مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/20
ب�إ�صدار قانون الثروة المائية الحية
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/15حول البحر الإقليمي واجلرف القاري واملنطقة
االقت�صادية اخلال�صة ,
وعلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 81/35
وعلى قانـ ــون ال�صيـد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 81/53
وعلى قانون تنظيم املالحـة البحرية فـي امليـاه الإقليميــة ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم , 81/98
وعلى قانون حمـ ــاية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقــم , 2001/114
وعلـى قانــون املحميــات الطبيعي ــة و�صــون الأحياء الفطرية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 2003/6
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل بقانون الرثوة املائية احلية  ،املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية الالئحة التنفـيذية لأحكام هذا القانون خالل مدة
ال تزيد على �سنة واحدة من تاريخ �صدوره  ،كما ي�صدر القرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام
هذا القانون  ،و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل بالالئحة والقرارات املعمول بها  ،فـيما ال يتعار�ض
مع �أحكام هذا القانون .
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املــادة الثالثــــة
يلغى قانـ ــون ال�صيـد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�ســوم ال�سلطانــي
رقم  ، 81/53كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )90ت�سعني يوما من تاريخ ن�شره .

�صـدر فـي  8 :مـن جمـادى الثانية �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  13 :مـن فبرايـــــــــــــــــــر �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانـون الثــروة املائيــة احليــة
الف�صـــل الأول
تعـريـفـات و�أحكــام عــامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الـــــوزارة :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
الوزيــــــر :
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية .
جهــات االخت�صــا�ص :
الوحدات احلكومية التي يتعني الرجوع �إليها فـي حدود اخت�صا�صاتهــا طبقــا للقوانــني
التي تنفذها .
الالئحــة :
الالئحة التنفـيذية لأحكام هذا القانون .
�سلطــة الرقابـة :
املوظفون املخولون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتنفـيذ �أحكام هذا القانون والالئحة .
ميــــاه ال�صيـــد :
املنطقة البحرية املمتدة فـي اجتاه البحر �إلى م�سافة ( )200مائتــي مي ــل بح ــري ابت ــداء
من خطوط الأ�سا�س التي يقا�س منها عر�ض البحر الإقليمي  ،وت�شمل املياه الداخلية
واملنطقة االقت�صادية اخلال�صة  ،مع مراعاة القوانني العمانية واالتفاقيات واملعاهدات
التي تكون ال�سلطنة قد ان�ضمت �إليها �أو �صادقت عليها .
امليــاه الداخليــة :
املياه الواقعة على اجلانب املواجه للرب من خطوط الأ�ســا�س التــي يقــا�س منهــا البحــر
الإقليمي باجتاه الياب�سة .
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قـــاع البحــــــر :
الأرا�ضي التي تغمرها مياه ال�صيد  ،وي�شمل ذلك الرتبة التحتية واجلرف القاري .
مناطق ال�صيد املحظورة :
املواقع التي يحظر ال�صيد فـيها ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة داخل مياه ال�صيد �أو قاع البحر .
الرثوة املائية احليــة :
جميع الكائنات املائية احلية املقيمة واملهاجرة التي تعي�ش فـي مياه ال�صيد �أو قاع البحر ،
وما تنتجه هذه الكائنات احلية وما حتجر منها  ،وت�شمل الطيور البحرية والأحياء املائية
امل�ستزرعة .
ا�ستزراع الأحياء املائية :
تربيــة و�إكثــار الأحي ــاء املائي ــة فـي حي ــز مائــي حمــدد ميـ ـك ــن التح ـ ـك ــم فـيه �س ـ ــواء أ�ك ــان
فـي البحر �أم فـي الياب�سة .
ال�صيــــد :
كـ ــل فــعل يـ ـ�ؤدي �إلــى ا�ستخراج وح ــيازة الثـ ــروة املائية ال ـحــية م ــن م ــياه ال�صـ ــيد �أو قـ ــاع
البحر .
ال�صيــد ال�ســاحلــي :
كـ ــل عملية �صيد متار�سها �س ــفن �صـ ــيد مرخ ـ ــ�ص لها بال�صيد ال�ساحلي .
ال�صيـــد التجـاري :
�ص ـ ــيد حــ�صة �سن ـ ــوية من الثـ ــروة املائيـة احلي ــة عن طــريــق ال�شـركات وامل�ؤ�س�سـات العمــانيـة
املرخـ ــ�ص لهـ ــا بال�ص ـ ــيد التجاري .
ال�صيـــاد احلرفـي :
كـل عمـاين يتخذ ال�صيد حرفة له طبقا لأحكام هذا القانون .
ال�صيـــد احلرفـي :
كل عملية �صيد ميار�سها ال�صياد احلرفـي .
ال�صيد الريا�ضي/الهواة :
كل عملية �صيد بغر�ض الريا�ضة �أو الهواية  ،ولي�س بغر�ض االحرتاف �أو التجارة .
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العائمـــة :
كل وحدة بحرية يرخ�ص لها مبزاولة ال�صيد والأن�شطة املرتبطة بالرثوة املائية احلية ،
وت�شمل (القارب  ،ال�سفـينة  ،امل�صنع العائم) .
قارب �أو �سفـينة ال�صـيد احلرفـي :
كل عائمة ت�ستخدم فـي ال�صيد �أيا كان نوعها ومادتها وو�سيلة �إبحارها ويرخ�ص لها بال�صيد
احلرفـي .
�سفـينة ال�صيد ال�ساحلي :
كل عائمة تنطبق عليها �شروط وموا�صفات �سفن ال�صيد ال�ساحلي  ،ويرخ�ص لها بال�صيد
ال�ساحلي .
�سفـينة ال�صيد التجاري :
كل عائمة تنطبق عليها �شروط وموا�صفات �سفن ال�صيد التجاري  ،ويرخ�ص لها بال�صيد
التجاري .
�سفـينـــة نقـــل :
كل عائمة يرخ�ص لها بتجميع ونقل و�إن ـ ــزال الثـروة املائية احلية .
و�سـيلـة الـنـقــل :
كل مركبة يرخ�ص لها بنقل وت�سويق الرثوة املائية احلية .
م�صنـــع :
كل من�ش�أة تقوم بتحويل الرثوة املائية احلية �إلى منتجات كاملة ال�صنع مبا فـي ذلك
التجهيز والتربيد والتجميد والتخزين  ،بهدف حت�سني جودتها  ،وتوفـري القيمة امل�ضافة
عليها .
امل�صنـــع العائـم :
كل عائمة يرخ�ص لها بت�صنيع �أو جتهيز �أو تربيد �أو جتميد �أو تخزين الرثوة املائية احلية .
الربـــان :
ال�شخــ�ص املكل ــف بقي ــادة �سفـين ــة ال�صي ــد احلرفـي �أو ال�ساحلي �أو التجاري �أو �سفـينة النقل
�أو امل�صنع العائم �أو تولى قيادتها بالفعل لأ�سباب تربر ذلك .
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املــادة ( ) 2
الرثوة املائية احلية  ،مورد وطني متتلك ــه الدولة  ،وتعمل على حمايته وتنميته وتعزيز
الرقابة عليه  ،وعلى الأن�شطة املرتبطة به  ،وتت ــولى الـ ــوزارة �إدارة ا�سـ ــتغالل ــه وا�س ـتــثمـ ــاره
والإ�شراف عليه طـ ــبقا لأحـ ـ ـك ــام ه ــذا الق ــانـ ــون والالئحة  ،وال يجوز الت�صريح �أو الرتخي�ص
ب�أي ن�شاط مرتبط بالرثوة املائية احلية �إال بعد التن�سيق مع الوزارة  ،ووفقا ملا حتدده
الالئحة .
