
اجلريدة الر�سمية العدد )1083(

 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 

قــرار وزاري

رقـــم 2014/312

ب�إ�سـدار اللئحـة التنظيميـة للأ�سـواق ال�سمكيـة

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

رقم 81/53 ،

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

واإىل قانون �سالمة الغذاء ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/84 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/68 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإلـى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ال�سيــد البحـري وحمايــة الثــروة املائيــة احليــة ال�ســادرة 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،

واإىل الئحة �سروط وموا�سفات �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية ال�سادرة بالقرار 

الوزاري رقم 2004/29 ،

واإىل الئحة اإدارة موانئ ال�سيد البحري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2004/64 ،

واإىل الئحة �سبط جودة االأ�سماك ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2009/12 ،

واإىل الئحة �سالمة الغذاء ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/2 ،

واإىل موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يـعـمـل فـي �سـاأن االأ�سواق ال�سمكية باأحكام الالئحة املرفقة .
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املــادة الثانيــــة

ي�ستمر العمل بالعقود املربمة بني وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية وال�سركات واملوؤ�س�سات 

واالأفراد الإدارة الت�سويق ال�سمكي فـي االأ�سواق ال�سمكية اإىل حني انتهاء مدتها .

املــادة الثالـثــــة

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

املــادة الرابعــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد )4( اأربعة اأ�سهر من تاريخ ن�سره . 

�سـدر فـي : 21 /   2  / 1436هـ

املـوافـــــق : 14 / 12 / 2014م

 د . فــوؤاد بـن جعفــر ال�ساجوانــــي 

وزيــــر الزراعـــــة والثـــروة ال�سمكيـــة
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اللئحـة التنظيميــة للأ�ســواق ال�سمكيــة

الف�ســل الأول

تعاريــف واأحكـــام عامـــة

املــادة ) 1 ( 

يكــون للكلمـــات والعبــارات التاليـــة فـــي تطبيـق اأحكــام هـــذه الالئحــة املعنـى املبــني قــريــــن 

كل منها ، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

1 - الــــــــوزارة :

 وزارة الــزراعـة والـثــــروة الـ�سمـكـيـة .

2 - الوزيـــــــــر :

 وزيـــر الزراعــــة والثـروة الــ�ســمـكـــيـة .

3 - ال�سلـطـة املخـت�سة :

 املديرية العامة للت�سويق واال�ستثمار ال�سمكي بالــوزارة والتق�سيمـــات التنظيميــة 

املخت�ســـة التابعـــة للــوزارة باملحافظــات والواليــات .

4 - اجلهــات املخت�سـة : 

الوحــــــدات احلكوميــــــة االأخـــــرى التــــي يتعـــــني التن�سيــــــق معهـــــا وفقـــــا للقوانـــــني 

واللوائح املعمول بها . 

5 - مراقـب ال�ســــــوق : 

املوظف املـــخول �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي جمال تطبيق اأحكام قانون ال�سيد 

البحري وحماية الرثوة  املائية احلية امل�سار اإليه واللوائح ال�سادرة تنفيذا الأحكامه .

6 - املوظـف املخـتــ�ص : 

املوظــف املعنــي بفحـ�ض االأ�سماك ومنتجاتـها للتاأكــد مـن �سالحيتهــا لال�ستهــالك 

االآدمي .
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7 - الأ�سـواق ال�سمكيـة : 

االأماكن املخ�س�سة لتــداول االأ�سماك ومنتجاتها ، والتابعة للوزارة اأو التي ت�سرف 

عليها ، وتـ�سمل االأ�سـواق املحلية واملركزية واالأ�ســواق الــقــائمـة فـي مــوانـئ الــ�ســيــد 

الــبــحــري ومراكز االإنزال الـمـعــتــمـدة مـــن الـــوزارة .

8 - اإدارة الــ�ســــوق :

اجلهــــة االإداريــة املكلفــــة بــاإدارة ال�ســـــوق ال�سمكي .

9 - تداول الأ�سماك ومنتجاتها : 

�ســـــــراء ، اأو بيـــــــع ، اأو حت�سيــــــر ، اأو تقديـــــــم ، اأو عـــــــر�ض ، اأو تخزيـــــــن ، اأو �سحــــــن ، 

اأو تعبئــــة ، اأو فــــرز ، اأو نقــــل ، اأو اإعادة تعبئـــة ، اأو ا�ستيـــــراد ، اأو ت�سديــــــر ، اأو اإعـــادة 

ت�سدير االأ�سماك ومنتجاتها بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة .

10 - موؤ�سـ�ســـة الـدللـــة : 

املوؤ�س�سة املرخ�ض لـهـا باإدارة الت�سويق ال�سمكي فـي االأ�سواق ال�سمكية .

11 - الــــدلل : 

الــمـرخ�ض له باملناداة لبيع االأ�سماك ومنتجاتها باملزاد فـي ال�سوق ال�سمكي .

12 - التـرخـيـــ�ص : 

املوافقة التي ت�سدرها ال�سلطة املخت�سة لالأ�سخــا�ض الطبيعيـــة واالعتباريــة للعمل 

فـي ال�سوق ال�سمكي وفقا الأحكام هذه الالئحة .

