
َ

ُ

ّّ

Arabic

 صيد األسماك الرتفيهي يف 
املياه املالحة يف نيو ساوث ويلز

ً
ُ

ّ

ملخص بالقواعد واألحكام
July 2022

ّ

عند الصيد يف مياه نيو ساوث ويلز، عليك أن تدفع رسم “الصيد الرتفيهي 
يف نيو ساوث ويلز” )إال إذا كنت معفيًا من ذلك( وأن تحمل معك أثناء 

الصيد إيصاال بهذا الرسم املدفوع. 

ينطبق ذلك أيضًا على الصيد بالرمح أو الجمع باليد أو جمع طعم الصيد 
أو عندما تكون بحوزتك عدة الصيد، أثناء التواجد يف مياه البحر أو على 

سطح مياه البحر أو قرب مياه البحر.

www.dpi.nsw.gov.au

16أبلغ عن الصيد غري القانوين على الرقم 536 043 1800 
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الوسائل والنشاطات املسموح بها واملحظورة 
ُينع بحكم القانون ما يلي:
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 استخدام سالح ناري أو مادة كيميائية أو أداة أو وسيلة تفجري لصيد السمك أو للمساعدة على ذلك. 
ًمثال: تجريد اهلرب عن العظم، أو نزع الرأس أو الذَنب( لحني االبتعاد مسافة كبرية عن  تغيري شكل األسماك )

ًعادة  املياه. بإمكانك تنظيف األسماك ونزع أحشائها فقط. وال تنطبق هذه القاعدة على األماكن املستخدمة 
لتنظيف األسماك كطاوالت التنظيف املوجودة بجانب أماكن تحصيل القوارب، أو إذا كانت األسماك لالستهالك 

الفوري أو االستخدام الفوري كطعم، أو إذا مل يكن القانون يفرض طواًل معينًا على نوع األسماك املنوي تنظيفها. 
ُمالحظة: يجب أن يراعي أي تغيري بشكل األسماك، أيًا كان السبب أو املكان، الحجم القانوين املدرج أدناه. 
ُتغيري شكل أو حجم أي حيوان بحري الفقاري )مثال: نزع الصدفة أو الرأس أو الذنب أو اهلرب)لحني االبتعاد   

ًمسافة كبرية عن املياه. ال تنطبق هذه القاعدة على األماكن املستخدمة عادة لتنظيف األسماك كطاوالت 
التنظيف املوجودة بجانب أماكن تحصيل القوارب، أو إذا كانت األسماك لالستهالك الفوري أو االستخدام 

ًالفوري كطعم، أو على الالفقاريات اليت ال يحدد القانون طوال معينًا هلا. وتنطبق قواعد خاصة على قواقع 
ّمامية والالفقاريات املدية )راجع قسم القواعد العامة(. ُأذن البحر )أبالوين( والكركند الصخري والقواقع الع
مالحظة: يجب أن يراعي أي تغيري بشكل أو حجم الالفقاريات، أيًا كان السبب أو املكان، الحجم القانوين 

ُاملدرج أدناه.
ّاستخدام أو حيازة شبكة خمصصة للصيد يف مياه نيو ساوث ويلز أو عليها أو بالقرب منها.  

ُسبب، مبا فيه إذا كانت ستستخدم كطعم. يجب إرجاع   االحتفاظ بأسماك دون الحجم القانوين مهما كان ال
هذه األسماك إىل املياه فورًا حىت ولو كانت جريحة أو ميتة

 نقل األسماك من قارب إىل آخر )باستثناء األصناف املحددة لالستخدام كطعم(. 

الصيد بالصنارة
ّارات )خطافات( كحد أقصى  ّحمل كل منها 3 صن  بإمكانك استخدام 4 قصبات صيد أو خيوط صيد ي

ّ)أو مجموعة صنارات(، على أن ال يزيد عدد صنارات كل مجموعة عن مخس صنارات.
ّاج واحد محمول باليد يتضمن 6 صنارات مرفقة بطعوم اصطناعية. ّسمح خبيط رج ُي

 ُينع استخدام خيوط التسويح )drift lines(. يجب حمل هذه اخليوط باليد أو تثبيتها إىل قارب أو على الشاطئ.
ُينع صيد األسماك بصنارات ثالثية )أي شرمها بصنارة ثالثية أو محاولة ذلك بطريقة مغايرة لصيدها من الفم( 

شبك صيد القريدس )الجمربي( 
يكن استخدام أنواع الشبك التالية لصيد القريدس:

ُشبكة واحدة تطرح باليد خاصة بصيد القريدس )بطول 6 أمتار كحد أقصى وفتحات الشبكة باتساع 
30 – 36 ملم(

 شبكة دفع باليد واحدة )اخليط املرصص حىت 2,75 مرت وفتحات الشبكة باتساع 30 – 36 ملم(.
 شبكة طرح دائرية واحدة )اتساع الفتحات 20 ملم كحد أدىن، ارتفاعها 1,25 مرت كحد أقصى، قطرها 

0,6 مرت كحد أقصى(. 
ًيجب أن يكون شبك صيد القريدس محموال باليد وليس مثبتًا بدعامات أو منصوبًا أو مجرورًا بقارب. وال يكن 

وصله بشبكة أخرى أو استخدامه مع أي نوع آخر من الشبك. 

الشبك واملصائد اخلاصة بصيد السلطعون والكركند
 ما يصل إىل 4 شبكات بإطارات أو شبكات رفع )اتساع الفتحات 13 ملم كحد أدىن، إطار إىل إطارين 

للشبكة الواحدة(. يحظر استخدامها يف مياه املحيط. 
ّالكاليب )بطول 1,6 مرت x 1 مرت كحد أقصى(. لالستخدام فقط يف شمال  شبكة واحدة للسلطعون 

Korogoro Point )كوروغورو بوينت( )هات هيد(.
 شرك أو قفص واحد للكركند )1,2 مرت x 1,2 مرت كحد أقصى، العوامة 100 ملم كحد أدىن(. 

ّ، عوامة 100 ملم كحد أدىن،   شركان أو قفصان للسلطعون ) 1,2 مرت x 1 مرت x 0,5 مرت كحد أقصى
فتحات الشبكة 50 ملم كحد أدىن، 4 مداخل كحد أقصى – ال مدخل من األعلى(. 

ّلعوامات بطاقة تعريفية عليها الحرف األول من االسم األول للشخص الذي  ّلطوافات/ا يجب أن تحمل جميع ا
ينصب أداة الصيد أو يستخدمها أو يرفعها واسم عائلته وسنة ميالده والرمز الربيدي للمنطقة اليت يسكن فيها. 

ّافات/العوامات عن 100 ملم.  ّاسات الطو ّيجب أن ال يقل أي من قي  
ّافة/العوامة عن 50 ملم عن سطح املاء.  ّ ارتفاع الطو ّيجب أن ال يقل  

ّ العوامة.   يجب أن ال يقل حجم جميع الحروف عن 15 ملم وأن تكون بألوان واضحة وخمتلفة عن لون
ويجب كتابة خمتصرات تدل على نوع أداة الصيد على الطوافة/العوا مة. CT = شرك سلطعون، 

LT = شرك كركند، HN = شبكة إطارية أو شبكة رفع، SN = شبكة سلطعون كاّليب.
ًيب ثقال وزنه 50 غرامًا  ّلسلطعون وشبك السلطعون الكال  ويجب أن يحمل جميع أنواع شرك الكركند وشرك ا

مربوطًا بالعوامة على مسافة ال تقل عن مرت واحد تحت سطح املاء كي ال يوجد أي حبل طاف على سطح املاء. 
يجب أن ال يتضمن الشبك اإلطاري أو شبك الرفع أي حبل طاف على سطح املاء.

ّتفقْد شبكة أو شرك السلطعون بانتظام، إذ يقلل خفض زمن نصب أداة الصيد من احتماالت إلحاق األذى 
بحيوانات مائية يتم صيدها بصورة غري مقصودة، كالبالتبوس والسالحف. 