املــادة ( ) 3
تتولى الوزارة التعاون مع اجلهات املعنية فـي الدول املجاورة واملنظمات الدولية التي تكون
ال�سلطنة ع�ضوا فـيها لو�ضع خطة م�شرتكة لال�ستغالل الأمثل للرثوة املائية احلية ،
والتدابري الر�شيدة لإدارة امل�صايد فـي املياه املتال�صقة واملتقابلة و�أعايل البحار .
املــادة ( ) 4
ت�شجع الوزارة اجلهات واملراكز العلمية والباحثني على القيام بالبحوث العلمية املتعلقة
بالرثوة املائية احلية  ،و�إجرائها فـي مياه ال�صيد  ،وذلك طبقا لأحكام االتفاقيات الدولية
والإقليمية والثنائية التي تكون ال�سلطنة قد ان�ضمت �أو �صادقت عليها  ،كما تعمل على
تطوير التعاون الدويل فـي جمال البحث العلمي بالتن�سيق مع اجلهات ذات ال�صلة .
املــادة ( ) 5
تقدم الوزارة الدعـ ــم املايل والفني لقطاع الث ـ ــروة املائية احلية به ـ ــدف تطوي ــره وزيادة
عائداته  ،وذلــك فـي حدود املخ�ص�صات املالية املعتمدة  ،وطبقا للإجراءات التي حتددها
الالئحة .
املــادة ( ) 6
تتولى الوزارة �إن�شاء و�إدارة موانئ ال�صيد البحري وو�ضع ال�شروط وال�ضوابط التي
تنظمها  ،وي�صدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات وال�شروط وال�ضوابط التي تنظم �إيجار
الأرا�ضي واملباين واملن�ش�آت املوجودة بها  ،وحتديد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها هذه املوانئ
بعد التن�سيق مع وزارة املالية .
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املــادة ( ) 7
تعد الوزارة �سجال خا�صا تقيد فـيه قوارب و�سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي والتجاري
التي يرخ�ص لها بال�صيد وا�سم مالك كل منها ومنطقة ال�صيد امل�صرح بال�صيد فـيها
ومعدات و�أدوات وطرق ال�صيد وعدد ال�صيادين والعاملني امل�صرح لهم بالعمل على القارب
�أو ال�سفـينة وتاريخ وبلد ال�صنع واملوا�صفات الفنية كالطول واحلمول ــة وق ــوة املحــرك ،
و�أي بيانات �أخرى حتددها الوزارة .
املــادة ( ) 8
تتولى الوزارة حتديد مناطق ال�صيد املحظورة  ،وال يجوز لأي جهة حظر ال�صيد فـي �أي منطقة
من مناطق ال�صيد �إال بعد التن�سيق مع الوزارة .
املــادة ( ) 9
ال يجوز القيام مبمار�سة ال�صيد �أو الأن�شطة املرتبطة بالثــروة املائي ــة احل ــية �أو البحــوث
والدرا�سـ ــات العلمية والتجارب العملية �أو ال�صيـ ــد التجـ ــريبي فـي مـ ـ ــياه ال�صيد �أو قاع البحر ،
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة .
كما ال يجوز التنازل عن الرتاخي�ص ال�صادرة وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة .
املــادة ( ) 10
يحظر ا�ستخدام طرق �صيد �ضارة بالبيئة البحرية � ،أو ت�ؤثر ب�أي �شكل من الأ�شكال على التوازن
النباتي والبيئي فـي البحر  ،وكذلك يحظر ا�ستخدام طرق ال�صيد وال�شباك واملعدات والأدوات
التي مينع ال�صيد بهـا �أو حيازته ــا  ،كم ــا يحظ ــر حي ــازة �أو ا�ستخ ــدام �أو ت ــداول ق ــوارب �أو �سف ــن
�أو معدات �أو �أدوات �أو طرق ال�صيد املقيد ا�ستخدامها برتخي�ص �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص
الالزم من الوزارة وفقا للإجراءات وال�شروط التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 11
يحظر �صيد ال�سالحف وجمع بي�ضها و�صيد احليتان والدالفـني والثدييات والطيور
البحرية �إال وفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة .
كما يحظر العبث ب�أماكن تواجد وتكاثر ال�سالحف .
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املــادة ( ) 12
يحظر تلويث �أو تدمري البيئة البحرية � ،أو �إلقاء ف�ضالت املعامل �أو املختربات �أو امل�صانع
�أو املياه غري املعاجلة �أو املواد الكيماوية والبرتولية �أو زيوت ال�سفن و�أي �سوائل وحماليل
�أخرى ت�ؤدي �إلى ال�ضرر بالرثوة املائية احلية  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام القوانني النافذة
فـي ال�سلطنة ب�ش�أن حماية البيئة ومكافحة التلوث .
املــادة ( ) 13
يحظر ا�ستخدام املواد ال�سام ــة �أو املتفج ــرات �أو امل ــواد الكيميائي ــة �أو الط ــرق الكهربائيــة
�أو الأ�سلحة فـي ال�صيد .
املــادة ( ) 14
يحظر القيام ب�أي مما ي�أتي فـي مياه ال�صيد وقاع البحر �إال وفقا للإجراءات وال�ضوابط
التي حتددها الالئحة :
أ�  -ردم �أو حت ــريك �أو نقل ال�صخور التي تعتمد عليها الرثوة املائية احلية .
ب  -ن ـ ــزع �أو ق ـ ــطع �أو تخـ ــريب ال�شعـ ــاب املرجـ ــانية الطبيعية �أو ال�صناعيـة (ال�شدود)
وغريها من الأع�شاب والنباتات البحرية الأخرى التي تعتمد �أو تعي�ش عليها
الرثوة املائية احلية .
ج  -ا�ستخدام طريقة ال�صيد بال�سكار �أو العوار�ض فـي الأخوار .
د  -ال�ص ــيد فـي موانئ ال�صيد ومداخلها و�أي مواقع �أخرى حتددها جهات االخت�صا�ص
بالتن�سيق مع الوزارة .
املــادة ( ) 15
يحظر ممار�سة ال�صيد �أو �أي ن�شاط مرخ�ص به وفقا لأحكام هذا القانون �أو الالئحة بعد
انتهــاء مدة الرتخي�ص .
املــادة ( ) 16
ال يجوز ا�ستخدام قوارب �أو �سفن ال�صيد احلرفـي �أو ال�ساحلي فـي نقل الب�ضائع �أو الأ�شخــا�ص
�أو لأغرا�ض النزهة �أو ال�سياحة �أو لأي غر�ض جتاري �آخر �إال بال�شروط التي حتددها جهات
االخت�صا�ص بالتن�سيق مع الوزارة .
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املــادة ( ) 17
يجب على �أ�صحاب قوارب و�سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي والتجاري الت�أمني على قواربهم
و�سفنهم وفقا للقوانني والأنظمة املعمول بها .
