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وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيــة

قـــرار وزاري

 رقـــم 2016/243

بتنظيــم �ســادرات ال�سلطنــة مــن الأ�سمــاك وحتديــد اأنواعهــا 

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

رقم 81/53 ،

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

بالقــرار الــوزاري رقــم 94/4 ،

واإلــى لئحــة �سبــط جــودة الأ�سمــاك العمانيــة ال�ســادرة بالقــرار الــوزاري رقم 2009/12 ،

واإلــى قــرار جملــ�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 ،

وبنــاء علــى مــا تقت�سيــه امل�سلحــة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يحظــر ت�سديـر  اأ�سمــاك الكنعــد ، اأ�سمــاك اجليذر ، اأ�سماك ال�سهـوة ، اأ�سماك ال�سال" احلمام" ، 

اأ�سماك ال�سمان ، خالل الفرتة من 2016/9/1م حتى 2017/5/31م .

كمــا يحظــر حيازتهـــا علــى اأي و�سيلــة نقـــل معـــدة لت�سويــــق الثــروات املائيـــة احليــــة باملنافــــذ 

احلدوديــة ، خـــالل فتــرة احلظـــر امل�ســـار اإليهـــا . 

املــادة الثانيــــة

يلتــزم اأ�سحـاب �سيــارات نقــل وت�سويــق الرثوة املائيــة احليــة وال�سركــات واملوؤ�س�ســات املرخــ�س 

لهــا مبمار�ســة ن�سـاط تـداول وت�سويق الرثوة املائية احلية ، بت�سويق كمية م�ساوية من اأنواع 
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الأ�سماك املو�سحة اأدناه فـي �سوق اجلملة املركزي لالأ�سماك ، اأو الأ�سواق املحلية املعتمدة 

مـــن قبل الــوزارة خــالل فتــرة احلظـــر املحــددة فـي املــادة الأولــى مــن هــذا القــرار ، وذلــك 

فـي مقابل الت�سريح لهم بت�سدير كمية م�ساوية للكمية التي مت ت�سويقها فـي تلك الأ�سواق ، 

وهي :) اأ�سماك ال�سعري ، اأ�سماك العندق ، اأ�سماك الهامور ما عدا " الدي�سكو " ( .

املــادة الثالثــــة

يلتزم اأ�سحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�سركات واملوؤ�س�سات املرخ�س لها 

مبمار�سة ن�ساط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية ، بت�سويق ن�سبة )40%( مما بحوزتهم 

من اأنواع الأ�سماك املو�سحة اأدناه فـي �سوق اجلملة املركزي لالأ�سماك ، اأو الأ�سواق املحلية 

املعتمدة من قبل الوزارة خـــالل فرتة احلظر املحـــددة فـي املـــادة الأولــى من هذا القرار ، 

وذلك فـي مقابــل الت�سريــح لهــم بت�سديــر الكميــة املتبقيـــة لديهــم ، والتــي تعــادل ن�سبــة 

)60%( من النوع ذاته ، وهـــي : ) اأ�سمـاك ال�سلعــة ، اأ�سمــاك الأ�سخلــــي ما عـــدا "البنــــاوة " ، 

اأ�سمـاك الكوفــــر مـــا عــدا " ال�سيـــــــــة وبنـــــــت النوخــــــذة " ، اأ�سماك ال�سال الكبيــــر وت�سمــــل : 

" ال�ســال ، الق�ســـران ، اخلايــط "، واأ�سمــاك الربيــان فــي مو�سمــه ( . 
املــادة الرابعــة

يجب على اأ�سحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�سركات واملوؤ�س�سات امل�سار 

اإليها فـي املــواد الثانيـــة والثالثـــة واخلام�ســة من هذا القرار ، احل�سول على �سهادة معتمدة 

�ســادرة مـــن �ســـوق اجلملــــة املركــــزي لالأ�سمــاك ، اأو الأ�ســــواق املحليــة الأخرى التي حتددها 

الوزارة وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س ، على اأن تت�سمن ال�سهادة كمية الأ�سماك ، ووزنها ، 

وتاريخ ، ومكان ت�سويقها ، ورقم املركبة وا�سم �ساحبها ، وتكون ال�سهادة �ساحلة لال�ستعمـال 

ملــرة واحـــــدة فقـــط ، ويجــب تقديـــم ال�سهـــادة املذكـــورة للموظـــف املختــ�س التابــع للــوزارة 

فـي منافــذ الت�سديــر . 
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املــادة الخام�ســة 

ي�ستثنى من اأحكام املــادة الأوىل من هذا القرار الأ�سماك املعلبة ، كما ي�ستثنى من اأحكام 

املادتيــن الأولــى والثانــيــة اأ�سمـاك اجليـذر ، اأ�سمـاك ال�سـال " احلمــام" ، اأ�سماك ال�سمان ، 

اأ�سماك العندق ، الطازجة ) املربدة ( التي تعد بغـر�س حت�سـني جودتهــا ، وتوفــري القيمــة 

امل�سافة عليهــا ، وت�سديرهــا جــوا ، ب�ســرط اأن  يتــم �سراوؤها من قبل ال�سركات واملوؤ�س�سات 

املخت�ســـــة  اجلهــة  مــن  الأ�سمــــاك  جـــــودة  �سبــــط  رقــــم  و�سهــــادة  ترخيــــ�س  علــــى  احلا�سلــة 

بالــوزارة ، وذلــك مــن �ســوق اجلملــة املركـزي لالأ�سمـاك اأو اأ�سواق اجلملة الأخرى املعتمدة 

مــن قبـــل الـــوزارة ، واللتـــزام بتقديـــم برنامـــج ت�سويـــق الأ�سمــاك فـــي الأ�ســـواق املحليـــة 

تعتمــده الــوزارة .

املــادة ال�ساد�ســة 

ي�ستثنــى مـن اأحكــام املادتيــن الثانيــة والثالثــة مــن هـذا القــرار الأ�سمــاك املغلفــة )املجمــدة( 

بغــر�س حت�سيــن جودتهــا ، وتوفري القيمــة امل�سافــة عليهـا ، ب�سرط اأن يكون امل�سدر حا�سال 

على ترخي�س و�سهادة رقم �سبط جودة الأ�سماك من اجلهة املخت�سة بالوزارة ، واللتزام 

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

املــادة ال�سابعـــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من 2016/9/1م .

�سـدر فـي : 24 / 11/ 1437هـ

املـوافــــق : 28 /   8 / 2016م

                                                                                         د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ساجــواين 

                                                                                              وزيــر الزراعـة والثـروة ال�سمكية


