
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 الالئحة التنفيذية

 لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

 (3002)معدلة حتى سبتمبر 

 

 4/44قرار وزاري رقم 

بإصدار قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية  32/18استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم  -

 الحية وتعديالته،

بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون المشار إليه وتعديالتها وبناء  2/13رقم وإلى القرار الوزاري  -

 على ما تقتضيه المصلحة العامة،

 تقرر

 :8مادة

يعمل بأحكام الالئحة المرافقة وتسمى "الالئحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة  

  المائية الحية".

 :3مادة

لسمكية بأعمال "السلطة المختصة" في تطبيق أحكام قانون الصيد تقوم المديرية العامة للثروة ا 

 البحري وحماية الثروة المائية الحية وهذه الالئحة.

 :2مادة

المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه  2/13يلغى القرار الوزاري رقم  

موجب الالئحة السابقة سارية الالئحة، وتستمر التراخيص الصادرة واإلجراءات التي اتخذت ب

المفعول طبقا ألحكامها حتى انتهاء مدتها ويكون تجديدها بعد ذلك طبقا للشروط واألحكام الواردة 

 في هذه الالئحة.

 :4مادة

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.  

 محمد بن عبد زاهر الهنائي                       

 وزير الزراعة والثروة السمكية                     

 

 هـ 8484صدر في: رمضان 

 م8994فبراير  30الموافق: 

 

 الفصل األول

 تعاريف

 :8مادة

نفس المعنى المنصوص  صطلحات الواردة بهامئحة يكون للكلمات والالفي تطبيق أحكام هذه ال

 عليه في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية وتعديالته.

 

 الفصل الثاني

 تراخيص الصيد البحري

 :3مادة

ال يجوز ممارسة عمليات الصيد واألنشطة المرتبطة بها إال بعد الحصول على الترخيص الالزم 

   بذلك وفقا ألحكام هذه الالئحة.



 :2مادة

 السلطة المختصة إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص الصيد التالية:على   

 ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري. -

 ترخيص سفينة الصيد. -

 ترخيص تداول الثروة المائية الحية. -

 ترخيص هواة الصيد. -

 .الصفيلحترخيص غوص صيد  -

 .الصفيلحوتخزين وتداول  ترخيص تجهيز -

 آية تراخيص أخرى يقررها الوزير. -

للسلطة المختصة أن تفوض دوائر الثروة السمكية بالمناطق سلطة إصدار وتجديد هذه ويجوز 

 التراخيص.

 :4مادة

 تصدر السلطة المختصة تراخيص الصيد وفق الشروط والضوابط التالية:

 أوال: ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري: 

 يجب أن تتوفر في مقدم الطلب الشروط التالية: (أ)

 ة.أن يكون عماني الجنسي -8

 اال يقل عن ثمانية عشر عاما. -3

 أن يكون الئقا صحيا لممارسة مهنة الصيد ومجيدا للسباحة. -2

أن يتخذ مهنة الصيد البحري مصدرا لرزقه، ويجوز للسلطة المختصة أن تستثني مقدم  -4

 (.3الطلب من الشروط الواردة في المادة )

 لمدة أقل. الترخيص ثالثة أعوام ويجوز للسلطة المختصة إصدار تراخيصمدة  (ب)

 يشتمل الترخيص على البيانات التالية:  (ج)

 االسم الكامل والجنسية والعنوان -

 رقم البطاقة الشخصية. -

 العمر والحالة االجتماعية. -

 صورة شخصية. -

 تاريخ اإلصدار واالنتهاء. -

 منطقة الصيد المرخص بها. -

 رقم الترخيص ونوع النشاط المرخص به. -

 المختصة.أية بيانات أخرى تحددها السلطة  -

 ثانيا: تراخيص سفينة الصيد:

 "تراخيص سفن الصيد تشمل":

 قوارب وسفن الصيد الحرفي الشراعية أو اآللية أو غير اآللية وسفن الصيد التجاري. (أ)

 يشتمل الترخيص على البيانات اآلتية: (ب)

