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ARABIC 

  األرصفة الصخریة من    البحریة   الحیوانات والنباتات جمع  
الرملیة في أنحاء سدني السھول  و 

 2021حزیران/یونیو 
 

. وعلى وجھ الخصوص یوجد عدد من لمناطقبعض ا ذلك في على قیود تنطبق شائع في منطقة سدني، لكن جمع الحیوانات والنباتات البحریة نشاطإن 
   . والغرض من ھذا الدلیل ھو:أو یخضع لقیود یُحظر بتاتاً جمع الحیوانات والنباتات البحریة حیث والمناطق المّدیة المحمیّةالمحمیّات المائیة 

 
 التي تنطبق علیھا، وكذلك  واألحكام، محظورة أو الخاضعة لقیودتحدید ھذه المناطق ال •
 یجوزمیع المناطق األخرى حیث والوسائل القانونیة لجمعھا وذلك فیما یتعلق بج  جمعھاب  سمحالتي یُ   الحیوانات البحریة الشائعة وحجم عددتحدید  •

 جمع الحیوانات والنباتات البحریة. 

المناطق المّدیة ، Aquatic Reserves (A.R))  ة: المحمیّات المائیةلمناطق المحمیّ ة عن اعام لمحة
 األسماكصید المغلقة أمام  األخرى  مناطقالو Intertidal Protected Areas (I.P.A)) المحمیّة

 : الشواطئ الشمالیة1الخارطة 
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 سدني ھاربر، بونداي وبرونتي:  2الخارطة 

 
 

 الشواطئ الجنوبیة: 3الخارطة 

 
  

 (منطقة محمیّة)

 منطقة مغلقة أمام صید األسماك الصدفیة

 (منطقة موئل)

 منطقتان مغلقتان كلیاً أمام صید السمك
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 مفتاح خارطات المناطق المحمیّة
 
 

 

 

 

 
 
 

ولكن لیس حصراً ما یلي: تشمل الحیوانات البحریة المحظورة  
   

 
 

 
 المتعلقة بأدوات الصید  القواعد

 

  یُحّظر جمعھا 

 

 

 

(التوتیاء) قنافذ البحر األصداف عونالسلط األخطبوط    

    

)كانجیفوي( زقاق البحر المحار )نیبر( القریدس الصغیر   القواقع  

    

) أبالونيقواقع إذن البحر ( دود الشاطئ   النباتات البحریة* الكركند* 

 
 

 
في بعض المناطق.   "بالوني*یمكن جمع الـ"أ
 معرفة التفاصیل.راجع الخارطات ل

 
الكركند في بعض المناطق. راجع   جمع *یمكن 

 الخارطات لمعرفة التفاصیل.

 
الصید في بعض المناطق.  طعم*یمكن جمع حشیش 

 راجع الخارطات لمعرفة التفاصیل.

الرمحیحّظر الصید ب محسمح الصید بالریُ  یحّظر الصید بالصنارة   یُسمح الصید بالصنارة 
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 خارطات المناطق المحمیّة 

 المائیة*   ِھد بارنُجِوي: محمیّة 4الخارطة 
 ینطبقز. الصید من ھذه المنطقة المحمیّة ویمكن جمع الـ"أبالوني" منھا في عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة المتصلة بھا في نیو ساوث ویل طعمجمع الكركند وحشیش  یجوز *

 الكركند والـ"أبالوني".  عدد وحجم محددان على 

 

 * ةالمدیّ  ِھد بانجنمحمیّة  : منطقة5الخارطة 
 نطبقیز. الصید من ھذه المنطقة المحمیّة ویمكن جمع الـ"أبالوني" منھا في عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة المتصلة بھا في نیو ساوث ویل طعمالكركند وحشیش  جمع یجوز *

 الكركند والـ"أبالوني".ینطبق عدد وحجم محددان على 
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 المدیّة*   ٍھدلند مونا فایل: منطقة محمیّة 6الخارطة 
ینطبق ز. الصید من ھذه المنطقة المحمیّة ویمكن جمع الـ"أبالوني" منھا في عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة المتصلة بھا في نیو ساوث ویل طعمالكركند وحشیش  جمع یجوز *

 ینطبق عدد وحجم محددان على الكركند والـ"أبالوني".

 

 * المائیة ِھد نارابین محمیّة:  7الخارطة 
ینطبق ز. الصید من ھذه المنطقة المحمیّة ویمكن جمع الـ"أبالوني" منھا في عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة المتصلة بھا في نیو ساوث ویل طعمالكركند وحشیش  جمع یجوز *

 ینطبق عدد وحجم محددان على الكركند والـ"أبالوني".
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 المائیة*  لونغ ریف: محمیّة 8الخارطة 
 محمولة بالید أو الرمح فقط.  صید األسماك ذات الزعانف بصنارة قصبةصید  یجوز

 

 المدیّة*  دلندھِ  دي واي: منطقة محمیّة 9الخارطة 
ز. الصید من ھذه المنطقة المحمیّة ویمكن جمع الـ"أبالوني" منھا في عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة المتصلة بھا في نیو ساوث ویل طعمالكركند وحشیش  جمع یجوز *

 ینطبق عدد وحجم محددان على الكركند والـ"أبالوني".

 



 دلیل صید األسماك: جمع الحیوانات والنباتات البحریة من األرصفة الصخریة والسھول الرملیة في أنحاء سدني 
 

2120دائرة الصناعات األولیة في نیو ساوث ویلز، حزیران/یونیو      7  

 المائیة كابج تري باي: محمیّة 10الخارطة 

 

 المدیّة* ِھدلند  شالي بیتش: منطقة محمیّة 11الخارطة 
ینطبق ز. الصید من ھذه المنطقة المحمیّة ویمكن جمع الـ"أبالوني" منھا في عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة المتصلة بھا في نیو ساوث ویل طعمالكركند وحشیش  جمع یجوز *

 عدد وحجم محددان على الكركند والـ"أبالوني".
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 *  ك الصدفیةصید األسما والمنطقة المغلقة أمامالمدیّة  سدني ھاربر: منطقة محمیّة 12الخارطة 
  .على الكركندینطبق عدد وحجم محددان  المحمیّة. الصید من ھذه المنطقة طعمالكركند وحشیش  جمع یجوز *

 المائیة.    مانلي كوفشمالي محمیة في ح یُحّظر الصید بالرموھومبوش باي و داك ریفر* یُمنع الصید في 

 
 

 المائیة* نورث ھاربر: محمیة 13الخارطة 
 المائیة.  مانلي كوفمحمیّة  يشمالفي بالرمح  صید السمك حّظركذلك یُ (السبّیدج) من ھذه المنطقة. الحبّار *یُسمح بصید األسماك ذات الزعانف بالخیط والصنارة فقط، وال یُسمح بأخذ 

 

 

ھذه المنطقة راجع الخارطة أدناه لمعرفة األحكام الساریة في   

 منطقة مغلقة أمام صید األسماك الصدفیة 
 

ال یُسمح بصید السمك 
ھاتین المنطقتینفي   
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 المدیّة*  بونداي: منطقة محمیّة 14لخارطة ا
ینطبق ز. الصید من ھذه المنطقة المحمیّة ویمكن جمع الـ"أبالوني" منھا في عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة المتصلة بھا في نیو ساوث ویل طعمالكركند وحشیش  جمع یجوز *

 عدد وحجم محددان على الكركند والـ"أبالوني".