املــادة ( ) 18
يجب �أن تت�ضمن الالئحة  -على وجه اخل�صو�ص  -الآتي :
أ� � -ش ــروط و إ�ج ــراءات منــح وجتديــد ونقل تراخي�ص ال�صيد وتراخي�ص الأن�شطة
املرتبطة بالرثوة املائية احلية والبحوث والدرا�سـ ــات والتجارب العلمية ومددها
واحلاالت التي يجوز فـيها وقف �أو �سحب �أو �إلغاء الرتاخي�ص �إداريا .
ب  -ال�شــروط واملـ ــوا�صـ ــفات الالزم توفـرها فـي ق ـ ـ ــوارب و�سفـ ــن ال�ص ـ ــيد احلرفـي
ومعدات و�أدوات ال�صيد امل�صرح با�ستخدامها وعدد العاملــني عليه ــا  ،وحتدي ــد
معدات ال�سالمة البحرية بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص .
ج  -ال�ش ــروط واملوا�ص ـ ــفات الالزم توف ـ ــرها فـي �سفن ال�صيــد ال�ساحلـ ــي والتج ــاري
و�أنواع ومعدات و�أدوات وطرق ال�صيد والآالت امل�صرح لهذه ال�سفن با�ستخدامها
وعدد البحارة والفنيني عليها  ،بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص .
د  -ال�شــروط واملوا�صفات الالزم توفرها فـي �سفن النقل وامل�صانع وامل�صانع العائمة
وغريها من و�سائل النقل التي تعمل فـي الأن�شطة املرتبطة بالرثوة املائية احلية ،
وذلك بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص .
هـ  -من ــاطـق ومـواق ــع ال�ص ـيــد الـ�سـاحـلي وال�صي ــد التجــاري وهواة ال�صيد (ال�ص ـيــد
الريا�ضي /الهواة) والغو�ص لغر�ض ال�صيد .
و  -موا�سم ومناطق ال�صيد املحظورة  ،و�ضوابط الت�صرف فـي الرثوة املائية احلية
التي يتم �صيدها خالل مدة احلظر .
ز � -أنواع وكميات الرثوة املائية احلية ومنتجاتها التي يجوز ا�ستريادها �أو ت�صديرها ،
وفقا لالتفاقيات والقوانني املنظمة لعمليات اال�سترياد والت�صدير .
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ح  -أ�نـواع و�أحجـام و أ�ع ـمـار ال ــرثوة املائية احلية التي ال يجـوز �صيدها  ،وطرق الت�صرف
فـيها عند وق ـ ــوع ــها فـي معــدات ال�صيـد دون ق�صـد والر�سـم امل�ستحق عليها .
ط  -أ�نــواع وكميات الرثوة املائية احلية التي ي�صرح ب�صيدها فـي موا�سم معينة ومواقع
بحرية حمددة .
ي � -شــروط �ضبط جودة الرثوة املائية احلية التي يتم �صيدها �أو ا�ستزراعها ومنتجـ ــاتها
امل�ص ـ ــدرة �أو امل�ست ـ ــوردة  ،و�ضواب ـ ــط ت�صنيعها ونقـ ــلها وتداولها وت�سويقها و�إ�صدار
�شهادات �ضبط اجلودة .
ك  -إ�جــراءات التفتي�ش واحلجز على قوارب و�سفن ومعدات و�أدوات ال�صيد وو�سائل
النق ـ ــل وامل�صـ ــانع والعائمات واملخـ ـ ــازن  ،و�إج ـ ــراءات بيـ ــع املحجـ ــوزات ط ــبقا
لأحـكام هذا القانون والالئحة .
ل  -البيــان ـ ــات واملعلومات التي يجب على ال�صيادين والربابنة وال�شركـ ــات وامل�ؤ�س�سات
العاملة فـي قطاع الرثوة املائية احلية توفـريها  ،و�إجراءات ومواعيد تقدميها .
م  -املنــاطق واملواقع ال�صاحلة لإقامة مزارع تربية الأحياء املائية و�أنواعها وو�سائل
دعم البحوث والدرا�سات والتجارب العلمية اخلا�صة بها .
ن � -شروط و�إجراءات تراخي�ص �إن�شاء مزارع تربية الأحياء املائية وتراخي�ص ا�سترياد
وا�ستزراع الأحياء املائية .
�س � -ضوابــط و إ�ج ــراءات بي ــع الث ــروة املائي ــة احليــة التي يتم �ضبطها فـي املخالفات
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون والالئحة .
ع � -إجراءات �إعدام �شباك و�أدوات ال�صيد املحظور ا�ستخدامها .
ف  -معــدات و�أدوات وطرق ال�صيد التي يجب ا�ستخدامها فـي �صيد بع�ض �أنواع الرثوة
املائية احلية .
�ص  -التـ ــدابري والو�سائل الالزمة حلماية الرثوة املائية احلية املحظور �صيدها .
ق  -ر�س ــوم �إ�ص ــدار وجتديـ ــد تراخي ــ�ص ال�ص ــيد والأن�شطة املــرتبــطة بالث ــروة املائية
احلية  ،وحاالت الإعفاء منها  ،وذلك بعد التن�سيق مع وزارة املالية .
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ر � -شــروط و�إجراءات ت�سجيل ملكية قوارب ال�صيد بالوزارة ونقل ملكيتها وا�ستبدالها
ورهنها .
�ش  -املبـالغ امل�ستحقة للدولة على ح�ص�ص ال�صيد التجاري وال�ساحلي  ،وذلك بعد التن�سيق
مع وزارة املالية .
ت  -ال�شـروط وال�ضوابط املنظمة لإن�شاء ال�شعاب ال�صناعية (ال�شدود) .
ث � -شروط و�ضـوابط و�إجراءات البحوث والدرا�سات والتجارب العلمية .
خ � -ضواب ــط و إ�جــراءات تنظيم عمل �سفن امل�سح واال�ستك�شاف بالتن�سيق مع جهات
االخت�صا�ص .
ذ  -ت�ش ــكيل جلان �سنن البحر بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص  ،وحتديد اخت�صا�صاتها
واملكاف�آت التي ت�صرف لأع�ضائها .
�ض � -شــروط ال�صيد الريا�ضي /الهواة .
غ � -شــروط و�ضوابــط تنظيــم عمــل �سفن ال�صيد التي ترفع العلم العمانـي فـي امليــاه
الدولية (�أعايل البحار)  ،مع مراعاة االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تكون
ال�سلطنة قد ان�ضمت �أو �صادقت عليها .
ظ  -حتديد طرق ومعدات و�أدوات وو�سائل ال�صيد املمنوع ا�ستخدامها .
�أ أ�  -حتديد املواد التي يحظر �إلقا�ؤها ب�شكل قطعي فـي مياه ال�صــيد وامليــاه الداخليـ ــة
�أو فـي قاع البحر وتربته التحتية  ،وحتديد الرتكيز امل�سموح به لبع�ض هذه املواد
�أو كلها بحيث ال ي�ضر بالرثوة املائية احلية وال بال�صحة الب�شرية عن طريق
الرثوة املائية احلية ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
ب ب � -إن�شاء وتنظيم الأ�سواق ال�سمكية والرقابة عليها بالتن�سي ــق م ــع جه ــات االخت�صــا�ص ،
وو�ضــع ال�شـ ــروط وال�ضواب ــط املنظمـ ــة لبيـ ــع وت�سوي ــق وتـ ــداول الثـ ــروة املائي ــة
احلية .