13 - املرخـ�ص لـــه : 

كل �سخ�ض طبيعي ، اأو اعتباري يرخ�ض له مبمار�سة اأي ن�ساط داخل ال�سوق ال�سمكي .

14 - املـنـ�ســـاآت : 

االأمـاكــــن التــــي يتــم فيهــــا ا�ستقـــبــــال ، وعـــــر�ض ، وبــيــــع ، وتــقــطــيـــــع ، وتــجــهـيــــز ، 

وحــفــظ ، وتــخــزيــن االأ�ســـمـاك ومــنــتجــاتهــا فـي ال�سوق ال�سمكي .

15 - �سـفـينـــة ال�سـيـــد : 

كـل من�ســاأة عائمـة ، مرخ�ســة ، وم�سجلـــة بالـــوزارة .

16 - و�سـيلــة الـنقـــل : 

املركبة املرخ�ض لها بـنـقــل وتــ�ســويــق االأ�سـماك ومنتجـاتها .
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17 - الأ�سمــــاك : 

الكائنــــات املائيــــة احلية التـي تعيــ�ض فـي البحــار وامليـاه العذبة ، وت�سمـــل البطـــارخ 

)بي�ض ال�سمك( ، عــدا الثديـيـات وال�سالحف وال�سفادع .

18 - املنتجــات ال�سمكيــة : 

االأ�ســمــاك واأجـــزاوؤهـــا املعدة ، اأو املجـهزة لال�سـتـهـالك االآدمــــي .

19 - الأ�سماك ال�ساحلــة : 

االأ�سماك اخلالية مــن املــخــاطــر احلـيوية ، والكيميائية ، والفيزيائية ، واالإ�سعاعية .

20 - الأ�سمـــاك الطازجــة : 

االأ�سماك الـــتــي لـــــم تــخــ�ســـع الأي مــعـــالــجــة لــغــر�ض احلفظ ، عـدا التربيد .

21 - الأ�سمـــاك املبـــردة : 

االأ�سماك التي يتـم تربيدهــا با�ستخدام الثلـــج ، اأو الــهواء البــارد ، اأو امليـــاه املاحلـــة 

اإىل درجــة تقارب درجة ذوبان الثلج ما بني �سـفـر اإلــــى )4( اأربـع درجات مئوية .

22 - الأ�سمــاك املجمـــدة : 

اإلـــى )-18ْ( ثمانـــي ع�ســـــرة  االأ�سمــــاك التـــي ت�ســـل درجـــة حـــرارة مركـــز ج�سمهــــا 

درجة مئوية حتت ال�سفر ، اأو اأقل فـي اجلزء املكتنز من اللحم .

23 - العـيـنــــة : 

تـــوؤخــــذ بطريقـــة ع�سوائيـــة  اأو وزن االأ�سـمــاك ومنتجاتها الـتــي   ، اأو عـــدد   ، كـمـيـــة 

مـن الدفعـة لفح�سهـــا فـــي املختـــرب وحتديــد مــدى مطابقتهــا باحلدود امل�سمـــوح 

بهـا واملبينة باملالحق املرفقة بالئحة �سبط جودة االأ�سماك امل�سار اإليها .

24 - الدفـعـــــة : 

كمية حمدودة ومتجان�سة من نوعية واحدة من االأ�سمــاك ، وم�سيدة من منطقة 

واحدة ، وتعر�ست لنف�ض املعاملة .

25 - ال�سهــادة ال�سحيــة : 

الوثيقـــة التــي ي�سدرهــا الطبيب البيطــري ، وتفيــد �سالمــة االأ�سمـــاك ومنتجاتهـــا 

و�سالحيتها للت�سدير .
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املــادة ) 2 ( 

ت�سري اأحكام هذه الالئحة على االأ�سواق ال�سمكية ، وت�سري فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض 

فيها اأحكام الئحة �سبط جودة االأ�سماك امل�سار اإليها .

املــادة ) 3 ( 

تـــهـــدف هــــذه الــالئحة اإلــى حتقيق ما ياأتي :

تنظيم االأ�سواق ال�سمكية والرقابة عليها .   1

تنظيم تداول االأ�سماك ومنتجاتها .   2

توفري االأ�سماك ومنتجاتها فـي االأ�سواق ال�سمكية .    3

ت�سجيــــع املناف�ســـــة احلـــرة فــي تـــداول االأ�ســمـــــاك ومنتجاتهـــا ، ومــنع احتكارهـــــا ،    4

بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة . 

املــادة ) 4 ( 

ال يجــوز تـــداول االأ�سمــاك ومنتجاتها اإال فـي االأ�ســـواق ال�سمكية وفـي االأماكـــن املخ�س�ســــة 

لذلك من قبل اإدارة ال�سوق . 

املــادة ) 5 ( 

ال يجـــوز تــــداول االأ�سمـــاك امل�ستزرعـــة ومنتجاتهـــا بال�ســـوق ال�سمكــــي اإال بعــــد احل�ســـول 

علــى ت�سريـــــح بــــذلك مـــــن اإدارة ال�ســــــوق ، ويجب حتديـــــد النــــــوع امل�ستـــــزرع ، والكميــــــة ، 

وموقـــع اال�ستـــزراع ، وتاريــخ احل�ســـاد .

