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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

قــرار وزاري

 رقـــم 2014/136

بتنظيم �سادرات ال�سلطنة من الأ�سماك وحتديد اأنواعها 

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

رقم 81/53 ،

واإلــى الالئحة التنفيذيــة لقانون ال�سيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائيـــة احليـــة ال�ســـادرة 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،

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

واإىل قــرار جمل�س الـــــوزراء بجل�سته رقــــم 2011/6 املنعقــدة بتــاريــخ 4 ربيع الأول 1432هـ ، 

املوافق 8 فرباير 2011م ب�ساأن توفري املزيد من ال�سلع الغذائية فـي الأ�سواق املحلية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يحظر ت�سدير الرثوات املائية احلية املو�سحة اأدناه على النحو الآتي :

م
نوع الرثوات املائية احلية

 املحظــور ت�سديرهـــا
 فرتة احلظر

1

اأ�سماك اجليذر ، اأ�سماك الكنعد ، اأ�سماك ال�سهوة ، 

اأ�سماك العندق ، اأ�سماك الكوفر ما عدا ال�سية ، 

اأ�سماك ال�سال الكبري 

وت�سمل" الق�سران - احلمام - ال�سال" .

2014/6/1م حتى 2014/9/15م

2014/7/1م حتى 2014/7/31ماأ�سماك ال�سعري ، اأ�سماك الأ�سخلي .2
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كمـــا يحظـــر حيازتـــها على اأي و�سيلــــة نقل معدة لت�سويق الثــروات املائيــة احليـــة باملنــــافذ 

احلدودية ، وذلك خالل فرتة احلظر امل�سار اإليها . 

املــادة الثانيــــة

يلتزم اأ�سحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�سركات واملوؤ�س�سات املرخ�س لها مبمار�سة 

اأ�سماك ال�سعري  ، بت�سويق كمية م�ساوية من  ن�ساط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية 

واأ�سمـــــاك الأ�سخلـــــي فـي الأ�ســــواق املحليـــة املعتمــــدة من قبـل الــــوزارة خـــالل الفرتتـــني 

مـــــــــــن 2014/6/1م ، حتــــــــــــى 2014/6/30م ، ومــــــــــــــــن 2014/8/1م ، حتـــــــــــــى 2014/9/15م ،

وذلك فــــــي مقابــــــل الت�سريــــح لهـــم بت�سديــــر كميـــــة م�ساويــــة للكميــــة التـــي تـــم ت�سويقهـــا 

فـي الأ�سواق املحلية .

املــادة الثالثــــة

يلتزم اأ�سحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�سركات واملوؤ�س�سات املرخ�س لها مبمار�سة 

ن�ســاط تــداول وت�سويق الرثوة املائيــة احلية ، بت�سويــق كمــية م�ساوية من اأنــواع الأ�سمــاك 

املو�سحة اأدناه فـي الأ�سواق املحلية املعتمدة من قبل الوزارة خالل الفرتة من 2014/6/1م ، 

حتــــى 2014/9/15م ، وذلك فـي مقابــــل الت�سريــــح لهـــــم بت�سديـــر كميــــة م�ساويـــة للكميـــة 

اأ�سمــاك   ، اأ�سماك احلب�س   ، التي مت ت�سويقها فـي الأ�سواق املحلية وهي : )اأ�سماك العقام 

الهامور ماعدا الدي�سكو واأ�سماك ال�سلعة ( . 

املــادة الرابعــــة

يح�ســـــل اأ�سحـــــاب �سيـــــارات نقــــل وت�سويــــق الأ�سمـــاك وال�سركــــات واملوؤ�س�ســات امل�ســار اإليهــا 

فـي املادتني الثانية والثالثة على �سهادة معتمدة �سادرة من �سوق اجلملة املركزي لالأ�سماك 

والأ�ســــواق املحليـــــة الأخــــرى التــــي حتددهــــا الـــوزارة وفقـــا للنمـــوذج املعــد لهــذا الغـــر�س ، 

علـــى اأن تت�سمن ال�سهـــادة كمية الأ�سماك ووزنها وتاريــــخ ومكـــان ت�سويقهــــا ورقــــم املركبـــة 

، ويجب تقدمي  ملـــــرة واحـــــدة فقط  ال�سهادة �ساحلة لال�ستعمال  ، وتكون  وا�سم �ساحبها 

ال�سهادة املذكورة للموظف املختــ�س التابع للوزارة فـي منافذ الت�سدير . 
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املــادة اخلام�ســة

ي�ستثنـــى من اأحكـــام املادة الأولـــى الأ�سمــاك املعلبـــة ، ومن اأحكام املادتـــني الثانيـــة والثالثـــة 

الأ�سمــــاك املعلبــة واملغلفة بغر�س حت�سني جودتهـــا وتوفري القيمة امل�سافة عليهــا ب�ســـرط 

اأن يكون امل�سدر حا�سال على ترخي�س و�سهادة �سبط جودة الأ�سماك من اجلهة املخت�سة 

بالوزارة ، واللتزام بتقدمي برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية تعتمده الوزارة . 

املــادة ال�ساد�ســة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من 2014/6/1م .

�سـدر فـي : 21 / 7 / 1435هـ

املوافـــــق : 21 / 5 / 2014م

د . فــوؤاد بن جعفر ال�ساجواين

وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية


