة الر�شمية ،و ُيعمل به من اليوم الت�يل لت�ريخ ن�شره.
خليفة بن زايد اآل نهي�ن
رئي�ض دولة الإم�رات العربية املتحدة
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
�شدر عن� يف ق�شر الرئ��شة ب�أبوظبي
بت�ريـخ1437 ¿ÉÑ©°T 1 :هـ
املوافق  8 :م�يو 2016م
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قرار وزاري رقم ( )21لسـنــــة  2018م
بشأن الالئحة التنفيذية للقانــون االتحـادي رقـم ( )23لسنة  1999م
فـي شــأن استغـالل وحـمايــة وتنميــة الثــروات المـــائيـة الحيــة في دولــــة
اإلمــارات العربيـــة المتحــــدة وتعديالته

وزير التغير المناخي والبيئة،
بعــد االطــالع علــى القانــون االتحــادي رقــم ( )1لســنة 1972م بشــأن اختصاصــات الــوزارات وصالحيــات الــوزراء
وتعديالتــه،
وعلــى القانــون االتحــادي رقــم ( )23لســنة 1999م فــي شــأن اســتغالل وحمايــة وتنميــة الثــروات المائيــة الحيــة
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتعديالته،

قــرر:

المـادة األولى
فــي تطبيــق أحــكام هــذه الالئحــة يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا
مــا لــم يقــض ســياق النــص بغيــر ذلــك:

•

الدولــــة :اإلمـارات العربية المتحدة.

•

الـــوزارة :وزارة التغير المناخي والبيئة.

•

الوزيــــر :وزير التغير المناخي والبيئة.

•

الســلطة المختصة :السلطة المحلية المختصة في اإلمارة المعنية.

•

الثــروة المائيــة الحيــة :جميــع الكائنــات المائيــة الحيــة النباتيــة والحيوانيــة المجهريــة والصغيــرة والكبيــرة
المهاجـــرة والمقيمــة فــي ميــاه الصيــد أو التـــي تــزور هــذه الميــاه كالطيــور والســالحف والقشــريات
والرخويــات والثدييــات ،وتشــمل أيضــاً األحيــاء التــي تحجــرت فــي مراحــل عمرهــا المتقــدم.

•

الصيـــــــد :استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية.

•

قــارب الصيــد :كل عائمة تستعمل في الصيد أياً كانت المادة المصنوعة منها.

•

أدوات ومعــدات الصيــد :األدوات والمعــدات التــي تســتخدم فــي الصيــد وتشــمل الشـــباك ،والفخــاخ
(القراقيـــر) ،وخيــوط الجــر والســنارات وغيرهــا.

•

الربان (النوخذة) :الشخص المرخص والمكلف بقيادة قارب الصيد.

•

الصيــاد :كل من يحترف الصيد.

•

ميـاه الصــيد :المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة
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والمياه اإلقليمية ومياه المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة.

•

رخصـــة الصيــد :الرخصة التي تصدرها السلطة المختصة.

•

رخصــة القــارب :الترخيص الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد.

•

الســجـل :السجل العام بالوزارة لمزاولي حرفة الصيد.

•

مــزارع األحيــاء المائيــة :مشــروع إنتــاج فــي محيــط صناعــي أو طبيعــي ،لالســتزراع وتربيــة األســماك
والقشــريات والرخويــات والنباتــات المائيــة.

المـادة الثانية
ً
وفقا للبيانـات اآلتيــة:
يقيد بالسجل مزاولي حرفة الصيد
اسم مالك قارب الصيد.

•

مهنـتـه.

•

تاريخ الميالد.

•

رقم بطاقة الهوية.

•

اسـم قارب الصيد ورقمه.

•

طريقة الصيد.

•

بيان بالراتب أو المعاش.

•

عدد أفراد األسرة.

•
ً
وفقا للبيانات اآلتيــة:
كما تقيد بالسجل قوارب الصيد
نوع قارب الصيد (طراد  /لنش).

