
اجلريدة الر�سمية العدد )1070(

 وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة 

قــرار وزاري

رقـــم 2014/244 

بتنظيـم �سـادرات ال�سلطنـة من الأ�سمـاك وحتديـد اأنواعهـا 

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 ،

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 العامـة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

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

فتـرة احلظـرنوع الرثوات املائية احلية املحظور ت�سديرهام

اأ�سماك اجليذر ، اأ�سماك الكنعد ، اأ�سماك ال�سهوة 1

 2014/9/16م

حتى

2015/5/31م 

2

اأ�سماك العندق ، اأ�سماك الهامور ما عدا الدي�سكو ، 

اأ�سمـاك الكوفـــر ما عـــدا ال�سيـــة ، اأ�سمــاك البيـــاح 

ما عدا اجلردفة

 2014/12/15م

حتى

2015/2/15م 
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كمــا يحظـــر حيازتهــا على اأي و�سيلــة نقــل معــدة لت�سويــق الثــروات املائيــة احليــة باملنافذ 

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 

ن�ساط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية ، بت�سويق كمية م�ساوية من الأ�سماك املحظورة 

فــي البند )2( من املادة الأوىل فــي الأ�سواق املحلية املعتمدة من قبل الوزارة خالل الفرتتني 

من 2014/9/15م ، حتى 2014/12/14م ، ومن 2015/2/16م ، حتى 2015/5/31م ، وذلك 

الأ�سواق  فــي  ت�سويقها  مت  التي  للكمية  م�ساوية  كمية  بت�سدير  لها  الت�سريح  مقابل  فــي 

املحلية .

املــادة الثالـثــــة

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

ن�ســاط تــداول وت�سويــق الثــروة املائيـة احليــة ، بت�سويـق كمية م�ساوية من اأنواع الأ�سماك 

املو�سحة اأدناه فــي الأ�سواق املحلية املعتمدة من قبل الوزارة خالل الفرتة من 2014/9/16م ، 

حتى 2015/5/31م ، وذلك فــي مقابل الت�سريح لها بت�سدير كمية م�ساوية للكمية التي مت 

ت�سويقها فــي الأ�سواق املحلية وهي :

) اأ�سماك ال�سعري ، اأ�سمــاك ال�سال الكبري وت�سمل " الق�سران - ال�سال - احلمام " ( . 

املــادة الرابعــة

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

ن�ساط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية ، بت�سويق ن�سبة )30%( مما بحوزتها من اأنواع 

الأ�سمــاك املو�سحــة اأدنـــاه فــي الأ�ســـواق املحليــة املعتمـــدة من قبــل الـوزارة خالل الفرتة 

من 2014/9/16م ، حتى 2015/5/31م ، وذلك فــي مقابل الت�سريح لها بت�سدير ن�سبة )%70( 

من الكمية املتبقية لديها من ذات النوع وهي :

)اأ�سمــاك ال�سلعـــة ، اأ�سمــاك الأ�سخلــي ( . 
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املــادة الخام�ســة

يح�سل اأ�سحاب �سيارات نقل وت�سويق الأ�سماك وال�سركات واملوؤ�س�سات امل�سار اإليها فــي املواد 

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

والأ�ســواق املحليـــة الأخـــرى التي حتددهـــا الــــوزارة وفقــا للنمـوذج املعـــد لهـــذا الغـــر�س ، 

على اأن تت�سمن ال�سهادة كمية الأ�سماك ووزنها وتاريخ ومكان ت�سويقها ورقم املركبة وا�سم 

ال�سهادة  ، ويجب تقدمي  ال�سهادة �ساحلة لال�ستعمال ملرة واحدة فقط  ، وتكون  �ساحبها 

املذكورة للموظف املخت�س التابع للوزارة فــي منافذ الت�سدير . 

املــادة ال�ساد�ســـة

ي�ستثنــى من اأحكـــام املــادة الأولـــى الأ�سمـــاك املعلبـــة ومن اأحكــام املادتيــن الثالثــة والرابعـة 

الأ�سماك املغلفـة بغر�س حت�سيــن جودتهــا وتوفيــر القيمـة امل�سافــة عليهــا ب�سرط اأن يكــون 

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 فــي الأ�سواق املحلية تعتمده الوزارة .

املــادة ال�سابعـــة

ين�سر هذا القرار فــي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من 2014/9/16م .

�سـدر فـي :  15 /11/ 1435هـ

املـوافـــــق :  10 / 9 / 2014م

 د. فــوؤاد بـن جعفــر ال�ساجوانــــي                                                                                                                     
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