مصائد الطعم
n  مصيدة طعم واحدة )مداخلها 60 ملم كحد أقصى وال يزيد طوهلا عن 45 سنتم وقطرها عن 35 سنتم(.
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يجب ربط بطاقة تعريفية بجزء من املصيدة على مستوى سطح املاء أو فوقه بقياس 80 ملم x 45 ملم كحد أدىن، 
 ويجب كتابة الحرف األول من االسم األول للشخص الذي ينصب املصيدة ويستعملها أو يرفعها واسم عائلته، 

وسنة ميالده والرمز الربيدي للمنطقة اليت يسكن فيها وخمتصر يشري إىل نوع أداة الصيد، أي BT = مصيدة طعم. 
ّيجب أن ال يقل حجم جميع الحروف عن 15 ملم وأن تكون بألوان واضحة وخمتلفة عن لون البطاقة التعريفية.   

الغطس والصيد بالرمح
إذا كنت متارس الغطس بقصد صيد األسماك:

استخدم أنبوبة تنفس تحت املاء )سكوبا( فقط عند صيد األسماك
 يجوز لك استخدام جهاز تنفس تحت املاء للمحار الصديف )أسقلوب( وقنافذ البحر )التوتياء( 

استخدم يديك عاريتني أو بارتداء قفازات فقط النتشال الكركند. 

أو املحمّية األصناف املهّددة 
نظرًا للصيد الجائر لألسماك يف العقود املاضية، تراجعت كميات بعض أصناف األسماك إىل حد كبري. فيما يلي أصناف 

ّأسماك محمية مبوجب القانون، عليك إذا اصطدتها أن ترجعها فورًا إىل املاء بأقل ضرر ممكن هلا.
 األصناف املهددة

)Black Rockcod( ّالقد الصخري األسود
قرش أبو مطرقة العظيم

)Great Hammerhead Shark( 
)Green Sawfish()سمك أبو منشار )الكوسج

)White Shark( القرش األبيض
)Greynurse Shark( القرش الرملي البربي 

قرش أبو مطرقة الصديف
)Scalloped Hammerhead Shark( 

 سمك التونة الجنويب أزرق الزعانف 
 **)Southern Bluefin Tuna(

األصناف املحمية
)Ballina Angelfish()ُا البلطي )أنجل فيش سمك بالين

السمك األزرق الشريق طويل الزعانف
)Eastern Blue Devil Fish(  

)Elegant Wrasse()سمك العرايسة )الراس/اللربوسية 
ّذهيب البقع )قد مصبات األنهر( القد الصخري 

)Estuary Cod( )Goldspotted Rockcod( 
 )Queensland Groper( الكويزنلندي )سمك اهلامور )غروبر

)Herbsts Nurse()Sandtiger Shark( قرش النمر الرملي
)All Syngnathiformes( جميع أنواع زمارات البحر 

** )يسمح بصيده ألغراض ترفيهية بشكل محدود – راجع ظهر هذا املنشور(

ّك املحمي ة،  للمزيد من املعلومات عن شكل األسما
ّتفقد www.dpi.nsw.gov.au/fisheries أو اتصل على الرقم 3877 4916 )02(.

بإمكانك دفع رسم “الصيد الرتفيهي يف نيو ساوث ويلز”:
 يف معظم متاجر بيع أدوات صيد السمك وكذلك يف حدائق الكرفانات واملتاجر املحلية ومحطات الوقود 

 .Kmart وعدد كبري من متاجر
www.onegov.nsw.gov.au :عرب اهلاتف على الرقم 365 369 1300    على املوقع اإللكرتوين التايل 

يف تطبيق FishSmart التابع لدائرة الصناعات األولية يف نيو ساوث ويلز.

ما هو مبلغ الرسم؟
7 دوالرات لثالثة أيام    14 دوالرًا لشهر واحد   35 دوالرًا لسنة واحدة    85 دوالرًا لثالث سنوات  

ّوبإمكان مراكب االستئجار لصيد األسماك أو مرشدي صيد األسماك حيازة شهادة إعفاء من الرسم، لكن تفقْد دائمًا 
ما إذا كنت تحتاج إىل دفع رسم قبل الذهاب للصيد. 

مبوجب القانون، تودع جميع الرسوم يف صناديق خاصة تحت إشراف لجان الصيادين بالصنارة ويكن صرفها 
فقط لتحسني قطاع الصيد الرتفيهي يف نيو ساوث ويلز.

للمزيد من املعلومات
قد تتغري بعض القيود املفروضة على حقائب الصيد وأحجام األسماك اخلاصة بالصيد الرتفيهي خالل فرتة نشر 

هذه املعلومات، لذلك يجب على الصيادين التأكد من أن تصرفاتهم قانونية يف جميع األوقات. هذا وتنطبق 
ّقواعد محلية على صيد األسماك يف بعض املناطق، كالحدائق البحرية واملحميات املائية واألماكن الرئيسية اليت 

يتواجد فيها القرش الرملي البربي.
ّتفقْد   للمزيد من املعلومات عن القواعد أو القيود املحلية أو اإلعفاءات من الرسوم 

ّ يتوافر ملخص بالقواعد واألحكام اخلاصة باملياه العذبة يف نسق مشابه،  .www.dpi.nsw.gov.au/fisheries 
كما تتوافر مناشري إرشادية عن الصيد الرتفيهي بشكل مفصل. 

ّهذا ملخص بالقوانني واألحكام ساري 
املفعول وقت طباعته. وال يكن استخدام 
ّهذا امللخص والقواعد واألحكام املذكورة 
فيه كمرجع للدفاع عن النفس يف املحاكم.

 FishSmart قم بتزنيل تطبيق
التابع لدائرة الصناعات األولية يف 

للحصول على جميع  نيو ساوث ويلز
املعلومات األساسية اليت تحتاجها 

لصيد السمك يف نيو ساوث ويلز
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األسماك – القيود على طوهلا
وعددها يف حقيبة الصيد

الطول القانوين: الحد األدين لطول األسماك إال إذا مت تحديد قياس آخر.
العدد األقصى يف الحقيبة: أقصى عدد من األسماك أو الالفقاريات للشخص الواحد يف اليوم الواحد. ينطبق حد أقصى يوميًا يف الحقيبة يبلغ 20 سمكة أو حيوانًا بحريًا الفقاريًا غري مدرج أدناه. 
العدد األقصى املسموح بحيازته: أقصى عدد مسموح به من األسماك يف حوزة الشخص يف أي وقت. وهذا يشمل األسماك اليت يتم ختزينها أيضا يف مكان آخر، مثال يف الرباد / الثالجة. 

  
فيما يتعلق باألنواع أو مجموعات األنواع التالية: ’الباس‘ األسرتايل و’برش‘ الروافد، و’برمي‘ و’تارواين‘، وأنواع ’الفالتهد‘ )باستثناء اللون الغامق منه(، و’التايلور‘ و’الرتيفايل‘ والسالطعني 

األزرق، الحد األقصى لحيازة هذه األصناف هو ضعف الحد اليومي للحقائب.

 )Australian Bass( قاروص أسرتايل
t

 )Australian Bonito( بالميط أسرتايل
t

 )Australian Salmon( سلمون أسرتايل
t

 )Australian Sawtail( ذنب املنشار أسرتايل 
t

 )Blue Drummer( قنرب طّبال أزرق
t

 )Cobia( إسقمري أسود
t

 )Eastern Red Scorpionfish( عقرب البحر
t

)Estuary Perch( فرخ مصبات األنهار
t

)Yellowfin Bream( أصفر الزعانف )دنيس )أبراميس
t

)Tarwhine( )سرغوس )العريض
t

)Dusky Flathead( راقود داكن
t

)Bluespotted Flathead( راقود أزرق البقع
t

)Tiger Flathead( راقود منري
t

)Hapuku( صخري )قاروص )هامور
t

قس السمكة من رأس األنف إىل طرف الذيل

ذنب متشعب 
(FORKED TAIL)

