
قانون الصيد 
البحري

قانون الصيد 
البحري





الطبعــة الرابعة

1435هـ - 2015م





سورة النحل اآلية 14





حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه





9

لقد اأرتبط العمانيون عرب تاريخنا املوغل يف القدم ارتباطاً وثيقاً بالبحر والذي 

اأبدعت  والتي  الفتية  الدولة  هذه  مواطني  على  جليلة  ونعم  وفرية  بخريات  فا�ض 

نظماً فريدة وخربات عظيمة يف ارتياد البحر واال�ستفادة من خرياته دون اإفراط اأو 

تفريط والتي كان لها اأكرب االأثر يف اأن تبقى الرثوة ال�سمكية ثروة متجددة ت�ستفيد 

منها االأجيال جياًل بعد جيل.

 ومنذ فجر النه�سة املباركة والتي قاد م�سريتها ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان 

قابو�ض بن �سعيد املعظمـ ـ حفظه اهلل ورعاهـ ـ فقد حظي قطاع ال�سيد البحري باهتمام 

احلكومة الر�سيدة وذلك اإميانا منها بالدور الكبري الذي يلعبه يف التنمية االقت�سادية 

واالجتماعية ، اإىل جانب ما متثله الرثوة ال�سمكية من موروث ح�ساري واقت�سادي 

واجتماعي هام للمجتمع العماين.

ومتكيناً لقطاع ال�سيد البحري من االطالع بدوره املن�سود فقد بادرت احلكومة 

لهذا  االأ�سا�سية  البنيات  بتوفري  ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  الر�سيدة ممثلة يف 

عدد  اإن�ساء  مت  حيث  البنيات  تلك  مقدمة  يف  البحري  ال�سيد  موانئ  وتاأتي  القطاع 

من املوانئ يف الواليات ال�ساحلية مع توفري اخلدمات االأ�سا�سية بها ، هذا اإىل جانب 

ياأتي  والتي  ال�سمكية  القطاعات  ملختلف  الوزارة  تقدمة  ظلت  الذي  امل�ستمر  الدعم 

احلرفيني  لل�سيادين  الدعم  اأولوية  كانت  حيث  مقدمتها  يف  احلريف  ال�سيد  قطاع 

لكونهم القطاع االأ�سا�سي والذي تعول عليه الوزارة يف تنمية قطاع ال�سيد.

ويف اإطار اهتمام احلكومة الر�سيدة بقطاع ال�سيد واملحافظة على املوارد ال�سمكية 

وزارة  اأولت  ، فقد  وا�ستغاللها بطريقة م�ستدامة  املوارد  تلك  تنمية  اإىل  مبا يهدف 

الزراعة والثـروة ال�سمكـية اهتـمامـا كبيـراً بـالت�سريعـات ال�سمــكـية الـمـنظـمـة لـل�ســيد، 

يف  الوزارة  عليها  تعتمد  التي  الهامة  االآليات  اإحدى  والقوانني  الت�سريعات  وتــمثـل 

�سيا�ساتها وخططها حلماية الرثوة ال�سمكية واملحافظة عليها.



وقد �سدر اأول قانون لل�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية يف عام 1981م 

مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم )81/53( ، كما مت اإ�سدار الالئحة التنفيذية للقانون 

يف عام 1982م ، وبعد م�سي فرتة على �سدور القانون والالئحة ونتيجة للتطور الكبري 

الذي �سهده قطاع ال�سيد بكافة مكوناته ، حيث �سهدت تلك الفرتة بدء ن�ساط ال�سيد 

التجاري وزيادة الوحدات العاملة يف االأن�سطة املرتبطة بال�سيد كالت�سنيع والتجهيز 

والتداول والت�سويق والت�سدير وغريها من االأن�سطة ، عالوة على الزيادة الكبرية يف 

اإجراء  اأ�ساليب وطرق ومعدات ال�سيد ، فقد مت  اإعداد ال�سيادين احلرفيني وتطور 

 ، ال�سلطاين رقم )93/59(  املر�سوم  1993م وذلك مبوجب  القانون يف عام  تعديل يف 

كما مت اإلغاء الالئحة التنفيذية للقانون واإ�سدار الئحة جديدة يف عام 1994م وذلك 

اللوائح  اإ�سدار عدد من  املا�سية  الفرتة  ، كما �سهدت  الوزاري رقم )94/4(  بالقرار 

التنفيذية والتي تنظم العمل يف عدد من االأن�سطة املرتبطة بقطاع ال�سيد كالئحة 

موانئ  والئحة  ال�سمكي  الدعم  والئحة  اجلودة  �سبط  والئحة  ال�سمكي  اال�ستزراع 

ال�سيد والئحة �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية والالئحة املنظمة لالأ�سواق 

ال�سمكية وغريها.

وتاأمل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية اأن تكون تلك الت�سريعات والقوانني واللوائح 

ال�سيد  وتنمية قطاع  ركيزة حلماية  تكون  بحيث  املرجوة   واالآمال  للتطلعات  ملبية 

البحري ، ومبا يتيح للجميع اال�ستفادة من خريات هذه الرثوة بالطريقة املثلى.

)واهلل ويل التوفيق وال�سداد(

            وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية
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مر�سوم �سلطاين

رقم 81/53

باإ�سدار قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية

نحن قابو�ض بن �سعيد �سلطان ُعمان

تنظيم اجلهاز  قانون  باإ�سدار   75/26 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  على  االطالع  بعد 

االإداري للدولة وتعديالته.

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 74/34 باإ�سدار قانون مراقبة التلويث البحري .

ومكافحة  البيئة  حماية  جمل�ض  بان�ساء   79/68 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 

التلوث.

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 81/35 اخلا�ض بالقانون البحري.

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنا مبا هو اآت

البحري وحماية الرثوة  القانون املرافق وي�صمى قانون ال�صيد  باأحكام  : يعمل    1 مادة 

املائية احلية.

مادة 2  : ين�صر هذا املر�صوم يف اجلريدة الر�صمية ويعمل به بعد انق�صاء ثالثة اأ�صهر من 

تاريخ ن�صره.

�سدر يف 26 رجب �سنة 1401هـ

املوافق 30 مايو �سنــــــــة 1981م

          قابو�ض بن �سعيد

                        �صلطان عــمان
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الف�سل االأول

تعاريف وم�سطلحات

يف تطبيق اأحكام القانون يكون لالإ�صطالحات التالية املعنى املن�صو�ص عليه   : 1 مادة 

اأمام كل منها:

الرثوات املائية احلية : الكائنات النباتية واحليوانية التي تعي�ص يف مياه ال�صيد 

اأو املياه الداخلية اأو على قاع البحر اأو يف تربته التحتية 

وما يتكون داخل اأج�صام هذه الكائنات احلية )اللوؤلوؤ( 

اأو بعد موتها )ال�صعاب املرجانية(.

: الوزير امل�صوؤول عن الرثوات املائية احلية. الوزيـــــر 

:  هي اجلهة االدارية التابعة للوزير وامل�صوؤولة عن تنظيم  ال�صلطة املخت�صـــة  

وا�صتغالل وحماية وتطوير الرثوات املائية احلية.

والتي  الوزارة  االأخرى غري  الوحدات احلكومية  : هي  االخت�صا�ص       جهة 

طبقا  اخت�صا�صاتها  حدود  يف  اإليها  الرجوع  يتعني 

للقوانني التي تنفذها.

ت�صنيع  اأو  رفع  الأغرا�ص  ت�صتخدم  عائمة  من�صاأة  كل   : ال�صيد          �صفينة 

اأو  ت�صيريها  و�صيلة  كانت  مهما  احلية  املائية  الرثوات 

الغر�ص منها �صواء كان الهواية اأو االحرتاف.

والأي  كانت  وا�صطة  باأي  احلية  املائية  الرثوات  رفع   : ال�صيد   

ق�صد كان .

: كل من ميار�ص ال�صيد مرتجال اأو بوا�صطة �صفينة �صيد. ال�صياد 

قانون ال�صيد البحري

وحماية الرثوة املائية احلية
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م�صافة  اإىل  البحر  باجتاه  املمتدة  البحرية  املنطقة    : مياه ال�صيد 

مائتي ميل بحري ابتداء من خطوط االأ�صا�ص التي يقا�ص 

منها عر�ص البحر االإقليمي مع مراعاة احكام املر�صوم 

فيما  القاري  �صاأن اجلرف  81/15 يف  رقم  ال�صلطاين 

منظمة  وقواعد  وتعديالته  بحري  ميل  مائتي  يتعدى 

االأمكو بالن�صبة لل�صيد يف ممرات ف�صل مرور ال�صفن 

يف كل من م�صيقي هرمز وراأ�ص احلد.

: املناطق التي يحظر ال�صيد فيها ب�صفة دائمة .  املحميات املائية 

:  املناطق املائية املاحلة اأو �صبه املاحلة اأو العذبة والتي  املياه الداخلية 

البحر  منها  يقا�ص  التي  اال�صا�ص  خطوط  وراء  تقع 

االقليمي وباجتاه الياب�صة.

قاع البحر وتربته التحتية : اجلزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره 

مياه ال�صيد واملياه الداخلية .

مادة 2 : ت�صري اأحكام هذا القانون على مياه ال�صيد واملياه الداخلية وقاع البحر وترتبه 

التحتية يف �صلطنة ُعمان وذلك دون اإخالل باأحكام القوانني االأخرى ال�صارية 

يف ال�صلطنة كالقانون البحري وقوانني حماية البيئة ومكافحة التلوث.
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الف�سل الثاين

تنظيـــــــم ال�سيـــــــــــــــد

اأو  3 : ي�صكل الوزير جهازا ي�صمى »جمل�ص ادارة الرثوات املائية احلية« برئا�صته  مادة 

من ينوب عنه وي�صم يف ع�صويته ممثلني للجهات االإدارية والفنية احلكومية 

وغري احلكومية ذات العالقة بهذه الرثوات اأو حمايتها وتنميتها ويخت�ص هذا 

املجل�ص مبا يلي:

)1( اقرتاح ال�صيا�صة التي تكفل حماية وتنمية وح�صن ا�صتغالل الرثوات املائية 

احلية واال�صراف على تنفيذها.

)2( اقرتاح برامج تنظيم �صوؤون ال�صيد واال�صراف على التنفيذ.

)3( التن�صيق بني اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات ال�صلة بالرثوات املائية 

احلية وحتقيق التوازن بني امل�صروعات والن�صاطات التي تقوم بها اجلهات 

واال�صتفادة  وحتديدها  احلية  املائية  الرثوات  ا�صتمرارية  �صمان  بهدف 

منها بال�صكل ال�صليم.

)4( اقرتاح الت�صريعات اأو تعديلها والنظر فيما تعر�صه عليها الهيئات احلكومية 

وغري احلكومية من امل�صائل املتعلقة بالرثوات املائية احلية. وي�صدر املجل�ص 

االجراءات  واتباع  الإقرارها  الوزير  اإىل  ترفع  تو�صيات  تقدم  ما  كل  يف 

الالزمة ال�صت�صدارها.

مادة 4 : للوزير ان ي�صع اللوائح التنفيذية مبا ي�صمن ادارة الرثوة املائية احلية وتنميتها 

بطريقة �صليمة ومبا يكفل تنفيذ اأحكام هذا القانون وله ب�صفة خا�صة اأن ي�صع 

اللوائح الأي من االغرا�ص االآتية:

)1( ال�صروط واالأحكام اخلا�صة بالرتاخي�ص املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.

)2( فر�ص ر�صوم الرتاخي�ص املذكورة وحتديد فئاتها وكيفية �صدادها وحاالت 

االعفاء منها وذلك بالتن�صيق مع اجلهات املالية.

ال�صكل  بها من جهة  يتوافر  اأن  يجب  وما  ال�صيد  �صفن  موا�صفات  )3( حتديد 

و�صهولة  ال�صالمة  و�صروط  ال�صيد  املاكينة وطريقة  وقوة  واملتانة  واحلجم 

اأية  اأو  جانبها  على  لها  مميزة  عالمات  اأو  ارقام  بو�صع  عليها  التعرف 

موا�صفات اخرى وكيفية مراقبة تنفيذ ذلك قبل منح الرتخي�ص.
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)4( حتديد االأجهزة واملعدات امل�صموح با�صتخدامها يف املالحة وال�صيد وبيان 

ا�صتخدامها  املمنوع  والو�صائل  واملعدات  االأجهزة  حتديد  مع  موا�صفاتها 

ب�صبب خطورتها على طاقم ال�صفينة اأو على الرثوات املائية احلية.

)5( حتديد املواد ال�صارة بنمو  وتكاثر وهجرة الرثوات املائية احلية ومنع ا�صتعمالها.

)6( حتديد املحميات وطرق املحافظة عليها.

املوا�صم  هذه  حتدد  كما  مو�صميا  فيها  ال�صيد  مينع  التي  املواقع  حتديد   )7(

واالأنواع املمنوع �صيدها.

اأنواع الرثوات املائية احلية التي مينع �صيدها الأجل حمدد اأو غري  )8( حتديد 

وتربته  البحر  وقاع  الداخلية  واملياه  ال�صيد  مياه  بع�ص  اأو  كل  يف  حمدد 

التحتية وكذلك حتديد االأجل واملواقع لكل نوع.

)9( حتديد احلد االأدنى حلجم االأ�صماك والرثوات املائية احلية االأخرى امل�صموح 

ب�صيدها.

موا�صم  يف  ب�صيدها  ي�صرح  التي  احلية  املائية  الرثوات  كميات  حتديد   )10(

معينة وح�صب اأنواعها.

)11( و�صع �صروط حفظ وتداول االأ�صماك مبا يكفل �صمان جودتها وعدم ف�صادها.

مينع  التي  املواد  وحتديد  احلية  املائية  الرثوات  �صالمة  عنا�صر  حتديد   )12(

القاوؤها ب�صكل قطعي يف املياه الداخلية اأو مياه ال�صيد اأو على قاع البحر 

ويف تربته التحتية وحتديد الرتكيز امل�صموح بها لبع�ص هذه املواد اأو كلها 

بحيث ال ي�صر بالرثوات املائية احلية وال بال�صحة الب�صرية عن طريق هذه 

الرثوات ب�صور مبا�صرة او غري مبا�صرة.

)13( حتديد البيانات التي يتعني على امل�صتغلني بال�صيد جمعها وتزويد ال�صلطات 

املخت�صة بها وتنظم الدفاتر وامل�صتندات التي يلتزمون مب�صكها.

)14( حتديد املكافاأة التي تعطى للذين ي�صبطون ويبلغون عن املخالفني لبنود 

هذا القانون.

)15( حتديد ال�صروط العامة التي يجب مراعاتها عند بناء امل�صانع واملختربات 

يف مواقع قريبة من املياه الدخلية اأو مياه ال�صيد وكذلك حتديد االحتياطات 

التي على ال�صفن اتخاذها حلماية الرثوات املائية احلية.
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مادة 5 : يكون مدير ال�صلطة املخت�صة م�صوؤوال عن تطبيق اأحكام هذا القانون واللوائح 

التنفيذية التي ت�صدر طبقا له.

مادة 6 : على كل �صخ�ص يعمل يف جمال ال�صيد اأو ت�صويق الرثوات املائية احلية اأو يف 

ال�صناعات املت�صلة بها اأن يقدم البيانات التي حتددها ال�صلطة املخت�صة وعلى 

هذه ال�صلطة تنظيم �صجالت خا�صة بهذه البيانات والقيام بتحليلها.

مادة 7 : ال يجوز ل�صفن ال�صيد اأو ال�صيادين ممار�صة ال�صيد اإال بعد احل�صول على ترخي�ص 

يف ذلك حتدد مدته الزمنية من ال�صلطة املخت�صة ويحدد يف رخ�صة �صفينة ال�صيد 

موا�صفات ال�صفينة وطرق ومعدات ال�صيد امل�صتخدمة عليها وعدد اأفراد طاقمها 

كما  اخت�صا�صاتهم  ح�صب  الطاقم  الأفراد  واالأدنى  االأعلى  احلدين  يبني  اأن  على 

يجب اأن يحدد الرتخي�ص منطقة ال�صيد وموا�صمه واأنواع وكميات الرثوات املائية 

احلية التي �صتعمل على ا�صطيادها يف كل منطقة ويف كل مو�صم.

8 : تالزم الرخ�صة �صفينة ال�صيد اأو ال�صياد ويجب ابرازها للموظفني التابعني  مادة 

لل�صلطة املخت�صة عند الطلب وال يجوز التنازل عن الرخ�صة للغري.

مادة 9 : اإذا رغب �صاحب �صفينة ال�صيد يف بيعها اأو حتويلها اإىل �صفينة نقل ب�صائع اأو 

ركاب اأو اأي غر�ص اآخر فعليه ا�صتبدال رخ�صة ال�صفينة بغريها وال يجوز حمل 

رخ�صتني لل�صفينة يف وقت واحد.

اأثناء  ال�صفينة  اإ�صارة �صوئية على  : يجب على كل �صاحب �صفينة �صيد و�صع   10 مادة 

مزاولة ال�صيد ليال طبقا الأنظمة املالحة البحرية وعليه مراعاة اأن تتوافر يف 

�صفينته و�صائل ال�صالمة واالنقاذ وفقا ملا حتدده ال�صلطة املخت�صة وبالتن�صيق 

مع جهات االخت�صا�ص االأخرى يف ال�صلطنة.

مادة 11 : لل�صلطة املخت�صة اأن حتدد عدد الرخ�ص التي ي�صرح مبنحها ل�صفن ال�صيد اأو 

لل�صيادين التي �صتعمل يف اأي منطقة من مياه ال�صيد اأو املياه الداخلية اأو قاع 

البحر وتربته التحتية.

مادة  12 : ممنوع منعا باتا على �صفن ال�صيد االأجنبية �صيد الرثوات املائية احلية يف 

مياه ال�صيد اإال باذن من ال�صلطة املخت�صة .

مادة 13 : للوزير منح ترخي�ص للهيئات العلمية ولالأ�صخا�ص والفنيني ملمار�صة ال�صيد 

الأغرا�ص البحوث والدرا�صات العلمية مع الن�ص على اعفاء �صاحب الرتخي�ص 

من كل اأو بع�ص احكام هذا القانون .
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الف�سل الثالث

احلمايـــــــــــة والتنميــــــــــة

انواعها يف موا�صم االخ�صاب  املائية احلية مبختلف  : ال يجوز �صيد الرثوات   14 مادة 

املنع  فيها  يتم  التي  املوا�صم  تلك  حتديد  املخت�صة  ال�صلطة  وعلى  والتكاثر 

ون�صرها يف االأجهزة االأعالمية .

مادة 15 : ال يجوز اأن يطرح يف مياه ال�صيد اأو املياه الداخلية اأو على قاع البحر ف�صالت 

الكيمائية  املواد  اأو  القذرة  املياه  جماري  اأو  امل�صانع  اأو  املختربات  اأو  املعامل 

ال�صرر  اإىل  توؤدي  اأخرى  وحماليل  �صوائل  واأي  ال�صفن  زيوت  اأو  والبرتولية 

بالرثوات املائية احلية . وذلك دون اإخالل باأحكام القوانني النافذة يف ال�صلطنة 

ب�صاأن حماية البيئة ومكافحة التلوث.

مادة 16: يحظر ما يلي اإال برتخي�ص خا�ص من ال�صلطة املخت�صة:

)اأ(  و�صع اأو اإن�صاء �صدود اأو عوار�ص حتد من حرية تنقل الرثوات املائية احلية.

)ب( نزع وا�صتغالل الع�صاب والنباتات املائية مبختلف اأنواعها التي ت�صتفيد منها 

االأحياء املائية.

املياه  يف  االأخرى  ال�صيد  معدات  من  وغريها  ال�صكار  �صباك  ا�صتخدام  )ج( 

امل�صيدة  موقع  الرتخي�ص  يف  تعني  اأن  املخت�صة  ال�صلطة  وعلى  ال�صحلة 

ومقا�صاتها و�صعة فتحاتها. 

)د( ا�صتخدام طرق االبادة اجلماعية للرثوات املائية احلية بوا�صطة ال�صموم اأو 

املتفجرات اأو املواد الكيمائية اأو الطرق الكهربائية وغري ذلك .

)هـ( ا�صتعمال الو�صائل واملعدات والطرق ال�صارة ببي�ص و�صغار الرثوات املائية احلية.

ال�صيد  وطرق  و�صائل  وحتديث  تطوير  على  تعمل  اأن  املخت�صة  ال�صلطة  على   :17 مادة 

املتبعة وكذلك ت�صجيع تدريب ال�صيادين على هذه الو�صائل احلديثة يف ال�صيد.

مادة 18: على ال�صلطة املخت�صة حتديد املناطق ال�صاحلة الإقامة مزارع تربية الرثوات 

املائية احلية وت�صجيع ان�صائها وامل�صاعدة باال�صراف عليها فنيا.
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الف�سل الرابع

التداول والت�سويق والت�سنيع

مادة 19: ي�صرتط يف �صفن ال�صيد و�صيارات نقل الرثوات املائية احلية اأن تكون مزودة 

بثالجات كهربائية اأو �صناديق عازلة مربدة بالثلج مع مراعاة النظافة وتوفر 

ال�صروط ال�صحية فيها ملا حتدده ال�صلطة املخت�صة .

لل�صروط ال�صحية  اأ�صواق م�صتوفية  اإال يف  املائية احلية  بيع الرثوات  20: ال يجوز  مادة 

جهات  مع  بالتن�صيق  وذلك  املخت�صة،  ال�صلطة  حتددها  كما  والتجارية 

االخت�صا�ص االأخرى يف ال�صلطنة.

الرثوات  وتدخني  ت�صنيع وجتفيف  الالزمة يف  ال�صحية  االأ�ص�ص  21: يجب مراعاة  مادة 

حتمل  التي  واالأجنبية  املحلية  ال�صفن  جميع  وعلى  ت�صويقها  قبل  احلية  املائية 

اأو  اأو جمففة  كانت طازجة  �صواء  املائية احلية  الرثوات  منتجات م�صتوردة من 

معلبة اأو مملحة اأو مدحنة اتباع التعليمات اخلا�صة باجلمارك واحلجر ال�صحي.

مادة 22: على من يتوىل االجتار بالرثوات املائية احلية م�صك �صجالت تدون فيها الكميات 

م�صنفة ح�صب اأنواعها واأ�صعارها وفقا للنماذج التي تقررها ال�صلطة املخت�صة.

مادة 23: ال يجوز ت�صدير اأو ا�صترياد الرثوات املائية احلية ومنتجاتها باأي �صكل والأي غر�ص 

اإال مبوافقة ال�صلطة املخت�صة بالتن�صيق مع جهات االخت�صا�ص االأخرى يف ال�صلطنة.

مادة 24: ال يجوز ل�صفن ال�صيد االأجنبية التي ترد اإىل املرافـيء بيع اأو ت�صويق منتجات 

املخت�صة  ال�صلطة  من  ترخي�ص  على  احل�صول  بعد  اال  احلية  املائية  الرثوات 

وطبقا لن�ص املادة ال�صابقة.

املرعية  لالنظمة  وفقا  احلرفيني  ال�صيادين  ت�صجيع  املخت�صة  ال�صلطة  على   :25 مادة 

واالإ�صراف على اأعمالهم وار�صادهم وتنظيم عمليات متويلهم بالقرو�ص املالية 

واملعدات الالزمة وتوفري وتنظيم اخلدمات اال�صا�صية للم�صتغلني بال�صيد والتي 

ي�صعب عليهم تهيئتها ب�صفة فردية.

