
 4891لسنة  421رقم  المصريقانون الصيد 

 شأن صيد األسماك واألحياء فيقانون  بإصدار

 المائية وتنظيم المزارع السمكية

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :نصه، وقد أصدرناه اآلتيمجلس الشعب القانون  قرر

 

  .السمكية شأن صيد األسماك واألحياء المائية وتنظيم المزارع فيبأحكام القانون المرافق  يعمل (المادة األولى)

 

نافذة  شأن صيد األسماك وتظل القرارات واللوائح السارية في 4891 لسنة-411القانون رقم  يلغى (المادة الثانية)

  .لهوالقرارات المنفذة  المفعول فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون الى أن تصدر الالئحة التنفيذية

 

 الجهة االدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتتبع هي تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (المادة الثالثة)

  .الزراعة هذه الهيئة وزير

 

-9لتاريخ نشره باستثناء المادة  التاليويعمل به من اليوم  الجريدة الرسمية، فيينشر هذا القانون  (المادة الرابعة)

  .سنة من تاريخ العمل به أحكامها بعد انقضاء فتسرى

 

  قوانينها؛كقانون من  يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ

 

  .4891أغسطس سنة 18- 1403 القعدة سنة ذي 9 فيصدر برئاسة الجمهورية 

 حسنى مبارك

 

 

 قانون صيد االسماك واألحياء المائية

 وتنظيم المزارع السمكية

 

  االولالباب 

  تنظيم الصيد

  الفصل األول

  أحكام عامة

  :تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له فيالمبينة قرين كل منها  المعانيبالعبارات اآلتية  يقصد-4مادة 

  .مصر العربية المياه البحرية: المياه االقليمية بجمهورية

  .ع والمصادر العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولةوالتر المياه الداخلية: مجرى نهر النيل والرياحات

المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وما ينشأ من  البحيرات: المسطحات المغمورة بالمياه

 .صناعية أخرى بحيرات

  .المائية الداخلية بالمجاري : مواقع اتصال البحر والبحيراتالمائيالمصب 

  .تدار باآللة أو الشراع أو غيرها الصد سواء كانت فيالمركب: كل عامة تستعمل 



  .وتشغيله رئيس المركب: المسئول عن ادارة المركب

  .م أو على المركبدالصيد بالق حترف مهنة الصيد سواء كانأالصياد: كل من 

  .ن عليهيطاقم المركب: جميع األفراد العامل

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

  .المائية شوالحشائ والبرديالنباتات المائية: البوص 

والكيماوية والبيولوجية نتيجة القاء أو تسرب مواد غريبة مثل الزيوت  تلوث المياه: تغير خواص المياه الطبيعية

 المياهفي  المجاريية وغير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المخلفات الكيماوية العضو ومشتقاتها أو

  .المصرية مما يترتب عليه األضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة

  .سنتيمترا طوليا كل خمسين فيالماجة: عدد عيون الشباك 

غيرهما من أفراد  و الصياد أوركب أتصدرها الجهة مانحة الترخيص الى كل من مالك الم التيالصيد: البطاقة  بطاقة

  .طاقم المركب

صيد للمركب بال تصدره الجهة االدارية المختصة بالتصريح الذيعلى النموذج الخاص  الكتابيالترخيص  :الرخصة

رار يصدر بتحديدها ومواسم صيدها ق التيالمائية  منطقة معينة أو التصريح بمزاولة الصيد بالبر أو صيد الطيور في

  .من وزير الزراعة

لزراعة يصدر من وزارة ا الذيالمزرعة السمكية و بإنشاء الكتابييتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص  وفيما

  .تحدده الالئحة التنفيذية الذيعلى النموذج الخاص 

  .البحيرةكل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر و :البوغاز

 

عامة الهيئة ال مرقما على جانبيه بمعرفة –قبل مباشرته الصيد  –أن يكون كل مركب مخصص للصيد  يجب  -2مادة

 المصرح له بالصيد فيها، ويوضح الرقم لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعالمة تبين درجة المركب والجهة

يصدر بتحديدها قرار من وزير  التيك طبقا لألوضاع والنماذج وذل شراع المركب جانبيوالعالمة المشار اليها على 

أو تغيرها  المحافظة على هذه األرقام واضحة وال يجوز محوها أو اخفاؤها عن األنظار أو تشويهها الزراعة ويجب

  .تجديدها كلما محيت وعلى مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

 

  .الثروة السمكية يجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية ال -3مادة

 