t

القياس

 )Whiting( األبيض

ذنب مستدير 
(ROUNDED TAIL)t

القياس

 )Mulloway( مسقار

 )Red Morwong( فرخ أحمر
t

 )Banded Morwong( فرخ خمطط
t

 )Moses Snapper( فرخ موسى
t

 )Mulloway( مسقار
t

 )Sailfish( أبو شراع
t

 )School Shark( كلب البحر
t

 )Mullet( بوري
t

 )Pearl Perch( فرخ لؤلؤي
t

 )Rock Blackfish( فرخ أسود صخري
t

 باغة )سريوال( 
 )Amberjack(

t

 سمكة سامسون 
 )Samsonfish(

t

ّ
ّ ً ً

العدد املحدد يف حقيبة 
الصيد

الطول القانوين األدىن الصنف

2 عدد إجمايل*،
4 بالحيازة 

1 فقط فوق 35 سنتم  القاروص األسرتايل وفرخ مصبات األنهار 
(Australian Bass and Estuary Perch)

ك يف د من هذه األسماازة أي عديحظر حي
 ألنهار ومصبات األنهار من بة من االحقي
ايو إىل 31 آب/أغسطسار/م1 أي

10 –  (Australian Bonito)البالميط األسرتايل

5 – (Australian Salmon) السلمون األسرتايل

5 – (Australian Sawtail) ذنب املنشار األسرتايل
)Surgeonfish(

0 – تعاد إىل املاء فقط، حديقة ُ
جزيرة لورد هاو املائية 5

– (Blue Drummer) القنرب الطبال األزرق

 عدد إجمايل*10
 بالحيازة20

25 سنتم
{20 سنتم 

)whinearand Team Br(الدنيس والسرغوس 
األسود، الدنيس أصفر الزعانف وسرغوس 

تارواين
5 – (Cobia) اإلسقمري األسود

5 عدد إجمايل* مبا فيه نازيل 
عدد 2 كحد أقصى. العدد 

 أسماك األقصى يف القارب: 10
نازيل يف القارب الواحد. 

–

 (Deep-sea fish)سمك أعماق البحار
ي لصخرالقد ، كوبواه صوراق، ملخططا  ا
 ازيلنال، نيعالأزرق د قال، شفحال

 0
 0

2 عدد إجمايل*

– 
– 
–

     أصناف هاريسون
 )سذرن(   الجنويب

كل ما تبقى

كلب البحر
 (Dogfish) 

5 –
 (Eastern Redامللتحية الحمراء الشرقية

(Scorpionfish)القد الصخري األحمر(
10
10

30 سنتم
58 سنتم

  الذنب طويلالجنويب
نبلذاقصري و

(Eels)  األنكليس

  5

 عدد إجمايل*10
 بالحيازة20

10 بالحيازة
ائع( )الشالداكن  

كل ما تبقى 

(Flathead)  الراقود

{ عدد إجمايل*20 25          سنتم
–           

(Flounders and soles) ا نةلقاملزوسى مومك س
سمك موسى

املزلقانة
20

–
(البحر الشريق )fish)ar(Gجمربور 

2 لكل خيط صيد بالصنارة فقط 60 سنتم ق فوفقط 1 ، سنتم  30 (األزرق واألحمر/البين )oper)(Grاهلامور 

10 – (Hairtail) األنكليس دقيق الذنب
– عدد إجمايل*20 (Leatherjackets) الطالب
1 0
27 سنتم بالحيازة20 (Luderick) السرغوس األسود

{ عدد إجمايل*5 75 سنتم
60 سنتم 

  اإلسباين
املرقط

(Mackerel)  اإلسقمري

10  سنتم، 1 فقط فوق 60
110 سنتم

(سمك الدولفني )ahi)ahi M(Mاللمبوكة 

5 – (Mangrove Jack) البهار
1 من كل صنف  – (ألسود أو األزرق، ااملخطط  ((Marlin) املرلني

َ

 



20
15

10
5

0

ّ

ّ

 )Longfin Eel( أنكليس طويل الزعانف
t

 )Flounder( )سمكة موسى )فالوندر
t

t ))Eastern Sea( Garfish( )جمربور )البحر الشريق

 )Blue Groper – male( هامور أزرق - ذكر
t

Red/Brown Groper – female( هامور أحمر/بيّن - أنثى
t

 أنكليس دقيقة الذنب 
 )Hairtail(

t

 َبالط 
 )Leatherjacket(

t

 )Luderick( سرغوس أسود
t

)Mahi Mahi( ملبوكة
t

)Bass Groper( قاروص حفش
t

)Blue-Eye Trevalla( قّد أزرق العني
t

)Banded Rock Cod( قّد صخري خمّطط
t

)Gemfish( ازيل ن
t

)Spotted Mackerel( إسقمري مرّقط
t

 )

