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قــــــــرار وزاري
رقم 2019/34
ب�إ�صدار الئحة تنظيم ا�ستخدام �شباك الهيال لل�صيد
ا�ستنادا �إلى قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، 81/53
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94/4
و�إلى القرار الوزاري رقم  2013/368بتحديد مواقع ال�صيد ل�سفن ال�صيد احلرفـي و�سفن
ال�صيد ال�ساحلي وتركيب �أجهزة التتبع على �سفن ال�صيــد ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــــرر
املــادة الأولــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم ا�ستخدام �شباك الهيال ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــة
يجب على �أ�صحاب قوارب ال�صيد  ،و�سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي  ،توفـيق �أو�ضاعهم
وفقا لأحكام هذه الالئحة خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1440 / 5 / 20 :هـ
املـوافــــق 2019 / 1 / 27 :م

د .فــ�ؤاد بن جعفـر ال�ساجوانـي

وزيـر الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
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الئحـة تنظيـم ا�ستخـدام �شبـاك الهيـال لل�صيـد
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكــام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحك ــام ه ــذه الالئح ــة يك ــون للكلم ــات والعبــارات الآتيــة املعنــى املبــني قريــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ال�سلطـــة املخت�صــة :
املديرية العامة لتنمية املوارد ال�سمكية فـي الوزارة والتق�سيمات الإدارية التابعة لها
فـي املحافظات .
� - 2شبـــاك الهيــــال :
�شباك خي�شومية منجرفة عائمة مكونة من قطع من ال�شباك حتمل حبال �أفقيا
عليه عوامات  ،و�أثقال مثبتة �أ�سفل ال�شبكة ل�ضمان تعليقها ومدها عموديا و�أفقيا ،
وتتكــون ال�شبكــة مــن خيـوط متعددة الفتالت  ،ومغزولة بطريقة تنتج عنها عيون
ذات فتحات مبختلف القيا�سات ح�سب نوع كل �شبكة  ،ويتم ربط القطع مع بع�ضها
بع�ضا ويتغري عددها ح�سب طول �أو قوة القارب �أو ال�سفـينة  ،وت�ستخدم ل�صيد
الأ�سماك ال�سطحية الكبرية .
 - 3قـــوارب ال�صيـــد :
قوارب ال�صيد احلرفـي وقوارب ال�صيد املتطورة .
 - 4جلنــة �ســنن البحــر :
اللجنة امل�شكلة بقرار من وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية  ،على م�ستوى الواليات
فـي املحافظات ال�ساحلية .
� - 5سفـينــة ال�صيــد التجـــاري :
كل �سفـينة �صيد يزيد طولها الإجمايل ( )LOAعلى ( )30ثالثني مرتا  ،وتنطبق
عليها �شروط وموا�صفات �سفن ال�صيد التجاري املحددة من قبل ال�سلطة املخت�صة .
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� - 6سفـينــة ال�صيــد ال�ساحلـــي :
كـ ــل �سفـين ــة �صيــد ال يقل طولها الإجمال ــي ( )LOAعــن (� )14أربــعة ع�شــر متــرا ،
وال يزيد على ( )30ثالثني مرتا  ،مزودة ب�أجهزة ومعدات حديثة  ،وتنطبق عليها
�شروط وموا�صفات �سفن ال�صيد ال�ساحلي املحددة من قبل ال�سلطة املخت�صة .
� - 7سفـينــة ال�صيــد احلرفـــي :
ك ــل �سفـين ــة �صيــد ال يقــل طولهــا الإجمال ــي ( )LOAعن (� )14أربعــة ع�شـر متــرا ،
وال يزيد على ( )30ثالثني مرتا  ،وتنطبق عليها �شروط وموا�صفات �سفن ال�صيد
احلرفـي املحددة من قبل ال�سلطة املخت�صة .
� - 8شبــــاك الدقــــة :
�شباك خي�شومية خفـيفة الوزن  ،ذات خيوط رقيقة ال�سمك  ،وفتحات عيون خمتلفة
املقا�سات  ،وت�ستخدم ل�صيد �أ�سماك ال�سطح ال�صغرية والكبرية والأ�سماك القاعية .
 - 9الأ�سماك ال�سطحية الكبرية :
�أ�سماك كبرية  ،ومتو�سطة احلجم  ،وتعي�ش فـي املياه ال�سطحية  ،وفـي عمود املاء ،
وتنتقــل فـ ــي �شك ــل جمموعات مكون ــة فـي �أغل ــب الأحيـ ــان من �صنف واح ــد  ،ومنه ــا
�أ�سماك التونة مبختلف �أنواعها  ،والكنعد  ،وغريها .
