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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قـــرار وزاري
رقـــم 2018/132
بتنظيم �صادرات ال�سلطنة من الأ�سماك وحتديد �أنواعها
ا�ستنادا �إلى قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد البــحري وحماية الرثوة املائي ــة احلــية ال�صــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إلى الئحة �ضبط جودة الأ�سماك ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2009/12
و�إلى قــرار جمل�س الـوزراء بجل�سته رقـم  2011/6املنعقــدة بتــاريــخ  4من ربيع الأول 1432هـ ،
املوافـق  8مــن فربايــر 2011م ب�ش ـ�أن توفري املزيد من ال�سلع الغذائية فـي الأ�سواق املحلية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر ت�صدير �أ�سماك الكنعد  ،و�أ�سماك اجليذر  ،و�أ�سمــاك ال�سهــوة  ،و�أ�سمــاك العندق ،
خالل الفرتة من  1يونيو 2018م حتى  31مايو 2019م .
كما يحظــر حيازتهــا علــى �أي و�سيل ــة نق ــل م ــعدة لت�سوي ــق الثــروات املائيــة احليــة باملنافــذ
احلدودية  ،خالل فرتة احلظر امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ت�ستثنــى �أ�سمــاك اجليــذر والعنــدق املعلبة  ،واملب ــردة  ،واملجمــدة مــن �أحكــام املــادة الأولــى
من هذا القرار  ،على �أن تتوافر ال�شروط الآتية بالن�سبة للأ�سماك املربدة واملجمدة منهما :
� - 1أن تكون معدة بغر�ض حت�سني جودتها  ،وتوفري القيمة امل�ضافة عليها .
� - 2أن يت ــم �شرا�ؤهــا مــن قبــل ال�شركــات وامل�ؤ�ســ�سات احلا�صلة على ترخي�ص و�شهادة
�ضبط جودة الأ�سماك من اجلهة املخت�صة بوزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية  ،وذلك
من �سوق اجلملة املركزي للأ�سمــاك � ،أو �أ�ســواق اجلملة الأخرى املعتمدة من قبل
هذه الوزارة .
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� - 3أن تقدم ال�شركات  ،وامل�ؤ�س�سات احلا�صلة على ترخي�ص و�شهادة �ضبط جودة الأ�سماك
من وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية  ،برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية
تعتمده هذه الوزارة .
� - 4أن يتم ت�صدير �أ�سماك اجليذر و�أ�سماك العندق (املربدة) جوا فقط .
املــادة الثالثـــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شرك ــات وامل�ؤ�س�ســات املرخ�ص
لــها مبمار�س ــة ن�ش ــاط ت ــداول وت�سوي ــق الث ــروة املائي ــة احلي ــة  ،بت�سوي ــق كمي ــة م�ساوي ــة
من �أ�سماك ال�صال الكبري  ،وت�شمل  :ال�صال  ،والق�شران واخلايط  ،واحلمام  ،والكفدار ،
ما عدا "الطالح"  ،و�أ�سمــاك الهامــور مــا عــدا "الدي�س ــكو"  ،و�أ�سم ــاك ال�شع ــري  ،و�أ�س ــماك
ال�سقطانة  ،و�أ�سم ــاك الكوفــر مــا عــدا "ال�سيــة  ،وبنت النوخذة"  ،فـي �سوق اجلملة املركزي
للأ�سماك � ،أو الأ�سواق املحلية املعتمدة من قــبل وزارة الزراع ــة والثــروة ال�سمكية خالل
فرتة احلظر املحددة فـي املــادة الأولــى مــن هــذا القــرار  ،وذلك فـي مقابل الت�صريح لهم
بت�صدير كمية م�ساوية للكمية التي مت ت�سويقها فـي تلك الأ�سواق .
املــادة الرابعـــة
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص
لها مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق ن�سبة (� )%40أربعني
باملائة مما فـي حوزتهم من �أ�سماك ال�ضلعة  ،و�أ�سماك الأ�شخلي ما عدا "البنــاوة"  ،و�أ�ســماك
البــياح ما عدا "اجلردفة"  ،و�أ�سماك النجرور  ،و�أ�سماك الربيان  ،و�أ�سماك ال�شارخة كل فـي
مو�سمه  ،فـ ــي �ســوق اجلملــة املرك ــزي للأ�سماك � ،أو الأ�سواق املحلية املعتمدة من قبل وزارة
الزراعة والرثوة ال�سمكية خالل فرتة احلظر املحددة فـي املادة الأولى مــن هــذا القــرار ،
وذلك ف ــي مقابــل الت�صريـح له ــم بت�صدي ــر الكمي ــة املتبقي ــة لديهــم  ،والتــي تعــادل ن�سبــة
(� )%60ستني باملائة من النوع ذاته .
املــادة اخلام�ســة
ت�ستثنى الأ�سماك املغلفة (املجمدة) التي تعد بغر�ض حت�سني جودتها  ،وتوفري القيمة
امل�ضافة عليها من �أحكام املادتني الثالثة والرابعــة من هذا القرار  ،ب�شرط �أن يكون امل�صدر
حا�صال على ترخي�ص و�شهادة �ضبط جودة الأ�سماك من اجلهة املخت�صة بوزارة الزراعة
والرثوة ال�سمكية  ،وااللتزام بتقدمي برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية تعتمده
هذه الوزارة .
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املــادة ال�ساد�ســـة
يجب على �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�شار
�إليها فـي ه ــذا القــرار  ،احل�صول على �شهادة معتمدة �ص ـ ــادرة مــن �ســوق اجلمل ــة املركـ ـ ــزي
للأ�سم ــاك � ،أو الأ�سواق املحلية الأخرى التي حتددها وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكي ــة وفقا
للنموذج املعد له ــذا الغ ــر�ض  ،على �أن تت�ضمن ال�شهادة كمية الأ�سماك  ،ووزنه ــا  ،وتاريخ
ومكان ت�سويقه ــا  ،ورقم املركب ــة  ،وا�سم �صاحبها  ،وتكون ال�شهادة �صاحلة لال�ستعمـال ملرة
واح ـ ــدة فقط  ،ويجب تقدمي ال�شهادة املذكورة للموظف املخت�ص التابع للوزارة فـي منافذ
الت�صدير .
املــادة ال�سابعـــة
ت�ستثنى من �أحكام هذا القرار الأحياء املائية امل�ستزرعة .
املــادة الثامنـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو 2018م .
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