)Spanish Mackerel( إسقمري إسباين
t

)Mangrove Jack( بهار
t

)Striped Marlin( مرلن خمطط
t

مرلن أسود 
t

)Black Marlin(

)Blue Marlin( مرلن أزرق
t

 )Wobbegong( )قرش أبو شراّبة )السجاد
t

 )Tailor( )تونة وثابة )مياس
t

 )Swordfish( أبو سيف
t

 )Teraglin( مسقار يهودي
t

 )Albacore Tuna( تونة ألبكور
t

 )Longtail Tuna( تونة الذنب الطويل
t

 )Yellowfin Tuna( تونة الزعنفة الصفراء
t

 )Sand Whiting( أبيض رملي
t

العدد املحدد يف حقيبة 
الصيد

الطول القانوين األدىن الصنف

10
10

5
5

 سنتم
 سنتم
 سنتم

30
30
30

–

الفضي 
)مطاطي الشفة(   الرمادي
 األحمر 

املخطط

(Morwong) الفرخ 

5 – (perch)(Moses Snapper) فرخ موسى
فقطلحي  ا * إد عد عم للطيلجما

 عدد إجمايل*
 20
20 فقط

 سنتم15دون 
( ا سنتم 30 يالبو)ي لبحر

ودي ب
جميع األصناف األخرى

  (Mullet) البوري 

1 70 سنتم (Mulloway) املسقار
5 30 سنتم (Pearl Perch) الفرخ اللؤلؤي

10 30 سنتم (Rock Blackfish)  الفرخ األسود الصخري
)القنرب األسود(

1 –  (Sailfish)أبو شراع

5 عدد إجمايل* –  سمكة سامسون والباغة 
(Samsonfish and Amberjack)

 رشقالن م1 د دعايل، مإجد دع
  ةرقطاملرأس ، واكمرش ق، ريمن
 5
ال

سمك القرش والرقيطة (Sharks and rays) سنتم كلب البحر فقط91

 رفصدد عألزرق ويت/احالرش قالأو 
غ(ونغي)ووبي اعقالرش قالن م)0( 
10 30 سنتم (ملحسن)ا  (Snapper) ورياملن

1 – (Spearfish) املرلن
1 – (Swordfish) أبو سيف

10 
(ريلو)تا  سنتم30 بالحيازة20 (Tailor) الوثابةالتونة 

5 املسقار (Teraglin) سنتم38
 عدد إجمايل*

 بالحيازة
10
20

 30 سنتم
البياض الفضية فقط

(يليفا)تر  (Trevallies) اضالبيسمك 

1 فقط  بيةلجنو  ا
فانزعالاء زرقة ونتال  

 } 

* إد عد يلاجم
ايل*مإجدد ع
 2
 5

90 سنتم وما فوق
أقل من 90 سنتم

،نبلذ ة كبري، ركولبا (Tuna) نةتو ا يلة طو، عنياأ ل
فانزعالراء فصة، يوبنجاف انزعالاء زرق ل

5 – ((Wahoo) واه)و دراك
20 عدد إجمايل* (يتنغا(Whiting))و   سنتم الرملي فقط27 األبيض

5 65 سنتم  أصفر الذنب )كنغ فيش(والكنعد 
(Yellowtail Kingfish)

*يشمل العدد األقصى يف حقيبة الصيد الواحدة أية أصناف منفردة أو مجموعة خمتلفة من األصناف املدرجة.

