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الالئحة التنظيمية لألسواق السمكية

رقم 312 /2014
بإصدار الالئحة التنظيمية لألسواق السمكية

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 81/53، واإىل قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45، واإىل 
قانون �سالمة الغذاء ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/84، واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 
2012/68 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية واعتماد هيكلها التنظيمي ، 
واإىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�سادرة بالقرار 
الوزاري رقم 94/4، واإىل الئحة �سروط وموا�سفات �سيارات نقل وت�سويق الرثوة املائية احلية 
ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2004/29، واإىل الئحة اإدارة موانئ ال�سيد البحري ال�سادرة 
بالقرار الوزاري رقم 2004/64، واإىل الئحة �سبط جودة االأ�سماك ال�سادرة بالقرار الوزاري 
2010/2،واإىل  رقم  ال��وزاري  بالقرار  ال�سادرة  الغذاء  �سالمة  الئحة  واإىل   ،2009/12 رقم 

موافقة وزارة املالية ، وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تقـــــــــــرر
املادة االأوىل: ي�ع�م�ل ف��ي �س�اأن االأ�سواق ال�سمكية باأحكام الالئحة املرفقة.

وال�سركات  ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  بني  املربمة  بالعقود  العمل  ي�ستمر  الثانية:  املادة 
واملوؤ�س�سات واالأفراد الإدارة الت�سويق ال�سمكي يف االأ�سواق ال�سمكية اإىل حني انتهاء مدتها.

 املادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها.
املادة الرابعة: ين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد )4( اأربعة اأ�سهر من تاريخ  

ن�سره.
�سدر يف :    21 / 2 /1436 ه�
املواف����ق :   14  /12 /2014 م

د/ فـــؤاد بـن جعفـــــر الساجوانـــي
                          وزيــر الـزراعـة والثروة السمكـيــة
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الالئحة التنظيمية لألسواق السمكية
الفصل األول

تعاريف وأحكام عامة
الـــمادة )1( : يكون للكلمات والعبارات التالية يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة املعنى املبني 

ق��ري��ن كل منها، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر:
1. ال�����وزارة : وزارة ال�����زراع�ة وال����ث����روة ال��سم�ك�ي�ة.
2. الوزير : وزي���ر الزراع����ة وال��ث���روة ال���س��م���ك���ي���ة.

3. ال���سل�ط�ة ال�م�خ�ت�سة : املديرية العامة للت�سويق واال�ستثمار ال�سمكي بالوزارة، والتق�سيمات 
التنظيمية املخت�سة التابعة للوزارة باملحافظات والواليات.

4. اجله��ات املخت�س���ة : الوحدات احلكومية االأخرى التي يتعني التن�سيق معها وفقا للقوانني 
واللوائح املعمول بها. 

اأحكام  تطبيق  الق�سائية يف جمال  ال�سبطية  ال���م���خ���ول �سفة  املوظف   : ال�سوق  م��راق���ب   .5
تنفيذا  ال�سادرة  واللوائح  اإليه  امل�سار  احلية  املائية  ال��رثوة  وحماية  البحري  ال�سيد  قانون 

الأحكامه.
6. ال�موظف املخ�ت��ض : ال��م�وظ�ف املعني بفح����ض االأ�سماك ومنتجات�ها للتاأك�د من �سالحيتها 

لال�ستهالك االآدمي .
7. االأ�سواق ال�سمكية : االأماكن املخ�س�سة لت��داول االأ�سماك ومنتجاتها، والتابعة للوزارة اأو التي 
ال���س��ي��د  ال��ق��ائم�ة ف��ي م��وان�ئ  ت�سرف عليها، وت��سمل االأ�س�واق املحلية واملركزية واالأ�س��واق 

ال��ب��ح��ري ومراكز االإنزال ال�م�ع��ت��م�دة م���ن ال���وزارة.
8. اإدارة ال���س�وق : اجلهة االإدارية املكلفة باإدارة ال�سوق ال�سمكي.

9. ت���داول االأ�سماك ومنتجاتها : �سراء، اأو بيع ، اأو حت�سري، اأو تقدمي، اأو عر�ض، اأو تخزين، 
اأو �سحن، اأو تعبئة، اأو فرز، اأو نقل، اأو اإعادة تعبئة، اأو ا�سترياد، اأو ت�سدير، اأو اإعادة ت�سدير 

االأ�سماك ومنتجاتها بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.
10. م��وؤ�س��س�ة ال�دالل�ة : املوؤ�س�سة املرخ�ض ل�ه�ا باإدارة الت�سويق ال�سمكي يف االأ�سواق ال�سمكية.
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11. ال��دالل : ال��م�رخ�ض له باملناداة لبيع االأ�سماك ومنتجاتها باملزاد يف ال�سوق ال�سمكي .
12. ال��ت��رخ�ي���ض : املوافقة التي ت�سدرها ال�سلطة املخت�سة لالأ�سخا�ض الطبيعية واالعتبارية 