  :يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يلى  -4مادة

  .الزراعة يصدر بتحديدها قرار من وزير التياالضاءة ليال حسب قوانين المالحة وطبقا للمواصفات  (أ)

والمنائر  الموانئتصدر من مصلحة  التياالعالنات  فيالبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة  (ب)

  .تحددها تلك االعالنات التيوللمسافة 

 

االضطرارية الناجمة عن  األحوال فيممنوع الصيد فيها اال المناطق ال فيال يجوز ارساء أو تسيير المركب   -5مادة

  .المركب يفالظروف الجوة أو خلل 

 

صالحيته لذلك ومن  والمنائر تثبت الموانئمصلحة ال يجوز قيادة مركب الصيد اال لمن يحمل شهادة من   -6مادة

  .بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية النهريالهيئة العامة للنقل 

 

فترات منع الصيد  فيو الصيد باألدوات الممنوع الصيد بهالمناطق الممنوع الصد بها أو ا فيال يجوز الصد   -7مادة

  .يحددها وزير الزراعة بقرار منه التي



 

يجوز له الصيد  الجهات المرخص له بالصيد كما ال غير فييقوم بالصيد  الذيال يجوز ارساء المركب   -8مادة

  .السمكية فقة الهيئة العامة لتنمية الثروةبطريق غير مرخص بها دون موا

 

بها، كما ل يجوز  وات غير مرخص بها أو ممنوع الصيدالمركب شباك أو اآلت أو أدال يجوز ان يوجد على   -9مادة

 .منها مواقع الصيد أو بالقرب فيألدوات ألى شخص حيازة هذه اآلالت وا

 

مجففة أو مملحة تقل  حالة طازجة أو فيياء مائية أخرى ال يجوز صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أح  -10مادة

رم طحن األسماك قرار من وزير الزراعة ويح يصدر بتحديدها التيوال واألحجام عن األط أطوالها أو أحجامها

  .العامة لتنمية الثروة السمكية أحجامها اال بتصريح من الهيئة بجميع

 

  .الثروة السمكية بتصريح من الهيئة العامة لتنمية يمنع يد أسماك الزينة من المياه البحرية اال  -11مادة

 

أية أداة من أدوات   يجوز أن توجداألسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية، كما ال في يجوز التصرف ال -42مادة

  .العاليوزن األسماك على المركب ويستثنى من ذلك بحيرة السد 

 

كما ال يجوز المائية أو المفرقعات،  ة أو المخدرة أو المميتة لألحياءال يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السام  -13مادة

 يط كما ال يجوز حيازة أو استعمالنوع من السدود والتحاو أي أو الحوض أو اللبش والزالليق أو الصيد بالحواجز

أحكام  امة لتنمية الثروة السمكية وتسرىالبحيرات أو على شواطئها اال بتصريح من الهيئة الع آالت رفع المياه داخل

  .بالمياه المصرية المملوكة لألفراد وتتصل األراضي تغطى التيالماه  فيهذه المادة على الصيد 

 

الجسور أو السدود بالبحيرات  ة الثروة السمكة انشاء الجزر أويمال يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتن  -14مادة

  .الحاالت اآلتية في تجفيف أية مساحة مائية منها اال وشواطئها أو تحويط أو

  .ية والعقارات من طغيان مياه البحيراتالزراع األراضيحماية  (أ)

  .انشاء مزارع لألسماك (ب)

 رعى الماشية فيومراحاتها  وة السمكية استغالل جزر البحيراتيجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثر وال

  .وصيد الطيور

 

 

  الثانيالفصل 

  تلوث المياه ومعوقات الصيد

 

ع والمبيدات قانون آخر، وال يجوز القاء أو تصريف مخلفات المصان ليه أىمع عدم االخالل بما ينص ع -41مادة 

  .المياه المصرية فيمقاومة اآلفات الزراعية وما يماثلها من مواد سامة أو مشعة  في تستخدم التيالحشرية 

 

يد، فيما عدا الصيد أجسام صلبة أو غيرها مما يوق عمليات الص مناطق في يجوز أن تلقى أو توضع ال -49مادة 

  .بها الصيد المرخص جوابي

 



ى غرض من األغراض اال أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها الى البالد أل ال يجوز استخدام أو ادخال أسماك -41مادة 

 الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد استشارة معهد علوم البحار والمصايد من بتصريح من

  .الناحية الفنية

 

  .مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها بقصد تعلية التربة فيالريزومية  ال يجوز زراعة البوص أو النباتات -49مادة 

 

ات المائية األخرى اال زريعة األسماك من البحر أو البحيرات، أو المسطح ال يجوز جمع أو نقل أو حيازة -48مادة 