املــادة ) 6 (  

بعــــد احل�ســـول  اإال  ال�سمكـــي  امل�ستـــوردة ومنتجاتهـــا بال�ســـوق  تــــداول االأ�سمـــاك  ال يجــــوز 

على ت�سريح بذلك من اإدارة ال�سوق ، ويجب بيان بلد املن�ساأ ، ونوعية ، وحالة املنتج .

املــادة ) 7 (  

يجب اأن يح�سل بائعو ومقطعو االأ�سماك والدالل والعاملون بال�سوق ال�سمكي على �سهادة 

طبية من اجلهة املخت�سة تثبت خلوهم من االأمرا�ض املعدية .
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املــادة ) 8 (  

علــى بائعـي ومقطعـــي االأ�سماك ومنتجاتها والدالل االلتــزام بارتــداء الـزي الــذي حتــدده 

ال�سلطة املخت�سة .

املــادة ) 9 (  

يــحــظــر تـداول االأ�سماك التالية ومـنـتجـاتـهـا فـي االأ�سواق ال�سمكية :

االأ�سمـــاك املحظـــور �سيدهــــا فـــي موا�ســـــم حمـــددة ، وذلك خـــالل فتـــرة احلظـــر ،   - 1

وي�ستثنى من ذلك االآتي :

اأ - االأ�سماك التي مت �سيدها فـي غري فرتة احلظر ، والتي يتم ت�سجيلها لدى 

الدوائر املخت�سة التابعة للوزارة .

ب - االأ�سماك امل�ستزرعة .

 ج - االأ�سماك التي متت م�سادرتها ، وبيعها بالطرق املقررة قانونا .

2 - االأ�سماك املقيد �سيدها من حيث النوع ، واحلجم ، والطول .

الف�ســـل الثانــــي

الرتاخيــــــ�ص

املــادة ) 10 (  

ال يجــوز تــداول االأ�سماك ومنتجاتهـا داخل االأ�سواق ال�سمكية اإال برتخيــ�ض مــن ال�سلطــة 

املخت�سة .

املــادة ) 11 (  

يقدم طلـــب الرتخيــ�ض من االأفــراد العمانيــني ، واملوؤ�س�ســات وال�سـركــات اإىل اإدارة ال�ســوق ، 

وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض ، مرفقا به امل�ستندات االآتية :

1    ، ، �سهــادة االنت�ساب لغرفة جتارة و�سناعــة عمـــان  ن�سخــة من ال�سجــل التجــاري 

الرتخيـ�ض البلدي ، ترخي�ض تداول الرثوات املائية احلية ال�سادر من الـوزارة ، 

وذلك بالن�سبة لل�سركات واملوؤ�س�سات .
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ن�سخة من البطاقة ال�سخ�سية بالن�سبة لالأفراد .   2

ن�سخة من ترخي�ض و�سيلة النقل .   3

�سهـــادة طبيـة �ســـادرة مــن اجلهــة املخت�ســـة ، تثبت خلو االأفــــــراد مـــن االأمـــــرا�ض    4

املعدية .

املــادة ) 12 (  

تتولــى اإدارة ال�سوق درا�سة طلبات الرتاخي�ض ، واإحالتهـــا اإىل ال�سلطــة املخت�ســة م�سفوعــة 

 ، ، وذلك خالل مدة ال تتجاوز )15( خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ تقدميها  بتو�سياتها 

اإحالتها  تاريخ  من  يوما  ثالثني   )30( خالل  الطلبات  فـي  البت  املخت�سة  ال�سلطة  وعلى 

اإليها ، ويعد م�سي هذه املدة دون رد قبوال للطلب ، وفـي حال رف�ض الطلب يجب اأن يكون 

م�سببا ، واأن يخطر مقدم الطلب باأ�سباب الرف�ض كتابة .

املــادة ) 13 (  

ت�سدر ال�سلطة املخت�سة الرتخي�ض بعد �سداد الر�سوم املبينة بامللحق املرفق بهذه الالئحة ، 

وعلى املرخ�ض له الت�سجيل لدى اإدارة ال�سوق ، وفقا للنمــوذج املعد لهذا الغر�ض .

املــادة ) 14 (  

اأي ن�ساط بعد  ، وال يجوز للمرخ�ض له ممار�سة  ي�سري الرتخي�ض ملدة )1( �سنة واحدة 

انق�ساء هذه املدة ، ما مل يتخذ اإجراءات جتديده قبل انتهاء مدته .

املــادة ) 15 (  

يلتزم املرخ�ض له باالآتي :

�سداد القيمة االإيجارية للمن�ساآت التي متار�ض فيها االأن�سطة املرخ�ض بها داخل    1

ال�سوق ال�سمكي ، وفقا للفئات التي حتددها الوزارة بعد اأخذ موافقة وزارة املالية .

م�سك �سجالت تبني م�سدر ، واأنواع ، وكميات ، وتواريخ ت�سلم ، واأ�سعار �سراء وبيع    2

االأ�سماك ومنتجاتها ، واأي بيانات اأخرى ، وفقا للنماذج املعدة لهذا الغر�ض . 

خم�ض    3  )5( ملدة  ال�سوق  اإدارة  قبل  من  املقررة  والوثائق   ، بال�سجالت  االحتفاظ 

�سنوات من تاريخ اإ�سدار تلك ال�سجالت والوثائق .
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تقدمي كافة البيانــات وامل�ستندات التي تطلبها اإدارة ال�سوق ، وال�سماح للمراقبني    4

باأداء عملهم وتقدمي الت�سهيالت الالزمة لتمكينهم من اأداء عملهم .