 اسم المالك ومهنته وعنوانه وجنسيته. -

 الجهة المرخص لها باستخدام السفينة. -

 ونوع السفينة ومواصفاتها وتاريخ وبلد الصنع.رقم الترخيص  -

 نوع المحرك وموقعه بالسفينة وقوته وعالمته التجارية وتاريخ وبلد الصنع. -

 طرق ومعدات الصيد المصرح باستخدامها. -

 الحد األدنى واألعلى المصرح به لعدد أفراد الطاقم حسب مهنهم. -

 منطقة الصيد والعمق والبعد المصرح به. -



 الثروة المائية الحية المصرح بصيدها. أنواع وكميات -

 آية بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة. -

 ويقدم طلب الترخيص من مالك السفينة أو وكيله مصحوبا بالوثائق الدالة على الملكية.

 )ج( مدة الترخيص:  

 مدة ترخيص قوارب الصيد الحرفي الشراعية أو اآللية أو غير اآللية ثالثة أعوام.-أ   

 مدة ترخيص سفن الصيد التجاري عام واحد.-ب   

 ثالثا: ترخيص تداول الثروة المائية الحية:  

 بطلب ترخيص تداول الثروة المائية الحية: يشترط فيمن يتقدم (أ)

 أن يكون عماني الجنسية وكامل األهلية. -

 أن يكون حسن السير والسلوك. -

 أن يتقدم بشهادة طبية تثبت خلوه من األمراض المعدية. -

 شتمل الترخيص على البيانات التالية:ي (ب)

 االسم بالكامل والجنسية والعنوان. -

 رقم البطاقة الشخصية. -

 رقم السجل التجاري )إن وجد(. -

 بيانات ومواصفات الوسائل والمعدات المستخدمة. -

 )نقل، تسويق، تجهيز، تخزين، تصنيع وتصدير..(. رقم الترخيص ونوع النشاط المرخص به -

 حددها السلطة المختصة.اية بيانات أخرى ت -

)ج( مد الترخيص عام واحد ويجوز للسلطة المختصة إصدار ترخيص لمدة أقل ينتهي بانتهاء 

 المدة أو الغرض.

 رابعا: ترخيص هواة الصيد:

 يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص هواة الصيد: (أ)

 ( عاما.81أال يقل عمره عن ) -

 التجارة.أال يقوم بعمليات الصيد بغرض  -

 أن يتقيد باستعمال أدوات ومعدات الصيد التي تحددها السلطة المختصة. -

 مدة الترخيص عام واحد ويجوز للسلطة المختصة إصدار ترخيص لمدة أقل. (ب)

 :الصفيلحخامسا: ترخيص غوص صيد 

 اآلتي: الصفيلحيشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص غوص صيد -أ

 مزاولي مهنة الصيد البحري ساري المفعول.أن يكون حاصال على ترخيص  -

 إجادة الغوص. -

 سداد الرسم المقرر. -

 يشتمل الترخيص على البيانات التالية:-ب

 صورة شخصية. -

 االسم الكامل والعنوان. -

 رقم ترخيص مهنة الصيد البحري. -

 رقم البطاقة الشخصية. -

 العمر والحالة االجتماعية. -

 تاريخ اإلصدار واالنتهاء. -

 وتنتهي بنهايته. الصفيلحيص تبدأ ببداية موسم مدة الترخ-ج

 :الصفيلحسادسا: ترخيص تجهيز وتخزين وتداول 

 تالي:ال الصفيلحيشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص تجهيز وتخزين وتداول  -أ

 أن يكون حاصال على سجل تجاري يتضمن نشاط تجارة وتسويق األسماك. -



أن يكون لديه محل أو موقع مستوف للشروط التي تضعها السلطة المختصة لتجهيز وتخزين  -

 .الصفيلحوتداول 

 سداد الرسم المقرر. -

 يشتمل الترخيص على البيانات التالية: -ب

 االسم الكامل والعنوان. -

 رقم السجل التجاري. -

 رقم البطاقة الشخصية. -

 .الصفيلحموقع تجهيز وتخزين وتداول  -

 دار واالنتهاء.تاريخ اإلص -

 صورة شخصية. -

 مدة الترخيص عام واحد.-ج  

 :3مادة

 تحدد السلطة المختصة نماذج طلبات تراخيص الصيد والوثائق الالزمة للحصول على الترخيص.

