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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قــرار وزاري
رقـــم 2014/136
بتنظيم �صادرات ال�سلطنة من الأ�سماك وحتديد �أنواعها
ا�ستنادا �إىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و�إلــى الالئحة التنفيذيــة لقانون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائي ــة احلي ــة ال�ص ــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إىل الئحة �ضبط جودة الأ�سماك العمانية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/12
و�إىل قــرار جمل�س ال ـ ــوزراء بجل�سته رقـ ــم  2011/6املنعقــدة بتــاريــخ  4ربيع الأول 1432هـ ،
املوافق  8فرباير 2011م ب�ش�أن توفري املزيد من ال�سلع الغذائية فـي الأ�سواق املحلية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر ت�صدير الرثوات املائية احلية املو�ضحة �أدناه على النحو الآتي :
م

نوع الرثوات املائية احلية
املحظــور ت�صديرهـــا

فرتة احلظر

�أ�سماك اجليذر � ،أ�سماك الكنعد � ،أ�سماك ال�سهوة ،
�أ�سماك العندق � ،أ�سماك الكوفر ما عدا ال�سية ،
2014/6/1م حتى 2014/9/15م
1
�أ�سماك ال�صال الكبري
وت�شمل" الق�شران  -احلمام  -ال�صال" .
2

�أ�سماك ال�شعري � ،أ�سماك الأ�شخلي .

2014/7/1م حتى 2014/7/31م
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كم ــا يحظ ــر حيازت ــها على �أي و�سيلـ ــة نقل معدة لت�سويق الثــروات املائيــة احلي ــة باملنـ ــافذ
احلدودية  ،وذلك خالل فرتة احلظر امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها مبمار�سة
ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق كمية م�ساوية من �أ�سماك ال�شعري
و�أ�سم ـ ــاك الأ�شخل ـ ــي فـي الأ�سـ ــواق املحلي ــة املعتمـ ــدة من قبـل الـ ــوزارة خ ــالل الفرتت ــني
م ـ ـ ـ ـ ــن 2014/6/1م  ،حتـ ـ ـ ـ ـ ــى 2014/6/30م  ،ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن 2014/8/1م  ،حت ـ ـ ـ ـ ـ ــى 2014/9/15م ،
وذلك فـ ـ ــي مقابـ ـ ــل الت�صريـ ــح له ــم بت�صديـ ــر كمي ـ ــة م�ساويـ ــة للكميـ ــة الت ــي ت ــم ت�سويقه ــا
فـي الأ�سواق املحلية .
املــادة الثالثــــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها مبمار�سة
ن�شــاط تــداول وت�سويق الرثوة املائيــة احلية  ،بت�سويــق كمــية م�ساوية من �أنــواع الأ�سمــاك
املو�ضحة �أدناه فـي الأ�سواق املحلية املعتمدة من قبل الوزارة خالل الفرتة من 2014/6/1م ،
حتـ ــى 2014/9/15م  ،وذلك فـي مقابـ ــل الت�صريـ ــح له ـ ــم بت�صدي ــر كميـ ــة م�ساوي ــة للكمي ــة
التي مت ت�سويقها فـي الأ�سواق املحلية وهي �( :أ�سماك العقام � ،أ�سماك احلب�س � ،أ�سمــاك
الهامور ماعدا الدي�سكو و�أ�سماك ال�ضلعة ) .
املــادة الرابعــــة
يح�ص ـ ــل �أ�صح ـ ــاب �سي ـ ــارات نقـ ــل وت�سويـ ــق الأ�سم ــاك وال�شركـ ــات وامل�ؤ�س�ســات امل�شــار �إليهــا
فـي املادتني الثانية والثالثة على �شهادة معتمدة �صادرة من �سوق اجلملة املركزي للأ�سماك
والأ�سـ ــواق املحلي ـ ــة الأخـ ــرى التـ ــي حتددهـ ــا ال ــوزارة وفق ــا للنم ــوذج املعــد لهــذا الغ ــر�ض ،
عل ــى �أن تت�ضمن ال�شه ــادة كمية الأ�سماك ووزنها وتاريـ ــخ ومك ــان ت�سويقهـ ــا ورقـ ــم املركب ــة
وا�سم �صاحبها  ،وتكون ال�شهادة �صاحلة لال�ستعمال مل ـ ــرة واح ـ ــدة فقط  ،ويجب تقدمي
ال�شهادة املذكورة للموظف املختــ�ص التابع للوزارة فـي منافذ الت�صدير .
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املــادة اخلام�ســة
ي�ستثن ــى من �أحك ــام املادة الأول ــى الأ�سمــاك املعلب ــة  ،ومن �أحكام املادت ــني الثاني ــة والثالث ــة
الأ�سمـ ــاك املعلبــة واملغلفة بغر�ض حت�سني جودته ــا وتوفري القيمة امل�ضافة عليهــا ب�ش ــرط
�أن يكون امل�صدر حا�صال على ترخي�ص و�شهادة �ضبط جودة الأ�سماك من اجلهة املخت�صة
بالوزارة  ،وااللتزام بتقدمي برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية تعتمده الوزارة .
املــادة ال�ساد�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من 2014/6/1م .
�صـدر فـي 1435 / 7 / 21 :هـ
املوافـــــق 2014 / 5 / 21 :م
د  .فــ�ؤاد بن جعفر ال�ساجواين
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