تقدمي ال�سجالت ، والوثائق اخلا�سة باالأ�سماك ومنتجاتها للمخت�سني بال�سوق    5

ال�سمكي ، واجلهات املخت�سة ، كلما طلب منه ذلك .

ا�ستخـــراج �سهـــادة طبيــة مــن اجلهــة املخت�ســة ، للعاملـــني لديـــه ، تثبــــت خلوهـــــم    6

من االأمرا�ض املعدية .

اإخطار اإدارة ال�سوق باالإر�ساليات امل�سدرة التي مت رف�سها .    7

عدم اإجراء اأي تعديالت ، اأو اإ�سافات على املن�ساآت ، اإال بعد احل�سول على موافقة    8

كتابية من ال�سلطة املخت�سة . 

الف�ســل الثالــــث

اإدارة ال�ســـــوق

املــادة ) 16 (  

تختــــ�ض اإدارة ال�ســــوق باالآتــــي :

االإ�سراف على كافة االأن�سطة التي متار�ض بال�سوق ال�سمكي .   1

تطبيق اللوائح ، والقرارات ، والتعاميم املنظمة للعمل بال�سوق ال�سمكي .   2

اتخـــاذ االإجـــــراءات الالزمة للمحافظـــة على �سالمــــة من�ســاآت وممتلكـــات ال�ســـوق    3

ال�سمكي .

املحافظة على نظافة ال�ســــوق ال�سمكـــي ، واتخاذ االإجراءات الكفيلة بحفظ االأمن    4

والنظام به .

اتخـــاذ االإجــــراءات الالزمـــة ل�سبــط ، و�سحــب ، واإتــالف االأ�سمـاك ومنتجاتهـــا ،    5

غري ال�ساحلة لال�ستهالك االآدمي ، وفقا لالإجراءات التي حتددها الوزارة .

اقرتاح مواعيد العمل بال�سوق ال�سمكي ، ورفعها لل�سلطة املخت�سة لالعتماد .   6
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و�ســع �سوابط تخ�سيـ�ض املن�ساآت التي متار�ض فيها االأن�سطة املرخ�ض بها داخل    7

ال�سوق ال�سمكي .

حتديد ثمن تقطيع االأ�سماك ، بالتن�سيق مع مقطعي االأ�سماك .   8

اقتـــراح �ســـروط ومعايري تعيني موؤ�س�ســـة الداللــــة ، ورفعهـــا لل�سلطـــة املخت�ســـة    9

لالعتماد .

اأي اخت�سا�سات ومهام اأخرى ذات �سلة باالأن�سطة املرخ�ض بها فـي ال�سوق ال�سمكي .   10

الف�ســــل الرابــــع

نظــم تـــداول الأ�سمــاك ومنتجاتهــا

اأول : نـظـام البيــع باجلملـــة 

املــادة ) 17 ( 

يكون بيع االأ�سماك ومنتجاتها بنظام اجلملة فـي االأ�سواق ال�سمكية باملزاد العلني وال يجوز 

لغري املرخ�ض له بيع االأ�سماك ومنتجاتها بنظام اجلملة فـي االأ�سواق ال�سمكية .

املــادة ) 18 (  

تعني ال�سلطة املخت�سة موؤ�س�سة الداللة بنظام املزاد العلني ، وفقا الأحكام هذه الالئحة ، 

واإذا مل يتقدم للمزاد �سوى عطاء واحد يجوز لها تعيني موؤ�س�سة الداللة وفقا لل�سروط 

واملعايري التي حتددها .

ويجوز لل�سلطة املخت�سة اأن تعني اإحدى املوؤ�س�سات املتخ�س�سة فـي تفريغ واإنزال االأ�سماك 

وبيع  لعر�ض  املخ�س�سة  املواقع  فـي  النقل  وو�سائل  ال�سيد  و�سفن  قوارب  من  ومنتجاتها 

االأ�سماك ومنتجاتها وفقا لل�سروط واملعايري التي حتددها . 

املــادة ) 19 (  

يجــوز الإدارة ال�ســـوق - بعد موافقــة ال�سلطة املخت�سـة - اأن تقوم باأعمــال موؤ�س�ســة الداللــة 

فـي االأ�سواق ال�سمكية اإذا اقت�سى احلال ذلك . 
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املــادة ) 20 (  

تتوىل موؤ�س�سة الداللة - حتت اإ�سراف اإدارة ال�سوق - القيام بعمليات اإدارة الت�سويق ال�سمكي 

 ، ال�سيد  �سفن  االأ�سماك ومنتجاتها من  وتفريغ حمولة   ، وتنظيم دخول   ، العلني  باملزاد 

وو�سائل النقل فـي ال�سوق ال�سمكي ، وفقا لل�سوابط والتعليمات ال�سادرة من اإدارة ال�سوق .

املــادة ) 21 (  

 تعني موؤ�س�سة الداللة ، دالال ، اأو اأكرث ، وفقا لل�سروط االآتية :

اأن يكون عماين اجلن�سية .   1

اأن يكون من ذوي اخلربة فـي هذا املجال .   2

 اأن يكــــون خاليا مــــن االأمـــرا�ض املعديـــة مبوجـــب �سهادة طبية �سادرة من موؤ�س�ســة    3

�سحية معرتف بها .