 )Snapper )adult(( بالغ )مّنوري )محسن
t

 )Snapper )juvenile(( يفعي )منوري )محسن
t

 )Spearfish( مرلن
t

 )Silver Trevally( بّياض فضي
t

 )Big-Eye Tuna( )تونة العني الكبرية )السندرية
t

 تونة الزعنفة الزرقاء الجنوبية 
 )Southern Bluefin Tuna(

t

 )Wahoo( )دراك )واهو
t

 )Yellowtail Kingfish( كنعد أصفر الذنب
t

 )Jackass Morwong( فرخ فضي
t

)Grey Morwong( َفرخ رمادي
t

ر(ب الصيد باإليجاقوارعم يف الحقيبة الواحدة )باستثناء مك الطالعدد األقصى من س
 سمكة من كل من األصناف التالية:100عدد أقصى يف حقيبة الصيد يبلغ 

)Southern Herring( لجنوبيةلرنكة ا ا y(ara)M(الرنكة املستديرة) ماراي   )Australian Anchovy( رتايلاألنشوفة األس

 )Sandy Sprat( اإلسربط الرملي

(الطعم ُ)ا بيضأل
)Blue Sprat(  اإلسربط األزرق

ُ األزرق(م عطال)
 (dine SarustralianA)السردين األسرتايل 

ار(شلب)ال
 سمكة من كل صنف أو مجموعة من األصناف التالية:عدد أقصى يف حقيبة الصيد يبلغ 50

الزبري الكبري والسمك الفضي
)Hardyhead and Silverfish(

 إسقمري الباسيفيك والزريدي 
)Jack Mackerel and Yellowtail Scad( (يقلشر ا

  )Garfish(جمربور
البحر ر وجمربعن عدا )

)Blue Mackerel( اإلسقمري األزرق

ُ



ّ

  

ّ

ّ ْ ّ ْ

n

n

n

n

n

الطول القانوين  أصناف السمك
األدىن

العدد املحدد يف 
حقيبة الصيد

 2 11,7 سنتم (Abalone) )قواقع أذن البحر )أبالوين

الكركند الفراشي )باملاين باغ( 
(Balmain Bug)

10 سنتم 20

(Beach Worms) دود الشاطئ

كافة أنواع الدود األخرى

–

–

20 عدد إجمايل* للدود 
الكامل أو غري الكامل 

100 عدد إجمايل*
الصدف )كوكل( وبلح البحر ومحار 

(Cockles, Mussels, Pipis) ”الـ”بييب
محار الـ”بييب” للطعم فقط، ال يكن 

أخذه إىل مسافة تبعد أكثر من 50 مرتًا 
عن إشارة ذروة املّد.

50 كمجموع*، مبا يف  –
ذلك 20 كوكل )محار 

قليب الشكل( كحد 
أقصى

(Crab) السلطعون
السلطعون األزرق السابح 

سلطعون الطني 
السلطعون الكاّليب

السلطعون العسكري
كافة أنواع السلطعون األخرى

6,5 سنتم

8,5 سنتم
9,3 سنتم

–
–

1 0
20 بالحيازة

5
10

100 عدد إجمايل*
10 عدد إجمايل*
20 عدد إجمايل* – (Cunjevoi) )زقاق البحر )كانجيفوي 

(Lobster) الكركند
كركند الصخور الشريق

كركند الصخور الجنويب )ذكر(
كركند الصخور الجنويب )أنثى(

كركند الصخور االستوائي )امللون، املزخرف(
كركند “سليرب” املسطح 

 10,4 سنتم كحد أدىن– 
11 سنتم كحد أدىن               {18 سنتم كحد أقصى

10,5 سنتم كحد أدىن.  
–
–

3 عدد إجما يل  
أيًا كانت  
املجموعة

2 عدد إجمايل*
2

10 عدد إجمايل* – (Octopus) األخطبوط
(Oysters) املحار

محار صخور سدين، الباسيفيكي، البلدي
50 عدد إجمايل* –

10 ليرتات كحّد إجمايل* – (Prawns) )القريدس )الجمربي
قريدس املياه املالحة الصغري )نيربز( 

(Saltwater Nippers)
100 عدد إجمايل* –

50 عدد إجمايل* – (Scallops) املحار الصديف
10 عدد إجمايل* – (Sea Urchins) )قنافذ البحر )توتياء
20 عدد إجمايل* – (Squid and Cuttlefish) الحّبار والسّبيدج

القواقع الُعمامية والرخوّيات األخرى 
 (Turban Snails and other Molluscs)