  .الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتصريح من

 

فراد تخفيف أى مساحة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو لأل ال يجوز ألية جهة حكومية أو هيئة -21مادة 

وزارات  اديا بمعرفة لجنة تضم مندوبين مناقتص السمكياال بعد تقرير عدم صالحيتها لالستغالل  من البحيرات

والمصايد الهيئة العامة لتنمية  ومعهد علوم البحار والتخطيط واالدارة المحلية الريو األراضيالزراعة واستصالح 

  .العمل بهذا القانون قبل تجفيفهذلك فيما عدا ما تقرر الثروة السمكية و

 

  الفصل الثالث

  البحوث العلمية واالحصاء في

 

مناطق الصيد  فيالمعنية بالبحوث المائية اجراء تجاربها وبحوثها  للجهات العلمية والفنية والجهات -24مادة 

الزمة لذلك،  تراها التيكب واألدوات واألجهزة هذه األبحاث المرا فيمدار السنة، ولها أن تستخدم  بها علىالمصرح 

المائية األخرى لغرض  ءاألسماك أو األحيا ن المرخصين والحصول على عينات منولهذه الجهات االستعانة بالصيادي

لتنسيق معه الهيئة العامة من مناطق الصيد با آخريالسمكية أو تعمير مناطق  حوث أو التربية أو تغذية المزارعالب

  .الثروة السمكية لتنمية

 

جار األسماك تقديم جميع للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وت يجب على الجمعيات التعاونية -22 مادة

  .تحددها الالئحة التنفيذية التيواعد والتسويق وفقا للق يالسمكاالحصائية المتعلقة بعمليات الصيد واالنتاج  البيانات

 

  الثانيالباب 

  تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية

 

  الفصل األول

  تراخيص الصيد

صيد اال اذا كان الصيد كما ال يجوز ألى صياد أن يزاول ال فيمركب  أيال يجوز بغير ترخيص استعمال  -21مادة 

  .صيد ةحاصال على بطاق

تحدده الالئحة التنفيذية بالنسبة لكل طريقة من طرق  الذييجاوز العدد  الترخيص بالصيد لعدد من المراكب وال يجوز

  .الصيد

 

الرخصة  فيمحددة غير المنطقة أو بغير الطريقة ال فيالمياه البحرية  فييثبت قيامة بنشاط  الذيالمركب  -21مادة 

 ائيا بقرار من وزير الدفاع أو منفاذا تكر هذا النشاط يجوز سحب الرخصة نهستة شهور،  تسحب رخصته لمدة

  .ينيبه



 

لطبيعية والمرافق العامة لمنح االمتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة ا مع عدم االخالل بالقواعد المنظمة -21مادة 

يجوز اصدار رخص صيد  ليمية كما اللمياه االقجد بااقانونا ال يجوز لمراكب الصيد األجنبية الصيد أو التو المقررة

 روةالبحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الث مصرية، ومع ذلك يجوز لمعاهد علومالمياه ال فيللمراكب األجنبية 

اإلنتاج د اجراء البحوث أو لصالح التابعة لها استخدام مراكب الصيد األجنبية بقص السمكية والوحدات االقتصادية

  .من وزير الزراعة وبعد موافقة جهات األمن ويشترط سداد الرسوم المقررة بإذن وذلك

 

 تستحق على التيجميعا مسئولين بالتضامن عن سداد الرسوم والديون  اذا تعدد مالك المركب يكونون -29مادة 

القانون ويؤشر  حكام هذاعن اداريه وعن مراعاة أ هذا القانون ولهم أن يعينوا من يكون مسئوال المركب طبقا ألحكام

  .الرخصة فيبذلك 

 

 عين يوماموعد ال يتجاوز التس فيعام ويكون تجديدها سنويا  ديسمبر من كل 14عمل بالرخصة حتى ي -21مادة 

  .إليه التالية للتاريخ المشار

 

يجوز استعمالها  السمكية والعنها اال بموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة  الرخصة شخصية ال يجوز التنازل -29مادة 

  .من أجله الصادرةالغرض  غير في

 

ثروة السمكية مرفقا أو المسئول عن ادارته إلى الهيئة العامة لتنمية ال يقدم طلب الترخيص من مالك المركب -28مادة 

 جذوالنما خيصتندات، كما تحدد اجراءات الترالمثبتة لشخصيته وتحدد الالئحة التنفيذية هذه المس به المستندات

  .الالزمة لذلك

 