 - 10الرتخيــــ�ص :
املوافقة الكتابية ال�صادرة من ال�سلطة املخت�صة ال�ستخدام �شباك الهيال فـي ال�صيد ،
وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 11املرخــ�ص لـــه :
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري مرخ�ص له با�ستخدام �شباك الهيال فـي ال�صيد  ،وفقا
لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 2
ال يجوز ال�صيد با�ستخدام �شباك الهيال �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص  ،وفقا لأحكام
هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 3
ال يجـ ــوز ل�سفــن ال�صيــد التجــاري ا�ستخدام �شباك الهي ــال  ،كم ــا ال يج ــوز ل�سفـ ــن ال�صيــد
ال�ساحلي ا�ستخدام �شباك الهيال فـي حمافظة م�سندم .
الف�صــل الثانـــي
�شــروط و�إجـــراءات الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 4
ي�شرتط للح�صول على ترخي�ص ا�ستخدام �شباك الهيال لقوارب ال�صيد  ،الآتي :
�أ �	-أن يكـون طالب الرتخيــ�ص �صيــادا حرفـيــا عمانيــا حا�صــال عل ــى ترخيــ�ص مزاولـ ــة
مهن ــة ال�صي ــد البح ــري �سـ ــاري املفعول  ،وم�ضى على الرتخي�ص ال�صــادر لــه مدة
ال تقل عن (� )2سنتني .
ب �	-أن يكون طالب الرتخي�ص مالكا لقارب �صيد مرخ�ص  ،و�ساري املفعول .
ج �	-أن تو�صي جلنة �سنن البحر فـي الوالية با�ستخدام �شباك الهيال .
املــادة ( ) 5
ي�شرتط للح�صول على ترخي�ص ا�ستخدام �شباك الهيال ل�سفن ال�صيد احلرفـي  ،و�سفن
ال�صيد ال�ساحلي  ،الآتي :
�أ �	-أن يكون طالب الرتخي�ص مالكا ل�سفـينة �صيد حرفـي � ،أو �سفـينة �صيد �ساحلي ،
حا�صل ـ ــة عل ـ ــى ترخي�ص �س ـ ــاري املفعول  ،وم�ضـ ــى علـ ــى الرتخي ــ�ص م ــدة ال تق ــل
عــن ( )3ث ــالث �سن ــوات .
ب �	-أن تو�صي جلنة �سنن البحر فـي املحافظة �أو الوالية با�ستخدام �شباك الهيال .
املــادة ( ) 6
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إلى ال�سلطة املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،
م�شفوعـ ــا بتو�صي ــة جلن ــة �سـ ــنن البحر فـي املحافظ ـ ــة �أو الوالي ــة املعنية  ،وعل ــى ال�سلط ــة
املخت�صة درا�سة الطلب  ،والبت فـيه فـي �ضوء ظروف  ،وواقع الرثوة ال�سمكية  ،وموقف
املخزون ال�سمكي خالل (� )60ستني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي املدة املحددة
مبثابة رف�ض له .
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املــادة ( ) 7
ت�صدر ال�سلطة املخت�صة الرتخي�ص  ،وفقا للأنواع الآتية :
�أ  -ترخي�ص ا�ستخدام �شباك الهيال لقوارب ال�صيد .
ب  -ترخي�ص ا�ستخدام �شباك الهيال ل�سفن ال�صيد احلرفـي  ،و�سفن ال�صيد ال�ساحلي .
املــادة ( ) 8
تكون مدة الرتخي�ص �سنة واحدة  ،ويجب جتديده خالل فرتة ال تتجاوز (� )60ستني يوما
من تاريخ انتهائه  ،وذلك بعد �سداد الر�سم املقرر  ،ويعد الرتخي�ص ملغى بعد انق�ضاء
الفرتة املحددة للتجديد .
املــادة ( ) 9
يجب �أن ي�شتمل الرتخي�ص على البيانات الآتية :
�أ  -ا�سم املرخ�ص له  ،وعنوانه .
ب  -رقم البطاقة ال�شخ�صية  ،و�صورة �شخ�صية للمرخ�ص له .
ج  -رقـ ــم ترخي�ص مزاولة مهن ــة ال�صيـ ــد البح ــري  ،ورقـ ــم ترخيـ ــ�ص ق ــارب ال�صيد ،
�أو �سفـينة ال�صيد احلرفـي � ،أو ال�ساحلي .
د  -مواقع ال�صيد املرخ�ص بها (املحافظة  /الوالية) .
هـ  -طول �شباك الهيال املرخ�ص با�ستخدامها  ،وقيا�س فتحة عني ال�شبكة .
