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Fish in Qatari Waters

Introduction

مقدمة
دولة قطر كما هو معروف شبه جزيرة تحيط 
مصدراً   البحر  ويعد  جهات  ثالث  من  المياه  بها 
البحرية  الكائنات   ( الحية  البالد   لثروة   رئيسيًا  
كالبترول   ( حية  وغير    ) كغذاء  تستخدم  التي 
مصدرا  األسماك  تعتبر  و  الطبيعي(.  والغاز 
ولشعوب  القطري  لإلنسان  للبروتين  رئيسيا 
الخليج العربي األخرى منذ زمن بعيد وهي تمثل 
دخل  ومصدر  الناس  من  لكثير  رزق  مصدر 

اقتصادي لكثير من دول العالم.

Qatar is a semi- peninsula surrounded 
by the Arabian Gulf except at its 
southern end where the mainland is 
linked to Saudi Arabia. Throughout its 
history, Qatar’s main resources have 
been from the sea. In earlier times 
these were in the form of seafood 
and pearls and recently non-living 
resources in the form of Petrol and 
Natural Gas. Fish is considered as the 
main source of protein for the Qatari 
society and all Arabian Gulf States. 
Since ancient times, fish has been the 
main source of income to many and 
in some countries, of great economic 
value.المياه اإلقليمية القطريةQatari Marin Zone
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أسماك في المياه القطرية

Historically, the Gulf people have used simple 
wooden vessels,more recently the fishermen 
use  are using vessels made from fiberglass.
Traditional fishing techniques and implements 
such as; Garageer traps, gill nets and en-
closed/ fenced fishing areas known as El-had-
drah and other historic types of fishing gear. 
Many of these old styles of fishing are still 
in use today as well as the more advanced 
ones like spear guns, artificial lures and vari-
ous types of fishing hooks.

وقد استخدم أهل الخليج منذ القدم السفن المصنوعة 
من الخشب إال أن في السنوات األخيرة تمت صناعة هذه 
التقليدية  األدوات  الفيبرجالس.ومن  مادة  من  السفن 
الخيشومية  والشباك  القراقير  مثل  الصيد  عملية   في 
والتي  القديمة  الصيد  معدات  من  وغيرها  والحظور 
استخدام  جانب  إلى  هذا  يومنا  حتى  مستخدمة  مازالت 
وتطوير بعض أدوات الصيد الحديثة مثل مسدس الصيد 

وإستخدام الطعم الصناعي وسنارات الصيد المختلفة.

Fishing trap (Garageer)شباك الصيد الخيشومية Fishing gill netsقراقير الصيد
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سفن صيد مصنوعة من الخشب

سفن صيد مصنوعة من الفيبر جالس

Traditional wooden fishing Boat

Fiberglass Boat
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Fish Stocks
World fish stocks are diminishing due to overfishing and the loss of fishery nursery grounds due 
to land reclamation from coastal development and dredging of the seabed. With the added 
pressures of unexpected fish deaths from phenomenon such as red tides and climate change 
temperature rises. Fishery departments have developed laws and mechanisms to preserve fish 
stocks such as: Reduced fishing effort in periods of reproduction, the prevention of fishing for 
endangered species like Sword Fish and Shark. 

المخزون السمكي
التكاثر  مناطق  تعرض  جانب  إلى  األسماك  على  الطلب  لكثرة  الجائر  والصيد  لإلستنزاف  العالمي   السمكي  المخزون  يتعرض 
المخزون  على  تؤثر  تأكيد  بكل  اخرى  طبيعية  عوامل  وهناك  السواحل.  تطوير  عملية  نتيجة  والردم  الهدم  عملية  إلى  والحضانة 
في  األسماك  من  اطنان  موت  إلى  تؤدي  والتي  المناخي  التغير  نتيجة  البحر  حرارة  درجة  وإرتفاع  األحمر  المد  ظاهرة  مثل  السمكي 
والمخزون  السمكية  الثروة  على  للحفاظ  وآليات  قوانين  بوضع  البيئة(  )وزارة  السمكية  الثروة  ادارة  قامت  ولهذا  حدوثها.  حالة 

منها: السمكي 
فترةالتكاثر. في  الصيد  جهد  *خفض 

)السيافي(. السيف  ذات  القرش  سمكة  مثل  لالنقراض  المعرضة  االسماك  صيد  *منع 
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والتجريف Drilling and Dredgingالحفر 

األحمر Red tideالمد 
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أسماك في المياه القطرية

