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 في شأن حماية الثروة السمكية1980لسنة  (46)مرسوم بالقانون رقم 
 

  1979من أغسطس سنة  29هـ الموافق  1399رمضان سنة  4بعد اإلطالع على األمر األميري في 

 من الدستور,21م بتنقيح الدستور و على المادة 

  بقانون الموانئ العام و القوانين المعدلة له. 1959لسنة  7و على المرسوم األميري رقم 

  الكويتية بقانون السفن الصغيرة  1960لسنة  36و على المرسوم األميري رقم 

 بإصدار قانون التجارة البحرية  1980لسنة  28 و على المرسوم بالقانون رقم 

  و بناء على عرض وزير األشغال العامة 

 و بعد موافقة مجلس الوزراء 

 أصدرنا القانون األتي نصه 

 (1)المادة

و النباتية في المياه الداخلية لدولة الكويت و في البحر  يكون الحق صيد و إستغالل األحياء البحرية و الحيوانية

و في اي منطقة صيد أخرى تحدد بمرسوم خاصا بها. كما تخص دولة الكويت الموارد الطبيعية الحية األقليمي 

 بأية حقوق أخرى وفقا للقوانين و اللوائح.في قاع الجرف القاري التابع لها و يحدد بمرسوم. و ذلك مع إخالل 

 (2)المادة

ليها في المادة السابقة , ما لم يصدر قرار من األجنبية صيد األحياء البحرية المنصوص عيحظر على سفن الصيد 

الوزير المختص بالترخيص لها في ذلك , بموجب إتفاق يبين شروط الترخيص و المقابل الذي تدفعه السفينة 

للحكومة. و تسري على هذه السفن أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له فيما لم يرد به نص في إتفاقية 

 دولية.

 (3ادة)الم

بأحكام قانون وزراة التجارة البحرية و قانون السفن الصغيرة تكون سفينة الصيد كويتية الجنسية إذا   دون إخالل

كانت ملكا لشخص مقيم بالكويت وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص . و تسري األحكام 

 بحرية تستعمل للصيد.  المتعلقة بسفن الصيد في تطبيق هذا القانون على كل واسطة

 (4)المادة

ال يجوز لسفن الصيد الكويتية ممارسة الصيد إال بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة اإلدارية 

 المختصة بالثروة السمكية في ترخيص مواصفات و طرق ومعدات الصيد و طاقم السفينة.

 (5)المادة

ال بعد الحصول على ترخيص من الجهة اإلدارية المختصة يجوز إقامة المصايد البحرية كالحظور و القراقير إ

 بالثروة السميكة في ترخيص موقع المصيدة و مقاساتها و فتحاتها.

 (6)المادة

يجب على شخص يشتغل بالصيد على ظهر سفينة صيد كويتية , أو بمصيد بحرية , أو بالقدم , أن يكون حاصال 

 لثروة السمكية يحدد فيه نوع العمل المرخص له فيه .ترخيص في ذلك من الجهة اإلدارية المختصة با



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 5 في شأن حماية الثروة السمكية1980( لسنة 46مرسوم بالقانون رقم )

 (7)المادة

ضع الجهة المختصة بالثروة السمكية القواعد المنظمة لصيد الهواة و اعضاء األندية و الهيئات ,  و يجوز لها أن ت

 تطلب الحصول على ترخيص في الحوال الالزمة لذلك.

 (8)المادة

على وجه الخصوص ما يتعلق ت المعينة اللوائح المنظمة للصيد , و يصدر الوزير المختص بالتعاون مع الجها

 باألتي:

 الشروط و األحكام الخاصة بالتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون. .1

 فرض رسوم التراخيص المذكورة و تحديد فئاتها و كيفية سدادها , و حاالت اإلعفاء منها. .2

 لها.إلزام سفن الصيد بوضع أرقام أو عالمات مميزة  .3

تعيين ما يجب  توافره في سفن الصيد من جهة الشكل و المتانة و الحجم و شروط السالمة و سائر  .4

 المواصفات .

 تحديد األجهزة و المعدات الجائر إستخدامها في الصيد و مواصفاتها و تحريم إستخدام وسائل معينة. .5

 حياء البحرية األخرى.تحريم إستعمال المواد الضارة بنمو و تكاثر و هجرة األسماك و األ .6

 تحديد أحجام األسماك و األحياء البحرية األخرى التي ال يجوز صيد ما هو أقل منها. .7

 تحديد فتحات الشباك و المعدات األخرى التي تستخدم في الصيد. .8

تحريم صيد أنواع معينة من األسماك أو األحياء البحرية األخرى ألجل معين أو غير معين في كل أو  .9

 المياه البحرية. بعض مناطق

 تحريم ما فيه مساس باألعشاب أو  النباتات المائية و غيرها من مأوى األحياء البحرية. .11

 منع الصيد إطالقا أو بوسائل معينة خالل أجل محدود في كل المناطق أو بعضها. .11

 تحديد كميات األسماك و الحياء البحرية األخرى التي يصرح بصيدها في مواسم معينة. .12

روط الصحية الواجب مراعاتها للمحافظة على األسماك و األحياء البحرية األخرى و تجنب تحديد الش .13

 فسادها.

تنظيم الدفاتر و المستندات التي يلتزم بإمساكها المشتغلون بالصيد , و تحديد البيانات التي يتعين عليهم  .14

 إخطار الجهة اإلدارية المختصة بها.

 تنظيم الخدمات للمشتغلين بالصيد. .15

 (9مادة)ال
تشكيل لجنة إستشارية برئاسة و عضوية ممثلين عن الجهات  –عند اإلقتضاء  –يجوز للوزير المختص 

الحكومية المعنية بالثروة المائية إلبداء الرأي في السياسة التي تكفل حماية الثروة المائية و تنظيم شئون الصيد و 

الميادين و أقتراح التشريعات المتعلقة بها و النظر في التنسيق بين األجهزة الحكومية و غيرها العاملة في هذه 

 غير ذلك من المسائل التي ينظمها الوزير المختص.

 

 (10)المادة

المواظفين الالزمين لمراقبة تنفيذ هذا القانون و القيام بأعمال يندب الوزير المختص بالتعاون مع الجهات المعنية 

في سبيل ضبط المخالفات ه و للقرارات المنفذه له, و يكون لهم التفتيش و ضبط المخالفات التي تقع الحكام



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 6 في شأن حماية الثروة السمكية1980( لسنة 46مرسوم بالقانون رقم )

المذكورة أن يدخلوا السفن و المصايد و المخازن و المحال و األماكن التي توجد بها األحياء البحرية ووسائل و 

أدوات الصيد و لهم الحق في طلب و فحص التراخيص و الدفاتر و األوراق ذات الصلة بالموضوع , و في 

السفن و الحياء البحرية و الوسائل و األدوات المخالفة للقانون و القرارات الصادرة تنفيذا له و في تحرير ضبط 

 المختصة و لهم أن يستعينوا بالقوة العامة.المحاضر الالزمة و إحالتها إلى السلطات 

و أيداع ثمنها خزانة  البحرية المعرضة للتلفو لهم بناء على إذن الجهات المختصة بيع األسماك و األحياء 

 المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة.

 (11)المادة

تضبط كل سفينة تمارس الصيد دون ترخيص ساري المفعول طبقا للمادتين الثانية و الرابعة من هذا القانون , كما 

 تضبط األحياء البحرية التي قامت بصيدها ووسائل و أدوات الصيد التي في حيازتها .

فراج عن السفينة مقابل كفالة مالية تقدرها سلطة التحقيق و تودع خزانة المحكمة إلى حين الفصل في و يجوز اإل

 المخالفة.

 (12)المادة

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد . يعاقب من يخالف أحكام المادة الثانية و الرابعة و الخامسة و الثامنة من هذا 

ر و ال تقل عن خمسين دينار و يجوز أن يضاف إلى ذلك بحسب ال تزيد على خمسمائة ديناالقانون بغرامة 

 األحوال مصادرة السفينة أو األشياء المضبوطة أ, الكفالة و سحب الترخيص نهائيا أو محدود و إزالة المخالفة.

 (13)المادة

ين دينار على يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السادسة و السابعة من هذا القانون بغرامة ال  تزيد على خمس

كما  مصادرة األشياء المضبوطة من أجهزة الصيد و األحياء المائيةإلى ذلك خمسين دينار و يجوز أن يضاف 

 بإلزام المخالف بأداء ضعف رسوم الترخيص. يحكم

 (14)المادة

 يصدر الوزير المختص القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.

 (15)المادة

 .و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  –تنفيذ هذا القانون  –صه كل فيما يخ -على الوزراء  

 
 

 أمير الكويت
 جابر األحمد الصباح
 رئيس مجلس الوزراء
 سعد العبدهللا الصباح

 وزير األشغال العامة
 محمد يوسف العدساني

 هـ 1400شعبان  17صدر بقصر السيف في 
 م 1980يونيو  30الموافق 

  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 7 (21/1981م في شأن تراخيص سفن الصيد الكويتية(معدل بالقرار  1980/  17قرار وزاري رقم 

 الكويت حكومة

 زارة األشغال العامةو
 7/1/1رقم المرجع : 

 هـ1411ذو القعدة  21المؤرخ : 
 م 29/9/1981 الموافق : 

م في شأن تراخيص سفن الصيد  1980 / 17قرار وزاري رقم 

 (21/1981معدل بالقرار (الكويتية

 وزير االشغال العامة 

م في شأن اختصاصات 1979يناير  7هـ الموافق  1399صفر  8بناء على المرسوم االميري الصادر بتاريخ 

هـ  1400شعبان  17م الصادر بتاريخ 1980/  46وزارة االشغال العامة . وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم 

 م في شأن حماية الثروة السمكية . 1980يونيو  30الموافق 

 قرر

االشغال العامة للحصول  : على كل صاحب سفينة صيد كويتية التقدم إلى مراقبة الثروة السمكية بوزارةأوال 

على ترخيص الصيد الالزم للسفينة طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن , وعليه ان يحتفظ بهذا الترخيص في 

 السفينة . 

 : تفرض رسوم تراخيص الصيد على الوجه التالي : ثانيا 

  حصان مبلغ خمسة دنانير سنويا .  111السفينة ذات محرك بقدرة حتى 

  حصان مبلغ عشرة دنانير سنويا وتسدد هذه الرسوم سنويا  111محرك بقدرة أكبر من السفينة ذات

 لحساب وزارة االشغال العامة . 

: تمنح مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار الصحاب سفن الصيد الكويتين لترخيص سفنهم  ثالثا

 طبقا ألحكامه .

المياه االقليمية الكويتية التحمل على ظهرها ترخيص صيد ساري : تمنع اي سفينة صيد من العمل ب رابعا

 المفعول . 

 : كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقرر في القانون . خامسا

 : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .سادسا

 وزير االشغال العامة 

 
  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 8 في شأن تراخيص أطقم سفن الصيد الكويتية 1980/  18قرار وزاري رقم 

 الكويت حكومة

 وزارة األشغال العامة
 7/1/1رقم المرجع : 

 هـ1411ذو القعدة  21المؤرخ : 
 م 29/9/1981 الموافق : 

في شأن تراخيص أطقم سفن الصيد  1980 / 18قرار وزاري رقم 

 الكويتية

 وزير االشغال العامة 

م في شأن اختصاصات 1979ير ينا 7هـ الموافق  1399صفر  8بناء على المرسوم االميري الصادر بتاريخ 

هـ  1400شعبان  17م الصادر بتاريخ 1980/  46وزارة االشغال العامة . وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم 

 م في شأن حماية الثروة السمكية .1980يونيو  30الموافق 

 قرر

بوزارة االشغال العامة على جميع العاملين على سفن الصيد الكويتية التقدم الى مراقبة الثروة السمكية : أوال

 .  للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة طبقا للنماذج المعدة في هذا الشان

يصرف الترخيص مقابل سداد رسوم قدره دينار واحد ... ويسدد هذا الرسوم سنويا لحساب وزارة  : ثانيا

 . االشغال العامة 

 .  ة اال اذا كان حامال لترخيص ساري المفعولال يسمح ألي عامل بالعمل على ظهر سفن الصيد الكويتي :ثالثا

 .  من خالف أحكام هذا القرار تطبق في شانه العقوبات المقررة في القانون :رابعا

 .  على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية :خامسا

 وزير االشغال العامة 

  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 9 م في شأن تراخيص الحظور1980/  20قرار وزاري رقم 

 الكويت حكومة

 لعامةوزارة األشغال ا
 7/1/1رقم المرجع : 

 هـ1411ذو القعدة  21المؤرخ : 
 م 29/9/1981 الموافق : 

 في شأن تراخيص الحظور م1980 / 20قرار وزاري رقم 

 وزير االشغال العامة 

م في شأن اختصاصات 1979يناير  7هـ الموافق  1399صفر  8بناء على المرسوم االميري الصادر بتاريخ 

هـ  1400شعبان  17م الصادر بتاريخ 1980/  46. وتنفيذا للمرسوم بالقانون رقم  وزارة االشغال العامة

 م في شأن حماية الثروة السمكية .1980يونيو  30الموافق 

 قرر 

على كل صاحب حظرة التقدم الى مراقبة الثروة السمكية بوزارة االشغال العامة للحصول على الترخيص  :أوال 

 للنماذج المعدة في هذا الشان . الالزم القامة الحظرة طبقا 

 يفرض رسوم قدره عشرة دنانير على كل حظرة ويسدد سنويا لحساب وزارة االشغال العامة .  :ثانيا 

يمنح أصحاب الحظور القائمة حاليا مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لترخيص تلك الحظور  : ثالثا

 طبقا الحكامه . 

 اليتم ترخيصها طبقا لهذا القرار . تزال كل حظرة  : رابعا

 كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق في شانه العقوبات المقررة في القانون .  :خامسا 

 على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . :سادسا

 وزير االشغال العامة 

  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 10 م في شأن إستعمال الوسائل الحديثة في الصيد1981/  22قرار وزاري رقم 

 دولة الكويت

 وزارة األشغال العامة
 7/1/1رقم المرجع : 

 م 1981/ 21/8التاريخ : 

 هـ 1411شوال 31 :الموافق 

في شأن إستعمال الوسائل الحديثة في  م1981/  22قرار وزاري رقم 

 الصيد

 وزير االشغال العامة 

  بتحديد اختصاصات وزارة االشغال العامة .  1979يناير  7بعد االطالع على المرسوم الصادر في 

  في شأن حماية الثروة السمكية . 1980لسنة  46والمرسوم بالقانون رقم  

  في شأن تحديد عرض البحر االقليمي لدولة الكويت .  1967ديسمبر  17والمرسوم الصادر في 

  في شأن منع الصيد في مناطق معينة . 1967لسنة  15وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

 رقر

تمنع منعا باتا سفن الصيد التي تستعمل الوسائل الحديثة في عمليات الصيد من أن تمارس الصيد  مادة اولى:

داخل المنطقة التي تبدأ حدودها من رأس االرض الى جزيرة عوهه ومنها الى رأس البرشة في 

 ثة اميال منها . جزيرة بوبيان , كما تمنع أيضا من الصيد في جميع السواحل الكويتية ولمسافة ثال

 : كل من يخالف أحكام هذا القرار تطبق في شأنه العقوبات المقررة في القانون .  مادة ثانية

 . 1967لسنة  15يلغى قرار وزارة التجارة والصناعة رقم  مادة ثالثة :

 .  على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مادة رابعة:

 عبدهللا الدخيل الرشيد

 وزير االشغال العامة 
  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

( ) معدل 9/1988نشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية)معدل بالقرار بإ 1983لسنة  94قانون رقم 

 (2015لسنة  24بالقانون 
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بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة و  1983لسنة  94قانون رقم 

 (2015لسنة  24معدل بالقانون  ) (9/1988)معدل بالقرار الثروة السمكية
  ه من 178و 156و  148و 142و  133و  109و 79و  65بعد اإلطالع على الدستور و بخاصة المواد 

  لسنة  4بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم  1964لسنة  30و على القانون رقم

1977. 

  في شأن المناقصات العامة و القوانين المعدلة له.1964لسنة  37و على القانون رقم 

  في شأن الحجر الزراعي . 1976لسنة  112و على المرسوم بالقانون رقم 

  في شأن  حماية الثروة السمكية . 1980لسنة  46و على المرسوم بالقانون رقم 

 .و افق مجلس األمة على القانون اآلتي , و قد صدقناه عليه و أصدرناه 

 

 (1)المادة
شرف عليها تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وي

 .وزير األشغال العامة

 (2)المادة
الغرض من إنشاء الهيئة هو القيام باألعمال المتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية و الحيوانية و 

 و حمايتها و للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها على وجه الخصوص :تطويرها و تنمية الثروة السمكية 

المياه لألغراض الزراعية و السمكية بما يكفل حسن ي و اإلشراف على إستعماالت األراض .1

 إستغاللها و المحافظة عليها

 اإلشراف على عمليات صيد األسماك و تنظيمها بما يكفل تنمية الثروة السمكية. .2

توسيع نطاق الرقعة الزراعية في البالد بإستصالح األراضي و تهيئتها للزراعة و توزيع  .3

على المزراعين من أصحاب الحيازات السابقة التي أستولت عليها  األراضي المستصلحة باألولية

 الدولة تعويضا لهم عن هذه الحيازات.

القيام بالدراسات و البحوث و إعداد التجارب و إنشاء المزارع النموذجية و جمع البيانات  .4

 اإلحصائية .

نتاج و يحقق زيادة اإلانية و السمكية بما تقديم اإلرشاد في المجال الثروات النباتية و الحيو .5

 فضل إلمكانات .اإلستغالل األ

 تشجيع زراعة المحاصيل المالئمة و تربية المواشي و الدواجن و صيد األسماك و تسويقها. .6

تقديم الخدمات في مجال وقاية النبات و الحيوان و حماية الثروة السمكية و إقامة المحاجر  .7

 الزراعية و البيطرية و اإلشراف عليها.

ركة في تأسيس الشركات المساهمة في الحدود الالزمة لتحقيق أغراض الهيئة و األغراض المشا .8

 المرتبطة بها.

توطيد العالقة و تبادل المعلومات و الخبرات و القيام بالبحوث المشتركة مع الهيئات و مراكز  .9

 يا و دوليا .البحوث التي تزاول أعماال مشابهة أو التي لها عالقة بإغراض الهيئة محليا و أقليم

 العناية بقطاع المناحل و تنميتها و التوسع فيها. .11

 تشجيع الصناعات الغذائية المتعلقة بالنشاط الزراعي ومنتجاته. .11

 يجوز شراء و تسويق المنتجات الغذائية المنتجة في الكويت.  .12

 

 (3)المادة



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

( ) معدل 9/1988اء الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية)معدل بالقرار بإنش 1983لسنة  94قانون رقم 

 (2015لسنة  24بالقانون 
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المدير العام للهيئة و سبعة يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير األشغال العامة و عضوية 

اعضاء من ذوي الخبرة و الكفاءة و اإلختصاص يعينهم مجلس الوزراء بقرار منه. و تكون العضوية لمدة 

أربع سنوات قابلة لتجديد لمثل هذه المدة  . و يختار مجلس اإلدراة من بين أعضائه نائبا للرئيس . و تحدد 

 إقتراح الوزير مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على 

 

 (4)المادة
يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه مره كل شهر على األقل , و ال يكون اإلجتماع صحيحا إال إذا 

حضر أغلبية األعضاء الذي يتألف منهم الرئيس أو نائبه. و تصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة لعدد 

 رين و عند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .األعضاء الحاض

و يضع الوزير نظام العمل في مجلس و قواعد و إجراءات و مواعيد إجتماعاته و أمانة سره. و يجوز  

للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه و من غيرهم , و يضع لكل لجنة ما قد يراه من 

 لدارسة ما يعهد به فيها من موضوعات.أحكام خاصة في شأنها و ذلك 

 

 (5)المادة

 لمجلس اإلدارة جميع السلطات الالزمة لتطبيق أغراض الهيئة و له على األخص :

 رسم السياسة العامة للهيئة و اإلشراف على تنفيذها  .1

 وضع الخطط و برامج التنمية للثروات النباتية و الحيوانية و السمكية و اإلشراف على تنفيذها . .2

 إقتراح مشروعات القوانين و المراسيم المتعلقة بالزراعة و الثروة السمكية . .3

وضع األسس و القواعد لتخصيص و توزيع و إستغالل الحيازات الزراعية و حضائر الماشية و  .4

 المصايد البحرية و إجراءات الحصول عليها و كيفية مراقبتها.

ادي األسماك و شروط إستحقاق و كيفية تقديمه و تحديد فئات الدعم للمزارعين و مربي حيوانات و صي .5

 ذلك في نطاق الحدود التي تصدر بها قرارات مجلس الوزراء.

 وضع اللوائح المالية و اإلدارية و الفنية التي تسير عليها الهيئة. .6

 إقرار مشروع ميزانية الهيئة و حسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة. .7

 

 (6)المادة

ئة مدير عام , و يجوز ان يكون له نائب  أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم. و يمثل الهيئة في يكون للهي

عالقاتها بالغير و أمام القضاء مديرها العام  , و يكون مسؤوال عن تنفيذ السياسات و القرارات التي يضعها 

 مجلس اإلدارة.

 (7)المادة

و يقرها مجلس اإلدارة و تسري في شأنها األحكام الخاصة بميزانية  تكون للهيئة ميزانية ملحقة يعدها مدير العام

الدولة و تبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليو من كل عام و تنتهي في الثالثين من يونيو من العام التالي و 

من اليونيو من السنة  تستثنى من ذلك السنة المالية األولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون و تنتهي في الثالثون 

 المالية التالية.
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 (8)المادة

تعمل الهيئة العامة على دعم المنتجات الزراعية والحيوانية، على ضوء اإلنتاج كما تقوم الهيئة على تسويق تلك 

المنتجات وعند البدء بتنفيذ الدعم عن طريق الهيئة يلغي أي شكل آخر من أشكال الدعم لنفس الجهات التي تقوم 

 يئة بدعمها وللهيئة الحق تحديد نوع المنتج الذي تقوم بتشجيعه.اله

 (9)المادة

يعهد للهيئة فور إنشائها بإدارة وتشغيل المرافق الزراعية بوزارة األشغال العامة ويجوز بمرسوم أن يعهد للهيئة 

 كية.بإدارة وتشغيل مرافق اخرى ذات عالقة بقطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والسم

 (10)المادة

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المرافق التي يعهد للهيئة بإدارتها وتشغيلها إلى حين 

 استبدال غيرها بها.

كما يستمر العمل بفئات وشروط الدعم للمزارعين ومربي الحيوانات وصيادي األسماك المعمول بها إلى أن  

 ( من هذا القانون. 5بقرار من مجلس اإلدارة وفقا للمادة ) تعدل بالزيادة أو النقص

ويستمر موظفو المرافق التي يعهد بإدارتها وتشغيلها إلى الهيئة في أعمالهم إلى أن يصدر قرار من مجلس إدارة 

ذلك الهيئة في اعمالهم إلى أن يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بنقل من يرى نقله من هؤالء الموظفين إليها و

خالل مدة سنة من تاريخ إسناد إدارة وتشغيل تلك المرافق إليها وينقل إلى وظيفة أخرى بوزارة األشغال العامة أو 

 غيرها من الوزارات من لم يصدر قرار بنقله إلى الهيئة.

 (11)المادة
نشره في تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ  –كل فيما يخصه  –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

 الجريدة الرسمية. 

 أمير الكويت
 جابر األحمد

 هـ 1403رمضان  4صدر بقصر السيف في : 
 م 1983يونيه  15الموافق: 

 

 

  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 14 لصيد العملة بالمياه االقليمية الكويتيةفي شأن وقف اصدار تراخيص جديدة لسفن ا 1983( لسنة 2قرار رقم )

 دولة الكويت

 الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية
 أ 6/2/83تنفيذا لقرار مجلس اإلدارة رقم 

 9/11/83بتاريخ  1511تنشر في الجريدة الرسمية العدد 

 1/1رقم المرجع : هـ ز /

 هـ 1413ذو الحجة  26المؤرخ 
 م 3/11/1983 الموافق : 

في شأن وقف اصدار تراخيص جديدة لسفن  1983( لسنة 2قرار رقم )

 الصيد العملة بالمياه االقليمية الكويتية

 وزير االشغال العامة 

  رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

, بأنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ,  1983لسنة  94بعد االطالع على القانون رقم 

, في شان حماية الثروة السمكية , وقرار مجلس ادارة الهيئة العامة بجلسته  1980لسنة  46والقانون رقم 

د العاملة بالمياه االقليمية , بوقف اصدار تراخيص جديدة لسفن الصي 13/9/1983( بتاريخ  2/1983)

 .  الكويتية

 قرر

يوقف اصدار تراخيص جديدة لسفن الصيد العاملة بالمياه االقليمية الكويتية لمدة سنة , وذلك حتى تنتهي  اوال :

 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية من الدراسات الخاصة بتنظيم عمل تلك السفن . 

 ه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . على كل فيما يخص ثانيا:

 وزير االشغال العامة

 رئيس مجلس االدارة 

  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 15 في شأن منع الصيد بعض االسماك من أطوال معينه 1983( لسنة 9قرار رقم )

 دولة الكويت

 الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية
 هـ 6/2/83تنفيذا لقرار مجلس اإلدارة رقم 

 23/11/83بتاريخ  1512تنشر في الجريدة الرسمية العدد 

 1/1المرجع : هـ ز / رقم

 هـ1414محرم  9المؤرخ 
 م16/11/1983 الموافق : 

في شأن منع الصيد بعض االسماك من أطوال  1983( لسنة 9قرار رقم )

 معينه

 وزير االشغال العامة 

 رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 

نشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية , بأ 1983لسنة  94بعد االطالع على القانون رقم 

 2في شان حماية الثروة السمكية وقرار مجلس ادارة الهيئة بجلسته رقم  1980لسنة  46والقانون رقم 

 بشأن تنظيم صيد االسماك . 13/9/1983بتاريخ 

 قرر

 ور في الجدول  التالي :يمنع صيد وتداول االسماك التي تقل اطوالها عن الحد االدني المذك اوال :

 الحد األدنى للطول بالسينتيمتر الـــنـــوع مسلسل

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 الــبــيــاح

 ـيــديالــزبـ

 الــنــويــبــي

 الــشــعــم

 الــخــبــاط

 الــنــقــرور

 الــحــمــرا

 الـهــامــور

 سم 14

 سم 21

 سم 27

 سم 31

 سم 35

 سم 41

 سم 41

 سم 45

 1981لسنة  46كل من يخالف احكام هذا القرار تطبق بشأنه العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم  ثانيا :

 . 

 على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .  ثالثا:

 وزير االشغال العامة

 رئيس مجلس االدارة 
  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 16 في شأن منع الصيد لمسافة ثالثة أميال من السواحل الكويتية 1983( لسنة 11قرار رقم )

 دولة الكويت

 امة لشئون الزراعة و الثروة السمكيةالهيئة الع
 1/1رقم المرجع : هـ ز /

 هـ1413/ 1/ 9المؤرخ 
 م31/11/1983الموافق : 

في شأن منع الصيد لمسافة ثالثة أميال من  1983( لسنة 11قرار رقم )

 السواحل الكويتية 

 وزير االشغال العامة 

 سمكية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة ال

,  بأنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 1983لسنة  94القانون رقم بعد االطالع على 

في  1980يونيو سنة  30هـ الموافق  1400شعبان سنة  17الصادر بتاريخ  1980لسنة  46والقانون رقم 

 .  1981لسنة  22, وقرار وزير االشغال العامة رقم  شان حماية الثروة السمكية

 بشأن تنظيم صيد االسماك .  13/9/1983بتاريخ  2وقرار مجلس ادارة الهيئة بجلسته رقم 

 ررـــــق

 ويتية. تمنع منعا باتا سفن الصيد من ممارسة الصيد لمسافة ثالثة اميال من جميع السواحل الك :اوال

 1981لسنة  46كل من يخالف احكام هذا القرار تطبق بشأنه العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ثانيا : 

 . 

على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه من ثالثا: 

 قرارات اخرى . 

 وزير االشغال العامة

 االدارة  رئيس مجلس

  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 17 1984( لسنة 5قرار رقم )

 دولة الكويت

 الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية
 1/1رقم المرجع : هـ ز /

 هـ1413رجب  2المؤرخ 
 م 3/4/1984الموافق : 

  1984( لسنة 5قرار رقم )

 وزير االشغال العامة 

 رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 

بتحديد عرض البحر االقليمي لدولة الكويت  17/12/1967لمرسوم االميري الصادر في بعد االطالع على ا

بإنشاء الهيئة  1983لسنة  94في شأن حماية الثروة السمكية , والقانون رقم  1980لسنة  46والقانون رقم 

 1983لسنة  11و 10العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وقرارى رئيس مجلس ادارة الهيئة رقمي 

بمنع جميع سفن الصيد من الصيد في بعض المناطق بما في ذلك جون الكويت باكمله ولمسافة ثالثة أميال من 

( المنعقدة بتاريخ  2/84كافة السواحل الكويتية وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر بجلسته ) 

 بشأن تنظيم الصيد في المياه االقليمية الكويتية . 22/2/1984

 قرر

: تمنع سفن الصيد الكبيرة ذات المحركات عالية القدرة والمجهزة بأدوات ومعدات ووسائل الصيد الحديثة أو أوال 

المزودة بالشباك التي التستخدمها سفن الصيد التقليدية منعا باتا من ممارسة عمليات صيد االسماك واالحياء 

ويستثني من ذلك صيد الربيان الذي تنظمه  البحرية االخرى في المياه االقليمية الكويتية لغرض التجارة ,

 قرارات خاصة . 

ويقتصر صيد االسماك واالحياء البحرية االخرى في هذه المياه على الزوارق الصغيرة التي يرخص لها في ذلك 

 المشار اليهما في الديباجة .  1983لسنة  11,  11مع مراعاة القيود المنصوص عليها في القرارين رقمي 

حدد سفن الصيد التي يطبق عليها هذا القرار من واقع المواصفات المدونة في سجالت التراخيص : تثانيا 

 الصادرة لها من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ) مراقبة الثروة السمكية (.

راسة االثار المترتبة على : تقوم الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ) مراقبة الثروة السمكية ( بدثالثا 

تطبيق هذا القرار خاصة فيما يتعلق بتأثيره على المخزون السمكي في المياه االقليمية الكويتية وعلى 

 االستهالك المحلي من االسماك وذلك خالل فترة السنة االولى من تاريخ العمل بهذا القرار . 

حكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون : يعاقب كل من يمارس عمليات الصيد بالمخالفة ال رابعا

 .  1981لسنة  46حماية الثروة السمكية رقم 

 .  2/6/1984: على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من خامسا 

 وزير االشغال العامة 

 رئيس مجلس ادارة الهيئة 

  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 18 ري في الكويتبشأن شروط مزاولة مهنة الصيد البح 1985( لسنة 19قرار رقم )

 الزراعة و الثروة السمكيةالهيئة العامة لشئون 
 5631 - 8رقم المرجع : هـ ز /ع/ع/

 1415ذو القعدة  16المؤرخ : 
  1985أغسطس  3الموافق : 

بشأن شروط مزاولة مهنة الصيد البحري  1985( لسنة 19قرار رقم )

 في الكويت 

 وزير االشغال العامة ووزير االسكان 

 والثروة السمكية  رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة
  في شأن العمل في القطاع األهلي  1964لسنة  38بعد االطالع على القانون رقم 

  م بتحديد عرض البحر االقليمي لدولة الكويت .17/2/1967وعلى المرسوم االميري الصادر في  

  بشأن حماية الثروة السمكية . 1980لسنة  46وعلى المرسوم األميري بالقانون رقم  

  بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية . 1983لسنة  94وعلى القانون رقم  

  بشأن  5/6/1985المنعقدة بتاريخ  1985لسنة  5وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة في جلسته رقم

 ة لمزاولة مهنة الصيد البحري في الكويت مناقشة الشروط المقترح

  المتضمن  7/7/1985المنعقدة بتاريخ  1985لسنة  6قرار مجلس ادارة الهيئة في جلسته رقم

 الموافقة على اصدار قرار وزارى بتحديد شروط مزاولة هذه المهنة في الكويت . 

  . وبناء على عرض مدير عام الهيئة 

 قرر

 :  توافرها في أصحاب سفن الصيد لمزاولة مهنة الصيد بالكويتالشروط الواجب :  مادة أولى

 يشترط في أصحاب سفن الصيد الذين يكون لهم الحق في مزاولة مهنة الصيد في الكويت لألتي : 

 أن يكون كويتي الجنسية, ومن الذكور فقط ومقيما بالكويت , والتقل سنه عن عشرين سنه ميالدية .  .1

 الكويتي ال صحاب سفن الصيد . أن يكون عضوا في االتحاد  .2

 أن يكون حسن سير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف .  .3

أن يكون ملما بطرق االدار الفنية لسفينة الصيد وعلى دراية كافية بأجهزة قيادة السفينة وطرق ومعدات  .4

 الصيد . 

م الصيد الحرفي بالمياه الكويتية , مع التزامه بتقديم أن يمتلك سفينة أو عدة سفن صيد تمارس بالفعل مها .5

 انتاج السفينة للسوق المحلية بالكويت . 

ان يلتزم بادارة سفينته ) أو سفنه ( بنفسه وااليقوم بتأجيرها أو التنازل عنها للغير ... واذا ما رغب في  .6

 للهيئة . عدم االستمرار في ممارسة المهنة , يقدم رغبته في التنازل عن الرخصة 

أن يكون لديه سجال خاصا للعمال الذين يعملون على سفينته ) أو سفنه ( والمرخص له بتشغيلهم من قبل  .7

موضحا به كافة  –كل وزارة الشئون االجتماعية , والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 

 .  بيانات هذه العمالة مع التزامه بأحكام قانون العمل الخاص في شأنهم

أن يحتفظ بسجل عمليات الصيد الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية مع اإللتزام  .8

 بتقديم لمندوبي الهيئة عند الطلب . 



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 19 بشأن شروط مزاولة مهنة الصيد البحري في الكويت 1985( لسنة 19قرار رقم )

أن يلتزم بأن يكون ترخيص الصيد الذي يصدر ألي سفينة باسم صاحبها واليجوز له نقل ملكية السفينة  .9

 لغيره اال بموافقة الهيئة . 

سواء بالنسبة لمعدات وطرق ومناطق  –تزم بعدم استخدام الترخيص إال في الغرض المحدد له أن يل .11

على أال يزيد الحد األقصى لعدد التراخيص التي تمنح ألي فرد  –الصيد أو الرسو وتفريغ الصيد 

 لمزاولة مهنة الصيد البحري عن عشرة تراخيص فقط . 

المواصالت والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة  أن تلتزم بالشروط التي تضعها كل من وزارة .11

 السمكية فيما يختص باحتياجات السالمة البحرية واالجهزة الفنية ومعدات الصيد . 

م بشأن حماية الثروة 1981لسنة  46أن يلتزم بتطبيق أحكام مواد المرسوم األميري بالقانون رقم  .12

مع االلتزام أن تنظيم مهنة الصيد في الكويت ها بشالسمكية , وكذا القرارات الوزارية السابق صدور

 .  بمراعاة قواعد وأداب وسلوك مهنة الصيد والعمل بالبحر

 : الشروط الواجب توافرها في العاملين على سفن الصيد بالكويتمادة ثانية : 

 على سفن الصيد بالكويت لألتي : يشترط فيمن يعمل

دة رسمية معتمدة بذلك من الجهات المختصة , وال يقل سنة أن يكون حسن السير والسلوك مع تقديم شها .1

 عن ثماني عشرة سنة ميالدية . 

 أن يكون لديه إقامة سارية المفعول على كفالة مالك السفينة المصرح له بالعمل عليها .  .2

 أن يكون لديه خبرة سابقة بالعمل على سفن الصيد مع تقديم شهادة معتمدة بذلك من الجهات المختصة .  .3

أن يكون الئقا طبيا للعمل وخاليا من األمراض المعدية مع تقدم شهادة رسمية معتمدة بذلك من الجهات  .4

 المختصة . 

 أن يكون على إلمام باستخدام معدات السالمة البحرية واالنقاذ البحري .  .5

 –ينة أخرى أن يلتزم بالعمل على ظهر السفينة المصرح له بالعمل عليها مع عدم االنتقال للعمل بأي سف .6

أو عمل أخر , إال بموافقة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية . وبعد إتخاذ اإلجراءات 

 الالزمة لذلك . 

ان يلتزم بتطبيق أحكام القوانين والقرارات الوزارية الصادرة في شأن حماية الثروة السمكية بالكويت .  .7

 لصيد المسموح بها . وخاصة في مجال استخدام معدات وطرق ومناطق ا

 أن يلتزم بمراعاة قواعد وأداب وسلوك مهنة الصيد والعمل بالبحر .  .8

: يحظر على أصحاب سفن الصيد استخدام عمال غي كويتيين ما لم يكونوا حاصلين على ترخيص  مادة ثالثة

 بمزاولة المهنة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية . 

ح القائمون بأعمال الصيد البحري حاليا بالكويت مهلة التزيد سنة بتصحيح األوضاع السارية : يمن مادة رابعة

 والغير مطابقة ألحكام هذا القرار سواء بالنسبة للتراخيص أو مزاولة المهنة . 