ة المنائر بالنسبو الموانئاال بعد ثبوت صالحيته فنيا بواسطة مصلحة  اآلليال تصدر رخصة مركب الصيد  -11مادة 

  .العاليوبحيرة السد  المياه الداخلية فيالنسبة للصيد ب النهريالبحرية، وبواسطة الهيئة العامة للنقل  المياه فيللصيد 

 

  .البيانات اآلتية ضمن رخصة المركبيجب أن تت -14مادة 

  .أ( مواصفات المركب وقوة محركه ونوعه)

  .ب( الحد األقصى لعدد طاقمه)

  .جـ( المناطق المرخص له بالصيد فيها)

  .د( الطريقة المرخص لها بالصيد بها)

  .والمسئول عن ادارته م المالك أو المالك وحصة كل منهمهـ( اس)

  .المركب فنيا و( نتيجة فحص)

  ية.التنفيذ تحددها الالئحة التيلك البيانات وغير ذ

العمل وطريقة  الصياد شخصيا وتتضمن االسم ومحل االقامة ومنطقة الصيد فيقدم طلب الحصول عليها مناما بطاقة 

  .كافة األحكام الخاصة بالرخصة عليها وتسريالصيد 

 

عن العمل ة لمركب آخر، على أنه اذا فقد المركب أو تعطل مخصص صةمركب برخ أيال يجوز تشغيل  -12مادة 

 المركب بتجهيز مركب آخر بدال منه خالل ثالث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف التعويض ألسباب قاهرة وقام مالك

 للصيد بنفس الطريقة بعد لمركب آخر الرخصةاستعمال  فيلحق أو التأمين أو سنتين من تاريخ حدوث التلف كان له ا

ركب البديل يسحب المدد المشار اليها بغير أن يجهز المالك الم نمية الثروة السمكية، فاذا انقضتموافقة الهيئة العامة لت



 دور من واقع السجالت المخصصة لكلالحالة يجوز للجهة المذكورة منح الرخصة لصاحب ال هذه فيالترخيص و

  .منطقة

 

ابرازها كلما طلب منه ذلك، على الصاد ابراز بطاقة الصيد عند  هيسه معليتحفظ رخصة المركب مع رئ -11مادة 

  .الطلب

 

البطاقة التالفة أو  فاقد أو تالف بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو يجوز صرف رخصه أو بطاقة صيد بدل -11مادة 

 (.مليم 211الرخصة أو البطاقة األصلية وذلك مقابل رسم قدره ) ما يثبت فقد

 

داد األمواج القيام المياه البحرية اذا تعذر استعمال وقت اشت فيالصيد  لطاقم المركب المرخص له يجوز -11مادة 

المحدد  حيازته وأال يتجاوز مجموعهم العد فيالشاطئ تحت اشراف رئيسهم بشرط أن تكون الرخصة  بالصيد بجوار

  .بالرخصة

 

 ارج حدود ميناءالمياه البحرية خ فيالثانية المرخص له بالصيد  يجوز للمركب من الدرجة األولى أو -19مادة 

والشاطئ أو  النقل بين المركب فير الستعماله زنوبيا استخدام قارب ال يتجاوز طوله أربعة أمتا السويس جنوب فنار

  .للنجاة عند الضرورة دون رسوم اضافية

ة ويتضمن يئة العامة لتنمية الثروة السمكيتصريح بذلك من اله لى مالك المركب الحصول مقدما علىويجب ع

  .بالرخصة بانهقم المركب التابع له ويثبت رو التصريح بان رقم القارب

 

ال بعد سداد الرسوم المركب أو المسئول عن ادارته وال يجوز للتجديد ا يقدم طلب تجديد للرخصة من مالك -11مادة 

مخالفة أحكام  الوفاء بالغرامات المحكوم بها عنقانون وكذلك هذا ال فيالمتأخرة المنصوص عليها  وأداء الديون

  .تجديد الرخصة االجراءات المحددة لطلب الترخيص فيالقانون، ويتبع 

 

 فييعخ تكليفه وسريان رخصته من تاري قانون التعبئة العامة يوقف كل مركب يكلف بالعمل طبقا ألحكام -19مادة 

  .اذا حلت مواعيد استحقاقها خالل مدة التكليف المقررةالتجديد والرسوم إجراءات مالكه من 

 

 منه اال بعد سداد الديوان المتعلقة به، وتبين الالئحة التنفيذية طريقة سداد ال يجوز بيع المركب كله أو حصة -18مادة 

مكية نمية الثروة السالهيئة العامة لت أن يقدم البائع شهادة معتمدة من الديوان أو أقساطها ويشترط لنقل ملكية المركب

