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قرار جمل�س الوزراء رقم ( )18ل�صنة 2012م
ب�صاأن تطبيق جداول اجلزاءات الإدارية ملخالفي القرارات التنظيمية
اخلا�صة بالرثوات املائية احلية والرثوة ال�صمكية

جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 1972 áæ°ùd (1ب�ش�أن اخت�ش��ش�ت الوزارات و�شالحي�ت الوزراء ،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 (26ب�ش�أن الق�نون التج�ري البحري ،وتعديالته،
وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 1984 áæ°ùd (8يف �ش�أن ال�شرك�ت التج�رية ،وتعديالته،
وعلى ق�نون املع�مالت املدنية ال�ش�در ب�لق�نون الحت�دي رقم ( ،1985 áæ°ùd (5وتعديالته،
وعلى ق�نون العقوب�ت ال�ش�در ب�لق�نون الحت�دي رقم ( ،1987 áæ°ùd (3وتعديالته،
وعلى ق�نون الإجراءات اجلزائية ال�ش�در ب�لق�نون الحت�دي رقم ( ،1992 áæ°ùd (35وتعديالته،
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 دولة
الإم�رات العربية املتحدة،
وعلى الق�نون الحت�دي رقم ( 1999 áæ°ùd (24يف �ش�أن حم�ية البيئة وتنميته�،
وعلى املر�شوم بق�نون احت�دي رقم ( 2001 áæ°ùd (1يف �ش�أن حرا�شة احلدود الربية والبحرية للدولة ،وبن�ء على
م� عر�شه وزير البيئة واملي�ه ،وموافقة جمل�ض الوزراء.

قرر:
املادة الأوىل:
تُفر�ض اجلزاءات الإدارية الواردة ب�جلدول رقم ( )1املرفق بهذا القرار على خم�لفي القرارات التنظيمية
اخل��شة ب�لرثوات امل�ئية احلية ،وذلك على النحو الوارد به.

املادة الثانية:

تُفر�ض اجلزاءات الإدارية الواردة ب�جلدول رقم ( )2املرفق بهذا القرار على خم�لفي القرارات التنظيمية
اخل��شة ب�لرثوة ال�شمكية ،وذلك على النحو الوارد به.
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املادة الثالثة:

ُيلغى كل حكم يخ�لف اأحك�م هذا القرار اأو يتع�ر�ض معه.

املادة الرابعة:

ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية ،ويعمل به من اليوم الت�يل لت�ريخ ن�شره.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
رئي�ض جمل�ض الوزراء
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
�شدر عن�:
بت�ريخ 17 :رجب 1433هـ
املوافق 7 :يونيو 2012م

جدول اجلزاءات الإدارية رقم ()1

ملخالفي القرارات التنظيمية اخلا�صة بالرثوات املائية احلية
املرفقة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )18ل�صنة 2012م
رقم
م�سل�سل

.1

املخالفة

اجلزاءات الإدارية
املخالفة يف املخالفة يف
الثانية املخالفة يف املرة الثالثة
املرة الأوىل املرة

مم�ر�شة ال�شيد من �شخ�ض
غري مرخ�ض له من ال�شلطة
غرامة 2000
املخت�شة وغري م�شجل
ب�شجل درهم.
مزاويل حرفة ال�شيد يف وزارة
البيئة واملي�ه.

حجز رخ�شة
الق�رب ملدة اإلغ�ء رخ�شة الق�رب
ô¡°T
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.2

.3

.4

.5

عدم اإخط�ر وزارة البيئة
واملي�ه ب�أي تعديل اأو تغيري على
بي�ن�ت طلب القيد اأو امل�شتندات
املرفقة به خالل �شهر من
حدوث التعديل اأو التغيري.
ا�شتعم�ل ق�رب �شيد غري مقيد
ب�شجل قوارب ال�شيد وغري
مرخ�ض من وزارة البيئة واملي�ه.
عدم اإبراز رخ�شة الق�رب
ورخ�شة ال�شيد عند الطلب
للجه�ت املخت�شة.
اإر�ش�ء اأو ت�شيري ق�رب ال�شيد يف
املن�طق التي يحظر ال�شيد فيه�.