يعاقب كل من يمارس عمليات الصيد البحري بالمخالفة ألحكام هذا القرار بالعقوبات  مادة خامسة :

 م بشأن حماية الثروة السمكية . 1981لسنة  46ليها في القانون رقم المنصوص ع

: على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ  مادة سادسة

 نشره بالجريدة الرسمية . 

 وزير االشغال العامة ووزير االسكان

 رئيس مجلس ادارة الهيئة 

  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 20 بشأن النظام الموحد الستغالل وحماية الثروة المائية الحية بدول مجلس التعاون 1985( لسنة 21ر رقم )قرا

 تدولة الكوي

 الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية
 66648رقم المرجع : هـ ز /

 1416محرم  2المؤرخ : 
 1985سبتمبر  17الموافق : 

بشأن النظام الموحد الستغالل وحماية  1985لسنة  (21)قرار رقم 

 الثروة المائية الحية بدول مجلس التعاون 

 وزير االشغال العامة ووزير االسكان 

 مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.  رئيس

  م بتحديد عرض البحر االقليمي لدولة 17/2/1967بعد االطالع على المرسوم االميري الصادر في

  الكويت .

  بشأن حماية الثروة السمكية وعلى القانون  1980لسنة  46وعلى المرسوم األميري بالقانون رقم

 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .  1983لسنة  94رقم 

  وعلى الئحة النظام الموحد الستغالل وحماية الثروة المائية الحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج

 العربية والمقدم من األمانة للمجلس بالرياض . 

  والمائي بدول مجلس التعاون وعلى محضر االجتماع الثالث للجنة الوزارية الدائمة للتعاون الزراعي

والمتضمن الموافقة على مشروع النظام المقترح الستغالل  25/6/1985المنعقدة باالمانة العامة في 

 وحماية الثروة المائية الحية بدول المجلس . 

  7/7/1985المنعقدة بتاريخ  1985لسنة  6وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة في جلسته رقم 

لى اصدار الئحة النظام الموحد الستغالل وحماية الثروة المائية الحية بدول والمتضمن الموافقة ع

 مجلس التعاون. 

  . وبناء على عرض مدير عام الهيئة 

 قرر

تعتبر الالئحة الموافقة بشأن النظام الموحد الستغالل وحماية الثروة المائية الحية بدول مجلس التعاون  أوال :

 سترشاد به عند إصدار أية قرارات متعلقة بهذا الموضوع لدول الخليج العربية نموذجا لال

 على السيد مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . ثانيا:

 وزير االشغال العامة ووزير االسكان

 رئيس مجلس ادارة الهيئة 

  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 21 بشأن وقف إصدار تراخيص جديدة لسفن الصيد 1985( لسنة 26قرار رقم )

 دولة الكويت

 لثروة السمكيةالهيئة العامة لشئون الزراعة و ا
 7761 - 8رقم المرجع : هـ ز / 

 1416صفر  5المؤرخ : 
 1985أكتوبر  19الموافق :

إصدار تراخيص جديدة لسفن  بشأن وقف 1985لسنة  (26)قرار رقم 

  الصيد

 وزير االشغال العامة ووزير االسكان 

 رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. 

 بشأن حماية الثروة السمكية  1980لسنة  46الع على القانون رقم بعد االط 

  بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية . 1983لسنة  94وعلى القانون رقم  

  في شأن وقف إصدار تراخيص جديدة لسفن  1983لسنة  2وعلى قرار رئيس مجلس اداة الهيئة رقم

ية الكويتية لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في الصيد العاملة بالمياه االقليم

9/10/1983  . 

  2في شأن تمديد العمل بالقرار رقم  1984لسنة  10وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 

 . 9/10/1984المذكرو لمدة سنة اعتبارا من  1983لسنة 

  م في شأن وقف إصدار ترخيص 1985ة لسن 7وبناء على ما قرر مجلس ادارة الهيئة في جلسته رقم

 جديدة لسفن الصيد . 

  . ولمقتضيات المصلحة العامة 

 قرر

 يوقف إصدار أية تراخيص جديدة لسفن الصيد ) الفيبرجالس ( العاملة بالمياه االقليمية الكويتية .  مادة أولى :

لمياه االقليمية الكويتية أيا كان يوقف إصدار أية تراخيص جديدة لسفن الصيد األخرى العاملة با مادة ثانية :

 نوعها , فيما عدا حاالت الضرورة القصوى التي يقرها مجلس ادارة الهيئة . 

 : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار , وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .  مادة ثالثة

 وزير االشغال العامة ووزير االسكان

 يئة رئيس مجلس ادارة اله

  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 22 بشأن تحديد المواصفات الخاصة بالعالمات واألرقام المميزة لسفن الصيد 1985( لسنة 34قرار رقم )

 دولة الكويت

 الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية
 9574 - 8رقم المرجع : هـ ز / 

 1416ربيع  11المؤرخ : 
 1985ديسمبر  22الموافق : 

بشأن تحديد المواصفات الخاصة بالعالمات  1985لسنة  (43)قرار رقم 

 واألرقام المميزة لسفن الصيد 

 االسكان  وزير االشغال العامة ووزير

 رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. 

  م بتحديد عرض البحر االقليمي لدولة 17/2/1967بعد االطالع على المرسوم االميري الصادر في

  الكويت .

  بشأن حماية الثروة السمكية  1980لسنة  46وعلى المرسوم األميري بالقانون رقم 

 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية . 1983لسنة  94م وعلى القانون رق  

  المتضمن تنظيم مهنة الصيد بالكويت .  1984لسنة  5وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 

  بشأن شروط مزاولة مهنة الصيد البحري في  1985لسنة  19وعلى قرار مجلس اإلدارة رقم

 الكويت . 

 م 14/12/1985م المنعقدة بتاريخ 1985لسنة  9ادارة الهيئة في جلسته رقم  وعلى قرار مجلس

والمتضمن الموافقة على إصدار قرار بشأن تحديد المواصفات الخاصة بالعالمات واألرقام المميزة 

 لسفن الصيد . 

  . وبناء على عرض مدير عام الهيئة 

  . ولمقتضيات المصلحة العامة 

 قرر

سفن الصيد والطرادات بوضع لوحات مميزة لتحديد اسم ورقم تسجيل السفينة / الطراد  تلزم جميع: مادة أولى 

  حسب الشكل والمواصفات المبنية بعد :

 أوال : السفن الخشبية ذات غرفة القيادة :

أربع لوحات مساحة من المعدن أو الخشب  4على عدد  –يكتب اسم ورقم تسجيل السفينة التي من هذا النوع 

 تيك وذلك على النحو التالي : أو البالس

  سم تطلى بلون ابيض ويكتب عليها بصبغ أسود ثابت بخط ذو سمك  31×  51لوحة ذات مقاسات  2عدد

مم . وتثبت كل من اللوحتين على جانبي غرفة قيادة السفينة من الجهة األمامية. مع مراعاة  25اليقل عن 

 تجديد الكتابة كلما تطلب األمر ذلك . 

  سم تطلى بلون ابيض ويكتب عليها بصبغ اسود ثابت بخط ذو  31×سم 125حة ذات مقاسات لو 2عدد

مم وتثبت كل من اللوحتين على جانبي بدن السفينة في المقدمة أسفل السطح مباشرة  451سمك اليقل عن 

 مع مراعاة تجديد الكتابة كلما تطلب األمر ذلك . 

 فة قيادة : ثانيا : السفن الخشبية التي ال يوجد بها غر



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 23 بشأن تحديد المواصفات الخاصة بالعالمات واألرقام المميزة لسفن الصيد 1985سنة ( ل34قرار رقم )

لوحة مساحة من المعدن أو الخشب أو البالستيك  2على عدد  –يكتب اسم ورقم تسجيل السفينة التي من هذا النوع 

مم  25سم تطلى بلون ابيض ويكتب عليها بصبغ اسود ثابت بخط ذو سمك اليقل عن  31×61ذات مقاسات 

ل السطح مباشرة مع مراعاة تجديد الكتابة كلما وتثبت كل من لوحتين على جانبي بدن السفينة في المقدمة أسف

 . تطلب االمر ذلك

 ثالثا : السفن الحديدية : 

 يكتب اسم ورقم تسجيل السفينة التي من هذا النوع كاالتي : 

  مم تطلى بلون أبيض  31×  51لوحة مساحة من المعدن أو الخشب أو البالستيك ذات مقاسات  2على عدد

مم وتثبت كل من اللوحتين أعلى غرفة قيادة السفينة خلف  25خط ذو سمك اليقل عن ويكتب عليها بصبغ أسود ب

 أنوار المالحة مباشرة . 

  كما يكتب اسمها ورقم تسجيلها على كل من جانبي مقدمة بدن السفينة أعاله خط الماء بمسافة كافية وبلون

 مم  31×  125ة المستخدمة لذلك عن مم على اال تقل أبعاد المساح 41معاكس للون البدن وبسمك اليقل عن 

 رابعا : الطرادات : 

يكتب اسم ورقم تسجيل الطراد بلون معاكس للون الطراد على كل من جانبي مقدمته أعال خط الماء بمسافة كافية 

مم . مع مراعاة استخدم  25مم وعلى االيقل سمك الخط المستخدم عن  31×  61وذلك في مساحة ذات مقاسات 

 .  عند الكتابة وتجديدها كلما تطلب االمر ذلكصبغ ثابت 

 .  : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار , وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرهمادة ثانية 

 وزير االشغال العامة ووزير االسكان

 رئيس مجلس ادارة الهيئة

  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 24 بشأن إلغاء تراخيص سفن الصيد الخشبية و األلمنيوم و الفيبرجالس التي لم تجدد تراخيصها 1987( لسنة 1قرار رقم )

 دولة الكويت

 كيةالهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السم
 84-/8 رقم المرجع : هـ ز /

 1417جمادي األولى  5المؤرخ : 
 1987يناير  5الموافق : 

بشأن إلغاء تراخيص سفن الصيد الخشبية و  1987( لسنة 1قرار رقم )

 األلمنيوم و الفيبرجالس التي لم تجدد تراخيصها 

 وزير األشغال العامة

 سمكية. مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة ال

  بشأن حماية الثروة السمكية  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  لزراعة والثروة السمكية.بإنشاء الهيئة العامة لشئون ا 1983لسنة  94وعلى القانون رقم 

  في شأن تراخيص سفن الصيد الكويتية .  80/ 17وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 

 و  21/9/1985في إجتماعه المنعقد بتاريخ  3/7/85رقم  الهيئة رئيس مجلس إدارة وعلى قرار

لألصحاب سفن الصيد النتهية تراخيصها للقيام بإجراءات  المتضمن منح مهلة مدتها ثالثة شهور

 .  تجديدها

  و  21/12/1986في جلسته المنعقد بتاريخ  5/6/86وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم

ن الموافقة على إصدار قرار بإلغاء تراخيص تلك السفن و التي لم يقم أصحابها بتجديدها المتضم

 .3/7/85خالل المهلة المحددة بقرار المجلس رقم 

 .و بناء على عرض مدير عام الهيئة 

  . ولمقتضيات المصلحة العامة 

 قرر

التي تخلف أصحابها عن تجديدها  و الفيبرجالس تلغى تراخيص سفن الصيد الخشبية و األلمنيوم:  مادة أولى

 .  3/7/85خالل مهلة الثالثة شهور التي حددها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

تخطر الجهات المتعاونة مع الهيئة في ضبط مخالفات سفن الصيد بأرقام تراخيص الصيد التي :  مادة ثانية

 .  ألغيت

 1711)ل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية . على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعم:  مادة ثالثة

 (11/1/87بتاريخ 

 وزير األشغال العامة

  الهيئة رئيس مجلس االدارة

  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 25 المنتهية تراخيصها و لم تجددبشأن إلغاء تراخيص سفن الصيد الحديدية  1987( لسنة 4قرار رقم )

 الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية

 مكتب رئيس مجلس اإلدارة
 585-21/  1مرقم المرجع : 

 1417جمادي األولى  24المؤرخ : 
 1987يناير  24الموافق : 

بشأن إلغاء تراخيص سفن الصيد الحديدية  1987( لسنة 4قرار رقم )

 المنتهية تراخيصها و لم تجدد

 وزير األشغال العامة

  بشأن حماية الثروة السمكية  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  وة السمكية.بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثر 1983لسنة  94وعلى القانون رقم 

  ( المنعقدة بتاريخ 6/86جـ( في جلسته )5)وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم

بمنح مهلة قدرها خمسة عشر  يوما من تاريخ اإلعالن بمختلف وسائل األعالم  21/12/1986

ألصحاب مراكب الصيد الحديدية المنتهية تراخيصها للتقدم للهيئة لتجديدها, على .. يصدر قرار 

 .  إللغاء التراخيص التي لم تجدد خالل هذه المدةبا

 على اإلعالن الذي نشر بكافة الصحف اليومية و اإلذاعة و التلفزيون في هذا الخصوص بتاريخ  و

 .17/1/1987, و الذي تنتهي .. المهلة المحددة للتجديد بنهاية دوام يوم  30/12/1986

 .و بناء على عرض مدير عام الهيئة 

 مصلحة العامة . ولمقتضيات ال 

 قرر

الحديدية المنتهية تراخيصها , و التي تخلف أصحابها عن التقدم إلدارة : تلغى تراخيص سفن الصيد  مادة أولى

الثروة السمكية لتجديدها خالل مهلة الخمسة عشر يوما التي حددها مجلس إدارة الهيئة لهذا الغرض 

 . 21/12/1986خ ( المنعقدة بتاري6/86جـ( في جلسته )5بقرار رقم )

يتم : تخطر الجهات المتعاونة مع الهيئة في ضبط مخالفات سفن الصيد بأرقام تراخيص الصيد التي  مادة ثانية

 .  إلغائها في هذا الصدد

, و ينشر في الجريدة  1/1987/ 18إعتبارا من : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به  مادة ثالثة

 (1/2/1987يخ بتار 1714. ) الرسمية

 وزير األشغال العامة

  الهيئة رئيس مجلس االدارة
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 دولة الكويت
 رقم المرجع : 

 هـ 1418رجب  6المؤرخ : 
 23/2/1988الموافق : 

في شأن تعديل بعض أحكام  1988( لسنة 9مرسوم بالقانون رقم )

بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة و  1983( لسنة 94القانون رقم )

 السمكية الثروة
  من الدستور 156و  148و 142و  133و  21بعد اإلطالع على الدستور و بخاصة المواد 

  في شأن بلدية الكويت و القوانين المعدلة له. 1972لسنة  15و على القانون رقم 

  في شأن الحجر الزراعي . 1976لسنة  112و على المرسوم بالقانون رقم 

  شأن نظام الخدمة المدنية في 1979لسنة  15و على القانون رقم 

  في شأن  حماية الثروة السمكية . 1980لسنة  46و على المرسوم بالقانون رقم 

  بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة الثروة السمكية . 1983لسنة  94و على المرسوم بالقانون 

 .و بناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء 

 و بعد موافقة مجلس الوزراء . 

 : أصدرنا القانون التي 

 (1المادة )
 التالية  المشار إليه , النصوص 1983لسنة  94من القانون رقم  4,  3,  2,  1ستبدل بنصوص المواد

  تنشأ هيئة عامة ذات شخصية إعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى ) الهيئة العامة  :1المادة

 وز للوزير المختص أن يقرر كتابة سرية أي وثيقة .لشئون الزراعة و الثروة السمكية ( كما يج

  يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي :: 3المادة 

 المدير العام للهيئة رئيسا 

  عشرة أعضاء منذوي الخبرة و الكفاءة , يعينوا بمرسوم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بناء على

 ترشيح الوزير المختص.

 يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على األقل , و يضع الوزير  :4لمادة ا

المختص بناء على إقتراح رئيس مجلس اإلدارة نظام العمل بالمجلس و قواعد و إجراءات و مواعيد 

و ال يكون اإلجتماع صحيحاً إال بحضور أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، على أن إجتماعه. 

ن من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة ألراء األعضاء الحاضرين ، وعند يكو

التساوي يرجــح الجانب الذي فيه الرئيس ويبلغ رئيس المجلس القرارات التي يتخذها المجلس إلى 

( يوماً  15الوزير المختص خالل أسبوع من تاريخ صدورها ، وللوزير حق االعتراض عليها خالل ) 

من تاريخ إبالغها إليه وإال تصبح نافذة . ويجوز لمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم 

لجاناً دائمة أو مؤقتة يعهد إليها بدراسة بعض ما يراه من الموضوعات ، كما يجوز أن يعهد إلى رئيسه 

 ببعض اختصاصاته وله أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة

 (2لمادة )ا

 المشار إليه ثالثة بنود جديدة بالنصوص التالية: 1983لسنة  94من قانون رقم  2يضاف إلى المادة 

  اإلشراف على تنفيذ جميع األنشطة الزراعية اإلنتاجية على مستوى الدولة ، وكذلك  : 13بند

 اإلشراف على تنفيذ جميع األنشطة الزراعية التجميلية بالتنسيق مع البلدية . 

  اإلشراف على المراعي والعمل على تنميتها وتطويرها وترشيد استغاللها والمحافظة  : 14بند

 عليها باالشتراك مع الجهات المعنية بالدولة . 
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  إنشاء المنتزهات الصحراوية واإلشراف عليها والعمل على مقاومة التصحر بالوسائل  : 15بند

 المعنية بالدولة وفقاً للمخططات التي تضعها البلدية .  الكفيلة للحد منه ، وذلك بالتنسيق مع الجهات

 (3المادة )

 

 تنفيذ هـذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .  -كل فيما يخصـه  –علـى الوزراء 

 أمير الكويت 

 جابر األحمد 

 رئيس مجلس الوزراء 

 سعد العبد هللا السالم الصباح 

 مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون 

  راشد عبد العزيز الراشد
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 28 بشأن سحب ترخيص السفن التى تمارس الصيد بطريقة مخالفة للترخيص الممنوح لها 1989( لسنة 671قرار رقم )

 دولة الكويت

 الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية
 9187 - 1 رقم المرجع : هـ ز /

 1411صفر 25المؤرخ : 
 1989ديسمبر  22الموافق : 

بشأن سحب ترخيص السفن التى تمارس  1989لسنة  (671)قرار رقم 

 الممنوح لها  الصيد بطريقة مخالفة للترخيص

 رئيس مجلس االدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. 

  بشأن حماية الثروة السمكية  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

  . 1988لسنة  9سوم بالقانون رقم بالر

  في شأن تراخيص سفن الصيد الكويتية .  80/ 17وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 

  في شأن منح جميع سفن الصيد في استخدام طريقة  25/85وعلى قرار رئيس مجلس إدارة رقم

 الصيد بالجر . 

  الصيد بالهبلة بالمياه االقليمية الكويتية . في شأن منع استخدام طريقة  89/  136وعلى قرارنا رقم 

  بتاريخ  1452 –وعلى مذكرة السيد/ نائب المدير العام للشئون الفنية رقم هـ ز/ ش ف

 حول هذا الموضوع .  14/6/1989

  . ولمقتضيات المصلحة العامة 

 قرر

قليمية الكويتية بطريقة : يسحب ترخيص أي سفينة صيد يتم ضبطها وهي تمارس الصيد بالمياه اال مادة أولى

 مخالفة لما هو وارد برخصة الصيد الممنوحة للسفينة . 

: يكون سحب الترخيص ألية سفينة مخالفة لمدة ثالثة شهور من تاريخ ضبطها وتتضاعف المدة في  مادة ثانية

 الثالثة . حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية وتلغي رخصة الصيد نهائيا في حالة وقوع المخالفة للمرة 

: اليجوز للسفينة المخالفة ممارسة الصيد بالمياه االقليمية الكويتية طوال فترة سحب الترخيص ,  مادة ثالثة

وتعاد رخصة الصيد لصاحب السفينة بعد انتهاء مدة االيقاف بناء على موافقة رئيس مجلس ادارة 

 الهيئة . 

 يعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية . : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار و مادة رابعة

 رئيس مجلس االدارة 

 مدير عام 
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 29 بشأن منع الصيد في المنطقة الواقعة بين جزيرة بوبيان وجزيرة وربة 1990( لسنة 53قرار رقم )

 الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية
 7791 - 1رقم المرجع : هـ ز / 

 هـ 1411ذو الحجة 5المؤرخ : 
 م 1991يونيو  27الموافق : 

قعة بين بشأن منع الصيد في المنطقة الوا 1990لسنة  (53)قرار رقم 

 جزيرة بوبيان وجزيرة وربة 

 رئيس مجلس االدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. 

  بشأن حماية الثروة السمكية  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم االميري بالقانون رقم 

  والثروة السمكية المعدل  بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة 1983لسنة  94وعلى القانون رقم

  . 1988لسنة  9بالرسوم بالقانون رقم 

  في شأن منع الصيد في بعض  1983لسنة  10وعلى قرار السيد / رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم

 المناطق بالمياه االقليمية الكويتية . 

  ية .في شأن منع الصيد لمسافة ثالثة اميال من السواحل الكويت 1983لسنة  11وعلى قرار  

  وعلى االتصاالت التي تمت مع وزارة الدفاع حول حماية المخزون السمكي في المنطقة الواقعة بين

 جزيرتي بوبيان ووربه . 

  . ولمقتضيات المصلحة العامة 

 قرر

عة : يمنع منعا باتا القيام بعمليات الصيد في المنطقة التي تبدأ من خور عبدهللا حتى نهاية المنطقة الواق مادة أولى

بين جزيرتي وربة وبوبيان . وتعتبر هذه المنطقة محمية يحظر فيها ممارسة أي نشاط لجميع سفن 

 الصيد . 

: تتعاون سفن الرقابة البحرية التابعة لكل من ادارة الثروة السمكية بالهيئة وادارة خفر السواحل  مادة ثانية

 بوزارة الداخلية على وضع هذا القرار موضع التنفيذ . 

 .  : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسميةثالثة مادة

 المدير العام  –رئيس مجلس االدارة 

 ابراهيم دعيج االبراهيم الصباح 
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 30 في شأن تحديد فتحات شباك صيد االسماك والروبيان  1992( لسنة 33م )قرار رق

 الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية
 41/378 رقم المرجع : هـ ز /

 م 19/1/1992التاريخ : 

في شأن تحديد فتحات شباك صيد االسماك   1992لسنة  (33)م قرار رق

 والروبيان 

 رئيس مجلس االدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. 

  بشأن حماية الثروة السمكية  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  ئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بإنشاء الهي 1983لسنة  94وعلى القانون رقم

  . 1988لسنة  9بالرسوم بالقانون رقم 

  في شأن تحديد فتحات شباك صيد االسماك  1983لسنة  7وعلى قرار وزير االشغال العامة رقم

 والروبيان . 

 ر في تحديد وبناء على االبحاث والدراسات التي أجرتها ادارة الثروة السمكية في شأن اعادة النظ

 فتحات شباك صيد االسماك والربيان . 

  . ولمقتضيات المصلحة العامة 

 قرر

على جميع سفن الصيد العاملة بالمياه االقليمية الكويتية االلتزام بالحد االدنى لقياسات فتحات شباك : مادة أولى 

 : صيد االسماك والروبيان الموضحة بالجدول التالي

 المستخدمة وهي مشدودة الحد االدنى لفتحة الشباك

 الحد الدنى لفتحة الشباك و هي مشدودة وسيلة الصيد المستخدمة مسلسل

  شباك صيد األسماك - أ 

 بوصة 5  2/1ملم  141 (شبكة الصيد السائبة الليخ لصيد )الزبيدي 1

 بوصة 3  4/3ملم  95 شبكة الصيد السائبة الليخ لصيد )الصبور( 2

 بوصة 1  4/3ملم  45 صيد السائبة الليخ لصيد )الميد(شبكة ال 3

 بوصة 2 8/1ملم   54 شبكة الصيد السائبة الليخ لصيد )البياح( 4

 بوصة 6  ملم  152 شبكة الصيد السائبة الليخ لصيد )الكنعد( 5

  شباك صيد الروبيان –ب  

شبكة صيد الروبيان الكوفة المستخدمة على سفن الصيد  

 الخشبية الحديدية و

 بوصة( للكيس  4/3ملم )  45

 بوصة ( للبدن و الجناح 2ملم ) 51

تمنح مهلة مدتها ستة شهور من تاريخ نشر هذا القرار لسفن الصيد العاملة بالمياه االقليمية الكويتية : مادة ثانية 

خرى مطابقة لما ويستبدل بها شباك ا -الستهالك الشباك المستعملة حاليا والمخالفة ألحكام هذا القرار 

  هو وارد بالمادة السابقة .
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 31 في شأن تحديد فتحات شباك صيد االسماك والروبيان  1992( لسنة 33قرار رقم )

تمنح مهلة مدتها ستة شهور من تاريخ نشر هذا القرار الصحاب محالت ومعارض بيع وتصنيع  : مادة ثالثة

معدات للتصرف لي مخزون معدات الصيد لديهم واستبداله بمعدات صيد جديدة وفقا ألحكام هذا 

 القرار. 

 46/81م هذا القرار تطبق في شانه العقوبات الواردة بالمرسوم بقانون رقم كل من يخالف أحكا: مادة رابعة 

 .  في شأن حماية الثروة السمكية

 .  : يلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقةمادة خامسة 

على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة شهور من : مادة سادسة 

  . نشرهتاريخ 

 فهد عبدهللا الحساوي 

 رئيس مجلس االدارة المدير العام 
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 وزارة التجارة و الصناعة
 445/51/93رقم المرجع : 

 1993أكتوبر  4التاريخ : 

 هـ 1414ربيع األخر  18الموافق 

عد تصدير الروبيان ابشأن تنظيم قو 1993 ( لعام171قرار وزاري رقم )

 (134/2008لقرار )معدل حسب ا و األسماك المجمدة

 وزير التجارة و الصناعة. 

 (  لعام  10بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم )بشأن اإلشراف على اإلتجار بالسلع و  1979

 . 1980( لعام 45تحديد أسعار بعضها المعدل بالقانون رقم )

 ( لعام 15و على القرار الوزاري رقم )سماك المجمدة.بشأن السماح بتصدير الروبيان و األ 1985 

 و على ما عرضه وكيل الوزارة 

 قرر

 (1مادة )

و األفراد المرخص لهم بتصدير الروبيان , و األسماك المجمدة الحصول على على الشركات و المؤسسات 

 . موافقة مسبقة من الوزراة التجارة و الصناعة قبل كل عملية تصدير

 (2)مادة 

رة و الصناعة , الشركات و المؤسسات المرخص لها من الهيئة من شرط الحصول على الموافقة وزارة التجا

العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية , بتصدير ما تصطاده من الروبيان و األسماك بواسطة سفنها بعد 

 . تجميده

 (3مادة )

الصحية المقررة، وأن يجب أن تكون الكميات التي يسمح بتصديرها من الروبيان واألسماك المجمدة مستوفاة لالشتراطات 

 ترفق بمستندات ووثائق التصدير شهادة بذلك من الجهة الحكومية المختصة.

 (4مادة )

على الشركات والمؤسسات واألفراد الذين يحصلون على موافقة وزارة التجارة والصناعة على تصدير الروبيان 

لعامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية واألسماك المجمدة وكذلك الشركات والمؤسسات المرخص لها من الهيئة ا

التقيد بالنسب والمعايير التي تحددها الهيئة بشأن كميات وأنواع وأحجام ما يسمح بتصديره من الروبيان واألسماك 

 المجمدة.

 ويجوز لوزارة التجارة والصناعة أن تعدل هذه النسب تبعًا لظروف السوق المحلية.

 (5مادة )

سسات واألفراد المسموح لهم بتصدير الروبيان واألسماك المجمدة استنادًا ألحكام هذا على جميع الشركات والمؤ

القرار تزويد إدارة التموين ببيان مفصل كل ستة شهور يتضمن الكميات التي قاموا بتصديرها والجهات التي تم 

 .التصدير إليها، ويجب أن يكون هذا البيان صحيًحا ومطابقًا للواقع
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 (6مادة )

 .بهذا القرار اعتباًرا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى وكيل الوزارة تنفيذهيعمل 

 د .عبدهللا الهاجري

 وزير التجارة و الصناعة
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 768رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 15/6/1996التاريخ : 

في شأن السماح لشركت الصيد الوطنية  1996( لسنة 219القرار )

 (2008/  134معدل بالقرار)الطازج بإستيراد و تصدير الروبيان

 رئيس مجلس االدارة 

 مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  في شان حماية الثروة السمكية 1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  لسمكية والمعدل بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة ا 1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 1988لسنة  9بالمرسوم بالقانون رقم 

  بشان تنظيم قواعد تصدير الروبيان  1993لسنة  171وعلى القرار وزير التجارة والصناعة رقم

 واالسماك المجمدة

  بحظر استيراد وتصدير وتسويق  1996لسنة  36وعلى القرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم

 31/8/1996وحتى  15/2/1996ل الفترة من الروبيان الطازج بالبالد خال

  بين ممثلي الهيئة ووزارة التجارة والصناعة  15/4/1996وعلى محضر االجتماع المنعقد بتاريخ

 وشركات الصيد االسماك الكويتية

 ( بتاريخ 15093وعلى كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم )بشأن موافقة السيد  1996/ 5/  27

 عة على ما جاء بمحضر اإلجتماع المشار إليه . وزير التجارة  و الصنا

 وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية 

 ولمقتضيات المصلحة العامة 

 قرر

 المادة االولى

شركة  –الشركة الوطنية لألسماك  –يسمح لشركات صيد االسماك الوطنية )شركة االسماك الكويتية المتحدة 

 باستيراد وتسويق الروبيان الطازج وتصدير المجمد طوال العام بوبيان لألسماك(

 مادة الثانية

% من اجمالي الكمية المستورة للتسويق المحلي والكمية االخرى للتصدير خارج البالد ويجوز 51تخصص نسية 

 للهيئة تعديل هذه النسبة بما تراه لصالح المستهلكين.

 مادة الثالثة

زج المستورد من قبل كل شركة خالل فترة حظر صيده على المنافذ التسويق يقتصر تسويق الروبيان الطا

 الخاصة بها وان يكون لكل شركة منفذ واحد بكل محافظة.

 مادة الرابعة

يتم استيراد الروبيان الطازج وتصديره مجمدا طبقا لإلجراءات المنصوص عليها في قرار وزير التجارة 

الشارة اليه وعلى المختصين بالهيئة ووزارة التجارة والصناعة وضع السالف ا 1993لسنة 171والصناعة رقم 
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لضمان عدم تسريب اي كمية من الروبيان  –الشروط واالجراءات الواجب اتباعها عند استيراده او تصديره 

 الطازج المصاد محليا خالل فترة الحظر

 مادة الخامسة

 وينشر في الجريدة الرسمية –ن تنفيذه وعلى جميع المختصي –يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره 

محمد السيد عبدالمحسن الرفاعي   

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام
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 36 بشأن ضوابط و شروط إستخدام مسنة الدوحة عشيرج 2000( لسنة 330القرار رقم )

 1461رقم المرجع :  هـ ز / م. ع / 

 28/6/2111التاريخ : 

بشأن ضوابط و شروط إستخدام مسنة  2000( لسنة 330القرار رقم )

 عشيرج الدوحة

 رئيس مجلس االدارة

 يئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.مدير عام اله

   في شأن حماية الثروة السمكية. 1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

   والمعدل  راعة والثروة السمكيةبإنشاء الهيئة العامة لشؤن الز 1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .1988لسنة  9بالمرسوم بقانون رقم 

 ( 46و على قرار معالي / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء  رقم )

المرسوم ها في م بتفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها وزير المنصوص علي2000لسنة 

 .و المشار إليه في شأن حماية الثروة السمكية 1980لسنة  46بالقانون رقم 

 .و لمقتضيات المصلحة العامة 

 قـــــرر

 مادة أولى

 يراعي اإللتزام بالضوابط و الشروط األتية عند اإلستخدام مسنة دوحة عشيرج:

 النزهة المسجلة لدى المسح البحري بوزارة المواصالت بإستخدام هذه المسنة . يسمح فقط لقوارب .1

ينشأ سجل يومي )دفتر أحوال ( يثبت فيه رقم القارب و إسم مالكه و رقم هويته و أسماء المصاحبين له  .2

 و رقم هويتهم.

 ال يسمح لغير المالك القارب من إستخدام المسنة. .3

 ارب .ال يسمح بوجود معدات صيد على الق .4

 ال يسمح لقوارب النزهة بإسخدام المسنة في حالة عدم توفر معدات األمن و السالمة بها. .5

 ال يسمح بتواجد السيارات و العربات حاملة القوارب داخل السور الشبكي المحيط بالنقعة. .6

 مادة ثانية

نهم الشروط المشار إليها في لمدير إدارة الثروة السمكية منع دخول القوارب أو األشخاص الذين ال يتوافر في شأ

 المادة السابقة.

 مادة ثالثة

 لحين اإلتفاق عليها مع وزارة المالية. -يرجأ حاليا تحصيل أي رسوم خدمات نظير إستخدام هذه المسنة  

 مادة الرابعة

 ره .و يعمل به إعتبارا من تاريخ نش –و ينشر في الجريدة الرسمية  –على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار 

 على عبدالرحمن العمر 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام 
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 37 فى شأن استمرار حظر الصيد باستخدام المشبك في المياه االقليمية الكويتية 2001( لسنة 40قرار رقم )

 171رقم المرجع :  هـ ز / م. ع / 

 14/1/2111التاريخ : 

فى شأن استمرار حظر الصيد باستخدام  2001لسنة  (40)قرار رقم 

 المشبك في المياه االقليمية الكويتية

 رئيس مجلس االدارة

 . راعة والثروة السمكيةمدير عام الهيئة العامة لشئون الز

  بشأن حماية الثروة السمكية . والقرارات  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم

 الصادره تنفيذا له . 

  فى شأن منع استخدام طرق الصيد الجديدة وزراعة  1980لسنة  21وعلى القرار الوزارى رقم

 األسماك واألحياء المائية . 

 فى شأن منع صيد األسماك واالحياء البحرية فى المياه  22/1980زارى رقم وعلى القرار الو

 االقليمية الكويتية باستعمال مواد وأدوات صيد معينة . 

  بعدم السماح 27/3/2000المتخذ بتاريخ  669/2/1/2000وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم

 بإستخدام وسيلة الصيد بالمشبك.

  19/12/2000المنعقده بتاريخ  9( المتخذ بالجلسة رقم 795م )وعلى قرار مجلس اإلدارة رق 

والمعتمده من معالى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ 

 بالتأكد على عدم السماح باستخدام وسيلة الصيد المشبك .  2/1/2001

  . ولمقتضيات المصلحة العامة 

 قرر

 مادة أولى 

والمسماه  LONG LINEيد نهائيا فى كافة المياه االقليمية الكويتية باستخدام الخيوط الطويلة يستمر منع الص

 . بالمشبك

 مادة ثانية

 . وينشر فى الجريدة اليومية –على كافةالجهات المعنية وجميع المختصين االستمرار بتنفيذ ذلك 

 على عبدالرحمن العمر 

 رئيس مجلس االدارة 

 المدير العام 
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 38 بشأن تجديد تراخيص القوارب و السفن 2001( لسنة 179رار رقم )الق

 743المرجع : هـ ز / م ع / رقم 

 1/3/2111التاريخ : 

 بشأن تجديد تراخيص القوارب و السفن  2001( لسنة 179القرار رقم )

 رئيس مجلس االدارة

 . مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  بشأن حماية الثروة السمكية  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم . 

  المعدل  –بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .  1988لسنة  9بالرسوم بالقانون رقم 

 ( لسنة 46و على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم )

الوزير المنصوص عليها في المرسوم م بتفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها 2000

 م  في شأن حماية  الثروة السمكية . 1980( لسنة 46بالقانون رقم )

 ( المنعقدة بتاريخ 2/2001( المتخذ بالجلسة رقم )830و على القرار مجلس إدارة الهيئة رقم )

لس م و المعتمدة من معالي / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مج17/2/2001

 م.3/2001/ 18الوزراء بتاريخ 

 .و لمقتضيات المصلحة العامة 

 قــــرر 

 مادة أولى

 – م حتى تاريخه 1991يسمح بتجديد تراخيص القوارب و سفن الصيد و الحظور التي لم يتم تجديدها منذ عام 

 على أن يتم سداد مستحقات الدولة من الرسوم عن السنوات السابقة.

 مادة ثانية

حاب تراخيص الحظور تجديد حظرته كل سنتين بدال من سنة واحدة إذا رغب في ذلك . بشرط يجوز ألي أص

 سداد الرسوم المستحقة عن هذه المدة.

 مادة ثالثة

بشأن إلغاء التراخيص التي لم تجدد خالل ثالثة شهور من  1987( لسنة 1يلغى قرار الرئيس الهيئة رقم )

 إنتهائها.

 مادة رابعة

 وينشر في الجريدة الرسمية. –و يعمل به من تاريخ صدوره  –ن تنفيذ هذا القرار على جميع المختصي

 على عبدالرحمن العمر 

 رئيس مجلس االدارة 

 المدير العام
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 39 بشأن وقف إصدار تراخيص الحظور 2001( لسنة 180القرار رقم )

 744رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 31/3/2111التاريخ : 

  بشأن وقف إصدار تراخيص الحظور 2001( لسنة 180القرار رقم )

 رئيس مجلس االدارة

 . ير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكيةمد

  بشأن حماية الثروة السمكية .  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  المعدل  -بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

  . 1988لسنة  9بالرسوم بالقانون رقم 

 ( لسنة 46و على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم )

يختص بها الوزير المنصوص عليها في المرسوم م بتفويضنا في إصدار القرارات التي 2000

 م  في شأن حماية  الثروة السمكية . 1980( لسنة 46بالقانون رقم )

 ( المنعقدة بتاريخ 2/2001( المتخذ بالجلسة رقم )832م )و على القرار مجلس إدارة الهيئة رق

م و المعتمدة من معالي / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس 17/2/2001

 م.3/2001/ 18الوزراء بتاريخ 

  المصلحة العامة.و لمقتضيات 

 قــــرر 

 مادة أولى

ة تكدس المناطق الساحلية بالحظور و مدى يوقف إصدار تراخيص إقامة حظور جديدة لحين دراسة ظاهر

على أن تعرض هذه الدراسة على مجلس إدارة الهيئة ليتخذ ما يراه في هذا  -تأثيرها السلبي على البيئة البحرية  

 الشأن.

 مادة ثانية

 و ينشر في الجريدة الرسمية. –و يعمل به من تاريخ صدوره  –على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار 

 بدالرحمن العمر على ع

 رئيس مجلس االدارة 

 المدير العام
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 40 بشأن تكهين أو أستبدال  أو نقل ملكية سفن الصيد 2002( لسنة 231قرار رقم )

 الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية

 مكتب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
 1467م ع /  رقم المرجع : هـ ز /

 7/5/2112التاريخ : 

بشأن تكهين أو أستبدال  أو نقل ملكية  2002لسنة ( 231)قرار رقم 

 سفن الصيد

 مجلس االدارة رئيس

 . مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  بشأن حماية الثروة السمكية .  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  المعدل  -بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .  1988لسنة  9قم بالرسوم بالقانون ر

  فى شأن ترخيص سفن الصيد الكويتية .  1980لسنة  17وعلى القرار الوزارى رقم 

  ( الصادر بالجلسة رقم  920وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )المنعقدة بتاريخ  9/2/2001

والمعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيؤ الدولة لشئون مجلس  28/10/2001

 .  13/11/2001ء ووزير الدولة لشئون مجلس األمة بتاريخ الوزرا

 ( لسنة 26وعلى القرار رقم )في شأن وقف إصدار تراخيص جديدة لسفن الصيد .  1985 

 ( لسنة 23وعلى القرار رقم )بشأن شروط تكهين أو استبدال سفن الصيد الغير صالحة .  1985 

  . ولمقتضيات المصلحة العامة 

 قرر 

 مادة أولى

 صيد أن تتوافر الشروط األتية : اعي عند بحث طلب تكهين أو استبدال أو نقل ملكية سفينةير

  أن يقدم مالك السفينة طلبا للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية برغبته بنقل ملكية أو استبدال

 أو تكهين سفينة . 

  . أن يكون لمالك السفينة ترخيص صيد سارى المفعول 

 ب على لجنة فنية تشكل بقرار يصدره نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية بعد موافقة يعرض الطل

 رئيس الهيئة لمعاينة السفينة إلثبات مدى صالحيتها ألعمال الصيد في المياه اإلقليمية الكويتية . 

  المالك الحالي في جميع حاالت التكهين واالستبدال ونقل الملكية اليعتد بمدة حيازة ترخيص الصيد لدى

 . 

  تستبدل السفينة بغيرها إذا قدم صاحبها للهيئة ما يثبت غرقها أو احتراقها أو فقدها أو تعرضها لحادث

 جسيم يمنعها من القيام بأعمال الصيد في المياه اإلقليمية الكويتية . 

 قصوى للطول يلتزم صاحب السفينة المراد استبدالها بالمواصفات المطلوبة لسفن الصيد والحدود ال

وقدرة المحركات التي تحددها الجهة المختصة بالهيئة بعد تقرير صالحيتها من قبل الجهة المختصة 

 بوزارة المواصالت . 
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 41 بشأن تكهين أو أستبدال  أو نقل ملكية سفن الصيد 2002( لسنة 231قرار رقم )

  يلغي ترخيص الصيد الصادر للسفينة التي تقرر عدم صالحيتها ويصدر بدال منه ترخيص جديد للسفينة

 صة بالهيئة . البديلة وفقا للشروط المعمولة بها في الجهة المخت

  يحظر استخدام السفن التي يتم تكهينها في عمليات الصيد بالمياه اإلقليمية الكويتية ويجوز استخدام السفن

المستبدلة الصالحة لعميات الصيد في المياه اإلقليمية الكويتية بعد تقدم شهادة صالحية من قبل الجهة 

 المختصة بوزارة المواصالت . 

 مادة ثانية 

بشأن شروط تكهين أو استبدال  17/9/1985الصادر من الهيئة بتاريخ  1985لسنة  23مل بالقرار رقم يلغي الع

 .  سفن الصيد الغير صالحة

 مادة ثالثة 

 1981لسنة  46يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 

 .  في شأن حماية الثروة السمكية

 ة رابعة ماد

 . ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه

 فهد سالم العلي الصباح 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام 
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 42 (122/2003بشأن الحظور)معدل بالقرار  2002( لسنة 714قرار رقم )

 3945رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 11/11/2112التاريخ : 

 (122/2003معدل بالقرار )بشأن الحظور 2002( لسنة 147قرار رقم )

 رئيس مجلس االدارة

 . مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  بشأن حماية الثروة السمكية .  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  المعدل  -بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .  1988لسنة  9بالرسوم بالقانون رقم 

  و على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون

بشأن تفويضا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير  2001( لسنة 104مجلس األمة رقم )

 .في شأن حماية الثروة السمكية 1980سنة ( ل46المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم )

 ( لسنة 20وعلى القرار رقم )في شأن ترخيص الحظور. 1980 

   بشأن السماح بتجديد  2001( لسنة 179المدير العام رقم ) -و على قرار رئيس مجلس اإلدارة

 حتى تاريخه 1990تراخيص القوارب و سفن الصيد و الحظور التي لم يتم تجديدها منذ عام 

  في شأن وقف إصدار  2011( لسنة 180المدير العام رقم ) -على قرار رئيس مجلس اإلدارة  و

 . تراخيص إقامة حظور جديدة 

  30  المنعقدة بتاريخ (4/2002)بالجلسة رقم  ( المتخذ963قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ) وعلى /

ة لشئون مجلس الوزراء والمعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيؤ الدول 2002/  9

 .   2002/  10/  21ووزير الدولة لشئون مجلس األمة بتاريخ 

  . ولمقتضيات المصلحة العامة 

 رر ــــق

 مادة أولى

 يشترط في الحظور القائمة توافر المواصفات التالية :

 بوصة. 1.5ال يقل قطر فتحة الشباك المستخدمة في الحظره عن  .1

 لحظره ذات مواصفات غير ضارة بالبيئة تكون المواد المستخدمة في ا .2

 تستخدم طبقة واحده من الشباك في إقامة الحظره. .3

 مادة ثانية 

 يشترط توافر الشروط التالية في الحظور القائمة  :

مستوى أدنى مد مع األخذ في األعتبار أمتار من  11أن تكون المسافة بين بداية يد الحظرة و الساحل  .1

 . الظروف الطبيعية األخرى 

 متر من جميع أجزاء الحظره. 511المسافة بين كل حظرتين عن ال تقل  .2

 يحظر إستخدام الحزام الشبكي على طول المنطقة السفلية للحظره. .3

 متر من المخرج. 511يحظر إقامة الحظرة عند مخارج شبكات مياه الصرف بمسافة ال تقل عن  .4
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 قرار . اإللتزام بالمواصفات الواردة في المادة الألولى من ال .5

 سداد الرسوم المقررة لذلك. .6

 مادة ثالثة 

 بالتالي:يلتزم أصحاب الحظور و القائميين عليها 

 اإللتزام بموسم إقامة الحظرة خالل الفترة من أول مايو حتى نهاية ديسمبر من كل عام. .1

 االخرى.اإللتزام بتنظيف شباك الحظرة من الشوائب و المواد العالقة و الطحالب و المواد الرسوبية  .2

 صيانة الحظرة و رعايتها و األهتمام بها بصفة دورية و عدم إهمالها. .3

 جمع مصيد الحظره من األسماك عند كل حالة جزر يوميا. .4

 عدم إستخدام المركبات اآللية بجميع أنواعها عند جمع المصيد. .5

الكائنات الحية أو  إخطار الهيئة فورا عند أسر الحظره للكائنات الحية النادرة كالسالحف أو غيرها من .6

 عند مشاهدة ظواهر غريبة.

إزالة الحظره التالفة و بقاياها و كذلك الحظره غير الصالحة لألستخدام من داخل المياه البحرية و من  .7

 الساحل.

إزالة األسماك الميتة غير مرغوب فيها و عدم إلقائها على الشواطئ و التخلص منها بطريقة ال تلوث  .8

 البيئة.

 مادة رابعة 

ذا لم يتم ذلك إيسحب ترخيص الحظره المخالفة ألحكام هذا القرار و يعطي لصاحبها مهلة مدتها شهر إلزالتها و 

تزال على نفقة صاحبها و على الجهات المختصة بالهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية متابعة تنفيذ 

 ذلك.

 مادة الخامسة 

ة حول نتائج تطبيق هذا القرار و عرض نتيجة الدراسة على رئيس الهيئة على قطاع الثروة السمكية إجراء دراس

 إلتخاذ ما يراه .

 مادة السادسة 

 و ينشر بالجريدة الرسمية . 2113و يعمل به إعتبارا من أول مايو  –على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار 

 فهد سالم العلي الصباح 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام 
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 44 و المتعلق بالحظور( 2002( لسنة 714) بشأن تعديل القرار رقم ) 2003( لسنة 122قرار رقم )

 المرجع:رقم 

 التاريخ:

و المتعلق  2002( لسنة 714) بشأن تعديل القرار رقم ) 2003( لسنة 122قرار رقم )

 بالحظور(

 رئيس مجلس االدارة

 . مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  بشأن حماية الثروة السمكية .  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

 المعدل  -بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94ى القانون رقم وعل

 .  1988لسنة  9بالرسوم بالقانون رقم 

  و على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون

دار القرارات التي يختص بها الوزير بشأن تفويضا في إص 2001( لسنة 104مجلس األمة رقم )

 في شأن حماية الثروة السمكية. 1980( لسنة 46المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم )

 ( لسنة 20وعلى القرار رقم )في شأن ترخيص الحظور. 1980 

   بشأن السماح بتجديد  2001( لسنة 179المدير العام رقم ) -و على قرار رئيس مجلس اإلدارة

 حتى تاريخه 1990يص القوارب و سفن الصيد و الحظور التي لم يتم تجديدها منذ عام تراخ

   في شأن وقف إصدار  2011( لسنة 180المدير العام رقم ) -و على قرار رئيس مجلس اإلدارة

 تراخيص إقامة حظور جديدة . 

 ( لسنة 714و على قرارنا رقم )بشأن الشروط الواجب توافرها في الحظور. 2002 

 / ( المنعقد 1/2003المتخذ بالجلسة رقم ) 2003/ 1/ 8و على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم م هـ ز

و المعتمد من معالي / نائب مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس  2003/ 1/ 29بتاريخ 

 .2/2003/  15الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس األمة  بتاريخ 

  .و لمقتضيات المصلحة العامة 

 قرر
 مادة أولى

 بالنص التالي: 2112( لسنة 714( من المادة األولى من القرار رقم )1يستبدل نص البند رقم )

 بوصة. 1.25ال يقل قطر فتحة الشباك المستخدمة في الحظره عن 

 

 الثانية  مادة 
 ي:بالنص التال 2112( لسنة 714( من المادة الثالثة من القرار رقم )1يستبدل نص البند رقم )

 اإللتزام بموسم إقامة الحظرة خالل الفترة من أول يونيو حتى نهاية فبراير من العام التالي.

 

 الثالثة  مادة 
 بالنص التالي: 714/2112يستبدل نص المادة السادسة من القرار  

 و ينشر بالجريدة الرسمية 2113و يعمل به إعتبارا من أول يونيو  –المختصين تنفيذ هذا القرار 

 سالم العلي الصباح  فهد

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام 
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 698م ع /  رقم المرجع : هـ ز /

 23/2/2113تاريخ : ال

) معدل بالقرار  ) بشأن تحديد قدرات السفن و القوارب(2003( لسنة 128قرار رقم )

 (2012لسنة  1634) معدل بالقر (2012لسنة  1455) معدل القرار  (462/2004

 س االدارةرئيس مجل

 . مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  بشأن حماية الثروة السمكية .  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  المعدل  -بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .  1988لسنة  9بالرسوم بالقانون رقم 

  و على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون

بشأن تفويضا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير  2001( لسنة 104مجلس األمة رقم )

 سمكية.في شأن حماية الثروة ال 1980( لسنة 46المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم )

 ( لسنة 9و على القرار الوزاري رقم )في شأن منع بعض األسماك من أطوال معينة. 1983 

  ( المنعقد بتاريخ 1/2003المتخذ بالجلسة رقم ) 2003/ 1/ 6و على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم

و المعتمد من معالي / نائب مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء  2003/ 1/ 29

 .2/2003/  15وزير الدولة لشئون مجلس األمة  بتاريخ و

  .و لمقتضيات المصلحة العامة 

 قرر

 المادة األولى

الفيبرجالس العاملة في نشاط الصيد بالمياه األقليمية تجدد أطوال و قدرات السفن الحديدية و الخشبية و القوارب 

 الكويتية كما يلي :

 أوال : السفن الحديدية

لسفينة الحديدية المرخص لها بالعمل في نشاط الصيد في المياه األقليمية الكويتية على إال يزيد طول ا .1

 متر. 25

 حصان. 651إال تزيد قدرة المحركات المستخدمة على السفن الحديدية العاملة في نشاط الصيد على  .2

 إال يزيد عدد شباك الجر المستخدمة على السفن الحديدية عن شبكتي جر خلفي. .3

 لسفن الخشبية و الفيبرجالسثانيا: ا 

 سفن صيد الروبيان -1

إال يزيد طول السفن الخشبية أو الفيبرجالس  المرخص لها صيد الروبيان بإستخدام شبكة الجر  - أ

 متر. 25الخلفي في المياه اإلقليمية الكويتية على 

 .  حصان 451إال تزيد قدرة المحركات المستخدمة عليها على  - ب

 المستخدمة عليها على شبكة واحدة.إال يزيد عدد الشباك الجر  - ت

 :سفن صيد األسماك الزعنفية بواسطة القراقير أو الشباك الخيشومية )الليخ( -2

إال يزيد طول السفن الخشبية أو )الفيبرجالس( المرخص لها في نشاط صيد األسماك الزعنفية  - أ

 متر(. 25يتية على )بإستخدام الشباك الخيشومية ) الليخ( أو القراقير في المياه األقليمية الكو

 حصان( لمحرك الديزل. 451أال تزيد قدرة المحركات المستخدمة على السفينة عن ) - ب
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 ليخ(. 51إال يزيد عدد الشباك على ) - ث

 .قرقور 111إال يزيد عدد القراقير على  - ج

 ثالثا : القوارب الفيبرجالس

 ية )الليخ(قوارب لصيد األسماك بواسطة القراقير أو الشباك الخيشوم -1

إال يزيد طول القارب الفيبرجالس المرخص له بالعمل في نشاط الصيد في المياه األقليمية الكويتية على  - أ

 قدم(. 24)

عقدة في الساعة( و  35إال تزيد السرعة القصوى للقوارب الفيبرجالس العاملة في نشاط الصيد على ) - ب

 حصان(. 211بما يعادل قوة محرك بنزين )

 ليخ. 35الشباك الخيشومية على إال تزيد عدد  - ت

 قرقور. 25إال تزيد القراقير على  - ث

يجوز لمن لديه أكثر من ترخيص صيد أسماك ساري المفعول إستبدال ترخيصين بترخيص واحد  - ج

قدم( كحد أقصى على أن يعمل  38لقارب فيبرجالس بغرفة قيادة مفتوحة بكابينة مفتوحة بطول حتى )

حصان  251حصان لمحرك الديزل أو محركين بنزين بقوة  211عن  القارب المستبدل بقوة ال تزيد

للمحرك الواحد و يلغي الترخيصين السابقين نهائيا و ال يلزم هذا اإلستبدال الهيئة أو أي جهة حكومية 

 أخرى بأي التزامات جديدة.

 المادة الثانية

افدارة العامة لخفر السواحل إلى الجهة يجب تقديم شهادة لمن يهمه األمر من الشركة المعتمدة للمحركات أو من 

)عقدة في الساعة( و ذلك في حالة تجديد  35المختصة بالهيئة تفيد بأن سرعة الطراد الفيبرجالس ال تزيد عن 

 الترخيص أو إستبدال الطراد بأخر جديد.

 المادة الثالثة

حدة من تاريخ العمل بهذا القرار يمنح أصحاب تراخيص الصيد لقوارب الفيبرجالس فترة إنتقالية مدتها سنة وا

لتعديل أوضاعهم و ال يتم تجديد تراخيص الصيد بعد افنتهاء هذه المدة إلى بعد إجراء التعديل وفقا لهذا القرار مع 

التزام أصحاب السفن الحديدية و الخشبية ) الفيبرجالس( باألطوال و القدرات المحددة بالمادة الولى عند التكهين 

 أو اإلستبدال.

 المادة الرابعة

ال يجوز تجديد ترخيص صيد السفينة إذا ثبت إرتكابها لخمس مخالفات ألحكام قانون و حماية الثروة السمكية رقم 

و القرارات الصادرة تنفيذا له و ذلك خالل الثالث سنوات الخيرة و تكون هذه المخاالفت مدعمة  1981لسنة  46

و ال  –مخالفات بصرف النظر عن إنتقال ترخيص السفينة لشخص أخر بأحكام صادرة من المحكمة و يعتد بهذه ال

و يسرى هذا الشرط على  -يجوز التنازل عن ترخيص صيد السفينة بعد ثبوت إرتكابها لهذه المخالفات الخمس  

 المخالفات التي ترتكب من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ) الكويت اليوم(.

 المادة الخامسة

و يلغي كل  –و يعمل به إعتبارا من تاريخ نشره  –فيما يخصه تنفيذ هذا القرار و ينشر في الجريدة الرسمية على 

 ما يخالفه من قرارات سابقة.

 فهد سالم العلي الصباح 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام
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 48 )بشأن نقل حظرة( 2003( لسنة  200القرار رقم )

 698رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 23/2/2113التاريخ : 

 (بشأن نقل حظرة) 2003( لسنة  200القرار رقم )

 رئيس مجلس االدارة

 . مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  بشأن حماية الثروة السمكية .  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  المعدل  -بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .  1988لسنة  9بالرسوم بالقانون رقم 

  و على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون

بشأن تفويضا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير  2001( لسنة 104مجلس األمة رقم )

 في شأن حماية الثروة السمكية. 1980ة ( لسن46المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم )

 ( لسنة 20و على القرار الوزاري رقم )بشأن تراخيص الحظور. 1980 

  بشأن السماح بتجديد م 2001( لسنة 179المدير العام رقم ) –و على قرار رئيس مجلس اإلدارة

 م.1990تراخيص القوارب و سفن الصيد و الحظور التي لم يتم تجديدها منذ 

 بشأن الشروط الواجب توافرها في الحظور القائمة. 2002( لسنة 714رنا رقم )و على قرا 

 ( المنعقدة 2/2003( المتخذ بالجلسة رقم )18/2/2003و على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )

م و المعتمدة من معالي / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون  24/3/2003بتاريخ 

 م.10/3/2003لدولة لشئون مجلس األمة بتاريخ مجلس الوزراء و وزير ا

 .و لمقتضيات المصلحة العامة 

 قـــــرر

 المــــــادة أولى

يحظر نقل أي حظرة من داخل جون الكويت إلى أي مكان أخر على طول الساحل الكويتي و ذلك منعا لزيادة 

 السمكي بالمياه اإلقليمية الكويتية.الجهد المبذول على المخزون 

 ـــادة ثانيةالمـــ

 و ينشر في الجريدة الرسمية –على جميع جهات اإلختصاص تنفيذ هذا القرار 

 فهد سالم العلي الصباح 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام
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 17رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 4/1/2114التاريخ : 

في شأن استمرار منع الصيد باستخدام بعض  2004لسنة  (8 ) قرار رقم

 شباك وادوات ووسائل الصيد في المياه اإلقليمية الكويتية أنواع ال

 

 رئيس مجلس االدارة

 . مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  بشأن حماية الثروة السمكية .  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  المعدل  -مة لشئون الزراعة والثروة السمكية بإنشاء الهيئة العا 1983لسنة  94وعلى القانون رقم

  . 1988لسنة  9بالرسوم بالقانون رقم 

  فى شأن طرق الصيد الجديدة وزراعة األسماك واألحياء  1980لسنة  21وعلى القرار الوزارى رقم

 المائية . 

  باستعمال في شان منع الصيد في المياه اإلقليمية الكويتية  1980لسنة  22وعلى قرار الوزارى رقم

 مواد وأدوات صيد معينة . 

  في شأن منع استخدام الوسائل الحديثة في عمليات  1981لسنة  22وعلى القرار الوزاري رقم

 الصيد في المناطق المحظورة 

  في شأن منع الصيد بطريقة الهبلة .  1983لسنة  8وعلى القرار رقم 

  ت المحركات عالية القدرة والمجهزة في شأن منع سفن الصيد ذا 1984لسنة  5وعلى القرار رقم

بأدوات ومعدات ووسائل الصيد الحديثة من ممارسة عمليات صيد األسماك واألحياء البحرية في 

  الميباه اإلقليمية الكويتية .

  بشأن شروط مزاولة مهنة الصيد البحري في الكويت .  1985لسنة  19وعلى القرار رقم 

  ن منع جميع سفن الصيد من استخدام طريقة الصيد بالجر في بشأ 1985لسنة  24وعلى القرار رقم

  صيد األسماك.

  م بشأن تحديد فتحات شباك صيد األسماك والروبيان .  1992لسنة  33وعلى القرار رقم 

  م بشأن منع استخدام الشباك المركبة من ثالث طبقات .  1993لسنة  381وعلى القرار رقم 

  م بشأن حظر استخدام شباك األلياف الصناعية ) النايلون ( .  1995لسنة  442وعلى القرار رقم 

  م بشان منع استيراد شباك األلياف  2000لسنة  82وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم

 الصناعية ) النايلون ( المستخدمة في صيد األسماك . 

  شبك في المياه م في شأن استمرار حظر الصيد باستخدام الم 2001لسنة  40وعلى القرار رقم

 اإلقليمية الكويتية . 

  وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون

م بشأن تفويضنا فى اصدار القرارات الخاصة بالمرسوم  2001لسنة  104مجلس األمة رقم 

 في شأن حماية الثروة السمكية .  1980لسنة  46بالقانون رقم 

 م بشأن تنظيم وتحديد اطوال وقدرات سفن الصيد . 2003لسنة  128على قرارنا رقم و  

  ( المنعقدة بتاريخ  2003/  4المتخذ في جلسته رقم )  24وعلى قرار مجلس اإلدارة رقم

م والمعتمد بكتاب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس  2/7/2003

 م .  2003/  12/  16ئون مجلس األمة بتاريخ الوزراء ووزير الدولة لش
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  ( المنعقد بتاريخ  2003/  6وعلى محضر اجتماع مجلس اإلدارة رقم )م  2003/ 10/  12

والمعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة 

 م .  2003/  10/  29لشئون مجلس األمة بتاريخ 

 قتراح نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية . وعلى ا 

  . ولمقتضيات المصلحة العامة 

 قرر 

 مادة أولى

 يمنع الصيد في كافة المياه االقليمية الكويتية باستخدام الشباك التالية : 

  ( الشباك المحيطيةSurrounding Nets – pures seines  . ) ( والمسماة محليا ) شباك الهبلة 

  الشباك ( المركبة من ثالث طبقات مختلفة األحجام واالنواعTrammel Nets  . ) 

  ( شباك التخبط أو التعلبكTangle Nets  . ) 

  الشباك الخيشومية القاعية[ Bottom – Set gillnet ( Anchored ) ]  والمسماة محليا بشباك

 الركاس ) الغاطس ( . 

  شباك الكراف الساحلية أو الشاطئيةBeach Seine  . 

  شباك الكراف بواسطة القواربBoat Seine  . 

  شباك الجر القاعية لصيد األسماكTrawl Nets  . 

  . شباك الصيد ذات فتحات غير قانونية 

  ( الخيوط الطويلةLong Line . ) ( والمسماة محليا ) المشبك 

  ( شباك الصيد المصنعة من النايلون احادي الشعيرهMonofilament  . ) 

 نية مادة ثا

يمنع صيد األسماك واألحياء البحرية األخرى بالمياه اإلقليمية الكويتية باستعمال المواد المتفجرة والسامة 

 والمخدرة وأدوات الصيد الشائكة والكهربائية واألسلحة النارية . 

 مادة ثالثة 

ار , وكذلك يمنع حمل جميع يمنع بيع وتداول وحمل جميع أنواع الشباك المذكورة في المادة األولى من هذا القر

وسائل ومعدات الصيد الممنوعة والمذكورة في المادة الثانية من هذا القرار في جميع سفن وقوارب الصيد والهواة 

 . 

 مادة رابعة 

يتم التنسيق بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وكال من وزارة التجارة والصناعة واإلدارة العامة 

ك وغيرها من الجهات المعنية لمنع استيراد الشباك المخالفة المشار إليها في المادة االولى من هذا القرار للجمار

 إال بموافقة خطية مسبقة من الهيئة . 

 مادة خامسة 

تضبط الشباك واألحياء البحرية والمواد المحظور استخدامها وأدوات الصيد الشائكة والكهربائية واألسلحة النارية 

يع وسائل ومعدات الصيد المنصوص عليها بالمواد االولى والثانية والثالثة من هذا القرار وكذلك تراخيص وجم

الصيد وهويات المخالفين ويتم التحفظ عليها واتخاذ اإلجراءات القانونية بشانها ويطبق بشانها أحكام المرسوم 

 رارات المنفذة لها . في شأن حماية الثروة السمكية والق 1981لسنة  46بالقانون رقم 
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 مادة سادسة 

 ( المشار اليها .  1993/  381( )  1985 / 24( , )  1983/  8( , )  1981/ 22تلغى القرارات أرقام ) 

 مادة سابعة 

 ويعمل به من تاريخ نشره .  –وينشر في الجريدة الرسمية  –على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار 

 لي الصباح فهد سالم الع

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام 
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 2598رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 19/5/2114التاريخ : 

 بشأن القيمة النوعية إلنتفاع بالخدمات 2004( لسنة 440القرار رقم )

 (2007لسنة  590)معدل بالقرار التي تقدمها الهيئة

 رئيس مجلس اإلدارة

 لزراعة والثروة السمكيةمدير عام الهيئة العامة لشئون ا

 ( لسنة 46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم )في شأن حماية الثروة السمكية. 1980 

 ( لسنة 94وعلى القانون رقم )بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل  1983

 .1988( لسنة 9بالمرسوم بالقانون رقم )

 ( لسن79وعلى القانون رقم ) في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل االنتفاع بالمرافق  1995ة

 والخدمات العامة. 

 ( لسنة 544وعلى القرار رقم )بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لشئون  1996

 الزراعة والثروة السمكية.

 ( لسنة 129وعلى القرار رقم )والشتالت ورسوم  بشأن أسعار بيع بعض النباتات الداخلية 1999

 على الخدمات التي تقدمها الهيئة.

 ( لسنة 424وعلى القرار رقم )بشأن تحديد أسعار بيع شتالت الزيتون المنتجة من قيل  1999

 الهيئة.

 ( لسنة 657وعلى قرارنا رقم )بشأن تنظيم العالقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية. 2003 

 المنعقدة بتاريخ  6/2003المتخذ في الجلسة رقم  46 وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم

والمعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس  12/10/2003

 .29/10/2003الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس األمة بتاريخ 

 .ولمقتضيات المصلحة العامة 
 

 قرر
 مــادة أولـــى

التي تقدمها الهيئة والموضح بالجداول المرفقة بهذا القرار حسب الفئات تحصل مقابل االنتفاع بالخدمات 

 المبينة قرين كل منها.

 

 مـــادة ثانيـــة
تحصل قيمة النوعيات واألصناف التيي تبيعهيا الهيئية والموضيحة بالجيداول المرفقية بهيذا القيرار حسيب 

 الفئات المبينة قرين كل منها.

 

 مـــادة ثالثـــة

 .بل االنتفاع وقيمة النوعيات واألصناف المباعة لحساب االيرادات بالهيئةتورد قيمة مقا

 

 مـــادة رابعـــة
لسنة  129، 1996لسنة  544تلغى القرارات الصادرة في شأن مقابل الخدمات وقيمة النوعيات أرقام )

 (.1999لسنة  424، 1999

 

 مـــادة خامســـة
 ع الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جمي
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 ثانيا: قطاع الثروة السمكية: 

 

 القيمة نوع الخدمة م
 دينار 11 قدم 24منح أو تجديد ترخيص صيد لطراد فيبرجالس بحد أقصى  1

 دينار 15 منح أو تجديد ترخيص صيد سفينة خشبية 2

 دينار 21 منح أو تجديد ترخيص صيد سفينة حديدية 3

 دينار 21 قدم 24بدل فاقد أو تالف لترخيص صيد لطراد فيبرجالس بحد أقصى  4

 دينار 31 بدل فاقد أو تالف لترخيص صيد سفينة خشبية 5

 دينار 41 بدل فاقد أو تالف لترخيص سفينة صيد حديدية 6

 دينار 11 لوحات معدنية لزوارق وسفن الصيد 7

 دينار 21 لوحات معدنية بدل فاقد/ تالف 8

 دينار 1 هوية سنوية للعاملين على سفن وزوارق الصيد 9

 دينار 2 هوية بدل فاقد/ تالف للعاملين على سفن وزوارق الصيد 11

 دينار 1 تقدير احتياج عدد العاملين على سفينة الصيد 11

 دينار 1 شهادة لمن يهمه األمر للبنك الصناعي 12

 دينار 11 ك والربيان المصدرمقابل تصديق على شحنات األسما 13

 دينار 11 قدم 24تراخيص الطراريد الفيبرجالس التي يزيد طولها على  14

 دينار 11 غرامة التأخير عن تجديد الرخص 15

16 
 ترخيص حظرة برية

 ترخيص حظرة بحرية

 دينار 21

 دينار 41

17 

 نقل ملكية أو استبدال:

 حظرة -

 سفينة خشبية -

 سفينة حديدية -

 قدم 24من طراد أقل  -

 قدم 24طراد أكثر من  -

 

 دينار 21

 دينار 15

 دينار 21

 دينار 11

 دينار 11

 

 مقابل إصدار إذن استيراد لألسماك/ قشريات/ يرقات 18

 دينار لكل نوع 11
19 

 مقابل إصدار إذن تصدير يرقات

 

21 
 مقابل إصدار إذن تصدير ربيان محلي

 
 دينار/ طن 11

21 
 تصدير ربيان مستوردمقابل إصدار إذن إعادة 

 
 دينار/ طن 5
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 54 بشأن تعديالت كمية الليخ 2004( لسنة 462القرار رقم )

 2711رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 24/5/2114التاريخ : 

 كمية الليخ بشأن تعديالت 2004( لسنة 462قرار رقم )ال

 رئيس مجلس اإلدارة

 . مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

 بشأن حماية الثروة السمكية . 1980لسنة  46االطالع على المرسوم بالقانون رقم  بعد  

  المعدل  - بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .  1988لسنة  9ن رقم بالمرسوم بالقانو

  ( لسنة  5وعلى القرار رقم )بشأن منع السفن ذات المحركات عالية القدرة من الصيد بالمياه  1984

 .  اإلقليمية

  ( لسنة  128وعلى القرار رقم )ن الحديدية والخشبيةم بشأن تحديد أطوال وقدرات السف 2003 

 / ( 2/2004( المتخذ بالجلسة رقم )18/2/2004وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم )م هــ ز

والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة  21/4/2004المنعقدة بتاريخ 

  5/5/2004لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس االمة بتاريخ 

 ات المصلحة العامةولمقتضي 

 قرر

 المادة االولى

( من )ثانيا( السفن الخشبية والفيبرجالس من المادة االولى من القرار رقم 2تستبدل الفقرة )ج( من البند رقم )

 لتكون نصها على النحو التالي  128/2113

 ليخ 81اال يزيد عدد الشباك الخيشومية على 

 المادة الثانية

لتكون  128/2113بند  ثالثا القوارب الفيبرجالس من المادة االولى من القرار رقم تستبدل الفقرة )ج( من ال

 نصها على النحو التالي 

 ليخ 41اال يزيد عدد الشباك الخيشومية على 

 المادة الثالثة

 وينشر في الجريدة الرسمية –ويعمل به من تاريخ صدوره  –على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار 

 ي الصباح فهد سالم العل

 رئيس مجلس االدارة

 المدير العام     
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في شأن منع الصيد في بعض المناطق 2004لسنة 1016قرار رقم 

 (2005لسنة  667معدل بالقرار ) بالمياه اإلقليمية الكويتية

 . مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  بشأن حماية الثروة السمكية .  1980 لسنة 46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  المعدل  -بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

  . 1988لسنة  9بالرسوم بالقانون رقم 

  (لسنة  21وعلى القانون رقم )(  16بإنشاء الهيئة العامة للبيئة والمعدل بالقانون رقم )  1995

 .  1996لسنة 

  في شأن تحديد عرض البحر اإلقليمي لدولة الكويت .  1967ديسمبر  17وعلى المرسوم الصادر في 

  (لسنة  22وعلى القرار الوزاري رقم )في شأن منع سفن الصيد التي تستعمل وسائل حديثة  1981

 في ممارسة عمليات الصيد في بعض المناطق في المياه اإلقليمية الكويتية . 

 في شأن منع الصيد  1983( لسنة  10ر وزير األشغال رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ) وعلى قرا

 في بعض المناطق بالمياه اإلقليمية الكويتية . 

  ( لسنة  11وعلى قرار وزير األشغال رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )في شأن منع الصيد  1983

 لمسافة ثالثة أميال من السواحل الكويتية . 

 بشأن  1990( لسنة  53المدير العام رقم )  –وزير األشغال رئيس مجلس إدارة الهيئة  وعلى قرار

 منع الصيد في المنطقة الواقعة بين جزيرة بوبيان وجزيرة وربة . 

  ( لسنة  1835وعلى قرار وزير الداخلية رقم )بشأن تحديد المناطق المحظور اإلقامة  2002

 والتواجد فيها . 

 المنعقده بتاريخ  2/2004المتخذ بجلسته رقم  22/2/2004رة الهيئة رقم وعلى قرار مجلس إدا

والمعتمده من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس  21/4/2004

 – 10/342على كتابه رقم  9/10/2004الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس األمة بتاريخ 

  . 11/10/2004المؤرخ  8953

 ا تقتضيه المصلحه العامه . وبناء على م 

 قرر 

 (  1) مادة 

تمنع منعا باتا سفن وقوارب الصيد من ممارسة الصيد في منطقة جون الكويت المنطقة الواقعة بين الخط الواصل 

 N 29 21 00 E 48( إلى رأس األرض بإحداثيات ( N 25 08 29 E 49 16 00من جزيرة فيلكا باإلحداثيات 

( إلى رأس البرشة في جزيرة بوبيان ( N 29 29 00 E 48 15 00رة فيلكا بإحداثيات ( غربا ومن جزي(01 06

 وكذلك خور الصبية لتشمل جون الكويت بأكمله . ( N 29 30 05 E 48 10 03 )بإحداثيات 

 (  2) مادة 

اية المنطقة تمنع منعا باتا سفن وقوارب الصيد من ممارسة الصيد في المنطقة التي تبدأ من خور عبدهللا حتى نه

 الواقعة بين جزيرتي وربة وبوبيان واليسمح بأعمال الصيد في أي من هذه المناطق إال بقرار من الهيئة . 

 ( 3) مادة 
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تمنع منعا باتا سفن وقوارب الصيد من ممارسة الصيد لمسافة ثالثة أميال من جميع السواحل والجزر الكويتية 

 ناطق إال بقرار من الهيئة . واليسمح بأعمال الصيد في أي من هذه الم

 (  4) مادة 

مع عدم اإلخالل بأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار يشترط للقيام بأعمال الصيد وفقا الحكامها التقيد 

بالقرارات الصادرة من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بشأن المناطق المحددة لألغراض األمنية 

 نشأت النفطية والممرات المالحية والمحميات الطبيعية وحماية البيئة . والعسكرية والم

 (5) مادة 

 1981لسنة  46في حالة مخالفة أحكام هذا القرار تطبق بشأن المخالفة األحكام الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 

 المشار اليه . 

 (6) مادة 

,  11/1983,  22/1981ة في القرارات أرقام ) تحل األحكام الواردة في هذا القرار محل األحكام الوارد

 .  ( المشار إليها 53/1991,  11/1983

 (  7) مادة 

 .  تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره -على المختصين كل فيما يخصه 

 فهد سالم العلي الصباح 

 رئيس مجلس اإلدارة

 المدير العام 
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بشأن تنظيم نشاط و طرق الصيد و  2004( لسنة 1057القرار رقم )

 زراعة األسماك و األحياء البحرية بالمياه األقليمية

  رئيس مجلس اإلدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  في شأن حماية الثروة السمكية . 1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94انون رقم وعلى الق

 . 1988لسنة  9والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 

  في شأن سفن الصيد األجنبية . 1980لسنة  19وعلى قرار وزير األشغال العامة رقم 

  الجديدة وزراعة في شأن طرق الصيد  1980لسنة  21وعلى قرار وزير األشغال العامة رقم

 األسماك واألحياء المائية .