و  -العمق  ،وامل�سافة امل�صرح بهما .
ز  -رقم الرتخي�ص .
ح  -تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص  ،وتاريخ انتهائه .
ط �	-أي بيانات �أخرى حتددها ال�سلطة املخت�صة .
املــادة ( ) 10
ت�ستوفـي ال�سلطة املخت�صة ر�سما على �إ�صدار  ،وجتديد الرتخي�ص  ،وذلك على النحو الآتي :
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�أ  )5( -خم�ســة رياالت عمانية مقابل �إ�ص ــدار � ،أو جتدي ــد ترخي ــ�ص ا�ستخ ــدام �شب ــاك
الهيال لقوارب ال�صيد .
ب  )50( -خم�سون ريــاال عمانيا مقابل �إ�ص ــدار � ،أو جتديــد ترخيــ�ص ا�ستخــدام �شب ــاك
الهيال ل�سفن ال�صيد احلرفـي  ،و�سفن ال�صيد ال�ساحلي .
ج  )2( -ريــاالن عمانيــان مقابــل ا�ستخــراج بــدل فاق ــد � ،أو تالــف لرتخيــ�ص ا�ستخــدام
�شباك الهيال لقوارب ال�صيد  ،و�سفن ال�صيد احلرفـي �أو ال�ساحلي .
املــادة ( ) 11
يج ــوز لل�سلط ــة املخت�صة حتديد �إجمايل عدد الرتاخيــ�ص التي متنح فـي كـل حمافظـة ،
�أو فـي كل والية  ،وفقا لظروف املخزون ال�سمكي  ،وعدد ال�صيادين  ،وعدد القوارب و�سفن
ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي  ،وطول ال�ساحل � ،أو �أي �أ�سباب � ،أو معايري �أخرى حتددها
ال�سلطة املخت�صة  ،وتكون الأولوية لأ�صحاب الوالية �أو املحافظة .
الف�صـــل الثالـــث
التزامــــات املرخــ�ص لــه
املــادة ( )12
يلتزم املرخ�ص له با�ستخدام �شباك الهيال بال�شروط واملوا�صفات الآتية :
�أ �	-أال يزيــد طول �شبكــة الهي ــال على ( )1كيلو متـ ــر واح ــد جلمي ــع قطـ ــع ال�شبـ ــاك
امل�ستخدمة بوا�سطة قوارب ال�صيد  ،وعلى ( )2٫5اثنني ون�صــف كيل ــو متــر جلمي ــع
قطع ال�شباك امل�ستخدمة بوا�سطة �سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي .
ب �	-أال يزيـ ــد الطـ ــول الإجمالـ ــي جلمي ــع قط ــع ال�شبـ ــاك املحملــة على ظهر الق ــارب ،
�أو ال�سفـينة على الطول الإجمايل امل�صرح به .
ج �	-أال يزيد ارتفاع ال�شبكة على ( )20ع�شرين مرتا .
د �	-أال يقل قيا�س فتحة عني ال�شبكة عن ( )95خم�سة وت�سعني مليمرتا .
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املــادة ( )13
يجب على املرخ�ص له و�ضع عالمات �ضوئية مميزة على �شباك الهيال  ،على �أن تكون تلك
العالمات عاك�سة ملوجات الرادار مبينا بها رقم القارب /ال�سفـينة  ،ورقم الرتخي�ص .
املــادة ( )14
يجب على املرخ�ص له ا�ستخدام جهاز ( )pingersلتحذير و�إبعاد ال�سالحف واحليتان ،
والثدييات البحرية من الوقوع فـي �شباك الهيال .
املــادة ( ) 15
يجب على �سفن ال�صيد احلرفـي  ،وال�ساحلي املرخ�ص لها با�ستخدام �شباك الهيال تركيب
�أجهزة التتبع وت�شغيلها .
املــادة ( )16
مع مراعاة �أحكام القرار الوزاري رقم ( )2013/368امل�شــار �إليـه  ،يج ــب علــى املرخــ�ص له
االلتزام بال�صيد فـي املواقع امل�صرح بها  ،واملحددة فـي الرتخي�ص  ،وذلك على النحو الآتي :
�أ  -علـ ــى م�سافـ ــة ال تقل عـ ــن ( )5خم�سـ ــة �أميال بحرية من ال�شاطــئ لقــوارب ال�صيــد
فـي كل من حمافظتي جنوب ال�شرقية  ،وم�سقط .
ب  -على م�سافة ال تقل عن (� )7سبعة �أميال بحرية من ال�شاطئ  ،وعلى عمق ال يقل
عن ( )50خم�سني متــرا لق ــوارب ال�صيــد فـي ك ــل مــن حمافظــات �شمــال وجن ــوب
الباطنة  ،والو�سطى وظفار .