•

سنة الصنع.

•

مادة الهيكل.

•

لون قارب الصيد (اللون الخارجي لبدن الطراد أبيض)

•

طول قارب الصيد وعرضه وارتفاعه باألقدام.

•

عمق الغاطس باألقدام.

•

نوع وعدد المحركات وقوتها.

•

حمولة قارب الصيد.

•

الحد األقصى لعدد البحارة على متن القارب.

•
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المـادة الثالثة
يشترط فيمن يقيد اسمـه فـي السجــل مـا يأتي:

•

أن يكون مواطنـاً .

•

أال يقل عمره عن ( )18ثماني عشرة سنة ميالدية.

•

أن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد ويتم ترخيصه من السلطة المختصة.

•

أن يكون الئق طبياً إلدارة وتشغيل قارب الصيد.

•

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

المـادة الرابعة
تقديم طلبات القيد في السجل للسلطة المختصة مرفقا بها المستندات اآلتية:

•

صورة من بطاقة الهوية وخالصة القيد.

•

صورة شخصية.

•

شهادة حسن سيرة وسلوك.

•

رخصة الصيد.

•

شهادة راتب أو معاش ،أو تقديم مستند خاص يفيد بعدم العمل.

المـادة الخامسة
تتولى السلطة المختصة ما يأتي:
( )1التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة.
إجــراء الفحــص والمعاينــة الفنيــة علــى القــارب المملــوك لطالــب القيــد وتدويــن البيانــات الخاصــة بــه
( )2ومنهــا قيــاس الطــول والعــرض والغاطــس وســنة الصنــع ومادتــه ونــوع وقــوة المحــرك والحمولــة المقررة
للقــارب واســمه ورقمــه ونــوع وعــدد معــدات الصيــد علــى القــارب ومعــدات المالحــة والســالمة ،وإصــدار
شــهادة فنيــة بنتيجــة الفحــص والمعاينــة وتباشــر الســلطة المختصــة االختصاصــات الــواردة فــي هــذا البنــد
بالتعــاون مــع الهيئــة االتحاديــة للمواصــالت البريــة والبحريــة.
( )3تحديــد مناطــق الصيــد المســموح بهــا مــن ميــاه الصيــد فــي اإلمــارة وأدوات ومعــدات الصيــد المســموح
باســتخدامها فــي تلــك المناطــق.
( )4دراسة طلبات القيد في السجل وفقا ألحكام هذه الالئحة.
( )5رفع المقترحات والتوصيات التي تساهم في حماية وتنمية الثروات المائية الحية إلى الوزارة.
التعــاون مــع الــوزارة فــي توعيــة الصياديــن بهــدف المحافظــة علــى الثــروة الســمكية وتنميتهــا وذلــك
( )6فــي ضــوء التشــريعات النافــذة.
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المـادة السادسة
يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد في السجل من قبل السلطة المختصة بناء على
اتفاق نقل القيد في السجل الذي تعده الوزارة وفقاً ألحكام المواد ( 2و  3و  4و  5و 7و  8و  9و  10و )11
من هذه الالئحة مع مراعاة استمرارية الوزارة في القيد في السجل لحين نقله.

المـادة السابعة
يكــون القيــد فــي الســجل لمــدة ســنتين اعتبــارا مــن تاريــخ قــرار الموافقــة علــى قيــد اســم الصيــاد ،ويشــترط
لتجديــد القيــد مــا يأتــي:
 .1اجتياز قارب الصيد ومحركاته اختبار الفحص الفني.
 .2التحقق من توافر الشروط الخاصة بالقيد والواردة بالمادة ( )3من هذه الالئحة.

المـادة الثامنة
يجــب أن تحمــل معــدات وأدوات الصيــد المرخــص باســتعمالها علــى قــارب الصيــد المرخــص أرقامــا موحــدة
وواضحـــة ومطابقــة لرقـــم القــارب بمــا فيهــا رمــز اإلمــارة.