مع  بالتن�صيق  احلية  املائية  الرثوات  ت�صنيع  ت�صجيع  املخت�صة  ال�صلطة  على   :26 مادة 

جهات االخت�صا�ص االأخرى يف ال�صلطنة.
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الف�سل اخلام�ض

املخــــالفـــــــــات والعقـــــوبـــات

مادة 27: مع عدم االخالل باأية عقوبة اأ�صد ين�ص عليها قانون اآخر يعاقب كل من يخالف 

احكام املواد )7و14و16( من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ثالثمائة ريال عماين 

وال تزيد على خم�صة االآف ريال عماين اأو ال�صجن ملدة ال تقل عن �صهر وال تزيد 

اأو بالعقوبتني معا ويحكم مب�صادرة الرثوات املائية احلية التي  على ثالثة ا�صهر 

ا�صتعملت يف  التي  اأو ثمنها ويجوز م�صادرة معدات وادوات ال�صيد  يتم �صبطها 

ارتكاب املخالفة ، وت�صاعف العقوبة يف حالة تكراره  ذات املخالفة، وللمحكمة اأن 

تق�صي ب�صحب الرتخي�ص ملدة حمددة اأو نهائيا مع جواز احلكم مب�صادرة ال�صفينة

مادة 28: مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�صد ين�ص عليها قانون اآخر يعاقب كل من يخالف 

اأحكام املواد )8، 9، 10،  19،  20 ، 21، 22( من هذا القانون بغرامة ال تقل عن 

)60( ريااًل عمانيًا وال تزيد على ثالثمائة ريال عماين اأو ال�صجن ملدة ال تقل عن 

ع�صرة اأيام وال تزيد على �صهر اأو بالعقوبتني معا، ويجوز احلكم مب�صادرة الرثوات 

املائية احلية التي يتم �صبطها اأو ثمنها، وت�صاعف العقوبة يف حالة تكراره ذات 

املخالفة، وللمحكمة اأن تق�صي ب�صحب الرتخي�ص ملدة حمددة اأو نهائيا.

مادة 28: مع عدم االخالل باأية عقوبة ا�صد ين�ص عليها قانون اآخر يعاقب كل من يخالف 

احكام املواد املذكورة اأدناه من هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها قرين 

كل منها فيما يلي:

ريال  األف  على  تزيد  وال  عماين  ريال  مائتي  عن  تقل  ال  بغرامة   )6( املادة   - اأ 

عماين وت�صاعف العقوبة يف حالة تكراره ذات املخالفة، وللمحكمة اأن تق�صي 

ب�صحب الرتخي�ص ملدة حمددة اأو نهائيا.

ب- املادة )12( بغرامة ال تقل عن خم�صة االآف ريال عماين وال تزيد على ع�صرين 

األف ريال عماين اأو بال�صجن ملدة ال تقل عن �صهرين وال تزيد على �صتة ا�صهر 

التي يتم �صبطها  اأو بالعقوبتني معا ويحكم مب�صادرة الرثوات املائية احلية 

اأو ثمنها، ويجوز احلكم مب�صادرة معدات وادوات ال�صيد التي ا�صتعملت يف 

)مكرر(

14 جمادى االأوىل  93/59 ال�صادر بتاريخ  املواد رقم )27( و)28( و)28 مكرر( و)29( معدلة باملر�صوم ال�صلطاين رقم   )  * (
1414هـ املوافق 30 اكتوبر 1993م.
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ارتكاب املخالفة اأو اعدت ال�صتعمالها فيها وت�صاعف العقوبة يف حالة تكراره 

ذات املخالفة مع جواز احلكم مب�صادرة ال�صفينة.

ج- املادة )15( بغرامة ال تقل عن األفي ريال ُعماين وال تزيد على ع�صرة االآف 

ريال ُعماين اأو بال�صجن ملدة ال تقل عن �صهرين وال تزيد على �صتة ا�صهر 

اأو بالعقوبتني معا وت�صاف العقوبة يف حالة تكراره ذات املخالفة مع جواز 

احلكم مب�صادرة ال�صفينة.

تزيد  وال  ريال عماين  تقل عن خم�صمائة  ال  بغرامة  و24(  املادتني )23   - د 

بال�صجن ملدة ال تقل عن �صهر وال تزيد  اأو  على خم�صة االآف ريال عماين 

على ثالثة ا�صهر اأو بالعقوبتني معا، ويحكم مب�صادرة الرثوات املائية احلية 

التي يتم �صبطها اأو ثمنها ، وت�صاعف العقوبة يف حالة تكراره ذات املخالفة 

مع جواز احلكم مب�صادرة ال�صفينة. ويجوز ل�صلطة التحقيق اخالء �صبيل 

ال�صفينة بعد دفع كفالة مالية تقدرها، على ان تودع يف خزينة املحكمة اإىل 

حني �صدور احلكم النهائي يف املخالفة.

مادة 29: 1- تبا�صر ال�صلطة املخت�صة الرقابة على عمليات ال�صيد واالن�صطة املرتبطة 

بها، ولها اال�صتعانة يف ذلك ب�صرطة عمان ال�صلطانية واجلهات احلكومية 

املعنية االأخرى ويكون للموظفني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�صلطة 

القانون  هذا  يف  عليها  املن�صو�ص  املخالفات  �صبط  �صالحية  املخت�صة 

ولوائحه التنفيذية.

2- �صحب الرتخي�ص واإيقاف املخالف عن العمل ب�صفة موؤقتة حلني احلكم نهائيا 

يف املخالفة وذلك يف املخالفات التي يجوز فيها احلكم ب�صحب الرتخي�ص.

3- لل�صلطة املخت�صة يف املخالفات التي تت�صمن عقوبتها امل�صادرة ممار�صة 

اأي من ال�صالحيات التالية:

اأ  - بيع الرثوات املائية احلية اأو منتجاتها التي يتم �صبطها وحفظ ثمنها 

اإىل حني �صدور احلكم النهائي يف املخالفة.

ب - التحفظ على �صفينة ال�صيد ومعدات واأدوات ال�صيد اأو و�صيلة النقل 

التي ا�صتعملت يف ارتكاب املخالفة اأو اعدت ال�صتعمالها فيها.

ج - اتخاذ االجراءات الالزمة ملنع املخالفة اأو ا�صتمرارها واإزالة اثارها 

اإداريا على نفقة املخالف.
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الف�سل ال�ساد�ض

اأحكــــــــــــــام عــــــــــامـــــــــــــــــة

مادة 30: للوزير اأو من يفو�صه اأن يت�صاور مع نظرائه يف الدول املعنية االأخرى لو�صع خطة 

امل�صرتكة وتن�صيق  املناطق  املائية احلية يف  وادارة الرثوات  م�صرتكة ال�صتغالل 

تدابري اإدارتها بطريق االتفاق اأو اعالن النوايا ح�صب احلال ويف جميع االحوال 

تراعي اأحكام هذا القانون يف اإدارة هذه املناطق.

مادة 31: على ال�صلطة املخت�صة بالتن�صيق مع جهات االخت�صا�ص وو�صائل االإعالم اإحاطة 

االحتياطات  الأخذ  الرياح  و�صرعة  البحر  حالة  عن  يومية  بن�صرة  ال�صيادين 

الالزمة.
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قرار وزاري رقم 94/4

- ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 81/53 باإ�صدار قانون ال�صيد البحري وحماية 

الرثوة املائية احلية وتعديالته.

اإليه  امل�صار  للقانون  التنفيذية  الالئحة  باإ�صدار   82/3 رقم  الوزاري  القرار  واإىل   -

وتعديالتها. وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تقــــــــــــــرر

ال�صيد  لقانون  التنفيذية  »الالئحة  وت�صمى  املرافقة  الالئحة  باأحكام  يعمل   :1 مادة  

البحري وحماية الرثوة املائية احلية«.

باأعمال »ال�صلطة املخت�صة« يف تطبيق  ال�صمكية  العامة للرثوة  2 : تقوم املديرية  مادة  

اأحكام قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية وهذه الالئحة.

مادة  3 : يلغى القرار الوزاري رقم 82/3 امل�صار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف اأو يتعار�ص 

مع اأحكام هذه الالئحة ، وت�صتمر الرتاخي�ص ال�صادرة واالإجراءات التي اتخذت 

مدتها  انتهاء  حتى  الأحكامها  طبقا  املفعول  �صارية  ال�صابقة  الالئحة  مبوجب 

ويكون جتديدها بعد ذلك طبقا لل�صروط واالأحكام الواردة يف هذه الالئحة.

مادة  4 : ين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�صره.

            حممد بن عبداهلل بن زاهر الهنائي

                 وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

�صدر يف : 9 رم�صان 1414هـ

املوافق : 20 فرباير 1994م

الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد البحري 

وحماية الرثوة املائية احلية

)معدلة حتى نوفمرب 2014م(
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الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد البحري 

وحماية الرثوة املائية احلية

الف�سل االأول

تعاريــــف

مادة  1 : يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات وامل�صطلحات الواردة بها نف�ص 

املعنى املن�صو�ص عليه يف قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية 

وتعديالته.

الف�سل الثاين

تراخي�ض ال�سيد البحري

مادة  2: ال يجوز ممار�صة عمليات ال�صيد واالأن�صطة املرتبطة بها اإال بعد احل�صول على 

الرتخي�ص الالزم بذلك وفقا الحكام هذه الالئحة.

مادة  3 : على ال�صلطة املخت�صة اإ�صدار وجتديد والغاء تراخي�ص ال�صيد التالية:

- ترخي�ص مزاولة مهنة ال�صيد البحري .  

- ترخي�ص �صفينة ال�صيد .  

- ترخي�ص تداول الرثوة املائية احلية .  

- ترخي�ص هواة ال�صيد .  

- ترخي�ص غو�ص �صيد ال�صفيلح .  

- ترخي�ص جتهيز وتخزين وتداول ال�صفيلح .  

- اأية تراخي�ص اأخرى يقررها الوزير .  

�صلطة  باملناطق  ال�صمكية  الرثوة  دوائر  تفو�ص  اأن  املخت�صة  لل�صلطة  ويجوز   

اإ�صدار وجتديد هذه الرتاخي�ص.
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مادة  4 : ت�صدر ال�صلطة املخت�صة تراخي�ص ال�صيد وفق ال�صروط وال�صوابط التالية:

اأوال : ترخي�ض مزاولة مهنة ال�سيد البحري:

)اأ( يجب اأن تتوفر يف مقدم الطلب ال�صروط التالية:  

1- اأن يكون عماين اجلن�صية.  

2- اأال يقل عن ثمانية ع�صر عامًا .  

3- اأن يكون الئقا �صحيا ملمار�صة مهنة ال�صيد وجميدا لل�صباحة.

4- اأن يتخذ مهنة ال�صيد البحري م�صدرا لرزقه ، ويجوز لل�صلطة املخت�صة اأن 

ت�صتثني مقدم الطلب من ال�صروط الواردة يف الفقرة )2(.

           )ب( مدة الرتخي�ص ثالثة اأعوام ويجوز لل�صلطة املخت�صة اإ�صدار تراخي�ص ملدة اأقل.

          )ج( ي�صتمل الرتخي�ص على البيانات التالية:

- اال�صم الكامل واجلن�صية والعنوان.  

- رقم البطاقة ال�صخ�صية .  

- العمر واحلالة االجتماعية.  

- �صورة �صخ�صية .  

- تاريخ االإ�صدار واالنتهاء.  

- منطقة ال�صيد املرخ�ص بها .  

- رقم الرتخي�ص ونوع الن�صاط املرخ�ص به .  

- اأية بيانات اأخرى حتددها ال�صلطة املخت�صة .  

ثانيا : ترخي�ض �سفينة ال�سيد:

»تراخي�ص �صفن ال�صيد ت�صمل«:  

          ) اأ ( قوارب و�صفن ال�صيد احلريف ال�صراعية اأو االآلية اأو غري االآلية و�صفن ال�صيد 

التجاري.

          )ب( ي�صمل الرتخي�ص على البيانات االآتية :

- ا�صم املالك ومهنته وعنوانه وجن�صيته .  

- اجلهة املرخ�ص لها با�صتخدام ال�صفينة .  

- رقم الرتخي�ص ونوع ال�صفينة وموا�صفاتها وتاريخ وبلد ال�صنع.  

- طرق ومعدات ال�صيد امل�صرح با�صتخدامها.  
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- احلد االأدنى واالأعلى امل�صرح به لعدد اأفراد الطاقم ح�صب مهنهم.  

- منطقة ال�صيد والعمق والبعد امل�صرح به .  

- اأنواع وكميات الرثوت املائية احلية امل�صرح ب�صيدها.  

- اأية بيانات اأخرى حتددها ال�صلطة املخت�صة.  

اأو وكيله م�صحوبا بالوثائق الدالة  ويقدم طلب الرتخي�ص من مالك ال�صفينة   

على امللكية.

          )ج( مدة الرتخي�ص :

- مدة ترخي�ص قوارب و�صفن ال�صيد احلريف ال�صراعية اأو االآلية اأو غري االآلية   

ثالثة اأعوام.

- مدة ترخي�ص �صفن ال�صيد التجاري عام واحد .  

ثالثا : ترخي�ض تداول الرثوة املائية احلية:

          ) اأ ( ي�صرتط يف من يتقدم بطلب ترخي�ص تدوال الرثوة املائية احلية:

- اأن يكون عماين اجلن�صية وكامل االأهلية.  

- اأن يكون ح�صن ال�صرية وال�صلوك .  

- اأن يتقدم ب�صهادة طبية تثبت خلوه من االأمرا�ص املعدية.  

          )ب( ي�صتمل الرتخي�ص على البيانات التالية:

- اال�صم الكامل واجلن�صية والعنوان .  

- رقم البطاقة ال�صخ�صية .  

- رقم ال�صجل التجاري )اإن وجد( .  

- بيانات وموا�صفات الو�صائل واملعدات املت�صخدمة.  

الن�صاط املرخ�ص به )نقل، ت�صويق، جتهيز، تخزين،  - رقم الرتخي�ص ونوع   

ت�صنيع وت�صدير ..(.

- اأية بيانات اأخرى حتددها ال�صلطة املخت�صة.  

          )ج( مدة الرتخي�ص عام واحد ويجوز لل�صلطة املخت�صة اإ�صدار ترخي�ص ملدة اأقل 

ينتهي بانتهاء املدة اأو الغر�ص.

رابعا : ترخي�ض هواة ال�سيد :

          ) اأ ( ي�صرتط يف من يتقدم بطلب احل�صول على ترخي�ص هواة ال�صيد :
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- اأال يقل عمره عن )18( عاما .  

- اأال يقوم بعمليات ال�صيد بغر�ص التجارة.  

- اأن يتقيد با�صتعمال اأدوات ومعدات ال�صيد التي حتددها ال�صلطة املخت�صة.  

          )ب( مدة لرتخي�ص عام واحد ويجوز لل�صلطة املخت�صة اإ�صدار ترخي�ص ملدة اأقل.

خام�سا : ترخي�ض غو�ض �سيد ال�سفيلح :

          ) اأ ( ي�صرتط يف من يتقدم بطلب احل�صول على ترخي�ص غو�ص �صيد ال�صفيلح 

االآتي:

بـداية مو�صم ال�صيد وفقًا  اأن يقدم الطلب قبل فرتة ال تقل عن �صهر من   -1

للنموذج املعد من قبل ال�صلطة املخت�صة.

2- اأن يكون حا�صال على ترخي�ص مزاولة مهنة ال�صيد البحري �صاري املفعول.

3- اأن يكون جميدا للغو�ص .

4- اأال يكون قد اأدين يف خمالفة لقانون ال�صيد البحري ولوائحه التنفيذية خالل 

مدة عامني من تاريخ تقدمي الطلب.

ال�صفيلح  ل�صيد  ترخي�ص غو�ص  ال�صيادين احلا�صلني على  يكون من  اأن   -5

�صابقة على �صدور هذا القرار .

6- �صداد الر�صم املقرر للرتخي�ص.  

)ب( ي�صتمل الرتخي�ص على البيانات التالية:  

- �صورة �صخ�صية .  

- اال�صم الكامل والعنوان .  

- رقم ترخي�ص مزاولة مهنة ال�صيد البحري .  

- رقم البطاقة ال�صخ�صية.  

- العمر واحلالة االجتماعية.  

- تاريخ االإ�صدار واالنتهاء.  

)ج( مدة الرتخي�ص تبداأ ببداية مو�صم �صيد ال�صفيلح وتنتهي بنهايته.  
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�ساد�سا : ترخي�ض جتهيز وتخزين وتداول ال�سفيلح:  

وتداول  وتخزين  جتهيز  على  احل�صول  بطلب  يتقدم  من  يف  ي�صرتط   ) اأ   (  

ال�صفيلح االآتي:

وت�صويق  جتارة  ن�صاط  يت�صمن  جتاري  �صجل  على  حا�صال  يكون  اأن   -1

االأ�صماك.

2- اأن يكون لديه حمل اأو موقع م�صتوف لل�صروط التي حتددها ال�صلطة املخت�صة 

اإن�صاء  الرتخي�ص  ل�صاحب  ويجوز  ال�صفيلح،  وتخزين  وجتهيز  لتداول 

فروع يف مواقع اأخرى بعد احل�صول على الرتخي�ص الالزم لكل فرع وفقًا 

لل�صروط املقررة.

3- �صداد الر�صم املقرر.

4- تقدمي �صمان بنكي مببلغ )5000( خم�صة اآالف ريال عماين �صاري املفعول 

بعد  اإعادته  يتم  ال�صيد،  مو�صم  بداية  تاريخ  من  اعتبارا  اأ�صهر  �صتة  ملدة 

�صهر من نهاية مو�صم ال�صيد �صريطة تقدمي �صجل ح�صر كميات ال�صراء 

م�صتوفيًا للبيانات املقررة من قبل ال�صلطة املخت�صة خالل  فرتة ال تتجاوز 

لل�صلطة  ويجوز  ال�صيد،  مو�صم  نهاية  تاريخ  من  يوما  ع�صر  خم�صة   )15(

املخت�صة م�صادرة )50٪( من قيمة ال�صمان يف حالة عدم تقدمي ال�صجل 

م�صتوفيا للبيانات يف املوعد املحدد.

وعند احل�صول على اأكرث من ترخي�ص لعدد من املواقع واملحالت يتم االكتفاء 

بتقدمي �صمان بنكي واحد لكافة الرتاخي�ص.

)ب( ي�صتمل الرتخي�ص على البيانات التالية:

- اال�صم الكامل والعنوان.

- رقم ال�صجل التجاري.

- رقم البطاقة ال�صخ�صية.

- موقع جتهيز وتخزين وتداول ال�صفيلح.

- املواد )4/ثانيًا( و)7( و)9/ب( عدلت بالقرار الوزاري رقم 2000/89 اجلريدة الر�صمية رقم 681 بتاريخ 2000/10/15م.

944. ورقم )2011/128(  2011/116( اجلريدة الر�صمية ورقم  - املواد )4 خام�صا اأ( و)4 �صاد�صا اأ( و)4 �صاد�صا/د( عدلت بالقرارين الوزاريني رقم 

اجلريدة الر�صمية رقم 948.

- املادة )4( خام�صا/اأ )البندين 4، 5( واملادة )4( �صاد�صا/اأ )البند 4( عدلتا بالقرار الوزاري رقم 2013/369.
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- تاريخ االإ�صدار واالنتهاء.

-�صورة �صخ�صية .

)ج( مدة الرتخي�ص عام واحد.

) د( حتدد ال�صلطة املخت�صة مواقع ال�صتقبال وجتميع وجتهيز ال�صفيلح ، وعلى 

ال�صيادين وجتار ال�صفيلح املرخ�ص لهم التقيد ببيع و�صراء ال�صفيلح يف 

تلك املواقع.

والوثائق الالزمة للح�صول  ال�صلطة املخت�صة مناذج طلبات تراخي�ص  5 : حتدد  مادة 

على الرتخي�ص.

مادة  6 : على �صاحب الرتخي�ص جتديد الرتخي�ص خالل �صهر من تاريخ انتهاء �صالحيته 

وال يجوز له ممار�صة ال�صيد اأو الن�صاط املرخ�ص بعد انق�صاء الفرتة املقررة 

للتجديد، ويعترب ترخي�ص �صفينة ال�صيد التجارية الغيا من تاريخ انتهاء مدته 

ما مل يقدم طلب جتديد الرتخي�ص خالل �صهر قبل تاريخ انتهاء �صالحيته.

مادة 7 : ال يجوز ا�صتخدام تراخي�ص ال�صيد املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة يف غري 

االأغرا�ص املحددة لها كما ال يجوز التنازل عنها اأو الت�صرف فيها باأي نوع من 

اأنواع الت�صرفات اإال مبوافقة ال�صلطة ملخت�صة.

مادة 8 : لل�صلطة املخت�صة عند �صبط اأي ترخي�ص ي�صتعمله �صخ�ص بخالف املرخ�ص له 

اأن تقرر �صحبه ما مل يقدم �صاحبه عذرا مقبوال.
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الف�سل الثالث

ر�سوم تراخي�ض ال�سيد

مادة 9 : تفر�ص الر�صوم التالية مقابل اإ�صدار وجتديد الرتاخي�ص املن�صو�ص عليها يف 

هذه الالئحة:

) اأ ( ترخي�ص مزاولة مهنة ال�صيد البحري:  

-  ثالث رياالت ال�صتخراج اأو جتديد ترخي�ص ال�صياد التقليدي.

)ب( ترخي�ص �صفينة ال�صيد:  

-  ت�صعة رياالت الأ�صتخراج اأو جتديد ترخي�ص قارب اأو �صفينة ال�صيد احلريف 

ال�صراعية اأو غري اآلية .

اأو �صفينة ال�صيد  اأو جتديد ترخي�ص قارب  خم�صة ع�صر رياال ال�صتخراج   -

احلريف االآلية ذات حمرك ال تزيد قوته على خم�صني ح�صانا وت�صاف مائة 

بي�صة عن كل ح�صان يزيد على ذلك.

ذات  جتاري  �صيد  �صفينة  ترخي�ص  جتديد  اأو  ال�صتخراج  رياالت  خم�صة   -

كل  عن  بي�صة  مائة  وت�صاف  ح�صانا  خم�صني  على  تزيد  ال  قوته  حمرك 

ح�صان يزيد على ذلك.

ع�صرون رياال �صنويا لت�صجيل كل بحار اأو فني اأو عامل غري ُعماين يرخ�ص   -

له بالعمل على �صفينة ال�صيد احلريف فيما عدا القوارب.

ع�صرون رياال لت�صجيل كل بحار اأو فني اأو عامل غري عماين عند ا�صتخراج   -

اأو جتديد ترخي�ص �صفينة ال�صيد التجاري.

خم�صة رياالت ر�صوم التنازل عن ترخي�ص قارب اأو �صفينة ال�صيد.  -

)ج( ترخي�ص تداول الرثوة املائية احلية:

ع�صرة رياالت ال�صتخراج اأو جتديد ترخي�ص �صيارة نقل الرثوة املائية احلية   -

ومنتجاتها.

رياالن ال�صتخراج ترخي�ص موؤقت ل�صيارة نقل الرثوة املائية احلية ينتهي   -

بانتهاء املدة اأو الغر�ص.
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اأو ت�صنيع  اأو تخزين  اأو جتديد ترخي�ص جتهيز  ع�صرون رياال ال�صتخراج   -

الرثوة املائية احلية.

املائية  الرثوة  اأنواع  لت�صدير  ممانعة  عدم  �صهادة  ال�صتخراج  واحد  ريال   -

احلية ومنتجاتها التي حتددها ال�صلطة املخت�صة.