ج  -على م�سافة ال تقل عن ( )12اثني ع�شر ميال بحريا من ال�شاطئ ل�سفن ال�صيد
احلرفـي وال�ساحلي فـي كل من حمافظات جنوب ال�شرقية وم�سقط  ،وظفار .
د  -علـى م�ساف ــة ال تقل عن ( )12اثنــي ع�شر مي ــال بحريا من ال�شاطئ  ،وعلـ ــى عمــق
ال يقـ ــل ع ـ ــن ( )50خم�س ــني مت ـ ــرا ل�سفـ ــن ال�صي ـ ــد احلرفـ ـ ــي وال�ساحل ـ ــي ف ــي كـ ــل
من حمافظات �شمال وجنوب الباطنة  ،والو�سطى .
وحتــدد مواقــع ال�صي ــد امل�صرح بها با�ستخدام �شباك الهيال بالن�سب ــة لق ــوارب ال�صي ــد ،
و�سفـ ــن ال�صي ــد احلرف ــي ف ـ ــي حمافظة م�سندم من قبــل ال�سلطــة املخت�صة  ،ويو�ضــح ذلك
فـي الرتخي�ص .
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املــادة ( )17
مع مراعــاة �أحك ــام املادتيــن ( )13و ( )16من هذه الالئحــة  ،يجب علــى املرخــ�ص لــه اتخــاذ
احليطة واحلذر لتفادي �إحداث �أي �أ�ضرار ل�شباك  ،ومعدات ال�صيادين الآخرين .
املــادة ( )18
يجب �أال تتجاوز ن�سبة الأ�سماك القاعية  ،والتي يتم �صيدها عر�ضا دون ق�صد ( )%5خم�سة
باملائة من �إجمايل كمية الأ�سماك امل�صادة فـي كل عملية �صيد .
املــادة ( )19
يجب على �سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي املرخ�ص لها با�ستخدام �شباك الهيال �إنزال
الأ�سماك فـي مواقع الإنزال املعتمدة  ،والإف�صاح عن كمية ونوع امل�صيد  ،وموقع ال�صيد ،
و�أي بيانات �أخرى تطلبها ال�سلطة املخت�صة .
الف�صـــل الرابـــع
املمار�ســـات املحظـــورة
املــادة ( )20
يحظر ا�ستخدام �شباك الهيال من وقت �شروق ال�شم�س  ،وحتى غروبها .
املــادة ( )21
يحظر ا�ستخدام �شباك الهيال بالقرب من مواقع اجلبال وال�شعاب ال�صناعية (ال�شدود) ،
وال�شعـ ــاب املرجاني ــة  ،واجل ــزر على م�سافـ ــة ال تقل عــن ( )2ميلــني من نهاية �آخر نقطة
من قطع �شباك الهيال .
املــادة ( )22
يحظر ا�ستخدام �أو حيازة �شباك الهيال املخالفة للموا�صفات املن�صو�ص عليها فـي املادة ()12
من هذه الالئحة فـي �أي موقع من مواقع ال�صيد � ،أو فـي �أي موقع �آخر  ،كما يحظر حيازة
وا�ستخدام �شباك الهيال قبل احل�صول على الرتخي�ص .
املــادة ( )23
يحظر ا�ستخدام �أو حيازة �شباك الدقة فـي ال�صيد .
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الف�صـــل اخلامـــ�س
�ضبــط املخالفـــات واجلــزاءات الإداريــــة
املــادة ( )24
يحق للموظفـني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتنفـيذ �أحكام قانون ال�صيد الـبحـري ،
وحـمـاي ــة الرثوة الـمائيـة احلية والئحتـ ــه التنفـيذي ــة امل�ش ــار �إليهما � ،ض ـبــط املخـالفات ،
وحتقيقهــا  ،والت�صرف فـيه ــا �إداري ــا � ،أو ب�إحالتها �إلى الق�ضاء  -ح�سب الأح ــوال  -طبق ـ ــا
للقوانني .
املــادة ( )25
يحظر على �أي �شخ�ص منع �أو اعرتا�ض �أو عرقلة �أي من ذوي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
من التحقق من تطبيق �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( )26
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي قانون ال�صيد البحري  ،وحماية
الرثوة املائية احلية والئحته التنفـيذية امل�شار �إليهما  ،يجوز لل�سلطة املخت�صة �سحب
الرتخي�ص ب�صفة م�ؤقتة � ،أو نهائية فـي حال خمالفة �أي من �أحكام هذه الالئحة .