للعمل يف ال�سوق ال�سمكي وفًقا الأحكام هذه الالئحة.
داخل  ن�ساط  اأي  مبمار�سة  له  يرخ�ض  اعتباري  اأو  طبيعي،  �سخ�ض  كل   : ل�ه  ال��م�رخ�ض   .13

ال�سوق ال�سمكي.
وت��ج��ه�يز،  وت��ق��ط��ي��ع،  وب��ي��ع،  وع���ر�ض،  ا�ستقبال،  فيها  يتم  التي  االأم�اك�ن   : امل�ن��ساآت   .14

وح��ف��ظ، وت��خ��زي��ن االأ�س���م�اك وم��ن��تج��اته��ا يف ال�سوق ال�سمكي.
15. �س�ف�ينة ال�س�يد : كل من�ساأة عائمة، مرخ�سة، وم�سجلة بالوزارة .

16. و�س�يلة ال�نق�ل: املركبة املرخ�ض لها ب�ن�ق��ل وت���س��وي��ق االأ�س�ماك ومنتج�اتها.
البطارخ  العذبة، وت�سمل  واملياه  البحار  تعي�ض يف  التي  املائية احلية  الكائنات   : االأ�سماك   .17

)بي�ض ال�سمك(، ع��دا الثدي�ي�ات وال�سالحف وال�سفادع.
18. املنتجات ال�سمكية : االأ�س��م��اك واأج���زاوؤه���ا املعدة، اأو املج�هزة لال�س�ت�ه�الك االآدم����ي.

19. االأ�س��ماك ال�ساحلة : االأ�سماك اخلالية م��ن امل��خ��اط��ر احل�يوية، والكيميائية، والفيزيائية، 
واالإ�سعاعية.

ل��غ��ر�ض احلفظ،  م��ع���ال��ج��ة  الأي  ت��خ���س���ع  ل�����م  ال���ت��ي  االأ�سماك   : الطازج�ة  االأ�سماك   .20
ع�دا التربيد.

21. االأ�سماك املربدة : االأ�سماك التي يتم تربيدها با�ستخدام الثلج، اأو الهواء البارد، اأو املياه 
املاحلة اإىل درج��ة تقارب درجة ذوبان الثلج ما بني �س�ف�ر اإل����ى )4( اأرب�ع درجات مئوية.

22. االأ�س�ماك املجمدة : االأ�سماك التي ت�سل درجة حرارة مركز ج�سمها اإىل )-18ْ( ثماين 
ع�سرة درجة مئوية حتت ال�سفر، اأو اأقل يف اجلزء املكتنز من اللحم.

23. الع�ي�نة : ك�م�ي�ة، اأو ع�دد، اأو وزن االأ�س�ماك ومنتجاتها ال�تي ت���وؤخ�ذ بطريقة ع�سوائية م�ن 
الدفعة لفح�سها يف املخترب وحتديد مدى مطابقتها باحلدود امل�سم�وح به�ا واملبينة باملالحق 

املرفقة بالئحة �سبط جودة االأ�سماك امل�سار اإليها.
يَدة من منطقة  24. الدف�ع�ة : كمية حمدودة ومتجان�سة من نوعية واحدة من االأ�سم��اك، وَم�سِ

واحدة، وتعر�ست لنف�ض املعاملة .
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االأ�سماك  �سالمة  وتفيد   ، البيطري  الطبيب  ي�سدرها  التي  الوثيقة   : ال�سحية  ال�سهادة   .25
ومنتجاتها و�سالحيتها للت�سدير.

الــمادة )2(: ت�سري اأحكام هذه الالئحة على االأ�سواق ال�سمكية ، وت�سري فيما مل يرد ب�ساأنه 
ن�ض خا�ض فيها اأحكام الئحة �سبط جودة االأ�سماك امل�سار اإليها .

الـــمادة )3(: ت���ه���دف ه����ذه ال��الئحة اإل��ى حتقيق ما ياأتي:
1. تنظيم االأ�سواق ال�سمكية والرقابة عليها.

2. تنظيم تداول االأ�سماك ومنتجاتها.
3. توفري االأ�سماك ومنتجاتها يف االأ�سواق ال�سمكية. 

4. ت�سجيع املناف�سة احلرة يف تداول االأ�سماك ومنتجاتها، ومنع احتكارها، بالتن�سيق مع اجلهات 
املخت�سة. 

الـمادة)4( : ال يجوز تداول االأ�سماك ومنتجاتها اإال يف االأ�سواق ال�سمكية ويف االأماكن املخ�س�سة 
لذلك من قبل اإدارة ال�سوق. 

المــادة )5( : ال يجوز تداول االأ�سماك امل�ستزرعة ومنتجاتها بال�سوق ال�سمكي اإال بعد احل�سول 
على ت�سريح بذلك من اإدارة ال�سوق، ويجب حتديد النوع امل�ستزرع، والكمية، وموقع اال�ستزراع، 

وتاريخ احل�ساد.

المادة )6( : ال يجوز تداول االأ�سماك امل�ستوردة ومنتجاتها بال�سوق ال�سمكي اإال بعد احل�سول 
على ت�سريح بذلك من اإدارة ال�سوق، ويجب بيان بلد املن�ساأ، ونوعية، وحالة املنتج.