) د ( ترخي�ص هواة ال�صيد:

اأربعة وع�صرون رياال ال�صتخراج اأو جتديد ترخي�ص هواة ال�صيد.  -

ن�صف ريال ال�صتخراج ترخي�ص هواة ال�صيد ملدة يوم واحد.  -

)هـ(ر�صوم فقد اأو تلف:

من  ترخي�ص  اأي  تلف  اأو  فقد  حالة  يف  املقرر  الر�صم  ن�صف  يح�صل   -

الرتاخي�ص الواردة يف هذه الالئحة.

) و ( ترخي�ص غو�ص �صيد ال�صفيلح:

خم�ص رياالت ال�صتخراج الرتخي�ص.  -

) ز ( ترخي�ص جتهيز وتخزين وتداول ال�صفيلح:

خم�صون رياال ال�صتخراجه اأو جتديده.  -

)ح( ت�صريح ت�صدير ال�صفيلح:

خم�صون بي�صه للكيلو جرام �صفيلح.  -

مادة 10: حت�صل ال�صلطة املخت�صة الر�صوم االإ�صافية التالية عن كل �صهر تاأخري لتجديد 

اأي ترخي�ص ت�صدره ال�صلطة املخت�صة وفقا الحكام هذه الالئحة.

) اأ ( ثالثمائة بي�صة عن ترخي�ص مزاولة مهنة ال�صيد لل�صيادين التقليديني.

)ب( ريال واحد عن كل بحار اأو اأي عامل من العاملني على ظهر �صفينة ال�صيد.

)ج( مائة بي�صة عن ترخي�ص �صفينة ال�صيد ال�صراعية اأو غري االآلية.

) د( ثالثمائة بي�صة عن ترخي�ص �صفينة ال�صيد االآلية ذات املحرك قوة خم�صني 

ح�صانا اأو اأقل.

)هـ( ريال واحد عن ترخي�ص �صفينة ال�صيد ذات ملحرك التي تزيد قوته عن 

خم�صني ح�صانا فاأكرث.

) و ( ريال واحد عن ترخي�ص نقل الرثوات املائية احلية ومنتجاتها.

) ز( ريالني عن ترخي�ص جتهيز وتخزين وت�صنيع الرثوة املائية احلية.
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)ح( خم�صمائة بي�صة عن ترخي�ص هواة ال�صيد.

11: يفر�ص ر�صم �صنوي - باالإ�صافة اإىل الر�صوم املقررة طبقا للفقرة )ب( من  مادة 

املادة )9( - على ال�صركات واملوؤ�ص�صات مقابل الرتخي�ص لها با�صتخدام �صفن 

�صيد غري عمانية وذلك وفقا لالأ�ص�ص التالية:-

اأ  - يح�صب الر�صم بن�صبة 12٪ من قيمة الكميات التي يتم �صيدها فعليا ويف 

حدود الكميات امل�صرح بها على اأ�صا�ص �صعر الطن )1000 كيلوجرام( لكل 

نوع من االأ�صماك كما يلي:

- 250 ريال عن اأ�صماك القاع .  

- 200 ريال عن اأ�صماك ال�صطح الكبرية.  

- 100 ريال عن اأ�صماك ال�صطح ال�صغرية .  

- 500 ريال عن اأ�صماك الرخويات والق�صريات التي يتم �صيدها عن غري ق�صد.  

ب - يتم تقدمي �صمان بنكي غري م�صروط بن�صبة 100٪ من قيمة الر�صوم امل�صتحقة 

على كمية ال�صيد امل�صرح بها يكون �صاري املفعول ملدة )14( �شهرا.

ج- يتم ال�صداد الفعلي للر�صم على دفعتني : االأوىل فور انتهاء ال�صتة اأ�صهر من 

اأو عند اكتمال �صيد احل�صة  والثانية عند نهاية مدته  تاريخ الرتخي�ص، 

املرخ�ص بها، اأيهما ا�صبق، على اأن يكون ا�صتيفاء الر�صم يف الدفعتني يف 

حدود الكميات التي مت �صيدها.

د - يف حالة عدم �صداد الر�صم اأو اأي جزء منه يتم م�صادرة ال�صمان البنكي 

فورا مبا ي�صاوي قيمة املبلغ امل�صدد ويجب تكملة ال�صمان البنكي اإىل قيمته 

يف  احلق  املخت�صة  ولل�صلطة  امل�صادرة،  تاريخ  من  اأ�صبوع  خالل  االأ�صلية 

اإلغاء الرتخي�ص اإذا مل يتم تنفيذ ذلك.
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الف�سل الرابع

حماية وتنمية الرثوة املائية احلية

مادة 12: على جميع ال�صيادين اإعادة �صغار االأ�صماك احلية فورا اإىل البحر اإن وجدت 

بني الربيان واالأ�صماك امل�صادة.

احليتان  �صيد  مينع  كما  بي�صها  وا�صتعمال  ال�صالحف  �صيد  باتا  منعا  مينع   :13 مادة 

والثدييات البحرية اإال برتخي�ص من ال�صلطة املخت�صة.

اأ - مينع منعا باتا �صيد ال�صارخة خالل فرتة االإخ�صاب والتكاثر الطبيعي،   :14 مادة 

والتي تبداأ من اليوم االأول من �صهر مايو من كل عام وت�صتمر حتى اليوم 

االأخري من �صهر فرباير من العام التايل.

ب- يحظر �صيد ال�صارخة بال�صباك اأو احلراب اأو اأية و�صيلة اأخرى عدا االأقفا�ص 

باملوا�صفات التي حتددها ال�صلطة املخت�صة.

التي  ال�صارخة  ال�صارخة املحملة بالبي�ص و�صغار  اإناث  ج - مينع �صيد وتداول 

العني يف  قيا�صا من جتويف  مليمرتًا  ثمانني  الواقي عن  درعها  يقل طول 

اجتاه حافة موؤخرة الدرع الواقي . ويجب على ال�صيادين اإعادتها اإىل املاء 

فور العثور عليها بني االأ�صماك امل�صادة.

اإخ�صابها  فرتة  خالل  فيها  والتعامل  وجتهيزها  ال�صارخة  حيازة  يحظر   - د 

وتوالدها امل�صار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة وي�صمل التعامل عمليات 

النقل والبيع وال�صراء والت�صدير وكل ما يرتبط بذلك من نعمليات.

هـ - على االأفراد وال�صركات واملوؤ�ص�صات الذين بحوزتهم كميات من ال�صارخة 

ت�صجيل تلك الكميات يف نهاية كل مو�صم �صيد لدى دوائر الرثوة ال�صمكية 

يف املناطق، ويكون التعامل يف الكميات امل�صجلة مبوجب تراخي�ص ت�صدرها 

ال�صلطة املخت�صة الأ�صحاب ال�صاأن.

مادة 15 : اأ - يحظر �صيد وجمع ال�صفيلح طوال العام، ما عدا الفرتة من اليوم ال�صابع من 

�صهر دي�صمرب حتى اليوم الثامن ع�صر من �صهر دي�صمرب من كل عام.

الذي يقل طول حمارته عن )90(  ال�صفيلح  وتداول  ب- يحظر �صيد وجمع   

يقل  التي  ال�صحلة  املواقع  يف  وجمعه  �صيده  يحظر  كما  مللميرتا،  ت�صعني 

عمق املاء عن )3( ثالثة اأمتار.
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ج - يحظر حيازة ال�صفيلح وجتهيزه وتداوله والتعامل فيه خالل الفرتة امل�صار 

اإليها يف البند )اأ( من هذه املادة ، وي�صمل احلظر عمليات النقل والبيع 

وال�صراء والت�صدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات.

ال�صفيلح  الذين بحوزتهم كميات من  واملوؤ�ص�صات  وال�صركات  االأفراد  د -  على 

ت�صجيل تلك الكميات خالل )15( خم�صة ع�صر يوما من نهاية كل مو�صم �صيد 

الكميات  التعامل يف  ال�صمكية يف حمافظة طفار، ويكون  لدى دوائر الرثوة 

امل�صجلة مبوجب ت�صاريح ت�صدرها ال�صلطة املخت�صة الأ�صحاب ال�صاأن.

مادة 15 مكرر )1(: اأ- يحظر على �صياد ال�صفيلح القيام باالآتي:

اال�صطناعية  والتنف�ص  الغو�ص  ومعدات  ا�صطوانات  اأو حيازة  ا�صتخدام   -1

حتت املاء اأثناء الغو�ص ل�صيد وجمع ال�صفيلح ويف مواقع جمع ال�صفيلح.

2- تقليب ال�صخور اأثناء الغو�ص.

3- ا�صتخدام اأو حيازة االأنوار الكا�صفة واالإ�صاءة اال�صطناعية بكل اأنواعها 

اأثناء الغو�ص ل�صيد وجمع ال�صفيلح ويف مواقع �صيد ال�صفيلح.

املقطع(  اأو  )اجلرزة  ال�صفيلح  ا�صتخراج  اأداة  حيازة  اأو  ا�صتخدام   -4

من  ا�صتخراجه  يف  �صنتميرت  خم�صني   )50( عن  طولها  يزيد  التي 

مواقع بيئته الطبيعية.

5- حيازة اأداة ا�صتخراج ال�صفيلح على قوارب و�صفن ال�صيد اأو بالقرب 

من املواقع ال�صاحلية ومواقع ال�صيد خالل الفرتة التي يحظر فيها 

الغو�ص وال�صيد.

6- �صيد وجمع ال�صفيلح من وقت غروب ال�صم�ص وحتى �صروقها.

ب- يجب على �صياد ال�صفيلح االلتزام باالآتي:  

1- عدم ف�صل اللحم عن ال�صدفة قبل ت�صجيل وقيا�ص كمية ال�صفيلح يف 

املواقع املحددة من قبل ال�صلطة املخت�صة.

2- التقيد ببيع اإنتاجه من ال�صفيلح اإىل التجار املرخ�ص لهم يف املواقع 

وتقدم  حتفظ  اإي�صاالت  مبوجب   ، املخت�صة  ال�صلطة  من  املحددة 

ملوظفي ال�صلطة املخت�صة عند الطلب.

املخت�صة  ال�صلطة  من  املحدد  النموذج  على  اليومي  االإنتاج  ت�صجيل   -3

وتقدميه ملوظفي ال�صلطة املخت�صة عند الطلب.
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مادة 15 مكرر )2(: يجب على التجار العاملني يف جمال جتهيز وتخزين وتداول وت�صدير 

ال�صفيلح احل�صول على الرتخي�ص الالزم من ال�صلطة املخت�صة.

مادة 15 مكرر )3(: يجب على جتار ال�صفيلح االلتزام مبا ياأتي:

اأ  - التقيد مب�صك �صجالت تبني حركة ال�صراء والبيع اأثناء وبعد املو�صم 

وفقا للنماذج التي ت�صعها ال�صلطة املخت�صة.

املخت�صة على كل مغلف  ال�صلطة  املل�صق املحدد من  بو�صع  التقيد  ب- 

معد للت�صدير.

ج- تزويد موظفي ال�صلطة املخت�صة بالبيانات التي يطلبونها، وال�صماح لهم 

باالطالع على ال�صجالت اخلا�صة بحركة ال�صراء والبيع خالل املو�صم.

د  - ت�صليم �صجالت ح�صر االإنتاج خالل فرتة ال تتجاوز )15( خم�صة 

ملراجعة  املخت�صة  ال�صلطة  اإىل  املو�صم  نهاية  تاريخ  من  يوما  ع�صر 

البيانات املدونة بها والتاأكد من �صحتها.

مادة 15 مكرر )4(: يحظر على جتار ال�صفيلح �صراء ال�صفيلح من غري ال�صيادين املرخ�ص 

لهم ب�صيده اأو �صراء اأي كميات بعد نهاية املو�صم املحدد لل�صيد.

مادة 15 مكرر )5(: مينع منعا باتا ت�صدير ال�صفيلح ما مل تكن الكمية مرفقا بها ت�صريح 

من ال�صلطة املخت�صة يطابق )الوزن/عدد احلبات( العدد امل�صرح بت�صديره.

مادة 15 مكرر )6(: اأ - مينع منعا باتا �سيد الروبيان خالل فرتة االإخ�ساب والتكاثر 

والنمو الطبيعي والتي تبداأ من اليوم االول من �سهر دي�سمرب من كل عام 

وت�ستمر حتى اليوم االأخري من �سهر اأغ�سط�ض من العام التايل.

ب - يحظر حيازة وتداول الروبيان والتعامل فيه خالل فرتة االإخ�صاب والتكاثر 

امل�صار اإليها يف البند )اأ( من هذه املادة وي�صمل التعامل. البيع وال�صراء، 

والنقل، والتخزين، والت�صدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات.

ج- يحظر �صيد الروبيان بوا�صطة �صباك اجلرف اأو �صباك الكوفة اأو اأي و�صيلة 

�صيد اأخرى عدا �صباك الغل )الغدف(.

الربيان  الذين بحوزتهم كميات من  واملوؤ�ص�صات  وال�صركات  االأفراد  د  - على 

االإعالن عن تلك الكميات وت�صجيلها يف نهاية كل مو�صم �صيد لدى دوائر 

ومراكز الرثوة ال�صمكية يف املحافظات، ويكون التعامل يف الكميات امل�صجلة 

مبوجب تراخي�ص ت�صدرها ال�صلطة املخت�صة الأ�صحاب ال�صاأن.
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مادة 15 مكرر )7(: يح�صر �صيد وجمع ال�صفيلح يف املناطق البحرية لوالية �صليم وجزر 

احلالنيات مبحافظة ظفار ووالية اجلازر باملنطقة الو�صطى.

مادة 15 مكرر )8(:  اأ  - يجوز للوزارة حتديد ح�ص�ص وتراخي�ص غو�ص �صنوية ل�صيد 

ال�صفيلح يف �صوء الكميات القابلة لال�صتغالل ومبا ي�صمن ا�صتدامة املخزون.

ب - مع عدم االإخالل بال�صروط املقررة ملنح الرتخي�ص واملن�صو�ص عليها يف 

ملنح  اأولوية  حتديد  للوزارة  يجوز  الالئحة،  هذه  من  )4/خام�صًا(  املادة 

الرتاخي�ص لل�صيادين يف حدود الكميات املقررة لال�صتغالل يف كل مو�صم 

�صيد وفقا للرتتيب االآتي:

ال�صابق  املو�صم  خالل  وال�صيد  الغو�ص  ن�صاط  مار�صوا  الذين  ال�صيادون   -  1

كل  يف  املخت�صة  ال�صلطة  حتدده  ما  وفق  ال�صفيلح  من  اإنتاجية  وحققوا 

مو�صم �صيد، وذلك من واقع �صجالت االإنتاج املقررة على النماذج املحددة 

من ال�صلطة املخت�صة.

2- ال�صيادون املتفرغون ب�صكل كامل ملهنة ال�صيد.

3- ال�صيادون املقيمون يف الواليات التي يوجد بها خمزون ال�صفيلح.

مادة 16: اأ- مينــع منعــا بـاتًا اإلقـاء اأي جـزء من اأجزاء ا�صماك القر�ص )اجلرجور( اأو   

    خملفاتها يف البحر اأو على ال�صاحل.

ب- يحظر ف�صل زعانف وذيول ا�صماك القر�ص عن اأج�صامها اإال وفقا لل�صروط 

التي حتددها ال�صلطة املخت�صة وال يجوز تداول وت�صويق وت�صدير اأي جزء 

منها اإال برتخي�ص من ال�صلطة املخت�صة.

املادة 17:  مينع منعا باتا اإعادة جميع اأنواع االأ�صماك التي يتم �صيدها اإىل البحر.

اأدوات حمظور ال�صيد بها على  اأو  اأو معدات  اأو و�صع �صباك  18: مينع ا�صتخدام  مادة 

�صفينة ال�صيد كما ال يجوز حيازتها بالقرب من مواقع ال�صيد.

مادة 19: يحظر جمع اأو ت�صدير املحار واالأ�صداف وال�صعاب املرجانية اإال برتخي�ص من 

ال�صلطة املخت�صة.

مادة 20: تفو�ص ال�صلطة املخت�صة يف حتديد ما يلي:

اأ  -املواقع التي مينع فيها ال�صيد مو�صميا.

ب- املوا�صم واالأنواع املمنوع �صيدها.

ج- اأنواع الرثوة الكائية احلية التي مينع �صيدها الأجل حمدد اأو غري حمدد يف 
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كل اأو بع�ص مياه ال�صيد واملناطق الداخلية وقاع البحر وتربته التحية.

د  - االأجل واملواقع لكل نوع وكميات الرثوة املائية احلية التي ي�صرح ب�صيدها 

يف موا�صم معينة وح�صب اأنواعها.

هـ - عنا�صر �صالمة الرثوة املائية احلية.

و  - االحتياطات التي يجب على ال�صفن اتخاذها حلماية الرثوة املائية احلية.

ز  - االأجهزة واملعدات غري امل�صرح با�صتخدامها يف ال�صيد.

ح - موا�صفات معدات طرق ال�صيد امل�صرح با�صتخدامها واأي�صا املمنوع ا�صتعمالها.

ط - �صروط حفظ وتداول االأ�صماك مبا يكفل �صمان جودتها وعدم ف�صادها.

ي  - البيانات التي يتعني على امل�صتغلني بال�صيد تزويد ال�صلطة املخت�صة بها 

وتنظيم الدفاتر وامل�صتندات ايل يلتزمون باإم�صاكها.

ك  - املواد التي مينع اإلقاوؤها ب�صكل قطعي )كمخلفات امل�صانع واملواد البرتولية 

واملواد ال�صامة اأو غريها من املواد ال�صارة بالرثوة املاذيةاحلية .. الخ( يف 

املياه الداخلية اأو مياه ال�صيد اأو على قاع البحر ويف تربته التحية وكذلك 

الرتكيز امل�صموح به لبع�ص هذه املواد اأو كلها بحيث ال ت�صر بالرثوة املائية 

احلية وبال�صحة الب�صرية ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة .

يف  واملختربات  امل�صانع  بناء  عند  مراعاتها  يجب  التي  العامة  ال�صروط   - ل  

املواقع القريبة من املياه الداخلية اأو مياه ال�صيد .

م  - موا�صفات ومقا�صات �صفن ال�صيد و�صروط ال�صالمة بها.

مادة 21: علي ال�صلطة املخت�صة حتديد مناطق �صيد ال�صيادين احلرفيني مع مراعاة 

تق�صيمات: مناطق ال�صيد التايل:

- حمافظة ظفار. - حمافظة م�صقط .     

- منطقة الباطنة . - حمافظة م�صندم .    

- املنطقة الو�صطى. - املنطقة ال�صرقية .     

- املادة )10/ط( عدلت مبوجب القرارين الوزاريني رقم رقم )2003/18( اجلريدة الر�صمية 742 ورقم )2011/116( اجلريدة الر�صمية رقم 944.

- املادة )14/اأ( عدلت بالقرار الوزاري رقم )2009/37( اجلريدة الر�صمية رقم 897.

- املادة )15/اأ( عدلت بالقرارين الوزاريني رقم )98/128( اجلريدة الر�صمية رقم 633، ورقم 2011/128( اجلريدة الر�صمية رقم 948.

- املواد من )15( مكرر )1( اإىل )15( مكرر )5( عدلت بالقرار الوزاري رقم 2003/18 اجلريدةالر�صمية رقم )742( بتاريخ 2003/5/3.

- مت اإ�صافة البندين )د ، هـ( اإىل املادة )15 مكرر -1- ثانيا( مبوجب القرار الوزاري رقم )2007/1( بتاريخ 2007/10/9م اجلريدة الر�صمية رقم )849(.

- املادة )15 مكرر 6( عدلت بالقرار الوزاري رقم )2013/106( بتاريخ 2013/4/9م اجلريدة الر�صكية العدد رقم )1009(.

- املواد )15( و)15 مكرر 1( و)15 مكرر 3/د( واملادة )50/ج( عدلت بالقرار الوزاري رقم 2011/116 اجلريدة الر�صمية رقم 944.

- املواد )15 مكرر 7( و)15 مكرر 8( اأ�صيفت لالئحة بالقرار الوزاري رقم )2011/116( اجلريدة الر�صمية رقم 944.

- املادة )15 البندين/اأ، د( واملادة )15 مكرر 1 البند اأ الفقرات 1، 3، 4( عدلت بالقرار الوزاري رقم 241 بتاريخ 2012/10/13.

- املادتني )15/اأ( و)15 مكرر 8( البند )اأ( عدلتا بالقرار الوزاري رقم 2013/369.
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الف�سل اخلام�ض

تنظيم ال�سيد

مادة 22 : ال يجوز ا�صتخدام و�صائل ال�صيد االآلية واجلرافات اإال برتخي�ص من ال�صلطة 

املخت�صة يحدد فيه االأعماق واالأبعاد امل�صرح بها.

مادة 23 : ال يجوز ال�صيد يف املناطق التي يق�صر ا�صتثمارها على احلكومة اأو ال�صركات 

جميع  ويف  الوزارة،  مع  تربمها  خا�صة  عقود  مبوجب  احلق  هذا  تخول  التي 

االأحوال يحق لل�صيادين احلرفيني العمانيني ال�صيد يف تلك املناطق.

مادة 24 : ال يجوز ال�صيد بالقرب من املن�صاآت البرتولية والع�صكرية اأو اأي مناطق اأخرى 

حتددها اجلهات املخت�صة.

مادة 25 : ال يجوز تعديل اأو تغيري موا�صفات �صفينة ال�صيد اأو املعدات امللحقة بها اإال 

مبوافقة من ال�صلطة املخت�صة بال�صروط التي حتددها.

مادة 26 : ال يجوز ا�صتعمال بنادق �صيد االأ�صماك حتت املاء ب�صتى اأنواعها اإال برتخي�ص 

من ال�صلطة املخت�صة.

مادة 27 : ال يجوز ا�صتخدام �صباك ال�صيد امل�صماة »بالهيال« اإال برتخي�ص من ال�صلطة 

املخت�صة حتدد فيه املنطقة والعمق امل�صرح بهما.

مادة 28: يحظر ا�صتخدام �صباك ال�صيد املعروفة حمليا بـ»عقرب البحر« و»�صباك املن�صول«.

حموت  واليات  يف  )اجلراجري(  الدوابي  با�صتخدام  ال�صيد  يح�صر  مكرر:   28 مادة 

 )60،000( الطول  خط  بني  املح�صورة  باملنطقة  وم�صرية  واجلازر  والدقم 

درجة �صرقا وخطي العر�ص )18،00( اإىل )21،10( درجة �صماال. كما يحظر 

حيازة الدوابي على �صفن ال�صيد يف هذه الواليات اأو على �صواطئها.

تعوق  التي  وغريها  واحلادة  ال�صلبة  االأج�صام  اأو  املواد  و�صع  اإلقاء  يحظر   :  29 مادة 

عمليات ال�صيد واملالحة كما ال يجوز ت�صييد ال�صعاب ال�صناعية املعروفة حمليا 

»بال�صدود اأو ال�صخرة« اإال برتخي�ص من ال�صلطة املخت�صة.

مادة 30 : على كل من يرغب يف اإقامة مزارع تربية الرثوة املائية احلية احل�صول على 

ترخي�ص بذلك من ال�صلطة املخت�صة.

مادة 31: على كل من يقوم ب�صيد وتداول ا�صماك الزينة احل�صول على ترخي�ص بذلك 

من ال�صلطة املخت�صة.
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الف�سل ال�ساد�ض

حفظ ونقل وت�سويق الرثوة املائية احلية

لرثوة  نقل  اأو  ت�صويق  اأو  تداول  اأو  ت�صنيع  اأو  ا�صتغالل  يعمل يف  كل من  : على   32 مادة 

املائية احلية ومنتجاتها احل�صول على ترخي�ص بذلك من ال�صلطة املخت�صة، 

مع مراعاة احل�صول على اأي تراخي�ص اأخرى ت�صدرها جهات االخت�صا�ص.