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الف�صــل الثانـــي
ال�صيــد احلرفـي
املــادة ( ) 19
تعمل الوزارة على ت�شجيع وتطوير ال�صيد احلرفـي وتدريب ال�صيادين احلرفـيني و�إر�شادهم ،
وخلق فر�ص عمل للكوادر العمانية فـي مهنة ال�صيد والأن�شطة املرتبطة بالرثوة املائية
احلية .
املــادة ( ) 20
ال يجوز مزاولة ال�صيد احلرفـي �أو �إن�شاء ال�شعاب ال�صناعية (ال�شدود) �إال بعد احل�صول
على ترخي�ص بذلك من الوزارة .
املــادة ( ) 21
مع مراعاة الأحكام اخلا�صة باعتماد التق�سيم الإداري لل�سلطنة وتنظيم عمل املحافظني ،
حتدد مناطق ال�صيد احلرفـي على النحو الآتي :
 حمافظة م ـ ـ ــ�سقط  :وت�ضم الواليات ال�ساحلية التابعة لها . حمافظة ظف ـ ـ ـ ـ ـ ــار  :وت�ضم الواليات ال�ساحلية التابعة لها . حمافظة مــ�سنـ ــدم  :وت�ضم الواليات ال�ساحلية التابعة لها . حمافظة الو�سطى  :وت�ضم الواليات ال�ساحلية التابعة لها . حمافظة جنوب ال�شرقية  :وت�ضم الواليات ال�ساحلية التابعة لها . حمافظة �شمال الباطنة  ،وحمافظة جنوب الباطنة  :وت�ضم الواليات ال�ساحليةالتابعة لهاتني املحافظتني .
املــادة ( ) 22
يلتزم ال�صياد احلرفـي وربان �سفـينة ال�صيد احلرفـي بالآتي :
أ�  -حم ــل ترخيــ�ص ال�صيد وترخي�ص القارب �أو �سفـينة ال�صيد احلرفـي وغريهما
من الرتاخي�ص والوثائق التي حتددها الالئحة �أو ن�سخ منها �أثناء ال�صيـ ــد ،
وتقديـ ــمها �إلى �سلطة الرقابة �أو جهات االخت�صا�ص عند طلبها .
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ب  -إ�نـزال الرثوة املائيـ ــة احلـ ــية التي يت ــم �صيدها فـي موانئ ال�صيد �أو مواقع الإنزال
التي حتددها الوزارة .
ج  -مراعاة �سنن وعادات البحر ال�سائــدة ف ــي الوالي ــات ال�ساحلي ــة الت ــي ال تتع ــار�ض
مع �أحكام هذا القانون والالئحة .
د  -تقدمي امل�ساعدة املتاحة ملن يحتاج �إليها �أثناء وجوده فـي عر�ض البحر .
هـ  -توفـري معدات ال�سالمة البحرية ال�صاحلة وم�ستلزمات رحلة ال�صيد على قاربه
�أو �سفـينته قبل بداية الرحلة وخالل الإبحار وال�صيد .
و  -تقدمي بيانات الإنتاج و�أي معلومات �أخرى تطلبها الوزارة .
ز  -و�ض ـ ــع اللوحة الرقـ ــمية للرتخي ــ�ص فـي مكان بارز على جانبي القارب �أو ال�سفـينة .
ح  -االلتزام بالنظام الرقابي الذي حتدده الالئحة .
املــادة ( ) 23
يحظر على ال�صياد احلرفـي وربان �سفـينة ال�صيد احلرفـي القيام ب�أي مما ي�أتي :
�أ  -ال�صيد فـي غري منطقة ال�صيد احلرفـي املرخ�ص له بال�صيد فـيهـا  ،ما مل ت�صرح له
الوزارة بالعمل على قوارب �أو �سفن ال�صيد احلرفـي فـي منطقة �أخرى وبال�شروط
التي حتددها .
ب  -الدخ ــول بق ـ ــاربه �أو �سفـينته فـي غـ ــري منطقة ال�صيد املرخ�ص له ال�صيد فـيها .
ج  -تغيي ــر �أو تعدي ــل �أو �إخفاء البيانات �أو العالمات املميزة لأي قارب �أو �سفـينة �صيد
حرفـي �أو الت�أخري فـي �إ�صالح ما يتلف منها .
د � -إحلاق ال�ضرر بقوارب �أو �سفن �أو معدات ال�صيادين الآخرين .
هـ  -ممار�سة ال�صيد بقارب �أو �سفـينة �صيد غري مرخ ـ ــ�ص لهما �أو انتهت مدة ترخي�صهما .
و  -التنازل عن ترخي�ص قارب �أو �سفـينة ال�صيد احلرفـي �أو ملكية �أي منهما �إال بع ــد
مــوافـ ــقة الوزارة وجهات االخت�صا�ص بح ـ ــ�سب الأحوال .
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املــادة ( ) 24
يتم ت�سجيل قوارب ال�صيد احلرفـي غري امل�سجلة لدى وزارة النقل واالت�صاالت بالوزارة ،
وتعد الوزارة �سجال خا�صا تقيد فـيه كافة البيانات املتعلقة بكل قارب وعلى وجه اخل�صو�ص :
" ا�سم املالك  ،الطول  ،احلمولة  ،تاريخ وبلد ال�صنع  ،نوع وقوة املحرك " .
الف�صـــل الثالــث
ال�صيــد ال�ساحلــي
املــادة ( ) 25
تعمل الوزارة على ت�شجيع وتطوير مهنة ال�صيد ال�ساحلي وت�شرف على ت�أ�سي�س �أ�سطول
�صيد عماين متطور .
املــادة ( ) 26
ال يجوز ممار�سة ال�صيد ال�ساحلي �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الوزارة وفقا لل�شروط
التي حتددها الالئحة وعلى وجه اخل�صو�ص ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون طالب الرتخي�ص �شركة �أو م�ؤ�س�سة عمانية م�سجلة لدى جهات االخت�صا�ص ،
غر�ضها الرئي�سي ممار�سة ن�شاط ال�صيد  ،ور�أ�س مال ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة مملوكا
بالكامل لعمانيني .
ب � -أن تتـ ــوفر لل�شركة �أو امل�ؤ�س�سة الإمكـانيات الفنية واملالية الالزمة .
املــادة ( ) 27
حتدد الوزارة ح�ص�صا �سنوية من الرثوة املائية احلية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات فـي �ضوء
الكميات القابلة لال�ستغالل عرب ال�صيد ال�ساحلي  ،ومبا ي�ضمن ا�ستدامة هذه الرثوة ،
وللوزارة �إعادة حتديد احل�ص�ص ال�سنوية بناء على الكميات القابلة لال�ستغالل .
املــادة ( ) 28
ال يجوز لل�شركات وامل�ؤ�س�سات احلا�صلة على ترخي�ص ال�صيد ال�ساحلي جتاوز احل�صة
ال�سنوية امل�صرح ب�صيدها �أو بيعها �أو التنازل عنها �أو ت�أجريها لطرف �آخر  ،كما ال يجوز لها
الت�صرف فـي ترخي�ص ال�صيد ال�ساحلي ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفــات �إال بع ــد احل�ص ــول
على موافقة كتابية من الوزارة  ،وال يجوز ملن ت�صرف �أو تنازل عن ترخي ــ�ص ال�صــيد
ال�ساحلي احل�صول على ترخي�ص جديد �إال بعد م�ضي ( )5خم�س �سنوات .