 

 المائیة* جي دكو –برونتي : محمیة 15الخارطة 
ینطبق ز. الصید من ھذه المنطقة المحمّیة ویمكن جمع الـ"أبالوني" منھا في عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة المتصلة بھا في نیو ساوث ویل ُطعم حشیشالكركند  جمع یجوز *

 عدد وحجم محددان على الكركند والـ"أبالوني". 
 .غوردونز بایزو كلوفاليح في *یُمنع الصید بالرم
 وسیلة كانت.  بأیة غوردونز بایزو كلوفالي) من غروبر( اللبروس*یُمنع جمع سمك 
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 المدیّة*  لونغ باي: منطقة محمیّة 16الخارطة 
ینطبق ز. الصید من ھذه المنطقة المحمیّة ویمكن جمع الـ"أبالوني" منھا في عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة المتصلة بھا في نیو ساوث ویل حشیش طعمالكركند و جمع یجوز *

 عدد وحجم محددان على الكركند والـ"أبالوني".

 

 المائیة*كایب بانكس : محمیّة 17لخارطة ا
ینطبق ز. الصید من ھذه المنطقة المحمّیة ویمكن جمع الـ"أبالوني" منھا في عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة المتصلة بھا في نیو ساوث ویل طعمالكركند وحشیش  جمع یجوز*

 عدد وحجم محددان على الكركند والـ"أبالوني".

 



 دلیل صید األسماك: جمع الحیوانات والنباتات البحریة من األرصفة الصخریة والسھول الرملیة في أنحاء سدني 
 

2120دائرة الصناعات األولیة في نیو ساوث ویلز، حزیران/یونیو     11  

 المدیّة*  إنسكربشن بوینت: منطقة محمیّة 18لخارطة ا
ینطبق ز. الصید من ھذه المنطقة المحمّیة ویمكن جمع الـ"أبالوني" منھا في عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة المتصلة بھا في نیو ساوث ویل طعمالكركند وحشیش  جمع جوز*ی

 عدد وحجم محددان على الكركند والـ"أبالوني".

 

 (Sanctuary Zone) المنطقة المحمیّة –المائیة تورا بوینت : محمیّة 19لخارطة ا
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 **وولوویر باي*، (Refuge Zone) مالذمنطقة ال –المائیة تورا بوینت : محمیّة 20الخارطة 
 *** وكوغرا باي 
 *مالذفي منطقة ال ةترفیھی ألغراضأیضاً الصید بالشبك  جوز*ی

 .كوغرا بايو وولوویر باي**یُسمح بالصید بالرمح في 
 . كوغرا باي) والحلزون (البوق) البحري من الكوكلوالصدف (" بیبيجمع محار الـ"یُسمح بال ***

 
 

 المائیة* بُْوت ھاربر: محمیّة 21الخارطة 
ینطبق ز. الصید من ھذه المنطقة المحمّیة ویمكن جمع الـ"أبالوني" منھا في عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة المتصلة بھا في نیو ساوث ویل طعمالكركند وحشیش  جمع جوز*ی

 عدد وحجم محددان على الكركند والـ"أبالوني".
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 المائیة*  شیبروك: محمیّة 22الخارطة 

 المائیة.  بورت ھاكینغقة *یمنع صید السمك بالرمح في كل أنحاء منط

 
 

 **كوستنز بوینتإلى سیمسونز باي بیتش * وغاناماتا باي: 23لخارطة ا
بما فیھا األخطبوط وقنافذ البحر  ،في ھذه المنطقةالرخویات والُشعَب البحریة جمع  . یجوز) واألسماك الصدفیةزنیبرالقریدس الصغیر (ألغراض جمع الدود ومغلقة  باي اغاناماتمنطقة *

 (التوتیاء).
 لقواقع والمحاراألصداف البحریة وا بما فیھا ،وبطنیات األرجلبیتش إلى كوستنز بوینت مغلقة ألغراض جمع كل أصناف الحیوانات البحریة ذات الصدفتین  سیمسونز باي**منطقة 

   ) والسلطعون واألخطبوط وقنافذ البحر (التوتیاء).نیبرزبما فیھا القریدس الصغیر ( ،جمع الشعب البحریة والرخویات في ھذه المنطقة جوزوالقشریات. ی
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 المدیّة*  كابیج تري بوینت: منطقة محمیّة 24لخارطة ا
ینطبق ز. الصید من ھذه المنطقة المحمّیة ویمكن جمع الـ"أبالوني" منھا في عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة المتصلة بھا في نیو ساوث ویل طعمالكركند وحشیش  جمع یجوز*

عدد وحجم محددان على الكركند والـ"أبالوني".