 :6مادة

تجديد الترخيص خالل شهر من تاريخ انتهاء صالحيته وال يجوز له  على صاحب الترخيص

ه بعد انقضاء الفترة المقررة للتجديد، ويعتبر سفينة الصيد ممارسة الصيد أو النشاط المرخص ب

التجارية من تاريخ انتهاء مدته ما لم يقدم طلب تجديد الترخيص خالل شهر قبل تاريخ انتهاء 

 صالحيته.

 :7مادة

يجوز استخدام تراخيص الصيد المنصوص عليها في هذه الالئحة في غير األغراض المحددة لها كما ال  

 التنازل عنها أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف إال بموافقة السلطة المختصة. ال يجوز

 :1مادة

للسلطة المختصة عند ضبط أي ترخيص يستعمله شخص بخالف المرخص له أن تقرر سحبه ما   

 لم يقدم صاحبه عذرا مقبوال.

 رسوم تراخيص الصيد

 :19مادة

 ديد التراخيص المنصوص عليها في هذه الالئحة:تفرض الرسوم التالية مقابل إصدار وتج  

 ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري: (أ)

 ثالثة رياالت الستخراج أو تجديد ترخيص الصياد التقليدي.

 ترخيص سفينة الصيد: (ب)

 تسعة رياالت الستخراج أو تجديد ترخيص قارب أو سفينة الصيد الحرفي الشراعية أو غير آلية. -

الستخراج أو تجديد ترخيص قارب أو سفينة الصيد الحرفي اآللية ذات خمسة عشر رياالت  -

 محرك ال تزيد قوته على خمسين حصانا وتضاف مائة بيسة عن كل حصان يزيد على ذلك.

عشرون رياال سنويا لتسجيل كل بحار أو فني أو عامل غير عماني يرخص له بالعمل على  -

 سفينة الصيد الحرفي فيما عدا القوارب.

رياال لتسجيل كل بحار أو فني أو عامل غير عماني عند استخراج أو تجديد ترخيص  عشرون -

 سفينة الصيد التجاري.

 خمسة رياالت رسوم التنازل عن ترخيص قارب أو سفينة الصيد. -

 )ج( ترخيص تداول الثروة المائية الحية:

 ومنتجاتها. عشرة رياالت الستخراج أو تجديد ترخيص سيارة نقل الثروة المائية الحية -
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رياالن الستخراج ترخيص مؤقت لسيارة نقل الثروة المائية الحية ينتهي بانتهاء المدة أو  -

 الغرض.

 عشرون رياال الستخراج أو تجديد ترخيص تجهيز أو تخزين أو تصنيع الثروة المائية الحية. -

ية ومنتجاتها التي لاير واحد الستخراج شهادة عدم ممانعة لتصدير أنواع الثروة المائية الح -

 تحددها السلطة المختصة.

 )د( ترخيص هواة الصيد: 

 أربعة وعشرون رياال الستخراج أو تجديد ترخيص هواة الصيد. -

 نصف لاير الستخراج ترخيص هواة الصيد لمدة يوم واحد. -

 رسوم فقد أو تلف:)هـ(    

خيص الواردة في هذه يحصل نصف الرسم المقرر في حالة فقد أو تلف أي ترخيص من الترا -

 الالئحة.

 :الصفيلح)و( ترخيص غوص صيد    

 خمسة رياالت الستخراج الترخيص. -

 :الصفيلح)ز( ترخيص تجهيز وتخزين وتداول 

 خمسون رياال الستخراجه أو تجديده. -

 :الصفيلح)ح( تصريح تصدير 

 خمسون بيسة للكيلو جرام صفليح. -

 :80مادة

اإلضافية التالية عن كل شهر تأخير لتجديد أي ترخيص تصدره تحصل السلطة المختصة الرسوم 

 السلطة المختصة وفقا ألحكام هذه الالئحة:

 ثالثمائة بيسة عن ترخيص مزاولة مهنة الصيد للصيادين التقليديين. (أ)

 لاير واحد عن كل بحار أو أي عامل من العاملين على ظهر سفينة الصيد. (ب)

 الشراعية أو غير اآللية.مائة بيسة عن ترخيص سفينة الصيد  (ج)

 ثالثمائة بيسة عن ترخيص سفينة الصيد اآللية ذات المحرك قوة خمسين حصانا أو أقل. (د)

 )هـ( لاير واحد عن ترخيص سفينة الصيد ذات المحرك التي تزيد قوته عن خمسين حصانا فأكثر.