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املــادة ( ) 29
تلتزم ال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلا�صلة على ترخي�ص ال�صيد ال�ساحلـ ـ ـ ــي مبا ي�أتي :
�أ  -ال�صيد فـي املواقع املحددة فـي ترخي�ص ال�سفـينة .
ب  -ا�ســتخدام معدات و�أدوات وطرق ال�صيد امل�صرح بها وفقا ملا حتدده الالئحة .
ج � -صــيد �أنواع الرثوة املائية احلية امل�صرح بها من الوزارة .
د  -ا�ستخدام النظام الرقابي بال�شروط وال�ضوابط التي حتددها الوزارة .
هـ  -تقـدمي تقارير �إنتاج بكميات و�أنواع الرثوة املائية احلية التي يتم �صيدها فـي كــل
رحلة �صيد على النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغر�ض .
و  -إ�نــزال ك ــميات الرثوة املائية احلية التي يتم �صيدها  ،فـي موانئ ال�صيد � ،أو مــواقع
الإنزال التي حتددها الوزارة .
ز  -تقـديــم املعلومــات والبيان ــات الت ــي تطلب ــها الــوزارة وفقا للإجراءات واملواعيد
التي حتددها .
ح � -سداد الر�سوم بالفئات وفـي املواعيد التي حتددها الالئحة .
ط � -أي �شروط �أخرى حتددها الالئحة .
الف�صــل الرابــع
ال�صيـد التجــاري
املــادة ( ) 30
ال يجــوز لل�شركــات وامل�ؤ�س�ســات و�سفن ال�صيد التجاري ممار�سة ال�صيد �إال بعد احل�صول
على ترخي�ص بذلك من الوزارة .
املــادة ( ) 31
ي�شرتط ملنح ترخي�ص ال�صيد التجاري ما ي�أتي :
أ� � -أن يكـ ــون طال ــب الرتخيـ ــ�ص �شرك ــة �أو م�ؤ�س�س ــة عمانــية م�سجلــة لــدى جهــات
االخت�صا�ص غر�ضها الرئي�سي ممار�سة ن�شاط ال�صيد  ،وتنظم الالئحة ال�شروط
وال�ضوابط املقررة ملنح الرتخي�ص .
ب � -أن تتوفر لل�شركة �أو امل�ؤ�س�سة املالءة املالية والكفاءة الفنية والإمكانيات الالزمة
لنوع ال�صيد املطلوب .
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ج � -أن تكون �سفن ال�صيد التي متتلكها ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �أو التي ت�ست�أجرها مطابقة
لل�شــروط واملوا�صفــات الفنيــة لنــوع ال�صيــد  ،وموا�صفات �ضبط جودة الأ�سماك
العمانية وم�سجلة لدى جهات االخت�صا�ص .
د � -أن تتعهد ال�شـركة �أو امل�ؤ�س�سة بااللتزام بالنظام الرقابي الذي تفر�ضه الوزارة على
�سفن ال�صيد مبا فـي ذلك وجود مراقب وباحث �أو �أكرث على كل �سفـينة وتوفـري
�إقامة لهم طوال رحلة ال�صيد وتقدمي الت�سهيالت الالزمة ال�ستخدام الأجهزة
املالحية املتوفرة .
هـ � -أي �شروط �أخرى حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 32
تعــد الوزارة �سـجــال خا�صــا تقيــد فـيــه �أ�سمــاء ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�ص لها بال�صيد
التجاري وعناوينها واملمـثل القانون ــي لك ــل منه ــا  ،و�أن ــواع ال�صي ــد املرخ ــ�ص ب ــه لل�شرك ــة
�أو امل�ؤ�س�سة و�أي بيانات �أخرى حتددها الالئحة  ،كما تقيد فـي هذا ال�سجل ال�سفن العمانية
التي متار�س ال�صيد فـي املياه الدولية (�أعايل البحار) والبيانات اخلا�صة بها .
املــادة ( ) 33
حتدد الوزارة كميات الرثوة املائية احلية القابلة لال�ستغالل التجاري فـي �ضوء الكميات
املتاحة  ،ومبا ي�ضمن ا�ستدامة الرثوة املائية احلية التي يتم مبوجبها حتديد ح�ص�ص
ال�صيد ال�سنوية املخ�ص�صة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات املرخ�صة  ،ويجوز للوزارة �إعادة حتديد
احل�ص�ص ال�سنوية بناء على الكميات القابلة لال�ستغالل  ،ومبا يتنا�سب مع �أداء ال�شركة
�أو امل�ؤ�س�سة .
املــادة ( ) 34
يجب على ال�شركات وامل�ؤ�س�سات عند ح�صولها على ح�صة �صيد جتاري �سداد الر�سوم بالفئات
املقررة وفـي املواعيد التي حتددها الالئحة  ،وتقدمي �ضمان م�صرفـي غري م�شروط �صادر
من �أحد امل�صارف املعتمدة فـي ال�سلطنة ل�صالح الوزارة بقيمة (� )% 40أربعــني فـ ــي املائ ــة
من املبالغ امل�ستحقة للوزارة عن احل�صة ال�سنوية لل�صيد املخ�ص�ص لل�شركة �أو امل�ؤ�س�سة
و�ساري املفعول ملدة (� )14أربعة ع�شر �شهرا وفقا لل�شروط التي حتددها الالئحة .
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املــادة ( ) 35
ال يجوز لل�شركات وامل�ؤ�س�سات الت�صرف فـي ح�صــة ال�صيد املخ�ص�صـة لها �أو �أي جزء منها
عن طريق البيع �أو املقاي�ضة �أو التنازل للغري �أو ت�أجريها لطرف �آخر �إال بعــد احل�ص ــول
على املوافقة الكتابية من الوزارة وبال�شروط والإجراءات التي حتددها الالئحة  ،كما ال يجوز
لها جتاوز احل�صة ال�سنوية امل�صرح ب�صيدها .
املــادة ( ) 36
تكون ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي تخ�صــ�ص لهــا الــوزارة ح�صـ ــة �سنوي ــة لل�صي ــد م�س�ؤول ــة
بالت�ضامن مع الربان عن الآتي :
�أ  -التـعوي�ض عن الأ�ضرار التي تت�سبب فـيها ال�سفـينة و�أداء غرامات خمالفات ال�صيد
امل�ستحقة  ،وتنفـيذ �أحكام امل�صادرة .
ب  -تـقدمي تقارير �إنتاج عن كميات و�أنواع الرثوة املائي ــة احلي ــة التــي يت ــم �صيدهــا
من احل�صة ال�سنوية املخ�ص�صة لها على النماذج املعدة لذلك  ،و�إنزال هذه الكمية
�أو �أي جزء منها حتدده الوزارة فـي املوانئ العمانيـة .
ج  -تقـدمي املعلومات والبيانات التي تطلبه ــا ال ــوزارة وفق ــا للإج ــراءات واملواع ــيد
التي حتددها .