املــادة ) 22 (  

يجــب علـى املرخــ�ض لــه الراغــب فـــي اإدخــــال قــــوارب ، اأو �سفـــن ال�سيــــد ، اأو و�سائــــل النقــل 

اإلــــى ال�ســـوق ال�سمكــي ، ت�سجيلها لدى اإدارة ال�سوق ، وفقا لل�سوابط التي حتددها .

املــادة ) 23 (  

يجب على مـــوؤ�ســ�ســة الــداللــة ت�سنيــف االأ�سمـــاك املعرو�ســة ومنتجاتهــا ، ح�ســب نوعهــا ، 

وحجمهــا ، وحالتها ) طـازجة ، مــربدة ، جممدة ، اأخرى( ، وو�سع مل�سقات عليهــا تــو�سح ، 

مــناطـــق ال�سيـــد ، ومــراكز االإنـــــزال ، واأرقـــام قــــوارب و�سفـــن ال�سيد التي مت ال�سراء منها .

املــادة ) 24 ( 

يجـــوز ملوؤ�س�ســـة الداللـــة عر�ض عينــات للمتزايدين اإذا كانت كميـــة االأ�سمــــاك ومنتجاتهــــا 

فـي قوارب و�سفن ال�سيد ، اأو و�سيلة النقل ، كبرية ، وفـي غريها من احلاالت التي يتعذر 

معهــا اإنــزال كامـل الكميـة اإىل املوقــع املخ�س�ض للبيع باملزاد وفقــا ملا تقدره اإدارة ال�ســـوق ، 

وفـــي حال ر�سو املــزاد يتم ت�سلم كامـــل الكمية املبيعة فـي ح�ســـور ممثـــل موؤ�س�ســـة الداللـــة 

على اأن تكون مطابقة للعينة من حيث النوع واجلودة .
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املــادة ) 25 ( 

يعلـــن الــــدالل عــــن االأ�سمـــــاك ومنتجاتهـــا املعرو�ســـة للبيــع باملـــزاد ، ويتــــم تر�سيـــة املـــزاد 

على �ساحب اأعلى �سعر .

املــادة ) 26 ( 

 ، ال يجوز ملن ر�سا عليه املزاد العدول عن اإمتام اإجراءات البيع بعد انتهاء اإجراءات املزاد 

فـــاإذا رفـــ�ض ت�سلم االأ�سمــــاك و�سداد قيمتها جاز للدالل اإعادة اإجراءات املزاد مرة اأخرى ، 

مع اإلزامه بالفروق الناجمة عن البيع ب�سعــر اأقــل عن ال�ســعر الـــذي و�ســـل اإلـيــه ، وكافـــة 

النفقات الفعلية املرتتبة على ذلك .

املــادة ) 27 ( 

يجـــوز ملالــك االأ�سمـــاك ومنتجاتهــــــا ، اأو من ميثلـــــه العــدول عــــن اإمتــــــام اإجـــــراءات البيـــــع 

اإذا لـــم ي�ســـل اإلــــى الثمـــن الـــذي حـــدده ، علـــى اأن يلتـــــــزم ب�ســـــــداد )50%( خم�ســــني باملائــــة 

من م�ساريف الــداللة املن�ســــو�ض عليهـــا فـي املــادة )30( من هــــذه الالئحــــة ، وفقــا الأعلــى 

ثمــن و�ســـل اإليه املزاد .

املــادة ) 28 ( 

ت�سدر موؤ�س�سة الداللة ، اأو اإدارة ال�سوق - بح�سب االأحوال - اإي�ساال يبني فيه نوع ، وكمية 

االأ�سماك املبيعة ، واأوزانها ، ودرجة جودتها ، و�سعر البيع الذي ر�سا عليه املزاد ، وا�سم البائع 

وامل�سرتي ، وت�سلم كل منهما ن�سخة من االإي�سال .

املــادة ) 29 ( 

يجب على من ر�سا عليه املزاد �سداد ثمن االأ�سماك املبيعة ، ومنتجاتها ، وت�سلمها ونقلهـــا 

خـــالل املـــدة التـــي حتددها اإدارة ال�سوق ، وفـي حالة خمالفة ذلك يتحمل اخل�سائر الناجمة 

عن تلف االأ�سمــاك ومنتجاتها ، وكافة النفقات املرتتبة على ذلك .

املــادة ) 30 ( 

حت�سل موؤ�س�سة الداللة م�ساريـــف داللــة بن�سبـة )5%( خم�سة باملائــة مـن ثمــن االأ�سمـاك 

املبيعة ومنتجاتها ، يتم توزيعها على النحو االآتي :
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)4%( اأربعة باملائة ل�سالح موؤ�س�سة الداللة .   1

)1%( واحد باملائة ل�سالح الوزارة .    2

اإدارة ال�سوق باأعمال موؤ�س�سة الداللة بنف�سها ، حت�سل م�ساريف الداللة  وفـي حالة قيام 

كاملة حل�ساب الوزارة .