عو االأ�سماك والدالل والعاملون بال�سوق ال�سمكي على  المادة )7(: يجب اأن يح�سل بائعو ومقطِّ
�سهادة طبية من اجلهة املخت�سة تثبت خلوهم من االأمرا�ض املعدية.
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الذي  الزي  بارتداء  االلتزام  والدالل  ومنتجاتها  االأ�سماك  ومقطعي  بائعي  على   :)8( المادة 
حتدده ال�سلطة املخت�سة .

الــمـادة )9( : ي��ح��ظ��ر ت�داول االأ�سماك التالية وم�ن�تج�ات�ه�ا يف االأ�سواق ال�سمكية:
1. االأ�سماك املحظور �سيدها يف موا�سم حمددة، وذلك خالل فرتة احلظر، وي�ستثنى من ذلك 

االآتي:
 اأ-  االأ�سماك التي مت �سيدها يف غري فرتة احلظر، والتي يتم ت�سجيلها لدى الدوائر املخت�سة 

التابعة للوزارة.
 ب-  االأ�سماك امل�ستزرعة.

 ج-  االأ�سماك التي متت م�سادرتها، وبيعها بالطرق املقررة قانوًنا.
2. االأ�سماك املقيد �سيدها من حيث النوع، واحلجم ، والطول.
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الفصل الثاني
التراخيص

من  برتخي�ض  اإال  ال�سمكية  االأ�سواق  داخل  ومنتجاتها  االأ�سماك  تداول  يجوز  ال   :)10( الـمـادة 
ال�سلطة املخت�سة.

المادة )11(: يقدم طلب الرتخي�ض من االأف��������راد العمانيني، واملوؤ�س�سات وال�س�ركات اإىل اإدارة 
ال�سوق، وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض، مرفقا به امل�ستندات االآتية:

الرتخي�ض  عمان،  و�سناعة  جتارة  لغرفة  االنت�ساب  �سهادة  التجاري،  ال�سجل  من  ن�سخة   .1
البلدي، ترخي�ض تداول الرثوات املائية احلية ال�سادر من الوزارة، وذلك بالن�سبة لل�سركات 

واملوؤ�س�سات .
2. ن�سخة من البطاقة ال�سخ�سية بالن�سبة لالأفراد.

3. ن�سخة من ترخي�ض و�سيلة النقل.
4. �سه���ادة طبية �سادرة من اجلهة املخت�سة ، تثبت خلو االأف������راد من االأم�����را�ض املعدية.

ال�سلطة املخت�سة  اإىل  ال�سوق درا�سة طلبات الرتاخي�ض، واإحالتها  اإدارة  تتوىل   :  )12( المادة 
تاريخ  من  عمل  يوم  ع�سر  خم�سة   )15( تتجاوز  ال  مدة  خالل  وذل��ك   ، بتو�سياتها  م�سفوعة 
تقدميها ، وعلى ال�سلطة املخت�سة البت يف الطلبات خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ اإحالتها 
اإليها ، وُيَعدُّ م�سي هذه املدة دون رد قبوال للطلب ، ويف حال رف�ض الطلب يجب اأن يكون م�سببا، 

واأن يخطر مقدم الطلب باأ�سباب الرف�ض كتابة.

المادة )13( : ت�سدر ال�سلطة املخت�سة الرتخي�ض بعد �سداد الر�سوم املبينة بامللحق املرفق بهذه 
الالئحة، وعلى املرخ�ض له الت�سجيل لدى اإدارة ال�سوق، وفًقا للنم��وذج املعد لهذا الغر�ض.

اأي  له ممار�سة  للمرخ�ض  يجوز  وال   ، واحدة  �سنة  ملدة )1(  الرتخي�ض  ي�سري   :  )14( المادة 
ن�ساط بعد انق�ساء هذه املدة، ما مل يتخذ اإجراءات جتديده قبل انتهاء مدته.
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المادة )15( : يلتزم املرخ�ض له باالآتي:
ال�سوق  داخل  بها  املرخ�ض  االأن�سطة  فيها  متار�ض  التي  للمن�ساآت  االإيجارية  القيمة  �سداد   .1

ال�سمكي، وفًقا للفئات التي حتددها الوزارة بعد اأخذ موافقة وزارة املالية . 
2. م�سك �سجالت تبني م�سدر، واأنواع، وكميات، وتواريخ ت�سلم، واأ�سعار �سراء وبيع االأ�سماك 

ومنتجاتها، واأي بيانات اأخرى، وفقا للنماذج املعدة لهذا الغر�ض. 
اإدارة ال�سوق ملدة )5( خم�ض �سنوات من  3. االحتفاظ بال�سجالت، والوثائق املقررة من قبل 

تاريخ اإ�سدار تلك ال�سجالت والوثائق.
4. تقدمي كافة البيانات وامل�ستندات التي تطلبها اإدارة ال�سوق، وال�سماح للمراقبني باأداء عملهم 

وتقدمي الت�سهيالت الالزمة لتمكينهم من اأداء عملهم .
ال�سمكي،  بال�سوق  للمخت�سني  ومنتجاتها  باالأ�سماك  اخلا�سة  والوثائق  ال�سجالت،  تقدمي   .5

واجلهات املخت�سة، كلما طلب منه ذلك.
االأمرا�ض  من  خلوهم  تثبت  لديه،  للعاملني  املخت�سة،  اجلهة  من  طبية  �سهادة  ا�ستخراج   .6

املعدية.
7. اإخطار اإدارة ال�سوق باالإر�ساليات امل�سدرة التي مت رف�سها . 

8. عدم اإجراء اأي تعديالت، اأو اإ�سافات على املن�ساآت، اإال بعد احل�سول على موافقة كتابية من 
ال�سلطة املخت�سة. 
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الفصل الثالث
إدارة السوق

المـادة )16(: تخت�ض اإدارة ال�سوق باالآتي:
1. االإ�سراف على كافة االأن�سطة التي متار�ض بال�سوق ال�سمكي.

2. تطبيق اللوائح، والقرارات، والتعاميم املنظمة للعمل بال�سوق ال�سمكي.
3. اتخاذ االإجراءات الالزمة للمحافظة على �سالمة من�ساآت وممتلكات ال�سوق ال�سمكي.

4. املحافظة على نظافة ال�سوق ال�سمكي، واتخاذ االإجراءات الكفيلة بحفظ االأمن والنظام به.
ال�ساحلة  االأ�سماك ومنتجاتها، غري  واإتالف  الالزمة ل�سبط، و�سحب،  االإجراءات  اتخاذ   .5

لال�ستهالك االآدمي، وفًقا لالإجراءات التي حتددها الوزارة.
6. اقرتاح مواعيد العمل بال�سوق ال�سمكي، ورفعها لل�سلطة املخت�سة لالعتماد.

ال�سوق  بها داخل  املرخ�ض  االأن�سطة  التي متار�ض فيها  املن�ساآت  7. و�سع �سوابط  تخ�سي�ض 
ال�سمكي .

8. حتديد ثمن تقطيع االأ�سماك، بالتن�سيق مع مقطعي االأ�سماك .
9. اقرتاح �سروط ومعايري تعيني موؤ�س�سة الداللة، ورفعها لل�سلطة املخت�سة لالعتماد.
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10. اأي اخت�سا�سات ومهام اأخرى ذات �سلة باالأن�سطة املرخ�ض بها يف ال�سوق ال�سمكي.
الفصل الرابع

نظم تداول األسماك ومنتجاتها

أوال : نـظـام البـيع بالجملة:

الـمادة )17( : يكون بيع االأ�سماك ومنتجاتها بنظام اجلملة يف االأ�سواق ال�سمكية باملزاد العلني، 
وال يجوز لغري املرخ�ض له بيع االأ�سماك ومنتجاتها بنظام اجلملة يف االأ�سواق ال�سمكية .

الـمادة )18( : تعني ال�سلطة املخت�سة موؤ�س�سة الداللة بنظام املزاد العلني ، وفقا الأحكام هذه 
الالئحة، واإذا مل يتقدم للمزاد �سوى عطاء واحد يجوز لها تعيني موؤ�س�سة الداللة وفًقا لل�سروط 

واملعايري التي حتددها .
االأ�سماك  واإن��زال  تفريغ  يف  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  اإحدى  تعني  اأن  املخت�سة  لل�سلطة  ويجوز 
ومنتجاتها من قوارب و�سفن ال�سيد وو�سائل النقل يف املواقع املخ�س�سة لعر�ض وبيع االأ�سماك 

ومنتجاتها وفقًا لل�سروط واملعايري التي حتددها. 

الـمادة )19( : يجوز الإدارة ال�سوق - بعد موافقة ال�سلطة املخت�سة - اأن تقوم باأعمال موؤ�س�سة 
الداللة يف االأ�سواق ال�سمكية اإذا اقت�سى احلال ذلك. 

المـادة )20( : تتوىل موؤ�س�سة الداللة � حتت اإ�سراف اإدارة ال�سوق � القيام بعمليات اإدارة الت�سويق 
ال�سمكي باملزاد العلني، وتنظيم دخول، وتفريغ حمولة االأ�سماك ومنتجاتها من �سفن ال�سيد، 

وو�سائل النقل يف ال�سوق ال�سمكي، وفقا لل�سوابط والتعليمات ال�سادرة من اإدارة ال�سوق.

المادة )21(: تعني موؤ�س�سة الداللة، دالال، اأو اأكرث، وفقا لل�سروط االآتية :
1. اأن يكون عماين اجلن�سية .
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2. اأن يكون من ذوي اخلربة يف هذا املجال .
�سحية  موؤ�س�سة  من  �سادرة  طبية  �سهادة  مبوجب  املعدية  االأمرا�ض  من  خالًيا  يكون  اأن    .3

معرتف بها.
اأو و�سائل  اأو �سفن ال�سيد،  يجب على املرخ�ض له الراغب يف اإدخال قوارب ،   : المادة )22( 

النقل اإىل ال�سوق ال�سمكي ، ت�سجيلها لدى اإدارة ال�سوق ، وفًقا لل�سوابط التي حتددها .