التقسيم العلمي لألسماك
األسماك  تتميز  حيث  غضروفية،  وأسماك  عظمية  أسماك  إلى  للجسم  الداخلي  الهيكل  تركيب  حيث  من  األسماك  تقسم 
فيتكون  الغضروفية  األسماك  اما  األسماك  من   %  90 حوالي  وتمثل  بقشور  مغطى  والجسم  العظام  من  هيكل  بوجود  العظمية 
بإختالف  احجامها  حسب  االسماك  تختلف  األسماك.  من   %  10 تمثل  وهي  بالحراشيف  مغطى  والجسم  الغضاريف  من  هيكلها 
والضخمة  الكبيرة  االسماك  إلى  الماء  عمود  في  عالقة  تكون  ما  عادة  والتي  الحجم  الصغيرة  األسماك  فهناك  وأجناسها  أنواعها 

الحوت.  قرش  سمكة  مثل  الحجم  في 

عظمية Bony fishأسماك 
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Scientific Classification of Fish
Fish are classified into two main categories: Cartilaginous fishes and Bony Fish. Bony fish have a bony 
skeleton and a body covered in most by scales. They represent 90% of all fish. Cartilaginous fish on the 
other hand have a skeleton made of cartilage and a body covered by tough skin. They represent the 
remaining 10%. Fish differ in their sizes according to their species and their position in the water body.  
Small fish and juveniles swim in the water body as well as large fish such as the whale shark.

غضروفية Cartilaginous fishأسماك 
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وتسمى  البحرية  واألعشاب  النباتات  على  تتغذى  أنواع  فتوجد  الغذاء  نوع  في  كبير  تباين  فهناك  األسماك  عند  التغذية  أما 
الحمة. أسماك  تسمى  اخرى  أسماك  لحوم  على  تتغذى  التي  األسماك  اما  عاشبة  أسماك 

من  قريبة  تعيش  والتي  سطحية  أسماك  إلى  تقسم  وهي  المائي  المحيط  في  وجودها  حسب  لألسماك  اخر  تقسيم  وهناك 
والتبان  الكنعد  مثل  السريعة  السباحة  في  يساعدها  الذي  والرفيع   األسطواني  بالجسم  األسماك  هذه  وتتميز  الماء  سطح 
والكوفر  والشعري  الهامور  مثل  نسبيًا  بطيئة  وهي  البحر  قاع  على  تعيش  أسماك  وهي  قاعية  أسماك  تسمى  واخرى  )التونة( 

. ها غير و

سطحية أسماك 

قاعية أسماك 
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Meanwhile fish differ greatly in their food requirements. Some are herbivores feeding on seagrasses and 
seaweeds while others feed on other live marine organisms including fish. These are known as carnivores.

Fish are further classified according to their position in the water column. Those swimming near the surface 
and in the water body are pelagic fishes. These are characterized by a cylindrical and slim body which 
enables them to swim fast such as in the case of King mackerel and Tuna. 
Demersal fish swim near the seabed. These are comparatively slower such as Grouper, King soldier 
bream, Emperor and others. 

Pelagic fish

Demersal fish
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األسماك العظمية
هيكلها  أن  يميزها  وما  مالحة.  والشبه  والمالحة  العذبة  والبحيرات  واألنهار  البحار  مثل  مختلفة  بيئات  في  األسماك  تعيش 

: رئيسية  مناطق  او  اجزاء  ثالث  إلى  السمكة  جسم  تقسيم  ويمكن  عظمي  متكلس  الداخلي 

خيشومي. بغطاء  مغطاة  تكون  ما  عادة  التي  والخياشيم  الراس  وجمجمة  والفم  العيون   وتشمل  الراس  منطقة   -1
 

والعضلية. اللحمية  واألنسجة  الحيوية  الداخلية  األعضاء  من  السمكة  اجزاء  معظم  وتشمل  الجذع  منطقة    -2

السباحة. على  السمكة  تساعد  ذيلية  زعنفة  عن  عبارة  وهي  الذيل  منطقة    -3

خارجي  يكون  واألخصاب  منفصالن  الجنسان  الطفو.  عملية  في  تساعدها  هوائية  مثانة  بوجود  العظمية  األسماك  تتميز  كما 
االفتراس  بسبب  للموت  معرضًا  يكون  البيض  هذا  من  كبير  عدد  ألن  ماليين  الى  وتصل  البويضات  اآلف  األسماك  تبيض  حيث 

البيئية. والظروف 

الحيوانية المملكة                         
الحبليات الشعبة                            

الفقاريات الشعيبة                           
العظمية الطائفة                            األسماك 

External characteristics of bony fish

Head region

Scales

Central region Tail region
الذيل الجزعمنطقة  منطقة 

ر قشو

الرأس منطقة 

عظمية لسمكة  الخارجي  الشكل 

العظمية: األسماك  العلمي  التصنيف 
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Bony Fish (Osteichthyes)
Fish live in various water bodies such as seas, rivers, salty-fresh and brackish lakes. 
bony fishes are characterized by a bony skeleton.The body of a bony fish is composed of 3 main parts:

Bony fish also possess air bladders that help them to float. Sexes are separate and fertilization is external 
where they produce millions of eggs most of these are lost due to organisms preying on them or due to 
environmental conditions.
Bony fish belong to the Animal Kingdom, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, Superclass Pisces and 
Class Osteichthyes.

1-  The Head region with skull, eyes, mouth and gills covered by an operculum.

2-  The Central region enclosing most of the inner organs, flesh and muscles, and externally is sup- 
     plied with the fins (dorsal, pectoral, pelvic and anal fins) and the body streamline.

3-  The Tail region consists of a tail fin.
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Karanteen seabreamOne spot seabream

Yellowfin seabream

Trumpet emperorSpangled emperor

Goldlined seabream

Black-streaked monocle bream Twobar sea

Pink ear emperor

Crenidens crenidens  Diplodus sargus kotschyi  

Acanthopagrus latus 

Lethrinus miniatusLethrinus nebulosus

Rhabdosargus sarba

Scolopsis taeniatus Acanthopagrus bifasciatus  

Lethrinus lentjan

نة هبطا ا مشو

شعم

لي يسو شعر

ن قفا قر

اللبن( )ام  بزيمي  النواخذة بنت   - فسكره 

بقشينه شعري 
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Shrimp scad

Fringescale sardinella

Milk fishLargescale mullet
Spanish mackerel

Golden trevally

Orangespotted trevally Longrakered trevally

Longnose trevally
Alepes djedaba

Sardinella fimbriata   

Chanos chanosLiza marcolepis
Scomberomorus commerson 

Gnathanodon speciosus

Carangoides bajad Ulua mentalis  

Carangoides chrysophrys جنيس

مة عو

حعيفه بيا كنعد

بيب ر

جش قطري زبيدي 

له صا
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أسماك في المياه القطرية

Unicorn soleFlounderLeopard flounder

Green rough-backed puffer Silver-cheeked toadfish Stellate puffer

Brownspotted grouperOrange-spotted grouperCoral hind

Aesopia cornutaBrachirus orientalis Bothus pantherinus

Gastrophysus lunaris Lagocephalus sceleratus Arothron stellatus

Epinephelus chlorostigmaEpinephelus coioidesCephalopholis miniata  

لزق طبق   - لزقلسان  طبق   - لزقخوفعة  طبق   - خوفعة 

ه عنز إ ه عنز إ فقل

رقطو مو ةها شنينو
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Bartail flathead
Hair-finned filefish

Starry triggerfish

Sordid rubberlip Painted grunt

Whipfin silver-biddyCommon silver-biddyKing soldier bream

Painted sweetlip

Platycephalus indicus
Paramonacanthus oblongus  

Abalistes stellaris

Plectorhinchus sordidus Diagramma pictum

Gerres filamentosus  Gerres oyenaArgyrops spinifer

Diagramma labiosum

حمارةوحرة  - ةبقومي  ر حما

ينم خبر

رياشي حبدح  كوفربد  - عندق 

مطوع  - فرش 
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Cartilaginous Fish األسماك الغضروفية
وجه  على  الفقاريات  أقدم  من  الغضروفية  األسماك  تعتبر 
للعصور  للحفريات  الجيولوجية  الدراسات  أثبتتها  والتي  األرض 
المياه  في  القرش  أسماك  من  مختلفة  أنواع  وتوجد  المختلفة. 
هناك  بأن  مؤخرا  الدراسات  أثبتت  حيث  قطر  لدولة  اإلقليمية 
مختلفة  ألنواع  حضانة  مناطق  تعتبر  القطرية  المياه  في  مواقع 
لدولة  الشمالية  المياه  في  يوجد  وكذلك  القرش  اسماك  من 
قرش  أسماك  تجمع  أكبر  من  واحد  الشاهين  حقل  قرب  قطر 
وجه  على  أسماك  اضخم  من  يعتبر  والذي  العالم  في  الحوت 