املائية احلية ومنتجاتها  الرثوة  وت�صويق  ونقل  يتعامل يف حفظ  33 : على كل من  مادة 

مراعاة ال�صروط ال�صحية والتجارية التي ت�صدرها ال�صلطة املخت�صة بالتن�صيق 

مع جهات االخت�صا�ص.

مادة 34 : على كل من يتعامل يف بيع الرثوة املائية احلية يف اال�صواق املخ�ص�صة لهذا 

الغر�ص االلتزام مبا يلي:

) اأ ( عدم و�صعها على االأر�ص عند عر�صها للبيع وااللتزام بو�صعها يف االأماكن 

لل�صروط  وا�صتيفائها  االأماكن  تلك  نظافة  مراعاة  مع  لذلك  املخ�ص�صة 

ال�صحية التي حتددها جهات االخت�صا�ص.

)ب( حفظها يف ثالجات كهربائية اأو �صناديق عازلة مربدة بالثلج تكون م�صنعة 

من مواد غري قابلة لل�صداأ.

)ج( ا�صتعمال معدات نظيفة يف جتهيزها وتغليفها.
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الف�سل ال�سابع

اأحكام عامة

مادة 35 : على مالكي �صفن ال�صيد وربابنتها اأن يح�صلوا على تراخي�ص �صفن ال�صيد 

عليها  ين�ص  التي  الرخ�ص  اإىل  باالإ�صافة  الالئحة  هذه  يف  عليها  املن�صو�ص 

قانون ال�صيد البحري اأو اأية قوانني اأخرى.

اأو  للغري  التنازل عنها  اأو  اإعارتها  اأو  تاأجريها  ال�صيد  �صفينة  36 : ال يجوز ملالك  مادة 

ال�صلطة  كتابية من  اإال مبوافقة  الت�صرفات  اأنواع  نوع من  باأي  فيها  الت�صرف 

املخت�صة.

مادة 37 : ال يجوز لالأفراد وال�صركات واملوؤ�ص�صات العمانية ا�صتخدام �صفن �صيد اأجنبية اأو 

اإال برتخي�ص من ال�صلطة املخت�صة التي حتدد يف  غري مملوكة بالكامل لعمانيني 

كميات ال�صيد امل�صموح ب�صيدها واملدة واملناطق واالعماق التي يجوز ال�صيد فيها.

مادة 38 : ال يجوز ل�صفن ال�صيد االأجنبية العمل يف مياه ال�صيد اإال برتخي�ص من اجلهة 

املخت�صة وبعد احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة وفقا الحكام هذه الالئحة.

مادة 39 : على ال�صياد اأو مالك �صفينة ال�صيد اأو حامل اأي ترخي�ص اآخر �صادر مبوجب 

اأحكام هذه الالئحة اأن يلتزم يف حالة فقدانه اأو تلفه اإبالغ ال�صلطة املخت�صة، 

وال يجوز له ممار�صة ال�صيد اإال بعد احل�صول على ترخي�ص اآخر بدل فاقد.

مادة 40 : على جميع �صفن ال�صيد و�صع لوحة على جانبي ال�صفينة حتمل رقما م�صل�صال 

وفقا ملا حتدده ال�صلطة املخت�صة ويقوم �صاحب الرتخي�ص بدفع قيمة اللوحة 

وعليه اأعادتها اإىل ال�صلطة املخت�صة يف حالة تلفها اأو عند اإلغاء الرتخي�ص.

التقيد  ال�صيد  �صفن  على  العاملني  وكذلك  ال�صيادين  جميع  على  يجب   : مادة41 

بالتعليمات واالإر�صادات التي ت�صدرها جهة االخت�صا�ص امل�صوؤولة عن حتديد 

اأماكن دخول البحر واخلروج منه.

مادة 42 : مينع على اأي �صياد :

بق�صد  االآخرين  لل�صيادين  املخ�ص�صة  ال�صيد  منطقة  ب�صفينته  الدخول   - اأ 

ممار�صة ال�صيد.
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بالرتخي�ص  ال�صيد املحددة  ال�صيد يف غري منطقة  واأدوات  ب- رمي معدات 

املمنوح له.

ج- مزاحمة ال�صيادين االآخرين يف اأي موقع داخل منطقة ال�صيد.

مادة 43 : يلتزم اأ�صحاب �صفن ال�صيد بوجود �صجل بيانات عمليات ال�صيد على ظهر 

ال�صفينة طبقا لتعليمات ال�صلطة املخت�صة، وااللتزام بتزويد ال�صلطة املخت�صة 

بالبيانات التي تطلبها.

مادة 44 : يجب على اأ�صحاب �صفن ال�صيد وربابنتها االلتزام بالعدد املقرر يف ترخي�ص 

اأو  اآخرين  اأ�صخا�ص  نقل  لهم  يجوز  وال  والعاملني  البحارة  ال�صيد من  �صفينة 

ب�صائع اأو معدات بخالف م�صتلزمات ال�صيد.

بخالف  اأ�صخا�ص  اأو  ب�صائع  اإنزال  اأو  حمل  ال�صيد  �صفن  الأ�صحاب  يجوز  ال   :45 مادة 

ال�صيادين ومعدات وم�صتلزمات االإنتاج.

مادة 46 : مينع منعا باتا ا�صتخدام العمالة الوافدة يف جمال ال�صيد البحري

مادة 47: ال يجوز ا�صتخدام �صيارات نقل الرثوة املائية احلية يف غري االأغرا�ص املخ�ص�صة لها.

48 : تلتزم ال�صركات العاملة يف جمال تداول وت�صويق االأ�صماك وكذلك اأ�صحاب  مادة 

بالبيانات  املخت�صة  ال�صلطة  بتزويد  احلية  املائية  الرثوة  نقل  �صيارات 

واالإح�صاءات التي تطلبها.

مادة 49 : على كل من يعمل مبهنة ال�صيد التقيد مبتابعة ن�صرات االأحوال اجلوية التي 

ند  �صالمته  ل�صمان  املختلفة  االإعالم  اأجهزة  يف  االخت�صا�ص  جهة  ت�صدرها 

خروجه للبحر.

- املادة )51( عدلت بالقرار الوزاري رقم )2011/128( اجلريدة الر�صمية رقم 948 .
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الف�سل الثامن

العقوبات

مادة 50 : مع عدم االأخالل باأية عقوبة ين�ص عليها قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة 

املائية احلية ، يعاقب كل من يخالف اأحكام:

اأ  - املواد : 12 ، 25 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 36 ، 40 ، 42 ، 45 ، 47 . 

بغرامة ال تقل عن �صتني رياال وال تزيد على ثالثمائة ريال اأو بال�صجن ملدة 

ال تقل عن ع�صرة اأيام وال تزيد على �صهر اأو بالعقوبتني معا، ويجوز احلكم 

مب�صادرة الرثوة املاذية احلية التي يتم �صبطها اأو ثمنها وت�صاعف العقوبة 

الرتخي�ص  ب�صحب  تق�صي  اأن  وللمحكمة  املخالفات  ذات  تكراره  حالة  يف 

ملدة حمددة اأو نهائيا.

ب- املواد: 13 ، 19 ، 23 ، 43 ، 48 . بغرامة ال تقل عن مائتي ريال وال تزيد 

على الف ريال اأو بال�صجن ملدة ال تقل عن �صهر وال تزيد على ثالثة اأ�صهر 

اأو بالعقوبتني معا، ويجوز احلكم مب�صادرة الرثوة املائية احلية التي يتم 

�صبطها اأو ثمنها، كما يجوز م�صادرة معدات واأدوات ال�صيد التي ا�صتعملت 

 ، املخالفة  ذات  تكراره  حالة  يف  العقوبة  وت�صاعف  املخالفة  ارتكاب  يف 

وللمحكمة اأن تق�صي ب�صحب الرتخي�ص ملدة حمددة اأو نهائيا.

ج- املواد : 2، 6، 7، 14، 15، 15 مكرر 1، 15 مكرر 2، 15 مكرر 3، 15 مكرر 4، 

15 مكرر 5، 15 مكرر 6، 15 مكرر 7، 16، 17 ، 18 ، 22 ، 24 ، 26، 27 ، 28 

، 29 ، 35 ، 37 ، 44 ، 46. برامة ال تقل عن )300( ثالثمائة ريال عماين 

تقل  بال�صجن ملدة ال  اأو  ريال عماين  اآالف  تزيد على )5000( خم�صة  وال 

اأو بالعقوبتني معا، ويحكم مب�صادرة  اأ�صهر  عن �صهر وال تزيد على ثالثة 

اأدوات  م�صادرة  ويجوز  ثمنها،  اأو  �صبطها  يتم  التي  احلية  املائية  الرثوة 

ومعدات ال�صيد التي ا�صتعملت يف ارتكاب املخالفة وت�صاعف العقوبة يف 

ملدة  الرتخي�ص  ب�صحب  تق�صي  اأن  وللمحكمة  املخالفة  ذات  تكراره  حالة 

حمددة اأو نهائيا مع جواز احلكم مب�صادرة ال�صفينة.
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على  تزيد  وال  عماين  ريال  اآالف  خم�صة  عن  تقل  ال  بغرامة   )38( املادة   - د 

�صتة  تزيد على  وال  �صهرين  تقل عن  ال�صجن ملدة ال  اأو  ريال  الف  ع�صرين 

اأو بالعقوبتني معا، ويحكم مب�صادرة الرثوة املائية احلية التي يتم  اأ�صهر 

التي  ال�صيد  واأدوات  معدات  مب�صادرة  احلكم  ويجوز  ثمنها،  اأو  �صبطها 

ا�صتعملت يف املخالفة وت�صاعف العقوبة يف حالة تكراره ذات املخالفة مع 

جواز احلكم مب�صادرة ال�صفينة.

مادة 51 : مع عدم االإخالل باأية عقوبة اأ�صد ين�ص عليها قانون ال�صيد البحري وحماية 

هذه  مواد  من  اأخرى  مادة  اأي  يخالف  من  كل  يعقاب  احلية،  املائية  الرثوة 

حمددة  عقوبة  ب�صاأنه  ترد  ومل  الأحكامها  تنفيذا  �صادر  قرار  اأي  اأو  الالئحة 

بغرامة ال تقل عن )60( �صتني ريال عماين وال تزيد على )300( ثالثمائة ريال 

عماين اأو بال�صجن ملدة ال تقل عن ع�صرة اأيام وال تزيد على �صهر اأو بالعقوبتني 

ولل�صطة  ثمنها،  اأو  �صبطها  يتم  التي  االأ�صماك  ويجوز احلكم مب�صادرة  معا، 

حني  اإىل  الن�صاط  ممار�صة  عن  وايقافه  املخالف  ترخي�ص  �صحب  املخت�صة 

�صدور حكم نهائي يف املخالفة.
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قرار وزاري رقم 98/121

الئحة �صروط وموا�صفات �صفن ال�صيد التجاري 

املجهزة حلفظ وتداول منتجات االأ�صماك

- اإ�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 81/53 باإ�صادر قانون ال�صيد البحري 

وحماية الرثوة ملائية احلية وتعديالته.

- واإىل القرار الوزاري رقم 94/4 با�صدار الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد 

البحري وحماية الرثوة املائية احلية وتعديالته.

- وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تقرر

مادة 1 : يعمل يف �صاأن �صروط وموا�صفات �صفن ال�صيد التجاري املجهزة حلفظ وتداول 

منتجات اال�صماك بالالئحة املرافقة .

مادة 2 : ين�صر هذا القرار يف اجلريدة الرمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ �صدوره .

            الدكتور/اأحمد بن خلفان بن حممد الرواحي

            وزير الزاراعة والرثوة ال�سمكية

�صدر يف : 1419/6/5هـ

املوافق : 1998/9/26م
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الئحة �صروط وموا�صفات

�صفن ال�صيد التجاري املجهزة حلفظ 

وتداول منتجات االأ�صماك

اوال : ال�سروط الواجبة التطبيق على �سفن ت�سنيع االأ�سماك:

املادة )1(: يجب اأن تتوفر يف �صفن ت�صنيع االأ�صماك ال�صروط االآتية:

يتم  ال�صفينة  ظهر  على  االأ�صماك  منتجات  ال�صتقبال  منعزلة  منطقة   - اأ  

بف�صل  ي�صمح  الذي  بالقدر  وا�صعة  حظائر  �صكل  يف  واعدادها  ت�صميمها 

ح�صيلة ال�صيد التايل، ويتعني ان تكون منطقة اال�صتقبال هذه وما يتبعها 

من  املنتجات  حتمي  بحيث  وم�صممة  التنظيف  �صهلة  متحركة  اجزاء  من 

اأ�صعة ال�صم�ص اأو العنا�صر ومن اأي م�صدر لالو�صاخ اأو التلوث.

مناطق  من  االأ�صماك  منتجات  لنقل  ال�صحية  للقواعد  مطابق  نظام  ب- 

اال�صتقبال اىل منطقة العمل.

ج- مناطق عمل كبرية العداد وجتهيز منتجات االإ�صماك وفق ال�صروط ال�صحية 

تكون مانعة التلوث.

د - غرف كبرية لتخزين منتجات االأ�صماك املجهزة ميكن تنظيفها ب�صهولة ويف 

حالة معاجلة املخلفات على ظهر ال�صفينة يجب ان تتوفر اأماكن منف�صلة 

حلفظ تلك املخلفات.

هـ- مكان حلفظ مواد التغليف يكون معزوال عن منطقة اإعداد ومعاجلة منتجات 

االأ�صماك.

و  - معدات خا�صة ل�صخ منتجات وخملفات اال�صماك غري ال�صاحلة ال�صتهالك 

اأو حينما يتطلب االمر ذلك -  االن�صان �صواء كان ذلك مبا�صرة يف البحر 

املخلفات  حالة حفظ  ويف  الغر�ص.  لهذا  اعد  املاء  اإليه  ينفذ  ال  يف حو�ص 

فيجب  النظافة،  على  املحافظة  بهدف  ال�صفينة  ظهر  على  ومعاجلتها 

تخ�صي�ص مناطق منف�صلة لذلك.
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ز  - عدد منا�صب الأماكن تغيري املالب�ص وحو�ص الغ�صيل واملراحي�ص، على اأن 

وتخزين  ومعاجلة  اإعداد  مناطق  على  مبا�صرة  مطلة  املراحي�ص  تكون  ال 

منتجات االأ�صماك، وعلى اأن تكون اأحوا�ص الغ�صيل جمهزة باأدوات غ�صيل 

االأيدي وجتفيفها وتعمل تلقائيًا وفق املتطلبات ال�صحية وان ال يتم ت�صغيل 

�صنابري هذه االحوا�ص يدويا.

ح- معدات لتوفري مياه ال�صرب �صاحلة لال�صتخدام الب�صري اأو مياه بحر نظيفة 

بعيدة عن  ال�صفينة  اإىل  البحر  مياه  مواقع جلب  يكون  اأن  على  وم�صغوطة 

مكان ت�صريف خملفات ال�صفينة.

مادة )2( : يجب ان يتوفر يف املناطق امل�صتخدمة يف اعداد ومعاجلة اأو جتميد/ جتميد 

�صريع ملنتجات االأ�صماك ما ياأتي:

- اأر�صية غري زلقة و�صهلة التنظيف والتطهري جمهزة بو�صائل ت�صريف مياه 

منا�صبة اليتم غلق فتحاتها مبخلفات االأ�صماك.

- جدران واأ�صقف �صهلة التنظيف خا�صة عند وجود �صال�صل اأو مو�صالت كهربائية.

الزيوت بحيث  ت�صرب  ل�صمان عدم  الهيدروليكية  الدوائر  اعداد وحماية   -

تلوث منتجات اال�صماك.

- تهوية كافية وعند ال�صرورة خمارج البخار .

- اإ�صاءة كافية .

- ادوات تنظيف وتطهري للمعدات واجزائها .

- ادوات تنظيف وتطهري االيدي وحنفيات تعمل تلقائيا وفوط ت�صتخدم ملرة واحدة.

مادة )3(: يجب ان تكون طاوالت القطع واحلاويات والناقالت واجهزة تنظيف االح�صاء 

البحر وميكن تنظيفها  ب�صبب مياه  لل�صداأ  االأ�صماك مقاومة  ت�صريح  ومعدات 

وتطهريها وحفظها ب�صهولة.

ثانيا : �سروط �سحية ا�سافية واجبة التطبيق ل�سفن ال�سيد امل�سممة حلفظ 

منتجات اال�سماك عليها:

مادة )4(: يجب اأن جتهز �صفينة ال�صيد مبخازن اأو �صهاريج اأو حاويات لتخزين منتجات 

االأ�صماك املثلجة يف درجة حرارة ال تتجاوز )5( درجات مئوية اأو املجمدة يف 

درجة حرارة ال تتجاوز )-18( درجة مئوية وتكون املخازن واحلاويات امل�صار 
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اإليها مف�صولة عن مواقع ماكينة ال�صفينة و�صكن املالحني بفوا�صل متنع ت�صرب 

امللوثات اإىل منتجات اال�صماك املخزونة وم�صتوفية لل�صروط التالية:

املياه  الداخل من مادة متنع دخول  املخازن واحلاويات من  اأ�صطح  تكون   - اأ  

وي�صهل غ�صلها وتطهريها واأن تكون هذه اال�صطح من مادة مل�صاء اأو مطلية 

ال�صمكية مواد �صارة  للمنتجات  تنقل  ال  وبحالة جيدة بحيث  ناعم  بطالء 

ب�صحة االن�صان.

ب- يكون ت�صميم املخازن بحيث ال ت�صمح ملياه الثلج املذاب مبالم�صة منتجات اال�صماك.

حتت  حفظها  �صمان  املنتجات  لتخزين  امل�صتخدمة  احلاويات  حتقق  ان  ج- 

ظروف �صحية مقبولة وب�صفة خا�صة ت�صمح بت�صريف املياه املذابة على ان 

تكون احلاويات عند ا�صتخدامها نظيفة.

مادة )5(: يجب تنظيف وتطهري اأ�صطح اأماكن العمليات والعنابر واملخازن واحلاويات 

واملعدات على ظهر ال�صفينة بعد كل مرة يتم ا�صتخدامها فيها مبياه �صرب اأو 

بحر نظيفة، كما يجب ان يتم التطهري وازالة احل�صرات والق�صاء على الفئران 

كلما كان ذلك �صروريا.

مادة )6(: يجب حفظ مواد النظافة واملطهرات وقاتالت احل�صرات اأو اأي مواد اأخرى 

قد تكون �صامة يف م�صتودعات اأو خزائن مغلقة بحيث ال يكون الأ�صتخدامها اأي 

خطر على ال�صحة اأو ي�صبب تلوث ملنتجات االأ�صماك.

التجميد  عملية  تتم  ال�صفينة  ظهر  على  اال�صماك  منتجات  جتميد  حالة  يف   :)7( مادة 

طبقا لل�صروط التالية:

درجة  يف  �صريع  انخفا�ص  حتقق  بحيث  القوة  من  التجميد  معدات  تكون   - اأ  

حرارة منتجات اال�صماك وجتميدها اىل درجة )-40( درجة مئوية.

ب- تكون غرف التخزين من القوة بحيث حتقق التخزين حتت درجة ال تزيد 

على )-20( درجة مئوية مهما كانت درجة احلرارة املحيطة بها.

قبول   ، املنتجات  وتناول  التجميد  بطرق  متعلقة  فنية  الب�صباب  ويجوز 

لال�صماك  بالن�صبة  الالئحة  هذه  يف  املحددة  من  اأعلى  حرارة  درجات 

لكاملة املجمدة يف مياه ماحلة ويراد تعليبها، ب�صرط عدم جتاوز درجتها 

)-9( درجات مئوية.
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ج- تكون غرف التخزين مزودة بجهاز ت�صجيل درجة احلرارة يو�صع يف مكان 

ي�صهل فيه قراءتها ويكون موقعه يف ابعد مكان من م�صدر الربودة اأي يف 

مكان درجة حرارته هي االأعلى وتكون جداول احلرارة موجودة للتفتي�ص من 

قبل ال�صلطات امل�صرفة على االأقل لفرتة تخزين املنتجات.

مادة )8(: يجب ان جتهز �صفن ال�صيد املعدة لتربيد منتجات االأ�صماك مبياه بحر مربدة 

�صواء كان عن طريق الثلج اأو بالو�صائل امليكانيكية وفق املتطلبات االآتية:

اأ  - يجب اأن تكون ال�صهاريج مزودة مبعدات كافية ملالأ وتفريغ مياه البحر، واأن 

حتتوي على اأجهزة ل�صمان درجة حرارة واحدة يف كل انحاء ال�صهاريج.

ب- اأن يتوفر يف كل حو�ص جهاز توزيع مت�صاوي للحرارة يف كل اأجزاءه ومثبت 

يف املوقع الذي تكون درجة حرارته هي االأعلى.

ج- يجب ان ت�صل ن�صبة التربيد )3( درجات مئوية على االأكرث بعد �صت �صاعات 

من التخزين و�صفر درجة مئوية على االأكرث بعد �صتة ع�صر �صاعة.

د  - اأن يتم ت�صجيل التاريخ ورقم احلو�ص يف �صجالت درجة احلرارة الأغرا�ص 

الرقابة.

هـ- يجب تفريغ االحوا�ص واحلاويات ونظم املياه متاما بعد كل تفريغ وتنظيفها 

جيدا باملياه وال يجوز ملوؤها اإال مبياه بحر نظيفة.

مادة )9(: على ال�صلطة املخت�صة االحتفاظ بقائمة حديثة ل�صفن ال�صيد املجهزة طبقا 

للمادتني )4( و)8( وذلك الغرا�ص الرقابة.

جميع  باتخاذ  القيام  املالك  ممثل  اأو  وقبطانها  �صفينة  مالك  كل  على  مادة)10(: 

اال�صماك  منتجات  يعر�صون  قد  الذين  اال�صخا�ص  ملنع  ال�صرورية  االجراءات 

للتلوث من العمل يف هذه املنتجات اىل ان يثبت انه ميكنهم العمل فيها بدون 

خماطرة ، وعلى مالك ال�صفينة وقبطانها اأو ممثلها القيام بالفح�ص ال�صحي 

الدوري على كل من يعمل على ظهر ال�صفينة وفقا للقوانني ال�صحية املعمول 

بها يف ال�صلطنة.
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ثالثا: �سروط ال�سحة العامة املطبقة على املنتجات ال�سمكية على ظهر �سفن 

ال�سيد:

ال�صمكية  املنتجات  لتخزين  احلاويات  او  ال�صفن  من  املخ�ص�صة  االجزاء   :)11( مادة 

يجب ان ال حتتوي على مواد ومنتجات قابلة لنقل خوا�ص �صارة اأو �صفات غري 

بتنظيفها  ي�صمح  الذي  بال�صكل  ت�صمم  ان  ويجب   ، الغذائية  املواد  اإىل  عادية 

ب�صهولة وعدم بقاء املياه ال�صائلة يف ات�صال مع املنتجات.

مادة )12(: يجب ان تكون االجزاء واحلاويات نظيفة تاما وعلى وجه اخل�صو�ص ان ال 

يكون من امل�صتطاع تلويثها بالوقود امل�صتخدم ل�صري ال�صفن اأو املياه املوجودة يف 

قيعانها.

مادة )13(: يجب حماية املنتجات ال�صمكية اثناء نقلها على ظهر ال�صفينة من التلوث ومن 

تاأثري ال�صم�ص اأو اأي م�صدر اآخر للحرارة، ويراعى عند غ�صلها ان يكون املاء 

امل�صتخدم نظيفا عذبا اأو من البحر وذلك حتى ال تتلف نوعية هذه املنتجات 

وفائدتها ال�صحية.