  .اليها المنتمياألسماك  لصائدييونيته للجمعية التعاونية بعدم مد

 

مناطق استخراجها  فياألسماك اقامة مراكز تجميع األسماك )حلقات(  لصائدييجوز للجمعيات التعاونية  -11مادة 

  .وتنظم لالئحة التنفيذية شروط اقامة هذه المراكز العالي عدا بحيرة السد

 

الثة ون اال بوصة واحدة بثالصيادون بالمياه الداخلية الذين ال يستعمل من الحصول على بطاقة الصيد فييع -14مادة 

 قابالثروة المائية طب والمعنية العلميوكة لجهات البحث من الترخيص المراكب الممل فيألكثر كما تع علىا سنارات

  .راعةيصدر بها قرار من وزير الز التيللشروط والضوابط 

 

  الثانيالفصل 

  رسوم الصيد



 

  :حسب الفئات اآلتية تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها -12مادة 

 :المياه البحرية –أوال 

  :األبيض المتوسط تستعمل شباك الجر أو الشانشوال بالبحر التيمراكب الصيد ذات المحركات اآللية  (أ)

  حصان يزيد على ذلكعن كل  جنيه ر.2 حصانا األولى 21عن الـ جنيه 21

الشانشوال  تستعمل طرق الصيد اخرى خالف شباك الجر أو التيمراكب الصيد ذان المحركات اآللية و (ب)

  بالبحر األبيض المتوسط

  عن كل حصان يزيد على ذلك جنيه ر.2 حصانا األولى 21عن الـ جنيه 10

السويس شمال خط  خليج فيشباك الجر أو الشانشوال  تستعمل التيمراكب الصيد ذات المحركات اآللية  (جـ)

 :أ من رأس محمد شرقا إلى رأس البحر غربادوهمى يب

  عن كل حصان يزيد على ذلك جنيه .ر11 حصانا األولى 21عن الـ جنيه 20

 يجالشانشوال بخل الصيد األخرى خالف شباك الجر أو تستعمل طرق التيمراكب الصيد ذات المحركات اآللية  (د)

  :السويس شمال خط وهمى ويبدأ من رأس محمد شرقا الى رأس البحر غربا

  عن كل حصان يزيد على ذلك جنيه ر.1  .حصانا األولى 21ـ عن ال جنيه  15

من رأس محمد  البحر األحمر جنوب خط وهمى يبدأ فيتستعمل  التيمراكب الصيد ذات المحركات اآللية  (هـ)

  .شرقا الى رأس البحر غربا

  عن كل حصان يزيد على ذلك جنيه حصانا األولى 21عن الـجنيه  10 

 :تسير دون محركات آلية التيمراكب الصيد  (و)

  .فردا 21طاقمه على  ل مركب من الدرجة األولى ال يزيدعن كجنيه  8

  .فردا 41طاقمه على  مركب من الدرجة الثانية ال يزيد عن كلجنيه  4

  .فراد 1طاقمه على  مركب من الدرجة الثالثة ال يزيد عن كلجنيه  2

 

  :والمياه الداخلية البحيرات –ثانيا 

 

  :مراكب الصيد ذات المحركات اآللية -4

  .حصانا األولى 21عن الـجنيه   12

  عن كل حصان يزيد على ذلك قرش 200

  :يتسير دون محركات أو تستخدم محركات أو تستخدم محركات نقال التيمراكب الصيد  -2

  .فردا 42طاقمه على  دعن كل مركب من الدرجة األولى ال يزيجنيه  16 

  .فراد 9طاقمه على  مركب من الدرجة الثانية ال يزيد عن كلجنيه  8

  .فراد 1طاقمه على  مركب من الدرجة الثالثة ال يزيد عن كلجنيه  4

  :الداخلية المياه (ت)

  .فردا 41طاقمه على  ل مركب من الدرجة األولى ال يزيدعن ك جنيه 16

  .نورلبحيرة قا ةبفراد بالنس 8طاقمه على  ل مركب من الدرجة األولى ال يزيدعن كجنيه  12

  .فراد 9طاقمه على  مركب من الدرجة الثانية ال يزيد عن كلجنيه  8

  .فراد 1طاقمه على  مركب من الدرجة الثالثة ال يزيد عن كلجنيه  4

  .جميع مناطق الصيد فية قرش سنويا ئد مايبطاقة الص تكون رسوم –ثالثا 

 



ناطق م فيضة لظروف االنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفرو يجوز بقرار من وزير الزراعة طبقة -11مادة 

 زيادة ضعفها وله كذلك أن يخفضهالبحيث ال يجاوز التخفيض ربع هذه الرسوم وال تجاوز ا الصيد كلها أو بعضها

مة العام بما ال يجاوز نصف قي ية وأعضائها ومراكب شركات القطاعبالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائ

  .الرسوم المقررة

 فيوبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها  بقرار من وزير الزراعة اعفاء رخصويجوز 

  :ت اآلتيةالحاال

  .عن شهر مدة معينة ال تقل فيثبوت عدم صالحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد  (أ)

  .تضار بسبب الكوارث التيمناطق الصيد النائية غير المستغلة و فيالصيد  (ب)

 

بنسبة المدة الرسوم  الترخيص للمركب خالل السنة تحصل الرسوم سنوية وتؤدى مقدما على انه اذا تم  -44مادة

  .الباقية

 (.19لحكم المادة ) ابل فترة وقف سريان الترخيص طبقاة قيمة ما سبق أداه من رسوم تقرمن الرسوم المقر ويستنزل

 

د السمكية بعد سدا الى اخرى اال بموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة ال يجوز نقل المركب من منطقة صيد -11مادة 

الح فاذا االص ينقل بقصد الذيلمركب من هذا الرسم ا فيللجهة المنقول اليها، ويع السنوي ربع الرسم رسم نقل يوازى

م ت الذيفرق الرسوم اعتبارا من أول الشهر  ات رسوم أعلى التزم المالك بسدادنقل المركب خالل السنة الى منطقة ذ

  .فيه النقل

 

ة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن يجرى ما الترخيص وبشرط موافق يجوز لمالك المركب خالل مدة -19 مادة

  يلى

  .تغير لدرجة المرخص بها الى درجة أخرى أو أعلى أو أدنى (أ)

 .تغير طريقة الصيد المرخص بها الى أخرى تختلف بينهما فئات الرسوم (ب)

  .تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة (ج)

 

ويسدد فرق الرسم من  صة الجديدة تقل عن الحاليةلرسوم اذا كانت فئة رسم الرخجميع األحوال ال يرد فرق ا فيو

  .أعلى اذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدةللتغيير  التاليأول الشهر 

 

  الفصل الثالث

  السمكية د الثروة المائية وتنظيم المزارعموار

 

باستثمار موارد  شأن منح االمتيازات المتعلقة في 4819لسنة  94رقم  مع عدم االخالل بأحكام القانون -11مادة 

وة المائية موارد الثر نح االمتيازات المتعلقة باستثماروالمرافق العامة وتعديل شروط االمتياز يكون م الثروة الطبيعية

 االستغالل فيوات وتمنح األولوية االمتياز خمس سن ن وزير الزراعة اذا لم تجاوز مدةبتعديل شروطها بقرار م

  .العام والجمعيات التعاونية للثروة المائية ت القطاعللهيئات العامة وشركا

 

 فيلسمكية اال من هذا القانون يخطر انشاء المزارع ا 41المادة  في مع عدم االخالل باألحكام المقررة -19مادة 

لمحاورة ا رات أو المصارفاه على مياه البحيتغذيتها بالمي فيالصالحة للزراعة على أن يقتصر  البور غير األراضي

  .تنشئها الدولة التيالسمكية  الغرض، ويستثنى من ذلك المفرخات لموقعها، وبحظر استخدام المياه العذبة لهذا



 الريوزارة  من وزارة الزراعة يصدر بعد الحصول على موافقة نشاء أية مزرعة سمكية اال بترخيصوال يجوز ا

  .ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة صرفهاالمصرح بها  مبين به كمية المياه

  .ويجب أن يتضمن صدور هذه الموافقة وشروطها

جنيهين  ة بما ال يجاوزالفقرة السابق فيالترخيص والموافقة المشار اليهما  لرسوم المقررة لمنح وتجديد كل منوتكون ا

  .الواحد أو كسور الفدان عن الفدان

 دة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذام فيبما يتفق وحكم هذه المادة  القائمةل أوضاع المزارع السمكية ويجب تعدي

  .القانون

 

على هذه المناطق بقرار من وزير الزراعة وتزال التعديات  السمكي تحدد المناطق المخصصة لالستزراع -18مادة 

  .وعلى نفقة المخالف اإلداريبالطريق 

 

مياه ال يجوز ازالة أو والصرف وأغراض الشرب وتوصيل ال للريتخدم تسالتي المائية  المجاريغير  في -11مادة 

فاق مع الثروة السمكية باالت ها قرار من الهيئة العامة لتنميةيصدر بتحديد التياألعشاب والنباتات المائية  قطع أو رش

  .لكل منطقة على حدة وفقا لظروفها الموقع والمساحة وأنواع الحشائش يحدد فيه الريوزارة 

 

  :تنمية وحماية الثورة المائية تتكون موارده منإمكانيات لدعم  قوميندوق صنشأ ي -14مادة 

  .المخالفين يتم تحصيلها من التصالح مع التي المبالغ -1

  .يحكم بها على المخالفين التيالغرامات  -2

  .حصيلة بيع المضبوطات -3

  .ميزانيتها كل عام فيما تخصصه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية -4

  .فيه وق تنظيم أغراضه ونظام سير العملقرار من وزير الزراعة بالالئحة الداخلية للصند ويصدر

 

 

 الباب الثالث

 العقوبات

 

، 41، 41ن 41المواد  ون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكاممع عدم االخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قان  -52مادة

سنتين وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال  حبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد علىمن هذا القانون بال 21

  .تزيد على ألف جنيه

خالفة، كما تضبط موقع الم فيالصيد وماكينات ضخ المياه الموجودة  ميع األحوال تضبط المراكب وأدواتج فيو

األسماك المضبوطة  ر الموجودة بموقع المخالفة وتباعالمصيدة المخالفة ألحكام المواد سالفة الذك األسماك والطيور

 ةالثروة السمكية وتزال المخالفة اداريا على نفق منها لحساب الهيئة العامة لتنميةويحكم بمصادرة المضبوطات أو ث

  .العقوبة حالة العود تضاعف فيالمخالف، و

 

غرامة مالية ال من هذا القانون وتفرض على ربانه  21لحكم المادة  تضبط مخالفة أجنبيكل مركب صيد  -11مادة 

وعد مفي على المركب لحين سداد الغرامة جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه ويتم التحفظ  تقل عن خمسة آالف

الك مل الباقيمن الثمن ويرد   يباع وتحصل الغرامة والمصروفات، واالالنهائيأقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم 

  .األسماك المصيدة لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمنالمركب ويحكم ب

 



كبا بدون ترخيص القانون وكل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مر من هذا 8كل من يخالف حكم المادة  -11مادة 

ال تجاوز  ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة نون يعاقب بالحبس مدةمن هذا القا 11، 21المادتين  بالمخالفة ألحكام

والسمك المصيد ويحكم بمصادرة هذه  وتضبط المراكب واآلالت المستعملةهاتين العقوبتين  بإحدىخمسين جنيها، أو 

ليه ضعف جميع األحوال يؤدى المحكوم ع فيالثروة السمكية و سماك لحساب الهيئة العامة لتنميةاآلالت وثمن األ

  .مدة تشغيل المركب بدون ترخيص رسوم السنوية المقررة عنال

 

، 44، 41، 1د ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من خالف أحكام الموا مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد -11مادة 

 وبغرامة المن هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على ستة أشهر  22، 48، 49، 41، 49

بط العود تضاعف العقوبة وتض حالة فيهاتين العقوبتين، و بإحدىتقل عن مائة جنيه وال يزيد على خمسمائة جنيه أو 

ساب الهيئة ويحكم بمصادرة هذه األدوات وثمن األسماك لح بحوزة المخالف التياك والموازين أدوات الصيد واألسم

  .السمكية العامة لتنمية الثروة

 

ة أشهر وبغرامة ال من هذا القانون بالحبس مدة ال تجاوز ست 8، 6، 5 من يخالف أحكام المواديعاقب كل  -19مادة 

  .هاتين العقوبتين بإحدىجنيه أو  يزيد على مائة

 

  .من هذا القانون بغرامة مقدراها عشرون جنيها 49، 36، 11 ،2عاقب على مخالفة أحكام المواد ي -11مادة 

 

من هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة جنيهات عن كل شخص يزيد على  11ة حكم المادة على مخالف يعاقب -19مادة 

  .عدد الطاقم

 

عند تكرار بغرامة مقدارها عشرة جنيهات وتضاعف الغرامة  33، 4 ،1عاقب على مخالفة أحكام المواد ي -18مادة 

  .الترخيص ذات المخالفة خالل سنة

 

هاتين  بإحدىعلى عشرة آالف جنيه أو  ال تزيدأشهر وبغرامة  قل عن ثالثةمدة ال تيعاقب بالحبس  -91مادة 

 .أو شروط الترخيص الصادر وفقا له 19أحكام المادة  العقوبتين كل من خالف

 فيقبل الحكم  الريالزراعة و وزارتيعقوبة الغرامة ولكل من  جميع األحوال الحكم بوقف تنفيذ فيوال يجوز 

