
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1204(

وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيــة

قـــرار وزاري 

رقـم 2017/197 

سلطنـة ـار ال ـ  سوي يـم  ن ـ و سوابـ زراعـة ال ار  سـ باإ

ا�ستنادا اإ املر�سوم ال�سلطا رقم 2012/68 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الزراعة والÌوة 

ال�سمكية  واعتماد هيكلها التنظيمي  

واإ قـــرار جمل�س الــــوزراء املوقــــر ال�ســـــادر فـي جل�ستـــه رقــــم 2015/20 املنعقـــــدة بتاريــــ 

�سول )القت( الرب�سيم و�سوابط ت�سدير ،  28 �سعبان 1436هـ  املوافق 16 يونيو 2015م حول 

ت�سة   ي  م اجلهات امل واإ التن�سيق ال

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة  

ـــرر  ـ

أولـــــ ــاد ا ا

ــــر�س ت�سويقـــه اإدخــال نظــام الـــري احلديـــ  ـــب فـي زراعـــة القـــت ب يجـــب علـــى مـــن ير

لـــري امل�ساحـــات املزروعـــة بالقــت وذلـك خــــالل مـدة ال تتجــاوز االأول مــن فربايـر 2018م  

على اأن يراعــى عند اإدخال نظام الري احلدي ما يلي 

ـــدام نظـــام الـــري بالـــر�س ذي اأبعــــاد )12م x 12م ( اإذا كانـــت درجــــة ملوحــــة  ا�ست اأ  

ميا الري اأقل من )2000( األفـي ميكروموز .

لقـــة اإذا كانـــت درجة ملوحـــــة ميا الري تبلــ  ــدام نظــام الــري باالأنابيــب امل ا�ست   

مل القت للملوحة .  )2000( األفـي ميكروموز فاأك  م مراعاة درجة 

انيــــة ــاد ال ا

ا القرار ت�سويق القت خارج ال�سلطنة  ال يجوز بعد انتهاء املدة املحددة فـي املـادة االأو من ه

من املزارع التي  يتم اإدخال نظام الري احلدي بها للم�ساحات املزروعــــــة بالقت . 
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ــــة ال ــاد ال ا

( مــن اإجمالــي امل�ساحــة  ي�سمــح بت�سويـق القـت خـارج ال�سلطنـة بن�سبـة ال تزيــد علــى )50

املزروعة به فـي املزرعة  ويح�سب ذلك وفقا ملجموع عدد اجلزات فـي العام الواحد .

ـــة ــاد الراب ا

ية واأحكـام املـادة الثانيـة  م عدم االإخالل باأحكام قانون احلجر الزراعي والئحته التنفـي

ا القرار  يلزم لت�ســــويق القت خارج ال�سلطنـــة احل�ســـول على بطــاقة "م�سوق قت"  من ه

�ســادرة من دوائــر ومراكــــز التنميـــة الزراعية التي تقــ املزرعــة فـي نطــاق اخت�سا�سهــا  

وي�سرت للح�سول على ه البطاقة ما يلي 

اأن يتقـــدم مالك املزرعـــة اأو م�ستاأجرها بطلب مكتـــو اإ دائـــرة / مركـــز التنميـــة    1

ر�س . ا ال ت�س على النموذج املعد له الزراعية امل

اأن تكون لديه بطاقة حيازة زراعية �سارية املفعول .   2

اأن يرفق م الطلب �سورة من �سند امللكية للمزرعة اأو عقد اإيجار �ساري املفعول    3

�سية وبطاقة احليازة الزراعية . قا  وبطاقته ال�س ومو

ســة ام ــاد ا ا

تكون مدة �سالحية بطاقة )م�سـوق قـت( �سنـة  قابلة للتجديد �سنويا .

ساد�ســة ــاد ال ا

ينو  ال�سلطنة توكيل م�سوق  القت خارج  ت�سويق  فـي  بون  ين ير ال املزارع  يجوز ملال 

عنهم فـي الت�سويق خارج ال�سلطنة مبوجب توكيل خا�س ي�سدر من دائــــرة الكاتب بالعدل 

ر�س  وذلك دون االإخالل باالإجراءات اجلمركية وال�سوابط وال�ســرو الواردة  ا ال له

ا القرار . فـي املـادتني )الثالثة والرابعة( من ه

ــة ساب ــاد ال ا

ي ينــــو عــــن املزارعــــني فـــي ت�سويــــق القــــت تقديــــم امل�ستنــــدات االتيـــة  علـــى الوكيـــل الـــ

اإلـى ق�سـم احلجـر الزراعـي باملنفـ 

ة من التوكيل . اأ  ن�س

ة من بطاقة م�سوق القت )حائز املزرعة( .   ن�س
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امنــة ــاد ال ا

ن نقل القت اإ خارج ال�سلطنة اإال فـي و�سائل نقل م�سجلة فـي ال�سلطنة .

ــة ا�س ــاد ال ا

الف اأحكام املـواد الثانية  م عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد مقررة قانونا  يعاقب كل من ي

ا القرار باإحد العقوبات االتية  والثالثة والرابعة والثامنة من ه

ار فـي املرة االأو م اإعادة ال�سحنة . 1  االإن

رامة قدرها )50( خم�سون رياال عمانيا فـي املرة الثانية م اإعادة ال�سحنة .   2

3  املن من ت�سويق القت خارج ال�سلطنة ملدة عام فـي املرة الثالثة م اإعادة ال�سحنة .

ت�ســــة  تتولــــى املديريـة العامة اأو اإدارة الزراعــــة  الف اإ املحكمة امل وفـي حالـة اإحالة امل

فـيفـــه  ر ذلك يتــــم  الفة خ�سرا  فــــاإن تع ل امل ت�سة بيـ القـت  وة احليوانية امل وال

وبيعه علفا  وفـــق ال�سعر ال�سائد فـي ال�ســـوق عنــد البي  واالحتفا بثمنه حتــــى يكون 

ا ال�ســاأن .  احلكم نهائيــا  ويكـــون الت�ســـر فـي الثمـن وفقــا للقواعــد املعمــول بهــا فـي هــ

سـر ا ــاد ال ا

ا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ويعمل به اعتبارا من االأول من فربايـر 2018م .  ين�سر ه

ـ  25 /10/ 1438هـ ر  س

ــــ  20 /  7 / 2017 وا ا
ــوا سا ــر ال ـواد ب  د  

وزيــر الزراعــة والثــروة ال�سمكيـة
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