املــادة ) 31 ( 

 حتدد اإدارة ال�سوق املدة التي ي�سرح ل�سفن وقوارب ال�سيد ، وو�سائل النقل بالوجود خاللها 

والتفريغ فور   ، العر�ض  مـــن مواقع  اإخراجها  ، ويجب على مالكيها  ال�سمكي  ال�سوق  فـي 

االنتهـــاء مـــــن املــزاد ، وعمليــــة الت�سليــم والتفريغ ، وفـي حالــة خمالفــة ذلك يكـــون الإدارة 

ال�ســوق ، بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة ، �سحبها على نفقة مالكيها .

املــادة ) 32 ( 

 ال يجوز لغري املرخ�ض له فرز ، واإعادة تعبئة ، اأو �سحن االأ�سماك ومنتجاتها داخل ال�سوق 

ال�سمكي .

املــادة ) 33 ( 

 يجب على موؤ�س�سة الداللة تقدمي كافة الت�سهيالت ، واخلدمات الالزمة لتداول االأ�سماك 

ومنتجاتها بال�سوق ال�سمكي ، وفقا ملا حتدده اإدارة ال�سوق ، وتلتزم ب�سفة خا�سة باالآتي :

تفريغ ، و�سحن ، واإنزال وحتميل االأ�سماك ومنتجاتها فـي املواقع املحددة لعر�سها    1

للبيع باملزاد .

توفري �سالل ، و�سناديق تداول االأ�سماك ومنتجاتها .   2

توفري الثلج الالزم حلفظ ، وتداول االأ�سماك ومنتجاتها .   3

نظافة املواقع املخ�س�سة لبيع االأ�سماك ومنتجاتها باملزاد .   4

ثانيـــا : نظـــام الـبـيـع بالتـجـزئـة

املــادة ) 34 ( 

مــع عـــدم االإخالل باالأحكام املن�سو�ض عليها بالئحة �سبط جودة االأ�سمــاك امل�سار اإليهــا ، 

يجب على املرخ�ض له بيع االأ�سماك ومنتجاتها بالتجـزئة االلتزام باالآتــي :
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عر�سهــا فـــي االأماكــن املخ�س�ســة لــذلك ، وفقا للنظــــام املقــــرر من اإدارة ال�ســوق ،    1

وعدم تركها على االأر�ض .

نظافة اأماكن بيع االأ�سماك ومنتجاتها ، وا�ستيفائها ال�سروط ال�سحية .   2

حفظ االأ�سماك ومنتجاتها فـي برادات كهربائية ، اأو �سناديق عازلة مربدة بالثلج    3

تكون م�سنعة من مواد غري قابلة لل�سداأ .

م�سنعة    4 تكون  املبيعة  االأ�سماك  وجتهيز  لتقطيع  �سحية  واأدوات  معدات  ا�ستعمال 

من مواد غري قابلة لل�سداأ وحمدد ا�ستخدامها فـي املواد الغذائية .

و�ســـع بيـــان بنـــوع االأ�سمـــاك وحالتهــا وبلـــد املن�ســــاأ ، وحتديــد اإذا مــا كانــــت طبيعيــــة    5

اأو م�ستزرعة .

بيان باأ�سعار بيع االأ�سماك .   6

املــادة ) 35 ( 

اإدارة ال�سوق تخ�سي�ض من�سات لعر�ض ، وتقطيع ، وبيع االأ�سماك ومنتجاتها  يجب على 

بالتجزئة . 

املــادة ) 36 ( 

يجب عر�ض االأ�سماك الطازجة للبيع حماطة بالثلج ، طبقا للموا�سفات املعمول بها .

املــادة ) 37 ( 

يحظر و�سع االأ�سماك املجمدة فـي املاء ، اأو خارج حاويات ، اأو وحدات التربيد ، اأو التجميد ، 

ويجب عر�سها للبيع بحالتها املجمدة مع �سرورة توفري الت�سهيالت الالزمة لذلك .

املــادة ) 38 (

 يجوز الأ�سحاب قوارب و�سفن ال�سيد بيع االأ�سماك ومنتجاتها بالتجزئة فـي مواقع البيع 

فـي االأ�سواق ال�سمكية مبوانئ ال�سيد ومواقع االإنزال وفقا الأحكام هذه الالئحة ، �سريطة 

موافقة اإدارة ال�سوق وفـي االأوقات التي حتددها .
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املــادة ) 39 ( 

االأ�سواق  اأ�سعار االأ�سماك ومنتجاتها للبيع بالتجزئة فـي  يجوز لل�سلطة املخت�سة حتديد 

ال�سمكية اإذا كانت هناك حاالت توؤدي اإىل ارتفاع اأ�سعارها بطريقة غري مربرة ، وت�سكل عبئا 

على امل�ستهلكني ، وي�سدر قرار من الوزير بتحديد تلك احلاالت ، واملدة التي يطبق فيها ، 

وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة . 

املــادة ) 40 (  

مع مراعـــاة اأحكام املــادة )39( من هذه الالئحــة ، يتم حتديــد اأ�سعار االأ�سماك ومنتجاتها 

فـي احلـاالت التي ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير وفقا لالآتــــي :

الـتاأكـــد من �سعـــر ال�ســراء باجلملة مبوجــب فواتري ال�سراء من االأ�ســواق ال�سمكيـــة    1

فـي موانئ ال�سيد ومراكز االإنزال . 