األرض.
تملك  الغضروفية  األسماك  فأن  العظمية  األسماك  وبعكس 
ويغطي  العظام.  من  األسنان  عدا  ما  الغضاريف  من  هيكاًل 
او  شوكية  حراشيف  شكل  على  الحراشيف  من  جلد  الجسم 
األسماك  لدى  الجسم  تقسيم  ينطبق  وال  سنية.  حراشيف 
اسماك  مثل  بعظها  ألن  الغضروفية  األسماك  على  العظمية 

بعظهما. مع  مندمجين  والجذع  الراس  يكون  )اللخمة(  الراي 

According to geological evidence cartilaginous fish 
are one of the oldest chordates known to exist. A 
number of shark species are known in Qatari waters 
and there are locations considered as nursery areas 
for sharks. In the vicinity of Al Shaheen oil field in 
North Qatar, exist one of the largest population of 
whales shark in the world. Whales shark are one of 
the largest fish in the world.
Cartilaginous fish have their bodies covered by 
tough skin appearing scaly or serrated. Their bodies 
have a different pattern when compared to bony 
fish. The ray fish’s body is made up of head fixed 
to a trunk.

External characteristics of ray

Tail Head - Trunk region
يل لذ ا والجذع الرأس  منطقة 

اللخمة لسمكة  الخارجي  الشكل 
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منفصلة  واألجناس  الداخلي  بالتخصيب  يحدث  التكاثر 
ماسك  عضو  ألى  متحورة  الذكر  لدى  الحوضية  والزعانف 
الزعنفة  ان  ويالحظ  األنثى.  مع  الجماع  عملية  أثناء  يستخدمها 
ويكون  جزئين  الى  مشقوقة  الغضروفية  األسماك  عند  الذيلية 
نادرة  حاالت  في  إال  السفلي  الجزء  من  أكبر  منها  العلوي  الجزء 

متماثلين. الجزئين  يكون 

دائمة  هي  فبتالي  لها  هوائية  مثانة  توجد  ال  انه  للنظر  والملفت 
إذا  متحركة  غير  او  الماء  عمود  في  كانت  اذا  والحركة  السباحة 
الخيشوميه  الثقوب  طريق  عن  يكون  التنفس  القاع  على  كانت 

الجانبين. لكال  إزواج  سبع  إلى  خمس  من  تتكون  وهي 

كتالي: الغضروفية  لألسماك  العلمي  والتصنيف 

Fertilization is internal and the sexes are separate. 
The pelvic fin in males is modified to a grasping 
organ used during copulation. The tail fin is split 
into two with the upper portion larger than the lower 
except in very rare cases. Since there is no bladder, 
these fishes are in continuous motion when in the 
water column and non-motile when at the seabed.
Breathing is via the gill holes of which there are 5 
to 7 on both sides of the fish.
Cartilaginous fish belong to the Animal Kingdom, 
Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, Class 
Chondrichthyes.

الحيوانية المملكة                         
الحبليات الشعبة                            

الفقاريات الشعيبة                           
الغضروفية الطائفة                            األسماك 

Head regionCentral region

External characteristics of shark

Tail region
الذيل منطقة  الجزع منطقة  الرأس منطقة 

القرش لسمكة  الخارجي  الشكل 
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Whale shark
Rhincodon typus

النهم  - الحوت  قرش 
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Whitecheek shark
Hardnose sharkSharpnose guitarfish

Manjaji-Matsumoto

Manjaji-Matsumoto Banded eagle ray
Spotted eagle ray

Smooth butterfly ray Arabian carpetshark

Carcharhinus dussumieri
Carcharhinus maclotiRhinobatos granulatus

Himantura randalli

Rhinoptera bonasus Aetomylaeus nichofii
Aetobatus narinari

Gymnura micrura  Chiloscyllium arabicum

ر يو الزعانفير أسود   - سوسيريور   - هريري 

لخمة

مر عا ير ثو مر عا ير ثو ثويرعامر  - المرقطة  النسرية  اللخمة 

لخمة سة حيا
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Dangerous Fish

1 - Poisonous fish
2- Electric fish
3- Predatory fish

األسماك الخطرة

1 - األسماك السامة
2- األسماك الكهربائية
3- األسماك المفترسة

في  تتسبب  مما  خطيرة  أصابات  الى  األحيان  من  كثير  في  تودي  والتي  األنسان  وحياة  صحة  على  خطر  تمثل  التي  األسماك  وهي 
وأسماك   - السامة  الصخرية  واألسماك  القرش-  األسماك  هذه  مثل  ومن  دائمة.  بإعاقة  اإلصابة  او  حياته  المصاب  فقدان 

)الجد( البراكودا 

رئيسية: اقسام  ثالث  الى  الخطرة  األسماك  تقسيم  ويمكن 

Caution should also be taken when fishing for dangerous fish that could cause severe injury or even death, 
for example: Sharks, Stone fish and Barracuda.