 )و( لاير واحد عن ترخيص نقل الثروات المائية الحية ومنتجاتها.

 عن ترخيص تجهيز وتخزين وتصنيع الثروة المائية الحية.)ز( ريالين 

 )ح( خمسمائة بيسة عن ترخيص هواة الصيد.

 .الصفيلح)ط( لاير واحد عن ترخيص تجهيز وتخزين وتداول 

 حماية وتنمية الثروة المائية الحية

 :83مادة

 الربيان واألسماكعلى جميع الصيادين إعادة صغار األسماك الحية فورا الى البحر إن وجدت بين   

 المصيدة.

 :82مادة

يمنع منعا باتا صيد السالحف واستعمال بيضها كما يمنع صيد الحيتان والثديات البحرية إال   

 بترخيص من السلطة المختصة.

 :84مادة

يمنع منعا باتا صيد الشارخة خالل فترة إخصابها وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من السادس عشر  -أ

 عام إلى يوم الرابع عشر من أكتوبر من العام التالي. من ديسمبر من كل

يحظر صيد الشارخة بالشباك أو الحراب أو أية وسيلة أخرى عدا األقفاص بالمواصفات التي  -ب

 تحددها السلطة المختصة.



يمنع صيد وتداول إناث الشارخة المحملة بالبيض وصغار الشارخة التي يقل طول درعها الواقي  -ج

ويجب على  .قياسا من تجويف العين في اتجاه حافة مؤخرة الدرع الواقي عن ثمانين مليمترا

 الصيادين اعادتها إلى الماء فور العثور عليها بين األسماك المصيدة.

يحظر حيازة الشارخة وتجهيزها والتعامل فيها خالل فترة إخصابها وتوالدها المشار إليها في  -د

ليات النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط الفقرة ]أ[ من هذه المادة ويشمل التعامل عم

 بذلك من عمليات.

على األفراد والشركات والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من الشارخة تسجيل تلك الكميات في  -هـ

نهاية كل موسم صيد لدى دوائر الثروة السمكية في المناطق، ويكون التعامل في الكميات 

 تصدرها السلطة المختصة ألصحاب الشأن.المسجلة بموجب تراخيص 

 :83مادة

خالل فترة اإلخصاب والتكاثر الطبيعي والتي تبدأ من  الصفيلحيمنع منعا باتا صيد وجمع  -أ

اليوم الخامس عشر من ديسمبر من كل عام وتستمر حتى اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر 

 من العام التالي.

قل طول محارته عن تسعين مليمترا، كما يحظر يحظر صيد وجمع وتداول الصفيلح الذي ي -ب

 صيده وجمعه في المياه الضحلة التي يقل عمقها عن ثمانية أمتار.

وتجهيزه والتعامل فيه خالل فترة اإلخصاب والتكاثر المشار إليه في  الصفيلحيحظر حيازة  -ج

ير وكل ما الفقرة ]أ[ من هذه المادة ويشمل التعامل عمليات النقل والبيع والشراء والتصد

 يرتبط بذلك من عمليات.

على األفراد والشركات والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من الصفيلح تسجيل تلك الكميات  -د

في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر الثروة السمكية في المناطق، ويكون التعامل في الكميات 

 المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة ألصحاب الشأن.

 (:8مكررا )83مادة

وتقليب الصخور أثناء عملية الغوص، أوال: يحظر على صياد الصفيلح استخدام األكسجين 

 وصيد الصفيلح من غروب الشمس وحتى شروقها.

 ثانيا: يجب على صياد الصفيلح االلتزام بما يأتي:

عدم فصل اللحم عن الصدفة قبل تسجيل كمية الصفيلح لدي موقع تجهيز وتخزين وتداول  -أ

 الصفيلح المرخص له.

التقيد ببيع إنتاجه من الصفيلح الى التجار المرخص لهم وان تتم عملية البيع والشراء في  -ب

مواقع تجهيز وتخزين وتداول الصفيلح المحددة لهذا الغرض في كل والية بموجب 

 إيصاالت تحفظ وتقدم للمختصين عند الطلب.

 سلطة المختصة.تعبئة بطاقة اإلنتاج على النموذج الذي تعده ال -ج

( 30عدم استخدام أداة استخراج الصفيلح )الجزرة أو المقطع( التي يزيد طولها على ) -د

 سنتيمتر في استخراجه من مواقع بيئته الطبيعية.

 (:3مكررا )83مادة

يجب على التجار العاملين في مجال تجهيز وتخزين وتداول وتصدير الصفيلح الحصول على  

 المختصة. الترخيص الالزم من السلطة

 (:2مكررا ) 83مادة

 يجب على تجار الصفيلح االلتزام بما يأتي:  

التقيد بمسك سجالت تبين حركة الشراء والبيع أثناء وبعد الموسم وفقا للنماذج التي تضعها  -أ

 السلطة المختصة.

 التقيد بوضع الملصق المحدد من السلطة المختصة على كل مغلف معد للتصدير. -ب



ة المختصة بالبيانات التي يطلبونها، والسماح لهم باالطالع على السجالت تزويد موظفي السلط -ج

 الخاصة بحركة الشراء والبيع خالل الموسم.

 تسليم السجالت في نهاية الموسم إلى السلطة المختصة لمراجعة البيانات الواردة بها. -د

 (:4مكررا) 83مادة

لمرخص لهم بصيده أو شراء أي يحظر على تجار الصفيلح شراء الصفيلح من غير الصيادين ا

 كميات بعد نهاية الموسم المحدد للصيد

 (:3مكررا) 83مادة

يمنع منعا باتا تصدير الصفيلح ما لم تكن الكمية مرفقا بها تصريح من السلطة المختصة يطابق   

 )الوزن/عدد الحبات( العدد المصرح بتصديره.

 (:6مكررا)831مادة

خالل فترة اإلخصاب والتكاثر الطبيعي التي تبدأ من اليوم األول يمنع منعا باتا صيد الربيان  -أ

 من شهر أبريل وتستمر حتى اليوم األخير من شهر أغسطس من كل عام.

يحظر حيازة وتداول الربيان والتعامل فيه خالل فترة اإلخصاب والتكاثر المشار إليها في البند  -ب

النقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط ]أ[ من هذه المادة ويشمل التعامل البيع والشراء و

 عمليات. بذلك من

على الشركات والمؤسسات واألفراد الذين بحوزتهم كميات من الربيان اإلعالن عن تلك  -ج

الكميات وتسجيلها في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر ومراكز التنمية الزراعية والسمكية 

المسجلة بموجب تراخيص تصدرها  بالمحافظات والمناطق، ويكون التعامل في الكميات

 السلطة المختصة ألصحاب الشأن.

 :86مادة

يمنع منعا باتا إلقاء أي جزء من أجزاء أسماك القرش )الجرجور( أو مخلفاتها في البحر أو  -أ

 على الساحل.

يحظر فصل زعانف وذيول أسماك القرش عن أجسامها إال وفقا للشروط التي تحددها السلطة  -ب

 .السلطة المختصةوتسويق وتصدير أي جزء منها إال بترخيص من تداول  المختصة وال يجوز

 :87مادة

 يمنع منعا باتا إعادة جميع أنواع األسماك التي يتم صيدها إلى البحر.  

 :81مادة

يمنع استخدام أو وضع شباك أو معدات أو أدوات محظور الصيد بها على سفينة الصيد كما ال   

 اقع الصيد.يجوز حيازتها بالقرب من مو

 :89مادة

 يحظر جمع أو تصدير المحار واألصداف والشعاب المرجانية إال بترخيص خاص من السلطة المختصة.  

 :30مادة

 تفوض السلطة المختصة في تحديد ما يلي:  

 المواقع التي يمنع فيها الصيد موسميا. -أ

 المواسم واألنواع الممنوع صيدها. -ب

يمنع صيدها ألجل محدد أو غير محدد في كل أو بعض مياه الصيد أنواع الثروة المائية الحية التي  -ج

 والمناطق الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية.

األجل والمواقع لكل نوع وكميات الثروة المائية الحية التي يصرح بصيدها في مواسم معينة وحسب  -د

 أنواعها.
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 عناصر سالمة الثروة المائية الحية. -هـ

 على السفن اتخاذها لحماية الثروة المائية الحية. االحتياطات التي يجب -و

 األجهزة والمعدات غير المصرح باستخدامها في الصيد. -ز

 مواصفات معدات طرق الصيد المصرح باستخدامها وأيضا الممنوع استعمالها. -ح

 شروط حفظ وتداول األسماك بما يكفل ضمان جودتها وعدم فسادها. -ط

بالصيد تزويد السلطة المختصة بها وتنظيم الدفاتر البيانات التي يتعين على المشتغلين  -ي

 والمستندات التي يلتزمون بإمساكها.

المواد التي يمنع إلقاؤها بشكل قطعي )كمخلفات المصانع والمواد البترولية والمواد السامة أو  -ك

 أو على غيرها من المواد الضارة بالثروة المائية الحية...الخ( في المياه الداخلية أو مياه الصيد

قاع البحر وفي تربته التحتية وكذلك التركيز المسموح به لبعض هذه المواد أو كلها بحيث ال 

 تضر بالثروة المائية الحية وبالصحة البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

الشروط العامة التي يجب مراعاتها عند بناء المصانع والمختبرات في المواقع القريبة من المياه  -ل

 لداخلية أو مياه الصيد.ا

 مواصفات ومقاسات سفن الصيد وشروط السالمة بها. -م

 :38مادة 

 على السلطة المختصة تحديد مناطق صيد الصيادين الحرفيين مع مراعاة تقسيمات مناطق الصيد التالية:  

 محافظة مسقط -

 محافظة ظفار -

 محافظة مسندم -

 منطقة الباطنة -

 المنطقة الشرقية -

 المنطقة الوسطي -

 

 تنظيم الصيد

 :33مادة

ال يجوز استخدام وسائل الصيد اآللية والجرافات إال بترخيص من السلطة المختصة يحدد فيه   

 األعماق واألبعاد المصرح بها.

 :32مادة

في المناطق التي يقصر استثمارها على الحكومة أو الشركات التي تخول هذا  ال يجوز الصيد  

الحق بموجب عقود خاصة تبرمها مع الوزارة، وفي جميع األحوال يحق للصيادين الحرفيين 

 الصيد في تلك المناطق.

 :34مادة

 الجهات المختصة.ال يجوز الصيد بالقرب من المنشآت البترولية والعسكرية أو أي مناطق أخرى تحددها   

 :33مادة

ال يجوز تعديل أو تغيير مواصفات سفينة الصيد أو المعدات الملحقة بها إل بموافقة من السلطة   

 المختصة بالشروط التي تحددها.

 :36مادة

 ال يجوز استعمال بنادق صيد األسماك تحت الماء بشتى أنواعها إال بترخيص من السلطة المختصة.  

 :37مادة

ه تحدد في استعمال شباك الصيد المسماة "بالهيال" إال بترخيص من السلطة المختصة ال يجوز  

 المنطقة والعمق المصرح بهما.

 :31مادة



 يحظر استخدام شباك الصيد المعروفة محليا "بعقرب البحر" و"شباك المنشول". 

 مكرر: 31مادة

م والجازر ومصيره بالمنطقة يحظر الصيد باستخدام الدوابي )الجراجير( في واليات محوت والدق 

 ( درجة شماال.38080( الى )81000( درجة شرقا وخطي العرض)600000المصورة بين خط الطول )

 .1كما يحظر حيازة الدوابي على سفن الصيد في هذه الواليات أو على شواطئها

 :39مادة

عمليات الصيد يحظر إلقاء أو وضع المواد أو األجسام الصلبة والحادة وغيرها التي تعوق   

 والمالحة كما ال يجوز تشييد الشعاب الصناعية المعروفة محليا "بالشدود أو الشخرة" إال بترخيص

 من السلطة المختصة.

 :20مادة

على كل من يرغب في إقامة مزارع تربية الثروة المائية الحية الحصول على ترخيص بذلك من 

 السلطة المختصة.

