
اجلريدة الر�سمية العدد )1069(

 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 

قــرار وزاري

رقـــم 2014/230 

باإ�سدار الئحة تنظيم �سيد اأ�سماك الكنعد 

ا�ستنـــادا اإىل قانـــون ال�سيــــد البحــــــــري وحمايــــة الثــــروة املائيـــــــة احليـــة ال�ســادر باملر�سـوم 

ال�سلطاين رقم 81/53 ،

واإىل الالئحــة التنفـيذيـــة لقانـــون ال�سيــد البحـري وحمايـة الثـروة املائيــة احليـة ال�سـادرة 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامـة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يحظــر �سيـــد اأ�سمـــاك الكنعـــد فـي موا�ســـم الإخ�ســـاب وتكاثرهــــا الطبيعـــي ، والتي تبـــداأ 

من اليوم اخلام�س ع�سر من �سهر اأغ�سط�س ، وحتى اليوم اخلام�س ع�سر من �سهر اأكتوبر 

من كل عام .

املــادة الثانيــــة

يحظـــر �سيــــد اأ�سمـــاك الكنعـــــد التي يقــــل طولهــــا عــن )65( خم�ســــة و�ستيــــن �سنتيمتــــرا ، 

وعلـى ال�سياديـــن اإعـــادة الأ�سمــاك - التي يقــل طولهــا عن الطــول املحظــور �سيــده - فورا 

اإىل البحر .

املــادة الثالـثــــة

الكنعد  اأ�سماك  حيازة  يحظر   ، الالئحة  هذه  من  الرابعة  املادة  بحكم  الإخالل  عدم  مع 

وي�سمل احلظر   ، الالئحة  الأوىل من هذه  املادة  فـي  اإليها  امل�سار  الفرتة  وتداولها خالل 

التعامــل بالبيـــــع ، وال�ســـراء ، والنقـــل ، والتخزيـــن والت�سديـــر ، وكــــــل ما يرتبــــــط بذلك 

من اأن�سطة .

املــادة الرابعــة

على الأفراد واملوؤ�س�سات وال�سركات الذين بحوزتهم كميات من اأ�سماك الكنعد ت�سجيل تلك 

الكمـيـات فـي نهايــة كل مو�سم �سيــد لــدى دوائــر الثـــروة ال�سمكيــة فــي املحافظـــات ، ويكون 

التعامـــل فـي الكميـــات امل�سجلــة مبوجــب تراخيـــ�س ت�سدرهــا ال�سلطـــة املخت�ســة لأ�سحــــاب 

ال�ساأن .
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املــادة الخام�ســة

يجب اأن تكون ال�سباك امل�ستخدمة ل�سيد اأ�سماك الكنعد باملوا�سفات الآتية : 

1 - األ يتجــاوز طـــول ال�سبــــاك )2400( األفـيـــن واأربعمائـــة متـر على م�ستـوى احلبـل 

العائم . 

2 - األ يتجاوز عمق ال�سباك )10( ع�سرة اأمتار من �سطح البحر .

3 - يجب األ تالم�س ال�سباك قاع البحر .

4 - األ تقل فتحة عني ال�سبكة عن )3,75( بو�سة )95 ملم( خم�سة وت�سعني مليمرتا ، 

واأل يقل �سمك اخليط عن )1( واحد مليمرت ) خيط رقم 15( .

املــادة ال�ساد�ســـة

على الأفراد - ال�سيادين واأ�سحاب �سفن ال�سيد - واملوؤ�س�سات وال�سركات توفـيق اأو�ساعهم 

وفقا لأحكام هذه الالئحة .

املــادة ال�سابعـــة

يلغـى كــل مــا يخالـــف هــذه الالئحــة ، اأو يتعــار�س مـــع اأحكامهــا .

املــادة الثامنــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد )10( ع�سرة  اأ�سهر من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي :  6 /11/ 1435هـ

املـوافـــــق :  1 / 9 / 2014م
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