المـادة التاسعة
علــى مزاولــي حرفــة الصيــد المقيديــن فــي الســجل إخطــار الســلطة المختصــة بــكل تعديــل أو تغييــر يطـــرأ
علــى بيانــات طلــب القيــد أو المســتندات المرفقــة بـــه وذلــك خــالل شــهر مــن حــدوث التعديــل أو التغييــر
ويكــون اإلخطــار بموجــب طلــب موقــع عليــه يقــدم الــى الســلطة المختصــة فــي الحــاالت التاليــة:
 )1اجراء تعديل أو تغيير على بيانات المحركات.
 )2تغيير قارب الصيد.
 )3تغيير طريقة الصيد.
علــى الســلطة المختصــة ادخــال بيانــات التعديــل أو التغيــر فــي الحــاالت المذكــورة ووفقــاً للنظــام المعــد لذلــك
مــن قبــل الــوزارة.

المـادة العاشرة
يجـب أن تتضمـن رخصــة القـارب البيانـات اآلتية:
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•

رقم رخصة القارب.

•

رقم قارب الصيد.

•

•

رقم محرك القارب ومواصفاته (القوة بالحصان).

•

الحد األقصى لعدد البحارة.

•

اسم قارب الصيد.

•

طريقة الصيد.

•

نوع قارب الصيد (طراد  /لنش).

•

تاريخ إصدار وانتهاء الرخصة.

•

وزن وسعة قارب الصيد.
اسم مالك قارب الصيد وصورته الشخصية.
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المـادة الحادية عشرة
يقــدم طلــب تجديــد رخصــة القــارب مــن مالكـــه كمــا يقــدم طلــب تجديـــد رخصــة الصيــد مــن حاملهـــا إلــى
الســلطة المختصــة ،مرفقــا بالمســتندات اآلتيــة:

•

تقديــم شــهادة اجتيــاز الفحــص الفنــي لقــارب الصيــد لتجديــد رخصــة القــارب خــالل مــدة شــهرين مــن
انتهائهــا.

•

تقديم طلب تجديد رخصة الصيد خالل مدة شهرين من انتهائها.

المـادة الثانية عشرة
أ ) يحظــر بصــورة دائمــة صيــد الثــروات المائيــة الحيــة أو ارســاء أو تســيير قــوارب الصيــد فــي مناطــق المحميات
البحريــة الطبيعيــة واالصطناعيــة إال بترخيــص مــن الســلطة المختصــة ويســتثنى مــن ذلــك المــرور العابــر
لغــرض اجتيــاز نطــاق المحميــة علــى أن يكــون هــذا المــرور متواصـ ً
ـال وســريعاً .

ب) يحظر بصورة دائمة صيد الثروات المائية الحية في المناطق التالية:
)1

المناطق التي تقع ضمن محيط  3ميل بحري عن الجزر التابعة للدولة.

)2

المناطــق التــي تقــع ضمــن مســافة  2ميــل بحــري مــن أقــرب نقطــة عــن الشــاطئ بالنســبة للســاحل
الغربــي مــن الدولــة وضمــن مســافة  1ميــل بحــري مــن أقــرب نقطــة عــن الشــاطئ بالنســبة للســاحل
الشــرقي مــن الدولــة.

)3

البحيرات والخيران الطبيعية أو االصطناعية أو موانئ الصيادين.

)4

أية مناطق أخرى يتم تحديدها وفقا للتشريعات النافذة للدولة.

يســتثنى مــن حكــم البنــد ( )2مــن الفقــرة (ب) مــن هــذه المــادة الصيــد بطريقــة الخيــط والســنارة وبأيــة طريقــة
أخــرى يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر بالتنســيق مــع الســلطة المختصــة.