د � -إبالغ الوزارة  ،ووزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية فـي حال وقوع �أي تلوث للبيئة
البحرية  ،وعلى الأخ�ص ت�سرب زيتي من �سفن ال�صيد التجاري فـي البيئة البحرية ،
وحتدد الالئحة ال�ضوابط التي تنظم كيفـية معاجلة الآثار الناجتة عن تلوث
البيئة البحرية بالت�سرب الزيتي  ،وذلك بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص طبــقا
لأحكام القوانني النافذة فـي ال�سلطنة ب�ش�أن حماية البيئة ومكافحة التلوث .
املــادة ( ) 37
يحظر على �سفن ال�صـ ــيد التجاري والربابنة القيام ب�أي مما ي�أتي :
�أ  -ال�صيــد ف ــي املناطــق واملواقع غري امل�صرح لها بال�صيد فـيها  ،ومناطق ال�صيد
املحظورة .
ب  -تفريغ �أو �شحن الرثوة املائية احلية من �سفـينة لأخرى بدون ت�صريح من الوزارة .
ج  -إ�ع ــادة الث ــروة املائيــة احلية التي مت �صيدها �إلى البحر  ،ما عدا الأنواع امل�سموح
ب�إعادتها وفقا ملا حتدده الالئحة .
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املــادة ( ) 38
يجوز لل ــوزارة  -فـي حـ ــال عدم وجود �سفن �صيد جتارية عمانية �صاحلة وكافـية ل�صيد
احل�صـ ــة ال�سنــوية املرخ�صة  -الت�صريح لل�شركات وامل�ؤ�س�سات العمانية ا�ستخدام �سفن �صيد
�أجنبية ل�صي ــد تلك احلـ ــ�صة �أو �أي جزء منها بال�شروط الآتية :
�أ  -ح�صول ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة على املوافقة املبدئية من الوزارة قبل ا�ستقدام ال�سفـينة .
ب  -مطابقة �سفـينة ال�صيد الأجنبية للموا�صفات الفنية العمانية و�شروط �ضبط
اجلودة الالزمة لنوع ال�صيد واحل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من جهات
االخت�صا�ص .
ج  -توقيع عقد �إيجار ال�سفـينة الأجنبية بني ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة ومالك �سفـينة ال�صيد
�أو وكيلها املعتمد  ،طبقا لل�شروط التي حتددها الالئحة .
د  -حـ�ص ــول ك ــل م ــن الرب ــان وبحارته ــا والفني ــني العامل ــني عليه ــا م ــن الأجانـ ــب
على موافقة جهات االخت�صا�ص .
هـ � -ضمان عدم مغادرة ال�سفـينة مياه ال�ص ــيد دون احل ــ�صول عل ــى الت�صري ــح الالزم
من الوزارة .
و � -أن تتعهد ال�شـركة �أو امل�ؤ�س�سة بااللتزام بالنظام الرقاب ــي ال ــذي تفر�ض ــه ال ــوزارة
على �سفن ال�صيد مبا فـي ذلك وجود مراقب وباحث �أو �أكرث على كل �سفـينة
وتوفـري �إقامة لهم طوال رحلة ال�صيد وتقدمي الت�سهيالت الالزمة ال�ستخدام
الأجهزة املالحية املتوفرة .
ز  -ت�شغي ــل الق ــوى العامل ــة الوطني ــة طبق ــا للمه ــن والن�س ــب التي حتددها جهات
االخت�صا�ص بالتن�سيق مع الوزارة .
املــادة ( ) 39
ال يجوز لل�سفن الأجنبية ال�صيد فـي مياه ال�صيد �أو قاع البحر �إال بعد احل�صول على ترخي�ص
بذلك من الوزارة  ،كما يحظر عليها بيع �أو �شراء �أو �إنزال الرثوة املائية احلية فـي مياه
ال�صيد �أو املوانئ العمانية �إال بعد احل�صول على ت�صريح بذلك من الوزارة .
-18-

الف�صــل اخلامــ�س
ا�ستزراع الأحياء املائية
املــادة ( ) 40
تعمل الوزارة على ت�شجيع وترويج �إن�شاء مزارع تربية الأحياء املائية والإ�شراف عليها
وتقدمي امل�ساعــدة الفني ــة له ــا وحتدي ــد املواق ــع واملناط ــق املالئم ــة لإن�شائهـ ــا بالتن�سيـ ــق
مع جهات االخت�صا�ص .
ويخت�ص الوزير �أو من يفو�ضه بتوقيع اتفاقيات حقوق االنتفاع بالأرا�ضي واملواقع البحرية
ال�صاحلة لرتبية الأحياء املائية مع امل�ستثمرين بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص .
املــادة ( ) 41
ال يجـ ــوز �إن�شـ ــاء مـ ــزارع تربيـ ــة الأحياء املائي ــة �إال بع ــد احل�ص ــول عل ــى ترخي ــ�ص بذلك
من الوزارة  ،بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص .
املــادة ( ) 42
ال يجوز ا�ستزراع الأحياء املائية غيـر املوج ــودة فـ ــي البيئ ــة العماني ــة �إال بع ــد احل�ص ــول
على ترخي�ص بذلك من الوزارة  ،بالتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص .
املــادة ( ) 43
ال يجوز ا�سترياد �أي نوع من الأحياء املائية بغر�ض اال�ستزراع �إال بعد احل�صول على ترخي�ص
من الوزارة .
الف�صــل ال�ســاد�س
الأن�شطة املرتبطة بالرثوة املائية احلية
املــادة ( ) 44
تعترب الأن�شطة الآتية مرتبطة بالرثوة املائية احلية :
أ�  -جتهيز وت�صنيع وجتفـيف وتدخني الرثوة املائية احلية .
ب  -نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية .
ج  -تربيد وجتميد وتخزين الرثوة املائية احلية .
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د  -ت�صدير وا�سترياد الرثوة املائية احلية ومنتجاتها .
هـ  -ا�ستزراع الأحياء املائية .
و � -أي ن�شاط �آخر حتدده الالئحة  ،ويكون مرتبطا بالرثوة املائية احلية .
املــادة ( ) 45
ال يجــوز مزاولة �أي ن�شاط من الأن�شطة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )44من هذا القانون
�إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك من الوزارة  ،وي�شرتط ملنح الرتخي�ص الآتي :
أ� � -أن يك ــون الن�ش ــاط املطلوب الرتخي�ص به مقيدا فـي ال�سجل التج ــاري  ،على �أن
يحدد الرتخي�ص نوع الن�شاط امل�صرح به  ،وتنظم الالئحة �شروط و�ضوابط منح
الرتخي�ص .
ب � -أن تتوفر لدى طالب الرتخي�ص املالءة املالية والكفاءة الفنية والإمكانيات
الالزمة ملمار�سة الن�شاط .
ج � -أن يتعهد طالب الرتخي�ص بااللتزام بالنظام الرقابي املحدد للن�شاط وتقدمي
املعلومات والبيانات ذات العالقة للوزارة عند طلبها .
د � -أي �شروط �أخرى حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 46
تخ�ضـع الرثوة املائية احلية امل�صدرة وامل�ستوردة والعابرة ومنتجاتها لإجراءات احلجر
البيطري املعمول بها قانونا .