 

 المناطق األخرى
 التالیة على ذلك. األحكامصید وجمع الحیوانات واألعشاب البحریة بالید على سواحل سدني األخرى ولكن تنطبق  یجوز

 أدوات الصید المحظورة 
 مصباحالصید بالرمح مع استخدام  المطرقة أو اإلزمیل شبكة الطرح شبكة التحویطة (الشوار) 

    

 الشائعة التي یُسمح بجمعھاعدد وحجم الحیوانات البحریة 
"بیبي) وبلح البحر ومحار الـ"كوكلالصدف (  قنافذ البحر (التوتیاء) ةالِعمامی القواقع 

 

   ": للِطعم فقطبیبيمحار الـ"

 كحّد أقصى  50العدد في الكیس:  
 كوكلس 20 القانوني: غیر محددالطول 

 كحد أقصى 20 :العدد في الكیس
في  يالِعمامی للقواقعسنتم  7,5القانوني:  الطول
  (Military) ةالعسكری ةالعمامی القواقعوسدني 

 فقط
 

 كحد أقصى 10 :العدد في الكیس
 القانوني: غیر محدد الطول
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 المحار الصدفي المحار األخطبوط

 

الصخریة البحریة   األرصفةال یمكن صیده من  
 سدني ھاربر أو من 

 
 

 كحّد أقصى 10الكیس:  العدد في
 القانوني: غیر محدد الطول

 كحّد أقصى 50الكیس:  العدد في
 القانوني: غیر محدد الطول

 كحّد أقصى 50الكیس:  العدد في
 القانوني: غیر محدد الطول

 السلطعون العسكري   كركند الصخور الشرقي أبالوني

   

 كحّد أقصى 2الكیس:  العدد في
 سنتم 11,7القانوني:  الطول

 كحّد أقصى 2: الكیس العدد في
 سنتم 18سنتم إلى  10,4القانوني:  الطول

 كحّد أقصى  100الكیس:  العدد في
 القانوني: غیر محدد الطول

 أنواع السلطعون األخرى السابح السلطعون األزرق الطینسلطون 

  
  

 ون الكالّبيعباستثناء السلط 
 كحّد أقصى 5الكیس:  العدد في

 سنتم 8,5القانوني:  الطول
 كحّد أقصى   20، 10الكیس:  العدد في

 سنتم 6,5القانوني:  الطول
 كحّد أقصى  10الكیس:  العدد في

 القانوني: غیر محدد الطول

 أنواع الدود األخرى  دود الشاطئ )نیبرزالقریدس الصغیر (

  
  

 

 كحّد أقصى  100الكیس:  العدد في
 القانوني: غیر محدد الطول

 دودة كاملة أو جزء من دودة 20الكیس:  العدد في
 القانوني: غیر محدد الطول

 كحّد أقصى  100: العدد في الكیس
 القانوني: غیر محدد الطول

 
 
 
 
 



 دلیل صید األسماك: جمع الحیوانات والنباتات البحریة من األرصفة الصخریة والسھول الرملیة في أنحاء سدني 
 

2120دائرة الصناعات األولیة في نیو ساوث ویلز، حزیران/یونیو     16  

 
 األخرى ةالبحری القواقع القریدس )كانجیفويزقاق البحر (

 

  
 

 

 كحّد أقصى 20الكیس:  العدد في
 القانوني: غیر محدد الطول

 لیترات كحّد أقصى  10الكیس:  العدد في
 القانوني: غیر محدد الطول

 كحّد أقصى 20الكیس:  العدد في
 القانوني: غیر محددالطول 

 أخرى خاصة بالالفقاریات (الحیوانات البحریة)  أحكام
 وجورجز ریفر وكوكس ریفر وروافدھا.محار من میاه بوتاني باي ال یُسمح بجمع ال 

 
 :بشكل قانونيجمع الحیوانات البحریة (الالفقاریات) یجوز 
 بالتقاطھا بالید (یسمح باستخدام القفازات)؛ •
 بسكین وحیدة النصل على أن یكون نصلھا أطول من عرضھا  •
  الصخریة.  اعد في جمع الالفقاریات باستثاء األرصفةكّماشات تسیجوز استخدام  •
   ملم) 85عن  ماسورة المضخة(على أن ال یزید قطر   )نیبرز الصغیر (   قریدس المیاه المالحةمضخات یدویة لجمع تستخدم عادة  •

 
 ال یُسمح بما یلي:  

 استخدام أحشاء الـ"أبلوني" كطعم  •
أو الصدفة أو الذنب أو الھبر)، لحین االبتعاد   الرأس(مثالً: بنزع  ةمامیالقواقع العِ تغییر شكل أو قشر الـ"أبلوني" أو الكركند الصخري أو  •

 مسافة كبیرة عن المیاه؛
 بقشر و/أو نزع الرأس/الصدفة/الذنب لحین االبتعاد مسافة كبیرة عن المیاه؛تغییر طول حیوان بحري الفقاري قانوني الحجم  •
 الصخریة المّدیة.  األرصفةاستخدام رمح أو بندقیة رمحیة لصید السالطعین من  •

 رسم رخصة صید السمك ألغراض ترفیھیة
وحشیش   خس البحریتوجب دفع "رسم رخصة صید سمك ألغراض ترفیھیة في نیو ساوث ویلز" لصید السمك وجمع الحیوانات البحریة الالفقاریة و

  ویمكن شراء ھذه الرخصة من الموقعالسمك (طعم السمك) في نیو ساوث ویلز 
• www.onegov.nsw.gov.au/new/categories/recreational-fishing 
 (بطاقات فیزا وماستركارد فقط)، أو 365 369 1300أو باالتصال على الرقم  •
 في نیو ساوث ویلز.   Kmartید السمك ومعظم محالت أصحاب الوكاالت الذھبیة أو العادیة الستیفاء رسم صمن  •

 الغرامات
ً  تنطبق غرامات على األشخاص الذین یصطادون   للمناطقأو تكون في حوزتھم أسماك (بما فیھا الالفقاریات والصدفیات، إلخ) بصورة مخالفة  أسماكا

 الصید، بما في ذلك المحمیات المائیة والمناطق المحمیة المدیة.  المغلقة أمام

 صید السمك بشكل غیر قانوني
تصال مجاني على مدار  اال(  536 043 1800" على الرقم )Fisher’s Watchغیر قانونیة إلى "مرقب الصیادین ( غ عن أیة نشاطاتیرجى التبلی

 الساعة في أنحاء الوالیة). 

 للمزید من المعلومات
 www.dpi.nsw.gov.au/fishingعلى صید السمك في نیو ساوث ویلز تفقّد الموقع  القیود المفروضةللمزید من المعلومات عن 

 
ألي غرض كان، شرط اإلفصاح عن ملكیة "دائرة  بدون قید   . یمكن نسخ وتوزیع واستخدام ھذه النشرة 2021ت والتنمیة اإلقلیمیة في نیو ساوث ویلز لعام ویلز عبر دائرة الصناعة والمھارا  والیة نیو ساوث    ©

 " لھذه النشرة.  (NSW Department of Primary Industries)الصناعات األّولیة في نیو ساوث ویلز 

 .   "في نیو ساوث ویلز  " الصناعات األّولیةدائرة "نشرة صادرة عن  

). لكن نظراً لتطور المعارف فإنھ یُلفت نظر المستخدمین إلى ضرورة التأكد من حداثة المعلومات التي  2021تنّصل من المسؤولیة: تستند معلومات ھذه النشرة على معارف ومفاھیم وقت كتابتھا (حزیران/یونیو 
     . للمستخدم أو من المستشار المستقل  " دائرة الصناعات األّولیة"في  ذي الصلة عول المعلومات من الموظف یان مفیستندون إلیھا وتفقّد سر 
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