  في شأن منع استعمال الوسائل الحديثة في  1981لسنة  22وعلى قرار وزير األشغال العامة

 عمليات الصيد داخل المناطق المنصوص عليها بالقرار .

  في شأن منع  1983لسنة  10رئيس مجلس اإلدارة رقم  –وعلى قرار وزير األشغال العامة

 في بعض المناطق بالمياه اإلقليمية الكويتية . الصيد

  في شأن منع  1983لسنة  11رئيس مجلس اإلدارة رقم  –وعلى قرار وزير األشغال العامة

 الصيد لمسافة ثالثة أميال من جميع السواحل الكويتية .

  في شأن منع سفن  1984لسنة  5رئيس مجلس اإلدارة رقم  –وعلى قرار وزير األشغال العامة

الصيد ذات المحركات عالية القدرة والمجهزة بأدوات ومعدات ووسائل الصيد الحديثة أو المزودة 

بالشباك التي ال تستخدمها سفن الصيد التقليدية من ممارسة عمليات صيد األسماك واألسماك 

 واألحياء البحرية في المياه اإلقليمية الكويتية لغرض التجارة .

 في شأن منع الصيد  1990لسنة  53المدير العام رقم  –الهيئة  وعلى قرار رئيس مجلس إدارة

 في المنطقة الواقعة بين جزيرة بوبيان وجزيرة وربه .

  في شأن تحديد  1992لسنة  33المدير العام رقم  –وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة

 فتحات شباك صيد األسماك والربيان .

  في شأن السماح  1996لسنة  219مدير العام رقم ال –وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة

 لشركات الصيد الوطنية باستيراد وتصدير الربيان الطازج وتسويقه بالبالد طوال العام .

  بشأن تنظيم  2003لسنة  128المدير العام رقم  –وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة

 وتحديد أطوال وقدرات سفن الصيد .

 في شأن منع الصيد  2004لسنة  8المدير العام رقم  –رة الهيئة وعلى قرار رئيس مجلس إدا

 باستخدام بعض أنواع الشباك وأدوات ووسائل الصيد في المياه اإلقليمية الكويتية .

  بتاريخ  2/2004المتخذ بالجلسة رقم  20/2/2004وعلى قرار مجلس اإلدارة رقم

ووزير الدولة لشئون مجلس  والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء 21/4/2004

 8951 -10/342بكتابة رقم  9/10/2004الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس األمة بتاريخ 

 . 11/10/2004المؤرخ 

 . ولمقتضيات المصلحة العامة 

 قرر

 مادة أولى
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ة العامة مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن يمنع دون ترخيص أو إذن مسبق من الهيئ

 لشئون الزراعة والثروة السمكية القيام باألعمال التالية :

قيام سفن الصيد األجنبية بالصيد بالمياه اإلقليمية الكويتية إجراء عمليات المسح البحري لجمع العينات  .1

بغرض الدراسة والبحث وتقييم المخزون السمكي باستخدام معدات وأدوات الصيد بواسطة المعاهد 

 العلمية الوطنية أو السفن األجنبية . والمؤسسات

 الصيد في جون الكويت والمناطق المحظور الصيد بها .  .2

 استعمال أو تجربة طرق ومعدات صيد جديدة لم تستعمل من قبل في البالد . .3

 استعمال معدات وأدوات ووسائل صيد غير مصرح بها . .4

 األحياء المائية .إنشاء مزارع أو مفرخات بحرية الستزراع األسماك والربيان و .5

 استعمال أو تجربة طرق جديدة لتربية األسماك واألحياء البحرية األخرى . .6

 Exotic Fish )  استزراع أسماك غير مستوطنة ) أسماك دخيل .7

استزراع األسماك والقشريات واألحياء المائية المستوطنة والمحورة وراثيا وإجراء التجارب  .8

 والدراسات العلمية عليها .

 قواقع والقشريات واألحياء البحرية من السواحل الكويتية .جمع ال .9

تنظيم مسابقات صيد األسماك واألحياء البحرية األخرى والغوص لجمع محار اللؤلؤ بالمياه اإلقليمية  .11

 الكويتية من قبل األندية الرياضية والهيئات االجتماعية الكويتية األخرى .

 اهها .إنشاء الشعاب المرجانية الصناعية أو أشب .11

 القراقير ( –الشباك الخيشومية  –استيراد معدات وأدوات الصيد ) شباك الجر  .12

تصدير الربيان المحلي واعادة تصدير الربيان المستورد بصورة مصنعة للخارج واستيراد األسماك  .13

 والربيان بكافة صوره الطازجة والمصنعة .

ألطوار البالغة سواء المصادة أو استيراد وتصدير بيض ويرقات األسماك والقشريات الحية وا .14

 المستزرعة منها ألغراض التربية واستزراع األسماك والبحث والدراسة .

 استيراد وتصدير اسماك الزينة . .15

استيراد وتصدير وتصنيع األعالف السمكية واستخدام إضافات األعالف والهرمونات في تربية  .16

 واستزراع األسماك والقشريات .

 األسماك والربيان واألحياء البحرية األخرى .إقامة مصانع لتصنيع  .17

 تصدير األسماك المستزرعة محليا . .18

 تصدير األحياء البحرية الحية أو المجففة أو أجزاء منها ) زعانف أسماك القرش (. .19

 

 مادة ثانية

د في حالة مخالفة أحكام المادة األولى من هذا القرار يتم ضبط معدات وأدوات وسفن وقوارب ووسائل الصي

 المشار إليه .   1981لسنة  46واألحياء المائية ويطبق بشأن المخالفة األحكام الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 

 مادة ثالثة

 1981لسنة  21و  1981لسنة  19تحل األحكام الواردة في هذا القرار محل األحكام الواردة في القرارات أرقام 

 المشار إليها . 1981لسنة  22و
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 ةمادة رابع

 . تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية  ويعمل به من تاريخ نشره –على المختصين كل فيما يخصه 

 فهد سالم العلي الصباح 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام
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 60 (134/2008بشأن تسويق الروبيان و األسماك )معدل بالقرار  2005( لسنة 8القرار رقم )

 69رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 4/1/2115التاريخ : 

)معدل بالقرار  اكبشأن تسويق الروبيان و األسم 2005( لسنة 8القرار رقم )

134/2008) 

 رئيس مجلس اإلدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية

  في شأن حماية الثروة السمكية. 1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  بإنشاء الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .1988لسنة  9والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 

  بشأن السماح 1996( لسنة 219المدير العام رقم ) –و على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة

 لشركات الصيد الوطنية بإستيراد و تصدير الروبيان الطازج و تسويقه بالبالد طوال العام.

 ( لسنة 551و على قرار مدير عام الهيئة رقم )السماح لمصنع فيلكا لألسماك بإعادة بشأن  2002

 تصدير الروبيان المستورد فقط طوال العام.

 ( لسنة 719و على قرار مدير عام الهيئة رقم )بشأن السماح لشركات األسماك الوطنية  2003

 المحلية بتصدير شحنات من الروبيان المجمد خالل فترة حظر صيده.

 ( المنعقد بتاريخ 2/2004و على محضر إجتماع مجلس اإلدارة رقم )و المعتمدة  21/4/2004

 9/10/2004من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس األمة بتاريخ 

 .11/10/2004( المؤرخ 8951 – 10/342بكتابة رقم )

 و لمقتضيات المصلحة العامة 

 قـــــرر

 مادة أولى

هذا الشأن يجب على الشركات و الؤسسات و كصانع األسماك مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين المعمول بها في 

الوطنية التي ترغب في استيراد األسماك و الروبيان و األحياء البحرية األخرى الحصول على أذن استيراد 

 مسبق من الهيئة.

ل ويجوز للهيئة في مواسم حظر صيد الروبيان و األسماك إن تحدد الجهات المسموح لها باإلستيراد من خال

 القرارات الصادرة بهذا الشأن.

 مادة ثانية

الشركة الوطنية لألسماك بتصدير  –يسمح لشركتي األسماك الوطنية الكويتية )شركة األسماك الكويتية المتحدة 

% من إجمال إنتاج الربيان المصاد  بواسطة سفن الصيد التابعة للشركتين مجمدا للخارج طوال موسم الصيد 35

 و ذلك بعد الحصول على إذن تصدير مسبق من الهيئة . رة الحظر الموسمية فقطو حتى إنتهاء فت

 مادة ثالثة

يجوز لشركة األسماك الكويتية المتحدة و الشركة الوطنية لألسماك و مصنع فيلكا لألسماك إعادة تصدير الربيان 

دارة العامة للجمارك وفق % من إجمالي الكميات المستوردة و المسجلة في مستندات اإل 51المستورد في حدود 

 الشروط التالية :



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 61 (134/2008بشأن تسويق الروبيان و األسماك )معدل بالقرار  2005( لسنة 8القرار رقم )

أن يتم إعادة تصنيع و تجميد و تجهيز و تعبئة الربيان المستورد المراد إعادة تصديره داخل دولة  - أ

الكويت و يستثني من ذلك الربيان المستورد المجهز و المعبأ مجمدا بالخارج فيجوز إعادة تصديره 

 بحالته.

%( من إجمالي الكميات المستوردة و 51مسموح بإعادة تصديره عن )إال تتجاوز كميات الربيان ال - ب

 المسجلة في مستندات اإلدارة العامة للجمارك.

أن تلتزم الشركات المصدرة للربيام المستورد بوضع ملصق ببيانات الشحنة يشتمل على كافة البيانات  - ت

 و دولة المنشأ.

 مادة رابعة

انع األسماك بدولة الكويت تصدير األسماك سواء المحلية أو يحظر على جميع الشركات و المؤسسات و مص

%( من األسماك المستزرعة لديها 51المستورد إلى الخارج بإستثناء شركة بوبيان لألسماك يسمح لها بتصدير )

فقط و ذلك طبقا لما هو ثابت بدفاتر و سجالت قطاع شئون الثروة السمكية سواء مبردة أو مجمدة طوال العام مع 

 لتزام الشركة بوضع ملصق ببيانات الشحنة بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة.اإل

 مادة خامسة

للتعديل الدوري وفقا لما تقرره الهيئة العامة لشئون الزراعة  –تخضع النسب المنصوص عليها في المواد السابقة 

ا تمليه وقائع و متطلبات السوق و الثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات الرسمية األخرى بالدولة على ضوء م

 المحلي و حماية المستهلكين.

 مادة سادسة

 تلتزم الشركات العاملة في تصنيع األسماك و الربيان بتطبيق القواعد البيئية في صرف مخلفات التصنيع.

 مادة سابعة

( لسنة 551, ) 1996 ( لسنة219تحل األحكام الواردة في هذا القرار محل األحكام الواردة في القرارات ارقام )

 .2113( لسنة 719, ) 2112

 مادة ثامنة 

 1981( لسنة  46في حالة مخالفة األحكام الواردة في هذا القرار يطبق بشأنها أحكام  المرسوم بالقانون رقم ) 

 المشار إليه . 

 مادة تاسعة

 مل به من تاريخ نشرهوينشر في الجريدة الرسمية ويع –على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار 

 فهد سالم العلي الصباح 

 رئيس مجلس اإلدارة

 المدير العام

 

  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 62 في شأن الحظر المؤقت لإلستيراد الروبيان من دولة فنزويال 2005( لسنة 246القرار رقم )

 1239قم المرجع : هـ ز / م.ع/ ر

 31/3/2115التاريخ : 

في شأن الحظر المؤقت لإلستيراد  2005( لسنة 246القرار رقم )

 الروبيان من دولة فنزويال

 رئيس مجلس اإلدارة

 لزراعة والثروة السمكيةمدير عام الهيئة العامة لشؤن ا

   في شأن حماية الثروة السمكية. 1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

   والمعدل  ةبإنشاء الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكي 1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .1988لسنة  9بالمرسوم بقانون رقم 

 ( لسنة 297و على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )بإصدار الئحة نظام الحجر  2001

 البيطري بدولة الكويت.

 ( لسنة  8و على قرار الهيئة  رقم )بشأن تسويق الربيان و األسماك. 2005 

 ناء على المعلومات الواردة من المكتب الدولي لألوبئة التابع لمنظمة العالمية للصحة الحيوانية و و ب

 في الربيان بدولة فنزويال. Taura Syndromeالتي تفيد تفشي مرض متالزمة تايورا 

 . و بناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية 

 و لمقتضيات المصلحة العامة 

 ـررقــ

 مادة أولى

 يحظر مؤقتا إستيراد الربيان الحي و الطازج و المجمد  من دولة فنزويال لحين إشعار أخر.

 مادة ثانية

و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة تنفيذ هذا القرار   -كل فيما يخصه   –اإلختصاص  جميع الجهاتعلى 

 الرسمية.

 فهد سالم العلي الصباح 

 رئيس مجلس اإلدارة

 مدير العامال

 

 

  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 63 بشأن منح تراخيص مزاولة نشاط  اإلستزراع السمكي في القسائم الزراعية 2005( لسنة  293القرار رقم )

 1447رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 9/4/2115التاريخ : 

بشأن منح تراخيص مزاولة نشاط   2005( لسنة  329القرار رقم )

 في القسائم الزراعية اإلستزراع السمكي

 رئيس مجلس اإلدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية

   في شأن حماية الثروة السمكية. 1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

   والمعدل  بإنشاء الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية 1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .1988لسنة  9بالمرسوم بقانون رقم 

 ( لسنة 657و على قرار رقم )بتنظيم العالقة بين الهيئة و حائزي القسائم الزراعية و  2003

 تعديالته.

  ( المنعقدة بتاريخ  5/2004( المتخذ بالجلسة رقم )36الهيئة رقم)إدارة على قرار مجلس و

الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس  م و المعتمد من معالي نائب رئيس مجلس 6/10/2004

( المؤرخ 2387م بكتابة رقم ) 19/3/2005الوزراء و وزير الدولة لشئون مجلس األمة بتاريخ 

 م 21/3/2005

  و لمقتضيات المصلحة العامة 

 قــــرر

 مادة أولى

الزراعية , يجب على حائزي القسائم الزراعية الراغبين في إقامة مزارع اإلستزراع السمكي في القسائم 

و الحصول على ترخيص وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض لدى قطاع الثروة النباتية )إدارة القسائم الزراعية ( , 

 ذلك طبقا للشروط التالية:

 أن يقدم طلبا للهيئة للحصول على موافقة بإقامة المزرعة السمكية. .1

خدامها لغير أغراض الزراعة % المسموح بإست11أن تكون المزرعة السمكية في حدود نسبة ال  .2

 بالقسيمة الزراعية.

 متر مربع. 511أن ال تقل المساحة المخصصة للمزرعة السمكية عن  .3

 اإللتزام بالمواصفات الفنية و اإلنشائية المعتمدة من الهيئة. .4

 التقيد بمواصفات الجودة في المياه المستخدمة لتربية األسماك في المزرعة . .5

 ي تصدرها الهيئة في هذا الشأن مستقبال.اإللتزام بالقرارات الت .6

و على موظفي الهيئة النختصيين التاكد من توافر هذه الشروط قبل منح الترخيص , و لهم حق دخول المزارع 

 السمكية في القسائم الزراعية و التفتيش عليها بصفة دورية للتأكد من اإللتزام بتطبيقها.

 ثانيةمادة 

صرف مياه المزرعة السمكية في ري الزراعات النباتية , و يمنع صرف أو نقل يلتزم المرخص له بإستخدام و 

 هذه المياه خارج  نطاق القسيمة الزراعية.

 ثالثةمادة 



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 64 اإلستزراع السمكي في القسائم الزراعيةبشأن منح تراخيص مزاولة نشاط   2005( لسنة  293القرار رقم )

أو إلى مياه أحواض المزرعة السمكية إال عالف األيمنع إضافة أي ادوية أو هرمونات أو إضافات أعالف إلى 

 تحت إشرافها.بأذن مسبق من اإلدارة المختصة بالهيئة و 

 مادة رابعة 

هيئة , و يمنع أستخدام يلتزم المرخص له بإستخدام األعالف السمكية المصرح بها من اإلدارة المختصة بال

 المخالفات النباتية أو الحيوانية في تغذية األسماك.

 مادة خامسة

 صة بالهيئة .يحظر إدخال و أستزراع أنواع جديدة من األسماك إال بإذن مسبق من اإلدارة المخت

 مادة سادسة

على المرخص له إخطار الهيئة في حالة وجود اعراض ألي إصابة باألمراض في المزرعة السمكية لتتولى 

حتى يتم التخلص إتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة و التي قد تشمل إغالق المزرعة السمكية أو أيقاف نشاطها 

لى المرض , و في هذه الحالة ال يسمح للمزرعة بمزاولة نشاطها من األسماك المصابة أو النافقة و القضاء ع

 مرة اخرى إال بعد الكشف عليها و التأكد من خلوها من المراض .

 مادة سابعة

للهيئة سحب الترخيص , و إيقاف نشاط المزرعة السمكية في حالة عدم تقيد المرخص له بأحكام هذا القرار , و 

السمكي في القسائم الزراعية الواردة في القوانين و اللوائح و القرارات بالمواصفات الخاصة باإلستزراع 

 المنظمة لمزاولة هذا النشاط.

 مادة ثامنة

 على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار , وينشر في الجريدة الرسمية و يعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.

 فهد سالم العلي الصباح 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 العام  المدير
 

  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 65 بشأن منع منح تراخيص حظور جديدة2005( لسنة 420قرار رقم )

 2231رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 28/5/2115التاريخ : 

 بشأن منع منح تراخيص حظور جديدة 2005لسنة  (420)قرار رقم 

 رئيس مجلس االدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. 

  وة السمكية . بشأن حماية الثر 1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  المعدل  -بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

  . 1988لسنة  9بالرسوم بالقانون رقم 

  ( المنعقد بتاريخ  2004/  2 – 42( المتخذ باجتماعه رقم )  1192وعلى القرار الوزارى رقم )

ظور فى البالد وحث الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة ازمة إلزالة كافة الح 29/9/2004

 السمكية العمل على متابعة الموضوع ومنع إقامة أي حظور جديدة . 

  وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون

التي يختص بها الوزير  م بتفويضنا فى إصدار القرارات 2001لسنة  104مجلس األمة رقم 

 في شأن حماية الثروة السمكية .  1980لسنة  46المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 

  م بشأن تنظيم وتحديد اطوال وقدرات سفن الصيد . 2003لسنة  128وعلى قرارنا رقم  

  يخ ( المنعقدة بتار 2003/  4المتخذ في جلسته رقم )  24وعلى قرار مجلس اإلدارة رقم

م والمعتمد بكتاب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس  2/7/2003

 م .  2003/  12/  16الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس األمة بتاريخ 

  م بشأن وقف إصدار تراخيص  2001( لسنة  180المدير العام رقم )  –وعلى رئيس مجلس اإلدارة

 إقامة حظور جديدة 

 ات المصلحة العامة . ولمقتضي 

 قرر 

 مادة أولي 

 يمنع منح أي ترخيص إلقامة أي حظور جديدة في البالد . 

 مادة ثانية 

ويعمل به من  –وينشر في الجريدة الرسمية  –على الجميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار 

 تاريخ نشره ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة . 

 العلي الصباح فهد سالم 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام 

  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 66 بشأن دمج التراخيص 2005( لسنة 437القرار رقم )

 2321م ع /  رقم المرجع : هـ ز /

 31/5/2115تاريخ : ال

 بشأن دمج التراخيص 2005( لسنة 437القرار رقم )

 رئيس مجلس االدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

   في شأن حماية الثروة السمكية. 1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

   والمعدل  بإنشاء الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية 1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .1988لسنة  9انون رقم بالمرسوم بق

  و على قرار نائب رئيس مجس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون

بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها وزير  2001لسنة  104مجلس األمة رقم 

 .في شأن حماية الثروة السمكية 1980لسنة  46نون رقم المرسوم بالقاالمنصوص عليها في 

 ( لسنة 128و على القرار رقم)بالقرار رقم ) و المعدل  23/2/2003م الصادر بتاريخ 2003

 م بشأن تعديل كمية اليخ.2004( لسنة 462

 ( 2/2005( المتخذ بالجلسة رقم )22/2/2005الهيئة رقم ) م هـ ز إدارة  و على قرار مجلس

م و المعتمدة من معالي / نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدولة  7/5/2005المنعقد بتاريخ 

 م. 21/5/2005لشئون مجلس األمة بتاريخ 

 .و لمقتضيات المصلحة العامة 

 قـــــرر

 مادة أولي 

( تراخيص سارية المفعول من قوارب الفيبرجالس 11لعاملين في مهنة الصيد بدمج )يسمح لكل من يرغب من ا

مقابل إصدار ترخيص لسفينة خشبية واحدة تعمل في صيد األسماك الزعنفية بالليخ أو القرقور وفي هذه الحالة 

 تلغى التراخيص التي تم دمجها.

 مادة الثانية

في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ هذا القرار و ينشر  على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ

 نشره و يلغي كل من يخالفه من القرارات السابقة.

 فهد سالم العلي الصباح 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام 

 

 

  



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 67 31/12/2005بشأن منح مهلة للتصرف بشباك أحادية الشعيرة حتى  2005( لسنة 443القرار رقم )

 2369رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 1/6/2115التاريخ : 

تصرف بشباك أحادية بشأن منح مهلة لل 2005( لسنة 443القرار رقم )

 31/12/2005حتى  الشعيرة

 رئيس مجلس االدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

   في شأن حماية الثروة السمكية. 1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

   والمعدل  بإنشاء الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية 1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .1988لسنة  9بالمرسوم بقانون رقم 

 ون و على قرار نائب رئيس مجس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئ

بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها وزير  2001لسنة  104مجلس األمة رقم 

 .في شأن حماية الثروة السمكية 1980لسنة  46المرسوم بالقانون رقم المنصوص عليها في 

 ( لسنة 8و على قرارنا رقم )بعض انواع الشباك و أدوات  بشأن منع الصيد بإستخدام2004

 ووسائل الصيد في المياه اإلقليمية الكويتية.

 ( لسنة 430على قرارنا رقم )بشأن منح مهلة للتصرف بشباك الصيد أحادي الشعيرة حتى  2004

30/6/2004. 

 (المنعقد بتاريخ 2/2005( المتخذ في جلسته رقم )21و على قرار مجلس اإلدارة رقم )

من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس األمة  و المعتمد 7/5/2005

 .21/5/2005بتاريخ 

 .و لمقتضيات المصلحة العامة 

 قــــرر

 المـــادة أولى

يمنح صيادي األسماك و شركات و معارض معدات الصيد بدولة الكويت مهلة لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 

( من المادة 11د أحادية الشعيرة و المحظور إستخدامها وفقا للبند )في شباك الصيم للتصرف  31/12/2115

بشأن منع الصيد بإستخدام بعض أنواع الشباك و أدوات ووسائل الصيد في  2114( لسنة 8األولى من القرار )

 المياه األقليمية الكويتية.

 المـــادة ثانية

 دة الرسمية .و ينشر في الجري –على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار 

 فهد سالم العلي الصباح 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام
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 1447رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 1/1/2115التاريخ : 

بتعديل بعض نصوص مواد القرار رقم ) 2005( لسنة  667قرار رقم ) 

في شأن منع الصيد في بعض المناطق بالمياه  2004( لسنة  1016

 اإلقليمية الكويتية 

 رئيس مجلس اإلدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. 
  بشأن حماية الثروة السمكية .  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  المعدل  -بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

  . 1988لسنة  9نون رقم بالرسوم بالقا

  ( لسنة  1016وعلى قرارنا رقم )في شأن من الصيد في  6/11/2004الصادر بتاريخ  2004

 بعض المناطق بالمياه اإلقليمية الكويتية . 

  ( المنعقده  3/2005( المتخذ بجلسته رقم )  27/3/2005وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )

معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس والمعتمده من  5/7/2005بتاريخ 

  . 18/7/2005الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس األمة بتاريخ 

  . وبناء على ما تقتضيه المصلحه العامه 

 قرر
 مادة أولى

في شأن من  6/11/2114الصادر بتاريخ  2114( لسنة  1116يستبدل نص المادة األولى من قرارنا رقم ) 

  -لصيد في بعض المناطق بالمياه اإلقليمية الكويتية بالنص التالي :ا

تمنع منعا باتا سفن وقوارب الصيد من ممارسة الصيد في منطقة جون الكويت المنطقة الواقعة بين الخط  

 الواصل من جزيرة فيلكا باإلحداثيات 

N 29 25 80 E 48 16 20 ) إلى رأس األرض بإحداثيات ) 

( N 29 21 00 E 48 06 00 ) غربا ومن جزيرة فيلكا بإحداثيات 

( N 29 28 26 E 48 18 70 ) إلى رأس البرشة في جزيرة بوبيان بإحداثيات 

( N 29 35 00 E 48 12 00) وكذلك خور الصبية لتشمل جون الكويت بأكمله. 

 مادة ثانية

 -كما يلي :برقم ثالثة مكرر نصها  2114( لسنة  1116تضاف مادة جديدة للقرار رقم ) 

يسمح لقوارب النزهة ) الحداقة ( بممارسة الصيد في المناطق المنصوص عليها بالمادة األولى والثانية والثالثة 

 من هذا القرار شريطة استخدام الخيط والسنارة فقط مع مراعاة التقيد باحكام المادة الرابعة من هذا القرار . 

 مادة ثالثة

 .  وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره -تنفيذ هذا القرار  -صه على الجميع الجهات كل فيما يخ

 فهد سالم العلي الصباح 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام 
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 3715م ع /  رقم المرجع : هـ ز /

 18/7/2116تاريخ : ال

بشأن ممارسة صيد الميد ابتداء  2006( لسنة  868رقم ) إداري قرار 

داخل منطقة من رأس الحمار و حول جزيرة مسكان و فيلكا و عوهة 

 الثالث أميال من هذه الجزر

 رئيس مجلس اإلدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. 
  بشأن حماية الثروة السمكية .  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  المعدل  -بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

  . 1988لسنة  9بالرسوم بالقانون رقم 

  ( لسنة  1016وعلى قرار رقم )في شأن من الصيد في بعض المناطق بالمياه اإلقليمية  2004

 الكويتية . 

 الواردة بالبند السابق.بتعديل بعض نصوص مواد القرار  م2005( لسنة 667قرار رقم )ال و على 

 ( لسنة 294و على القرار رقم )م بشان السماح بصيد الميد بالمياه األقليمية الكويتية.2005 

 . و بناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية 

 مة.و لمقتضيات المصلحة العا 

 قــــرر

 المادة أولى
من رأس الحمار و حول جزيرة مسكان و فبلكا و عوهة داخل منطقة الثالث أميال من  يسمح بصيد الميد إمتدادا

 هذه الجزر وفقا للشروط التالية:

 يمنح مالك الطراد ترخيص مؤقت لصيد الميد محدد فيه أسماء العاملين على الطراد. .1

 عة الرابعة صباحا و حتى الساعة الثالثة عصرا.يحدد وقت الصيد ليكون من السا .2

يمنح صاحب الترخيص إذن خروج ودخول من مركز الشرق الرقابي , مع التزامه بتزويد المراكز  .3

 بكميات األسماك التي تم صيدها .

تقيد صاحب الترخيص و إلتزامه بالقرارات الصادرة منالوزارات و الهيئات و الجهات الحكومية بشأن  .4

المحددة لألغراض األمنية و العسكرية و المنشأت النفطية و الممرات المالحية و المحميات المناطق 

 الطبيعية و حماية البيئة.

 المادة الثانية 

في حالة مخالفة أحكام هذا القرار يتم سحب الترخيص المؤقت و تطبق بشأن المخالفات أحكام المرسوم بالقانون 

 ة الثروة السمكية.م في شأن حماي 1981( لسنة 46رقم )

 المادة الثالثة

 ويعمل به من تاريخ صدوره –و ينشر في الجريدة الرسمية  –على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار 

 جاسم محمد حبيب البدر

 رئيس مجلس االدارة 

 المدير العام
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 1619م ع /  رقم المرجع : هـ ز /

 1/5/2117تاريخ : ال

بشأن حظر جمع محار اللؤلؤ في المياه  2007 ( لسنة 338قرار رقم ) 

 اإلقليمية الكويتية 

 رئيس مجلس اإلدارة

  مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

  بشأن حماية الثروة السمكية .  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  المعدل  -العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  بإنشاء الهيئة 1983لسنة  94وعلى القانون رقم

  . 1988لسنة  9بالرسوم بالقانون رقم 

  ( لسنة  1000وعلى القرار رقم )بشأن تنظيم صيد محار اللؤلؤ في المياه اإلقليمية الكويتية  2003

 . 

  ( لسنة  1057وعلى القرار رقم )في شان تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة األسماك  2004

 الحياء البحرية بالمياه اإلقليمية الكويتية . وا

  ( لسنة  1وعلى القرار الوزاري رقم )بتفويضنا في اختصاصات الوزير المنصوص عليها  2006

 في شأن حماية الثروة السمكية .  1980( لسنة  46بالقانون رقم ) 

  . وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية 

  . ولمقتضيات المصلحه العامة 

 قرر 

 مادة أولي 

 يحظر مؤقتا جمع محار اللؤلؤ في المياه اإلقليمية الكويتية وحتى إشعار أخر . 

 مادة ثانية 

يقوم قطاع شئون الثروة السمكية بالهيئة بالتنسيق مع اإلدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة 

 جاء بهذا القرار . على مدي االلتزام بما 

 مادة ثالثة 

 1981( لسنة  46يطبق في شأن المخالفين لهذا القرار العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ) 

 في شأن حماية الثروة السمكية والقرارات المكملة له . 

 مادة رابعة 

 1/5/2117لرسمية ويعمل به اعتبارا من وينشر في الجريدة ا –على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار 

 ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة .  –

 جاسم محمد حبيب البدر 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام 
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 2477رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 14/4/2117التاريخ : 

 158من القرار رقم  اخامسبتعديل البند  2007( لسنة 590القرار رقم ) 

 2004( لسنة 440الخاص بتعديل بعض بنود القرار رقم ) 2007 لسنة

 بقيمة النوعيات مقابل اإلنتفاع بالخدمات التي تقدمها الهيئة

 رئيس مجلس اإلداره

 المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  ة السمكية.في شأن حماية الثرو 1980لسنه  46بعد اإلطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .1988لسنة  9والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 

 ( لسنة 158و على قرارنا رقم )( لسنة 440الخاص بتعديل بعض بنود القرار رقم ) 2006

 مات التي تقدمها الهيئة.الخاص بقيمة النوعيات مقابل اإلنتفاع بالخد 2004

 ( المنعقد بتاريخ 2/2007و محضر إجتماع  مجلس إدارة الهيئة رقم )و  16/5/2007

 .1/7/2007المعتمدة من معالي وزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ 

 .و لمقتضيات المصلحة العامة 

 قــــــــــــــــــــــرر

 مادة أولى

بشأن تعديل بعض  18/2/2116الصادر بتاريخ  2116(لسنة 158يعدل البند خامسا من القرار رقم )

الخاص بقيمة النوعيات و مقابل اإلنتفاع بالخدمات التي تقدمها  2114( لسنة 441بنود القرار رقم )

 الهيئة بحيث يصبح كالتالي:

 قطاع الثروة السمكية:

( الوارد بالبند ثانيا من 6صفحة )( بشان غرامة التاخير عن تجديد الرخص 15يعدل البند رقم ) خامسا:

لقطاع الثروة السمكية   2117( لسنة 158و المعدل بالقرار رقم ) 2114( لسنة 441القرار رقم )

 بحيث يصبح كاألتي:

 القيمة نوع الخدمة م

غرامة تاخير عن تجديد الترخيص بعد مرور  15

 ( يوم من تاريخ إنتهائه:31)

 السنة األولى -1

 السنة الثانية -2

 ثةالسنة الثال -3

د.ك عن كل سنة تاخير تزيد  11يتم دفع قيمة 

 مدتها عن السنة الثالثة

 

 

 د.ك 11

 د.ك 21

 د.ك 41
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 مادة ثانية

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و على جميع الجهات المختصة تنفيذه و ينشر في الجريدة الرسمية.

 جاسم محمد حبيب البدر 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام
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 796قم المرجع : هـ ز / م ع / ر

 19/2/2118التاريخ : 

بشأن السمسرة على األسماك  2008( لسنة 248القرار الوزاري رقم ) 

 و الروبيان

 وزير التجارة والصناعة

  بشان تنظيم تراخيص المحالت التجارية 1969لسنة  32بعد االطالع على القانون رقم 

  ن التجارة وتعديالته بإصدار قانو 1980لسنة  68وعلى القانون 

  بشان قمع الغش في المعامالت التجارية  2007لسنة  62وعلى القانون رقم 

  بشان وضع بيانات تجارية على السلع المستوردة  1988لسنة  4وعلى القرار الوزاري رقم

 والمنتجة محليا 

  وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل 

 وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة  

 ــــــــررقـــــــ

 مادة االولى

ال يجوز ممارسة اعمال السمسرة على االسماك والروبيان اال لألشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك من 

 وزارة التجارة والصناعة

 مادة الثانية

يجب على كل سمسار تسجيل اسمه وبياناته الخاصة بالسجل الخاص لدى مركز وزارة التجارة والصناعة كما 

كات الداللة والوسطاء و السماسره بعمل بطاقات هوية تعريفية لكل دالل يعمل لدي مكتب تلزم مكاتب وشر

 والشركة التابع لها وتكون معتمدة من قبل الوزارة وتكون معلقة بشكل واضح على صدر الدالل اثناء الحراج.

 مادة ثالثة

لك من الوزارة, و ال يستطيع يجوز للسمسار تكليف مساعد له للقيام بأعماله, بعد الحصول على تصريح بذ

مباشرة عمله اال بعد قيد اسمه بالسجل الخاص الوارد ذكره في المادة السابقة, و اذا كلف السمسار غيره للقيام 

بأعماله دون الحصول على تلك الموافقة يكون السمسار مسئوال عن أعمال مساعده كما لو كان هذا العمل قد 

ساعده متضامنين في المسئولية. كما يجوز للسمسار و نائبه ممارسة أعمال صدر منه هو, و يكون السمسار و م

 السمسرة في أي سوق من أسواق السمك بعد قيد اسماؤهما و بيانتهما لدى مركز الوزارة التابع له السوق.

 مادة رابعة

منشأ السمك و  يجب على الشركات و المؤسسات المستوردة لألسماك الطازجة تزويد مفتشي الوزارة بشهادة بلد

 بوصيلة الشحن و شهادة صحية لألسماك و الربيان المستزرع في حال ما طلب منهم ذلك.

 مادة خامسة

يجب على كل مكاتب السمسرة اصدار فواتير البيع لجميع المشترين مبين بها كمية و نوع وسعر و بلد منشأ 

 بيانات. السمك و يكون المكتب مسؤول مسؤولية تامة عما جاء بالفاتورة من
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 مادة سادسة

ال يجوز ممارسة أعمال السمسرة على األسماك و الروبيان المحلي و المستورد اال في األوقات التي يحددها ممثل 

 الوزارة بالتنسيق مع ادارة السوق.

 مادة سابعة

 ال يجوز للسمسار القيام باألعمال التالية: .1

 بيع األسماك أو الربيان خارج ساحة السوق. .2

مع أصحاب األسماك أو الروبيان أو أي أشخاص اخرين في عمليات المزايدة المصطنعة و المشاركة  .3

 رفع األسعار.

 السمسرة على أسماك خاصة به أو لحسابه. .4

 اعادة بيع األسماك أو الروبيان بعد اجراء عملية السمسرة. .5

 لمطاعماالتفاق على سعر معين بين الدالل و صاحب السمك و أصحاب البسطات و الشركات و ا .6

المماطلة في ارسال المزاد على أن تتم الترسية بعدد ثالثة أصوات بين الزيادة و األخرى و عدد خمس  .7

 أصوات على اخر سعر للمزاد.

 تكليف مساعدين له دون حصولهم على التصاريح االزمة. .8

صف األسماك بطريقة عشوائية بعضها فرق بعض و يجب عليه بنفس الوقت صف السمك بطريقة  .9

لية )كود بعد االخر( و يفرغ كافة كافة األسماك المراد السمسرة عليها على األرض بطريقة واضحة متتا

 للمستهلك.