 :28مادة 

 د وتداول اسماك الزينة الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.على كل من يقوم بصي  

 

 حفظ ونقل وتسويق الثروة المائية الحية

 :23مادة

على كل من يعمل في استغالل أو تصنيع أو تداول أو تسويق أو نقل الثروة المائية الحية   

الحصول على أي ومنتجاتها الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، مع مراعاة 

 تراخيص أخرى تصدرها جهات االختصاص.

 :22مادة

مل في حفظ ونقل وتسويق الثروة المائية الحية ومنتجاتها مراعاة الشروط على كل من يتعا  

 الصحية والتجارية التي تصدرها السلطة المختصة بالتنسيق مع جهات االختصاص.

 :24مادة

 ية الحية في األسواق المخصصة لهذا الغرض االلتزام بما يلي:على كل من يتعامل في بيع الثروة المائ  

عدم وضعها على األرض عند عرضها للبيع وااللتزام بوضعها في األماكن المخصصة لذلك مع  (أ)

 مراعاة نظافة تلك األماكن واستيفائها للشروط الصحية التي تحددها جهات االختصاص.

بردة بالثلج تكون مصنعة من مواد غير قابلة حفظها في ثالجات كهربائية أو صناديق عازلة م (ب)

 للصدأ.

 استعمال معدات نظيفة في تجهيزها وتغليفها. (ج)

 

 أحكام عامة

 :23مادة

وربانها أن يحصلوا على تراخيص سفن الصيد المنصوص عليها في هذه على مالكي سفن الصيد   

 أية قوانين أخرى.الالئحة باإلضافة الى الرخص التي ينص عليها قانون الصيد البحري أو 

 :26مادة

ال يجوز لمالك سفينة الصيد تأجيرها أو إعارتها أو التنازل عنها للغير أو التصرف فيها بأي نوع   

 من أنواع التصرفات إال بموافقة كتابية من السلطة المختصة.

 :27مادة
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وكة بالكامل ال يجوز لألفراد والشركات والمؤسسات العمانية استخدام سفن أجنبية أو غير ممل  

لعمانيين إال بترخيص من السلطة المختصة التي تحدد فيه كميات الصيد المسموح بصيدها والمدة 

 والمناطق التي يجوز الصيد فيها.

 :21مادة

ال يجوز لسفن الصيد األجنبية العمل في مياه الصيد إال بترخيص من الجهة المختصة وبعد   

 كام هذه الالئحة.الحصول على التراخيص الالزمة وفقا ألح

 :29مادة

على الصياد أو مالك سفينة الصيد أو حامل أي ترخيص آخر صادر بموجب أحكام هذه الالئحة أن   

يلتزم في حالة فقدانه أو تلفه إبالغ السلطة المختصة، وال يجوز له ممارسة الصيد إال بعد الحصول 

 على ترخيص أخر بدل فاقد.

 :40مادة

وضع لوحة على جانبي السفينة تحمل رقما مسلسال وفقا لما تحدده السلطة على جميع سفن الصيد   

المختصة ويقوم صاحب الترخيص بدفع قيمة اللوحة وعليه إعادتها الى السلطة المختصة في حالة 

 تلفها أو عند إلغاء الترخيص.

 :48مادة

ادات التي مات واإلرشيجب على جميع الصيادين وكذلك العاملين على سفينة الصيد التقيد بالتعلي  

 تصدرها جهة االختصاص المسئولة عن تحديد أماكن دخول البحر والخروج منه.

 :43مادة

 يمنع على أي صياد:

 الدخول بسفينته منطقة الصيد المخصصة للصيادين اآلخرين بقصد ممارسة الصيد. -أ

 رمي معدات وأدوات الصيد في غير منطقة الصيد المحددة بالترخيص الممنوح له. -ب

 مزاحمة الصيادين اآلخرين في أي موقع داخل منطقة الصيد. -ج

 :42مادة

يلتزم أصحاب سفن الصيد بوجود سجل بيانات عمليات الصيد على ظهر السفينة طبقا لتعليمات   

 السلطة المختصة، وااللتزام بتزويد السلطة المختصة بالبيانات التي تطلبها.