حتديــــــد �سعـــــــر البيـــــع بالتجزئـــــة للم�ستهــــــلك بن�سبــــة زيــــــادة ال تتجــــــــاوز )%30(    2

ثالثني باملائة مــــن �ســعــر البيع باجلملة ، مبوجب فواتري ال�سراء .

الف�ســل اخلامـــ�ص

الرقابة على الأ�سواق ال�سمكية

املــادة ) 41 (  

يتولـــى مراقـــب ال�ســـوق متابعة تنفيــذ اأحكـــام هــذه الالئحــة ، ولـــه ب�سفــة خا�ســـة ممار�ســــة 

ال�سالحيات االآتية :

دخـــول وتفتيـ�ض االأ�ســواق ال�سمكيــة ، واملن�ســاآت واملوؤ�س�ســات وال�سركــات ذات ال�سلــة    1

باالأ�سمـــــاك ومنتجاتهــــا ، وم�سانـــع الثلــــج ، واملعـــدات وو�سائل النقـــل امل�ستخدمــــة 

فـي اإعداد وجتهيز االأ�سماك ومنتجاتها ، للتاأكد من مطابقتها لل�سروط الواردة 

فـي هذه الالئحة ، والنظم املعتمدة ، واإعداد التقارير اخلا�سة بعمليات التفتي�ض ، 

ومتابعة االإجراءات الت�سحيحية .

التاأكد مــن تطبيـــق ال�ســـروط وال�سوابــط ال�سحيـــة ، والنظافـــة العامــــة باالأ�سواق    2

ال�سمكية .
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3    ، املخت�ض  املوظف  مع  بالتن�سيق  ومنتجاتها  لالأ�سماك  احل�سي  بالفح�ض  القيام 

واحلجـــز علـــى الفا�ســـــد منهــــا واإخطـــــار اإدارة ال�ســــوق للت�سرف فيهـــا بالطريقـــة 

التي تراها منا�سبة وفقا الأحكام هذه الالئحة .

�سبــط املخالفـــني الأحكام هـــذه الالئحــة والتو�سيــة لل�سلطـــة املخت�ســـة الإيقــــاف    4

اأن�سطتهم ب�سفة موؤقتة .

املــادة ) 42 ( 

تخ�سع االأ�سماك ومنتجاتها للفح�ض امل�ستمــر   بوا�سطة املوظف املخت�ض   طوال فرتة 

تواجدها فـي ال�سوق ال�سمكي ، وفقا لالإجراءات االآتية : 

القيام بالفح�ض احل�ســي لالأ�سمــاك ومنتجاتهــا ، واإخطار اإدارة ال�ســوق بالكميـــات    1

غري ال�ساحلة لال�ستهالك االآدمي . 

اأخذ عينات من االأ�سماك ومنتجاتها امل�سكوك فـي �سالحيتها لال�ستهالك االآدمي    2

بالفح�ض احل�سي ، وذلك بغر�ض اإجراء الفحو�سات املختربية الالزمة عليها .

اإعــــداد حم�ســــــر حجــــــز يبــــني فيـــه نـــوع ، وعـــدد ، ووزن االأ�سمـــــاك ومنتجاتهــــــا ،    3

غري ال�ساحلة لال�ستهالك االآدمي ، وتاريخ �سبطها ، واأ�سباب عدم �سالحيتها .

لال�ستهالك    4 ومنتجاتها  االأ�سماك  �سالحية  عدم  الفح�ض  خالل  من  ثــبــت  اإذا 

االآدمـــي يجــــب اإخطار مالكهــا كتابة بذلك ، مع بيــــان اأ�سبـــاب عـــدم ال�سالحيـــة ، 

وعلى اإدارة ال�سوق �سحب الكميات التي تقرر عدم �سالحيتها لال�ستهالك االآدمي 

من ال�سوق ال�سمكي واتخاذ اإجراءات اإتالفها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة كلما 

اقت�سى االأمر ذلك ، وحتميل مالكها النفقات املرتتبة على ذلك .

يجب على اإدارة ال�سوق - بعد �سداد الر�سوم املبينة بامللحق املرفق - اإ�سدار �سهادة    5

اإتـــالف ، وفقـــا للنمــوذج املعـــد لهـــذا الغــر�ض ، علـــى اأن يتم توقيعها مــن املوظـــف 

املختــ�ض ، اأو الطبيــب البيطــري ، اأو مراقــب ال�ســوق الـــذي تولــى عمليـة �سبــط 

االأ�سماك غري ال�ساحلة لال�ستهالك االآدمي .
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يجــــوز لل�سلطـــة املخت�ســـــة الت�ســرف فـــي االأ�سمـــــاك ومنتجاتهـــا غري ال�ساحلــة    6

لال�ستهالك االآدمــي فـي االأغـــرا�ض التي تراها منا�سبــة ، بحيــث ال ي�سكــل �ســررا 

بالبيئة والكائنات احلية ، ويوؤول ثمن بيعها اإىل مالكها ، بعد خ�سم كافة النفقات 

املرتتبة على ذلك .

الف�ســـل ال�ســـاد�ص

املخالفـــات واجلــزاءات الإداريـــة

املــادة ) 43 ( 

يعد خمالفة الأحكام هذه الالئحة ما ياأتي :

اعرتا�ض مراقبني ال�سوق ، اأو املوظفني املخت�سيــن عنـــد قيامهـــم بتنفيــــذ اأحكــــام    1

هـــذه الالئحة . 