 السمسرة على األسماك و الروبيان قبل التأكد من صالحيتهم. .11

 رفع السمك بعد أن يتم التحريج عليه. .11

 مادة ثامنة
 يحدد وزن األسماك في عملية السمسرة على األسماك كاالتي:

 كيلوجرام. 11عن  يقل كود الزبيدي ال .1

 كيلوجرام. 12ال يقل كود الشعوم و النويبي عن  .2

 كيلوجرام. 11ال يقل كود السمك المختلط "الخشرة" عن  .3

و يكون بيع الهامور و السبيطي و الشيم و النقرور و الحمراء و الصبور و األنواع األخرى حبة واحدة  .4

 حبات للحجم الوسط و أي عدد للحجم الصغير. 3 للكود للحجم الكبير و

كيلوجرام للسلة, و أيضا ال يقل وزن  23كما ال يقل وزن سلة الروبيان و الصبور و الميد و القبقب عن  .5

 كيلوجرام. 11سلة األنواع األخرى المختلطة "الخشرة" عن 

 مادة تاسعة
 التالية عند اجراء عملية السمسرة:توزع حصص الكميات الخاصة باألسماك و الروبيان وفقا للنسب 

 % للشركات و المطاعم.35 .1

 % ألصحاب البسطات.35 .2

 %للمستهلكين.30 .3

 مادة عاشرة

ال يجوز للبائع أو أصحاب البسطات أو المؤسسات و الشركات أو السمسار تخزين األسماك أو الروبيان الطازج 

 و المستورد بقصد االحتكار و رفع األسعار قصدا أو دون مبرر.

 مادة حادية عشرة

 في حال مخالفة السمسار للتعليمات الصادرة له و مخالفة ما جاء بالمواد السابقة تطبق العقوبات التالية:
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 التنبيه مع توقيعه على اقرار و تعهد في المرة االولى. -1

 عند المخالفة للمرة الثانية يتم سحب دفتر السمسرة ليوم واحد و بشكل فوري. -2

 تم سحب الترخيص و دفتر السمسرة لمدة أسبوع.في المرة الثالثة ي -3

 في المرة الرابعة يتم سحب الترخيص و دفتر السمسرة لمدة شهر. -4

 في المرة الخامسة يتم الغاء الترخيص و دفتر السمسرة. -5

 مادة ثانية عشرة

و لمدة  مع عدم االخالل بأي عقوبة منصوصة عليها قانونا, يجوز لمفتشي الوزارة اغالق البسطات بشكل فوري

 يوم واحد في الحاالت التالية:

 الغش في بلد منشأ السمك أو حقيقة و طبيعة حاله. .1

 بيع سمك فاسد أو تالف تلف ظاهري بين للعين المجردة. .2

 التعريش. .3

و في حال ارتكاب المخالفة مرة أخرى يتم االغالق بشكل فوري لمدة ثالثة أيام, و في حال تكرار المخالفة للمرة 

 االغالق لمدة أسبوع, و في المرة الرابعة يتم الغاء الترخيص التجاري بقرار وزاري. الثالثة يتم

 مادة ثالثة عشر

لمفتشي الوزارة الحق بمصادرة و اتالف السمك التالف تلف بين و تحرير محضر اتالف بذلك, و لهم الحق في 

 ا القرار.تطبيق العقوبات الواردة بالمادتين الحادية عشرة و الثانية عشرة من هذ

 مادة رابعة عشر

 على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 وزير التجارة و الصناعة

 فالح فهد الهاجري المهندس
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 1999رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 21/4/2118التاريخ : 

 بشأن تسويق الموارد السمكية  2008( لسنة 134القرار )

 رئيس مجلس اإلدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية

   في شأن حماية الثروة السمكية. 1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

   والمعدل  إنشاء الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكيةب 1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .1988لسنة  9بالمرسوم بقانون رقم 

  بشأن تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة االسماك واالحياء  2004لسنة  1057وعلى القرار رقم

 البحرية في المياه االقليمية الكويتية

 بشان تسويق الربيان واالسماك 2005لسنة  8قرار رقم وعلى ال 

  المنعقدة بتاريخ  4/2007الصادر بالجلسة رقم  42/4/2007وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم

 9/12/2007المعتمد من قبل معالي وزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ  21/11/2007

  في إصدار القرارات التي يختص بها  بشأن تفويضا 2006الصادر بتاريخ  1وعلى القرار رقم

 46/1980الوزير والمنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 

 ولمقتضيات المصلحة العامة 

 قرر

 المادة االولى

مع عدم االخالل بأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن يجب على الشركات والمؤسسات ومصانع 

استيراد وتصدير االسماك والربيان واالحياء البحرية الحصول االسماك الوطنية واالفراد المرخص لهم ب

على إذن مسبق من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية باستيراد وتصدير الموارد السمكية وفق 

القواعد الواردة بهذا القرار ويجوز للهيئة في مواسم حظر صيد الربيان واالسماك ان تحدد منافذ االستيراد 

 ات المسموح لها باالستيراد من خالل القرارات الصادرة بهذا الشأن.والجه

 المادة الثانية

 استيراد االسماك والقشريات

يسمح للشركات والمؤسسات واالفراد المرخص لها باستيراد وتصدير االسماك والقشريات باستيراد االسماك 

أو المستزرعة بعد الحصول على اذن مسبق والقشريات الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة سواء المصاده 

من الهيئة العامة لشئون الزراعة واالثروة السمكية وفقا لقرارات حظر الصيد الموسمي وأية قرارات أخرى بهذا 

 الشأن التي تصدرها الهيئة وطبقا لإلجراءات التي تطبقها الجهات الرسمية المعنية بالدولة 

 المادة الثالثة

 شرياتتصدير االسماك والق

يحظر تصدير االسماك والقشريات المصادة من المياه االقليمية الكويتية بصورتها الطازجة أو المبردة أو 

 المجمدة أو المصنعة باستثناء االتي

% من اجمالي 35شركة االسماك الكويتية المتحدة والشركة الوطنية لألسماك يسمح لهما بتصدير  -1

يد التابعة لهذه الشركات مجمدا للخارج طوال موسم انتاج الربيان المصاد بواسطة سفن الص

 الصيد وحتى انتهاء فتره الحظر الموسمية فقط.
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الشركات والمؤسسات المرخص لها في ممارسة نشاط االستزراع السمكي يسمح لها بتصدير ما  -2

% من اجمالي انتاجها السنوي من االسماك والقشريات المستزرعة بمزارع هذه 51ال يزيد عن 

 كات والمؤسسات سواء كان مبردا او مجمدا طوال العامالشر

 المادة الرابعة

 اعادة تصدير االسماك والقشريات

يجوز للهيئة السماح للشركات والمؤسسات المرخص لها باستيراد وتصدير االسماك والقشريات بإعادة 

-شرائح-مجففة-مجمدة-تصدير االسماك والقشريات المستوردة بكافة أشكالها وصورها التسويقية ) مبردة

 معلبه( بعد الحصول على اذن مسبق من الهيئة ووفقا للشروط التالية: -بإضافات غذائية

أن تلتزم الشركات والمؤسسات المصدرة بوضع ملصق بيانات الشحنة ويحدد به بوضوح بلد  -1

 المنشأ

تندات االدارة ان يتم اعادة تصدير نفس االنواع واالحجام من االسماك والقشريات الواردة في مس -2

 العامة للجمارك للشحنة المستوردة

ان تلتزم الشركات والمؤسسات بالنسب التي تحددها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ال  -3

نزالها بالسوق المحلي من الشحنات المستوردة وفقا لمتطلبات السوق المحلي وأنواع االسماك 

 والقشريات المستوردة

 المادة الخامسة

راد وتصدير الكائنات واالحياء البحرية الحية أو أجزاء منها الواردة في اتفاقية استي

 (CITESالسايتس)

يسمح للشركات والمؤسسات واالفراد باستيراد وتصدير الكائنات واالحياء البحرية الحية والمجففة 

العامة لشئون الزراعة والمجمدة أو أجزاء منها الواردة باتفاقية السايتس بعد الحصول علىإذن من الهيئة 

 والثروة السمكية وفقا للشروط والضوابط الواردة باتفاقية السايتس وتشمل االنواع االتية:

-اللخم-أسماك القرش -االسماك النادرة والمهددة باالنقراض-الجلدشوكيات-القواقع -المحاريات)

 الشعاب المرجانية النباتات البحرية النادرة(-السالحف

 المادة السادسة

في جميع االحوال للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية الحق في السماح للشركات والمؤسسات 

 واالفراد باستيراد وتصدير الموارد السمكية والكائنات واالحياء البحرية وفقا لالغراض االتيه:

 للدراسات العلمية والبيولوجية -1

 للعرض المتحفي -2

 كعينات تجارية -3

 كيلوجرام 21على اال يزيد اجمالي الشحنة عن  لالستهالك الشخصي -4

 المادة السابعة

 تسويق الموارد السمكية في المناطق الحرة

شرائح بإضافات  -مجففه-مجمدة-يخضع تسويق الموارد السمكية بكافة اشكالها وصورها التسويقية )مبردة

رة بدولة الكويت باستثناء الموارد معلبة( في المناطق الحرة للقواعد المنظمة للعمل في المناطق الح-غذائية

السمكية المنتجة محليا في دولة الكويت )سواء كانت موارد بحرية أو مستزرعة( تخضع للضوابط 

 والشروط السالف ذكرها في مواد هذا القرار.

 المادة الثامنة

تصدير اي نوع من للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية الحق في منع استيراد او تصدير أو اعادة 

االسماك والقشريات واالحياء البحرية كما تخضع النسب المنصوص عليها في المواد السابقة للتعديل 



 
 

 
 

  دلــيـــل قـــــرارات الــثــروة الــســمــكــيــة

 78 بشأن تسويق الموارد السمكية 2008( لسنة 134القرار )

الدوري وفقا لما تقرره الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالدولة على ضوء ما تملية وقائع 

 ومتطلبات السوق المحلى وحماية المستهلك

 المادة التاسعة

وم الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بتحصيل مقابل انتفاع مقابل الخدمات واالذونات الواردة تق

 في هذا القرار وفقا لالجراءات والقرارات المنظمة لذلك

 المادة العاشرة

يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويطبق في شأنه االجراءات والعقوبات المنصوص عليها في 

 المشار الية 1981( لسنة 46وم بالقانون رقم )المرس

 المادة الحادية عشرة

 تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره–على المختصين كل فيما يخصه 

 جاسم محمد حبيب البدر

 رئيس مجلس االدارة 

 المدير العام
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 79 األسماك النادرة بشأن منع صيد السالحف والثدييات البحرية وأسماك القرش وبعض 2008( لسنة  521قرار رقم )

 3168م ع /  رقم المرجع : هـ ز /

 16/6/2118تاريخ : ال

بشأن منع صيد السالحف والثدييات  2008( لسنة  521قرار رقم )

 البحرية وأسماك القرش وبعض األسماك النادرة 

 رئيس مجلس اإلدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. 

  بشأن حماية الثروة السمكية 1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم  . 

  المعدل  -بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

  . 1988لسنة  9بالرسوم بالقانون رقم 

  ( لسنة  21وعلى القانون رقم )بإنشاء الهيئة العامة للبيئة والقوانين المعدلة له .  1995 

  ( لسنة  17وعلى القانون رقم )فقة على انضمام دولة الكويت إلي اتفاقية اإلتجار بالموا 2002

  .( CITES )الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة باإلنقراض المعروفة باتفاقية السايتس 

  ( لسنة  1وعلى المرسوم رقم )بنقل اإلشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة  2006

 .  السمكية إلي وزير الدولة لشئون البلدية

  ( لسنة  1وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم )بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة  2006

 العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومديرها العام في بعض االختصاصات . 

  ( لسنة  210وعلى قرار الهيئة العامة للبيئة رقم )بشأن الالئحة التنفيذية لقانون إنشاء  2001

 ة العامة للبيئة . الهيئ

  ( لسنة  93وعلى قرار الهيئة العامة للبيئة رقم )بشأن تنظيم عمليات البيع واإلتجار في  2003

 األنواع الفطرية المهددة باالنقراض . 

  ( لسنة  1057وعلى قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم )في شأن  2004

 ألسماك واالحياء البحرية بالمياه اإلقليمية الكويتية . تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة ا

  ( المنعقدة  3/2008( المتخذ بالجلسة رقم )  77/3/2008وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )

والمعتمدة من قبل معالي وزير األشغال العامة وزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ  7/5/2008بتاريخ 

18/5/2008  . 

 عرضه السيد / نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية .  وبناء على ما 

  . ولمقتضيات المصلحه العامة 

 قرر 

 مادة أولي 

 Carcharhinusيمنع صيد السالحف والثدييات البحرية وأسماك القرش ) ما عدا نوعي الولد 

amblyrhynchoides  والخكريRhizoprinodon oligolinx ء البحرية ( واللخمة واألسماك واألحيا

النادرة بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها كما يمنع جمع القواقع وبيض السالحف البحرية والعبث ببيئات 

 تكاثرها بشواطىء الجزر والسواحل الكويتية . 

 مادة ثانية 
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 80 بشأن منع صيد السالحف والثدييات البحرية وأسماك القرش وبعض األسماك النادرة 2008( لسنة  521قرار رقم )

بيع يمنع عرض وتداول األنواع المذكورة في المادة األولى أو أجزائها في جميع األسواق والمحالت ومعارض ال

 بدولة الكويت . 

 مادة ثالثة

على جميع العاملين في نشاط صيد األسماك بما في ذلك شركات أو صيادي األسماك الحرفيين أو هواة صيد 

األسماك فك أسر األنواع البحرية الحية المذكورة في المادة األولى وإرجاعها إلي بيئتها البحرية الطبيعية فور 

الصيد وإبالغ الجهة المختصة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وقوعها عرضيا في شباك ومعدات 

 بهذه الحاالت . 

 مادة رابعة 

يقوم قطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة بالتنسيق مع إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية 

 , واإلدارة العامة للجمارك في وضع هذا القرار موضع التنفيذ . , الهيئة العامة للبيئة , وزارة التجارة والصناعة 

 مادة خامسة 

يستثنى من هذا القرار صيد األنواع المذكورة في المادة األولي لألغراض العلمية والبحثية ويصدر بذلك تصريح 

 خاص من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية . 

 مادة سادسة 

ار إليه في المادة السابقة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية , بناء على طلب يصدر التصريح المش

 يقدم من أي من الجهات العلمية البحثية يحدد فيه مكان الصيد والوقت والمدة الالزمين لذلك . 

 مادة سابعة 

( لسنة  46المرسوم بالقانون رقم ) في حالة مخالفة أحكام هذا القرار تطبق بشأن المخالفة األحكام الواردة ب

 المشار إليه والقوانين األخرى ذات الصلة .  1981

 مادة ثامنة 

 على جميع المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . 

 جاسم محمد حبيب البدر 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام 
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 3169جع : هـ ز / م ع / رقم المر

 16/6/2118تاريخ : ال

بشأن العالمات المميزة لشباك الصيد   2008( لسنة  522قرار رقم )

 الخيشومية ) الليخ ( 

 رئيس مجلس اإلدارة

 . مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

 بشأن حماية الثروة السمكية . 1980لسنة  46مرسوم بالقانون رقم بعد االطالع على ال  

  المعدل  - بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 1983لسنة  94وعلى القانون رقم

  . 1988لسنة  9رسوم بالقانون رقم مبال

  ( لسنة  5وعلى القرار رقم )بشأن منع السفن ذات المحركات عالية القدرة من الصيد بالمياه  1984

 .  اإلقليمية

  ( لسنة  19وعلى القرار رقم )بشأن شروط مزاولة مهنة الصيد البحري في الكويت 1985  

  ( لسنة  128وعلى القرار رقم )م بشأن تحديد أطوال وقدرات السفن الحديدية والخشبية 2003 

والقوارب الفيبرجالس العاملة في نشاط الصيد بالمياه اإلقليمية الكويتية وتعديالته بالقرار رقم ) 

 .  2004نة ( لس 462

  ( لسنة  1057وعلى القرار رقم )بشأن تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة األسماك واالحياء  2004

 .  البحرية بالمياه اإلقليمية الكويتية

  ( الصادر بتاريخ  1وعلى القرار رقم )ا بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص به 2006

 .  1980لسنة  46الوزير والمنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 

  ( المنعقدة  3/2008( المتخذ بالجلسة رقم )  72/3/2008وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )

والمعتمدة من قبل معالي وزير األشغال العامة وزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ  7/5/2008بتاريخ 

18/5/2008  . 

 ناء على مذكرة نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية . وب 

  . ولمقتضيات المصلحه العامة 

 ررــــق

 مادة أولي

على جميع أصحاب السفن والقوارب العاملة في نشاط صيد األسماك وضع كرات طفو ) المسماه بالبويات ( 

خالل عمليات الصيد في المياه اإلقليمية سم على أعلى حبل التعليق في الشباك الخيشومية  15اليقل قطرها عن 

  -الكويتية .... وفقاللشروط والضوابط األتية :

(  11( كرة طفو ) بويا ( أعلى حبل التعليق للشباك الخيشومية ) عده الليخ ( للطراريد وعدد )  5تركيب عدد ) 

 كرة طفو أعلى حبل التعليق للشباك الخيشومية ) عدة الليخ ( لسفن الصيد . 

( ضوء وميض ) فالشر ( أعلى حبل التعليق للشباك الخيشومية ) عدة الليخ ( لطراريد الصيد  5ركيب عدد ) ت

( ضوء وميض ) فالشر ( أعلى حبل التعليق للشباك الخيشومية ) عدة الليخ ( لسفن الصيد أثناء  11وعدد ) 

 العمل ليال . 

الصيد على جميع كرات الطفو ) البويات ( بخط يلتزم أصحاب سفن وقوارب الصيد بكتابة رقم ملف ترخيص 

 . واضح باللغة العربية بأصباغ ثابتة التمحى عند امتزاجها بالماء أو تعرضها لحرارة الشمس 

 مادة ثانية
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يحظر على الصيادين رمي الشباك التالفة أو جزء منها عمدا في البحر أو تركها على الساحل ويلتزم الصيادون 

المفقودة للجهات المختصة خالل مدة أسبوع على األكثر من فقدها وتحديد المكان التي تم  باإلبالغ عن الشباك

 فقدها فيه . 

 مادة ثالثة 

يجب الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة بالهيئة لشراء شباك جديدة بدال من الشباك التالفة أو 

قدها على أن يقدم عرض من أحد مؤسسات بيع معدات المفقودة بعد معاينة الجهة المختصة لها أو تقديم ما يثبت ف

 الصيد والشباك المعتمدة تتضمن مواصفات الشباك الجديدة من حيث : 

 قياس فتحات الشباك ومادة الصنع وطول الشباك . 

 مادة رابعة 

المباعة تلتزم مؤسسات بيع أدوات الصيد والشباك بتسجيل كافة البيانات الرسمية الخاصة بالشباك المستوردة و

في السوق المحلى والمعاد تصديرها واالرصدة المتوفرة في سجالت خاصة كما تلتزم بتقديم هذه السجالت 

للمفتشين التابعين للهيئة في أي وقت عند طلب ذلك ... ويحظر على هذه المؤسسات بيع الشباك للصيادين إال 

 بموجب إذن الهيئة المشار إليه في المادة السابقة . 

 مسة مادة خا

تقوم الجهات المختصة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع اإلدارة العامة لخفر السواحل 

 بوزارة الداخلية ووزارة التجارة واإلدارة العامة للجمارك في تنفيذ هذا القرار . 

 مادة سادسة 

بات المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم ) كل من يخالف أحكام هذا القرار يطبق في شأنه األحكام والعقو

 بشان حماية الثروة السمكية .  1981( لسنة  46

 مادة ثامنة 

( شهور  3على جميع المختصين كال فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ) 

 من تاريخ نشره .

 جاسم محمد حبيب البدر 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 دير العام الم
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 دولة الكويت

 وزارة الداخلية
 رقم المرجع : 

 2118/ 6/4 تاريخ:ال

 هـ 1429ربيع األول  29الموافق : 

بعض أحكام القرار  تعديلب 2008( لسنة 681القرار الوزاري رقم ) 

: المناطق المحظوراإلقامة او التواجد  بشأن 97/  517رقم الوزاري 

 فيها

 ـةوزيـــر الـــداخـــلــيـ

 ( لسنة 16بعد اإلطالع على القانون رقم )بإصدار قانون الجزاء و تعديالته. 1960 

 ( لسنة 33و على القانون رقم)بشأن نظام قوة الشرطة و تعديالته. 1968 

  في شأن تحديد المناطق المحظور اإلقامة أو التواجد  17/12/1967بتاريخ و على المرسوم الصادر

 فيها و تعديالته.

 بشأن تحديد المناطق المحظور اإلقامة او التواجد فيها 1997لسنة  517رار الوزاري رقم و على الق

 و وتعديالته.

  و مرفقاته 15/8/2006المؤرخ  1880و على كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقم 

  562, 378, 2357,  2048, 1506و على كتب وكيل الوزراة المساعد لشئون أمن الحدود أرقام 

و  12/3/2008, 14/2/2008, 27/12/2006, 7/11/2006, 23/8/2006المؤرخة 

 مرفقاتها.

  م.13/2/2007المؤرخ  481و على كتاب اإلدارة العامة ألمن الحدود البرية رقم 

  م17/1/2008المؤرخ  150و على كتاب افدارة العامة لخفر السواحل رقم 

 .و بناء على عرض وكيل الوزارة 

 ــــــــــــــررقـــــــــــــ

 مادة اولى

 المشار إليه النص التالي: 517/97( من القرار الوزراي رقم 1)تاسعا( من المادة )يستبدل بنص البند  -1

: المنطقة الحدودية الشمالية التي تمثل الشريط الحدودي في المنطقة الشمالية و تمتد من أدنى تاسعا

جاه الغرب و الجنوب الغربي إلى نهاية المثلث جزر في ساحل منطقة ام القصر شرقا إمتدادا بإت

كم(من خط الحدود و هي  5.5كم(وبعرض أقصاه ) 217الحدودي الكويتي السعودي العراقي بطول )

 محاطة بسياج شبكي و يتم الدخول إليها عن طريق بوابات رسمية .

 

رقم )حادي عشر( سالف الذكر بند جديد ب 517/97( من القرار الوزراي رقم 1يضاف إلى المادة ) -2

 ينص على ما يلي:

: المنطقة الحدودية الجنوبية و تمتد من أدنى جزر في الساحل البحر بمنطقة النويصيب حادي عشر

شرقا إمتدادا بإتجاه الغرب ثم شماال غربا إلى النهاية المثلث الحدودي الكويتي السعودي العراقي بطول 

ي محاطة بسياج شبكي و يتم الدخول إليها عم كم( من خط الحدود وه3كم( وبعرض أقصاه ) 237)

 طريق بوابات رسمية.
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 مادة ثانية

 المشار إليه النص التالي : 517/97( من القرار الوزراي رقم 3يستبدل بنص المادة )

 (: يحظر اإلقامة أو التواجد بالمناطق البحرية المحددة فيما بعد وهي :2مادة)

 ( )منطقة محظورة(A: المنطقة )أوال 

 الصبيه(. –شيتيانه  –بوبيان  –هي المواقع الخاصة بمنطقة جزيرة بوبيان وخور )عبدهللا و

 خط العرض خط الطول م

1 048 22 20 E 29 43 60 N 

2 048 33 80 E 29 29 70 N 

3 048 35 00 E 29 26 60 N 

4 048 35 30 E 29 23 50 N 

5 048 41 40 E 29 23 50 N 

 ( بخور الصبية7رقم )و حتى العالمة المالحة  

6 048 03 40 E 29 46 80 N 

 

 ( )منطقة محظورة(Bالمنطقة ) ثانيا :

 وهي المواقع الخاص بمحطة الصبية للكهرباء و الماء

 خط العرض خط الطول م

1 048 09 40 E 29 36 20 N 

2 048 12 60 E 29 36 20 N 

3 048 12 60 E 29 33 00 N 

4 048 09 40 E 29 33 00 N 

 

 ( )منطقة محظورة(Cالمنطقة ) ثالثا :

 وهي المواقع الخاص بمحطة الدوحة للكهرباء و الماء

 خط العرض خط الطول م

1 047 46 70 E 29 22 20 N 

2 047 46 70 E 29 24 20 N 

3 047 51 00 E 29 25 30 N 

4 047 51 00 E 29 23 20 N 

 

 ( )منطقة محظورة(Dالمنطقة ) رابعا:

 .لخاص بميناء الشويخوهي المواقع ا

 خط العرض خط الطول م

1 047 53 80 E 29 19 80 N 

2 047 53 80 E 29 22 40 N 

3 047 58 90 E 29 24 60 N 

4 047 58 90 E 29 23 40 N 

 

 (ممنوعة( )منطقة Eالمنطقة ) خامسا:

 .بمقر سيدي صاحب أمير البالدوهي المواقع الخاص 

 خط العرض خط الطول م

1 048 05 40 E 29 18 40 N 

2 048 07 00 E 29 18 40 N 

3 048 07 00 E 29 16 40 N 
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4 048 05 40 E 29 16 40 N 

 

 ( )منطقة محظورة(Fالمنطقة ) سادسا:

 قع الخاص بمنطقة المنشآت النفطيةوهي المو

 خط العرض خط الطول م

1 048 07 50 E 29 09 50 N 

2 048 22 50 E 29 09 50 N 

3 048 22 50 E 28 59 40 N 

4 048 10 20 E 28 59 40 N 

 

 ( )منطقة محظورة(Gالمنطقة ) :بعاسا

 بالممر المالحي العميققع الخاص بمنطقة وهي المو

 خط العرض خط الطول م

1 048 22 60 E 29 06 30 N 

2 048 48 10 E 28 56 00 N 

3 048 54 40 E 28 59 20 N 

4 048 56 80 E 28 56 90 N 

5 048 48 90 E 28 53 00 N 

6 048 22 60 E 29 03 50 N 
 

 ( )منطقة محظورة(Hالمنطقة ) ثامنا:

 وهي الموقع الخاص بقاعدة محمد األحمد البحرية.

 خط العرض خط الطول م

1 048 16 80 E 28 53 80 N 

2 048 20 40 E 28 53 80 N 

3 048 20 40 E 28 49 80 N 

4 048 16 80 E 28 49 80 N 

 

 ( )منطقة محظورة(Iمنطقة )ال تاسعا:

 وهي الموقع الخاص الزور.

 خط العرض خط الطول م

1 048 23 20 E 28 46 20 N 

2 048 27 10 E 28 46 20 N 

3 048 27 10 E 28 43 50 N 

4 048 23 20 E 28 43 50 N 

 

 ( )منطقة محظورة(Jالمنطقة ) :عاشرا 

 وهي المواقع الخاصة بأرياق الحوت

 العرضخط  خط الطول م

1 049 00 00 E 28 54 10 N 

2 048 58 90 E 28 54 10 N 

3 048 55 20 E 28 46 10N 
 

 ( )منطقة ممنوعة(Pالمنطقة ) الحادي عشر:
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 وهي الموقع الخاص بقصر سيدي صاحب السمو امير البالد.

 خط العرض خط الطول م

1 048 10 20 E 28 59 40 N 

2 048 14 20 E 28 59 40 N 

3 048 14 10 E 28 57 20 N 

4 048 14 40 E 28 57 20 N 

 

 الثاني عشر:

 حدود المياه األقليمية الكويتية:

في شأن تحديد عرض  17/12/1967تكون حدود المياه األقليمية الكويتية طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 

 البحر األقليمي لدولة الكويت.

 مادة ثالثة

اطق المشار إليها في هذا القرار بعد الحصول على تصريح كتابي من يجوز في حالة الضرورة التواجد في المن

 . اخليةبوزارة الدالجهات المختصة 

 مادة رابعة

 يحظر أخذ صور أو رسوم أو خرائط للمناطق المشار إليها في هذا القرار.

 مادة خامسة

 يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القرار.

 مادة سادسة

 اة تنفيذ هذا القرار و يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسميةعلى وكيل الوزر

 جابر الخالد

 وزير الداخلية
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بشأن حظر صيد الهواة في الثالث أميال  2009( لسنة  1079قرار رقم )

 من الشاطىء 

 رئيس مجلس اإلدارة

 عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.  مدير

  بشأن حماية الثروة السمكية .  1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  المعدل  -بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

  . 1988لسنة  9بالرسوم بالقانون رقم 

  ( لسنة  1016وعلى القرار رقم )في شأن منع الصيد في بعض المناطق بالمياه الغقليمية  2004

 الكويتية . 

  ( لسنة  1057وعلى القرار رقم )بشأن تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة األسماك واالحياء  2004

 البحرية بالمياه اإلقليمية الكويتية . 

  ( لسنة  667وعلى القرار رقم )( لسنة  1016ديل بعض نصوص مواد القرار رقم ) بتع 2005

 في شأن منع الصيد في بعض المناطق بالمياه اإلقليمية الكويتية .  2004

  ( الصادر بتاريخ  1وعلى القرار رقم )بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها  2006

  . 1980لسنة  46الوزير والمنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 

  . وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية 

  . ولمقتضيات المصلحه العامة 

 ررــــــق

 مادة أولي 

تمنع منعا باتا قوارب النزهة من ممارسة الصيد لمسافة ثالث أميال من جميع السواحل الكويتية و كذلك ممارسة 

 بتصريح من الهيئة .  الصيد من على الساحل حتى إشعار أخر أو

 مادة ثانية 

يقوم قطاع شئون الثروة السمكية بالهيئة بالتنسيق مع اإلدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة 

 على مدى االلتزام بما جاء بهذا القرار . 

 مادة ثالثة 

 1981( لسنة  46م بالقانون رقم ) يطبق في شأن المخالفين لهذا القرار العقوبات المنصوص عليها في المرسو

 بشان حماية الثروة السمكية . 

 مادة رابعة 

وينشر في  -ويعمل به من تاريخ صدوره  -تنفيذ هذا القرار -كال فيما يخصه  -على جميع الجهات االختصاص 

 ويلغي كل ما يخالفه من قرارات سابقة .  –الجريدة الرسمية 

 جاسم محمد حبيب البدر 

اإلدارة  رئيس مجلس  

 المدير العام 
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 دولة الكويت

 وزارة الداخلية
 رقم المرجع :

 9/6/2119التاريخ : 

 هـ 1431جمادي األخر 16 الموافق:

القرار  بتعديل بعض أحكام 2009( لسنة 1430رقم )  الوزاري القرار

بشأن : تحديد مناطق الصيد و التواجد  2008لسنة  2175الوزاري رقم 

 البحرية بالمياه األقليمية الكويتية الليلي لكافة القطع

 وزيـــر الـــداخـــلــيــة

 ( لسنة 16بعد اإلطالع على القانون رقم )بإصدار قانون الجزاء و تعديالته. 1960 

 ( لسنة 17و على القانون رقم )بإصدار قانون اإلجراءات و المحاكمات الجزائية و تعديالته. 1960 

  بقانون السفن الصغيرة و تعديالته 1960نة لس 36و على مرسوم األميري رقم. 

 ( لسنة 33و على القانون رقم)بشأن نظام قوة الشرطة و تعديالته. 1968 

 ( لسنة 53و على قانون رقم )2001 

  في شأن تحديد المناطق المحظور اإلقامة أو التواجد  17/12/1967و على المرسوم الصادر بتاريخ

 فيها و تعديالته.

 بشأن تحديد المناطق المحظور اإلقامة او التواجد فيها 1997لسنة  517وزاري رقم و على القرار ال

 و وتعديالته.

  بشأن تحديد مناطق الصيد و التواجد الليلي لكافة  2008لسنة  2175و على القرار الوزراي رقم

 القطع البحرية بالمياه األقليمية الكويتية.

  الهيكل و الدليل التنظيمي للوزارة و تعديالته.ب 2008لسنة  2411و على القرار الوزاري رقم 

  المؤرخة  5107, 1159, 733,  488,  117و على كتب اإلدارة العامة لخفر السواحل أرقام

 و مرفقاتها. 10/5/2009, 13/4/2009, 5/3/2009, 9/2/2009,  13/1/2009

 .و بناء على عرض وكيل الوزارة 

 قـــــــــــــــــــــــــــرر

 ولىمادة ا

المشار إليه ليصبح مسماه )بشأن حظر التواجد الليلي لكافة القطع  2118لسنة  2175يعدل مسمى القرار الوزراي رقم 

 البحرية بالمياه األقليمية الكويتية(.

 مادة ثانية

 المشار إليه النص التالي: 2118لسنة  2175( من القرار الوزراي رقم 1يستبدل بنص المادة )

 ( :1مادة )

التجاوز و التواجد لسفن الصيد وسفن النزهة و القوارب و السفن الخشبية و كافة الوسائط البحرية أمتداد من الخط  يحظر

 الفترة من غروب الشمس حتى شروق اليوم التالي :الواصل للنقاط المذكورة أثناه خالل 
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 اإلحــــداثـــيــــات الــنـــقـــطـــــة

048 حمار برقضي(رأس  –( Aالنقطة الساحلية ) 1
O
 10.0 E 29

O
 30.80' N 

048 جزيرة مسكان –(Bالنقطة ) 2
O
 15.2 E 29

O
 29.40' N 

048 ( البوية الخضراءM26العالمة المالحية رقم ) –(Cالنقطة ) 3
O
 17.9 E 29

O
 29.40' N 

045ميل بحري بإتجاه  4مسافة  –(Dالنقطة ) 4
O

048 من جزيرة عوهة 
O
 29.6 E 29

O
 25.40' N 

090ميل بحري بإتجاه  4مسافة  –(Eالنقطة ) 5
O

048 من جزيرة كبر 
O
 34.2 E 29

O
 04.20' N 

048 ( البوية الخضراءM26العالمة المالحية رقم ) –( Fالنقطة ) 6
O
 46.3 E 28

O
 56.20' N 

157بحري بإتجاه  5.3مسافة  –( Gالنقطة ) 7
O

048 من جزيرة قاروه 
O
 48.9 E 28

O
 44.3' N 

056ميل بحري بإتجاه  2.1مسافة  –( Hالنقطة ) 8
O

من جزيرة أم  

 المرادم

048
O
 41.18 E 28

O
 41.49' N 

145ميل بحري بإتجاه  1مسافة  –( Iالنقطة ) 9
O

048 من جزيرة أم المرادم 
O
 39.50 E 28

O
 39.56' N 

233ميل بحري بإتجاه  4.2مسافة  –( Jالنقطة ) 11
O

من جزيرة أم  

 المرادم
048

O
 35.22 E 28

O
 38.20' N 

048 (Kالنقطة الساحلية ) 11
O
 25.8 E 28

O
 32.05' N 

 

 مادة ثالثة

المشار  2118( لسنة 2175( من القرار الوزاري رقم )2( إلى المادة )3,  2تضاف فقرتان جديدتان برقمي )

 إليه يكون نصهما على النحو التالي:

 (:2فقرة  2)مادة 

( بهذا AISلتواجد لسفن الصيد المركب عليها جهاز التريف اآللي )و سمح بالمرور لوسائل النقل البحري و ا

 المنطقة بعد التصريح لها من الجهة المختصة اإلدارة العامة لخفر السواحل.

 (:3فقرة  2)مادة 

 و تستثنى السفن التجارية من تطبيق أحكام هذا القرار.

 مادة رابعة

 بارا من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار و يعمل به إعت

 وزير الداخلية

 الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح
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 3587رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 29/6/2111التاريخ : 

بشأن تنظيم العالقة بين الهيئة العامة   م2010( لسنة 911القرار رقم ) 

 القسائم الزراعيةالزراعة و الثروة السمكية و الحائزي  لشئون

 رئيس مجلس اإلدارة المدير العام

 مدير عام الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية

  م في شأن نظام امالك الدولة خارج خط التنظيم العام. 1969( لسنة 18القانون )بعد االطالع على 

  انين المعدلة .شأن نظام امالك الدولة و القوم في  1980( لسنة 105لقانون رقم )على او 

 ( لسنة 94و على القانون رقم )بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية و  1983

 م.1988( لسنة 9المعدل بالمرسوم بالقانون رقم )

 ( لسنة 79و على القانون رقم )م في شأن الرسوم و التكاليف المالية مقابل اإلنتفاع بالمرافق 1995

 و الخدمات العامة.

 ( لسنة 19و على القانون رقم )م في شأن دعم العمالة الوطنية و تشجيعها للعمل في الجهات  2000

 غير الحكومية .

 ( المنعقدة بتاريخ 83/  42( بجلسته )14و على قرار مجلس الوزراء رقم )م بشأن  10/10/1983

 اإلنتفاع باإلراضي األميرية المستغلة في الزراعة.تنظيم 

 ( المنعقدة بتاريخ 1/99( المتخذ بالجلسة رقم )518إدارة الهيئة رقم ) و على قرار مجلس

 بشأن نقل المزارع المتضررة من اعمال حفر شركة النفط الكويت. 2/2/1999

 ( المنعقد بتاريخ 8/99( المتخذ بالجلسة رقم )607و على قرار مجلس إدارة الهيئة )

( أو إدخال شريك أو التنازل 2م5000بشأن فرز قسائم حظائر الماشية مساحة ) 19/10/1999

 عنها.