المـادة الثالثة عشرة
)1

ال يجــوز الصيــد بــأدوات أو معــدات الصيــد المحظــورة بشــكل قطعــي أو بــأدوات أو معــدات الصيــد التــي
يحظــر اســتخدامها فــي أوقــات أو مناطــق معينــة أو تبعــاً لمواصفــات معينــة أو بالنســبة ألنــواع معينــة
مــن الثــروة المائيــة الحيــة وفقــاً للقــرارات التــي تصدرهــا الــوزارة بالتنســيق مــع الســلطة المختصــة.

)2

يمنع استخدام المناشل القاعية والسطحية متعددة السنارات في الصيد.

)3

ال يجوز الصيد بالمتفجـرات أو المفرقعات أو بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة لألحياء المائية.
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المـادة الرابعة عشرة
يجوز استخدام معدات وأدوات الصيد التالية للصيادين المسجلين بالوزارة:
 .1الشباك
 .2الخيوط والسنارات
 .3القراقير
 .4أية معدات أو أدوات أخرى يصدر بها قرار من الوزارة
ويصدر بتحديد طرق الصيد بواسطة المعدات واألدوات قرار من الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة.

المـادة الخامسة عشرة
)1

يحظر القيام باألعمال التالية إال بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة:
أ ) الغوص بهدف صيد واستغالل الثروات المائية الحية.
ب) ممارســة الرياضــة البحريــة بهــدف إجــراء مســابقات الصيــد واســتعمال أدوات الرياضــة البحريــة التــي
لهــا عالقــة بالثــروة المائيــة.

)2

يجــوز إنشــاء مــزارع األحيــاء المائيــة واســتثمارها بعــد الحصــول علــى ترخيــص مــن الســلطة المختصــة
بعــد موافقــة الــوزارة.

)3

شروط وضوابط منح الترخيص والتصريح:
أ ) فيما يتعلق بتصريح الغوص بهدف صيد واستغالل الثروات المائية الحية:

•

يتــم تقديــم طلــب للســلطة المختصــة موضحــا بــه المناطــق التــي ســيتم الغــوص بهــا واألدوات
والمعــدات التــي ســيتم اســتخدامها.

•

أية متطلبات أخرى تحددها السلطة المختصة

ب ) فيمــا يتعلــق بتصريــح ممارســة الرياضــة البحريــة بهــدف إجــراء مســابقات الصيــد واســتعمال أدوات
الرياضــة البحريــة التــي لهــا عالقــة بالثــروة المائيــة:

•

يتــم تقديــم طلــب للســلطة المختصــة موضحــا بــه تاريــخ إجــراء المســابقة والمــكان والمــدة وعــدد
المشــاركين والمعــدات المســتخدمة في المســابقة.

ج ) فيما يتعلق بترخيص مزارع األحياء المائية واستثمارها:

•

يتم تقديم طلب الترخيص الى السلطة المختصة.

•

الحصول على شهادة عدم ممانعة من الوزارة بشأن إنشاء مزرعة األحياء المائية.

•

يتم تحديد اجراءات الترخيص ومدته بقرار من الوزير.

•

أية متطلبات أخرى تحددها السلطة المختصة.