 يف المستعملة ف وضبط اآلالت واألدوات والمهماتعلى نفقة المخال اإلداريالمخالفة بالطريق  عمالالدعوى وقف األ

  .الثروة السمكية وطات لحساب الهيئة العامة لتنميةارتكابها ويحكم بمصادرة تلك المضب

 

 نصف قيمةمن هذا القانون الصلح بدفع مبلغ يساوى  18ن  58، 57 الحاالت المبينة بالمواد فييجوز  -94مادة 

  .الصلحإجراءات تنظيم الالئحة التنفيذية هذه المواد وتنتهى الدعوى بدفع مبلغ الصلح وفي الغرامة الموضحة 

 

عدل ر الم قرار من وزيبهم تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديده يكون للموظفين المختصين المنوط -92مادة 

  .القضائيوالدفاع والداخلية والتموين، صفة رجال الضبط  الريوزراء الزراعة و االتفاق مع

 

 

  الباب الرابع

  أحكام ختامية

 



ديد ض المناطق وتحوزير الدفاع اصدار قرارات تقييد الصيد بكل أو بع لرئيس الجمهورية بناء على عرض -91مادة 

تها االقليمية وحراس ة السياسية ومياههاه البحرية بما يحقق تأمين حدود الدولالميا فياألمن الحربى  مواعيده ألغراض

  .ضد التعديات المختلفة

 

  .ترتبط بمقتضيات األمن الحربى بعد أخذ رأى وزارة الدفاعالتي يصدر وزير الزراعة القرارات  -91مادة 

 

لمعنية ومع الجهات ا الريالتنفيذية لهذا القانون بعد االنفاق مع وزير  يصدر وزير الزراعة الالئحة -91ة ماد

  :األخص المسائل التالية وتتضمن على

  .المراكب واألرقام والعالمات المميزة لهافي يد المواصفات الالزمة توافرها تحد -1

  .الصيادينفي تحديد الشروط الواجب توافرها  -2

  .منطقة أي فياآلالت وطرق الصيد الجائز استخدامها  القوة المحركة للمركب أو درجتها تعين -3

مالها يحرم استع التي بالجو أو بتكاثر األسماك أو األحياء المائية األخرى المواد الضارة بالصحة العامة أو تعيين -4

  .المياه المصرية أو المياه الخاصة المتصلة بها في أو القاؤها

 .استعمال آالت وأدوات وطرق معينة يمنع فيها الصيد أو التيالمناطق ديد تح -5

  .األسماك أو األحياء المائية األخرى يمنع صيدها من التيحديد األنواع ت -6

  .ال يجوز صيد أو بيع أو حيازة ما هو أقل منها التيالمائية األخرى  أحجام وأطوال األسماك أو األحياءتحديد  -7

  .لكل منطقة يصرح بها التيدد وأنواع الرخص ع تحديد -8

لهم  ل صرف رخص الطيورتؤدى مقاب التيوالهواة وتحديد الرسوم  نللمحترفي ور المائيةتنظيم عملية صيد الطي -9

ن للمحترفي ال الموسم خمسة جنيهاتوة طالرخص المائية المخصصة لهذا الغرض بشرط أال يجاوز رسم المناطق في

  .اليوم للهواة في نوجنيهي

  .يصرح باستخراجها منها أو بيعها فيها التياألخرى وتعيين الماكن  بيع األسماك أو األحياء المائية تنظيم -10

تؤدى مقابل  التيأو الهيئات وتحديد الرسوم  النواديالهواة وأعضاء  نظيم عملية صيد األسماك للصيادينت -11

  .شهريا جنيهاتالرخصة الواحدة خمسمائة مليم يوميا وخمسة أال يجاوز الرسم عن  الترخيص لهم بشرط

واألسماك واألحياء المائية األخرى المضبوطة بالمخالفة ألحكام هذا  مراكب وأدوات الصيد فيكيفية التصرف  -12

  .القانون

ة الثروة مة لتنميتعد للك بالهيئة العا التيالسجالت  فيبأنواعها المختلفة  قواعد وأوضاع تسجيل مراكب الصيد -13

 .السمكية

لخاصة بها، وكذلك الخاصة بتنظيم المزارع السمكية والنماذج ا لموافقةإجراءات وشروط منح التراخيص وا -14

وموافقة  ل على كل من ترخيص وزارة الزراعةبالمزارع السمكة القائمة والرسوم المقررة للحصو األحكام الخاصة

 .الريوزارة 
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