.6

�شيد اأو تداول اأو بيع اأو نقل
اأ�شم�ك �شغرية (ح�شب
القرارات املنظمة لأطوال
الأ�شم�ك امل�شموح ب�شيده�).

.7

الغو�ض بهدف �شيد اأ�شم�ك
الزينة دون ت�شريح كت�بي من
ال�شلطة املخت�شة.

.8

اإق�مة اأو بن�ء ال�شعب املرج�نية
(امل�ش�د) بدون ترخي�ض من وزارة
البيئة واملي�ه وال�شلطة املخت�شة.

.9

ا�شتخراج املح�ري�ت
والإ�شفنجي�ت وال�شعب
املرج�نية دون ترخي�ض كت�بي
من ال�شلطة املخت�شة.
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اإنذار كت�بي

اإنذار كت�بي
اإنذار كت�بي
اإنذار كت�بي

غرامة 500

حجز رخ�شة الق�رب ملدة
اأ�شبوع

غرامة 1000

اإلغ�ء قيد ال�شي�د من �شجل
مزاويل حرفة ال�شيد

درهم.

درهم.

غرامة 500

درهم.

غرامة 1000

درهم.

حجز رخ�شة الق�رب ملدة اأ�شبوع
حجز رخ�شة الق�رب ملدة اأ�شبوع

ال�شي�د:
غرامة
حجز رخ�شة الق�رب ملدة اأ�شبوع
اإنذار كت�بي
 1000درهم وم�ش�درة الأ�شم�ك ال�شغرية
وم�ش�درة
وم�ش�درة حمالت بيع الأ�شم�ك:
الأ�شم�ك
اإغالق حمل بيع الأ�شم�ك ملدة
الأ�شم�ك
ال�شغرية
اأ�شبوع ب�لتن�شيق مع ال�شلطة
ال�شغرية
(ال�شي�د/
(ال�شي�د /املخت�شة ،وم�ش�درة
بيع
حمالت
أ�شم�ك ،ن�قلي حمالت بيع الأ�شم�ك ال�شغرية.
ال
الأ�شم�ك� ،شي�رات ن�قلي الأ�شم�ك:
أ�شم�ك)
ال
غرامة  3000درهم ب�لتن�شيق
ن�قلي
الأ�شم�ك) مع ال�شلطة املخت�شة .وم�ش�درة
الأ�شم�ك ال�شغرية.
غرامة
 -1حجز رخ�شة الغو�ض ملدة �شهر
5000
اإنذار كت�بي
ب�لتن�شيق مع ال�شلطة املعنية.
درهم.
 -2م�ش�درة اأدوات ومعدات ل�شيد.
حجز رخ�شة
الق�رب حلني غرامة
حجز رخ�شة الق�رب ملدة �شهر
احل�شول على
5000
الرتاخي�ض
درهم.
الالزمة
حجز رخ�شة
غرامة  5000الق�رب ملدة
اإلغ�ء رخ�شة الق�رب
ل تتج�وز
درهم
وم�ش�درة املواد ) ô¡°TCG (3وم�ش�درة املواد امل�شبوطة.
وم�ش�درة املواد
امل�شبوطة
امل�شبوطة.
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.10

بيع اأو حي�زة اأو تداول �شب�ك
اأو اأدوات اأو معدات �شيد غري
م�شرح به� اأو ممنوع ال�شيد درهم
بوا�شطته�.

.11

اإيج�ر
ق�رب �شيد دون م�لكه اأو اإنذار كت�بي
من ينيبه

غرامة 5000

حجز رخ�شة
املن�ش�أة ملدة
ل تتج�وز
اإلغ�ء رخ�شة املن�ش�أة ب�لتن�شيق مع
�شهرين
ال�شلطة املخت�شة
ب�لتن�شيق
مع ال�شلطة
املخت�شة
(املن�ش�آت
التج�رية)
غرامة
3000

درهم.

