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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

قــرار وزاري

 رقـــم 2014/102

بتعديل بع�ض اأحكام لئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�سبط جودتها

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 81/53 ،

واإىل نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/46 ،

واإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ،

واإلـــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ال�سيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائيــة احليــة ال�ســادرة 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،

واإىل لئحة �سبط جودة الأ�سماك العمانية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2009/12 ،

واإىل لئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�سبط جودتها ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2012/177 ،

وبناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على لئحة ا�ستزراع الأحياء املائية ، و�سبط جودتها امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 16 / 6 / 1435هـ

املوافـــــق : 16 / 4 / 2014م
د . فــوؤاد بن جعفر ال�ساجواين

وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية
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تعديــالت بعـــ�ض اأحكـــام

لئحـة ا�ستـزراع الأحيـاء املائيـة و�سبـط جودتهـا

اأول: ي�ستبدل بن�سو�ض املواد) 14 ، 15 ، 34 ، 43 ، 44 ، 45 ( من لئحة ا�ستزراع الأحياء 

املائية ، و�سبط جودتها امل�سار اإليها ، الن�سو�ض الآتية :

املــادة ) 14 ( 

ت�سكل اللجنة برئا�سة الوزير ، وع�سوية كل من :

1 - وكيل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية للرثوة ال�سمكية                 نائبــــا للرئيــــ�ض

2 - وكيل وزارة التجارة وال�سناعة للتجارة وال�سناعة                           ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

3 - وكيل وزارة الإ�سكان                                                                    ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

4 - وكيل وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية                                                 ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

5 - مدير عام التخطيط املايل بوزارة املالية                                          ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

6 - مدير عام ال�سوؤون البحرية بوزارة النقل والت�سالت                   ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

7 - مدير عام البحوث ال�سمكية                                                              ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

8 - مدير عام تنمية املوارد ال�سمكية                                                       ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

9 - مدير الدائرة القانونية بوزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية            ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

10 - مدير مركز ال�ستزراع ال�سمكــــــــــــي                                                 ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

11 - مدير دائرة تنمية ال�ستزراع ال�سمكي                                              ع�سوا ومقـــــررا 

املــادة ) 15 ( 

تخت�ض اللجنة بالآتي :

اإقرار اخلطط والربامج التي تهدف اإىل تطوير ال�ستزراع ال�سمكي .  - 1

اقرتاح الت�سريعات واللوائح املنظمة مل�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية .   - 2

العمل على ت�سهيل اإجراءات اإقامة م�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية .  - 3
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العمل على توفري املواقع املنا�سبة لإقامة م�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية .  - 4

البت فـي تو�سيات اللجنة الفنية ب�ساأن طلبات م�ساريع ال�ستزراع التجاري .  - 5

اإقـرار ال�سروط اخلا�سة بعقـود اإيجـار املواقـــع والأرا�ســي احلكوميـــة املخ�س�ســة   - 6

لإقامة م�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية ، بالتن�سيق مع وزارة الإ�سكان .

مراجعـة تقاريـر اللجنة الفنية ب�ساأن مراحل تنفيذ وت�سغيل م�سروعـات ا�ستزراع   - 7

الأحياء املائية واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها .

املــادة ) 34 ( 

الفنيـــــة  اللجنـــــة  علــــى  التجـــــاري  ال�ستـــزراع  م�ساريــــع  اإن�ســـــاء  طلبــــات  تعــــر�ض 

اأي  ، ويكون لها طلـب  اإىل اللجنة للبت فيها  ، ورفـع التو�سية ب�ساأنها  لدرا�ستها 

بيانات اأو معلومات اإ�سافية تراها �سرورية لدرا�سة الطلب .

املــادة ) 43 ( 

تعر�ض طلبات اإن�ساء م�ساريع ال�ستــزراع التكاملــي علــى اللجنــة الفنيــة لدرا�ستهـــا 

والبــــت فيها ، ويكون لها طلب اأي بيانــــات اأو معلومـــات اإ�سافيـــة تراهـــا �سرورية 

لدرا�سة الطلب .

املــادة ) 44 ( 

ت�سدر ال�سلطة املخت�سة املوافقة املبدئية على الطلــب بنــاء على موافقة اللجنة 

الفنية ، واعتماد الوزير .

املــادة ) 45 ( 

بعد  التكاملي  ال�ستزراع  م�ساريع  ملزاولة  الرتخي�ض  املخت�سة  ال�سلطة  ت�سدر 

ا�ستيفاء الطلب جلميع ال�سرتاطات الواردة فـي هذه الالئحة .

ي�ساف اإىل املادة )1( من لئحة ا�ستزراع الأحياء املائية ، و�سبط جودتها امل�سار  ثانيــا : 

اإليها ، التعريف الآتي :

 اللجنة الفنية : اللجنة املن�سو�ض عليها فـي املادة )22( مكررا من هذه الالئحة .
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ثالثــا : ت�ساف اإىل لئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�سبط جودتها امل�سار اإليها ، املواد الآتية :

املــادة ) 22 ( مكـــررا

ت�سكل اللجنة الفنية على النحو الآتي :

1 - مدير عام تنمية املوارد ال�سمكيـــــــة                                                  رئي�ســــــــــــــــــــــــــــــــــا 

2 - مدير دائرة تنمية ال�ستزراع ال�سمكــي                                        نائبــا للرئيـــ�ض

3 - مدير مركز ال�ستزراع ال�سمكـــــــــــي                                                    ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــو

4 - رئي�ض ق�سم تنمية ال�ستزراع التــــجاري                                           ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــوا

5 - رئي�ض ق�سم تنمية ال�ستزراع التكاملي                                             ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــوا

6 - رئي�ض ق�سم الق�سايا بالدائرة القانونية                                          ع�ســــــــــــــــــــــــــــــــــوا

7 - رئي�ض ق�سم املحطة الواحدة لال�ستزراع ال�سمكي                         ع�ســوا ومقررا 

ويجوز للجنة الفنية ال�ستعانة مبن تراه منا�سبا ، دون اأن يكون له �سوت معدود . 