These are grouped into three categories:
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Undulated moray
Gymnothorax undulatus

ج جو نا
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1- األسماك السامة:
من  تشل  بحيث  األنسان  او  الفريسة  تسمم  الى  تؤدي  سامة  مواد  لحمها  او  جلدها  من  او  اشواكها  من  تفرز  التي  األسماك  وهي 
الى  تؤدي  وقت  اسرع  في  المصاب  اسعاف  يتم  لم  ان  األحيان  بعض  في  و  للمصاب  والكلي  الجزئي  والتخدير  الحركة  على  القدرة 

األسماك. من  اخر  الى  نوع  من  السم  ونوع   السمية  شدة  حيث  من  تختلف  السامة  والمادة  وفاته. 

السامة:  األسماك  أمثلة  ومن 
التخفي  من  جسمها  ولون  شكلها  ويساعدها  الصخور  بين  تعيش  ما  عادة  التي  األسماك  من  وهي  الفريالة(   ( الصخرية  السمكة 
الصخور  شكل  من  القريب  وشكلها  البطيئة  بحركتها  األسماك  هذه  وتتميز  سواء.  حدا  على  الفريسة  و  المفترس  من  والتمويه 

الصخرية. بالسمكة  عليها  يطلق  لذلك 

These produce poison which is injected into the body of the prey by a spine or the poison in its skin or 
flesh. The victim may die if not attended to immediately. The nature and strength of the poison varies 
according to species. 
The rock fish camouflages itself in the rocks from prey and predators. These fish are slow-moving and 
appear like the rock under which they hide.

1 - Poisonous fish
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Blackfin stonefish

Bearded scorpionfish

Pseudosynanceia melanostigma

Scorpaenopsis barbata

لة يا فر

مة ُقمَقا
Striped catfish
Plotosus lineatus ِعي

Devil firefish
Pterois miles البحر دياية 
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2- األسماك الكهربائية:
الكهربائية. اللخمة  مثل  األنسان  صعق  الى  تؤدي  كهربائية  شحنات  توليد  جسمها  يستطيع  التي  وهي 

These generate within their body an electric current which may cause an electric shock such as in 
the case of the electric ray.

2 - Electric fish

Variable torpedo
Torpedo sinuspersici ة فتر
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Giant moray
Gymnothorax javanicus

ج جو نا
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3- األسماك المفترسة:
حالة  في  األنسان  تهاجم  الغالب  في  وهي   . الكثير  وغيرها  الباركودا  واسماك  القرش  اسماك  رأسها  وعلى  انتشار  اكثر  وهي 

الطعام. اجل  من  األنسان  يهاجم  ما  منها  جدا  والقليل  بالخطر  شعورها  حالة  في  او  النفس  عن  الدفاع 

These are the most common such as sharks and barracudas. They usually attack in self- defense or in fear 
and rarely for food.

3- Predatory fish

Barracuda Shark جد  - الباركودا  سمكة  ش قر سمكة

Giant moray ج جو نا
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أسماك الشعاب المرجانية
هذه  واسماك  الجميلة.  المختلفة  والوانها  بشكالها  اسماكها  تتميز  حيث  المرجانية  بالشعاب  المرتبطة  األسماك  وهي 
وهي  الثانية  الفئة  أما  تناولها.  في  األنسان  يرغب  التي  االقتصادية  األسماك  وهي  األولى  الفئة   ، فئتان  من  تتكون  المنطقة 
المنطقة  هذه  اسماك  ان  بالذكر  والجدير  الزينة.  اسماك  من  تعتبر  والتي  تناولها  على  اقبال  لها  وليس  اقتصادية  الغير  األسماك 

وصغارها. لبيوضها  وكماؤى  الغذاء  على  الحصول  في  المرجانية  الشعاب  بيئة  على  تعتمد 

Yellowbar angelfishLongfin batfishGolden spadefish

Bluetail trunkfishVariable-lined fusilierPennant coralfish

Pomacanthus maculosusPlatax teiraPlatax boersii  

Ostracion cyanurusCaesio varilineataHeniochus acuminatus

ز دغنفو دعما عما

الصندوق سمكة   - مخططسحيحيره  كربخطاف  عماد 
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These fish have beauty in their shapes and colours and are of two groups: those of economic value as 
food and those of commercial value as ornamental species. Both types depend on the coral reef ecosystem 
for their food and protection of their eggs and juveniles.