اإلغ�ء رخ�شة الق�رب

تلويث البيئة البحرية (مي�ه
ال�شيد) من خالل القي�م ب�أحد
الأعم�ل الت�لية:
.12

.13

 1اإلق�ء خملف�ت الأ�شم�كأ�شم�ك
الن�فقة واأج�ش�م احليت�ن وا
اإنذار كت�بي
القر�ض يف مي�ه ال�شيد.
 2رمي اأكي��ض البال�شتيك (مثلاأكي��ض اخلبز) يف مي�ه ال�شيد.
 3رمي معدات ال�شيد الت�لفةمثل ال�شب�ك والقراقري.

غرامة
1000

درهم.

حجز رخ�شة الق�رب ملدة �شهر

 -1ال�شي�د:
غرامة
حجز رخ�شة الق�رب ملدة
اإنذار كت�بي
 2000درهم اأ�شبوع.
تداول اأو بيع اأو ت�شويق اأو ا�شتهالك وم�ش�درة
وم�ش�درة
وم�ش�درة الأ�شم�ك والأحي�ء
الأ�شم�ك
أ�شم�ك
ل
ا
امل�ئية.
اأو ال�شتف�دة من ال
أ�شم�ك والأحي�ء امل�ئية والأحي�ء
والأحي�ء امل�ئية التي مينع �شيده�
 -2حمالت بيع الأ�شم�ك:اإغالق
(ال�شي�د/
امل�ئية
كليه اأو يف مو�شم معني.
(ال�شي�د /حمل بيع الأ�شم�ك ملدة اأ�شبوع
حمالت بيع
حمالت بيع ب�لتن�شيق مع ال�شلطة املخت�شة
الأ�شم�ك)
الأ�شم�ك) وم�ش�درة الأ�شم�ك والأحي�ء
امل�ئية.
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جدول اجلزاءات الإدارية رقم ()2

ملخالفي القرارات التنظيمية اخلا�صة بالرثوة ال�صمكية
املرفقة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )18ل�صنة 2012م

رقم
م�سل�سل
.1

.2

.3
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نوع املخالفة
ال�شيد ب�أدوات ومعدات
ال�شيد املحظورة.
ال�شيد يف موا�شم
الإخ�ش�ب والتك�ثر ويف
من�طق مينع ال�شيد فيه�
ب�شورة دائمة اأو موؤقتة.
�شيــد الثدييــ�ت البحريــة
بك�فــة اأنواعه� واأحج�مهـ�
وال�شالحف البحــرية وجمـع
بي�شهــ� اأو العـبــث ب�أمـ�كــن
تواجدهــ� وتك�ثره� و�شيد
احليت ــ�ن واأب ـق ــ�ر البح ــر
(الأطـ ــوام).

العقوبات الإدارية
املخالفة يف املرة الأوىل

املخالفة يف املرة الثانية

حجز رخ�شة الق�رب ملدة ل تتج�وز
ô¡°TCG 6

اإلغ�ء رخ�شة الق�رب

حجز رخ�شة الق�رب ملدة ل تتج�وز
ô¡°TCG 6

اإلغ�ء رخ�شة الق�رب

 -1حجز رخ�شة الق�رب ملدة ل
تتج�وز  6اأ�شهر وم�ش�درة املواد
امل�شبوطة.

 -1اإلغ�ء رخ�شة الق�رب
وم�ش�درة املواد امل�شبوطة.

 -2غرامة  5000درهم يف ح�لة
الأفراد الغري ح�ئزين على رخ�شة
 -2غرامة  3000درهم يف ح�لة
ق�رب �شيد وم�ش�درة املواد
الأفراد الغري ح�ئزين على رخ�شة
ق�رب �شيد وم�ش�درة املواد امل�شبوطة .امل�شبوطة.