المـادة )23( : يجب على م���وؤ�س���س��ة ال��دالل��ة ت�سنيف االأ�سماك املعرو�سة ومنتجاتها، ح�سب 
عليها  مل�سقات  وو�س��ع  اأخ��رى(،  جممدة،  م��ب��ردة،  )ط�ازجة،  وحالتها  وحجمها،  نوعها، 
ت��و�س��ح، م��ناطق ال�سيد، ومراكز االإنزال، واأرقام قوارب و�سفن ال�سيد التي مت ال�سراء منها.

االأ�سماك  كمية  كانت  اإذا  للمتزايدين  عينات  عر�ض  الداللة  ملوؤ�س�سة  يجوز   :)24( المادة 
التي  احلاالت  من  غريها  ويف  كبرية،  النقل،  و�سيلة  اأو  ال�سيد،  و�سفن  قوارب  يف  ومنتجاتها 
يتعذر معها اإنزال كامل الكمية اإىل املوقع املخ�س�ض للبيع باملزاد وفقا ملا تقدره اإدارة ال�سوق ، 
ويف حال ر�سو املزاد يتم ت�سلم كامل الكمية امَلِبيعة يف ح�سور ممثل موؤ�س�سة الداللة على اأن تكون 

مطابقة للعينة من حيث النوع واجلودة . 

المادة )25( : يعلن الدالل عن االأ�سماك ومنتجاتها املعرو�سة للبيع باملزاد، ويتم تر�سية املزاد 
على �ساحب اأعلى �سعر. 

المادة )26( : ال يجوز ملن ر�سا عليه املزاد العدول عن اإمتام اإجراءات البيع بعد انتهاء اإجراءات 
املزاد، فاإذا رف�ض ت�سّلم االأ�سماك و�سداد قيمتها جاز للدالل اإعادة اإجراءات املزاد مرة اأخرى، 
اإليه، وكافة النفقات  اأقل عن ال�سعر الذي و�سل  اإلزامه بالفروق الناجمة عن البيع ب�سعر  مع 

الفعلية املرتتبة على ذلك.

المادة )27( : يجوز ملالك االأ�سماك ومنتجاتها، اأو من ميثله العدول عن اإمتام اإجراءات البيع 
اإذا مل ي�سل اإىل الثمن الذي حدده، على اأن يلتزم ب�سداد )50%( خم�سني باملائة من م�ساريف 
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الداللة املن�سو�ض عليها يف املادة )30( من هذه الالئحة، وفًقا الأعلى ثمن و�سل اإليه املزاد.
المادة )28( : ت�سدر موؤ�س�سة الداللة ، اأو اإدارة ال�سوق - بح�سب االأحوال - اإي�سااًل يبني فيه 
املزاد،  عليه  ر�سا  الذي  البيع  و�سعر  جودتها،  ودرجة  واأوزانها،  امَلِبيعة،  االأ�سماك  وكمية  نوع، 

وا�سم البائع وامل�سرتي، وت�سلم كل منهما ن�سخة من االإي�سال.

المادة )29( : يجب على من ر�سا عليه املزاد �سداد ثمن االأ�سماك املبيعة، ومنتجاتها، وت�سُلمها 
ونقلها خالل املدة التي حتددها اإدارة ال�سوق، ويف حالة خمالفة ذلك يتحمل اخل�سائر الناجمة 

عن تلف االأ�سماك ومنتجاتها، وكافة النفقات املرتتبة على ذلك .

ثمن  من  باملائة  خم�سة   )%5( بن�سبة  داللة  م�ساريف  الداللة  موؤ�س�سة  حت�سل   :  )30( المادة 
االأ�سماك املبيعة ومنتجاتها، يتم توزيعها على النحو االآتي:

1- 4% اأربعة باملائة ل�سالح موؤ�س�سة الداللة.
2- 1% واحد باملائة ل�سالح الوزارة. 

ويف حالة قيام اإدارة ال�سوق باأعمال موؤ�س�سة الداللة بنف�سها، حت�سل م�ساريف الداللة كاملة 
حل�ساب الوزارة.

النقل  وو�سائل  ال�سيد،  وق��وارب  ل�سفن  ي�سرح  التي  امل��دة  ال�سوق  اإدارة  حتدد   :)31( المادة 
بالوجود خاللها يف ال�سوق ال�سمكي، ويجب على مالكيها اإخراجها م���ن مواقع العر�ض، والتفريغ 
فور االنتهاء من املزاد، وعملية الت�سليم والتفريغ، ويف حالة خمالفة ذلك يكون الإدارة ال�سوق، 

بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة، �سحبها على نفقة مالكيها.

المادة)32(: ال يجوز لغري املرخ�ض له فرز، واإعادة تعبئة، اأو �سحن االأ�سماك ومنتجاتها داخل 
ال�سوق ال�سمكي .

لتداول  الالزمة  واخلدمات  الت�سهيالت،  كافة  تقدمي  الداللة  موؤ�س�سة  على  يجب  المادة)33(: 
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االأ�سماك ومنتجاتها بال�سوق ال�سمكي، وفًقا ملا حتدده اإدارة ال�سوق، وتلتزم ب�سفة خا�سة باالآتي:
1. تفريغ، و�سحن، واإنزال وحتميل االأ�سماك ومنتجاتها يف املواقع املحددة لعر�سها للبيع باملزاد.

2. توفري �سالل، و�سناديق تداول االأ�سماك ومنتجاتها .
3. توفري الثلج الالزم حلفظ، وتداول االأ�سماك ومنتجاتها .

4. نظافة املواقع املخ�س�سة لبيع االأ�سماك ومنتجاتها باملزاد.

ثانيا : نــظـــام الــبـيـع بالــتـجـزئـة :

المادة )34(: مع عدم االإخالل باالأحكام املن�سو�ض عليها بالئحة �سبط جودة االأ�سماك امل�سار 
اإليها، يجب على املرخ�ض له بيع االأ�سماك ومنتجاتها بالتج�زئة االلتزام باالآت��ي:

1. عر�سها يف االأماكن املخ�س�سة لذلك، وفًقا للنظام املقرر من اإدارة ال�سوق، وعدم تركها 
على االأر�ض.

2. نظافة اأماكن بيع االأ�سماك ومنتجاتها، وا�ستيفائها ال�سروط ال�سحية.
تكون  بالثلج  مربدة  عازلة  �سناديق  اأو  كهربائية،  ب��رادات  يف  ومنتجاتها  االأ�سماك  حفظ   .3

م�سنعة من مواد غري قابلة لل�سداأ.
4. ا�ستعمال معدات واأدوات �سحية لتقطيع وجتهيز االأ�سماك املبيعة تكون م�سنعة من مواد غري 

قابلة لل�سداأ وحمدد ا�ستخدامها يف املواد الغذائية.
5. و�سع بيان بنوع االأ�سماك وحالتها وبلد املن�ساأ ، وحتديد اإذا ما كانت طبيعية اأو م�ستزرعة.

6. بيان باأ�سعار بيع االأ�سماك .

االأ�سماك    وبيع  ال�سوق  تخ�سي�ض من�سات لعر�ض، وتقطيع،  اإدارة  : يجب على   )35( المادة 
ومنتجاتها بالتجزئة . 

المادة )36( : يجب عر�ض االأ�سماك الطازجة للبيع حماطة بالثلج، طبقا للموا�سفات املعمول 
بها.
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المادة )37( : يحظر و�سع االأ�سماك املجمدة يف املاء، اأو خارج حاويات، اأو وحدات التربيد، اأو 
التجميد، ويجب عر�سها للبيع بحالتها املجمدة مع �سرورة توفري الت�سهيالت الالزمة لذلك.

المادة )38(: يجوز الأ�سحاب قوارب و�سفن ال�سيد بيع االأ�سماك ومنتجاتها بالتجزئة يف مواقع 
البيع يف االأ�سواق ال�سمكية مبوانئ ال�سيد ومواقع االإنزال وفقا الأحكام هذه الالئحة، �سريطة 

موافقة اإدارة ال�سوق ويف االأوقات التي حتددها.

يف  بالتجزئة  للبيع  ومنتجاتها  االأ�سماك  اأ�سعار  حتديد  املخت�سة  لل�سلطة  يجوز   :)39( المادة 
االأ�سواق ال�سمكية اإذا كانت هناك حاالت توؤدي اإىل ارتفاع اأ�سعارها بطريقة غري مربرة، وت�سكل 
عبًئا على امل�ستهلكني، وي�سدر قرار من الوزير بتحديد تلك احلاالت، واملدة التي يطبق فيها، 

وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة. 

االأ�سماك  اأ�سعار  يتم حتديد  الالئحة،  املادة )39( من هذه  اأحكام  مراعاة  مع   :)40( المادة 
ومنتجاتها ف�����ي ال���ح����االت التي ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير وفًقا لالآت����ي:

موانئ  ال�سمكية يف  االأ�سواق  من  ال�سراء  فواتري  باجلملة مبوجب  ال�سراء  �سعر  من  ال�تاأكد   .1
ال�سيد ومراكز االإنزال . 

2. حتديد �سعر البيع بالتجزئة للم�ستهلك بن�سبة زي��ادة ال تتجاوز )30%( ثالثني باملائة م����ن 
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�س��ع��ر البيع باجلملة، مبوجب فواتري ال�سراء .
الفصل الخامس

الرقابة على األسواق السمكية

المادة )41(: يتوىل مراقب ال�سوق متابعة تنفيذ اأحكام هذه الالئحة، وله ب�سفة خا�سة ممار�سة 
ال�سالحيات االآتية:

1. دخول وتفتي�ض االأ�سواق ال�سمكية ، واملن�ساآت واملوؤ�س�سات وال�سركات ذات ال�سلة باالأ�سماك 
االأ�سماك  اإعداد وجتهيز  امل�ستخدمة يف  النقل  وو�سائل  واملعدات  الثلج،  ، وم�سانع  ومنتجاتها 
ومنتجاتها، للتاأكد من مطابقتها لل�سروط الواردة يف هذه الالئحة، والنظم املعتمدة ، واإعداد 

التقارير اخلا�سة بعمليات التفتي�ض، ومتابعة االإجراءات الت�سحيحية.
2. التاأكد من تطبيق ال�سروط وال�سوابط ال�سحية، والنظافة العامة باالأ�سواق ال�سمكية.