مادة )14(: يجب تداول وتخزين النتجات ال�صمكية بطريقة متنع خد�صها اأو ر�صها ومينع 

ا�صتخدام االدوات احلادة اإال لنقل اال�صماك الكبرية اأو اال�صماك التي قد ت�صبب 

�صررا ملن يتعامل معها �صريطة عدم اتالف حلوم اال�صماك.

للمعاجلة  التي يحتفظ بها  ال�صمكية غري احلية  املنتجات  مادة )15(: يجب ان تخ�صع 

التي  ال�صفن  حالة  يف  انه  على  �صحنها.  بعد  ممكن  وقت  اقرب  يف  التربيدية 

يتعذر فيها التربيد من وجهة نظر خا�صة فيتعني ان ال حتفظ املنتجات على 

ظهر ال�صفينة الكرث من ثمان �صاعات.

مادة )16(: يجب ان يكون الثلج امل�صتخدم لتربيد املنتجات من مياه ال�صرب اأو من مياه 

البحر النظيفة، ويجب ان يحفظ يف ظروف حتول دون تلوثه قبل ا�صتخدامه.

مع  مبا�صرة  املت�صلة  ال�صفن  واجزاء  واالجهزة  احلاويات  تنظيف  يتعني   :)17( مادة 

املنتجات ال�صمكية مبياه ال�صرب او مبياه البحر النظيفة بعد كل تفريغ للمنتجات.

مادة )18(: يتعني عند قطع روؤو�ص اال�صماك اأو ازالة اأمعائها على ظهر ال�صفينة ان يتم ذلك 

بطريقة �صحية وان تغ�صل املنتجات يف احلال وعلى نحو من االتقان مبياه ال�صرب 

تهديدا  ت�صكل  قد  التي  واالجزاء  االح�صاء  ازالة  ويجب  النظيفة،  البحر  مياه  اأو 

لل�صحة العامة وو�صعها مبعزل عن املنتجات املخ�ص�صة لال�صتهالك االآدمي.



والزعانف  والروؤو�ص  االمعاء  الزالة  امل�صتخدمة  االجهزة  تكون  ان  يجب   :)19( مادة 

واالجهزة املالم�صة للمنتجات وكذلك احلاويات مطلية مبادة ال ينفذ منها املاء 

ومقاومة للتاآكل ومل�صاء و�صهلة التنظيف والتطهري.

بدرجة  باالحتفاظ  ال�صمكية  املنتجات  مبعاملة  واملكلفون  العاملون  يلتزم   :)20( مادة 

عالية من نظافة انف�صهم ومالب�صهم.



53

قرار وزاري رقم )99/71(

باإ�صدار تنظيم الرقابة على كميات �صيد

االأ�صماك اخلا�صة ب�صفن ال�صيد التجاري

- ا�صتنادا اإىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر 

باملر�صوم ال�صلطاين رقم )81/53( وتعديالته.

املائية  الرثوة  وحماية  البحري  ال�صيد  لقانون  التنفيذية  الالئحة  واإىل   -

احلية ال�صادر بالقرار الوزاري رقم )94/4(وتعديالتها.

- وبناء على ماتقت�صيه امل�صلحة العامة.

تقــــــــــــــــــرر

ال�سيد  ب�سفن  االأ�سماك  �سيد  كميات  على  الرقابة  تنظيم  ب�ساأن  يعمل   :  )1( مادة 

التجاري باالأحكام والنماذج املرافقة.

مادة )2( : ين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به اإعتبارا منتاريخ ن�سره.

            الدكتور/اأحمد بن خلفان بن حممد الرواحي

             وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

 

�صدر يف : 1  جمادى االخرة  1420هـ

املوافـــــق 11 �صبتمبــر 1999م
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تنظيم الرقابة على كميات �صيد االأ�صماك 

ب�صفن ال�صيد التجاري

املعاين  التالية  وامل�صطلحات  بالكلمات  التنظيم  هذا  تطبيق  يف  يق�صد   :  )1( مادة 

املو�صحة قرين كل منها:

- ال�صلطة املخت�صة :  املديرية العامة للرثوة ال�صمكية.

مبمار�صة  لها  مرخ�ص  عمانية  جتارية  موؤ�ص�صة  اأو  �صركة  اأية  ال�صركـــة:   -

ال�صيد من قبل ال�صلطة املخت�صة يف مياه ال�صيد.

- �صفينة ال�صيد: اأي �صفينة مرخ�ص يف اإ�صتخدامها لل�صيد التجاري حل�صاب 

اإحدى ال�صركات.

برقابة  املخت�صة  ال�صلطة  قبل  من  املّكلف  العمل  فريق   : االإنتاج  مراقبة  فريق   -

ومتابعة انتاج كميات االأ�صماك التي يتم �صيدها يف كل رحلة �صيد ب�صفن ال�صركات 

واملوجودة مبخازن ال�صفينة ومايتم اإنزاله من االأ�صماك يف امليناء واإجراء التفتي�ص 

على خمازن ال�صفن للتاأكد من �صحة البيانات الواردة يف تقرير االإنتاج.

مادة  )2(  : تخطر كل �صركة دائرة ال�صوؤون ال�صمكية مبوعد و�صول �صفينة ال�صيد اىل 

امليناء قبل )72( �صاعة من اإنتهاء رحلة ال�صيد.

مادة  )3(  : يجب على ربان �صفينة ال�صيد تقدمي تقرير االإنتاج اإىل ال�صلطة املخت�صة 

عن كل رحلة �صيد م�صجال فيه البينات االآتية:

اأ   - عدد مرات ال�صيد قي كل يوم.

ب - املواقع التي قام بال�صيد فيها وعدد مرات ال�صيد يف كل موقع.

ج - كمية االأ�صماك التي مت �صيدها من كل موقع واأنواعها واأوزانها بغ�ص النظر عن 

طريقة توزيع ح�صة االنتاج اأو اجلهة مل�صتفيدة وذلك دون ا�صتبعاد اأية كمية منها.

د  - قيا�ص واأبعاد و�صعة كل خمزن من املخازن املوجودة ب�صفينة ال�صيد وما 

حتويه من كميات ا�صماك ال�صطح واأنواعها واأحجامها وا�صنافها.

مادة )4(  : يقدم تقرير االإنتاج على النموذج املعد لذلك ، على الوجه االآتي:

- منوذج ) اأ ( يخ�ص�ص الإنتاج اأ�صماك القاع.
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تقرير  يحرر  اأن  ويجب   . ال�صطح  اأ�صماك  الإنتاج  يخ�ص�ص  )ب(  منوذج   -

االإنتاج باإحدى اللغتني العربية اأو االإجنليزية ويوقع من ربان �صفينة ال�صيد 

قبل  ويعتمد من   - ال�صفينة  على ظهر  وجوده  - يف حالة  الوزارة  ومراقب 

مندوب ال�صركة التي تعمل �صفينة ال�صيد حل�صابها ثم ي�صلم اإىل رئي�ص ق�صم 

املراقبة ملراجعته وذلك قبل قيام فريق مراقبة االإنتاج مببا�صرة عمله.

مادة )5(  : تعباأ اأ�صماك القاع يف عبوات )من الكرتون( يرتاوح وزنها بني )20( اإىل )25( 

كيلو جرام للعبوة الواحدة ويبني يف تقريراالإنتاج وزن العبوة من كل �صنف ونوع.

ال�صلطان  ميناء  ال�صيد يف  التي مت �صيدها يف رحلة  االأ�صماك  اإنزال  يتم   : مادة )6(  

قابو�ص اأو يف اأي ميناء اآخر بال�صلطنة حتدده ال�صلطة املخت�صة وذلك حتت 

اإ�صراف ورقابة فريق مراقبة االنتاج ، ويحظر القيام باإنزال االأ�صماك يف 

عر�ص البحر اأو يف خارج امليناء اأو من �صفينة اإىل �صفينة اأخرى.

مادة )7(  : يحدد رئي�ص ق�صم املراقبة -وفقا لظروف العمل- موعد قيام فريق مراقبة 

االإنتاج مببا�صرة عمله.

مادة )8(  : يبا�صر فريق مراقبة االإنتاج عمله وفقا ملا ياأتي:-

اأ  - اأ�صماك القاع :

-  فح�ص عينات من كل �صنف من االأ�صماك التي يجري اإنزالها اإىل امليناء 

العينة  ن�صبة  تقل  ال  بحيث  االإنزال  عملية  اأثناء  متفاوتة  اأوقات  يف  وذلك 

املاأخوذة عن 5٪ من اإجمايل كمية ال�صنف.

-  فتح العبوات ومعاينة االأ�صماك ع�صوائيا للتاأكد من مطابقة النوع وال�صنف 

ملا هو م�صجل خارج العبوة.

-  وزن العينة للتاأكد من مطابقة الوزن الفعلي للوزن امل�صجل خارج العبوة.

-  التاأكد من �صحة اإجمايل عدد العبوات وذلك مبطابقته بالعدد الوارد يف 

تقرير االإنتاج.

-  التاأكد من عدد العبوات يف احلاوية قبل اإقفالها.

ب- اأ�صماك ال�صطح:

 * )الطول  االأ�صماك  حجم  قيا�ص  طريق  عن  ال�صطح  اأ�صماك  كمية  تقدير    -

العر�ص * االإرتفعاع  * 0.5

مادة )9( : حتدد فروق االأوزان على النحو االأتي:-
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اأ  - توؤخذ ن�صبة 5٪ من متو�صط عدد العبوات لتقدير الوزن الكلي لكافة االأنواع 

التي مت �صيدها عدا تلك التي تقل عن )10( عبوات.

ب - ي�صمح بخ�صم كيلو جرام واحد فقط يف كل عبوة ملقابلة وزن العبوة الفارغة 

ون�صبة الرطوبة بعد عملية جتميد االأ�صماك.

الفقرة  املحت�صبة من  القيمة  االأوزان عن  فروق  ن�صبة  تتجاوز  ال  اأن  يجب   - ج 

اأكرب  اأيهما  االإنتاج  تقرير  يف  املذكور  الوزن  اإجمايل  من   ٪10 اأو  االأوىل 

وحت�صب فروق االأوزان وت�صاف اإىل اإجمايل كمية االأ�صماك التي مت �صيدها 

يف رحلة ال�صيد بعد خ�صم ح�صة ال�صركة امل�صرح لها بها، ويجري حت�صيل 

الر�صوم املقررة عليها.

مادة )10(: تلتزم كل �صركة بتوفري العدد املنا�صب من العمال وذلك وفقا ملا يحدده رئي�ص 

فريق مراقبة االإنتاج لكل �صفينة الإجناز اأعمال وزن العبوات وفح�ص العينات.

تتم عملية املناوبة بني فريق مراقبة االإنتاج على النموذج )ز( وذلك بعد  مادة )11(: 

املناوبة  ووقت  تاريخ  به  الفريق مو�صحا  واع�صاء  رئي�ص  عليه من  التوقيع 

وا�صم ال�صركة وال�صفينة ورقم الرحلة وكمية االإنتاج ح�صب تقرير االإنتاج 

وغري ذلك من البيانات الواردة يف النموذج امل�صار اإليه.

مادة )12(: ي�صجل فريق مراقبة االإنتاج بعد اإنتهاء عمله مالحظاته على الوجه االآتي:

- منوذج )ج( بالن�صبة الأ�صماك القاع.

- منوذج )د ( بالن�صبة الأ�صماك ال�صطح الكبرية

-منوذج )هـ( واخلا�صة بتحليل ا�صتمارات مراقبة اإنتاج اأ�صماك القاع، وتر�صل 

النماذج بعد حتريرها اإىل ق�صم املراقبة.

ح�صب  االأوزان  فروق  اإحت�صاب  م�صوؤولية  بالوزارة  املالية  ال�صوؤون  دائرة  تتوىل   :)13( مادة 

النوع وال�صنف ويجري مطابقته على النماذج املعدة من فريق مراقبة االإنتاج.

مادة )14(: ال يجوز مغادرة �صفينة ال�صيد امليناء �صواء كان ذلك لل�صيد اأو لغر�ص ال�صيانة 

مراقبة  فريق  قيام  بعد  اإال  اآخر  �صبب  الأي  اأو  النهائية  املغادرة  اأو  الدورية 

االإنتاج بتفتي�صها وفقا للنموذج )و( على اأن يتم هذا االإجراء مبا�صرة عند 

اإنتهاء �صفينة ال�صيد من اإنزال احلولة حتت اإ�صراف فريق مراقبة االإنتاج.

الالئحة  الثامن من  الف�صل  اأحكام  التنظيم،  �صاأن خمالفة هذا  مادة )15(: تطبق يف 

التنفيذية لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية.



58

KGS
1
2
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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23
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

A1
A3
B
B1
B3
C
C1
C2
D
D1
D2
D3
DR
DS
E
G1
GR
H
J
K1
K2
K3
KF
M
M1
MU
NG
NG1
P
Q1
R
R1
RR
RC
SM
ST
U
U1
V
W
X
I2
L
O
S
CH
CRAB
LOS
BO

Biood snapcr
Rosy sea perch
Barracuda
Grey muild
King fish
Trivially
Yellow tall
Rudder fish
Barred/ spade bream
Braise
Bream
Sea Bream
Barred spade fish
Porgy
Rock  cod/hass
Gill head Gold
Mojarra
Scavenger
Buttertly bream
Croaker
Salmon bass
Silver Croaker
Pufler
Grunt
smooth dog fish
Goat fish
Blotched grunt
Spotted gnini
Porgy
Rabbit fish
Jack mackerel
Jack mackerel
Lndian mackcrcl
Trevally
Ponito
Butter fish
Larged futh flounder
l.cll eve flounder
Indian halibut
Ribbon fish
Flat head
Cuttle fish
European squrd
Octopus
Cuttle
Choco
CRAB
Loose

حمراء

ن�صر

قـد

بياح

كنعد

�صال

حمام

غزالة

فرنكة

فرنكة

كوفرة

كوفرة

م�صط

�صعم

هامور

ظاف

ياده

�صعري

عندق

�صيماهي

�صيماهي نابي

ا�صخلي

بقم

خنائي

جرجور

�صلطان ابراهيم

جنرور

جنرور

طرحة

�صايف

�صيمه

باغة

�صيمة

�صال

�صهوة

زبيدي

�صيمة

وطية

كلب البحر، خبز

فرويل

�صا�صة

حبار

نغر

اخطبوب

حبار

�صيف

قبقوب

ثعبان البحر

CODE
AREA

C/S C/S C/S C/S C/SKGS KGS KGS KGSFISH SPECIES نــوع ال�سمــك

TOTAL

captain sig Inspectors sig:
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

KGS KGS KGS KGS KGS KGS KGSKGS KGS KGS KGS KGS KGS KGS KGS

Dcmarsal

الوقت من:

العربي:

منوذج مرقبة اإنزال اأ�سماك القاع

:.......

اإىل:

منوذج رقم :

تاريخ الرخ�سة : : .........

ال�سركة :

captain sig Inspectors sig:
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:................. 

رقم الرحلة:

ا�ســـــــم ال�سركة:

متو�سط ا�ستمارة رقم:

تاريخ الرحلة )من(:                   )اإىل(:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

45
46
47
48
49
50

A1
A3
B
B1
B3
C
C1
C2
D
D1
D2
D3
DR
DS
E
G1
GR
H
J
K1
K2
K3
KF
M
M1
MU
NG
NG1
P
Q1
R
R1
RR
RC
SM
ST
U
U1
V
W
X
BO

I2
L
O
S
CH
CRAB

Biood snapcr
Rosy sea perch
Barracuda
Grey muild
King fish
Trivially
Yellow tall
Rudder fish
Barred/ spade bream
Braise
Bream
Sea Bream
Barred spade fish
Porgy
Rock  cod/hass
Gill head Gold
Mojarra
Scavenger
Buttertly bream
Croaker
Salmon bass
Silver Croaker
Pufler
Grunt
smooth dog fish
Goat fish
Blotched grunt
Spotted gnini
Porgy
Rabbit fish
Jack mackerel
Jack mackerel
Lndian mackcrcl
Trevally
Ponito
Butter fish
Larged futh flounder
l.cll eve flounder
Indian halibut
Ribbon fish
Flat head

Cuttle fish
European squrd
Octopus
Cuttle
Choco
CRAB

حمراء

ن�صر

قـد

بياح

كنعد

�صال

حمام

غزالة

فرنكة

فرنكة

كوفرة

كوفرة

م�صط

�صعم

هامور

ظاف

ياده

�صعري

عندق

�صيماهي

�صيماهي نابي

ا�صخلي

بقم

خنائي

جرجور

�صلطان ابراهيم

جنرور

جنرور

طرحة

�صايف

�صيمه

باغة

�صيمة

�صال

�صهوة

زبيدي

�صيمة

وطية

كلب البحر، خبز

فردويل

�صا�صة

ثعبان البحر

حبار

نغر

اخطبوب

حبار

�صيف

�صلطعون

CODE

Production D.Weight Sum Throwing TOTAL

C/S C/S C/S C/S C/SKGS KGS KGS KGS KGSFISH SPECIES نــوع ال�سمــك

كمية االإنتاج فروق االأوزان اإجمايل االنتاج كميات اخرى الرمي االجمايل

TOTAL
TOTAL

TOTAL

captain sig Inspectors sig:
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وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

املديرية العامة لتنمية املوارد ال�سمكية

ق�سم مراقبةال�سيد التجاري وال�ساحلي

التاريخ :         /          /                 م

منوذج تفتي�ش �سفن

منوذج ) و (

ا�ســـم ال�سفيــــنة:

املجموع   الـــوزنالعــددالــرمــزالـــــنـــــوعم

املجموع   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

رقم الرتخي�ض:

ال�سركة التابعة لها:

مت تفتي�ص ال�صفينة املذكورة اأعاله وتبني وجود/عدم وجود كمية من االأ�صماك يف خمازنها وذلك ح�صب البيان التايل:

التوقيع فريق التفتي�ص :     

...       - 1

...       - 2

...       - 3

رقم الرحـــــــــــلــة:
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وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

املديرية العامة لتنمية املوارد ال�سمكية

دائرة الرقابة والرتاخي�ص ال�سمكية

ق�سم رقابة ال�سيد التجاري وال�ساحلي

منوذج ح�سر ال�سناديق املنّزلة

منوذج ) ز (

ال�ســـركــــــــة:

ا�ســم ال�سفينة:

تاريخ االنــــــــزال:

رقـــم الرحلـــــــــة:

ا�سم الفريقعدد ال�سناديق�ساعة االنتهاء                                                           �ساعة البدءاال�سم ورقم احلاويةم

املجموع   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

م

م

1

2

3

1

2

3

عدد ال�سالت

رقم ال�سيارة

ا�سم الفريقاملجموع

ا�سم الفريق

عدد ال�سناديق لكل �سلة

عدد ال�سناديق

املجموع الكلي لل�سفينة

املجموع 

الكلي  

املجموع  
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قرار وزاري رقم )2001/7(

ب�صاأن ال�صوابط املنظمة لت�صنيع

وبيع و�صراء وا�صترياد قوارب و�صفن ال�صيد

- ا�صتنادًا اإىل قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر 

باملر�صوم ال�صلطاين رقم )81/53( وتعديالته.

املائية  الرثوة  وحماية  البحري  ال�صيد  لقانون  التنفيذية  الالئحة  واإىل   -

احلية ال�صادر بالقرار الوزاري رقم )94/4( وتعديالتها.

قوارب  وحتديث  تطوير  جمال  يف  الوزارة  وخطط  �صيا�صات  مع  ومتا�صيا   -

املياه  يف  ال�صمكي  للمخزون  االأمثل  لال�صتغالل  �صمانا  ال�صيد  و�صفن 

العمانية، وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة:

تقــــــرر

قوارب  ا�صترياد  اأو  ت�صنيع  واالأفراد  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  على جميع  يحظر   :  )1( مادة 

و�صفن ال�صيد اإال بعد احل�صول على موافقة ال�صلطة املخت�صة ووفقا للموا�صفات 

واملقا�صات التي حتددها.

مادة )2( : ال يجوز لل�صركات واملوؤ�ص�صات واالأفراد بيع قوارب و�صفن ال�صيد الأي �صخ�ص 

بعد ح�صوله  اإال  بال�صلطنة  ال�صيد  ال�صتخدامها يف عمليات  معنوي  اأو  طبيعي 

على موافقة ال�صلطة املخت�صة.

مادة )3( : ي�صرتط على من يرغب يف �صراء قارب اأو �صفينة �صيد ما ياأتي:

اأ    - اأن يكون حا�صال على ترخي�ص مبزاولة مهنة ال�صيد �صاري املفعول.

ب - اأن يكون حا�صال على موافقة ال�صلطة املخت�صة وفقًا للنموذج املعد لذلك.

مادة )4( : ي�صرتط على ال�صياد الذي يرغب يف ا�صتبدال �صفينته اأو قاربه القدمي ما ياأتي:

اأ - اأن يكون مالكا لل�صفينة اأو القارب القدمي.

ب- اأن يكون حا�صال على ترخي�ص مبزاولة مهنة ال�صيد �صاري املقعول.
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يحمل  )ا�صتبداله/ا�صتبدالها(  املطلوب  ال�صفينة  اأو  القارب  يكون  اأن  ج- 

من  �صادر  م�صل�صل  برقم  م�صجلة  ارقام  ولوحة  املفعول  �صاري  ترخي�صا 

ال�صلطة املخت�صة.

مطابق  جديد  قارب  اأو  �صفينة  القدمي  القارب  اأو  بال�صفينة  ي�صتبدل  اأن   - د 

للموا�صفات والقيا�صات املحددة من قبل ال�صلطة املخت�صة.

هـ - اأن يقوم بنقل لوحة االأرقام من ال�صفينة اأو القارب القدمي اإىل ال�صفينة اأو 

القارب اجلديد وذلك بعد الرتخي�ص لدى ال�صلطة املخت�صة.

و - عدم ا�صتخدام ال�صفينة اأو القارب القدمي يف عمليات ال�صيد مرة اأخرى.

مادة )5( : مع عدم االإخالل باأية عقوبة اأ�صد ين�ص عليها قانون اآخر يعاقب كل من يخالف 

احكام هذا القرار بالعقوبة املن�صو�ص عليها باملادة )312( من قانون اجلزاء 

العماين.

مادة )6( : على املعنيني تنفيذ هذا القرار كل فيما يخ�صه.

مادة )7( : ين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من تاريخ ن�صره.

             الدكتور/اأحمد بن خلفان بن حممد الرواحي

          وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

�صدر فـــــي : 26 �صوال 1421هـ

املوافـــــــــق : 21 ينايـــر 2001م
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قرار وزاري رقم 2004/29

ب�صاأن الئحة �صروط وموا�صفات �صيارات نقل 

وت�صويق الرثوة املائية احلية

- ا�ستناداً اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم )81/53( وتعديالته.

- واإىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية 

احلية ال�سادر بالقرار الوزاري رقم )94/4( وتعديالتها.

الوزاري  بالقرار  امل�سدرة  العمانية  االأ�سماك  جودة  �سبط  الئحة  واإىل   -

رقم 98/136.

وزارة  موظفي  بع�ض  بتخويل   2003/35 رقم  العدل  وزير  قرار  واإىل   -

اأحكام  الق�سائية يف تطبيق  ال�سبطية  ال�سمكية �سفة  الزراعة والرثوة 

قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية.

- وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تقــــرر

مادة )1( : يعمل باأحكام الالئحة املرافقة يف �صاأن �صروط وموا�صفات �صيارات نقل وت�صويق 

الرثوة املائية احلية.

مادة )2( : على جميع االأفراد وال�صركات واملوؤ�ص�صات املرخ�ص لها قبل �صدور هذه الالئحة 

با�صتخدام �صيارات نقل وت�صويق الرثوة املائية احلية ت�صحيح اأو�صاعهم وفقا 

الأحكامها خالل مدة ال تتجاوز ثالث �صنوات من تاريخ �صدورها.