الف�صــل ال�سابــع
الرقابة و�ضبط املخالفـات
املــادة ( ) 47
يجوز للوزارة اال�ستعانة باجلهات املخت�صة فـي �شـ�أن الرقابة على مياه ال�صيد وقاع البحر
و�ضبط �أي خمالفة لهذا القانون �أو الالئحة  ،و�ضبط �سفن ال�صيد التي ترفع العلم
العماين و�سفن ال�صيد الأجنبية � -إذا ثبت ارتكابها خمالفة خارج مياه ال�صيد ودخلت �إليها -
تنفـيــذا اللتزام ــات ال�سلطن ــة املن�ص ــو�ص علي ــها فـ ــي االتفاقيات واملعاهــدات الدولية الت ــي
ان�ضم ــت �أو �صادقت عليها .
-20-

املــادة ( ) 48
يكون ل�سلطة الرقابة بالن�سبة للمخالفات التي تقع فـي نطاق اخت�صا�صها وتكون متعلقة
ب�أحكام هذا القانون �أو الالئحة ال�صالحيات الآتية :
أ�  -مراقبة وتفتي�ش قوارب و�سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي والتجاري والت�أكد من
التزامها بال�شــروط واملوا�صفات و�أنها حتمل الوثائق والرتاخي�ص املقررة قانونا .
ب  -مراقبة وتفتي�ش �سفن النقل وو�سائل نقل الرثوة املائية احلية وامل�صانع والعائمات
والأماكن واملحالت التي متار�س فـيها الأن�شطة املرتبطة بالرثوة املائية احلية
والت�أكد من التزامها بتطبيق �أحكام هذا القانون والالئحة .
ج  -مراقب ــة الث ــروة املائي ــة احليــة امل�صدرة وامل�ستوردة والعابرة فـي املطارات واملوانئ
واملنافذ الربية .
د  -حتريـر حما�ضر املخالفات واحلجز على قوارب �أو �سفن ال�صيد احلرفـي وال�ساحلي
والتجاري و�سفن النقل وامل�صانع والعائمات ومعدات و�أدوات ال�صيد وو�سائل النقل
والرثوة املائية احلية مو�ضوع املخالفة على نفقة املخالف  ،والأمر ببيع الرثوة
املائية احلية امل�ضبوطة طبقا للقواعد التي حتددها الالئحة  ،وحفظ ثمنها حلني
�صدور حكم نهائي فـي املخالفة .
هـ  -مراقبة مواقع �إنزال وت�سويق الرثوة املائية احلية .
و  -مراقبـ ــة وتفتي�ش م ـ ــزارع ترب ـ ــية الأحيـ ــاء امل ـ ــائية واملراف ـ ــق املرتبطة بها .
ز  -مراقبة وتفتي�ش من�ش�آت ومرافق موانئ ال�صيد البحري .
ح � -إتالف �شباك ومعدات و�أدوات ال�صيد املمنوعة بالتن�سيق مع االدعاء العام وجهات
االخت�صا�ص .
ط  -اتخاذ الإجراءات الالزمة ملنع املخالفة �أو منع ا�ستمرارها على نفقة املخالف .
املــادة ( ) 49
يجب على الوزارة  -فـي حال احلجز على قــارب �أو �سفـينـ ــة ال�ص ــيد احلرف ـ ــي �أو ال�ساحل ــي
�أو التجـ ــاري �أو �سفـينـ ــة النق ــل �أو و�سيلة النقل �أو امل�صنع �أو امل�صنع العائــم � -إخط ــار املالك
�أو ال�شـركة �أو امل�ؤ�س�سة التي تعمل هذه املحجوزات حل�سابها �أو دولة العلم  -بح�سب الأحوال -
باحلج ــز و�أ�سباب ــه خـالل مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ احلجز  ،ويجوز
الإفراج عنها مقابل �ضمان مايل حتدده الوزارة .
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الف�صــل الثامــن
العقوبـــات
املــادة ( ) 50
مـع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد فـي �أي قانون �آخر  ،يعاقب على اجلرائم املبينة فـي هذا
القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املــادة ( ) 51
يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد ( )22 ، 20 ، 16 ، 15 ، 9من هذا القانون  ،بال�سجن مدة
ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على �شهر  ،وبغرامة ال تقل عن ( )200مائتي ريال
عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،وت�شدد
العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدها الأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة .
املــادة ( ) 52
يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد ( )45 ، 29 ، 28 ، 26 ، 23 ، 14 ، 11 ، 10من هذا القانون ،
بال�سجن مدة ال تقل عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على (� )2شهريــن  ،وبغرام ــة ال تق ــل
عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني  ،وت�شدد العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدها الأق�صى فـي حالة تكرار
املخالفة .
املــادة ( ) 53
يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد ( )43 ، 42 ، 41من هذا القانون  ،بال�سجن مدة ال تقل
عن ( )10ع�شرة �أيام  ،وال تزيد على (� )2شهرين  ،وبغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،
وت�شدد العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدها الأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة .
املــادة ( ) 54
يعاقب كل من يخـالف �أحكام املـ ــواد ( )38 ، 37 ، 35 ، 30مــن هــذا القانــون  ،بال�سجــن مــدة
ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على (� )2شهرين  ،وبغرامة ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال
عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريــال عمانــي � ،أو ب�إح ــدى هاتني العقوبتيـن ،
وفـ ــي حال ــة تك ــرار املخالفـ ــة يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عــن (� )2شهرين  ،وال تزيــد
على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة ال تقل عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد
على ( )25000خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
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املــادة ( ) 55
يعاقب كل من يخـالف �أحكام امل ــادة ( )36من هذا القانون  ،بغرامة ال تقل عن ()5000
خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وفـي حالة
تكرار املخالفة يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )10000ع�شرة �آالف ريــال عمان ــي  ،وال تزي ــد
على ( )25000خم�سة وع�شرين �ألف ريال عماين .
املــادة ( ) 56
يعاقب كل من يخالف �أحكام املادة ( )39من هذا القانــون بغرامــة ال تقــل ع ــن ()50000
خم�سني �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500000خم�سمائة �ألف ريال عماين  ،وت�شدد
العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدها الأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة .
املــادة ( ) 57
مــع مراعـ ــاة الإج ــراءات املن�ص ــو�ص عليه ــا فـ ــي املادت ــني ( )48و ( )49م ــن ه ــذا القان ــون
فـي مواجهة �سفن ال�صيد التي متار�س ال�صيد غري امل�شروع  ،يعاقب كل من ي�ضبط مبوجب
حكم املادة ( )47من هذا القانون بالعقوبات الآتية :
أ�  -ال�سجن ملدة ال تقل عن �شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،وبغرامة ال تقل
عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )100000مائة �ألف ريال
عماين � ،أو ب إ�ح ــدى هات ــني العقوبتني  ،وت�شدد العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدها
الأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة بالن�سبة ل�سفن ال�صيد التي ترفع العلم العماين ،
مع جواز احلكم مب�صادرة ال�سفـينة و�شباك ومعدات و�أدوات ال�صيد التي ا�ستعملت
فـي ارتكاب املخالفة  ،وفـي جميع الأحوال يحكم مب�صادرة الرثوة املائية احلية
امل�ضبوطة �أو قيمتها .