3. القيام بالفح�ض احل�سي لالأ�سماك ومنتجاتها بالتن�سيق مع املوظف املخت�ض، واحلجز على 
الفا�سد منها واإخطار اإدارة ال�سوق للت�سرف فيها بالطريقة التي تراها منا�سبة وفقا الأحكام 

هذه الالئحة.
4.  �سبط املخالفني الأحكام هذه الالئحة والتو�سية لل�سلطة املخت�سة الإيقاف اأن�سطتهم ب�سفة 

موؤقتة.

 - املخت�ض  املوظف  بوا�سطة   - امل�ستمر  للفح�ض  ومنتجاتها  االأ�سماك  تخ�سع   :  )42( المادة 
طوال فرتة تواجدها يف ال�سوق ال�سمكي، وفقا لالإجراءات االآتية : 

غري  بالكميات  ال�سوق  اإدارة  واإخ��ط��ار  ومنتجاتها،  لالأ�سماك  احل�سي  بالفح�ض  القيام   .1
ال�ساحلة لال�ستهالك االآدمي .

2. اأخذ عينات من االأ�سماك ومنتجاتها امل�سكوك يف �سالحيتها لال�ستهالك االآدمي بالفح�ض 
احل�سي، وذلك بغر�ض اإجراء الفحو�سات املختربية الالزمة عليها .

ال�ساحلة  غري  ومنتجاتها،  االأ�سماك  ووزن  وع��دد،  ن��وع،  فيه  يبني  حجز  حم�سر  اإع��داد   .3
لال�ستهالك االآدمي، وتاريخ �سبطها، واأ�سباب عدم �سالحيتها .
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4. اإذا ث��ب��ت من خالل الفح�ض عدم �سالحية االأ�سماك ومنتجاتها لال�ستهالك االآدمي يجب 
اإخطار مالكها كتابة بذلك، مع بيان اأ�سباب عدم ال�سالحية، وعلى اإدارة ال�سوق �سحب الكميات 
التي تقرر عدم �سالحيتها لال�ستهالك االآدمي من ال�سوق ال�سمكي واتخاذ اإجراءات اإتالفها 
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة كلما اقت�سى االأمر ذلك ، وحتميل مالكها النفقات املرتتبة على 

ذلك.
5. يجب على اإدارة ال�سوق -بعد �سداد الر�سوم املبينة بامللحق املرفق - اإ�سدار �سهادة اإتالف، 
وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض، على اأن يتم توقيعها من املوظف املخت�ض، اأو الطبيب البيطري، 

اأو مراقب ال�سوق الذي توىل عملية �سبط االأ�سماك غري ال�ساحلة لال�ستهالك االآدمي.
6. يجوز لل�سلطة املخت�سة الت�سرف يف االأ�سماك ومنتجاتها غري ال�ساحلة لال�ستهالك االآدمي 
يف االأغرا�ض التي تراها منا�سبة، بحيث ال ي�سكل �سررا بالبيئة والكائنات احلية، ويوؤول ثمن 
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بيعها اإىل مالكها، بعد خ�سم كافة النفقات املرتتبة على ذلك.
الفصل السادس

المخالفات والجزاءات اإلدارية

المادة )43(: يعد خمالفة الأحكام هذه الالئحة ما ياأتي:
1. اعرتا�ض مراقبني ال�سوق ، اأو املوظفني املخت�سني عند قيامهم بتنفيذ اأحكام هذه الالئحة.

2. اإجراء اأي تعديل يف الرتاخي�ض، اأو ال�سهادة ال�سحية اأو �سهادة اإتالف االأ�سماك الفا�سدة 
ومنتجاتها، اأو تغيري حمتوياتها، اأو التالعب يف ا�ستخدامها، اأو الت�سرف فيها باأي نوع من اأنواع 

الت�سرفات غري القانونية.

البحري  ال�سيد  قانون  اأ�سد من�سو�ض عليها يف  باأي عقوبة  االإخ��الل  : مع عدم   )44( المادة 
وحماية الرثوة املائية احلية والئحته التنفيذية، اأو اأي قانون اآخر، يجوز لل�سلطة املخت�سة �سحب 

الرتخي�ض ب�سفة موؤقتة اأو نهائية يف اأي خمالفة الأحكام هذه الالئحة.