مادة )3( : يلغى كل ما يخالف الالئحة املرافقة اأو يتعار�ص مع اأحكامها.

مادة )4( : ين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية ويعمل به من تاريخ ن�صره.

            �سامل بن هالل بن علي اخلليلي

                 وزير الزاعة والرثوة ال�سمكية

�صدر يف : 1425/2/15هـ

املوافـق   : 2004/4/5م
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الئحة �صروط وموا�صفات

�صيارات نقل وت�صويق الرثوة املائية احلية

الف�سل االأول

تعاريف واأحكام عامة

مادة ) 1( : يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات وامل�صطلحات الواردة بها ذات 

املعنى املن�صو�ص عليه يف قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية 

والئحته لتنفيذية، والئحة �صبط جودة االأ�صماك العمانية امل�صدرة، كما يكون 

للكلمات والعبارات االآتية املعنى املحدد قرين كل منها:

- ال�سيارة : مركبة نقل وت�صويق الرثوة املائية احلية.

- احلاوية )ال�سندوق(: جزء ال�صيارة املخ�ص�ص لو�صع الرثوة املائية احلية 

خالل عملية النقل والت�صويق.

ال�صيارات  با�صتخدام  اآخر  اإىل  مكان  من  نقلها   : احلية  املائية  الرثوة  نقل   -

املخ�ص�صة لهذا الغر�ص وي�صمل التحميل والتفريغ من �صفينة 

اأو قارب �صيد اأو �صيارة اإىل احلاوية اأو من مكان التجميع اأو 

التجهيز اإىل االأ�صواق وعمليات الت�صدير واال�صترياد.

مادة )2( : ال يجوز ا�صتخدام ال�صيارات يف نقل وت�صويق الرثوة املائية احلية اإال بعد احل�صول 

على ترخي�ص من ال�صلطة املخت�صة.

مادة )3( : يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص امل�صار اإليه يف املادة ال�صابقة على النموذج 

املعد لهذا الغر�ص، وت�صدر ال�صلطة املخت�صة تراخي�ص �صيارات نقل وت�صويق 

اأو  الرتخي�ص  ملنح  وي�صرتط  الالئحة  هذه  الأحكام  طبقا  احلية  املائية  الرثوة 

جتديده ال�صروط االآتية:

اأ  - اأن تكون ال�صيارة مرخ�صة طبقا لقانون املرور.
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ب - فح�ص احلاوية فنيا من قبل ال�صلطة املخت�صة الإثبات �صالحيتها للغر�ص 

املخ�ص�ص لها )نقل الرثوة املائية احلية(.

ج - تقدمي وثائق ال�صجل التجاري بالن�صبة لل�صركات واملوؤ�ص�صات.

د  - �صداد الر�صوم املقررة.

مادة )4( : لل�صلطة املخت�صة اإلغاء الرتخي�ص بعد اإنذار املرخ�ص له كتابة يف احلاالت االآتية«

اأ  - عدم جتديد الرتخي�ص يف املدة املحددة لذلك.

ب - بيع ال�صيارة اأو تغيري ن�صاطها من قبل املالك.

ج - �صطب ال�صيارة من قبل �صرطة عمان ال�صلطانية.

د  - انتفاء �صرط من �صروط الرتخي�ص.

هـ - ا�صتخدام ال�صيارة املرخ�ص لها بنقل وت�صويق الرثوة املاذية احلية يف غري 

الغر�ص ملرخ�ص لها.

مادة )5( : يجب اأن تكون لدى كل من ال�صائقني والعاملني على ال�صيارة بطاقة �صحية �صارية 

املفعول �صادرة من اجلهات املخت�صة تثبت خلو حاملها من االأمرا�ص املعدية، 

ويتم تقدميها للمخت�صني عند الطلب.

مادة )6( : يجب تثبيت �صندوق لالإ�صعافات االأولية داخل ال�صيارة تتوفر فيه االأدوات واملواد 

الالزمة لالإ�صعافات االأولية ح�صب ما حتدده اجلهات املخت�صة.

مادة )7(: يلتزم املرخ�ص له باالآتي:

اأ  - اإثبات رقم ونوع الرتخي�ص يف مكان بارز على جانبي ال�صيارة باللغة العربية.

ب- تقدمي طلب جتديد الرتخي�ص علىالنموذج املعد لهذا الغر�ص قبل ثالثني 

يوما من انتهاء �صالحيته.

ج - اإبالغ ال�صلطة املخت�صة عند بيع ال�صيارة اأو تغيري ن�صاطها خالل اأ�صبوع من 

تاريخ ذلك الت�صرف.
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الف�سل الثاين 

املوا�سفات الفنية حلاوية ال�سيارة 

املحلية  املائية  الرثوة  ت�صدير  يف  امل�صتخدمة  ال�صيارة  حاوية  تكون  اأن  يجب   :)8( مادة 

الطازجة و املجمدة ذات تربيد اآيل ميكن من التحكم يف درجة حرارة احلاوية.

كما يجب اأن تكون قمرة قيادة ال�صيارة مزودة بجهاز لت�صجيل و مراقبة درجة   

احلرارة داخل احلاوية.

مادة)9(: يجب  اأن تتوفر يف البنية الهيكلية للحاوية املوا�صفات االآتية:

اأ - اأن تكون م�صنوعة من �صفيحتني من احلديد املجلفن و مغطاة بطبقة من 

البال�صتيك ال يقل �صمكه عن 0.50ملم .

الفقرة  يف  اإليهما  امل�صار  ال�صفيحتني  بني  تو�صع  التي  االألواح  تكون  اأن  ب-   

ال�صابقة م�صنوعة من رغوة البوليرثين و م�صغوطة /حمقونة بكثافة ال تقل 

عن 40 كيلوجرام /مرت مكعب و حمكمة ال�صداد ملنع انتقال احلرارة بني 

ال�صفيحني.

ج- اأن ال يقل �صمك األواح البوليرثين للباب و اجلدران عن 100 ملم و لالأر�صية 

و ال�صقف 150 ملم .

الداخل حمكمة  ال�صفائح من جهة  الناجتة عن و�صل  الفوا�صل  تكون  اأن   - د 

االإغالق و مل�صاء و خالية من الزوائد و النتوءات .

هـ- اأن يكون باب احلاوية يف اخللف وحمكم االإغالق ملنع تبادل الهواء، ومزودة 

منعا  املتبادل  الهواء  لتقليل  املت�صلة  ال�صرائط  من  بال�صتيكية   ب�صتارة 

لدخول الغبار و احل�صرات.

و - اأن يكون جدار احلاوية من الداخل الذي يغطي ال�صفئح م�صنوع من مادة 

�صلبة مقاومة لل�صداأ و �صهلة التنظيف و غري نفاذة و حمكمة الفوا�صل.

من  به  م�صموح  مطاطي  دهان  للحاوية  الداخلي  اجلدار  طالء  يكون  اأن    - ز 

اجلهات املخت�صة وال يوؤثر على �صفات املنتج منعا حلدوث تفاعالت م�صرة 

بال�صحة.
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ح- اأن يكون باحلاوية فتحة يتم التحكم بها لت�صريف مياه ذوبان الثلج و مياه 

الغ�صيل.

بطريقة  و حممية  كافية  اإ�صاءة  الداخل  �صقف احلاوية من  يكون يف  اأن   - ط 

�صليمة.

مقاومة  �صلبة  مادة  من  م�صنوعة  اخلارج  من  احلاوية  جدران  تكون  اأن  ي- 

اأو ت�صرب املياه  لظروف الطق�ص و فوا�صلها حممكة االإغالق منعا لدخول 

اإىل األواح البوليرثين.

كما يجب اأن يكون الطالء اخلارجي اأبي�ص اللون و من نوعية جيدة.
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الف�سل الثالث

ال�سروط ال�سحية لنقل الرثوة املائية احلية 

باملاء  و غ�صلها جيدا  الداخل مبادة مطهرة  تعقيم احلاوية من  و  تنظيف  مادة )10(: يجب 

ال�صالح لل�صرب يف كل مرة بعد التفريغ على اأن يتم جتفيفها قبل التحميل، و

 يجب اأن تكون مواد التعقيم و التطهري من النوعية امل�صموح با�صتخدامها مع املواد الغذائية ، 

و اأن يكون مظهر ال�صيارة الداخلي و اخلارجي مب�صتوى جيد من النظافة.

ب�صكل م�صتمر ومنتظم  اآليا  التربيد يف احلاويات املربدة  اأجهزة  ت�صغيل  مادة)11(: يجب 

الرثوة  حتميل  قبل  احلاوية  داخل  املطلوب  للم�صتوى  احلرارة  درجة  خلف�ص 

املائية بوقت كاف.

على  املنتج  لنوع  وفقا  بعده  و  التحميل  اأثناء  درجة احلرارة  ت�صبط  اأن  يجب  مادة )12(: 

القيا�ص االآتي:

اأ - الرثوة املائية اجلمدة 18 درجة مئوية حتت ال�صفر اأو اأقل.

ب- الرثوة املائية الطازجة ما بني �صفر و +5 درجة مئوية .

مادة)13(: مينع منعا باتا اإغالق جهاز التربيد يف احلاوية حتى يتم اإفراغ الرثوة املائية 

احلية منها.

مادة)14(: مع مراعاة حكم الفقرة )ب( يف املادة )12( ي�صرتط لنقل الرثوة املائية احلية 

الطازجة ال�صروط االآتية:

اأ - اأن تكون مو�صوعة يف الثلج و يف �صالل نظيفة و جيدة و م�صنوعة من مادة 

مل�صاء و مقاومة لل�صداأ و غري نفاذة و �صهلة التنظيف و التطهري و بها ثقوب 

لت�صريف املاء الناجت من ذوبان الثلج و م�صرح بها من ال�صلطة املخت�صة.

ب-  اأن يتم و�صع اأ�صماك ال�صطح ال�صغرية و الربيان و ال�صردين يف برميل اأو 

�صناديق بال�صتيكية معدة لهذا الغر�ص يف خليط من املاء والثلج بن�صبة 2:1 

)لكل كيلو �صمك 2 كيلو خليط من الثلج واملاء(.

ذات  االأخرى  االأنواع  و  كاجليذر  الكبرية  ال�صطح  اأ�صماك  و�صع  يتم  اأن  ج-   

االأحجام امل�صابهة على من�صات تو�صع  داخل احلاوية ال يقل ارتفاعها عن 

اأر�صية احلاوية عن 20 �صم و م�صنوعة من مواد مقاومة لل�صداأ ومل�صاء 
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و�صهلة التنظيف ، على اأن يتم و�صع تلك االأ�صماك على املن�صات يف طبقات 

متبادلة من الثلج  بحيث تكون طبقة الثلج هي الطبقة ال�صفلى.

د -  اأن تكون يف احلاوية اأكيا�ص احتياطية من الثلج م�صنوعة بطريقة ال تالم�ص 

اأر�صية احلاوية.

حجم  مع  تتنا�صب  التي  بالكمية  احلية  املائية  الرثوة  اإىل  الثلج  اإ�صافة  يجب  مادة)15(: 

احلمولة و م�صافة الرحلة كلما كان ذلك �صروريا.

مادة)16(: يجب اأن يكون الثلج امل�صتخدم يف حفظ الرثوة املائية احلية الطازج من م�صدر 

م�صمون اجلودة و �صالح لال�صتهالك الب�صري.

مادة  من  امل�صنوعة  احلية  املائية  الرثوة  تداول  �صناديق  يجوزا�صتخدام  ال  مادة)17(: 

)البولي�صريين(”الفلني” اإال ملرة واحدة فقط.

ب�صبب  تلفها  و  تلوثها  متنع  بطريقة  املجففة  احلية  املائية  الرثوة  نقل  يجب   :)18( مادة 

الهواء ، ال�صم�ص ، الغبار ، احل�صرات ، الطيور ، احليوانات ، احلرارة املفرطة ، 

الرطوبة ، االأو�صاخ و امللوثات االأخرى  و ذلك بتغليفها مبواد ميكن ا�صتخدامها 

مع املواد الغذائية اأو يف �صناديق معدة لهذا الغر�ص.

م�صموح  مواد  من  م�صنوعة  احلية  املائية  الرثوة  تغليف  مواد  تكون  اأن  يجب  مادة)19(: 

ا�صتخدامها مع املواد الغذائية .

�صبط  و  رقابة  �صالحية  الق�صائية  ال�صبطية  �صفة  املخولني  للموظفني  يكون  مادة)20(: 

خمالفات اأحكام هذه الالئحة و اتخاذ اأي من االإجراءات االآتية :

اأ - تفتي�ص �صيارات نقل و ت�صويق اثروة املائية احلية للتاأكد من �صالحية احلاوية 

و مطابقتها لل�صروط و املوا�صفات املحددة يف هذه الالئحة .

ب- اأخذ عينات من الرثوة املائية احلية املنقولة الإجراء الفح�ص عليها .

ج- اإعدام الرثوة املائية الفا�صدة.

د - �صحب ترخي�ص ال�صيارة و وقف املخالف عن مزاولة ن�صاطه ملدة اأق�صاها 

اإذا انق�صت املدة  اإلغاء الرتخي�ص  ، و يجوز  اأ�صباب املخالفة  �صهر الإزالة 

دون اإزالة املخالفة.
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- ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري و حماية الرثوة املائية احلية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/53 و تعديالته، 

- و اإىل الالئحة التنفيذية لقانون  ال�سيد البحري و حماية الرثوة املائية 

احلية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 94/4 و تعديالته،

ت   /م  ت-3025  مالية/   : رقم  بكتابها  املالية  وزارة  موافقة  واإىل   -

د/1040/3/6 بتاريخ 2001/10/7،

- و بناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة 

تــــقــــرر

مادة )1(: يعمل ب�صاأن تنظيم ال�صعاب ال�صناعية )ال�صدود( باأحكام الالئحة املرفقة.

ت�صحيح  القرار  هذا  �صدور  قبل  القائمة  ال�صدود  اأ�صحاب  ال�صيادين  على   :)2( مادة 

اأو�صاعهم طبقا الأحكام هذه الالئحة خالل �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صر القرار.

مادة)3(:  يلغى كل ما يخالف اأو يتعار�ص مع اأحكام هذه الالئحة.

مادة)4(:  ين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية ، و يعمل به من تاريخ ن�صره.

            �سامل بن هالل بن علي اخلليلي

                 وزير الزاعة والرثوة ال�سمكية

�صدر يف : 1425/7/8هـ

املوافـق   : 2004/8/24م

قرار وزاري رقم 2004/55

ب�صاأن الئحة تنظيم اأن�صاء ال�صعاب ال�صناعية )ال�صدود(
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الئحة تنظيم اإن�صاء ال�صعاب 

ال�صناعية )ال�صدود(

مادة)1(: يق�صد يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة بالكلمات و العبارات التالية املعنى املو�صح 

قرين كل منها مامل يقت�ص �صياق الن�ص خالف ذلك.

ال�صيادون  يقيمها  والتي  بال�صخرة  املعروفة  ال�صناعية  ال�صعاب  ال�سدود:   -  

احلرفيون بهدف جتميع االأ�صماك و �صيدها يف مواقع حمددة.

- منطقة ال�سدود : املواقع ال�صاحلة الإن�صاء ال�صدود و التي توافق عليها ال�صلطة املخت�صة .  

- مواد ال�سدود: ال�صخور و احلجارة  و الطابوق و الهياكل اخلر�صانية باالأحجام   

التي حتددها ال�صلطة املخت�صة.

- ترخي�ض ال�سد: الرتخي�ص الذي متنحه ال�صلطه طبقا للمادة)7( من هذه   

الالئحة الإن�صاء ال�صد و جتديده .

مادة)2(: ال يجوز اإن�صاء ال�صد اإال بعداحل�صول على ترخي�ص من ال�صلطة املخت�صة طبقا 

الأحكام هذه الالئحة ، وعلى كل من ميلك �صدًا قبل �صدور هذه الالئحة اإخطار 

على  للح�صول  بطلب  والتقدم  وموا�صفاته  مبوقعه  كتابة  املخت�صة  ال�صلطة 

الرتخي�ص الالزم و ذلك خالل �صهر واحد من تاريخ العمل بهذه الالئحة .

مادة)3( : يقدم طلب احل�صول على ترخي�ص اإن�صاء ال�صدود اإىل ال�صلطة املخت�صة على 

النموذج املعد لهذا الغر�ص.

مادة)4(:  يجب اأن تتوافر ال�صروط التالية للح�صول على ترخي�ص اإن�صاء �صد:

اأ -  اأن يكون مقدم الطلب �صيادا حا�صاًل على ترخي�ص مبزاولة مهنة ال�صيد 

�صاري املفعول.

ب- اأن يكون ال�صياد مالكا لقارب �صيد ترخي�صه �صاري املفعول.

ج- اأن ت�صمح �صنن ال�صيد يف الوالية باإن�صاء ال�صد.

مادة)5(:  تتوىل ال�صلطة املخت�صة درا�صة الطلب الوارد يف املادة ال�صابقة فاإذا تبني لها اأنه 

م�صتوف ال�صروط املحددة يف هذه الالئحة تتخذ االإجراءات التالية :

اأ - معاينة املوقع للتاأكد من املعلومات الواردة يف الطلب.
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ب-  اإ�صدار موافقة مبدئية �صاحلة ملدة �صهر الإن�صاء ال�صد و حتديد موا�صفاته.

ج-  متابعة تنفيذ عمليات اإن�صاء ال�صد طبقا للموا�صفات و ال�صررط امل�صار اإليها.

د - اإ�صدار و ت�صجيل الرتخي�ص يف ال�صجل اخلا�ص بذلك.

مادة)6(: لل�صلطة املخت�صة رف�ص الطلب اإذا مل يكن م�صتوفيا لل�صروط املن�صو�ص عليها يف 

هذه الالئحة و يجوز لها منح مقدم الطلب مهلة زمنية ال جتاوز �صهرا ال�صتيفاء 

ال�صروط املقررة. 

مادة)7(: على �صاحب الرتخي�ص التقيد بال�صروط التالية : 

اأ -  اأن تكون املواد امل�صتخدمة م�صموحا بها يف اإن�صاء ال�صد.

ب-  اأال تزيد قاعدة ال�صد على ثالثني مرت مربع.

ج- اأن يكون موقع ال�صد على م�صافة ال تقل عن األفي مرت عن ال�صاطئ و يف عمق 

يرتاوح بني خم�صة ع�صر و خم�صة و اأربعني مرتًا.

د -  اأال تقل امل�صافة بني كل �صد و اآخر عن خم�صمائة مرت يف جميع االجتاهات.

هـ اأن ي�صتمل ال�صد على عالمات عائمة حتدد موقع ال�صد و تعك�ص ال�صوء ل�صمان 

�صالمة املالحة البحرية.

و -  اأال يزيد ارتفاع ال�صد على ثلث العمق املقام فيه.

قبل  من  معاينته  و  ال�صد  ت�صييد  اكتمال  بعد  النهائي  الرتخي�ص  اإ�صدار  يتم  مادة)8(: 

املخت�صني و التاأكد من مطابقة ال�صد للموا�صفات املقررة.

انتهاء  تاريخ  من  �صهر  خالل  يجدد  و  �صنوات  خم�ص  الرتخي�ص  مدة  تكون  مادة)9(: 

�صالحيته.

مادة)10( : يف حال خمالفة ال�صد للموا�صفات املحددة يف هذه الالئحة ، يجوز لل�صلطة 

املخت�صة اإلغاء الرتخي�ص و اإلزام �صاحب ال�صد باإزالته على نفقته اخلا�صة. 

مادة)11(: لل�صلطة املخت�صة حتديد العدد امل�صموح به من ال�صدود لكل �صياد ح�صبما تراه 

مالئما لظروف كل منطقة من مناطق ال�صيد.

�صاحب  وعلى  املخت�صة  ال�صلطة  قبل  من  ال�صدود  اإن�صاء  مواقع  حتديد  يتم   :)12( مادة 

الرتخي�ص التقيد باإن�صاء ال�صد يف املوقع املحدد ووفقا الإحداثيات ال�صد املحددة 

من ال�صلطة املخت�صة.

مادة)13(: يحظر يف اإن�صاء ال�صدود ا�صتخدام املواد التي توؤدي اإىل تلوث البيئة البحرية 
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املواد  ب�صفة خا�صة  و  البحرية  املالحة  تعيق حرية  اأو  املائية  بالرثوة  ت�صر  اأو 

التالية:

اأ - ا�صطوانات الغاز

ب- االأ�صالك ال�صائكة

ج- الهياكل املعدنية و املحركات و الرباميل و القوارب و ال�صفن القدمية.

ــواد   وامل الزجاجية  ــيــاف  واالأل ــيــات  واالآل للمركبات  املطاطية  االإطــــارات   - د 

البال�صتيكية.

اأو بدون مقابل  بالتنازل مبقابل  الت�صرف فيه  ال�صد  مادة)14(: يحق ل�صاحب ترخي�ص 

ب�صرط ا�صتيفاء ال�صروط التالية:

اأ - موافقة ال�صلطة املخت�صة على التنازل.

هذه  الأحكام  طبقا  الرتخي�ص  على  للح�صول  موؤهاًل  له  املتنازل  يكون  اأن  ب- 

الالئحة.

من  واحد  �صهر  خالل  املخت�صة  ال�صلطة  اإىل  التنازل  من  ن�صخة  وت�صلم   

�صدوره لتعديل ال�صجل.

مادة)15(: يف حالة وفاة �صاحب الرتخي�ص يخطر الورثة ال�صلطة املخت�صة كتابة بالوفاة 

و با�صم وكيل الورثة امل�صوؤول اأمامها و ذلك خالل �صهر من تاريخ الوفاة ، كما 

يتعني عليهم التنازل ل�صخ�ص من بينهم اأو من غريهم يف خالل ثالثة اأ�صهر 

من تاريخ الوفاة وذلك بعد موافقة ال�صلطة املخت�صة و اإال مت اإلغاء الرتخي�ص.

مادة)16(: حتدد الر�صوم التالية مقابل اخلدمات املبينة اأمام كل منها:

  

الرتخي�ص يف حالة عدم  الإلغاء  املخت�صة  ال�صلطة  اإخطار  ال�صد  مادة)17(: على �صاحب 

رغبته يف ا�صتغالل ال�صد.                        

 اخلدمـــــــــــــــــــــــــــــــة

اإ�صدار املوافقة املبدئــــــــــــية

اإ�صدار اأو جتديد ترخي�ص ال�صد

اإ�صدار اإحداثيـــــــــــات ال�صــد

الر�ســــــــــــــــــــــــــم

ريال عمـــاين واحــــــد

خم�صة رياالت عمانية

خم�صة رياالت عمانية
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قرار وزاري رقم 2004/64

باإ�صدار الئحة اإدارة مواينء ال�صيد البحري

- ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/53 وتعديالته.

- واإىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية 

احلية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 94/4 وتعديالتها.

بالقرار  ال�سادرة  امل�سدرة  العمانية  االأ�سماك  جودة  �سبط  الئحة  واإىل   -

الوزاري رقم 98/136، 

- وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تقـــــــــــــــرر

مادة )1(:  يعمل يف �صاأن اإدارة مواينء ال�صيد البحري باأحكام الالئحة املرافقة.

مادة )2(:  يلغى كل ما يخالف الالئحة املرافقة اأو يتعار�ص مع اأحكامها.

مادة )3(:  ين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية ويعمل به من تاريخ ن�صره.