د ) يجب االلتزام بالضوابط واإلجراءات التي تحددها السلطة المختصة.
هـ ) يجب التقيد بأحكام القانون واللوائح واألنظمة والقرارات الصادر بموجبها التصريح أو الترخيص.
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المـادة السادسة عشرة
يحظر القيام باألعمال اآلتية:
 )1الصيــد بواســطة الشــباك بطريقــة الجــرف القاعــي أو المنصــب القاعــي أو باألضــواء أو بشــباك مصنوعــة
مــن مــادة النايلــون أو شــباك الســالية أو مــواد أو طــرق صيــد أخــرى يتــم تحديدهــا بقــرار مــن الــوزارة.
 )2اقامــة حواجــز بميــاه الصيــد تغيــر نمــط التيــارات المائيــة أو تعيــق حركــة األحيــاء المائيــة ،أو ردم أو تجريــف
قــاع البحــر أو الشــواطئ أو نــزع أو اســتغالل أو تجريــف األعشــاب المائيــة ،إال بترخيــص تقتضيــه المصلحــة
العامــة يصــدر مــن الســلطة المختصــة بالتنســيق مــع الــوزارة بمــا يتوافــق مــع التشــريعات النافــذة.
 )3هجــر القــوارب فــي موانــئ الصيــد ونطــاق المينــاء لمــدة ثالثــة أشــهر أو أكثــر ،وفــي حالــة مخالفــة ذلــك
للســلطة المختصــة الحــق فــي حجــز القــارب المهجــور وعــدم تســليمه للمالــك إال بعــد دفــع التكاليــف
المترتبــة علــى حجــزه ،وفــي حالــة مضــي ثالثــة أشــهر أو أكثــر علــى الحجــز دون مراجعــة المالــك أو امتناعــه
عــن دفــع التكاليــف يجــوز التصــرف فيــه وفقــا للتشــريعات المعمــول بهــا دون أن يكــون لمالكــه الحــق فــي
طلــب أي تعويــض.
 )4مخالفة الربان للتعليمات األمنية بشأن اإلبحار للصيد.

المـادة السابعة عشرة
)1

يحظــر صيــد الســالحف البحريــة بجميــع أنواعهــا وأحجامهــا وأعمارهــا أو جمــع بيضهــا أو العبــث بأماكن
تواجدهــا وتكاثرهــا وفــي ميــاه الصيــد ،كمــا يحظــر صيــد الدالفيــن والحيتــان وأبقــار البحــر (األطــوم)
والثدييــات البحريــة األخــرى بكافــة أنواعهــا وأحجامهــا أو اســتخراج المحاريــات واالســفنجيات
والشــعب المرجانيــة إال ألغــراض البحــث العلمــي وبعــد الحصــول علــى تصريــح مــن الســلطة المختصــة
بالتنســيق مــع الــوزارة للجهــات العلميــة والحكوميــة المتخصصــة بأبحــاث البيئــة البحريــة ،علــى أن
يقــدم طلــب التصريــح للســلطة المختصــة مشـ ً
ـتمال علــى البيانــات والمســتندات اآلتيــة:
أ ) اسم طالب التصريح وصفته.
ب) الغرض من الدراسة ومدتها.
ج ) عدد األنواع المستهدفة للدراسة.
د ) تعهد من طالب التصريح بتزويد الوزارة والسلطة المختصة بتقرير عن نتائج الدراسة.

)2

اســتثناء ممــا ورد بالبنــد ( )1مــن هــذه المــادة يجــوز التصريــح باســتخراج بعــض اصنــاف المحاريــات تبعـ ًـا
للضوابــط اآلتيــة:
أ ) تقديم طلب التصريح إلى السلطة المختصة.
ب) بيان الغرض من استخراج المحاريات.
ج ) بيان نوع وكمية المحاريات المراد استخراجها.
د ) التقيد بأحكام القانون واللوائح واألنظمة والقرارات الصادر بموجبها التصريح أو الترخيص.

27

قرار وزاري رقم  21ل�سنة  2018م ب ساأن ال ئحة التن ي ية ل قانون االحتادي رقم
املائية ا ية دولة االإمارات العربية املتحدة و عدي

23

ل�سنة 1999م

ساأن ا ستغ

و ح اية و ن ية ال وات

المـادة الثامنة عشرة
ال يجــوز اســتيراد أو حيــازة وبيــع أو تــداول شــباك أو أدوات أو معــدات صيــد غيــر مصــرح بهــا أو ممنــوع الصيــد
بواســطتها وفقــاً ألحــكام هــذه الالئحــة واألنظمــة والقــرارات الصــادرة بموجبهــا.