املــادة ) 22 ( مكــررا ) 1 (

تخت�ض اللجنة الفنية بالآتي :

رفــــع التو�سيــــات واملقرتحـــات اخلا�ســـة باخلطــــط والربامـــج التــــي تهــــدف   - 1

اإىل تطوير ال�ستزراع ال�سمكي اإىل اللجنة .

درا�سة الطلبات املقدمة لإن�ساء م�ساريع ا�ستـزراع الأحياء املائيــة من النواحـــي   - 2

الفنية .

التحقـــق مــــن مالءمـــــة املواقـــع املقرتحــــة للم�ساريــــع وتاأثرياتهــــا البيئيـــة   - 3

وال�سحية .

ا�ستزراع  التقارير اخلا�سة مبراحل تنفيذ وت�سغيل ومتابعة م�ساريع  اإعداد   - 4

الأحياء املائية ، ورفعها اإىل اللجنة .

اإذا تطلب  املائية  ا�ستزراع الأحياء  امليدانية ملواقع م�ساريع  بالزيارات  القيام   - 5

الأمر ذلك .

رفـــــــع التو�سيـــــــات واملقرتحـــــــات اخلا�ســــــة مب�ساريــع ال�ستـــــزراع التجــــاري   - 6

اإىل اللجنــــة ، وذلك بعـــد ا�ستيفـــاء ال�ســروط والإجـــراءات املن�ســو�ض عليهـا 

فـي هذه الالئحة . 

البت فـي طلبات م�ساريع ال�ستزراع التكاملي ، ورفعها اإىل الوزير لالعتماد .  - 7
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املــادة ) 22 ( مكـــررا ) 2 (

يتوىل مقرر اللجنة الفنية ت�سجيل طلبات م�ساريع ا�ستزراع الأحياء املائية ح�سب اأ�سبقية 

ورودها فـي ال�سجل املعد لذلك ، وله اأن يطلب ا�ستيفاء امل�ستندات والبيانات الالزمة خالل 

)30( ثالثني يوما من تاريخ ت�سجيل الطلب ، ويرفع الطلبات امل�ستوفاة اإىل رئي�ض اللجنة 

خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ا�ستكمالها ، ويتوىل مقرر اللجنة اإخطار اأع�ساء 

اللجنة الفنية مبوعد وجدول الجتماع قبل التاريخ املحدد بوقت كاف .

املــادة ) 22 ( مكـــررا ) 3 (

بدعوة   ، ذلك  اإىل  احلاجة  دعت  وكلما   ، الأقل  على  �سهريا  اجتماعا  الفنية  اللجنة  تعقد 

اللجنة  اجتماع  يكون  ول   ، الرئي�ض  غياب  حالة  فـي  الرئي�ض  نائب  من  اأو   ، رئي�سها  من 

 ، رئي�سها  الفنية  اللجنة  ، ويراأ�ض اجتماعات  الأع�ساء  ثلثي  اإل بح�ســـور  الفنية �سحيحا 

باأغلبية  وقراراتها  تو�سياتها  وت�سدر   ، الرئي�ض  نائب  الجتماع  يراأ�ض  غيابه  حالة  وفـي 

اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين ، وفـي حالة ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�ض 

الجتماع .

املــادة ) 22 ( مكـــررا ) 4 (

اإذا كــــــان لأحـــــد اأع�ســـــاء اللجنــــة الفنيــة ، اأو لأحــــد اأقاربــــه حتــى الدرجــــة الثانيــة م�سلحــة 

فـي اأي من طلبات م�ساريع ال�ستزراع املعرو�سة على اللجنة الفنية ، وجب عليه عدم ح�سور 

الجتماع ، ويرتتب على خمالفة ذلك بطالن القرار .

املــادة ) 22 ( مكـــررا ) 5 (

علــى ال�سلطــة املخت�ســة اإخطــار اأ�سحــاب طلبــات م�ساريــع ال�ستــزراع التكاملــي باملوافقــة 

املبدئيــة علــى طلباتهــم ، اأو رف�سهــا ، مـع بيــان اأ�سباب الرفـــ�ض ، وذلك خــالل مـــدة ل تـــزيد 

على )30( ثالثني يوما من تاريخ قرار اللجنة الفنية باملوافقة اأو الرف�ض .

، بطلب  الإخطار  تاريخ  القرارات خالل )30( ثالثني يوما من  التظلم من هذه  ويجوز 

يقدم اإىل الوزير ، وله اإحالة الطلب اإىل اللجنة الفنية لإعادة درا�سته ، وفـي جميع الأحوال 

يكون قرار الوزير فـي التظلم نهائيا .