اإجـراء اأي تعديــل فـي الرتاخيــــ�ض ، اأو ال�سهادة ال�سحية اأو �سهادة اإتالف االأ�سمـــاك    2

الفا�ســـــــدة ومنتجاتهـــــــــا ، اأو تغييـــــــر حمتوياتهـــا ، اأو التالعـــب فـي ا�ستخدامهــــا ، 

اأو الت�سرف فيها باأي نوع من اأنواع الت�سرفات غري القانونية . 

املــادة ) 44 ( 

مـع عــدم االإخالل بـــاأي عقوبة اأ�سد من�سو�ض عليها فـي قانـــون ال�سيــد البحــري وحمايــة 

الثـــروة املائيـــة احليـــة والئحتــه التنفيذيــة ، اأو اأي قانون اآخـــر ، يجــوز لل�سلطــة املخت�ســـة 

�سحب الرتخي�ض ب�سفة موؤقتة اأو نهائية فـي اأي خمالفة الأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 45 ( 

يلتزم كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة باإزالة اأ�سباب املخالفة خالل املدة التي تــحــددهــا 

الــ�سـلطة املخت�سـة ، واإذا مل يقم باإزالتها خالل هذه املــدة ، يجـــوز لهـــا اإ�سدار قرار بوقفـــه 

باإزالة  ، يقوم خاللها  اأ�سهر  عن ممار�سة ن�ساطه ب�سفة موؤقتة ملدة ال تتجاوز )3( ثالثة 

اأ�سباب املخالفة ، واإال قامت باإزالتها على نفقته . 
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ملحـــــق

ر�ســـوم الرتاخيــ�ص وال�سهــادات

1 - موانـئ ال�سيـد ومراكز الإنـزال ال�سمكـي :

بيـــ�ن اخلدمــــةم
الر�سـم املقــرر

 بالريال العماين

50 اإ�سدار ، اأو جتديد ترخي�ض موؤ�س�سة الداللة )�سنوي( .1

10اإ�سدار ، اأو جتديد ترخي�ض الدالل )�سنوي( .2

10اإ�سدار ، اأو جتديد ترخي�ض بيع االأ�سماك بالتجزئة )�سنوي(3

20اإ�سدار ، اأو جتديد ترخي�ض لتفريغ واإنزال االأ�سماك )�سنوي( .4

5اإ�سدار �سهادة اإتالف االأ�سماك الفا�سدة ومنتجاتها .5

5اإ�سدار ، اأو جتديد ترخي�ض فرد لتقطيع االأ�سماك )�سنوي( .6

2 - اأ�ســواق الأ�سمــاك املحليــة :

بيـــ�ن اخلدمــــةم
الر�سـم املقــرر

 بالريال العماين

25اإ�سدار ، اأو جتديد ترخي�ض موؤ�س�سة الداللة )�سنوي( .1

10اإ�سدار ، اأو جتديد ترخي�ض الدالل )�سنوي( .2

10اإ�سدار ، اأو جتديد ترخي�ض بيع االأ�سماك بالتجزئة )�سنوي( .3

4
اأو جتديد ترخي�ض موؤ�س�سة لتفريغ واإنزال االأ�سماك   ، اإ�سدار 

)�سنوي( .
10

5اإ�سدار �سهادة اإتالف االأ�سماك الفا�سدة ومنتجاتها .5

5اإ�سدار ، اأو جتديد ترخي�ض فرد لتقطيع االأ�سماك )�سنوي( .6
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 3 - الأ�ســواق املركزيــة للأ�سمـاك : 

بيـــ�ن اخلدمــــةم
الر�سـم املقــرر

 بالريال العماين

1

اإ�ســدار ، اأو جتديــد ترخيــ�ض موؤ�س�ســة لبيــع االأ�سمـاك بال�ســـوق 

ال�سمكي )�سنوي( .
10

10اإ�سـدار ، اأو جتديد ترخي�ض موؤ�س�سة ل�سراء االأ�سماك )�سنوي( .2

10اإ�سدار ، اأو جتديد ترخي�ض الدالل )�سنوي( .3

4

اإ�سدار ، اأو جتديد ترخي�ض موؤ�س�سة لتجهيز وتخزين االأ�سماك 

)�سنوي( .
20

5

اإ�ســدار ، اأو جتديـــد ترخي�ض موؤ�س�ســة الإدارة ت�سويــق االأ�سمـــاك 

)�سنوي( .
1000

6

اإ�ســدار ، اأو جتديــد ترخيـــــ�ض موؤ�س�ســــة لتفريــغ واإنــــزال وفـــرز 

و�سحن االأ�سماك )�سنوي( .

20

7

اإ�ســدار ، اأو جتديــد ت�سريح دخول و�سيلة نقل اأ�سمــاك لل�ســوق 

ال�سمكي )�سنوي( .
5

10اإ�سدار �سهادة اإتالف االأ�سماك الفا�سدة ومنتجاتها .8

10اإ�سدار ال�سهادة ال�سحية .9

10

ر�ســوم تاأخيــر خــروج مركبــة نقــل اأ�سمــاك مــن املواقـف املحـــددة 

لها بال�سوق ال�سمكي )عن كل �ساعة تاأخري( .

500 بي�سة
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