المـادة التاسعة عشرة
أ ) ال يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه المرخص له كربان (نوخذة).
ب) يجــوز لمالــك قــارب الصيــد إنابــة ربــان (نوخــذة) مواطــن مرخــص مــن الــوزارة لتشــغيل قــارب الصيــد والعمــل
عليــه كنوخــذة وفقــاً لمــا يلــي:
 )1أال يقل عمره عن ( )18ثماني عشرة سنة ميالدية.
 )2أن يجتــاز اختبــار رخصــة قيــادة القــارب والمعرفــة بالقواعــد المالحيــة والحصــول علــى شــهادة أهليــة
لقيــادة القــارب.
 )3أن يكون من ذوي القرابة من الدرجة األولى إلى الرابعة.
 )4أن يكون حسن السيرة والسلوك.
 )5أن يكون الئق طبياً إلدارة وتشغيل قارب الصيد.
يستثنى من حكم الفقرة ( )3من البند(ب) من هذه المادة الفئات التالية:
 )1الصياديــن المقيديــن بالســجل العــام بالــوزارة والذيــن حصــل لهــم عجــزاً يمنعهــم مــن إدارة وتشــغيل
قــارب الصيــد وارتيــاد البحــر ،علــى أن يثبــت هــذا العجــز بشــهادة مــن لجنــة طبيــة مختصــة.
مــالك قــوارب الصيــد المقيــدة فــي الســجل العــام بالــوزارة تحــت نــوع (لنــش) بأســمائهم قبــل إصــدار
 )2هــذه الالئحــة ،ويراعــى أي قــرارات صــادرة مــن الســلطة المختصــة تقيــد ذلــك.
ج ) يجــوز لورثــة مالــك قــارب الصيــد (القصــر ) الذيــن يعتمــدون علــى مهنــة الصيــد كمصــدر رزق أساســي لهــم
أو أرملــة مالــك القــارب توكيــل ربــان (نوخــذة) مواطــن مرخــص مــن الــوزارة إلدارة وتشــغيل قــارب الصيــد
وفقــا لمــا يلــي:
)1

أال يقل عمره عن ( )18ثماني عشرة سنة ميالدية.

)2

أن يجتــاز اختبــار رخصــة قيــادة القــارب والمعرفــة بالقواعــد المالحيــة والحصــول علــى شــهادة أهليــة
لقيــادة القــارب.
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)3

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

)4

أن يكون الئق طبياً إلدارة وتشغيل قارب الصيد.

قرار وزاري رقم  21ل�سنة  2018م ب ساأن ال ئحة التن ي ية ل قانون االحتادي رقم
املائية ا ية دولة االإمارات العربية املتحدة و عدي

23

ل�سنة 1999م

ساأن ا ستغ

و ح اية و ن ية ال وات

المـادة العشرون
يجــب أن تكــون قــوارب الصيــد ووســـائل نقـــل الثـــروات المائيـــة الحيـــة مــزودة بثالجــات أو صناديــق عازلــة
مبــردة بالثلــج وبالوســائل والتقنيــات التــي تحقــق الغــرض الــذي أعــدت مــن أجلــه ويجــب مراعــاة النظافــة
وتوافــر الشــروط الصحيــة فيهــا وفقـ ًـا لمــا يأتــي:
)1

أن تحمى األسماك من التعرض لحرارة الشمس المباشرة.

)2

أن تكــون األســماك فــي ثالجــات أو صناديــق معزولــة مــع اســتخدام الثلــج المجــروش لتغطيتهــا
والمحافظــة علــى برودتهــا.

)3

أن تكون ثالجات وصناديق الحفظ مبردة وتعمل على تثبيت درجات الحرارة.