 :44مادة

ها االلتزام بالعدد المقرر في ترخيص سفينة الصيد من البحارة على أصحاب سفن الصيد وربان   يجب  

 والعاملين وال يجوز لهم نقل أشخاص آخرين أو بضائع أو معدات بخالف مستلزمات الصيد.

 :43مادة

ال يجوز ألصحاب سفن الصيد حمل أو إنزال بضائع أو أشخاص بخالف الصيادين ومعدات 

 ومستلزمات اإلنتاج.

 :46مادة

 منعا باتا استخدام العمالة الوافدة في مجال الصيد البحري.يمنع  

 :47مادة

 ال يجوز استخدام سيارات نقل الثروة المائية الحية في غير األغراض المخصصة لها. 

 :41مادة

تلتزم الشركات العاملة في مجال تداول وتسويق األسماك وكذلك أصحاب سيارات نقل الثروة  

 .السلطة المختصة بالبيانات واإلحصاءات التي تطلبهاالمائية الحية بتزويد 

 :49مادة

على كل من يعمل بمهنة الصيد التقيد بمتابعة نشرات األحوال الجوية التي تصدرها جهة  

 االختصاص في أجهزة اإلعالم المختلفة لضمان سالمته عند خروجه للبحر.



 العقوبات 

 :30مادة

ها الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، يعاقب كل مع عدم اإلخالل بأية عقوبات ينص علي  

 من يخالف أحكام:

بغرامة ال تقل عن ستين  47، 43، 43، 40، 26، 24، 22، 23، 28، 20، 33، 83المواد  -أ

رياال وال تزيد على ثالثمائة لاير أو بالسجن لمدة ال تقل عن عشرة أيام وال تزيد على شهر أو 

الحكم بمصادرة الثروة المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها وتضاعف ويجوز بالعقوبتين معا، 

 أن تقضي بسحب الترخيص لمدة محددة أو نهائيا. العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة وللمحكمة

بغرامة ال تقل عن مائتي لاير وال تزيد على الف لاير أو بالسجن  42041، 32، 8، 82المواد:  -ب

ر وال تزيد على ثالثة أشهر أو بالعقوبتين معا، ويجوز الحكم بمصادرة لمدة ال تقل عن شه

الثروة المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها، كما يجوز مصادرة معدات وأدوات الصيد التي 

استعملت في ارتكاب المخالفة وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة، وللمحكمة أن 

 محددة أو نهائيا. تقضي بسحب الترخيص لمدة

 46، 44، 27، 23، 39، 31، 37، 36، 34، 33، 81، 87، 86، 83، 84، 7، 6، 3المواد:  -ج

بغرامة ال تقل عن ثالثمائة لاير وال تزيد على خمسة آالف لاير أو بالسجن لمدة ال تقل عن شهر 

تم حية التي يوال تزيد على ثالثة أشهر أو بالعقوبتين معا، ويحكم بمصادرة الثروة المائية ال

ضبطها أو ثمنها، ويجوز مصادرة أدوات ومعدات الصيد التي استعملت في ارتكاب المخالفة 

وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة وللمحكمة أن تقضي بسحب الترخيص لمدة 

 محددة أو نهائيا مع جواز الحكم بمصادرة السفينة.

 عماني وال تزيد على عشرين ألف لاير أو السجن بغرامة ال تقل عن خمسة آالف لاير 21المادة  -د

لمدة ال تقل عن شهرين وال تزيد على ستة أشهر أو بالعقوبتين معا، ويحكم بمصادرة الثروة 

المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها، ويجوز الحكم بمصادرة معدات وأدوات الصيد التي 

 لسفينة.استعملت في المخالفة مع جواز الحكم بمصادرة ا

 :38مادة

يعاقب كل من يخالف أي مادة أخرى من مواد هذه الالئحة أو أي قرار صادر من السلطة   

المختصة في مجال تطبيق أحكامها ولم ترد بشأنه عقوبة محددة بغرامة ال تقل عن ستين رياال وال 

 ن معا.ر أو بالعقوبتيال تقل عن عشرة أيام وال تزيد على شه ثالثمائة لاير أو بالسجن لمدةتزيد على 