 ( المنعقدة 2/2/2002( المتخذ بالجلسة رقم )944/2/2002وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة )

م و المعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس  5/6/2002بتاريخ 

 م.18/6/2002الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس المة بتاريخ 

 ( المنعقدة بتاريخ 3/2002( لمتخذ بالجلسة رقم )956و على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )

م و المعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس 30/7/2002

 م. 14/8/2002الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس المة بتاريخ 

 بشأن تنظيم العالقة بين  2003( لسنة 657العام رقم )دارة المدير و على قرار رئيس مجلس اإل

 و حائزي القسائم الزراعية.الهيئة 

 ( لسنة 297و على قرار رئيس مجلس اإلدارة المدير العام رقم )م بإضافة بعض الشروط 2004

 حائزي القسائم الزراعية .بتنظيم العالقة بين الهيئة و  2003( لسنة 657للقرار )

 م بإضافة بعض الشروط 2004( لسنة 424جلس اإلدارة المدير العام رقم )و على قرار رئيس م

 بتنظيم العالقة بين الهيئة و حائزي القسائم الزراعية . 2003( لسنة 657للقرار )

 ( لسنة 444و على قرار رئيس مجلس اإلدارة المدير العام رقم )م بإضافة بعض الشروط 2004

 قة بين الهيئة و حائزي القسائم الزراعية.بتنظيم العال 2003( لسنة 657للقرار )

 ( المنعقدة بتاريخ 4/2008( المتخذ بالجلسة رقم )92و على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )

 و المعتمدة من معالي وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية. 25/6/2008

  ( المنعقدة بتاريخ 6/2006) ( المتخذ بالجلسة رقم10مجلس إدارة الهيئة رقم )و على قرار

 و المعتمدة من معالي وزير الدولة لشئون البلدية. 17/12/2006
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 ( بتاريخ 2032و على كتاب غدارة الفتوى و التشريع  رقم )م بمراجعة و صياغة  14/4/2009

 مشروع القرار.

 ( المتخذ بالجلسة رقم 178و على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )ريخ المنعقدة بتا 5/2010

 . 13/6/2010و المعتمدة من معالي وزير الدولة لشئون البلدية بتاريخ  13/6/2010

 .و لمقتضيات المصلحة العامة 

 قــــــــرر

 مادة أولى

يعمل في شأن تنظيم العالقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية و حائزي القسائم الزراعية 

اإلنتفاع بالخدمات المنصوص عليها بهذا القرار عند تقديم لطلبات على النحو قابل بالالئحة المرافقة , و يسدد م

 المرافق.

 مادة ثانية

تقدم الطلبات المشار إليها في هذا القرار بأسم رئيس مجلس ااإلدارة مدير عام الهيئة طبقا للنماذج المعدة لذلك مع 

ضها على لجنة القسائم الزراعية إلصدار التوصيات إرفقا المستندات المطلوبة و يتولى القطاع دراستها و عر

 المدير العام و إبالغ صاحب العالقة. -الالزمة شأنها ألعتمادها من رئيس مجلس اإلدارة  

 مادة ثالثة

على عنوانه الثابت بالعقد أو اإلقرار الموقع عليه أو العنون الذي يتم في حالة وجود مخالفات المخالف الهيئة  تنذر

في حالة التغيير لإلزالة المخالفة خالل المدة التي تحدد باإلنذار , و في حالة عدم اإلزالة يعرض اإلخطار 

 الموضوع من قبل القطاع المختص على لجنة القسائم الزراعية للنظر في اإلجراءات التي تتخذ بشأن الحيازة.

 مادة رابعة

م العمالة  الوطنية و تشجيعها للعمل في الجهات غير م بشأن دع2111لسنة  19يتعين اإللتزام بأحكام القانون رقم 

 الحكومية و قرارات مجلس الوزراء و أية قرارات صادرة أو تصدر تنفيذ له.

 مادة خامسة

أو تجاوزات بالحيازة أو يوقف صرف الدعم و كافة الخدمات التي تقدم من الهيئة في حالة وجود أية مخالفات 

قرارات المعمول بها . و ال يتم صرف الدعم إال بعد التأكد من إزالة المخالفة أو مخالفة للقوانين و اللوائح و ال

 التجاوز و تقديم تقرير بذلك منن  اإلدارة المختصة معتمدا من مدير اإلدارة .

 مادة سادسة

يجوز لمجلس إدارة الهيئة للمصلحة العامة و مقتضيات الضرورة في حالالت الخرى الغير المنصوص عليها في 

 .المدير العام للهيئة و إصدار قرار في كل حالة على حده -هذا القرار بناء على عرض من رئيس مجلس اإلدارة  

 مادة سابعة

للحائز أو مقدم الطلب الحق في التظلم من القرار الصادر في الطلب خالل ستين يوما من تاريخ إخطاره و يتم 

ب بالنتيجة و يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون بحث و دراسة التظلم و يخطر الحائز او مقدم الطل

 الرد عليه بمثابة رفض للتظلم.

 مادة ثامنة 

 م المشار إليه و اية قرارات أخرى مخالفة لهذا القرار. 2113لسنة  657يلغي القرار رقم 

 مادة تاسعة

 جهات المخنصة تنفيذه.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره و على ال

 

 جاسم محمد حبيب البدر 
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 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام

الئحة تنظيم العالقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية و حائزي 

 القسائم الزراعية

 

 قرين كل منها:في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبنية  :  أوال : التعاريف

 الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية . الهيئة : 

 لجنة القسائم الزراعية بالهيئة. اللجنة المختصة : 

 غراض التي : هو كل من يحوز حيازة )ارض مملوكة للدولة ( بغرض اإلنتفاع بها في األ الحائز

 .حددها الهيئةت

  يد قسيمة أرض لينتفع بها و يستغلها الحائز طبقا : هو القرار الصادر بتخصيص و تحدالتخصيص

 للغرض المخصصة له بالقرار أو الترخيص أو العقد.

 :  حق يخول للحائز حق اإلستعمال و اإلستغالل و اإلنتفاع بالحيازة المخصصة له في  حق اإلنتفاع

 .الغرض المخصصة من أجله

 الجهة المختصة تتضمن مدة الترخيص : و ثيقة ترخيص مؤقتة تصدر من  الترخيص اإلداري المؤقت

و األسس و الضوابط إلستغالل الحيازة و أستعمالها في الغرض المخصصة من أجله و تنتهي بإنتهاء 

 .المدة المحددة بها أو الغرض المخصصة من أجله

  د و : و ثيقة تبرم بين الحائز و الجهة المختصة تتضمن تحديدا  لمدة اإلنتفاع و الغرض من التعاقالعقد

 شروط و ضوابط اإلنتفاع بالحيازة في الغرض المخصصة من اجله.

  المختصة دون : هي الحيازة المخصصة أول مره للحائز األول بموجب قرار اللجنة الحيازة األصلية

 أن يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير أو توسعة.

  عن األخرى .: تجزئة الحيازة ألكثر من قسيمة و تحديد قسيمة مفروزة لفصلها الفرز 

  هي الحيازة التي يتقرر نقلها أو نقل جزء منها من موقعها بموجب قرار من اللجنة الحيازة المنقولة :

 المختصة .

  هي محموعة المواسم و الدورات الزراعية خالل مدة سنة كاملة و تكون لدورة السنة الزراعية :

 ل.زراعية سنوية أو لعدة دورات وفقا لنوعية و طبيعة اإلستغال

 :ثانيا : القواعد العامة

الهدف من تحديد و تنظيم العالقة بين الهيئة و حائزي القسائم الزراعية هو تنظيم و تنمية الزراعة  .1

بقطاعاتها النباتية و الحيوانية و تطويرها و تنمية الثروة السمكية و حمايتها و ذلك طبقا لما هو وارد 

 (.1988/  9عدل بالمرسوم بالقانون رقم )الم (1983/  94بقانون إنشاء الهيئة رقم )

ال يجوز أن ينشأ  أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أمالك الدولة ) الحيازات ( بالمخالفة إلحكام  .2

في شأن تحديد أمالك  1969لسنة  18في شأن أمالك الدولة و القانون  1981لسنة  115القانون رقم 

 المنفذه لهما.الدولة خارج خط التنظيم العام و القرارات 

خصيص القسائم على حق اإلنتفاع منها خالل مدة الترخيص اإلداري المؤقت , و ال يجوز التنازل يرد ت .3

 عنها بعد ذلك إال بعد مرور سنة من التنازل األخير.

تكون القرارات الصادرة من الهيئة في مجاالت التنمية و تطوير الزراعة ملزمة للحائزين , و للهيئة  .4

 حية في تعديل إلغاء أو سحب القرارات  طبقا لما تراه محققا للصالح العام.كامل الصال
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ال يجوز تخصيص قسائم زراعية من أي نوع إال لألشخاص الكويتيين الطبيعيين الذين ال تقل أعمارهم  .5

 ( سنة أو األشخاص األعتبارية الكويتية.21عن )

لكيتها للهيئة و ال يخصص هذا الجزء إال نقل الجزء المتضرر تؤول ممواقع الحيازات المتضررة بعد  .6

  بعد إزالة أسباب الضرر منه و ثبوت صالحيته بتقرير من الجهة الفنية المختصة.

يجب خالل شهرين من تاريخ تثبيت الحدود و استالم الحائز الحيازة وضع صبات اسمنتية على زوايا  .7

 دة من الهيئة.الحيازات و لوحات إرشادية وفقا للمواصفات المحددة و المعتم

يتم تسويرها بسور اإللتزام بعدم ترويف الحيازات بسواتر ترابية و إزالة ما هو قائم منها و على أن  .8

 شبكي أو كيربي أو طابوق وفقا للمواصفات المعتمدة من الهيئة.

اعية يلتزم الحائزون بعدم إقامة وحدات تحلية مياه و وقف تشغيل الوحدات القائمة حاليا بالحيازات الزر .9

و إزالتها مع اإللتزام في الري بطرق ري حديثة و منع إستخدام طرق ري بالغمر أو الطرق التقليدية 

 للحفاظ على المخزون اإلستراتيجي للمياه الجوفية.

 ال يجوز نقل الحيازات من منطقة زراعية إلى منطقة زراعية أخرى. .11

لخدمات التنظيمية لمصلحة الحائزين و اال يجوز التعويض عن اإلستقطاع من الحيازات للمرافق أو  .11

بموافقتهم و ال يجوز للحائز المطالبة بأي مبالغ أو تعويضات عن المنشأت التي تقام على المساحة 

 المستقطعة.

تكون الخدمات التي تقدمها الهيئة عن التراخيص اإلدارية و العقود المبرمة وفقا للمساحات الثابتة بها و  .12

الحيازة على الطبيعة عن المساحة أو عجز في مساحة بالتعويض عن أي نقص  للحائز المطالبةال يحق 

 العقد المبرم بشأنها أة التراخيص اإلداري أو الحصول على مساحة بديال عنها.

ول على التراخيص الحصال يجوز البدء في تنفيذ أي أعمال إنشائية أو خدمات داخل الحيازة إال بعد  .13

 للهيئة . الالزمة و تقديم ما يفيد ذلك

يلتزم الحائزون بتسهيل مهمة موظفي الهيئة المنوط بهم اإلشراف و الرقابة و تنفيذ القوانين في دخول  .14

الحيازات و المرور عليها للتأكد من اإللتزام بالقوانين و اللوائح و القرارات و أستخدام الحيازة في 

 الغرض المخصصة من اجله .

 ن الباطن.ال يجوز تأجير الحيازات الزراعية م .15

 ال يجوز إجراء أي تصرف اي الحيازة إال بموافقة الهيئة الكتابية المسبقة. .16

 يتم بحث و دراسة اإلدعاءات من قبل الهيئة على ان يرفع تقرير بالنتيجة و التوصيات . .17

لفة تحدد مدة اإلستغالل بالعقد و يتم تجديده وفقا للضوابط و الشروط الواردة بالعقد مع اإللتزام بعدم مخا .18

القوانين و القرارات و تطبيق الشروط و الضوابط الصادرة من الهيئة و الجهات المعنية األخرى و 

 كذلك اإللتزام بالضوابط و الشروط التي يتضمنها الترخيص اإلداري المؤقت بشأن التحويل إلى عقد.

 يلتزم الحائز بتقديم براءة ذمة من الجهات التالية: .19

 الطاقة      *البنك الصناعي عند )التنازل أو الفرز أو إدخال شريك(*وزارة المالية   *وزارة 

أو الدمج او الفرز أو التعديل وضع الحيازات أو نقلها بإجراء واحد على أن يتم يجوز إجراء التنازل  .21

 اإلنتفاع لنوعي الخدمات المطلوبة.سداد مقابل 

لغير و في حالة الرغبة في التنازل أو إنهاء ال يجوز فرز قسائم صفاه و موردي الغنام او التنازل عنها ل .21

 النشاط يتمتسليم القسيمة للهيئة.

يجوز تعديل أوضاع الحيازات لمراعاة الشكل التنظيمي العام و ذلك لتنظيمها دون أي زيادة في  .22

المساحة الثابتة بالعقد لإلستفادة من المساحات الثابتة بالعقد لإلستفادة من المساحات الغير مستغلة 

 تخطيطها تنظيميا.ل

ال يعاد النظر إلى الطلبات المرفوضة من اللجنة إال بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إعتماد محضر  .23

 اللجنة.

 يخطر الحائز و مقدم الطلب بقرار اللجنة خالل أسبوعين من تاريخ إعتماد محضر اللجنة المختصة. .24

 ثالثا : شروط تخصيص القسائم الزراعية:
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 الترخيص اإلداري المؤقت إلى عقد: رابعا : شروط تحويل 

 خامسا : شروط التنازل عن حق اإلنتفاع بالحيازات للغير: 

 سادسا : شروط دمج الحيازات:

 سابعا : شروط إدخال شريك:

 ثامنا : شروط فرز الحيازات الزراعية:

 تاسعا : شروط تعديل وضع الحيازات الزراعية أو نقلها:

ة المباني و البيوت المحمية و الخدمة الهاتفية و عاشرا : شروط حفر األبار و إقام
 التيار الكهربائي أو التقوية بالحيازات الزراعية:

 حادي عشر: شروط الترخيص لإلنتاج الحيواني المساعد بالحيازات الزراعية:

 ثاني عشر : شروط تخصيص قسائم الخدمات في المناطق الزراعية:

 تربية النخل: ثالث عشر : شروط مزاولة النشاط بقسائم

 رابع عشر: شروط تخصيص قسائم المشاتل:

 خامس عشر: 

  أوال :الشروط الواجب توافرها لتخصيص قسائم حظائر الماشية)الغنام و األبقار
 و األبل(بمشاريع كبد و الوفرة و الجهراء:

 :ثانيا : شروط ترخيص إقامة مصدات الرياح لقسائم حظائر الماشية 

 وافرها لترخيص إنشاء الزراعة التجميلية لقسائم حظائر ثالثا : الشروط الواجب ت
 كبد و الوفرة:

 سادس عشر : شروط تخصيص قسائم لتربية الدواجن:

سابع عشر : الشروط الواجب توافرها لتخصيص قسائم تربية اإلبقار إلنتاج 
 الحليب:

و الثامن عشر: الشروط التي يجب توافرهاعند إجراء النقل لمزارع تربية األبقار 
 إنتاج الحليب بالصليبية:

 التاسع عشر : اإلستزراع السمكي: 

 و األقفاص العائمة:  شروط الترخيص لإلستزراع السمكي بالمناطق الساحلية
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 .تعبئة الطلب المعد لذلك بالهيئة .1

 .يقتصر التخصيص على الشركات و المؤسسات العاملة في نشاط الثروة السمكية .2

ية و المواقع البحرية التي تحدد من قبل الهيئة و تحدد المساحة وفقا يتم التنفيذ في األراضي الساحل .3

 لدراسة الجدوى شريطة الحصول على موافقات الجهات المختصة بالتخصيص.

تقديم دراسة جدوى فنية و إقتصادية من قبل جهات أو مؤسسات متخصصة تحددها او تؤهلها الهيئة  .4

 مع إستيفاء كافة الشروط و المستندات المطلوبة. مرفقا معها صورة دراسة تقيي المردود البيئي

 أو المؤسسة عن مليون دينار كويتي.لشركة لمال الإال يقل رأس  .5

مؤقت لمدة )سنة( من قبل الهيئة لإلنتهاء من التنفيذ و البدء في  يمنح المرخص له ترخيص إداري .6

من التنفيذ و بدء اإلنتاج وفقا  لمدة ال تزيد عن )سنتين( و في حالة اإلنتهاء التشغيل و يجوز تجديده

لتقارير الجهة الفنية المختصة يحول الترخيص إلى عقد يبرم مع وزارة المالية على أن يصدر من الهيئة 

 ) نرخيص بمزاولة النشاط( لمدة سنة يجدد سنويا.

 اال يقل انتاج المشروع عن الكمية الواردة بدراسة الجدوى الفنية و اإلقتصادية. .7

روط و المواصفات الفنية و اإلنشائية و الصحية و البيئية المحددة من قبل الهيئة و الجهات اإللتزام بش .8

 المختصة بالدولة.

التزام المرخص له بتوصيل المرافق )من كهرباء و ماء..إلخ( مع تحمله لكافة التكاليف و سداد الرسوم  .9

 ستهالك للكهرباء و المياة.التي تكون مفروضة أو تفرض من قبل اي جهه بالدولة و كذا مقابل اإل

ال يجوز للمرخص له التنازل للغير إال بموافقة الهيئة الكتابية المسبقة و كذلك ال يجوز فرز او طلب  .11

 توسعه المساحة او الموقع المخصص له أو تأجيره من الباطن.

تاريخ  يلتزم المرخص له بإستخراج التراخيص الالزمة من الجهات المختصة خالل مدة ستة أشهر من .11

 على موافقة الهيئة. حصوله

 يحق للهيئة الغاء الترخيص المؤقت او الغاء و فسخ العقد في الحاالت التالية : .12

مدة ستة اشهر من تاريخ موافقة عدم استخراج التراخيص من الجهات المختصة خالل  - أ

 الهيئة.

 عدم البدء في التنفيذ خالل ستة أشهر من تاريخ الحصول على التراخيص . - ب

 اإلنتهاء من التنفبذ خالل سنتين من تاريخ الحصول على الترخيص . عدم - ت

 مخالفة شروط الترخيص المؤقت أو العقد. - ث

 نشائية أو الصحية أو البيئية.الشروط أو المواصفات الفنية أو اإلمخالفة  - ج

إستغالل الموقع أو جزء منه في غير الغرض المخصص من اجله. و في هذه الحاالت يلتزم  - ح

بتسليم الموقع للهيئة بما عليه من منشأت خالل مدة تاريخ أخطاره بإلغاء المرخص له 

 الترخيص أو فسخ العقد.

 .يحق للهيئة إنهاء العقد و إسترداد الموقع إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك - خ

في جميع الحاالت التي يتم فيها الغاء او فسخ العقد او الغاء الترخيص المؤقت اليجوز للمرخص له  .13

بة بأي تكاليف او نفقات او تعويضات من اي نوع كانت و الهيئة غير ملزمة بالتعويض عن اي المطال

 خسائر تنتج عن ذلك.

 التزام المرخص له بسداد المقابل المقرر. .14

 
 شروط الترخيص لإلستزراع السمكي بالحيازات الزراعية:

 

 تعبئة الطلب المعد لذلك بالهيئة. .1
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الحيازة أو أي مخالفة  بالهيئة يفيد بعدم وجود اي تجاوز خارج حدودتقديم تقرير من اإلدارة المختصة  .2

 اخرى داخلها او مخالفة نصوص الترخيص اإلداري المؤقت او العقد.

مخطط بالمنشآت المراد إقامتها بالحيازة مع بيان أبعادها و موقعها و مساحتها مع اإللتزام بتنفيذ  أرفاق .3

 المخطط.

ة على المشروع من حيث مطابقته للشروط الفنية و الصحية و البيئية و موافقة الجهات الفنية بالهيئ .4

 اإلنشائية و العرض على اللجنة المختصة للموافقة على النشاط.

اإللتزام بشروط و المواصفات الفنية و اإلنشائية و الصحية و البيئية المحددة من قبل الهيئة و الجهات  .5

 المختصة بالدولة.

شأت اإلستزراع السمكي على النسب المحددة بالئحة البناء الصادرة عن مساحة منيجب إال تزيد  .6

 المجلس البلدي.

 متر عن حدود الحيازة.51تبعد المنشأت عن الحدود و بما ال يقل عن  .7

اإللتزام بتنفيذ المنشآت و اإلنتهاء من التنفيذ في مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الترخيص وإال اعتبر  .8

 الترخيص الغيا.

 المرخص له ترخيص إداريا مؤقتا لمدة )سنة( يجدد سنويا من قبل الهيئة. يمنح .9

التزام المرخص له بتوصيل المرافق )من كهرباء و ماء..إلخ( مع تحمله لكافة التكاليف و سداد الرسوم  .11

 التي تكون مفروضة أو تفرض من قبل اي جهه بالدولة و كذا مقابل اإلستهالك للكهرباء و المياة.

 للمرخص له التنازل أو فرز أو طلب توسعة المساحة أو الموقع المخصص له.ال يجوز  .11

 يحق للهيئة الغاء الترخيص المؤقت في الحاالت التالية : .12

 عدم البدء في التنفيذ خالل ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص . - أ

 عدم اإلنتهاء من التنفبذ خالل سنة من تاريخ الحصول على الترخيص . - ب

 روط الترخيص المؤقت أو العقد.مخالفة ش - ت

 مخالفة الشروط أو المواصفات الفنية أو اإلنشائية أو الصحية أو البيئية. - ث

 إستغالل الموقع أو جزء منه في غير الغرض المخصص من اجله.  - ج

 إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك. - ح

 طاره بإلغاء الترخيص.و في هذه الحاالت يلتزم المرخص له بإزالة كافة المنشأت المقامة من تاريخ إخ

في جميع الحاالت التي يتم فيها إلغاء الترخيص المؤقت ال يجوز للمرخص له المطالبة بأي تكاليف او  .13

 نفقات أو تعويضات و الهيئة غير ملزمة بالتعويض عن أية خسائر تنتج عن ذلك.

اره بإلغاء الترخيص يتم إذا لم يقم المرخص له بإزالة المباني و المنشأت خالل المدة المحددة بعد غخط .14

انذاره و في حالة عدم تنفيذ المطلوب خالل المدة المحددة باإلنذار يعرض الموضوع على لجنة القسائم 

 الزراعية للنظر في فسخ عقد القسيمة و أيلولتها للهيئة.

 سداد المقابل المقرر لذلك. .15

 :تخصيص قسائم أستزراع سمكي بمواقع تابعة للهيئةشروط 
 

 لب المعد لذلك بالهيئة مبينا به نوع النشاط المطلوب )اإلستزراع السمكي(.تعبئة الط .1

 يرفق مع الطلب مستندات الخبرة في مجال العمل وصورة عقد التأسيس والتفويض بالتوقيع . .2

يكون التخصيص للشركات والمؤسسات العاملة في مجال قطاع الثروة السمكية وأال يقل رأسمالها  .3

 ائة ألف دينار كويتي .د.ك( خمسم 511111عن )

تحدد الهيئة المساحة الكلية الالزمة بشرط أال تزيد  هذه المساحة المخصصة لالستزراع السمكي  .4

 ألف متر مربع . 51عن 
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 تقديم دراسة فنية واقتصادية من قبل جهات أو مؤسسات متخصصة تحددها أو تؤهلها الهيئة . .5

ة والصحية والبيئية المحددة من قبل الهيئة والجهات االلتزام بالشروط والمواصفات الفنية واإلنشائي .6

 المختصة بالدولة .

سنوات من قبل الهيئة ويلتزم خالل مدة ) سنتين ( باالنتهاء من  3يمنح الحائز ترخيص إداري لمدة  .7

 التنفيذ بالكامل وفقا للدراسة المقدمة منه .

لهيئة يجوز تحويل الترخيص إلى عقد في حالة االنتهاء من التنفيذ وفق تقارير الجهات المختصة با .8

يبرم مع وزارة المالية على أن يصدر من الهيئة ) ترخيص بمزاولة النشاط ( لمدة سنة يجدد سنويا 

. 

 يلتزم الحائز بعدم تركيب وحدات تحلية مياه بالموقع . .9

السكن للعمال  يلتزم الحائز بأال تزيد نسبة البناء لكافة األغراض لغير االستزراع السمكي بما فيها ) .11

 السكن الخاص ( عن النسب المحددة بالئحة البناء الصادرة عن المجلس البلدي . –الحراس  –

يلتزم الحائز باستخدام نظام إعادة تدوير المياه ونظم تنقية المياه في عمليات التربية لترشيد استغالل  .11

 المياه الجوفية .

ء .. الخ مع تحمله لكافة التكاليف وسداد التزام المرخص له بتوصيل المرافق من كهرباء وما .12

 الرسوم التي تكون مفروضة من قبل أي جهة بالدولة وكذا مقابل االستهالك للكهرباء والماء .

ال يجوز للمرخص له التنازل للغير إال بموافقة الهيئة الكتابية المسبقة وكذلك ال يجوز فرز أو طلب  .13

 لباطن .توسعة المساحة المخصص له أو تأجيرها من ا

يلتزم المرخص له باستخراج التراخيص الالزمة من الجهات المختصة خالل مدة ستة أشهر من  .14

 تاريخ حصوله على موافقة الهيئة .

 يحق للهيئة إلغاء الترخيص المؤقت أو إلغاء وفسخ العقد في الحاالت التالية : .15

تاريخ موافقة الهيئة عدم استخراج التراخيص من الجهات المختصة خالل مدة الستة أشهر من  . أ

. 

عدم البدء في التنفيذ خالل ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص من الجهات المختصة  . ب

. 

 عدم االنتهاء من التنفيذ خالل سنتين من تاريخ الترخيص . . ت

 مخالفة شروط الترخيص المؤقت أو العقد . . ث

 البيئية . مخالفة الشروط أو المواصفات الفنية أو اإلنشائية أو الصحية أو . ج

 استغالل الموقع أو جزء منه في غير الغرض المخصص من أجله . . ح

وفي هذه الحاالت يلتزم المرخص له بتسليم الموقع للهيئة بما عليه من منشآت خالل مدة شهر 

 من تاريخ إخطاره بإلغاء الترخيص أو فسخ العقد .

 عامة ذلك .يحق للهيئة إنهاء العقد واسترداد الموقع إذا اقتضت المصلحة ال . خ

في جميع الحاالت التي يتم فيها إلغاء أو فسخ العقد أو إلغاء الترخيص المؤقت ال يجوز للمرخص  .16

له المطالبة باي تكاليف أو نفقات أو تعويضات والهيئة غير ملزمة بالتعويض عن أي خسائر تنتج 

 ذلك .

 التزام المرخص له بسداد المقابل المقرر . .17
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 98 بشأن وقف ترخيص الصيد  لقوارب وسفن الصيد المخالفة 2012( لسنة  782قرار رقم ) 

 2194ع /  رقم المرجع : هـ ز / م

 5/2112/  31التاريخ : 

 

بشأن وقف ترخيص الصيد  لقوارب  2012( لسنة  782قرار رقم ) 

 وسفن الصيد المخالفة
 رئيس مجلس االدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

 ( لسنة 46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم )مكية.م في شان حماية الثروة الس1980 

 ( لسنة 94وعلى القانون رقم)م بإنشاء الهيئة العامة شئون الزراعة والثروة السمكية 1983

 م.1988( لسنة 9والمعدلة بالرسوم بالقانون رقم )

 ( لسنة 671وعلى القرار)م بشأن سحب ترخيص السفن التي تمارس الصيد بطريقة مخالفة 1989

 للترخيص الممنوح لها.

 ( لسنة 1016وعلى القرار رقم )م في شأن منع الصيد في بعض المناطق بالمياه االقليمية 2004

 م.2005( لسنة 667الكويتية والمعدل بالقرار رقم )

 ( لسنة 1057وعلى القرار رقم )م في شأن تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة االسماك 2004

 واالحياء البحرية بالمياه االقليمية الكويتية.

 م بتفويض رئيس مجلس ادارة الهيئة 2006( لسنة 1ون البلدية رقم )وعلى قرار وزير الدولة لشئ

 العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومديرها العام في بعض االختصاصات.

 / ( 01/2012( الصادر بالجلسة رقم )226/1/2012وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم )م هـ ز

 م.30/4/2012الدولة لشئون البلدية بتاريخ  والمعتمد من معالي وزير الكهرباء والماء ووزير

 .ولمقتضيات المصلحة العامة 

 ررـــــق

 مادة أولى

 

 -يوقف اداريا ترخيص الصيد الصادر لسفينة الصيد او القارب الذي يتم ضبطه في الحاالت التالية :

 

ممارسة الصيد داخل جون الكويت في المنطقة الواقعة غرب الخط الواصل من رأس االرض  .1

( وفقا N 293050 E 481002( الى رأس حمار بإحداثيات )N 292100 E 480601إحداثيات )ب

 للخريطة المرفقة.

مقاومة مفتشي الرقابة البحرية والسلطات المعنية بتطبيق قانون حماية الثروة السمكية المشار اليه أو  .2

 محاولة الهروب منهم .

 

 مادة ثانية

 -لف على النحو التالي :يوقف ترخيص السفينة او القارب المخا
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 99 بشأن وقف ترخيص الصيد  لقوارب وسفن الصيد المخالفة 2012( لسنة  782قرار رقم ) 

 لمدة ثالثة اشهر في حالة ارتكاب المخالفة للمرة االولى. .1

لمدة ستة اشهر في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خالل اثني عشر شهرا من تاريخ ارتكاب  .2

 المخالفة للمرة االولى.

را ويجوز في هذه الحلة لمدة تسعة اشهر في حالة تكرار المخالفة اكثر من مرتين خالل اثني عشر شه .3

 الغاء ترخيص الصيد بقرار من رئيس الهيئة.

 

 مادة ثالثة

 ال يجوز لسفينة الصيد او القارب المخالف ممارسة الصيد بالمياه االقليمية الكويتية خالل فتره وقف الترخيص

 

 مادة رابعة

 

يدة الرسمية ويعمل به اعتبارا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجر –على جميع جهات االختصاص 

 من تاريخ نشره ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.

 جاسم محمد حبيب البدر 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام
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 100 بشأن تعديل طول قارب الصيد2012( لسنة 1455قرار رقم )

 3889رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 9/11/2112التاريخ : 

 بشأن تعديل طول قارب الصيد2012( لسنة 1455قرار رقم )

 رئيس مجلس اإلداره

 المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  في شأن حماية الثروة السمكية. 1980لسنه  46بعد اإلطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 1988لسنة  9بالمرسوم بقانون رقم 

  بشان تنظيم وتحديد أطوال وقدرات سفن الصيد. 2003اسنة  128وعلى القرار رقم 

  بشأن تعديل كمية الليخ. 2004لسنة  462وعلى القرار رقم 

  بشأن تفويضنا في اختصاصات الوزير المنصوص عليها بالمرسوم  2006لسنة  1وعلى القرار رقم

 سمكيةفي شأن حماية الثروة ال 1980لسنة  46بالقانون رقم

 / ( المنعقدة 01/2012( الصادر بالجلسة )225/01/2012وعلى قرار مجلس االدارة رقم )م ه ز

والمعتمد من قبل معالي وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشئون البلدية  17/04/2012بتاريخ 

 30/04/2012بتاريخ 

 ولمقتضيات المصلحة العامة 

 

 قـــــــــــــــــــــــــــرر

 ة االولىالماد

ليكون  2113لسنة  128تستبدل الفقرة )أ( من البند ثالثا من المادة االولى ) قوارب الفيبرجالس( من القرار رقم 

 نصها كاالتي:

 28"اال يزيد طول القارب الفيبرجالس المرخص له بالعمل في نشاط الصيد في المياه االقليمية الكويتية عن )

 .قدم(

 المادة الثانية

تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة  -كل فيما يخصه –هات االختصاص على جميع ج

 .الرسمية

 جاسم محمد حبيب البدر

 رئيس مجلس االدارة 

    المدير العام  
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 101 بشأن تعديل طول قارب الصيد المدموج 2012( لسنة 1634قرار رقم )

 4399رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 12/11/2112التاريخ : 

 مدموجبشأن تعديل طول قارب الصيد ال 2012( لسنة 1634قرار رقم )
 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام للهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية

 

 في شأن حماية الثروة السمكية. 1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم ● 

بإنشاء الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94وعلى القانون رقم ● 

 .1988لسنة  9لمرسوم بقانون رقم والمعدل با

 بشأن تنظيم وتحديد أطوال وقدرات سفن الصيد. 2003لسنة  128وعلى القرار رقم ● 

 بشأن تعديل كمية الليخ. 2004لسنة  462وعلى القرار رقم ● 

بشأن تفويضنا في اختصاصات الوزير المنصوص عليها  2006لسنة  1وعلى القرار رقم ● 

 في شأن حماية الثروة السمكية. 1980لسنة  46م بالمرسوم بالقانون رق

 781/2012وعلى ما عرضه علينا السيد / نائب المدير العام لشؤن الثروة السمكية بكتابه رقم ● 

لسنة  128بشأن تعديل طول قوارب الصيد المدموجة بالقرار رقم  31/10/2012المؤرخ 

2003. 

 ولمقتضيات المصلحة العامة.● 

 ـــــــــررقـــــــــــــــ

 المادة األولى

 

 2113لسنة  128تستبدل الفقرة )هـ( من البند ثالثا من المادة األولى ) قوارب الفيبرجالس ( نت القرار رقم 

 ليكون نصها كالتالي :

" يجوز لمن لديه أكثر من ترخيص صيد أسماك ساري المفعول استبدال ترخيصين منهما بترخيص واحد لقارب 

قدم( كحد أقصى على أن يعمل القارب المستبدل  42قيادة مفتوحة بكابينة مفتوحة بطول حتى )فيبرجالس بغرفة 

حصان للمحرك الواحد ويلغى  251حصان لمحرك الديزل أو محركين بنزين بقوة  211بقوة ال تزيد عن 

 زامات جديدة.الترخيصين السابقين نهائيا وال يلزم هذا االستبدال الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى بأي الت

 

 المادة الثانية

تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة  –كل فيما يخصه  –على جميع جهات االختصاص 

 .الرسمية

 

 جاسم محمد حبيب البدر 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام
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 102 2012/2013بشأن قواعد و ضوابط صرف الدعم السمكي للسنة المالية  2012( لسنة 1754القرار رقم )

 4787/  رقم المرجع : هـ ز / م ع

 9/12/2112:  التاريخ

بشأن قواعد و ضوابط صرف الدعم  2012سنة ( ل1754القرار رقم )

 2012/2013السمكي للسنة المالية 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 مدير عام الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية

 ( لسنة 46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم )في شأن حماية الثروة السمكية. 1980 

 ( لس94بعد االطالع على القانون رقم ) م بإنشاء الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة  1983نة

 .1988( لسنة 9السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم )

 ( 2012/2013وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية) 

 .ولمقتضيات المصلحة العامة 

 قرر

 مــــــــادة أولــــى

( طبقا 2112/2113سماك خالل السنة المالية )يصرف دعم نقدي ألصحاب سفن وقوارب صيد األسماك وأعالف األ

للقواعد والضوابط الواردة بهذا القرار على أن تحدد فئات الدعم ويصدر بها قرار بناء على أعداد المستحقين لصرف الدعم 

 والميزانية المعتمدة لذلك من رئيس الهيئة.

 مـــــادة ثـــــانيــة

 شروط عامة لصرف الدعم -أوال :

يوم( على  61الصيد ساري المفعول خالل السنة المالية وفي حيازة المالك الحالي لمدة )يكون ترخيص  .1

 األقل 

ان تكون سفن وقوارب الصيد مستمرة في ممارسة عمليات الصيد بالمياه اإلقليمية الكويتية طبقا لما هو  .2

 ن اآلتي :ثابت بدفاتر وسجالت قطاع الثروة السمكية بحيث ال يقل خروج السفينة او القارب ع

 عدد الطلعات في السنة نوع وحدة الصيد

 طلعة 11ال يقل عن   سفن الجر الخلفي )حديدية وفيبرجالس(

 طلعة 21ال يقل عن  سفن الليخ والقرقور

 طلعة 21ال يقل عن  طراد القرقور

 طلعة 21ال يقل عن  طراد الليخ

 

تهي تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص حتى يوما( كحد أقصى لتجديد الترخيص المن91تمنح مهلة مدتها ) .3

 يصرف الدعم.

ال يصرف الدعم إال بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو  .4

غيرها وكذلك المستحقات ألي جهة حكومية أخرى بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب 

 العالقة.

 االت اآلتية :ـال يجوز صرف الدعم السمكي في الح .5

 الصيد بجون الكويت . أ

 التعدي على موظفي الرقابة البحرية أو الهروب منهم . ب
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 103 2012/2013رف الدعم السمكي للسنة المالية بشأن قواعد و ضوابط ص 2012( لسنة 1754القرار رقم )

 تسجيل أكثر من مخالفة خالل السنة المستحقة عنها الدعم . ت

 

 ثانيا:ـ  الشروط الخاصة لصرف الدعم لسفن الصيد الحديدية والخشبية

 توفر كافة األجهزة المالحية األساسية .1

 مة واإلنقاذتوفر معدات األمن والسال  .2

 توفر أماكن مبردة لتخزين األسماك .3

 أن تكون المواصفات الخاصة بالعالمات واألرقام المميزة لسفن وقوارب الصيد واضحة .4

 اجتياز اختبارات الفحص الفني بالهيئة .5

 :ثالثا :ـ شروط صرف الدعم النقدي للمزارع السمكية

فني شامل موثق كل ثالثة أشهر يشتمل على أن يتم تزويد قطاع الثروة السمكية بصفة دورية بتقرير  .1

نتائج تحليل المياه في منطقة األقفاص وخارجها وكميات األعالف المستهلكة خالل تلك الفترة وانتاجية 

األقفاص من األسماك المستزرعة وعدد اليرقات المستزرعة وأنواعها وكميات األسماك التي تم 

 تسويقها في منافذ الشركة.