)4

االلتزام بالشروط الصحية وفقاً للوائح واألنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

المـادة الحادية وعشرون
يحظــر تصديــر الثــروة المائيــة الحيــة التــي تصــاد فــي ميــاه الصيــد إلــى خــارج الدولــة إال بمقتضــى قــرار مــن
مجلــس الــوزراء وللفئــات المحــددة فــي المــادة ( )22مــن هــذه الالئحــة ،ويحــدد القــرار األوقــات والمواســم
والكميــات واألنــواع التــي يجــوز تصديرهــا ويشــمل الحظــر المنصــوص عليــه فــي هــذه المــادة نقــل أو عبــور أو
تصديــر الثــروة المائيــة التــي تصــاد فــي ميــاه الصيــد إلــى خــارج ميــاه الصيــد بأيــة وســيلة كانــت.

المـادة الثانية والعشرون
الفئات المشار إليها في المادة ( )21من هذه الالئحة هي:
•

الجمعيات التعاونية لصيادي األسماك.

•

الصيــادون المواطنــون الذيــن يملكــون قــوارب صيــد والذيــن يعتمــدون علــى مهنــة الصيــد كمصــدر رزق
أساســي لهــم وتحــدد أســماء هــذه الفئــة مــن الصياديــن بقــرار مــن الوزيــر.

•

األشــخاص الطبيعيــون أو االعتباريــون الذيــن يزاولــون أعمــال الزراعــة الســمكية بالنســبة لألســماك
المســتخرجة مــن المــزارع الســمكية.

المـادة الثالثة والعشرون
تتــم ممارســة عمليــات التصديــر مــن الفئــات المشــار إليهــا فــي المــادة ( )22مــن هــذه الالئحــة بعــد الحصــول
علــى تصريــح تصديــر أســماك محليــة مــن الــوزارة وفقــاً لإلجــراءات المنظمــة لذلــك.

المـادة الرابعة والعشرون
يســمح بإعــادة تصديــر الثــروات المائيــة الحيــة المســتوردة مــن خــارج الدولــة للشــركات والمؤسســات
ً
وفقــا للضوابــط التاليــة:
التجاريــة المرخصــة مــن الســلطة المختصــة لهــذا الغــرض
أ )

الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط إعادة تصدير الثروات المائية الحية من الوزارة.

ب) أن يقــدم طالــب الترخيــص بيــان أو شــهادة مــن الســلطة المختصــة تفيــد بــأن لديــه المخــازن والوســائل
الالزمــة لنقــل وحفـــظ وتخزيــن الثــروات المائيــة الحيــة والتــي تتحقــق فيهــا الشـــروط الصحيــة التــي تقررهــا
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السلطات المختصة في اإلمارة المعنية.
ج ) أن يلتزم بعدم شراء أو بيع أو تخزين أو التعامل باألسماك التي تصاد في مياه الصيد للدولة.

المـادة الخامسة والعشرون
يشترط للسماح بعبور شحنات الثروات المائية الحية المصدرة خارج مياه الدولة ما يأتي:
)1

إبراز شهادة منشأ من بلد المصدر موضحاً فيها الجهة المقصودة والكميات واألنواع المحمولة.

)2

ترصيــص المركبــة أو الوســيلة العابــرة لحــدود الدولــة فــي بلــد المنشــأ وعــدم فــك الترصيــص أو تفريــغ
الحمولــة فــي الدولــة إال بمعرفــة الســلطة المختصــة أو اإلدارة المختصــة بالــوزارة.

المـادة السادسة والعشرون
يلغــى القــرار الــوزاري رقــم ( )302لســنة  2001بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة للقانــون االتحــادي رقــم ( )23لســنة
 1999فــي شــأن اســتغالل وحمايــة وتنميــة الثــروات المائيــة الحيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

المـادة السابعة والعشرون
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.

المـادة الثامنة والعشرون
تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية ،ويعمل بها اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشرها.

د .ثان ـ ـ ـ ـ ـ ــي بن �أحمـ ـ ـ ــد �لزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودي
وزيـ ــر التغي ـ ـ ــر املناخ ـ ــي والبيئـ ـ ــة
صدر في 5 :جمادي األولى  1439هـ
الموافــــق 22 :يناير  2018م
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