المادة )45( : يلتزم كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة باإزالة اأ�سباب املخالفة خالل املدة التي 
اإ�سدار قرار  ال���س�لطة املخت�سة، واإذا مل يقم باإزالتها خالل هذه املدة، يجوز لها  ت��ح��دده��ا 
بوقفه عن ممار�سة ن�ساطه ب�سفة موؤقتة ملدة ال تتجاوز )3( ثالثة اأ�سهر، يقوم خاللها باإزالة 

اأ�سباب املخالفة، واإال قامت باإزالتها على نفقته. 
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١٧ الصفحة  ١٨ من 
 

 

 

Ðv×Ú< <

l]^ãÖ]æ<“é}]Ö]<Ýç‰…< <

١- <êÓÛŠÖ]<Ù]ˆÞý]<ˆÒ]†Úæ<‚é’Ö]<óÞ]çÚV 
Ý< <á^ée<íÚ‚¤]< <Ü‰†Ö]<…†Ï¹]<Ù^è†Ö^e<êÞ^ÛÃÖ] 
١. <<…]‚‘c<H<æ_<‚è‚Ÿ<“é}†i<íŠ‰öÚ<íÖ÷‚Ö]E<ëçß‰JD< <QL< <

٢. <…]‚‘c<H<æ_<‚è‚Ÿ<é}†i“<Ù÷‚Ö]E<ëçß‰JD ML 
٣. <…]‚{{{‘c<H<æ_<‚{{{è‚Ÿ<“é}†{{{i<Ä{{{ée<Õ^{{{ù]<í{{{ñˆrjÖ^e<

Eëçß‰D ML< <

٤. <‚{{{‘c…]<H<æ_<‚{{{è‚Ÿ<“é}†{{{i<È{{{è†ËjÖ<Ù]ˆ{{{Þcæ<Õ^{{{ù]<
Eëçß‰JD NL 

٥. <…]‚‘c<ì^ã<Íøic<Õ^ù]<ì‚‰^ËÖ]<^ãi^rjßÚæJ Q< <

٦. <…]‚{{{‘c<H<æ_<‚{{{è‚Ÿ<“é}†{{{i<†{{{Ê<Ä{{{éŞÏjÖ<Õ^{{{ù]<
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Q< <

 

٢- ]<Õ^ù]<Ñ]ç‰_íé×V 

Ý< <á^ée<íÚ‚¤]< <Ü‰†Ö]<…†Ï¹]<Ù^è†Ö^e<êÞ^ÛÃÖ] 
١. <…]‚‘c<H<æ_<‚è‚Ÿ<“é}†i<íŠ‰öÚ<íÖ÷‚Ö]E<ëçß‰JD< <NQ 
٢. <…]‚‘c<H<æ_<‚è‚Ÿ<“é}†i<Ù÷‚Ö]E<ëçß‰JD< <ML 
٣. <<…]‚{{‘c<H<æ_<‚{{{è‚Ÿ<“é}†{{{i<Ä{{{ée<Õ^{{{ù]<í{{{ñˆrjÖ^e<

Eëçß‰JD ML< <

٤. <…]‚{{‘c<H<æ_<‚{{è‚Ÿ<“é}†{{i<íŠ{{‰öÚ<È{{è†ËjÖ<Ù]ˆ{{Þcæ<
Õ^ù]E<ß‰ëçJD ML 

٥. <…]‚‘c<ì^ã<Íøic<Õ^ù]<ì‚‰^ËÖ]<^ãi^rjßÚæJ Q< <

٦. <…]‚{{{‘c<H<æ_<‚{{{è‚Ÿ<“é}†{{{i<†{{{Ê<Ä{{{éŞÏjÖ<Õ^{{{ù]<
Eëçß‰JD< <

Q< <

< <
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١٨ الصفحة  ١٨ من 
 

 
 
< <

٣- <<V<Õ^úÖ<íèˆÒ†¹]<Ñ]ç‰ù] 
< <

Ý<á^ée<íÚ‚¤]< <Ü‰†Ö]<…†Ï¹]<Ù^è†Ö^e<êÞ^ÛÃÖ]< <

١. …]‚{{{‘c<H<æ_<‚{{{è‚Ÿ“é}†{{{ií{{{Š‰öÚÄ{{{éfÖÕ^{{{ù]<
ÑçŠÖ^e<êÓÛŠÖ]<Eëçß‰J<D< <

ML 
< <

٢. …]‚{{{‘c<H<æ_<‚{{{è‚Ÿ“é}†{{{ií{{{Š‰öÚð]†{{{ÖÕ^{{{ù]<
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Õ^ù]<Eëçß‰JD< <

MLLL 
< <

٦. …]‚‘c<H<æ_<‚è‚Ÿ}†i“éíŠ‰öÚÈè†ËjÖÙ]ˆÞcæ<‡†{Êæ<
àvæ<Õ^ù]<Eëçß‰JD< <

NL 
< <
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٩. …]‚‘c<ì^ãÖ]<íév’Ö]<J< <ML< <

١٠Ýç{{‰…<}`{{i<tæ†{{}í{{fÒ†ÚØ{{ÏÞÕ^{{_à{{ÚÌ{{Î]ç¹]<
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