Coral Reef Fishes

Sergeant major
Arabian butterflyfish Black-spotted butterflyfish

CardinalfishYellowfin chromisYellowtail clownfish

Abudefduf vaigiensis
Chaetodon melapterus Chaetodon nigropunctatus

Apogonichthyoides pharaonisChromis xanthopterygiaAmphiprion clarkii

قعيسي العروس مشيط   - رقيعة  بنية العروس  مشيط   - رقيعة 

الراعي صفراءسحيحة  عنفه  بوز   - النعمانقعيسي  شقائق  سمكة 
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linear blenny

Butterfly goby

Bluespotted dottyback

Excenius Pulcher

Amblygobius albimaculatus

Pseudochromis persicus

ط نبا

ط نبا

ط نبا
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Sabre squirrelfishDaisy parrotfish

Bridled monocle bream Dory snapper

Sohal surgeonfish

Pearly goatfish

Tail-spot wrasseBlackspotted rubberlipWhite-spotted spinefoot

Sargocentron spiniferumChlorurus sordidus

Scolopsis frenatus Lutjanus fulviflamma

Acanthurus sohal

Parupeneus margaritatus

Halichoeres melanurusPlectorhinchus gaterinusSiganus canaliculatus  

ة فينحمر

يمي بز نيسر

المخطط الحراح  سمكة 

إبراهيم سلطان   - حامر 

ميلج  - انقط  مطوعأم   - عربيخبر  صافي 
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األسماك النادرة واألسماك المعّرضة لإلنقراض
الخليج  دخلت  حيث  األصلية  بيئتها  ليست  العربي  الخليج  بيئة  تكون  ما  عادة  التي  األسماك  تلك  وهي  النادرة  باألسماك  يقصد 
وخاصة  الخطاء  طريق  عن  العربي  الخليج  دخولها  او  التوازن  بمياه  والمحملة  الخليج  في  الداخلة  السفن  طريق  عن  العربي 
وفي  األصلية،  مناطقها  من  بجلبها  األنسان  طريق  عن  دخولها  او  تسونامي  من  والناتجة  العالية  المد  امواج  تحدث  عندما 

البيولوجي. التنوع  على  سلبي  تأثير  لها  يكون  ما  وعادة  الغازية  باألسماك  األسماك   هذه  على  يطلق  الثالث  الحاالت 
الصيد  أهمها  من  عديدة  اسباب  نتيجة  كبير  بشكل  عدادها  وقل  انحسر  التي  األسماك  وهي  لالنقراض  المعّرضة  األسماك  اما 
لألجيال  بقائها  لضمان  واكثارها  لحمايتها  وتشريعات  قوانين  وضع  يتطلب  األسماك  من  النوع  هذا  عليها.  الطلب  وزيادة  الجائر 

. مة د لقا ا

Rare species are those found in the Arabian Gulf but are not local. These could have been introduced 
with ship ballast waters or unusually high tides such as a Tsunami event or introduced by man. In all cases 
these are classed as invasive species with usually negative impact on the local species.
Endangered species are those that are in dwindling numbers due to over fishing and greater demand. 
These require laws and decrees to protect them and preserve them for future generations.

Rare and Endangered Fish

Fish in qatari waters booklet  2015.indd   38 2/16/2015   12:57:02 PM



Helmet gunard
Doctyloptena ovientalis جناحين ام 
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Rare Fishاألسماك النادرة

Purple tang

Slender sunfish

Grooved razor-fish

Zebrasoma xanthurum

Ranzania laevis

Centriscus scutatus

العربي الجراح  سمكة 

الشمس عين  سمكة 

سلساب  - ذيول  أم 

Fish in qatari waters booklet  2015.indd   40 2/16/2015   12:57:14 PM



41
Fish in Qatari Waters

األسماك المعّرضة لإلنقراض
Endangered Fish

Streaked spinefoot

Whitespotted grouper

Arabian killfish

Siganus javus

Epinephelus coeruleopunctatus

Aphanius dispar dispar

صنيفي صافي 

مة طا بر

ِعفِطي
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