                        �سامل بن هالل بن علي اخلليلي

            وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

�صدر يف: 13/ 8/ 1425هـ  

املوافق: 2004/9/28م
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 الف�سل االأول

التعريف واالأحكام العامة

املعنى  ذات  فيها  الواردة  للكلمات  يكون  الالئحة  هذه  اأحكام  تطبيق  يف  مادة)1(: 

املن�صو�ص عليه يف قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية والئحة 

املعنى  االتية  للكلمات  يكون  كما  امل�صدرة،  العمانية  االأ�صماك  جودة  �صبط 

املحدد قرين كل منها:

- اإدارة امليناء: اجلهة املكلفة باإدارة ميناء ال�صيد البحري.

مليناء  اليومية  االإدارة  على  االإ�صراف  امل�صوؤول عن  املوظف  امليناء:  - م�سرف 

ال�شيد البحري.

البحري  ال�صيد  تهيئته لر�صو �صفن  تتم  كل مكان  البحري:  ال�سيد  - ميناء 

للقيام  اأو  البحري  ال�صيد  منتجات  وانزال  لالحتماء 

وت�صرف  ال�صيد  ل�صفن  وال�صيانة  االإ�صالح  بعمليات 

الوزارة. كما ي�صمل قناة الدخول واملمر واالأحوا�ص  عليه 

من  املحددة  واملنطقة  البحرية  والعالمات  واملرا�صي 

الياب�صة املت�صلة باالأحوا�ص وكافة املن�صاآت بامليناء.

- معدات امليناء: التجهيزات واملعدات املرتبطة بن�صاط امليناء.

اأو عاطلة عن العمل  اأو �صفينة ال تقوم بالن�صاط  - �سفينة مهملة: كل قارب 

مرتوكة من قبل مالكها اأو جمهزها اأو ربانها بامليناء.

- ال�سفن غري املعدة لل�سيد: كل �صفينة اأو قارب ال ي�صتخدم لل�صيد البحري.

مادة )2(: تكون مهام ميناء ال�صيد البحري توفري �صالمة الر�صو االآمن ل�صفن وقوارب ال�صيد 

البحري، وتقدمي الت�صهيالت واخلدمات االأخرى املرتبطة بن�صاط ال�صيد.

مادة )3(: ت�صكل بقرار من الوزير جلنة ا�صت�صارية بكل ميناء �صيد بحري برئا�صة ممثل 

الوزارة وع�صوية ممثل لكل من:

اأ -  مكتب الوايل بالوالية.

ب- البلدية املخت�صة.

ج- �صرطة عمان ال�صلطانية.
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ج-  جلنة �صنن البحر بالوالية )عن ال�صيادين(.

هـ- امل�صرف على امليناء ويكون مقررا للجنة.

  تعقد اللجنة اأربع اجتماعات  يف ال�صنة على االأقل بدعوة من رئي�صها وله 

اأن يكون له �صوت  دعوة من يراه منا�صبا حل�صور اجتماعات اللجنة دون 

معدود.

مادة)4(: تخت�ص اللجنة باالآتي:

اأ - تقدمي امل�صورة وامل�صاعدة الالزمة مل�صرف امليناء الآداء مهامة وم�صوؤولياته.

ب- تقدمي املقرتحات واحللول املنا�صبة للم�صاكل واملعوقات التي تعرت�ص �صري 

العمل بامليناء.

التو�صيات  وتقدمي  البحري  ال�صيد  مواينء  يف  اال�صتثمار  طلبات  درا�صة  ج- 

ب�صاأنها.

د - اإبداء الراأي يف مقرتحات تطوير امليناء.

وال�صيادين من خالل معاجلة  امليناء  اإدارة  بني  التن�صيقي  بالدور  القيام  هـ- 

م�صاكلهم املتعلقة با�صتخدام امليناء.

امليناء على  اأو معدات مو�صوعة يف  اأدوات  اأي  تقع م�صوؤولية حرا�صة وحفظ  مادة )5(: 

مالكها وال تتحمل اإدارة  امليناء اأية م�صوؤولية اجتاهها.

مادة )6(: يجب على اأية جهة خمت�صة قامت بحجز اأية �صفينة واإدخالها ميناء ال�صيد 

تاريخ  من  اأ�صهر  �صتة  تتجاوز  ال  فرتة  خالل  امليناء  من  اإجالئها  البحري 

حجزها. ويف حالة غرق ال�صفينة داخل امليناء، على تلك اجلهة انت�صالها على 

نفقتها.

مادة )7(: يحظر و�صع �صباك ومعدات واأدوات ال�صيد يف غري االأماكن املخ�ص�صة لها 

داخل امليناء، ويف حالة عدم االإلتزام بذلك يحق مل�صرف امليناء اإزالتها على 

نفقة �صاحبها.

مادة )8(: يحظر ممار�صة ال�صباحة وال�صيد والريا�صة املائية مبواينء ال�صيد البحري 

ثقافية  اأو  ريا�صية  حفالت  بتنظيم  املتعلقة  املنا�صبات  ذلك  من  وي�صتثني 

ب�صرط احل�صول على الرتخي�ص الالزم من اإدارة امليناء.

مادة )9(: يلتزم كل من اأحدث �صررا بامليناء باإ�صالح ذلك ال�صرر خالل مدة ال تزيد 
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املدة  يقم بذلك خالل هذه  فاإذا مل  امليناء،  اإدارة  اإ�صراف  �صهر حتت  على 

فاالإدارة امليناء القيام بذلك على نفقته.

مادة)10(: يلتزم كل �صاحب ن�صاط بامليناء با�صتخراج بطاقة دخول امليناء له وللعاملني 

معه، وت�صدر البطاقة من اإدارة امليناء، وتكون �صاحلة ملدة �صنة.

اأو خروج املركبات واالأفراد من واإىل امليناء من غري االأبواب  مادة)11(: يحظر دخول 

املخ�ص�صة لذلك.

وتنفيذ  باتباع  امليناء  بدخول  لهم  امل�صرح  واالأفراد  العاملني  جميع  يلتزم   :)12( مادة 

اأية  عن  االإبالغ  وعليهم  امليناء  اإدارة  من  ال�صادرة  واالإر�صادات  التعليمات 

خمالفات لنظام العمل بامليناء.

مادة )13(: يكون تداول الرثوة املائية احلية داخل امليناء طبقا للنظم املقررة يف هذا 

ال�صاأن وال�صروط االآتية:

اأ - بيع و�صراء الرثوة املائية احلية ح�صب النظم الت�صويقية املتبعة داخل امليناء.

.)HACCP( ب- تطبيق نظام �صبط جودة االأ�صماك ونظام

ج- تطبيق ال�صروط املعتمدة حلفظ ونقل الرثوة املائية احلية.

د - االحتفاظ ب�صجالت تداول الرثوة املائية احلية واإبرازها للمخت�صني عند 

الطلب.
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الف�سل الثاين

حماية مواينء ال�سيد البحري

مادة )14(: يحظر يف مواينء ال�صيد البحري القيام باأي من االأعمال االآتية:

اأ - اإ�صعال النار يف اأي موقع داخل امليناء والأي غر�ص كان اإال مبوافقة كتابية من امل�صرف 

على امليناء والذي يقرر االحتياطات والتدابري الواجب اتخاذها عند ال�صرورة.

قابلة  تكون  امليناء  يف  اأو  ال�صيد  �صفن  منت  على  خطرة  مادة  اأية  حيازة  ب- 

واملحروقات  والوقود  النجدة  لطلب  تخ�ص�ص  التي  تلك  غري  لال�صتعال 

ال�صرورية لن�صاطها.

ج- التدخني اأو ا�صتعال النار على منت ال�صفينة منذ دخولها اإىل امليناء وحتى خروجها.

اأو  البيئة  ب�صالمة  اأو م�صرة  اأو مواد خطرة  اأوحمروقات  اإلقاء مياه ملوثة  د - 

اإلقاء االأتربة والف�صالت.

هـ- تنظيف ال�صباك من العوالق ورمي االأ�صماك وخمالفاتها بالقناة اأو بحو�ص امليناء.

و - �صكب اأو طرح خملفات ال�صفن يف غري احلاويات املخ�ص�صة لهذا الغر�ص 

وباالأ�صلوب الذي تقرره اإدارة امليناء.

ز - تخزين املواد املتعفنة اأو امل�صرة بال�صحة العامة.

ح- و�صع اأو ت�صييد املواد الثابتة داخل امليناء مثل االأعمدة االأ�صمنتية ومرابط القوارب.

ط- القيام باأي عمل ينتج عنه انبعاث غازات ملوثة للهواء.

    ويف حالة املخالفة تتوىل اإدارة امليناء اإزالتها على نفقة املخالف.

مادة )15(: يحظر على اأي م�صتخدم للميناء اإجراء اأي تعديالت اأو تغيريات على من�صاآت 

ومعدات امليناء اإال بعد احل�صول على موافقة كتابية من اإدارة امليناء.

مادة )16(: يحظر على الربان ربط �صفينته باأية اإ�صارات مالحية اأو اأج�صام عائمة اأو 

ثابتة غري خم�ص�صة لهذا الغر�ص. ويجب عليه اإبالغ اإدارة امليناء يف خالل 

مدة التزيد على اأربع وع�صرين �صاعة عن اأي خلل يالحظه يف هذه االإ�صارات.

مادة )17(: يلتزم ربان ال�صفينة بعد االنتهاء من عملية اإنزال االأ�صماك بتنظيف امل�صاحة امل�صتخدمة 

من الر�صيف وجمع بقايا االأ�صماك يف اأكيا�ص ف�صالت وتنظيف تلك امل�صاحة باملاء.

مادة )18(: يحظر على �صيارات نقل وت�صويق االأ�صماك التخل�ص من املياه املوجودة داخل 

�صندوق نقل االأ�صماك اأو تنظيفه اإال يف االأماكن املخ�ص�صة لذلك بامليناء، 

وذلك اأثناء تواجدها يف امليناء.
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الف�سل الثالث

تنظيم حركة ور�سو �سفن ال�سيد

مادة )19(: ي�صمح بدخول ور�صو �صفن ال�صيد بامليناء يف حدود االأماكن املتوفرة، ويف 

حالة عدم وجود اأماكن �صاغرة ي�صمح باالإر�صاء املتعدد.

مادة )20(: يلتزم مالك ال�صفينة  اأو من ينوب عنه بتقدمي الوثائق الر�صمية متى طلب 

منه ذلك املخت�صون من موظفي الوزارة.

مادة )21(: ي�صرتط لدخول ور�صو �صفن ال�صيد ما يلي:

اأ - اأن تكون ال�صفينة حا�صلة على ترخي�ص �صيد �صاري املفعول.

ب- اأن يحمل العاملني على منت ال�صفينة تراخي�ص �صارية املفعول مبزاولة مهنة 

ال�شيد.

ج- اأن تكون لوحات االأرقام املعتمدة من الوزارة مثبتة يف مكان بارز على جانبي 

�صفينة ال�صيد.

د - اأن تكون ال�صفينة يف حالة ح�صنة من حيث ال�صيانة والعوم وال�صالمة.

هـ- توفري اأدوات ومعدات ال�صالمة البحرية على ظهر ال�صفينة يف كل االأوقات.

مادة )22(: تلتزم �صفن ال�صيد الدخول واخلروج من واإىل امليناء عرب املمرات املحددة 

حلركة مرور ال�صفن.

االإنزال يف  االأ�صماك مبغادرة ر�صيف  الإنزال  الرا�صية  ال�صيد  �صفن  تلتزم  مادة )23(: 

اأ�صرع وقت ممكن. ويجوز مل�صرف امليناء التدخل عند ال�صرورة.

مادة )24(: يحظر القيام باأعمال �صيانة ال�صفن اأو املحركات داخل امليناء اإال يف االأماكن 

املخ�ص�صة لهذا الغر�ص.

اإلقاء املر�صاة يف  اأو  لل�صيد  باأية عمليات  القيام  مادة )25(: يحظر على �صفن ال�صيد 

حو�ص امليناء اأو يف املمرات البحرية املحددة حلركة دخول وخروج ال�صفن اأو 

بقناة امليناء اأو يف اأي مكان من �صاأنه اأن يعطل اأو يوؤثر على �صالمة املالحة 

وي�صتثني من ذلك اإلقاء املر�صاة يف احلاالت الطارئة على اأن ي�صتخدم ربان 

ورفع  بذلك  امليناء  اإدارة  واإخطار  املنا�صبة  التحذيرية  االإ�صارات  ال�صفينة 

املر�صاة فور زوال ال�صبب.

امليناء  من  اخلروج  اأو  الدخول  مبناورة  قيامه  اأثناء  ال�صفينة  ربان  يلتزم   :)26( مادة 

باتخاذ االحتياطات الالزمة وفقا لالأنظمة املالحية املقررة.
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الف�سل الرابع

ال�سفن غري املعدة لل�سيد

مادة )27(: ال يجوز لغري �صفن ال�صيد العمانية ا�صتخدام مواينء ال�صيد البحري ويجوز 

ا�صتثناء الأية �صفينة دخول امليناء اأو ا�صتخدامها بعد احل�صول على ت�صريح 

اأو اإذن بذلك. وي�صرتط للح�صول على الت�صريح اأو االإذن بتقدمي طلب اإىل 

اإدارة امليناء م�صتوفيا البيانات االآتية:

اأ - ا�صم وعنوان مالك ال�صفينة اأو ربانها.

ب- موا�صفات ال�صفينة.

ج- ا�صم وعنوان ال�صخ�ص املكلف باحلرا�صة.

د - تاريخ الدخول واملغادرة.

مادة )28(: يقدم طلب الت�صريح با�صتخدام امليناء اإىل اإدارة امليناء كتابة وعلى ربان 

ر�صو  فور  االإدارة  لدى  ال�صفينة  وثائق  من  ن�صخة  اإيداع  مالكها  اأو  ال�صفينة 

�صفينته بها.

مادة )29(: يكون طلب االإذن بالدخول اإىل امليناء يف احلاالت الطارئة ويقدم باأية و�صيلة 

ممكنة، وي�صدر االإذن من م�صرف امليناء وتنتهي مدته بانتهاء ال�صبب.

ر�صو  اأماكن  وجود  حالة  يف  اإال  امليناء  با�صتخدام  الت�صريح  منح  يجوز  ال   :)30( مادة 

�صاغرة ويلتزم ربان ال�صفينة باملكان املحدد له بالر�صو.

الغر�ص  لهذا  املعد  ال�صجل  االإذن يف  اأو  الت�صريح  بقيد  امليناء  اإدارة  تقوم  مادة )31(: 

مت�صمنا تاريخ دخول ومغادرة ال�صفينة.

مادة)32(: تلتزم ال�صفينة امل�صرح اأو املاأذون لها مبغادرة امليناء فور انتهاء املدة املحددة 

يف الت�صريح اأو زوال �صبب االإذن.

الالئحة  هذه  اأحكام  امليناء  با�صتخدام  لها  امل�صرح  ال�صفن  على  ت�صري   :)33( مادة 

والتعليمات ال�صادرة من م�صرف امليناء واإدارتها.

مادة )34(: يحظر على ال�صفن املاأذون لها بالدخول اإىل امليناء القيام باأي من االأفعال 

املحظورة وفقا لهذه الالئحة اأو مبا ي�صر بامليناء اأو يخل بح�صن ا�صتخدامه.
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الف�سل اخلام�ش

اخت�سا�سات اإدارة ميناء ال�سيد البحري

مادة )35(: تتوىل اإدارة امليناء تنظيم دخول وخروج �صفن ال�صيد من واإىل امليناء. ولها 

اأن ترف�ص دخول اأو بقاء ال�صفن التي من �صاأنها اأن مت�ص ب�صالمة امليناء اأو 

التي تخل بح�صن ا�صتخدامه.

و�صد  ال�صفن  بر�صو  املتعلقة  العمليات  جميع  مراقبة  امليناء  م�صرف  يتوىل   :)36( مادة 

رباطها اإىل الر�صيف، وتنظيم ومراقبة دخول وجتول االأ�صخا�ص واملركبات 

وحتديد  امليناء  يف  البحرية  ال�صالمة  قواعد  وتطبيق  امليناء  داخل  واالآليات 

اأماكن الر�صو.

مادة )37(: ت�صدر اإدارة امليناء التعليمات واالإر�صادات التي حتدد حالة االأعماق وظروف 

املالحة اليومية  يف امليناء.

مادة )38(: يف حالة وجود �صفينة مهملة اأو غارقة داخل امليناء تكلف اإدارة امليناء مالكها 

اأو ربانها كتابة اأو باالإعالن يف ال�صحف بانت�صال ال�صفينة ونقلها خارج امليناء 

خالل املدة التي حتددها االإدارة، فاإذا اأخل بذلك تتخذ االإدارة االإجراءات 

الالزمة على نفقة اأي منهما.

اخلدمات  وتوفري  بتقدمي  بامليناء  اال�صتثمارية  االأن�صطة  اأ�صحاب  يلتزم   :)39( مادة 

املطلوبة من كل م�صروع ح�صب االأنظمة التي تقررها اإدارة امليناء.

لل�صيد  اإبحارهم  بوقت  امليناء  م�صرف  باإخطار  ال�صيادين  جميع  يلتزم   :)40( مادة 

ت�صجيل  امليناء  م�صرف  وعلى  املتوقع،  ال�صيد  وموقع  للعودة  املتوقع  والوقت 

تلك البيانات يف �صجل يومي معد لهذا الغر�ص.

مادة )41(: تتوىل اإدارة امليناء التن�صيق مع اجلهات املخت�صة الإحاطة ال�صيادين بن�صرة 

يومية عن حالة البحر و�صرعة الرياح، وكذلك يف حالة ح�صول تلوث بحري 

داخل امليناء، وذلك التخاذ التدابري الالزمة.

االأ�صماك  جودة  �صبط  الئحة  اأحكام  تطبيق  متابعة  امليناء  اإدارة  تتوىل   :)42( مادة 

العمانية و�صروط وموا�صفات �صيارات نقل وت�صويق االأ�صماك وفقا لالأن�صطة 

املوجودة يف امليناء بالتن�صيق مع الدوائر املخت�صة.
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البيانات  باأخذ  املخت�صني  االإح�صاء  موظفي  بوا�صطة  امليناء  اإدارة   تقوم  مادة)43(: 

على  ويجب  الغر�ص  لهذا  املعد  ال�صمكي  االإح�صاء  برامج  وفق  االإح�صائية 

البيانات  وتقدمي  التعاون  امليناء  داخل  االأن�صطة  خمتلف  يف  العاملني  جميع 

االإح�صائية املطلوبة.

الرقابة  باأعمال  القيام  املخت�صة  ال�صلطة  حتددهم  الذين  امليناء  ملراقبي   :)44( مادة 

املائية  الرثوة  وحماية  البحري  ال�صيد  قانون  اأحكام  تنفيذ  ملتابعة  بامليناء 

ال�صلطة املخت�صة  اأو قرارات ت�صدرها  لوائح  واأية  التنفيذية  احلية والئحته 

ولهم على وجه اخل�صو�ص ال�صالحيات االآتية:

و�صفن  قوارب  وتراخي�ص  ال�صيد  مهنة  مزاولة  تراخي�ص  على  االطالع   - اأ 

ال�صيد للتاأكد من جتديدها و�صالحيتها.

املرقمة على جانبي  اللوحات  وتثبيت  بو�صع  ال�صيادين  التزام  التاأكد من  ب- 

�صفينة ال�صيد.

ج- دخول �صفينة ال�صيد للتاأكد من توفري معدات واأدوات ال�صالمة البحرية.

د - فح�ص �صفينة ال�صيد واأدوات ال�صيد للتاأكد من عدم وجود �صباك حمظور 

والتحفظ عليها ح�صب  القانونية ل�صبطها  االإجراءات  واتخاذ  بها  ال�صيد 

االإجراءات املقررة.

هـ- الرقابة على قوارب و�صفن ال�صيد احلريف للتاأكد من عدم ا�صتخدام عمالة 

وافدة.

و - االطالع على تراخي�ص �صيارات نقل وت�صويق االأ�صماك للتاأكد من �صالحية 

الرتخي�ص و�صالحية �صندوق حفظ االأ�صماك ومطابقته لل�صروط املقررة.

ز - فح�ص �صيارات نقل االأ�صماك وخمازن التربيد للتاأكد من االأ�صماك التي 

يحظر �صيدها وتداولها خالل فرتة حمددة من ال�صنة.

ح- حترير املخالفات التي يتم �صبطها وفقا لالإجراءات القانونية املقررة.

مادة )45(: يحظر على م�صرف امليناء ال�صماح الأي �صخ�ص بدخول امليناء بعد الوقت املحدد 

من قبل االإدارة اإال بعد اإبراز ما يثبت الهوية التي ت�صمح له بالدخول يف الوقت 

امل�صار اإليه، وذلك باإحدى الوثائق االآتية:

بالن�صبة  وذلك  البحري  ال�صيد  مهنة  مبزاولة  املفعول  �صاري  ترخي�ص   - اأ 



91

لل�صيادين احلرفيني.

الأ�صحاب  بالن�صبة  وذلك  االأ�صماك  وت�صويق  بنقل  املفعول  �صاري  ترخي�ص  ب- 

�صيارات نقل وت�صويق االأ�صماك.

االأخرى  االأن�صطة  للعاملني يف  بالن�صبة  املفعول  امليناء �صارية  ج- بطاقة دخول 

املرتبطة بامليناء.

الذين  احلكومية  للجهات  التابعني  واالأ�صخا�ص  ال�صيارات  ذلك  من  وي�صتثنى   

تتطلب طبيعة عملهم بذلك.

مادة )46(: مل�صرف امليناء يف حالة حدوث حاالت طارئة اأن يقرر منع الدخول اأو اخلروج 

من واإىل امليناء اإىل حني زوال االأ�صباب الطارئة، واإجراء التن�صيق الالزم مع 

اجلهات املخت�صة اإذا ا�صتدعى االأمر ذلك.

مادة )47(: يلتزم �صاحب حمطة تعبئة الوقود بامليناء باالآتي:

اأ  - تاأمني توفري الوقود والزيوت املطلوبة لت�صغيل �صفن ال�صيد يف جميع االأوقات 

ح�صب االأ�صعار ال�صارية يف الوالية.

ب- �صمان نظافة املحطة و�صالمة ت�صغيلها وتوفري و�صائل ال�صالمة من املخاطر 

واملحافظة على البيئة.

ج - و�صع املخلفات يف االأماكن واالأوعية املخ�ص�صة لذلك داخل امليناء.

الف�سل ال�ساد�ش

العقوبات

مادة )48(: يعاقب كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة 

املائية  الرثوة  وحماية  البحري  ال�صيد  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )51(

احلية.
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- ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 53/ 81 وتعديالته

- واإىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية 

احلية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 4/ 94 وتعديالتها،

- وبناء على ماتقت�سيه امل�سلحة العامة.

تقــــــرر

املائية  البحري وحماية الرثوة  لقانون ال�صيد  التنفيذية  اإىل الالئحة  املادة )1(:  ت�صاف 

احلية امل�صار اإليها مادة برقم 28 مكررا ن�صها االإتي:

حموت  واليات  يف  )اجلراجري(  الدوابي  با�صتخدام  ال�صيد  »يحظر  مكررا:   )28( مادة 

 )60  ،000( الطول  خط  بني  املح�صورة  باملنطقة  وم�صرية  واجلازر  والدقم 

درجة �صرقا وخطي العر�ص )18،00( اإىل )10، 21( درجة �صمااًل.

كما يحظر حيازة الدوابي على �صفن ال�صيد يف هذه الواليات اأو على �صواطئها«.  

املادة )2(: ين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية ويعمل به بعد �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صره.

            �سامل بن هالل بن علي اخلليلي

             وزير الزراعة و الرثوة ال�سمكية

�صدر يف: 15 ربيع االآخر 1426هـ

املوافق: 24 مايو 2005م

قرار وزاري رقم 32/ 2005

بتعديل يف الالئحة التنفيذية

لقانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية
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- ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطتني رقم )53 /81(.

- واإىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية 

احلية ال�سادر بالقرار الوزاري رقم )4 /94(.

- وبناء على ماتقت�سيه امل�سلحة العامة.

تقـــــــــــــرر

املادة االأوىل: يحظر ا�صتخدام �صباك التحويط )التدوير/احلوي( يف قطاع ال�صيد احلر 

ع�صر  الثانية  وحتى  ال�صم�ص  �صروق  من  الفرتة  با�صتثناء  االأوقات  جميع  يف 

ظهرًا، كما يحظر ا�صتخدامها يف مناطق منو اأ�صجار القرم وال�صعاب املرجانية 

و�صباك  ال�صناعية(  )ال�صعاب  ال�صدود  من  وبالقرب  ومداخلها  واالأخوار 

ال�صيادين الثابتة )املن�صب( واملحميات املائية.

املادة الثانية: يجب على ال�صيادين احلرفيني الذين ي�صتخدمون �صباك التحويط )التدوير/

احلوي( التقيد باملوا�صفات االآتية:

* عدم ا�صتخدام احللقات باحلبل ال�صفلي والتي ت�صتخدم لغلق ال�صبكة 
من االأ�صفل.

طولها  واليزيد  مرت  ع�صرة   )10( عن  ال�صبكة  ارتفاع  اليزيد  اأن   *
االإجمايل على )400( اأربعمائة مرت.

* اأن اليقل قيا�ص فتحة عني ال�صبكة عن )30( ثالثني ميلميرت.
املادة الثالثة: يحظر حيازة �صباك التحويط )التدوير/احلوي( املخالفة للموا�صفات 

وغري  ال�صاحلية  املواقع  يف  القرار  هذا  من  الثانية  املادة  يف  املذكورة 

ال�صاحلية.

قرار وزاري 

رقم )2009/13(

بتنظيم ا�صتخدام �صباك التحويط   )التدوير/ احلوي(
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املادة الرابعة: على املوظفني املخولني �صفة ال�صبطية الق�صائية يف تنفيذ اأحكام قانون 

ال�صيد البحري والئحته التنفيذية �صبط املخالفني والتحفظ على ال�صباك 

امل�صبوطه واتخاذ االإجراءات الالزمة.

التدوير  ا�صتخدام  بتنظيم   )2001  /47( رقم  الوزاري  القرار  يلغى  اخلام�سة:  املادة 

)احلوي(.

املادة ال�ساد�سة: ين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية ويعمل به بعد )30( ثالثني يوم 

من تاريخ ن�صره.

               حممد بن علي القتبي

                             وزير الرثوة ال�سمكية

�صدر يف: 4 / ربيع االأول /1430هـ

املوافق : 2 / مار�ص /  2009م
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- ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 53/ 81.

- واإىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية 

احلية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 4/ 94.

املنعقدة   2009 /12 املوقر بجل�سته رقم  الوزراء  - وعلى ما قرره جمل�ض 

بتاريخ 25 ربيع االآخر 1430هـ املوافق 21 اإبريل 2009م.

- وبناء على ماتقت�سيه امل�سلحة العامة.

تقـــــــــــــــرر

املادة االأوىل: يحظر ا�صتخدام طريقة ال�صيد باجلرف القاعي ل�صيد االأ�صماك القاعية.

املادة الثانية: متنح ال�صركات واملوؤ�ص�صات واالأفراد املرخ�ص لهم با�صتخدام طريقة ال�صيد 

باجلرف القاعي مهلة لتوفيق اأو�صاعهم ملدة �صنتني من تاريخ العمل بهذا القرار.

املادة الثالثة: ين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�صره.

               حممد بن علي القتبي

                             وزير الرثوة ال�سمكية

�صدر يف: 21 جمادي االأوىل 1430هـ

املوافق: 16 مايو 2009م

قرار وزاري

رقم )20/ 2009(

ب�صاأن حظر ا�صتخدام طريقة ال�صيد باجلرف القاعي
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قرار وزاري 

رقم 2013/51

بتحديد اأ�صعار الرثوات املائية احلية التي يتم �صبطها واآلية الت�صرف فيها

- ا�ستناداً اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/53، 

- واإىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية 

ال�سادرة بالقرار الوزاري  رقم 94/4،

- واإىل القرار الوزاري رقم 2003/6 باالإجراءات اخلا�سة بالبيع والت�سرف 

ال�سركات  التي يتم �سبطها لدى  املائية احلية  اأنواع الرثوات  يف بع�ض 

املائية  الرثوة  وحماية  البحري  ال�سيد  لقانون  املخالفة  واملوؤ�س�سات 

احلية والئحته التنفيذية،

- واإىل موافقة وزارة املالية مبوجب كتابها رقم مالية – ت )8852(/م.ت.د 

/2013/3/6م بتاريخ 1433/11/28هـ املوافق 2012/10/15م،

- وبناًء على ماتقت�سيه امل�سلحة العامة.

تقــــــــــــــــرر

املادة االأوىل: يف املخالفات التي تت�صمن عقوبتها امل�صادرة، حتدد اأ�صعار الرثوات املائية 

احلية التي يتم �صبطها على النحو املبني يف اجلدول املرفق.

املادة الثانية: يف املخالفات التي يتم �صبطها يف منافذ احلدود الربية تكون االأولوية يف 

�صراء الرثوات املائية احلية امل�صبوطة لل�صركات املتعاقدة مع الوزارة لتقدمي 

االأ�صعار  بذات  احلدودية  املنافذ  يف  والتحميل  واالإنزال  التفتي�ص  خدمات 

املحددة يف اجلدول املرفق.

املادة الثالثة: يف املخالفات التي يتم �صبطها يف املواقع االأخرى بخالف منافذ احلدود 

الربية تعر�ص الرثوات املائية احلية امل�صبوطة للمخالف بناء على االأ�صعار 

له  ي�صمح  ال�صراء  على  موافقته  حالة  ويف  املرفق،  اجلدول  يف  املحددة 
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بالت�صرف يف الكمية امل�صبوطة بعد �صداد القيمة مبوجب ت�صريح خا�ص من 

ال�صلطة املخت�صة وبال�صروط التي حتددها.

امل�صبوطة  احلية  املائية  الرثوات  �صراء  املخالف  قبول  عدم  حالة  يف  الرابعة:  املادة 

باالأ�صعار املحددة يف اجلدول املرفق، يتم بيعها عن طريق املزاد العلني خالل 

االإلتزام  املخالف  وعلى  �صبطها،  حم�صر  تاريخ  من  �صهرًا  التتجاوز  فرتة 

بحفظ الرثوات املائية احلية امل�صبوطة وفقًا ملعايري و�صروط �صبط اجلودة 

املن�صو�ص عليها يف الئحة �صبط جودة االأ�صماك العمانية امل�صدرة اإىل حني 

االنتهاء من اإجراءات بيعها وت�صليمها اإىل من ر�صى عليه املزاد.

املادة اخلام�سة: تتوىل ال�صلطة املخت�صة حت�صيل قيمة الرثوات املائية احلية امل�صبوطة وفقًا 

لالإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا القرار واإيداعها يف خزينة الوزارة حلفظها 

كاأمانات اإىل حني �صدور حكم نهائي يف املخالفة من املحكمة املخت�صة.

املادة ال�ساد�سة: على املوظفني املخولني �صفة ال�صبطية الق�صائية اإعداد حم�صر �صبط 

يبني فيه تاريخ ومكان �صبط املخالفة وكميات واأنواع وحالة الرثوات املائية 

احلية امل�صبوطة وما مت من ت�صرف ب�صاأنها، واملبالغ التي مت حت�صيلها بناء 

العلني،  باملزاد  البيع  الناجتة عن  اأو  االأ�صعار املحددة باجلدول املرفق  على 

على اأن يتم اعتماد املح�صر من الرئي�ص املبا�صر.

بتنفيذ م�صادرتها ل�صالح  اإما  اإليها  امل�صار  املبالغ املح�صلة  الت�صرف يف  ال�سابعة: يتم  املادة 

يف  نهائي  حكم  �صدور  حالة  يف  ال�صارية  القوانني  الأحكام  وفقًا  العامة  اخلزينة 

املخالفة بامل�صادرة واإما بردها اإىل املخالف اإذا كان احلكم النهائي بغري امل�صادرة.

املادة الثامنة: يلغى القرار الوزاري رقم 2003/6 امل�صار اإليه، كما يلغي كل ما يخالف 

هذا القرار اأو يتعار�ص مع اأحكامه.

املادة التا�سعة: ين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره.

                د. فوؤاد بن جعفر ال�ســــاجواين

                  وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

�صدر يف: 1434/4/7هـ

املوافـق: 2013/2/18م
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جدول باأنواع واأ�صعار الرثوات املائية احلية

نوع الرثوة املائية احلية

اأ�صماك اجليذر

اأ�صماك ال�صهوة

اأ�صماك ال�صدى

اأ�صماك ال�صقطانة 

اأ�صماك التبانة

اأ�صماك احلقيبة

اأ�صماك الكنعد 

اأ�صماك حب�ص

اأ�صماك العقام

اأ�صماك ال�صكل

اأ�صماك امليخ

اأ�صماك ال�صال الكبري

اأ�صماك العومة

اأ�صماك ال�صلعة 

اأ�صماك الربية

اأ�صماك ال�صال ال�صغري

اأ�صماك البياح

اأ�صماك اخلرخور

اأ�صماك ال�صعري

اأ�صماك الكوفر

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

متو�سط �سعر البيع للكيلو جرام

1.400ريال عماين

1.200 ريال عماين

0.600 بي�صة

0.800 بي�صة

0.400 بي�صة

0.600 بي�صة

2.000 ريال عماين

0.400 بي�صة

0.400 بي�صة

1.100 ريال عماين

0.800 بي�صة

0.800 بي�صة

0.200 بي�صة

0.500 بي�صة

0.200 بي�صة

0.700 بي�صة

0.500 بي�صة

0،300 بي�صة

0.600 بي�صة

0.700 بي�صة
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نوع الرثوة املائية احلية

اأ�صماك الهامور

اأ�صماك ال�صارف

اأ�صماك النجرور

اأ�صماك احلمراء

اأ�صماك العندق

اأ�صماك ال�صايف

اأ�صماك اجلام-اخلن

اأ�صماك ال�صفلج

اأ�صماك اجلرجور

اأ�صماك الطباق

ذيول وزعانف اأ�صماك القر�ص املجففة

اأ�صماك ال�صارخة كاملة

اأ�صماك �صارخة

حلم �صارخة �صايف

اأ�صماك الربيان كامل

ربيان منزوع الراأ�ص 

�صفيلح رطب مع ال�صدفة

�صفيلح رطب منزوع ال�صدفة

�صفيلح جمفف منزوع ال�صدفة 

اأ�صماك احلبار

م

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

متو�سط �سعر البيع للكيلو جرام

0.900 بي�صة

0.500 بي�صة

0.400 بي�صة 

0.400 بي�صة

0.600 بي�صة

0.900 بي�صة

0.200 بي�صة

0.400 بي�صة

0.700 بي�صة

0.300 بي�صة

15.000 ريال عماين

3.800  ريال عماين

8.000  ريال عماين

12.000 ريال عماين

2.600 ريال عماين

3.000 ريال عماين

20.000 ريال عماين

45.000 ريال عماين

90.000 ريال عماين

1.400 ريال عماين
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- ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 53/ 81.

- واإىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية 

احلية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 4/ 94.

- وبناء على ماتقت�سيه امل�سلحة العامة.

تقـــــــــــــــرر

اأنواعها  مبختلف  واالأقفا�ص  والدوابي  ال�صباك  با�صتخدام  ال�صيد  يحظر  املادةاالأوىل: 

وم�صمياتها واأي معدات واأدوات �صيد اأخرى با�صتثناء اخليوط يف خور جند 

وخور حبلني بوالية خ�صب مبحافظة م�صندم.

كما يخظر حيازة ال�صباك والدوابي واالأقفا�ص واملعدات واالأدوات امل�صار اإليها   

القوارب  اأو حملها على  اإليهما  امل�صار  للخورين  املقابلة  ال�صاحلية  املواقع  يف 

اأثناء الدخول اإليهما ملمار�صة ال�صيد فيهما.

املادة الثانية: ين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�صره.

               د. فوؤاد بن جعفر ال�ساجواين

                  وزير الزراعة الرثوة ال�سمكية

�صدر يف: 7/25/ 1434هـ

املوافق: 2013/6/4م

قرار وزاري

رقم )2013/183(

بتنظيم ال�صيد يف خور جند وخور حبلني بوالية خ�صب مبحافظة م�صندم
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- ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 53/ 81 ،

- واإىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية 

احلية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 4/ 94 ،

- وبناء على ماتقت�سيه امل�سلحة العامة.

تقـــــــــــــــرر

املن�صو�ص  املعنى  ذات  القرار  هذا  يف  الواردة  والعبارات  للكلمات  االأوىل:يكون  املادة 

عليه يف قانون ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية امل�صار اإليه، كما يكون 

للعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ص �صياق الن�ص معنى اآخر:

�سفينة ال�سيد احلريف: كل عائمة ت�صتخدم يف ال�صيد اأيا كان نوعها ومادتها 

وو�صيلة اإبحارها ويرخ�ص لها بال�صيد احلريف.

�سفينة ال�سيد ال�ساحلي: كل عائمة تنطبق عليها �صروط وموا�صفات �صفن 

ال�صيد ال�صاحلي ويرخ�ص لها بال�صيد ال�صاحلي.

�سفينة ال�سيد التجاري: كل عائمة تنطبق عليها �صروط وموا�صفات �صفن 

ال�صيد التجاري ويرخ�ص لها بال�صيد التجاري.

ال�صاحلية  املحافظات  يف  احلريف  ال�صيد  ل�صفن  ال�صيد  مواقع  حتدد  الثانية:  املادة 

با�صتثناء حمافظة  ال�صاطئ  اأميال بحرية من  �صبعة  بعد )7(  تبداأ  مب�صافة 

يف  املخت�صة  ال�صلطة  حتدده  ملا  وفقا  فيها  ال�صيد  مواقع  فتحدد  م�صندم 

ترخي�ص ال�صفينة.

املادة الثالثة: حتدد مواقع ال�صيد ل�صفن ال�صيد ال�صاحلي على النحو االآتي:

من  بحريًا  ميال  ع�صر  اثنى   )12( بعد  تبداأ  مب�صافة   -1

قرار وزاري

رقم )2013/368(

بتحديد مواقع ال�صيد ل�صفن ال�صيد احلريف و�صفن ال�صيد ال�صاحلي 

وتركيب اأجهزة التتبع على �صفن ال�صيد
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وجنوب  الباطنة  �صمال  ملحافظات  بالن�صبة  ال�صاطئ 

رقم  للملحق  وفقا  ال�صرقية  وجنوب  وم�صقط  الباطنة 

)1( املرفق با�صتثناء والية م�صرية.

2- مب�صافة تبداأ بعد )7( �صبعة اأميال بحرية من ال�صاطئ 

م�صرية  ووالية  والو�صطى  ظفار  ملحافظتي  بالن�صبة 

مبحافظة جنوب ال�صرقية.

ال�صفينة  ترخي�ص  املخت�صة يف  ال�صلطة  ملا حتدده  وفقا   -3

بالن�صبة ملحافظة م�صندم.

اأحكام املادتني الثانية والثالثة من هذا القرار، تلتزم �صفن  املادة الرابعة: مع مراعاة 

ال�صيد احلريف و�صفن ال�صيد ال�صاحلي، ال�صيد على م�صافة ال تقل ن )2( 

واأماكن  البحرية  اجلبال  مواقع  يف  االجتاهات  جميع  من  بحريني  ميلني 

ال�صعاب ال�صناعية )ال�صدود(.

املادة اخلام�سة: يحظر على �صفن ال�صيد احلريف و�صفن ال�صيد ال�صاحلي، ال�صيد يف 

املواقع البحرية االآتية:

م�سريه  جلزيرة  الغربي  اجلانب  على  الواقعة  املنطقة  داخل   -1

املحددة بامللحق رقم )2( املرفق ح�سب االإحداثيات االآتية:

58( �شرقا.
ه 

20( �صماال، وخط الطول )53
ه 

اأ  - خط العر�ص )43

58( �شرقا.
ه 

20( �صماال، وخط الطول )30
ه 

ب- خط العر�ص )43

58( �شرقا.
ه 

20( �صماال، وخط الطول )30
ه 

ج - خط العر�ص )10

58( �شرقا.
ه 

20( �صماال، وخط الطول )38
ه 

د  - خط العر�ص )10

القبلية  احلا�سكية وجزيرة  الواقعة بني جزيرة  املنطقة  داخل   -2

ح�سب  املرفق   )3( رقم  بامللحق  املحددة  ظفار  مبحافظة 

االإحداثيات االآتية:

56( �شرقا.
ه 

17( �صماال، وخط الطول )21
ه  

اأ  - خط العر�ص )26

56( �شرقا.
ه 

17( �صماال، وخط الطول )21
ه  

ب- خط العر�ص )34

55( �شرقا.
ه 

17( �صماال، وخط الطول )35
ه  

ج - خط العر�ص )34

55( �شرقا.
ه 

17( �صماال، وخط الطول )35
ه  

د  - خط العر�ص )26
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املادة ال�ساد�سة: يجب على اأ�صحاب �صفن ال�صيد احلريف و�صفن ال�صيد ال�صاحلي و�صفن 

ال�صيد التجاري تركيب اأجهزة التتبع االآيل على �صفنهم طبقا للنظام الذي 

اجلهاز  ت�صغيل  بدون  ال�صيد  اأو  االإبحار  ويحظر  املخت�صة،  ال�صلطة  حتدده 

ال�صفينة  ربان  على  يجب  العمل  عن  اجلهاز  توقف  حالة  ويف  اإليه،  امل�صار 

ال�صلطة املخت�صة فورا عن توقف اجلهاز بوا�صطة الربيد االلكرتوين  اإبالغ 

البيانات  كافة  البالغ  يت�صمن  اأن  على  الراديو  اأو  الهاتف  اأو  التلك�ص  اأو 

مواقع  االأخ�ص  وعلى  اجلهاز،  توقف  فرتة  خالل  ال�صفينة  بن�صاط  اخلا�صة 

املخت�صة.  ال�صلطة  تطلبها  معلومات  واأي  امل�صيد  واأنواع  وكميات  ال�صيد 

ويف حالة تعذر اإ�صالح اجلهاز خالل )48( ثمان واأربعني �صاعة يجب على 

ربان ال�صفينة العودة بال�صفينة اإىل امليناء الإ�صالح اجلهاز واإخطار ال�صلطة 

املخت�صة فورا بذلك.

املادة ال�صابعة: يجب على اأ�صحاب �صفن ال�صيد احلريف و�صفن ال�صيد ال�صاحلي توفيق 

اأو�صاع �صفنهم وفقا الأحكام املادة ال�صاد�صة من هذا القرار خالل )6( �صتة 

اأ�صهر من تاريخ العمل به.

تاريخ  من  �صهر  بعد  به  ويعمل  الر�صمية  اجلريدة  يف  القرار  هذا  ين�صر  الثامنة:  املادة 

ن�صره.

�صدر يف: 22 /1/ 1435هـ

املوافق: 2013/11/26م

              د. فوؤاد بن جعفر ال�ساجواين

             وزير الزراعة و الرثوة ال�سمكية
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- ا�ستناداً اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/53 ،

- واإىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية 

احلية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،

- وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــرر

املادة االأوىل: يحظر �صيد اأ�صماك الكنعد يف موا�صم االإخ�صاب وتكاثرها الطبيعي والتي 

اليوم اخلام�ص  اأغ�صط�ص ، وحتي  اليوم اخلام�ص ع�صر من �صهر  تبداأ من 

ع�صر من �صهر اأكتوبر من كل عام.

و�صتني  خم�صة   )65( عن  طولها  يقل  التي  الكنعد  اأ�صماك  �صيد  يحظر  الثانية:  املادة 

�صنتمرتا ، وعلى ال�صيادين اإعادة االأ�صماك  ــ التي يقل طولها عن الطول 

املحظور �صيده  ــ  فورًا اإىل البحر.

مع عدم االإخالل بحكم املادة الرابعة من هذه الالئحة ، يحظر حيازة  املادة الثالثة: 

اأ�صماك الكنعد وتداولها خالل الفرتة امل�صار اإليها يف املادة االأوىل من هذه 

الالئحة ، وي�صمل احلظر التعامل بالبيع ،  وال�صراء ، والنقل ، والتخزين، 

والت�صدير وكل ما يرتبط بذلك من اأن�صطة.

املادة الرابعة: على االأفراد واملوؤ�ص�صات وال�صركات الذين بحوزتهم كميات من اأ�صماك 

الكنعد ت�صجيل تلك الكميات يف نهاية كل مو�صم �صيد لدى دوائر الرثوة 

ال�صمكية املحافظات ، ويكون التعامل يف الكميات امل�صجلة مبوجب تراخي�ص 

ت�صدرها ال�صلطة املخت�صة الأ�صحاب ال�صاأن.

قرار وزاري رقم 2014/230

باإ�صدار الئحة تنظيم �صيد اأ�صماك الكنعد
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املادة اخلام�سة: يجب اأن تكون ال�صباك امل�صتخدمة ل�صيد اأ�صماك الكنعد باملوا�صفات االآتية:

1- اأال يتجاوز طول ال�صباك )2400( اإلفني واأربعمائة مرت على م�صتوى 

احلبل العائم.

2- اأال يتجاوز عمق ال�صباك عن )10( ع�صرة اأمتار من �صطح البحر. 

3-  اأال تالم�ص ال�صباك قاع البحر.

4-  اأال تقل فتحة عني ال�صبكة عن )75، 3( بو�صة )95 ملم( خم�صة 

مليمرت  واحد   )1( عن  اخليط  �صمك  يقل  واأال  مليمرتا،  وت�صعني 

)خيط رقم 15(.

ـ واملوؤ�ص�صات وال�صركات   ـ ال�صيادين واأ�صحاب �صفن ال�صيدـ  املادة ال�ساد�سة: على االأفرادـ 

توفيق اأو�صاعهم وفقًا الأحكام هذه الالئحة.

املادة ال�سابعة: يلغى كل ما يخالف هذه الالئحة ، اأو يتعار�ص مع اأحكامها.

املادة الثامنة: ين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به بعد )10( ع�صرة اأ�صهر 

من تاريخ ن�صره.

�سدر يف1435/11/6هـ 

املوافق2014/9/1م

                                                                                       د ــ فوؤاد بن جعفر ال�ساجوانـــي

                        وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية 
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- ا�ستناداً اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/53 ،

- واإىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية 

احلية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،

- وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــرر

املادة االأوىل: ي�صتبدل بن�ص البند )اأ( من املادة )15( من الالئحة التنفيذية لقانون 

ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية امل�صار اإليها الن�ص االآتي:

»يحظر �سيد وجمع ال�سفيلح طوال العام، عدا الفرتة من اليوم ال�سابع   

كل  دي�سمرب من  �سهر  ع�سر من  الثامن  اليوم  6ي�سمرب حتى  �سهر  من 

عام«.

املادة الثانية: ين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�صره.

�سدر يف 1436/2/2هـ 

املوافق 2014/11/25م

                                                                                       د ــ فوؤاد بن جعفر ال�ساجوانـــي

                        وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية

قرار وزاري رقم 2014/302

بتعديل بع�ض اأحكام الالآئحة التنفيذية لقانون

ال�صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية
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املقدمــــة

مر�سوم �سلطاين رقم 81/53، با�سدار قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية

قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية
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