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 (السعوديةنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية في المياه اإلقليمية للمملكة العربية )

 

 ممارسة الصيد والغوص
 

 :األولىالمادة 

على جميع أعمال الصيد والغوص وتنظيمها واتخاذ كل ما مــــن شأنه تنمية وتطوير  اإلشرافتتولى وزارة الزراعة 

واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه اإلقليمية للمملكة وتشجيع العمل في قطاعها وتطــوير وســـــائل 

 :المثالها على سبيل وطرق الصيد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ول

 .للمملكةـ تحديد مناطق الصيد في المياه اإلقليمية 1

 .األسماكـ تحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة إلقامة مشاريع تربية 2

 .السنةـ تحديد أنواع وأصناف األحياء المائية المحظور صيدها نهائياً أو خالل فترات محددة من 3

 .استعمالهارق الصيد الممنوع ـ تحديد وسائل ومعدات وط4

 .بينهمـ مساعدة الصيادين على تطوير معداتهم وتشجيعهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما 5

ـ إبرام االتفاقيات والعقود مع المؤسسات العلمية والتجارية المتخصصة في مجال تنمية الثروة المائية الحية 6

 .بهاواستخراجها وذلك طبقاً لألنظمة المعمول 

ـ إجراء البحوث التطبيقية واإلحصائية وغير ذلك من الوسائل المادية واإلرشـــادية المؤدية إلى تطوير االستفادة من 7

 .الحيةالثروة المائية 
 

 : ـالمادة الثانية

زراعة الغوص في المياه اإلقليمية للمملكة إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الال تجوز ممارسة الصيد أو 

 .إنمائهاوعليها مع كـل من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية  للشروط التي يتم االتفاق والمياه وفقا  
 

 المادة الثالثة: ـ

تشكل في كل منطقة صيد لجنة محلية من مندوب عن األمارة ومندوب عن سالح الحدود وأحد المختصين في مهنة 

 .الزراعة في المنطقة وتكون له رئاسة اللجنة والمياه ومديرير الزراعـــــة الصيد يختاره وز

 .ويجوز للجنة االستعانة بخبرة من تراه من المختصين في أي من األنشطة الواردة في هذا النظام
 

 ـ الرابعة:المادة 

تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالنظر فيما ينشأ من خالف أو مشكالت بين الصيادين في نطاق ممارسة 

 .البلدةمهنة الصيد أو الغوص وتكون قراراتها نافدة بعد اعتمادها من أمير 
 

 حماية الثروة المائية الحي

 المادة الخامسة: ـ

نبية استخراج الثروات المائية الحية من المياه اإلقليمية للمملكة إال بترخيص من ال يجوز لسفن الصيد أو الغوص األج

موافقة رئيس مجلس الوزراء ويحدد بالترخيص أنواع الثروات المائية الحية المسموح  والمياه بعدوزير الزراعة 

 ار إليها تعمل لحساب شركات أوباستخراجها واألوقات واألماكن التي يجوز فيها ذلك فإذا كانت السفن األجنبية المش

 .فقطمؤسسات وطنية تمارس مهنة الصيد فيكتفى بالترخيص لها من وزير الزراعة 
 

 المادة السادسة: ـ



ال يجوز قطع األشجار أو األعشاب النامية على سواحل المملكة أو في الجزر التابعة لها أو نقل األتربة أو بيض 

لك ذ والمياه علىبعد موافقة وزارة الزراعة  إالة منها أو القيام بردميات ساحلية الطيور والسالحف أو أية مواد عضوي

 .وإنمائهابالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية 
 

 المادة السابعة: ـ

 وصالصيادين ووسائل ومعدات وطرق الصيد والغ والمياه مراقبةيتولى سالح الحدود بالتعاون مع وزارة الزراعة 

 .الخصوص والمياه بهذاوتطبيق اللوائح والتعليمات التي تصدر من وزارة الداخلية ووزارة الزراعة 
 

 المادة الثامنة: ـ

 ة لتنفيذه وإثباتها والتحققالمياه ضبط مخالفات أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الالزمتتولى وزارة الزراعة و

المياه معاً بعد التشاور مع الهيئة ن وزير الداخلية ووزير الزراعة ودر بتحديدها قرار م، وفق اإلجراءات التي يصفيها

 .الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
 

 المادة التاسعة: ـ

مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد المنصوص عليها في األنظمة واللوائح والقرارات األخرى يعاقب كل من يخالف أي 

كام هذا النظام او لوائحه بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد على عشرة أالف لاير أو حكم من أح

 .مخالفةبالعقوبتين معاً وذلك عن كل 
 

 المادة العاشرة: ـ

فة من ليتم توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار من وزير الزراعة والمياه فإذا رأى أن المخا

 .الجسامة بحيث ال يكتفى فيها بتوقيع الغرامة فعلية أن يحيلها إلى ديوان المظالم للفصل فيها
 

 :أحكام ختامية

 ـ عشرة:المادة الحادية 
 

المياه اللوائح الالزمة لتنظيم أو تنفيذ أي أمر من األمور الواردة بهذا النظام وتعتبر هذه اللوائح زير الزراعة ويصدر و

كما يجوز له إصدار القرارات الالزمة  الرسمية.نافذة المفعول بعد مضى ثالثين يومـاً من تاريخ نشرها بالجريدة 

 .النظاملتنفيذ أحكام هذا 
 

 ـ عشرة:ثانية المادة ال

 .الرسميةينفذ هذا النظام بعد مضي ثالثين يوماً من تاريخ نشرة بالجريدة 
 

 ـ عشرة:المادة الثالثة 

يلغي هذا النظام من تاريخ نفاذة نظام صيد األسماك والمحار في سواحل البحر األحمر المنشور في جريدة أم القرى 

 .معههـ كما يلغي جميع األحكام والقرارات والتعليمات التي تتعارض 4534عام 
 