 .وي للشركة بناء على كميات اإلنتاج واالستهالك السنوي لألعالفيحدد الدعم السن .2

االلتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة نشاط االستزراع السمكي والمتعلق بحماية  .3

 البيئة البحرية.

 رابعا :ـ شروط صرف دعم أعالف المزارع السمكية

الستزراع السمكي حيث يتم تقدير الدعم السمكي بناء أن تكون المزرعة مستمرة في ممارسة نشاط ا .1

على انتاجية المزرعة من األحياء المائية استنادا للبيانات والمعلومات الرسمية المسجلة بقطاع الثروة 

 السمكية.

بشأن شروط منح ترخيص مزاول نشاط االستزراع السمكي في  2115لسنة  293االلتزام بتنفيذ القرار  .2

 ة وأية قرارات أخرى تصدر في هذا الشأن.القسائم الزراعي

 أن يتم صرف الدعم على صورة أعىف مجانية وفقا إلنتاجية المزرعة ومساحتها. .3

 مـــــــادة ثــــالثة

( وفي حدود المبلغ المخصص لدعم  2112/2113يكون صرف قيمة الدعم لمرة واحدة قبل نهاية السنة المالية ) 

 يئة.الثروة السمكية في ميزانية اله

 مــــــادة رابعة

 االلتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة نشاط صيد األسماك واالستزراع السمكي.

 مــــــادة خامسة

 تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية –كل فيما يخصه  –على جميع جهات االختصاص 

 جاسم محمد حبيب البدر 

 رئيس مجلس اإلدارة 

   المدير العام
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 104 )بشأن تحديد العمالة الالزمة( 2013( لسنة  331القرار رقم )

  

 1218رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

 24/3/2113التاريخ : 

  )بشأن تحديد العمالة الالزمة( 2013( لسنة  331القرار رقم )

 رئيس مجلس اإلدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية

   ماية الثروة السمكية.في شأن ح 1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

   بإنشاء الهيئة العامة لشؤن الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .1988لسنة  9والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 

 ( لسنة 41وعلى المرسوم بالقانون رقم )م في شان تنظيم رعي الماشية.1988 

 ( لسنة 19وعلى القانون رقم )مالة الوطنية .م بشان دعم الع2000 

 ( لسنة 6وعلى القانون رقم )م في شان العمل في القطاع األهلي .2010 

 ( لسنة 962وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )باستثناء بعض الجهات واألنشطة من  2010

 تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية .

 ظمة لتحديد احتياجات الحيازات وعلى محضر االجتماع الثالث للجنة دراسة الضوابط المن

بشأن نقل تبعية العمالة للهيئة العامة لشئون  9/1/2012الزراعية من العمالة المؤرخ 

 الزراعة والثروة السمكية .

 ( المؤرخ 1684وعلى كتاب اإلدارة المركزية لإلحصاء رقم )بشان إعادة  7/9/2011

تصاصات كل جهة لرفع تحديد تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصات كل جهة لرفع تحديد اخ

 عدد العمالة المطلوبة للحيازات .

 ( لسنة 1024وعلى القرار رقم )بشان نقل تبعية  11/7/2012الصادر بتاريخ  2012

 العمالة للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

 ائب المدير وبناء على ما عرضه علينا السادة/نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية ون

 العام لشئون الثروة الحيوانية ونائب المدير العام لشئون الثروة السمكية .

  عبى كتاب السيد/نائب المدير العام لشئون الثروة  20/2/2013وعلى موافقتنا بتاريخ

بشان التعديالت الواردة من قطاعات الثروة  20/2/2013( المؤرخ 310النباتية رقم )

 السمكية .النباتية والحيوانية و

 . ولمقتضيات المصلحة العامة 

 قـــــــــــــــرر

 مادة أولى

 )يخص قطاع الثروة الزراعية(

 مادة ثانية

 )يخص قطاع الثروة الزراعية(

 مادة ثالثة
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 105 يد العمالة الالزمة()بشأن تحد 2013( لسنة  331القرار رقم )

 )يخص قطاع الثروة الزراعية(

 مادة رابعة

 )يخص قطاع الثروة الحيوانية(

 مادة خامسة

 مكي وفقا لألسس والمعدالت على النحو التالي:يحدد عدد العمالة لمزارع االستزراع الس

 قسائم االستزراع السمكي ) مزارع االستزراع السمكي (

 : متر مربع ( 21.111المزارع السمكية األرضية ) لكل 

 نوع المهنة العدد باألحرف العدد
 طبيب بيطري ) تخصص أمراض أسماك ( واحد 1

 أخصائي استزراع سمكي واحد 1

 ستزراع سمكيفني ا اثنان 2

 فني كهربائي واحد 1

 فني صحي واحد 1

 سائق واحد 1

 حارس اثنان 2

 من مساحة أحواض األسماك ( 2م511عامل ) لكل  اثنان 2

 طباخ واحد 1

 

 : متر مكعب ( 3000المزارع السمكية باألقفاص العائمة ) ال يقل حجم مجموعة األقفاص عن 

 نوع المهنة العدد باألحرف العدد

 طبيب بيطري واحد 1

 أخصائي استزراع سمكي واحد 1

 فني استزراع سمكي اثنان 2

 غواص اثنان 2

 سائق واحد 1

 حارس اثنان 2

 من حجم مجموعة األقفاص السمكية ( 3م611عامل ) لكل  واحد 1

 فني إصالح وتركيب شباك واحد 1

 مساعد (مشاريع االستزراع السمكي بمزارع الوفرة والعبدلي ) إنتاج  

 ( فني استزراع سمكي .1عدد )

 . من مساحة األحواض السمكية 2م511( عامل لكل 2عدد )

 مادة سادسة

 )يخص قطاع الثروة الزراعية(

 مادة سابعة

 )يخص قطاع الثروة الزراعية(
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 106 )بشأن تحديد العمالة الالزمة( 2013( لسنة  331القرار رقم )

 مادة ثامنة

 )يخص قطاع الثروة الزراعية(

 مادة تاسعة

 -التالي :تحدد المهن الرئيسية والمهن المساعدة على النحو 

 : المهن الرئيسية

 مهندس زراعي .1

 طبيب بيطري .2

 طبيب بيطري ) تخصص أمراض أسماك ( .3

 اختصاصي استزراع أسماك  .4

 : المهن المساعدة

 مساعد مهندس زراعي .1

 مالحظ بيطري محاسب فني استزراع أسماك .2

 عامل إداري .3

 مراقب عمال .4

 مندوب مبيعات .5

 مندوب .6

 فني تمديدات أدوات صحية  .7

 نجار .8

 راعي .9

 مسوق .11

 سائق .11

 فني لحام  .12

 فني مكافحة أمراض نباتية .13

 عامل زراعي .14

 ميكانيكي .15

 كهربائي حداد .16

 فني تبريد .17

 طباخ .18

لصاحب الحيازة الحق في اختبار العمالة من هذه المهن المساعدة بحيث ال يتجاوز العدد المقدر له منها عن سبع 

 مهن ) للحيازة المنتجة نباتية أو مختلطة ( .

 مادة عاشرة

 وتحديد أعداد العمالة المذكورة ما يلي :يشترط لتقدير 

 –تحديد موقع الحيازة وحدودها بوضوح على الطبيعة بوسائل التحديد المعروفة ) صبات كونكريت  .1

 لوحات إرشادية ( .

 صورة من عقد أمالك الدولة بتخصيص الحيازة ساري المفعول وشهادة بعدم وجود تجاوز . .2

إقامة  –إقامة مباني  –المعنية ) رخصة حفر بئر ارتوازي صورة من التراخيص الصادرة من الجهات  .3

 إيصال أو تقوية التيار الكهربائي ( . –محميات 
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 107 )بشأن تحديد العمالة الالزمة( 2013( لسنة  331القرار رقم )

 أن تكون المزرعة مستمرة في مزاولة النشاط الذي خصصت من أجله . .4

 عدم وجود مخالفات أو تجاوزات بالحيازة . .5

 هات الحكومية األخرى .سداد جميع المبالغ المالية المترتبة عليها من إيجار خاصة بالج .6

 مادة الحادية عشرة

يجوز طلب تجديد أو إعادة تقدير نوعية وأعداد العمالة بعد فترة ) اإلعداد والتجهيز ( بموجب طلب يقدم من 

الحائز أو صاحب المشروع ويتم النظر فيه في ضوء تقرير الجهة الفنية المختصة بالهيئة عن الحيازة ومدى 

 استغاللها .

 نية عشرةمادة الثا

بشأن نقل تبعية العمالة للهيئة العامة  11/7/2112الصادر بتاريخ  2112( لسنة 1124يلغى القرار رقم )

 لشئون الزراعة والثروة السمكية وتحديدها .

 مادة ثالثة عشرة

ه وعلى جميع الجهات المختصة كل فيما يخص –ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره 

 ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة . –تنفيذه 

 

 جاسم حبيب البدر

 رئيس مجلس اإلدارة

 المدير العام 
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 108 2012/2013بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013( لسنة 351القرار إداري رقم )

1366رقم المرجع : هـ ز / م ع /   

 22/4/2113التاريخ : 

بشأن صرف الدعم السمكي للسنة 2013( لسنة 351القرار إداري رقم )

  2012/2013المالية 
 

 رئيس مجلس األدارة

 ام الهيئة العامة لشئون الزراعه و الثروة السمكيهمدير ع

 ( لسنة 46بعد األطالع على المرسوم بالقانون رقم )في شان حماية الثروة السمكية 1980. 

 ( لسنة 94وعلى القانون رقم )م بأنشاء الهيئة العامه لشئون الزراعه والثروة السمكية 1983

 .م1988( لسنة 9المعدل بالمرسوم بالقانون رقم )

 ( لسنة 1754وعلى القرار الصادر رقم )في شأن قواعد وضوابط صرف الدعم السمكي  2012

 .2012/2013للسنه المالية 

 ( لسنة 290وعلى القرار األداري رقم )في شأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية  2013

2012/2013. 

 ( 2012/2013وعلي ميزانية الهيئة للسنة الماليه) 

 العامه. ولمقتضيات المصلحه 

 قـــــرر

 مادة أولى

( لسنة 291تزاد فئات الدعم النقدي ألصحاب سفن و قوارب صيد األسماك المنصوص عليها بالقرار رقم )

 -( بشأن صرف الدعم السمكي وفقا للجدول التالي:2112/2113م خالل السنه المالية )2113

قيمة زيادة الدعم  العدد نوع وحدة الصيد

 للوحدة

 دةاجمالي الزيا

 ك.د 29411 ك.د 421 71 سفن البحر الخلفي )حديدية وفيبر جالس(

 ك.د 17851 ك.د 211 85 سفن الليخ والقرقور

 ك.د 4911 ك.د 141 35 الطراد مدمج )الليخ و القرقور(

 ك.د 23131 ك.د 71 329 طراد )الليخ والقرقور(

 ك.د 75181   األجمالي                                   

 

 مادة ثانيه

 -م بشأن صرف الدعم السمكي لتكون على النحو التالية:2113( لسنة 291تعدل المادة الثانية من قرار رقم )

ك( خمسون الف دينار كويتي .د 51111)يصرف دعم عينى في صورة أعالف للمزارع السمكية بمبلغ وقدرة )

 (2112/2113خالل السنه المالية 

 مادة ثالثة
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 109 2012/2013بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية 2013( لسنة 351القرار إداري رقم )

 تنفيذ هذا القرار و ينشر في الجريدة الرسمية  -كل فيما يخصه –ألختصاص على جميع جهات ا

 جاسم محمد حبيب البدر

 رئيس مجلس االدارة 

 المدير العام
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 110 قليمية الكويتية بشأن الحصول على إذن الخروج للصيد في المياه اإل2013( لسنة 654القرار إداري رقم )

 2218رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

  1/5/2113التاريخ : 

بشأن الحصول على إذن الخروج 2013( لسنة 654القرار إداري رقم )

   مية الكويتيةللصيد في المياه اإلقلي

 رئيس مجلس االداره

 مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

 ( لسنة 46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم )م في شأن حماية الثروة السمكية .1980 

 ( لسنة 94وعلى القانون رقم )ة لشئون الزراعة والثروة السمكية م بإنشاء الهيئة العام1983– 

 . 1988( لسنة 9المعدل بالمرسوم بالقانون رقم )

 ( لسنة 19وعلى قرار وزير االشغال العامة ووزير االسكان رقم )بشأن شروط مزاولة مهنة  1985

 الصيد البحري في الكويت 

 لسنة  128ة رقم وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكي

بشأن تحديد اطوال وقدرات السفن الحديدية والخشبية والقوارب والفيبر جالس العاملة في  2003

 2004لسنة  462نشاط الصيد بالمياه االقليمية الكويتية وتعديالته بالقرار رقم 

  نة لس 1057وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم

 بشأن تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة االسماك واالحياء البحرية بالمياه االقليمية الكويتية . 2004

  الهيئة العامة لشئون  –بشأن تفويض رئيس مجلس ادارة  2006لسنة  1وعلى القرار الوزاري رقم

 الزراعة والثروة السمكية ومديرها العام في بعض االختصاصات .

 لسنة  522ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم  وعلى قرار رئيس مجلس

 بشأن العالمات المميزة لشباك الصيد الخيشومية ) الليخ ( 2008

 ( المؤرخ 1204وعلى كتاب ادارة الفتوى والتشريع رقم )بشأن مراجعة مشروع  18/3/2013

 القرار .

 . ولمقتضيات المصلحة العامة 

 ررــــــــق

 لىمادة أو

يلتزم اصحاب السفن وقوارب الصيد بالحصول على اذن مسبق للخروج للمياه االقليمية الكويتية بغرض الصيد 

 من المراكز الرقابية التابعة للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وهي :

 سوق شرق 

 سوق فحيحيل 

 مركز الخيران 

اه االقليمية الكويتية بغرض الصيد اال بعد الحصول على وال يجوز ألصحاب السفن وقوارب الصيد بالدخول للمي

 هذا االذن .

 مادة ثانية
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 111   الكويتية اإلقليمية المياه في للصيد الخروج إذن على الحصول بشأن2013 لسنة( 654) رقم إداري القرار

يشتمل اذن الخروج على بيانات القارب او السفينة والمالك والصيادين القائمين بعملية الصيد على ان يلتزم طالب 

 االذن بكافة القوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد .

 مادة ثالثة

 46احكام هذا القرار يطبق في شأنه االحكام والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم كل من يخالف 

 المشار اليه والقرارات المنفذة له  1981لسنة 

 مادة رابعة

تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ  –كل فيما يخصه  –على المختصين 

 نشره . 

 د حبيب البدرجاسم محم

 رئيس مجلس االدارة

  المدير العام
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 4771رقم المرجع : هـ ز / م ع / 

  26/9/2113التاريخ : 

 الشروط والمواصفات الفنية قسائم بشأن 2013( لسنة 1299قرار رقم )

 االستزراع السمكي ) مشاريع األمن الغذائي ( 

 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 راعة والثروة السمكية مدير عام الهيئة العامة لشئون الز

  الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة  1983لسنة  94بعد االطالع على القانون رقم

 . 1988لسنة  9السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 

  ( لسنة 105وعلى القانون رقم )في شأن نظام أمالك الدولة والقوانين المعدلة له . 1980 

 في شأن حماية الثروة السمكية . 1980( لسنة 46م بالقانون رقم )وعلى المرسو 

 ( لسنة 911وعلى القرار رقم )بشأن تنظيم العالقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة  2010

 السمكية وحائزي القسائم الزراعية .

 ( لسنة 116وعلى المرسوم بالقانون رقم )االختصاصات  في شأن التنظيم اإلداري وتحديد 1992

 والتفويض فيها .

 ( لسنة 1وعلى القرار الوزاري رقم )المدير العام في  –بتفويض السيد/رئيس مجلس اإلدارة  2006

 بعض االختصاصات .

 . ولمتطلبات المصلحة العامة 

 قــــــــرر

 مادة أولى 

لمواصفات الفنية التالية إنشاء يلتزم الحائزون لقسائم االستزراع السمكي ) مشاريع األمن الغذائي ( بالشروط وا

 وإدارة المزارع السمكية .

 أوال الموقع 

 % عن إجمالي مساحة القسيمة .75أال تقل المساحة المخصصة ألحواض ومنشآت تربية األسماك عن  .1

 % .2يفضل أال تزيد درجة االنحدار أو ميل األرض في الموقع إلنشاء المزرعة السمكية عن  .2

 زرعة السمكية بسياج من األشجار كمصد للرياح واألتربة .يفضل ان يحاط موقع الم .3

 يلتزم الحائز بعدم تركيب وحدات تحلية للموقع . .4

 ثانيا : المواصفات اإلنشائية لألحواض 

تقسم أحواض المزرعة السمكية إلى حضانات ، أحواض إنتاج وتسمين ، أحواض تفريخ ، أحواض  .1

 بالمشروع .تشتيه وغيرها تبعا للدراسة الفنية الخاصة 

أحواض المزرعة السمكية يجب أن تكون خراسانية ) إسمنتية ( أو من الطابوق المبطن باإلسمنت أو  .2

 مصنعة من الفيبرجالس أو معدنية أو بالستيكية وال تستخدم األحواض أو البرك الترابية إطالقا .
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 ن ذات أركان دائرية .تكون األحواض دائرية أو سداسية الشكل أو مربعة أو مستطيلة ويفضل أن تكو .3

 % في اتجاه فتحة الصرف .1.2-1.1يفضل أن تكون أرضية الحوض مائلة بدرجة  .4

يجب أن تنشأ أو توضع األحواض على مستوى األرض أو أعلى بحيث تسمح بصرف المياه من قاع  .5

 الحوض بدون استخدام المضخات لسحب المياه .

صرف وتفضل أن تكون فتحة الري على يجب أن يزود كل حوض بفتحة ري مستقلة عن فتحة ال .6

 سم من مستوى سطح المياه بالحوض . 51-25ارتفاع 

 يجب أن تسمح فتحة الصرف بصرف المياه من قاع الحوض . .7

متر ويسمح ألحواض  1.5سم وال يزيد عن  81يجب أال يقل عمق حوض اإلنتاج والتسمين عن  .8

 متر . 2التشتية بعمق يصل إلى 

 كبير لتخزين المياه الالزمة لري األحواض . يجب إنشاء خزان أو حوض .9

 يجب توفير مخزن مبرد لتخزين األعالف السمكية أو مواد العلف الالزمة لتغذية األسماك . .11

 إنشاء غرفة للمولد الكهربائي ومضخات المياه ومضخات الهواء . .11

 يفضل إنشاء صوبه محمية أو إقامة مظالت على األحواض . .12

 لحصاد والفرز .يفضل إنشاء صالة مبردة ل .13

  ثالثا : اإلدارة والتغذية

 استخدام نظام االستزراع المكثف مع إعادة تدوير المياه في تربية األسماك . .1

يلتزم صاحب القسيمة بإدارة المزرعة السمكية بصورة صحيحة ويفضل بواسطة أخصائي ممارس مع  .2

 تشغيل عمالة ماهرة على دراية بأسس االستزراع السمكي .

ب المزرعة السمكية باستخدام األعالف السمكية المصرح بها من اإلدارة المعنية بالهيئة يلتزم صاح .3

ويحظر استخدام مخلفات الدواج والمواشي كأعالف ويمنع منعا باتا استخدام المخصبات العضوية 

 والمعدنية .

 ماك المخزنة .االلتزام باستخدام أعالف سمكية متوازنة وبقطر حبيبات يتناسب مع أنواع وأحجام األس .4

االلتزام بانتشال السماك النافقة من األحواض يوميا والتخلص منها بعيدا عن موقع المزرعة في أماكن  .5

 محددة وبصورة صحية إما بالدفن أو الحرق .

يحظر استخدام العقاقير الطبية البيطرية في مزارع تربية األسماك إلى لعالج ووقاية األسماك  .6

 تصرف إال بوصفة طبية صادر من طبيب بيطري يحدد فيها النوع المستزرعة الخاصة بها وال

 والجرعة ومدة إعطاء العقار .

يلتزم صاحب المزرعة السمكية بإبالغ اإلدارة المختصة بقطاع الثروة السمكية فورا ومن خالل مدة ال  .7

راءات ساعة عند حدوث عدوى وبائية أو نفوق جماعي لألسماك بالمزرعة التخاذ اإلج 24تزيد عن 

 الالزمة لتشخيص ومنع انتشار وعالج المرض .

ال يسمح بنقل السماك المصابة بغرض تشخيص الحالة أو التخلص من األسماك النافقة بصورة صحية  .8

 وبعد الحصول على موافقة خطية من اإلدارة المختصة .

لمزارع المرخص لها يلتزم صاحب القسيمة باتباع القواعد المتعارف عليها لنقل األسماك الحية بين  ا .9

 باالستزراع السمكي وبعد الحصول على إذن بنقل األسماك من اإلدارة المختصة .
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ال يسمح بإدخال أي أنواع أسماك أو أحياء مائية إلى المزرعة السمكية غير المرخص له باستزراعها  .11

 إال بعد الحصول على موافقة خطية من اإلدارة المختصة .

فاظ بسجالت للمزرعة السمكية تتضمن أعداد وأنواع األسماك يلتزم صاحب القسيمة االحت .11

المستزرعة ، معدالت النفوق كمية األعالف اليومية وباقي المعامالت الخاصة بالمزرعة وبتقديم تقرير 

ربع سنوي عن نشاط االستزراع السمكي بالمزرعة السمكية باإلضافة إلى تقرير سنوي يشمل على 

 تسويقه . حجم اإلنتاج وقيمته ومنافذ

 مادة ثانية 

يلتزم الحائز بعدم استغالل موقع القسيمة أو جزء منها في غير الغرض المخصص من أجله وفي خالة ثبوت 

المخالفة يحق للهيئة بإلغاء الترخيص اإلداري المؤقت واستالم موقع القسيمة من الحائز طبقا لإلجراءات 

في شأن تنظيم العرقة بين  2111( لسنة 911لقرار رقم )المنصوص عليها بالترخيص اإلداري المؤقت وكذلك ا

 الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية .

 مادة ثالثة 

تخضع قسائم االستزراع السمكي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ويكون لموظفيها حق دخول 

 والضوابط الموضوعة والتأكد من توفر الشروط الفنية وإثبات أي مخالفة .القسيمة ومراقبة تنفيذ الشروط 

 مادة رابعة

 تعتبر الشروط الفنية المنصوص عليها بالقرار جزء ال يتجزأ من الترخيص اإلداري المؤقت المبرم مع الحائز .

 مادة خامسة 

 الرسمية .تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة   -كال فيما يخصه  –على المختصين 

 

 جاسم محمد حبيب البدر

 رئيس مجلس اإلدارة  

 المدير العام
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بشأن قواعد وضوابط صرف الدعم  2013( لسنة 1643قرار رقم )

  2013/2014لسمكي للسنة المالية ا
 رئيس مجلس اإلدارة 

 مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 

 في شأن حماية الثروة السمكية . 1980لسنة  46ون رقم بعد االطالع على المرسوم بالقان -

بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل  1983لسنة  94وعلى القانون رقم  -

 . 1988لسنة  9بالمرسوم بقانون رقم 

 ( .2013/2014وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية ) -

 ولمقتضيات المصلحة العامة . -

 قــــرر

  مادة أولى

( 2113/2114يصرف دعم نقدي ألصحاب سفن وقوارب صيد األسماك وأعالف األسماك خالل السنة المالية )

طبقا للقواعد والضوابط الواردة بهذا القرار على أن تحدد فئات الدعم ويصدر بها قرار بناء على أعداد المستحقين 

 . لصرف الدعم والميزانية المعتمدة لذلك

 مادة ثانية 

  شروط عامة لصرف الدعمأوال : 

( يوم 61أن يكون ترخيص الصيد ساري المفعول خالل السنة المالية وفي حيازة المالك الحالي لمدة ) .1

 على األقل .

أن تكون سفن وقوارب الصيد مستمرة في ممارسة عمليات الصيد بالمياه اإلقليمية الكويتية طبقا لما هو  .2

 السمكية بحيث ال يقل خروج السفينة أو القارب عن اآلتي :ثابت بدفاتر وسجالت قطاع الثروة 

  

سفن الجر الخلفي ) حديدية وفيبر 

 جالس(

 طلعات  10ال يقل عن 

 طلعة  20ال يقل عن  سفن الليخ والقرقور

 طلعة  20ال يقل عن  طراد القرقور

 طلعة  20ال يقل عن  طراد الليخ 

 

تجديد الترخيص المنتهي تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص حتى ( يوما كحد أقصى ل91تمنح مهلة مدتها ) .3

 يصرف الدعم .

ال يصرف الدعم إال بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو  .4

غيرها وكذلك المستحقات ألي جهة حكومية أخرى بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب 

 العالقة .

 

 ف الدعم السمكي في الحاالت اآلتية : ال يجوز صر .5

 . الصيد بجون الكويت 

 . الهروب من الدورية وتعريض الطاقم للخطر 

 . تسجيل أكثر من مخالفة خالل السنة المستحق عنها الدعم 
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  الشروط الخاصة لصرف الدعم لسفن الصيد الحديدية والخشبيةثانيا : 

 توفر كافة األجهزة المالحية األساسية . .1

 عدات األمن والسالمة واإلنقاذ .توفر م .2

 توفر أماكن مبردة لتخزين األسماك . .3

 أن تكون المواصفات الخاصة بالعالمات واألرقام المميزة لسفن وقوارب الصيد واضحة . .4

 اجتياز اختبارات الفحص الفني بالهيئة . .5

  شروط صرف الدعم النقدي للمزارع السمكيةثالثا : 

مكية بصفة دورية بتقرير فني شامل موثق كال ثالثة أشهر يشتمل على أن يتم تزويد قطاع الثروة الس .1

نتائج تحليل المياه في منطقة األقفاص وخارجها وكميات األعالف المستهلكة خالل تلك الفترة وإنتاجية 

األقفاص من األسماك المستزرعة وعدد اليرقات المستزرعة وأنواعها وكميات األسماك التي تم 

 الشركة . تسويقها في منافذ

بشأن شروط منح ترخيص مزاولة نشاط االستزراع السمكي  2115لسنة  293االلتزام بتنفيذ القرار  .2

 في القسائم الزراعية وأية قرارات أخرى تصدر في هذا الشأن .

 أن يتم صرف الدعم في صورة أعالف مجانية وفقا إلنتاجية المزرعة ومساحتها . .3

 

 مادة ثالثة 

( وفي حدود المبلغ المخصص لدعم 2113/2114لمرة واحدة قبل نهاية السنة المالية ) يكون صرف قيمة الدعم

 الثروة السمكية في ميزانية الهيئة .

 مادة رابعة 

 االلتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة نشاط صيد األسماك واالستزراع السمكي .

 مادة خامسة 

 وينشر في الجريدة الرسمية . –تنفيذ القرار  –كل فيما يخصه  –على جميع جهات االختصاص 

 جاسم حبيب البدر

 رئيس مجلس اإلدارة  

 المدير العام
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 8بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم  2014( لسنة 572قرار رقم )

في شان منع الصيد باستخدام بعض أنواع الشباك وأدوات  2004لسنة 

 سائل الصيد في المياه اإلقليمية الكويتيةوو
 رئيس مجلس اإلدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

  في شان حماية الثروة السمكية. 1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  الثروة السمكية والمعدل بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة و 1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 1988لسنة  9بالمرسوم بقانون رقم 

  بشان منع استخدام الوسائل الحديثة في عمليات الصيد في  1981لسنة  22وعلى  قرار الهيئة رقم

 المناطق المحظورة.

  بشان شروط مزاولة مهنة الصيد البحري في الكويت . 1985لسنة  19وعلى قرار الهيئة رقم 

 بشان تحديد فتحات شباك الصيد األسماك والربيان. 1992لسنة  33ة رقم وعلى قرار الهيئ 

  بشان حظر استخدام شباك االلياف الصناعية ) النايلون ( .  1995لسنة  442وعلى قرار الهيئة رقم 

  بشان منع استيراد شباك االلياف  2000لسنة  82وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم رقم

 ن ( المستخدمة في صيد األسماك .الصناعية ) النايلو

  بشان استمرار حظر الصيد باستخدام المشبك في المياه  2001لسنة  40وعلى قرار الهيئة رقم

 اإلقليمية الكويتية.

  بشان  منع الصيد باستخدام بعض أنواع الشباك وأدوات  2004لسنة  8وعلى قرار الهيئة رقم

  ة.ووسائل الصيد في المياه اإلقليمية الكويتي

  ( لسنة 1وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم )بشان تفويضنا في اصدار القرارات  2006

 في شان حماية الثروة السمكية . 1980لسنة  46التي يختص بها الوزير في المرسوم بالقانون رقم 

  . وبناء على ما عرضه علينا السيد / نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية 

 تضيات المصلحة العمل . ولمق 

 ررـــــــــق

 مادة أولى 

في شان منع الصيد باستخدام بعض أنواع الشباك وأدوات  2114لسنة  8تعدل المادة األولى من القرار رقم 

 ووسائل الصيد في المياه اإلقليمية الكويتية لتكون على النحو التالي :

 إلقليمية الكويتية بالصيد باستخدام الشباك التالية:أوال : يسمح لسفن وقوارب الصيد العاملة بالمياه ا

 الشباك المصنعة من االلياف الطبيعية .  .1

 الشباك المصعنة من النايلون متعدد الشعيرات.  .2

 

 ثانيا : يمنع الصيد في كافة المياه اإلقليمية الكويتية باستخدام الشباك التالية : 

 ( والمساه محليا ) شباك الهبله ( . surrounding nets – purse seinesالشباك المحيطية )  .1

 ( .  trammel netsالشباك المركبة من ثالث طبقات مختلفه  االحجام واالنواع ) .2

 ( .tangle netsشباك التخبط او التعلبك ) .3
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( والمسماه محليا بشباك  set gillnet  _bottom( _  Anchoredالشباك الخيشومية القاعية )  .4

 الركاس ) الغاطس ( .

 . Beach seine شباك الكراف الساحلية او الشاطئيه  .5

 .Boat seineشباك الكراف بواسطة القوارب  .6

 .Trawl netsشباك الجر القاعية لصيد األسماك  .7

 شباك الصيد ذات فتحات غير قانونية . .8

 ( والمسماه محليا ) المشبك ( . Long lineالخيوط الطويلة ) .9

 ( . Monofiamentدي الشعيره ) شباك الصيد المصعنه من النايلون احا .11

 مادة ثانية

بشان حظر استخدام شباك االلياف الصناعيه ) النايلون ( على سفن وزوارق  1995لسنة  442يلغي القرار رقم 

 الصيد العامله في المياه االقلميمية الكويتية .

 ماده ثالثه

 من تاريخ نشره  في الجريدة الرسمية . تنفيذ هذا القرار ويعمل به  –كل فيما يخصه  –على الجهات المعنية 

 

 جاسم محمد حبيب البدر

 رئيس مجلس اإلدارة

  المدير العام
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 4444.ع / ز / م 

بشأن تحديد العالمات المميزة لسفن 2014( لسنة 971قرار رقم )

 وقوارب الصيد بالمياه اإلقليمية الكويتية
 رئيس مجلس اإلدارة

 لشئون الزراعة والثروة السمكيةمدير عام الهيئة العامة 

  بشأن حماية الثروة السمكية. 1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .1988لسنة  9بالمرسوم بالقانون رقم 

  بتنظيم بعض احكام الصيد بالسفن الكبيرة. 1984لسنة  5وعلى القرار رقم 

  بشأن شروط مزاولة مهنة الصيد البحري في دولة الكويت. 1985لسنة  19وعلى القرار رقم 

  بشأن تحديد المواصفات الخاصة بالعالمات واألرقام المميزة  1985لسنة  34وعلى القرار رقم

 لسفن الصيد.

  فويضنا ببعض االختصاصات.بت 2014لسنة  54وعلى القرار الوزاري رقم 

 .ولمقتضيات المصلحة العامة 

 

 قــــــــــرر

 أولىمادة 
تلتزم جميع السفن وقوارب الصيد المرخص لها بمزاولة نشاط الصيد في المياه اإلقليمية الكويتية بوضع لوحات 

ات الواردة في هذا مميزة لتحديد اسم ورقم تسجيل السفينة / القارب واضحة على بدنها وفقا للشروط والمواصف

 القرار.

 

 السفن الخشبية والسفن الحديدية.أوال: 

 

 السفن الخشبية والسفن الحديدية ذات غرفة قيادة (1

 ملصقات وتثبت على النحو التالي  5على عدد  –يكتب اسم ورقم ملف السفينة التي من هذا النوع 

a)  األسود بخط ذو سمك ال يقل سم بلون ابيض والكتابة باللون  41*61ملصق عاكس ذو مقاس  2عدد

 مم ويثبت كال من الملصقين على جانبي غرفة قيادة السفينة من الجهة االمامية. 25عن 

b)  سم بلون ابيض والكتابة باللون األسود بخط ذو سمك ال يقل  31* 125ملصق عاكس ذو مقاس  2عدد

 فل السطح مباشرة.مم ويثبت كال من الملصقين على جانبي بدن السفينة في المقدمة أس 45عن 

c)   سم بلون ابيض والكتابة باللون األسود بخط ذو سمك ال يقل  41*61ملصق عاكس ذو مقاس  1عدد

 مم ويثبت بمؤخره السفينة من الخلف اعلى مستوى المياه.  25عن 

 ويراعى تجديد الملصق كلما تطلب االمر ذلك.

 

 السفن الخشبية والسفن الحديدية بدون غرفة قيادة (2

 ملصق وتثبت على النحو التالي  3م ورقم ملف السفينة التي من هذا النوع على عدد يكتب اس
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a)  سم بلون ابيض والكتابة باللون األسود بخط ذو سمك ال يقل  31*61ملصق عاكس ذو مقاس  2عدد

 مم ويثبت كال من الملصقين على جانبي بدن السفينة في المقدمة أسفل السطح مباشرة. 25عن 

b)  سم بلون ابيض والكتابة باللون األسود بخط ذو سمك ال يقل  41*61اكس ذو مقاس ملصق ع 1عدد

 مم ويثبت بمؤخرة السفينة. 25عن 

 ويراعي تجديد الملصق كلما تطلب االمر ذلك.  

 

 القوارب )الطرادات( ثانيا: 

 حو التالي:ملصقات وتثبت على الن 6يكتب اسم ورقم ملف القارب )الطراد( الذي من هذا النوع على عدد 

 

سم بلون ابيض والكتابة باللون األسود بخط ذو سمك ال يقل عن  31*61ملصق عاكس ذو مقاس  2عدد  (1

 مم ويثبت كال من الملصقين على جانبي المقدمة من الداخل.  25

سم بلون ابيض والكتابة باللون األسود بخط ذو سمك ال يقل عن  25*41ملصق عاكس ذو مقاس  2عدد  (2

 كال من الملصقين على جانبي مقدمة القارب اعلى خط الماء بمسافة كافية.مم ويثبت  25

سم بلون ابيض والكتابة باللون األسود بخط ذو سمك ال يقل عن  25*41ملصق عاكس ذو مقاس  2عدد  (3

مم ويثبت كال من الملصقين على ان يوضع األول باألمام بمقدمة القيادة والثاني بالخلف على جانب  25

 الماكينة.

 ويراعي تجديد الملصق كلما تطلب االمر ذلك.

 مادة ثانية

 تلتزم جميع سفن الجر الخلفي بطالء غرفة قيادة السفينة من الخارج باللون األحمر.

 

 مادة ثالثة

يمنح أصحاب السفن والقوارب المرخص لها بمزاولة نشاط صيد األسماك بالمياه اإلقليمية الكويتية مهله مدتها 

 ريخ نشر هذا القرار لتعديل أوضاعهم حسبما جاء في مواد هذا القرارشهر واحد من تا

 

 مادة رابعه

 1981لسنة  46كل من يخالف هذا القرار يطبق في شانه العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم 

 المشار اليه.

 مادة خامسة

 م هذا القرار.المشار اليه وكل حكم يتعارض مع احكا 1985لسنة  34يلغى القرار رقم 

 

 مادة سادسه

على جميع الجهات االختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 

 نشره.

 

 نبيلة علي الخليل

 رئيس مجلس اإلدارة 

 المدير العام
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 212/ ز / م  .ع 

مياه اإلقليمية الفي شأن حظر صيد الربيان ب 2015( لسنة 35قرار رقم )

 2015ام الكويتية لع
 رئيس مجلس اإلدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

  في شأن حماية الثروة السمكية. 1980لسنة  56بعد اإلطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  وة السمكية والمعدل بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثر 1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .1988لسنة  9بالمرسوم بقانون رقم 

  بشأن تسويق الموارد السمكية. 2008لسنة  134وعلى القرار رقم 

  بتفويضنا في بعض االختصاصات. 2014لسنة  54وعلى القرار الوزاري رقم 

 .وبناء على ما عرض السيد / نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية 

 ة العامةولمقتضيات المصلح. 

 ررـــــــق

 مادة أولى

   11/19/2115حتى  15/11/2115يحضر صيد الربيان في المياه اإلقليمية الكويتية خالل الفترة من 

 مادة ثانية

يسمح أثناء موسم صيد الربيان في المياه اإلقليمية الكويتية بإستيراد الربيان الطازج والمبرد عبر المنافذ الجوية 

خ البحري والمنافذ البرية )الربيان المستزرع ( مصحوب بشهادة صحية بيطرية وشهادة منشأ ومنفذ ميناء الشوي

 وشهادة صالحية لإلستهالك اآلدمي و ذلك بعد الحصول على أذن مسبق من الهيئة .