ب  -بغرامة ال تقل عن ( )100000مائة �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ()500000
خم�سمائة �ألف ريال عماين  ،وت�شدد العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدهــا الأق�صــى
فـي حالة تكرار املخالفة بالن�سبة ل�سفن ال�صيد الأجنبية  ،مع جواز احلكم مب�صادرة
ال�سفـينة و�شباك ومعدات و�أدوات ال�صيد التي ا�ستعملت ف ــي ارتك ــاب املخالف ــة ،
وفـي جميع الأحوال يحكم مب�صادرة الرثوة املائية احلية امل�ضبوطة �أو قيمتها .
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ج  -للوزارة �أن ت�أمر بحجز �سفـينة ال�صيد الأجنبية املخالفة وطاقمها و�شباك ومعدات
و�أدوات ال�صيد التي ا�ستعملت فـي ارتكاب املخالفة  ،وبيع الرثوات املائية احلية
امل�ضبوطة وحفظ ثمنها �إلى حني �صدور حكم نهائي فـي املخالفة  ،ويتم الإفراج
عــن ال�سفـينـ ــة وطاقم ــها مقابــل تقديــم كفالــة �أو �ضمــان مالــي حتــدده الــوزارة
بـما يتنا�ســب مــع حجــم العقوبــات املالية املحددة للمخالفة و�أي التزامات �أخرى
مرتتبة على ال�سفـينة .
املــادة ( ) 58
يعاقب كل من يخالف �أحكام الالئحة بالعقوبات الآتية :
�أ  -غرامة ال تقل عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال
عماين � ،أو بال�سجن مدة ال تزيد على �شهر � ،أو بالعقوبتني معا  ،بالن�سبة ملخالفات
ال�صيد احلرفـي  ،وت�شدد العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدها الأق�صى فـي حالة
تكرار املخالفة .
ب  -غرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال
عماين � ،أو بال�سجن مدة ال تزيد على (� )2شهرين � ،أو بالعقوبتني معا  ،بالن�سبة
ملخالفات ال�صيد ال�ساحلي  ،وت�شدد العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدهــا الأق�ص ــى
فـي حالة تكرار املخالفة .
ج  -غرامة ال تقل عن (� )2000ألفـي ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف
ريال عماين �أو بال�سجن مدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر � ،أو بالعقوبتني معا ،
بالن�سب ــة ملخالف ــات ال�صيــد التجاري  ،وت�شدد العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف حدها
الأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة .
د  -غرامة ال تقل عن ( )300ثالثمائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة
�آالف ريال عماين � ،أو بال�سجن مدة ال تزيد على (� )2شهرين � ،أو بالعقوبتني معا ،
بالن�سبــة ملخالف ــات الأن�شطـ ــة املرتبط ــة بالثــروة املائي ــة احليـ ــة  ،وت�شــدد العقوبــة
مبا ال يجاوز �ضعف حدها الأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة .
هـ  -غرام ــة ال تق ــل ع ــن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة
ريال عماين � ،أو بال�سجن مدة ال تزيد على ( )10ع�شرة �أيام � ،أو بالعقوبتني معا ،
بالن�سبة لأي خمالفة �أخرى لأحكام الالئحة  ،وت�شدد العقوبة مبا ال يجاوز �ضعف
حدها الأق�صى فـي حالة تكرار املخالفة .
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املــادة ( ) 59
يعاقب على ال�شروع فـي ارتكاب اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون بن�صف العقوبة
املقررة للجرمية التامة .
املــادة ( ) 60
يجوز للمحكمة املخت�صة  ،فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون ف�ضال عن احلكم بعقوبتي
ال�سجن �أو الغرامة � ،أن تق�ضي مب�صادرة القارب �أو ال�سفـينة �أو امل�صنع العائم �أو معدات
و�أدوات ال�صيد �أو اال�ستزراع حمل املخالفة  ،وو�سيلة النقل  ،و�إلغاء الرتاخي�ص ذات العالقة ،
وفـي جميع الأحوال يحكم مب�صادرة الرثوة املائية احلية امل�ضبوطة �أو قيمتها .
املــادة ( ) 61
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )59من هذا القانون يجوز للوزير �أو من يفو�ضه عدم
ال�سري فـي �إجراءات الدعوى العمومية فـي املخالفات املن�صو�ص عليها فـي هــذا القان ــون
�أو الالئحة والت�صالح فـيها فـي �أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل �صدور حكم
نهائي فـيها  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
أ� � -أن يطلب املخالف ذلك كتابة .
ب � -أن يدفع املخالف املبلغ الذي يق ــرره الوزي ــر �أو من يفو�ض ــه  ،على �أال يقل هذا
املبلغ ع ــن ن�ص ــف احل ــد الأق�صــى للغرامة املق ــرر للمخالفــة  ،و�أال يزيد على احلد
الأق�صى لها .
ج � -أن يقوم املخالف ب�إزالة �أ�سباب املخالفة على نفقته خالل امليعاد الذي حتدده
الوزارة .
وفـي حال تقرر عدم ال�سري فـي �إجراءات الدعوى العمومية والت�صالح وفقا لأحكام هذه
املادة ت�ؤول الرثوة املائية احلية امل�ضبوطة �أو ثمنها �إلى الدولة  ،وتقوم الوزارة ب�إعدام
معدات و�أدوات ال�صيد املمنوع ا�ستخدامها التي يتم �ضبطها وذلك على نفقة املخالف .
ويرتتب على عدم ال�سري فـي �إجراءات الدعوى العمومية والت�صالح انق�ضاء الدعوى
العمومية فـي مواجهة املخالف .
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املــادة ( ) 62
ال يجوز تطبيق ن�ص املادة ( )61من هذا القانون فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ � -إذا �شكلت الواقعة خمالفة لقانون �آخر .
ب � -إذا �شكلت الواقعة خمالفة ل�صيد ثروة مائية حية حمظور �صيدها وتداولها فـي
موا�سم حمددة من�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أو الالئحة .
ج � -إذا مل يتم �سداد التعوي�ضات امل�ستحقة عن الأ�ضرار الناجمة عن املخالفة .
د  -عند تكرار املخالفة .
املــادة ( ) 63
يجوز للوزارة التحفظ على الرثوة املائية احلية وقوارب و�سفن ومعدات و�أدوات ال�صيد
وو�سائل النقل امل�ضبوطة فـي حال فرار املخالفـني �أو عدم اال�ستدالل عليهم وبيعها طبقا
للإجراءات التي حتددها الالئحة  ،وت�ؤول ح�صيلة البيع �إلى الدولة �إذا م�ضت �سنة على
تاريخ البيع دون �ضبط املخالفـني  ،ف�إذا �ضبطوا �أو قدموا للمحاكمة خالل هذه املدة ،
وحكم مب�صادرة امل�ضبوطات �سرى حكم امل�صادرة على مبلغ ح�صيلة البيع � ،أما �إذا حكم
برباءة املخالفـني مما ن�سب �إليهم دفع لهم ثمن امل�ضبوطات التي مت بيعها بعد اقتطاع �أي
�ضرائب �أو ر�سوم �أو نفقات  ،تكون م�ستحقة عليهم .
املــادة ( ) 64
يجوز للمحكمة بناء على طلب الوزارة �أن ت�أمر املخالف ب�إيداع �ضمان مايل لدى املحكمة
يعادل قيمة القارب �أو ال�سفـينة �أو معدات و�أدوات ال�صيد امل�ضبوطة �إلى حني �صدور احلكم
النهائي فـي حالة تعذر التحفظ عليها .
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