قواقع سدين، القواقع العسكرية
كافة الرخويات األخرى مبا فيها  

القواقع العمامية

7,5 سنتم 
–

20 عدد إجمايل*
20 عدد إجمايل*

الالفقاريات: القيود على طوهلا وعددها يف حقيبة الصيد 

  * يشمل العدد األقصى يف حقيبة الصيد الواحدة أية أصناف منفردة أو مجموعة خمتلفة 
ّلصيد يبلغ 20 على أي من  من األصناف املدرجة. وينطبق عدد أقصى يوميًا يف حقيبة ا

الالفقاريات )ما عدا الرخويات( غري املدرجة أعاله.

 )Mussel( بلح البحر s
 )Pipi( ”محارة “بييب  s

 )Sea Urchin( قنفذ بحر s
 )Cockle( صدفة s

محارة صدفية  s 
 )Scallop(

 )Cunjevoi( زقاق البحر s

s  الكركند الفراشي 
 )Balmain Bug(

القياس

 )Turban Snail( قوقعة ُعمامية s

س
قيا

ال

 s  دود الشاطئ 
 )Beach Worm(

 )Eastern Rocklobster( كركند صخري شريق s

القياس

جّساس ثان 

1

2

 نقطة التقاء 
الجّساس الثاين 

 نهاية الدرع القريّن 
 )باستثاء الشعريات 

املتصلة(

1

2

الدرع القرين 

جّساس صغري 

opus( أخطبوط s

 )Squid( الحبار s

 )Oct

س املياه املالحة الصغري 
 )Saltwater Nip

 s  قريد
pers(

s  سلطعون الطني 
 )Mud Crab(

س
قيا

ال

الدرع

Blue Swimmer Crab( السلطعون السابح األزرق s

س
قيا

الدرع ال

 )

s  السلطعون العسكري 
 )Soldier Crab(

س
قيا

ال

 )Spanner Crab( السلطعون الكاّليب  s 

الدرع

القياس محِجر العني

 )Abalone( )قواقع أذن البحر )أبالوين s
 )Worm( دودة s

قواعد عامة
 مُينع صيد األخطبوط من أرصفة املحيط 
الصخرية يف نيو ساوث ويلز أو األرصفة 

الصخرية يف سدين هاربر.

 يجب إعادة الكركند والسلطعون والكركند 
الفراشي الذي يحتوي على بيوض إىل املاء 

فورًا. ويحظر القانون نزع البيوض. 

َيجب عدم قشر أو برت األبالوين والسلطعون   
الصخري والحلزون العمامي يف مياه البحر أو 

على مياه البحر أو قرب مياه البحر.

  يجب عدم َقشر أو برت الالفقاريات أو األسماك 
ّاملدية يف مياه البحر أو قرب مياه البحر إال 

بقصد استخدامها كطعم بصورة فورية.

ّاطق املدية   يحظر جمع الالفقاريات يف املن
ّاملحمية.

هناك خماطر تتعلق بالسالمة الغذائية خاصة 
بالحيوانات القوقعية كاملحار وبلح البحر. 

يتم ضبط هذه املخاطر عن طريق املراقبة 
املنتظمة؛ وتوجد برامج محددة ملناطق الصيد 
التجاري لألسماك الصدفية ولكن ليس ملناطق 
الصيد الرتفيهي لألسماك الصدفية. لذلك يتعني 

االمتناع عن تناول األسماك الصدفية اليت يتم 
جمعها على سبيل الرتفيه. للمزيد من املعلومات 

عن جمع األسماك الصدفية لغرض الرتفيه، 
راجع نشرة معلومات “مصلحة األغذية يف نيو 

ساوث يلز” على املوقع اإل لكرتوين 
www.foodauthority.nsw.gov.au 
أو اتصل على الرقم 406 552 1300.

ُتفرض القيود على طول األسماك وعددها يف حقيبة الصيد حرصًا على استمرارية وجود خمزون  مارس الصيد وفكر بالغد
كاف من األسماك القادرة على التكاثر وحرصًا على مشاركة السمك بعدل بني الصيادين. 

www.dpi.nsw.gov.au/fisheries