 مادة ثالثة

يد إال يمنع خروج جميع سفن وقوارب الصيد الكويتية لصيد الربيان في المياه الدولية أثناء موسم حظر الص

 بتصريح مسبق من الهيئة.

 مادة رابعة

تقوم الهيئة بالتنسيق مع اإلدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى إلتزام سفن الصيد 

 بالمياه اإلقليمية الكويتية بمضمون هذا القرار.

 مادة خامسة

التجارة والصناعة ,، بلدية الكويت ، اإلدارة العامة تقوم الهيئة بالتنسيق مع اإلدارات المختصة بكل من وزارة 

 للجمارك في وضع هذا القرار موقع التنفيذ .

 مادة سادسة

يجوز بقرار من رئيس الهيئة فتح موسم صيد الربيان في الميته اإلقليمية الكويتية قبل الموعد المحدد بالمادة 

 )األولى( من هذا القرار في حال إكتمال نمو الربيان.

 دة سابعةما

 وينشر في الجريدة الرسمية. –على جميع الحهات المختصة تنفيذ هذا القرار 

 نبيلة علي الخليل

  المدير العام -رئيس مجلس اإلدارة 
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مكررا 5مكررا أ، 5مكررا، 5في شان إضافة المواد ) 2015( لسنة 24قانون رقم )

ئة العامة لشئون الزراعة بإنشاء الهي 1983( لسنة 94الى القانون رقم )  مكررا ج(5ب، 

 والثروة السمكية

  بعد االطالع على الدستور 

 ( لسنة 16وعلى القانون رقم )بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له. 1960 

 ( لسنة 17وعلى قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم )والقوانين  1960

 المعدلة له.

 بإصدار القانون المدني وتعديالته. 1980( لسنة 67ون رقم )وعلى المرسوم بالقان 

 ( لسنة 94وعلى القانون رقم )بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  1983

 والقوانين المعدلة له.

 :وافق مجلس االمة على القانون االتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه 

 

 )مادة أولى( 

مكررا ج(  5مكررا ب،  5مكررا أ،  5مكررا،  5المشار اليه المواد ) 1983( لسنة 94قم )يضاف الى القانون ر

 ونصها االتي:

 مكررا(: 5مادة )

" عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها 

 من الحيازات، يجب االلتزام باألحكام التالية:

 يحظر على المخصص له استغالل ما تم تخصيصه له لغير األغراض التي خصصت من اجلها. أوال:

يمنح المخصص له فترة ال تزيد على الثالث سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود واستالمه للموقع، ليقدم ثانيا: 

ية او مناحله او غيرها من امام الهيئة ما يثبت انه بالفعل حقق انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحر

 الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص وباليات االثبات التي تحددها الهيئة.

يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد ثالثا: 

ي او بالوكالة غير قابلة للنقض او البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات كلها او جزء منها للتنازل بالبيع النقد

االنتفاع او االستثمار او االيجار بين االفراد او بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك 

 التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة خمسة أعوام من تاريخ تحقيق اإلنتاج.

 مكررا( على المتنازل له. 5وتسري بنود المادة )

 ألحوال، ال يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد او الشركة او المؤسسة.وفي جميع ا

 مكررا أ(: 5ماده )

يجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية،  

فيذا الحكام هذا القانون، كما تلتزم والمصائد البحرية والمناحل، وغيرها من الحيازات للغير وبشكل دوري تن

  الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق، إذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة.

وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه للهيئة، خالل شهر من قرار الهيئة الصادر بإلغاء الترخيص وسحب 

 حيازة.
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 مكررا ب(: 5مادة )

الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ إجراءات فسخ العقد او انهاء الترخيص اإلداري  مع عدم االخالل بحق

 المؤقت، يعاقب بغرامه ال تزيد على عشرة االف دينار كويتي:

 كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير األغراض التي خصصت من اجلها. .1

عدم تحقيقه انتاجا من -د واستالمه للموقعبعد مضي ثالث سنوات من تاريخ تثبيت الحدو –كل من ثبت  .2

زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل 

 تخصيص.

كل من أجري على ما خصص له من الهيئة تعامالت تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي او بالوكالة غير قابلة  .3

مع الغير قبل مضي الخمسة أعوام -لكلها او جزء منها –او االيجار للنقض او االنتفاع او االستثمار 

مكررا( دون االخالل بحق الدولة السترجاع ما تم  5المنصوص عليها في البند )ثالثا( من المادة )

 تخصيصه.

 كما يعاقب بذات الغرامة إذا الجاني من موظفي الهيئة او اشترك او سهل إلتمام الجريمة. .4

ع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة، دون االخالل بحق الدولة السترجاع ما ويعاقب على الشرو

 تم تخصيصه.

 ( من قانون الجزاء بايحال على الجرائم المذكورة في هذا القانون. 82و 81وال يجوز تطبيق المادتين )

 

 مكررا ج(: 5مادة )

 –والمصائد البحرية والمناحل او غيرها من الحيازات  يلتزم المنتفع الحالي للحيازات الزراعية وحظائر الماشية

مكررا(، وذلك خالل سنة من  5بتوفيق أوضاعه وفقا لما تنص عليه المادة ) –قبل تاريخ العمل بهذا القانون 

تاريخ العمل بهذا القانون، واال كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من أراضي الحيازات دون ان 

وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خالل السنة تسري -أيا كان سببه-بالرجوع على الهيئة باي تعويضيكون له الحق 

 مكررا(. 5عليه احكام المادة )

 )مادة ثانية(

 يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون. 

 )مادة ثالثة(

من تاريخ نشره في الجريدة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به -كل فيما يخصه –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

 الرسمية.

 

 نائب امير الكويت

 نواف األحمد الجابر الصباح

 هـ 1436: رجب 24صدر بقصر السيف في 

 م 2115مايو  13الموافق:  
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بشأن السماح بصيد الميد بالمياه  م 2015( لسنة 670)ار رقم قر

 2015اإلقليمية الكويتية لعام 
 س مجلس اإلدارةرئي

 مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :

o ( لسنة 46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم )م في شأن حماية الثروة السمكية . 1980 

o ( لسنة 94وعلى القانون رقم )م بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المعدل  1983

 م 1988( لسنة 9القانون رقم )بالمرسوم ب

o ( لسنة 33وعلى القرار رقم )م في شأن تحديد فتحات شباك صيد األسماك والروبيان  1992 

o ( لسنة 8و على القرار رقم )م بشأن منع الصيد باستخدام بعض أنواع الشباك و أدوات ووسائل  2004

 الصيد في المياه االقليمية الكويتية 

o ( 1057وعلى القرار رقم ) م في شأن طرق صيد وزراعة األسماك واألحياء البحرية  2004لسنة 

o ( لسنة 266وعلى القرار رقم )2013م بشأن السماح بصيد الميد بالمياه اإلقليمية الكويتية لسنة  2014 

 م 

o ( لسنة 54وعلى القرار الوزاري رقم )م بشأن تفويضنا في بعض اختصاصات الوزير المنصوص  2014

 م في شأن حماية الثروة السمكية  1980( لسنة 46وم بالقانون رقم )عليها في المرس

o .وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية 

o . ولمقتضيات المصلحة العامة 

 

 قرر

 مادة أولى

نوفمبر  31وحتى  2115يونيو  1أسماك الميد في المياه اإلقليمية الكويتية خالل الفترة من ) يسمح بصيد

( عدا منطقة جون الكويت والثالث أميال من السواحل وحول الجزر الكويتية ويستثنى من ذلك  2115

 -المناطق االتية وهي :

في الجزء الشرقي ضمن الثالثة أميال من سواحل جزيرة بوبيان من رأس البرشه جنوبا حتى رأس القيد  .1

 الداخلية يخالف ذلك .شماال ما لم يصدر قرار من وزارة الدفاع أو وزارة 

 حول جزيرة مسكان وفيلكا وعوهه داخل منطقة الثالث أميال من سواحل هذه الجزر . .2

 

 مادة ثانية

 صيد الميد وتداوله في غير موسم الصيد المشار اليه بعاليه في المادة األولى .يحظر 

 

 مادة ثالثة

المستثناه المشار اليها في المادة  الشروط والضوابط االتية عند صيد اسماك الميد في المناطقتطبق 

 األولى من هذا القرار :

الحصول على تصريح شري بصيد اسماك الميد في المناطق المستثناه من اإلدارة المختصة  .1

 بالهيئة وللهيئة الحق في عدم تجديد التصريح الشهري في حالة ارتكاب أي مخالفة 

 وقت الصيد يكون من الساعة السادسة مساءا  .2

احب التصريح اذن خروج ودخول من مركز الشرق الرقابي ، مع التزامه بتزويد يمنح ص .3

 المركز ببيان كميات األسماك التي تم صيدها عند العودة 

يحظر حمل أدوات صيد أخرى على ظهر القارب المصرح له بالصيد في المناطق المستثناه في المادة  .4

 ماك الميد األولى غير شباك الليخ القانونية والخاصة بصيد اس
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تقيد صاحب الترخيص والتزامه بالقرارات الصادرة من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بشأن  .5

المناطق المحددة لألغراض األمنية والعسكرية والمنشآت النفطية والممرات المالحية والمحميات 

 الطبيعية وحماية البيئة

في المناطق المستثناه من نقعة سوق الشرق يسمح لصيادي األسماك بالخروج والدخول لصيد الميد  .6

 درجة نحو جزيرة مسكان .  71باتجاه 

 مادة رابعة

يضبط كل من يخالف احكام هذا القرار ويطبق في شأنه اإلجراءات والعقوبات المنصوص عليها في 

 م في شأن حماية الثروة السمكية. 1981( لسنة 46المرسوم بقانون رقم )

 

 مادة خامسة

 تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية . –كل فيما يخصه  –هات االختصاص على جميع ج

 

 نبيلة علي الخليل

 رئيس مجلس اإلدارة

 المديرالعام

 بالوكالة
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 3233ز / م  .ع /

بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي بالمياه  2015(  671قرار رقم )

 2015اإلقليمية الكويتية لعام  
 رئيس مجلس اإلدارة

 مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

 ( لسنة 46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم )م في شأن حماية الثروة السمكية .1980 

 ( لسنة 94وعلى القانون رقم )م بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 1983

 م1988( لسنة 9)المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 

 ( لسنة 9وعلى القرار رقم )م بشأن منع صيد بعض األسماك من أطوال معينة 1983 

 ( لسنة 33وعلى القرار رقم )م في شأن تحديد فتحات شباك صيد األسماك والربيان1992 

 ( لسنة 1057وعلى القرار رقم )م في شأن طرق صيد وزراعة األسماك واألحياء البحرية2004 

 م في شأن استمرار منع الصيد باستخدام بعض أنواع الشباك 2004( لسنة 8رقم ) وعلى القرار

 وأدوات ووسائل الصيد في المياه اإلقليمية الكويتية

 ( لسنة 134وعلى القرار رقم )م بشأن تسويق الموارد السمكية 2008 

 ( لسنة 522وعلى القرار رقم )ة )الليخ(م بشأن العالمات المميزة لشباك الصيد الخيشومي2008 

 ( لسنة 651وعلى القرار رقم )م بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي بالمياه اإلقليمية الكويتية2014 

 ( لسنة 54وعلى القرار الوزاري رقم )م بشأن تفويضنا في بعض اختصاصات الوزير 2014

 م في شأن حماية الثروة السمكية1980( لسنة 46المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم )

 بناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية و 

 ولمقتضيات المصلحة العامة. 

 قرر

 مــــــــــادة أولـــــــى

يوليو  15وحتى  2115يونيو  1يحظر صيد أسماك الزبيدي في المياه اإلقليمية الكويتية خالل الفترة من )

دي المحلي خالل الفترة المذكورة( كما يمنع تداول وتسويق أسماك الزبي2115  

 مــــــــــــــــــادة ثانــية

يحظر على جميع سفن وقوارب الصيد استخدام أو حمل شباك الصيد الخيشومية )الليخ( الخاصة بصيد أسماك 

بوصة( أثناء فترة الحظر المذكورة في المادة األولى 5.5ملم ) 141الزبيدي ذات قياس فتحة الشباك   

ة ثالثـــةمـــــــاد  

يسمح باستيراد أسماك الزبيدي الطازجة المبردة والمجمدة عبر المنافذ الجوية خالل فترة الحظر المشار اليها 

:بعاليه ووفقا للضوابط التالية   

سم 21ـ أن ال يقل الطول التشعيبي للسمكة عن 1  

ـ الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية2  
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 مــــــادة رابعـــــة

يقوم قطاع الثروة السمكية بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع اإلدارة العامة لخفر السواحل واإلدارة العامة للتحقيقات 

بوزارة الداخلية وبلدية الكويت واإلدارة العامة للجمارك في تنفيذ هذا القرار وللهيئة الحق بإجراء التعديالت 

ليه متطلبات السوق المحليالضرورية وفقا لما تم  

 مـــــــادة خامســـــة

يضبط كل من يخالف أحكام هذا القرار ويطبق في شأنه اإلجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم 

في شأن حماية الثروة السمكية 1981( لسنة 46بقانون رقم )  

 مــــــادة سادســـــة

تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية  –كل فيما يخصه  -على جميع جهات االختصاص   

 نبيلة علي الخليل

 رئيس مجلس اإلدارة

 بالوكالة المديرالعام
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 3615/س.  ثز / ه 

بشأن وقف صيد الميد بالمياه اإلقليمية  0152( لسنه  738قرار رقم ) 

 2015الكويتية لعام 
 السمكية  مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة

  في شأن حماية الثروة السمكية. 1980لسنة  46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم 

  والمعدل  –بأنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية  1983لسنة  94وعلى القانون رقم

 .1988لسنة  9بالمرسوم بالقانون رقم 

  فتحات شباك صيد األسماك والربيان. في شأن تحديد 1992لسنة  33وعلى القرار رقم 

  بشأن منع الصيد باستخدام بعض أنواع الشباك وأدوات ووسائل الصيد في  2004لسنة  8وعلى القرار رقم

 المياه اإلقليمية.

  في شان منع الصيد لمسافه ثالثة اميال من المياه اإلقليمية الكويتية  2004لسنة  1016وعلى القرار رقم

 المياه اإلقليمية الكويتية.وبعض المناطق في 

  في شأن طرق الصيد الجديدة وزراعه األسماك واالحياء المائية. 2004لسنة  1057وعلى قرار رقم 

  في شأن العالمات المميزة لشباك الصيد الخيشومية )الليخ(. 2008لسنه  522وعلى قرار رقم 

  2015ه اإلقليمية الكويتية لعام بشأن السماح بصيد الميد بالميا 2015لسنة  670وعلى القرار رقم 

 . 26/05/2015الصادر بتاريخ 

  نائب المدير العام  –في شأن تكليف السيد / فيصل سعود الحساوى  2015لسنه  658وعلى القرار رقم

 لشئون الثروة السمكية باإلضافة الي عمله القيام بأعمال مدير عام الهيئة خالل فترة المهمة الرسمية.

 رضه السيد / نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية وبناء على ما ع 

  ولمقتضيات المصلحة العامة 

 قــــــــــــــرر
 مادة أولى 

بشأن السماح بصيد الميد بالمياه اإلقليمية الكويتية لعام  2115لسنة  671وقف العمل كليا بجميع مواد القرار رقم 

ك الميد بالمياه اإلقليمية الكويتية ومنع تداوله لحين اشعار وحظر صيد أسما 26/15/2115الصادر بتاريخ  2115

 اخر.

 مادة ثانية

يضبط كل من يخالف احكام هذا القرار ويطبق في شأنه اإلجراءات والعقوبات النصوص عليها في المرسوم 

 في شأن حماية الثروة السمكية. 1981لسنة  46بقانون رقم 

 مادة ثالثة

وينشر في الجريدة  –تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره  –ل فيما يخصه ك –علي جميع جهات االختصاص  -

 الرسمية

 

 فيصل الحساوي

 باإلنابة  المديرالعام
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4/8/2115 

 3515/س.  ثز / هـ 

بشأن شروط السماح باستيراد الربيان  م 2015( لسنة 951)قرار رقم 

 الطازج والمبرد

 رئيس مجلس اإلدارة

 شؤون الزراعة والثروة السمكيةمدير عام الهيئة العامة ل
 ( لسنة م  في شأن حماية الثروة السمكية.46بعد االطالع على المرسوم بالقانون رقم ) 

 ( لسنة 94وعلى القانون رقم )م بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 1983

 م .1988( لسنة 9المعدل بالمرسوم بالقانون رقم )

 ( لسنة 9وعلى القرار رقم )بشأن منع صيد بعض األسماك من أطوال معينة . 1983 

 ( لسنة 33وعلى القرار رقم )م في شأن تحديد فتحات شباك صيد األسماك والربيان .1992 

 ( لسنة 1016وعلى القرار رقم )م في شأن منع الصيد في بعض المناطق في المياه اإلقليمية 2004

 الكويتية .

 ( لسن1057وعلى القرار رقم ) م في شأن طرق صيد وزراعة األسماك واألحياء البحرية .2004ة 

 ( لسنة 134وعلى القرار رقم )م بشأن تسويق الموارد السمكية .2008 

 ( لسنة 54وعلى القرار الوزاري رقم )م بشأن تفويضنا في بعض االختصاصات .2014 

 ( لسنة 35وعلى القرار رقم )قليمية الكويتية لعام م بشأن حظر صيد الربيان بالمياه اال2015

 م .2015

 . وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام لشؤن الثروة السمكية 

 . ولمقتضيات المصلحة العامة 

 . واستنادا الى السلطة المخولة  لنا 

 قــــــرر

 مـــــادة أولـــــى

جوية والبرية والبحرية وفقا يسمح باستيراد الربيان الطازج والمبرد )المصاد والمستزرع( عبر المنافذ ال

 للضوابط التالية :

 أن يكون الربيان معبأ في عبوات من الفلين مغلقة باحكام ومغلفة بشريط الصق مختوم من بلد المنشأ . .1

 أن تكون الشحمات مصحوبة بشهادة منشأ والشهادات الثبوتية وفقا لمتطلبات الجهات المختصة . .2

 امة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لكل شحنة ربيان .الحصول على اذن مسبق من الهيئة الع .3

أن تكون شحنات الربيان المستزرع مصحوبة بشهادة صحية بيطرية معتمدة باالضافة الى ما سبق ذكره  .4

. 

أن تنقل عبوات الفلين في حاويات )صناديق( معزولة حراريا ومبردة في حال استيرادها عبر المنافذ  .5

 البحرية .

 ــــةمـــــاد ثانيـ

للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الحق بإصدار قرارات الحقة لتعديل منافذ دخول الربيان المستورد 

 وأنواعه وفقا الحتياجات األسواق وقرارات حظر الصيد الموسمي وحسب ما تراه مناسبا بهذا الخصوص .
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 مــــادة ثالثـــــة

 . 15/11/2115الصادر بتاريخ  2115لسنة  35تلغى المادة الثانية من القرار رقم 

 مــــادة رابعــــة

تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية  -كل فيما يخصه –على جميع جهات االختصاص 

. 

 نبيلة علي الخليل

 رئيس مجلس اإلدارة

 بالوكالة المديرالعام
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 : تصنيف القرارات حسب نوع التنظيم:1الملحق 

 :قعومالتنظيم حسب 

 رقم القرار الموقع
 1981/  22قرار وزاري رقم  منع الصيد ثالث أميال

 1983( لسنة 11قرار رقم ) منع الصيد ثالث أميال

 1990( لسنة 53قرار رقم ) منع الصيد في المنطقة الواقعة بين جزيرة بوبيان وجزيرة وربة

 2000 لسنة( 330) رقم ارالقر عشيرج الدوحة مسنة إستخدام شروط و ضوابط

 2004( لسنة  1016القرار رقم )  في شأن منع الصيد في بعض المناطق بالمياه اإلقليمية الكويتية

في شأن  2004( لسنة  1016بتعديل بعض نصوص مواد القرار رقم ) 

 منع الصيد في بعض المناطق بالمياه اإلقليمية الكويتية
 2005( لسنة  667قرار رقم ) 

ممارسة صيد الميد ابتداء من رأس الحمار و حول جزيرة مسكان و  بشأن

 فيلكا و عوهة داخل منطقة الثالث أميال من هذه الجزر
 2006( لسنة  868رقم ) إداري قرار 

 2008( لسنة 816القرار الوزاري رقم )  : المناطق المحظوراإلقامة او التواجد فيها

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 

 بشأن  97/  517

 2009( لسنة  1079قرار رقم ) بشأن حظر صيد الهواة في الثالث أميال من الشاطىء

تحديد مناطق الصيد و التواجد الليلي لكافة القطع البحرية بالمياه األقليمية 

 الكويتية

 2009( لسنة 1430رقم )  الوزاري القرار

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 

 2008لسنة  2175

 

 تنظيم حسب العدة: 

 رقم القرار العدة
 1980/  20قرار وزاري رقم  ترخيص الحظور

   1992( لسنة 33قرار رقم ) تحديد فتحات شباك صيد االسماك والروبيان

 2001 لسنة( 40) رقم قرار حظر إستخدام المشبك

( لسنة 180القرار رقم ) الحظور تراخيص إصدار وقف بشأن 2001

2001 

 2002( لسنة 714قرار رقم ) أن الحظوربش

 2003( لسنة 122قرار رقم ) بالحظور المتعلق و 2002 لسنة( 714)  رقم القرار تعديل بشأن

 لسنة(  200) رقم القرار حظرة نقل بشأن
2003  

 وادوات الشباك أنواع بعض باستخدام الصيد منع استمرار شأن في
 كويتيةال اإلقليمية المياه في الصيد ووسائل

 2004 لسنة( 8)  رقم قرار

 2005لسنة  420قرار رقم  منع إصدار تراخيص جديدة لحظور

   2008( لسنة  522قرار رقم ) بشأن العالمات المميزة لشباك الصيد الخيشومية ) الليخ (

في شان منع الصيد  2004لسنة  8بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 

أدوات ووسائل الصيد في المياه اإلقليمية باستخدام بعض أنواع الشباك و

 الكويتية

 2014( لسنة 572قرار رقم )

 

 تنظيم حسب األحياء:

 رقم القرار نوع األحياء
 1983( لسنة 9قرار رقم ) الحد اإلدنى ألطوال السمك

 1997 لسنة(  84) رقم قرار تنظيم صيد المحار

 لسنة( 1000) رقم قرار كويتيةتنظيم صيد المحار اللؤلؤ في المياه األقليمية ال

2003 

 2005( لسنة 246القرار رقم ) في شأن الحظر المؤقت لإلستيراد الروبيان من دولة فنزويال
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بشأن ممارسة صيد الميد ابتداء من رأس الحمار و حول جزيرة مسكان و فيلكا و 

 عوهة داخل منطقة الثالث أميال من هذه الجزر
ة ( لسن 868رقم ) إداري قرار 

2006 

 2007( لسنة  338قرار رقم )  المحارصيد  حظر

 2008( لسنة  521قرار رقم ) بشأن منع صيد السالحف والثدييات البحرية وأسماك القرش وبعض األسماك النادرة

 

 :و الموصفات تنظيم حسب ضوابط الرخص

 رقم القرار الضوابط
 1980/  17 رقم وزاري قرار مواصفات القاربترخيص و 

 1980/  18قرار وزاري رقم  رخيص طاقم السفينةت

 1980/  19 رقم وزاري قرار حظر الصيد على السفن األجنبية في المياه األقليمية دون موافقة

 1980/  20قرار وزاري رقم  ترخيص الحظور

 1983( لسنة 2قرار رقم ) أيقاف رخص جديدة

 1985( لسنة 19ار رقم )قر بشأن شروط مزاولة مهنة الصيد البحري في الكويت

  1985( لسنة 26قرار رقم ) بشأن وقف إصدار تراخيص جديدة لسفن الصيد

 1985لسنة  (34)قرار رقم  بشأن تحديد المواصفات الخاصة بالعالمات واألرقام المميزة لسفن الصيد

بشأن سحب ترخيص السفن التى تمارس الصيد بطريقة مخالفة للترخيص الممنوح 

 لها
 1989( لسنة 671)رقم قرار 

 2002 لسنة( 231) رقم قرار الصيد سفن ملكية نقل أو  أستبدال أو تكهين بشأن

 2003 لسنة( 128) رقم قرار القوارب و السفن قدرات تحديد بشأن

 2004( لسنة 440القرار رقم ) التي تقدمها الهيئة بشأن القيمة النوعية إلنتفاع بالخدمات

 2004( لسنة 462القرار رقم ) ليخبشأن تعديالت كمية ال

 2005( لسنة  293القرار رقم ) بشأن منح تراخيص مزاولة نشاط  اإلستزراع السمكي في القسائم الزراعية

  2005( لسنة 437القرار رقم ) بشأن دمج التراخيص

بشأن تنظيم العالقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية و الحائزي 

 ائم الزراعيةالقس
( لسنة 911القرار رقم ) 

 م  2010

 2012( لسنة  782قرار رقم )  بشأن وقف ترخيص الصيد  لقوارب وسفن الصيد المخالفة

   2012 ( لسنة 1455قرار رقم ) بشأن تعديل طول قارب الصيد

 2012( لسنة 1634قرار رقم ) بشأن تعديل طول قارب الصيد المدموج

 2013( لسنة  331القرار رقم ) الة الالزمة()بشأن تحديد العم 

 لسنة( 654) رقم إداري القرار  الكويتية اإلقليمية المياه في للصيد الخروج إذن على الحصول بشأن

2013   

 األمن مشاريع)  السمكي االستزراع قسائم الفنية والمواصفات الشروط بشأن

 ( الغذائي

 2013 لسنة( 1299) رقم قرار

 2014 لسنة( 971) رقم قرار الكويتية اإلقليمية بالمياه الصيد وقوارب لسفن المميزة العالمات تحديد بشأن

 تنظيم حسب ضوابط التسويق :

 رقم القرار نوع األجراء
 1993 ( لعام171قرار وزاري رقم ) عد تصدير الروبيان و األسماك المجمدةابشأن تنظيم قو

 2002 لسنة( 367) رقم القرار الحظرالسماح بإستيراد الزبيدي خالل فترة  

  2002( لسنة 551القرار رقم ) بشأن إعادة تصدير الروبيان

 2005( لسنة 246القرار رقم ) في شأن الحظر المؤقت لإلستيراد الروبيان من دولة فنزويال

 لسنة( 248)  رقم الوزاري القرار الروبيان و األسماك على السمسرة بشأن
2008 

 2008 لسنة( 134) القرار السمكية الموارد تسويق بشأن

 2015 لسنة( 951) رقم قرار والمبرد الطازج الربيان باستيراد السماح شروط بشأن
 

  



 : القرارات الملغية  2الملحق 

 سبب اإللغاء الموضوع رقم القرار
ية خالل الفترة من أول أبريل و لغاية نهاية شهر يمنع صيد و تسويق الروبيان في المياه األقليمية الكويت 1980/  4قرار وزاري رقم 

 1980يونيو من هذا العام 

 إنقضاء الزمن

( لسنة 1057القرار رقم ) في شأن سفن الصيد االجنبية م1980/  19قرار وزاري رقم 

2004 

( لسنة 1057م )القرار رق في شأن طرق الصيد الجديدة وزراعة االسماك والحياء المائية م 1980/ 21قرار وزاري رقم 

2004 

 2004/  8ملغي بالقرار  في شأن منع الصيد في المياه االقليمية الكويتية باستعمال مواد وادوات معينة م1980/  22قرار وزاري رقم 

  1983 / 7 ملغي بالقرار  في شأن الحد األدنى لقياسات عيون شباك صيد الروبيان 1980/  23قرار وزاري رقم 

 إنقضاء الزمن بشأن تمديد المهلة المحددة الستصدار تراخيص لسفن الصيد الكويتية 1981 / 10 قرار وزاري رقم

 إنقضاء الزمن بشأن تمديد المهلة المحددة الستصدار تراخيص لسفن الصيد الكويتية م1981 / 21 قرار وزاري رقم

 1992 / 33  القرارب ملغي  األسماك صيد شباك فتحات تحديد شأن في  1983 لسنة( 7) رقم قرار

 2004/  8ملغي بالقرار  ( الهبلة بطريقة)  الصيد منع شأن في  1983 لسنة( 8) رقم قرار

 2004 / 1016 بالقرار ملغي  الكويتية االقليمية بالمياه المناطق بعض في الصيد منع شأن في  1983 لسنة( 10) رقم قرار

 2002/ 231ملغي بالقرار  استبدال سفن الصيد الغير صالحةبشأن شروط تكهين أو   1985( لسنة 23قرار رقم )

 2004/  8ملغي بالقرار   بالجر الصيد طريقة استخدام من الصيد سفن جميع منع بشأن  1985 لسنة( 24) رقم قرار

 2004/  8ملغي بالقرار   المركبة الشباك إستخدام منع بشأن  1993 لسنة( 381) رقم قرار

 2014/  572ملغي بالقرار  إستخدام الشباك النايلون بشأن منع  م1995سنة ( ل 442قرار رقم ) 

 338/2007 بالقرار ملغي  الكويتية اإلقليمية المياه في اللؤلؤ المحار صيد تنظيم بشأن  1997 لسنة(  84) رقم قرار

 إنقضاء الزمن .31/8/2000وحتى  31/1/2000لفترة من يمنع صيد الربيان في المياه اإلقليمية الكويتية خالل ا  2000( لسنة 71القرار رقم )

 2014/  572ملغي بالقرار  األسماك صيد في المستخدمة(  النايلون)  الصناعية األلياف شباك استيراد منع بشأن  2000 لعام(  82)  رقم وزاري قرار

 إنقضاء الزمن م2001 لعام يةالكويت األقليمية بالمياه الروبيان صيد منع بشأن 2001 لسنة( 93) رقم القرار

تمنح شركات األسماك الكويتية المرخص لها بتصدير الربيان المجمد مهلة لمدة شهرين فقط إعتبار من  2001 لسنة( 103) رقم القرار

 ( لتتمكن من تصدير ما لديها من الربيان المجمد28/2/2001)

 إنقضاء الزمن

 إنقضاء الزمن م2002 لعام الكويتية اإلقليمية بالمياه ربيانال صيد منع بشأن 2002 لسنة( 51) رقم القرار
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 إنقضاء الزمن بشأن السماح بإستيراد و تداول أسماك الزبيدي 2002 لسنة( 367) رقم القرار

 8/2005 بالقرار ملغي بشأن إعادة تصدير الروبيان 2002( لسنة 551القرار رقم )

 إنقضاء الزمن م2003 لعام الكويتية اإلقليمية بالمياه لربيانا صيد منع بشأن 2003( لسنة 63القرار رقم )

 إنقضاء الزمن يحظر صيد اسماك الزبيدي 2003( لسنة 306القرار رقم )

 إنقضاء الزمن الميد بصيد السماح بشأن 2003 لسنة( 456) رقم القرار

 إنقضاء الزمن خالل فترة الحظر الروبيان بتصدير الوطنية اكاألسم لشركات السماح بشأن)  2003 لسنة( 719) رقم القرار

 338/2007 بالقرار ملغي بشأن تنظيم صيد المحار اللؤلؤ في المياه األقليمية الكويتية 2003 لسنة( 1000) رقم قرار

 إنقضاء الزمن بشأن حظر صيد الربيان 2004( لسنة 49القرار رقم )

 إنقضاء الزمن الميد بصيد السماح نبشأ 2004( لسنة 335القرار رقم  )

 إنقضاء الزمن في المياه اإلقليمية الكويتية بشأن حظر صيد الزبيدي 2004( لسنة 427القرار رقم )

 إنقضاء الزمن 30/6/2005بشأن مهلة للتصرف بشباك احادية الشعيرة حتى  2004( لسنة 430القرار رقم ) 

 إنقضاء الزمن في شأن السماح بصيد الربيان بالمياه األقليمية الكويتية 2004 ( لسنة713القرار رقم )

 إنقضاء الزمن 2005بشأن منع صيد الروبيان بالمياه األقليمية الكويتية لعام  2005( لسنة 81القرار رقم )

 لزمنإنقضاء ا بشأن السماح بصيد الميد في المياه األقليمية الكويتية 2005لسنة  294قرار رقم 

 إنقضاء الزمن في المياه اإلقليمية الكويتية بشأن حظر صيد األسماك الزبيدي 2005( لسنة 358القرار رقم )

 إنقضاء الزمن م2005في شأن تعديل موسم  الحظر صيد الربيان بالمياه اإلقليمية الكويتية  2005( لسنة 584القرار رقم )

 إنقضاء الزمن م2006في شأن منع صيد الروبيان بالمياه اإلقليمية الكويتية لعام  2006( لسنة 66القرار رقم )

 إنقضاء الزمن في المياه اإلقليمية الكويتية بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي 2006( لسنة  538قرار رقم ) 

 إنقضاء الزمن م2006المياه اإلقليمية الكويتية لعام في شأن تعديل فترة المنع صيد الروبيان ب 2006( لسنة 865القرار رقم )

 إنقضاء الزمن بشأن حظر صيد الروبيان 2006( لسنة  1339رقم )  قرار

 إنقضاء الزمن األقليمية بالمياه  الميد أسماك بصيد السماح بشأن  2007 لسنة( 336) رقم القرار

 إنقضاء الزمن الكويتية اإلقليمية بالمياه يديالزب أسماك صيد حظر بشأن  2007 لسنة( 372) رقم القرار

 2008لسنة  10القرار  الروبيان بصيد السماح بشأن  2007 لسنة( 631)  القرار

 إنقضاء الزمن 2008 لعام اإلقليمية بالمياه الروبيان صيد حظر بشأن  2008 لسنة( 10) رقم القرار

 إنقضاء الزمن 2009/ 2008كي للسنة المالية بشأن صرف الدعم السم  2008( لسنة 364القرار رقم ) 

 إنقضاء الزمن بالمياه األقليمية الكويتية حظر صيد الزبيدي بشأن 2008( لسنة 418القرار رقم ) 

 إنقضاء الزمن بشأن الحظر الزبيدي  2009( لسنة 520القرار رقم ) 

 إنقضاء الزمن انبشأن حظر الروبي   2011( لسنة 1576القرار رقم ) 

 إنقضاء الزمن بالمياه اإلقليمية الكويتية بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي  2012( لسنة  760قرار رقم ) 
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 إنقضاء الزمن بشأن السماح بصيد أسماك الميد في المياه االقليمية الكويتية 2012( لسنة 1167قرار رقم )

 إنقضاء الزمن 2012ن فتح موسم الروبيان لعام بشا 2012( لسنة 1168قرار رقم )

 إنقضاء الزمن 2012/2013بشأن قواعد و ضوابط صرف الدعم السمكي للسنة المالية   2012( لسنة 1754القرار رقم )

 إنقضاء الزمن 2013 لعام الكويتية االقليمية بالمياه الربيان صيد حظر شأن في  2012 لسنة( 1849) رقم القرار

في  2013( لسنة 176رقم ) القرار

( لسنة 1849شأن تعديل القرار رقم )

2012  

 إنقضاء الزمن 2013حظر صيد الربيان بالمياه اإلقليمية الكويتية لعام 

 إنقضاء الزمن 2012/2013 المالية للسنة السمكي الدعم صرف بشأن 2013 لسنة( 290) رقم إداري القرار

 إنقضاء الزمن 2012/2013بشأن صرف الدعم السمكي للسنة المالية  2013( لسنة 351القرار إداري رقم )

 إنقضاء الزمن 2013بشأن السماح بصيد الميد بالمياه اإلقليمية الكويتية لعام  2013( لسنة 616) قرار إداري رقم

 إنقضاء الزمن 2013 لعام  الكويتية اإلقليمية بالمياه الزبيدي أسماك حظر بشأن  2013 لسنة( 766) رقم إداري القرار

 لسنة( 1132) رقم إداري القرار

2013  

 إنقضاء الزمن 2013 لعام الكويتية اإلقليمية بالمياه الربيان صيد بدء شأن في

 إنقضاء الزمن 2013/2014لسمكي للسنة المالية ابشأن قواعد وضوابط صرف الدعم   2013( لسنة 1643قرار رقم )

 إنقضاء الزمن 2014بشأن حظر صيد الربيان بالمياه االقليمية الكويتية لعام   2014( لسنة 36قرار اداري رقم )

 إنقضاء الزمن الكويتية االقليمية المياه في الميد اسماك بصيد السماح بشان  2014 لسنة( 266) رقم قرار

 إنقضاء الزمن 2013/2014 المالية نةللس السمكي الدعم صرف بشان 2014 لسنة 303 القرار تعديل بشان 2014 لسنة(  327)  رقم قرار

 إنقضاء الزمن 2014اإلقليمية الكويتية لعام  بشان حظر صيد اسماك الزبيدي بالمياه  2014(لسنة 654قرار رقم )

 ضاء الزمنإنق 2014لحظر صيد اسماك الزبيدي بالمياه اإلقليمية الكويتية لعام  2014لسنة  651بشان تعديل قرار  2014( لسنة 709قرار رقم )

 إنقضاء الزمن 2014 لعام الكويتية االقليمية بالمياه الربيان صيد حظر شان في 2014 لسنة( 724) رقم قرار
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