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وزارة الزراعـة والثــروة ال�سمكيــة
قـــرار وزاري
رقــم 2019/75
ب�إ�صدار الئحة تنظيم �صادرات ال�سلطنة من الأ�سماك
ا�ستنادا �إلى قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 81/53
و�إلى الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم , 94/4
و�إلى الئحة �ضبط جودة الأ�سماك ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2009/12
و�إلى الئحة ا�ستزراع الأحياء املائية و�ضبط جودتها ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 2012/177
و�إلى القرار الوزاري رقم  2018/132بتنظيم �صادرات ال�سلطنة من الأ�سماك وحتديد �أنواعها ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم �صادرات ال�سلطنة من الأ�سماك  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2018/132امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1440 / 6 / 27 :هـ
املوافــــق 2019 / 3 / 4 :م

د  .فـ�ؤاد بن جعفـر ال�ساجواين
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

اجلريدة الر�سمية العدد ()1284

الئحة تنظيم �صادرات ال�سلطنة من الأ�سماك
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يكون للكلمات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :
الـوزارة :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
ال�ســوق :
�س ــوق اجلمل ــة املرك ــزي للأ�سم ــاك �أو �أ�س ــواق اجلمل ــة الأخ ــرى املعتم ــدة م ــن الـ ــوزارة
بح�سـب الأحــوال .
املــادة ( ) 2
يحظر ت�صدير �أ�سماك الكنعد  ،و�أ�سماك ال�سهوة .
املــادة ( ) 3
ي�سمــح بت�صديــر �أ�سمــاك اجليــذر املعلبــة  ،كما ي�سمح بت�صدير املربد واملجمد منها وفقا
لل�شروط الآتية :
� - 1أن تكون معدة بغر�ض حت�سني جودتها  ،وتوفـري القيمة امل�ضافة عليها .
� - 2أن يتـم �شرا�ؤهـا مـن قبـل امل�ؤ�س�سات وال�شركات احلا�صـلة عل ــى ترخيــ�ص و�شــهادة
�ضبط جودة الأ�سماك من ال�سلطــة املخت�صــة فــي ال ــوزارة  ،وذلك م ــن ال�س ــوق ،
�أو من �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية احلا�صلني على �شهادة
تثبت �شراء الأ�سماك من ال�سوق وفق النموذج املعد لذلك .
� - 3أن تقــدم امل�ؤ�س�ســات وال�شركــات املرخــ�ص لهـا مبمار�ســة ن�ش ــاط ت ــداول وت�سوي ــق
الرثوة املائية احلية واحلا�صلة على �شهادة �ضبط جودة الأ�سماك  ،برنامج ت�سويق
الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية معتمدا من الوزارة .
� - 4أن يتم ت�صدير �أ�سماك اجليذر (املربدة) جوا فقط .
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املــادة ( ) 4
ي�سمح لأ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية املرخ�ص لهم مبمار�سة ن�شاط
تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية بت�صدير �أ�سماك اجليذر  ،فـي حالة انخفا�ض �أ�سعارها
لأقل م ــن ريــال عمان ــي واحــد للكيلوجــرام  ،وفقا لأ�سعار الأ�سماك املعتمدة فـي ال�سوق ،
�شريطة �أال يقل وزن ال�سمكة الواحدة عن (� )40أربعني كيلوجراما .
املــادة ( ) 5
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وامل�ؤ�س�سات وال�شركات املرخ�ص لهم
مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق ن�سبة ( )%50خم�سني باملائة
مما فـي حوزتهم من �أ�سماك ال�صال الكبري  ،وت�شمل  :ال�صال  ،والق�شران  ،واخلايط ،
واحلمام  ،والكفدار  ،مـا عدا " الطـالح "  ،و�أ�سماك الهامور  ،مــا عـدا " الدي�سكـو "  ،و�أ�سماك
ال�شعري  ،و�أ�سماك ال�سقطانة  ،و�أ�سمـاك الكوفــر  ،مــا عــدا " ال�سيــة  ،وبنــت النوخــذة " ،
و�أ�سماك العنــدق فــي ال�ســوق  ،وذلك مقابل الت�صريح لهم بت�صدير الكمية املتبقية لديهم
من تلك الأ�سماك .
املــادة ( ) 6
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وامل�ؤ�س�سات وال�شركات املرخ�ص لهم
مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،بت�سويق ن�سبة ( )%30ثالثني باملائة
ممـا فــي حوزتهــم من �أ�سماك ال�ضلعة  ،و�أ�سماك الأ�شخلي  ،ما عدا " البناوة "  ،و�أ�سماك
البيــاح  ،ما ع ــدا " اجلردف ــة "  ،و�أ�سم ــاك النجــرور  ،و�أ�سماك الروبيان  ،و�أ�سماك ال�شارخة
كل فـي مو�سمه  ،فـي ال�سوق  ،وذلك مقابل الت�صريح لهم بت�صدير الكمية املتبقية لديهم
من تلك الأ�سماك .
املــادة ( ) 7
يجوز ت�صدير الأ�سماك املغلفة (املجمدة) املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )5و ( )6من هذه
الالئحة دون التقيد بالن�سب الواردة فـيهما � ،شريطة توافر الآتي :
� - 1أن تكون معدة بغر�ض حت�سني جودتها  ،وتوفـري القيمة امل�ضافة عليها .
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� - 2أن يكون امل�صدر حا�صال على ترخي�ص و�شهادة �ضبط جودة الأ�سماك من ال�سلطة
املخت�صة فـي الوزارة .
� - 3أن يك ــون امل�ص ــدر ملتزمــا بتقدمي برنامج ت�سويق الأ�سماك فـي الأ�سواق املحلية
معتمدا من الوزارة .
املــادة ( ) 8
يلتزم �أ�صحاب �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية وامل�ؤ�س�سات وال�شركات املرخ�ص
لهم مبمار�سة ن�شاط تداول وت�سويق الرثوة املائية احلية  ،فـي حال ت�صدير الأ�سماك
الواردة فـي هذه الالئحة  ،بتقدمي �شهادة معتمدة من الوزارة وفقا للنموذج املعد لذلك ،
للموظف املخت�ص التابع للوزارة فـي املنافذ احلدودية  ،على �أن تت�ضمن تلك ال�شهادة كمية
الأ�سماك  ،ووزنها  ،وتاريخ ومكان ت�سويقها  ،ورقم املركبة  ،وا�سم �صاحبها  ،وتكون ال�شهادة
�صاحلة لال�ستعمـال ملرة واحـدة فقط .
املــادة ( ) 9
يجوز ت�صدير الأ�سماك بكافة �أنواعها امل�ستوردة  ،واملراد �إعادة ت�صديرها  ،دون التقيد
ب�أحكام هذه الالئحة � ،شريطة تقدمي امل�ستندات الدالة على ا�ستريادها .
املــادة ( ) 10
مـع عـدم الإخــالل ب�أحـكام الئحـة ا�ستـزراع الأحيـاء املائيـة و�ضبط جودتهــا امل�شــار �إليهــا ،
ي�سمح بت�صدير الأ�سماك امل�ستزرعة بكافة �أنواعها دون التقيد ب�أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 11
يحظر حيازة كافة �أنواع الأ�سماك املحظور واملقيد ت�صديرها باملخالفة لأحكام هذه الالئحة
فـي املنافذ احلدودية .
املــادة ( ) 12
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 للوزارة فر�ض غرامة �إدارية
ال تتجاوز ( )100مائة ريال عماين  ،على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة  ،وت�ضاعف
الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة .

