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وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيـــة
قــرار وزاري
رقــم 2017/228
ب ن يـم سـادرات ال سلطنـة مـ ا أ�سمـا و يـ اأنواع ـا
ا�ستنادا اإ قانون ال�سيد البحري وحماية ال وة املا ية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا
رقم ، 81/53
و إا الال حـة التنفـيذيـة لقانـون ال�سيـد البحـري وحمايــة الثــروة املا ـيـة احلـيـة الـ�سـادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و إا ل حة سب جودة الأ�سماك ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/12
واإ قرار ل�س الـوزراء بجل�ست رق ــم  2011/6املنعقــدة بتــاري ـ  4من ربيع الأول 1432هـ
املوافق  8من ف اير 2011م ب�ساأن توفـري املزيد من ال�سلع ال ذا ية فـي الأ�سوا املحلية
وبناء عل ما تقت�سي امل�سلحة العامة
ـ ـــرر
ا ــاد ا أولـــــ
يحظـر ت�سديـر اأ�سمـاك الكنعـد واأ�سمـاك اجليـذر واأ�سمـاك ال�سهـوة واأ�سمـاك العنـد
الل الف ة من � 1سبتمبــر 2017م حت  31مايــو 2018م .
كمـ ــا يحظـ ــر حيازتهـ ــا عل ـ ـ اأي و�سيل ـ ــة نقـ ــل معـ ــدة لت�سوي ـ ــق الث ـ ــروات املا ي ـ ــة احلي ــة
باملنافــذ احلدوديـة ـالل فتـرة احلظـر امل�سـار اإليهـا .
ا ــاد ال انيــــة
ت�ستثن اأ�سماك اجليذر والعند املعلبة وامل دة واملجمــدة مــن اأحك ــام امل ــادة الأو
من هذا القرار عل اأن تتوافر ال�سروط التية بالن�سبة لالأ�سماك امل دة واملجمدة منهما
 - 1اأن تكون معدة ب ر س حت�س جودتها وتوفـري القيمة امل�سافة عليها .
 - 2اأن يتم �سراوؤها من قبل ال�سركات واملوؤ�س�ســات احلا�سلــة علـ تر يـ�س و�ســهادة
سب ـ جـودة الأ�سمـاك مـن اجلهـة امل ت�سـة بـوزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
وذلـ مـن �سـو اجلملـة املركـزي لالأ�سمـاك اأو اأ�سـوا اجلملـة الأ ـرى املعتمـدة
من قبل هذ الوزارة .
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 - 3اأن تقــدم ال�سركــات واملوؤ�س�ســات احلا�سلــة عل ـ تر يــ�س و�سهــادة سب ـ جـودة
الأ�سماك من وزارة الزراعة وال وة ال�سمكية برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سوا
املحلية تعتمد هذ الوزارة .
 - 4اأن يتم ت�سدير اأ�سماك اجليذر واأ�سماك العند

امل دة جــوا فق .

ا ــاد ال ال ــــة
يلتزم اأ�سحا �سيارات نقل وت�سويق ال وة املا ية احلية وال�سركات واملوؤ�س�سات املر �س لها
مار�سة ن�ساط تداول وت�سويق ال وة املا ية احلية بت�سويق كمية م�ساوية من اأ�سماك
ال�ســال الكبيــر وت�سمل " ال�ســال والق�س ــران واخلاي ـ واحلمــام والكفـدار " واأ�سمـاك
الهامور مـا عــدا " الدي�سكــو " واأ�سماك ال�سعري واأ�سمـاك الكوفر مـا عــدا " ال�سيــة وبن ـ
النو ــذة " فـي �سو اجلملة املركزي لالأ�سماك اأو الأ�سوا املحلية املعتمدة من قبل وزارة
الزراعــة والثـروة ال�سمكيـة ـالل ف ة احلظر املحددة فـي املـادة الأو من هذا القرار
وذل فـي مقابل الت�سريح لهم بت�سدير كمية م�ساوية للكمية التي مت ت�سويقها فـي تل
الأ�سوا .
ا ــاد الراب ــــة
يلتــزم اأ�سحـا �سيـارات نقل وت�سويق ال وة املا ية احلية وال�سركات واملوؤ�س�ســات املر ــ�س
لهــا مار�سـ ــة ن�سـ ــاط ت ـ ــداول وت�سوي ـ ــق الث ــروة املا ي ــة احلي ــة بت�سوي ــق ن�سب ــة )%40
اأربع باملا ة ا فـي حوزتهم من اأ�سماك ال�سلعة واأ�سماك ال�سقطانة واأ�سماك الأ�س لي
مــا ع ــدا البنـ ــاوة واأ�سم ــاك البيـ ــا م ــا عــدا " اجلردفـ ــة " واأ�سمــاك الربي ــان واأ�سمـ ــاك
ال�سار ــة كل فـي مو�سم فـي �سو اجلملة املركزي لالأ�سماك اأو الأ�سوا املحلية املعتمدة
من قبل وزارة الزراعة وال وة ال�سمكية الل ف ة احلظر املحددة فـي املـادة الأو من هذا
القرار وذل ـ فـي مقاب ــل الت�سريـ ــح له ــم بت�سدي ــر الكمية املتبقيــة لديــهم والتــي تع ــادل
ن�سب ــة � 60ست باملا ة من النو ذات .
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ا ــاد ا ام ســــة
ت�ستثن ـ الأ�سم ــاك امل لفة املجمدة التي تعد ب ر س حت�س جودتها وتوفـري القيمة
امل�سافة عليها من اأحكام املادت الثالثة والرابعة من هذا القرار ب�سرط اأن يكون امل�سدر
حا�سال عل تر ي�س و�سهادة سب جودة الأ�سماك من اجلهة امل ت�سة بوزارة الزراعة
وال وة ال�سمكية واللتزام بتقد برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سوا املحلية تعتمد
هذ الوزارة .
ا ــاد ال ساد�ســــة
يجــب عل ـ اأ�سحــا �سيــارات نقــل وت�سويــق الثــروة املا يــة احليــة وال�سركـ ــات واملوؤ�ســ�ســات
امل�سـار اإليهــا فــي هــذا القـرار احلــ�سـول علـ �سهـادة معتمـدة �سادرة من �سو اجلملة
املركــزي لالأ�س ـمــاك اأو الأ�ســوا املحليـ ــة الأ ــرى التــي حتددهــا وزارة الزراعــة والثــروة
ال�سمكيــة وفقا للنمــوذج املعــد لهذا ال ــر س عل اأن تت�سمن ال�سهادة كمية الأ�سماك
ووزنــها وتاري ـ ومكــان ت�سويقــها ورقم املركبة وا�سم �ساحبها وتكــون ال�سهــادة �ساحلــة
لال�ستعمــال ملرة واح ـ ــدة فق ويجب تقد ال�سهادة املذكورة للموظ امل ت�س التابع
للوزارة فـي منافذ الت�سدير .
ا ــاد ال ساب ــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ويعمل ب اعتبارا من الأول من �سبتمبـر 2017م .
سـ ر ـ
ا وا ـــــ

1438 / 11 / 29هـ
2017 / 8 / 22
ـــر ال سا ـــــــوا
د ــــواد ب
وزيـ ـ ــر الزراع ـ ـ ـ ــة والثـ ـ ــروة ال�سمكيـ ــة
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