






قرار وزاري رقم /2016 

باإ�شدار الئحة تنظيم ا�شتخدام �شباك التحويط
)التدوير / احلوي( لل�شيد

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

باملر�صوم ال�صلطاين رقم 81/53 ، واإىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�صيد 

البحري وحماية الرثوة املائية احلية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 94/4 ، 

واإىل القــرار الــــــوزاري رقم2009/13 بتنظيم ا�صتخدام �صباك التحويط 

رقم:  كتـــابها  مبوجب  املــالية  وزارة  موافقة  واإىل  )التدوير/احلوي(، 

مــــــالية ــ ت)70506(/ م.ت. د/1/8/ 9230 بتاريخ 1436/10/12هـ، 

املوافق 2015/7/29م، وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تقــــــــــرر

التحويط  �صباك  ا�صتخدام  تنظيم  �ــصــاأن  يف  ُيعمل  االأوىل:  ــادة  امل
)التدوير/احلوي( لل�صيد باأحكام الالئحة املرفقة.

كما  اإليه،  امل�صار   2009/13 رقم  الوزاري  القرار  ُيلغى  الثانية:  املادة 
ُيلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املادة الثالثة: ُين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية، ويعمل به بعد 
م�صى )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�صره. 

�شدر يف: 27 / 1437/9هـ             
املوافـق: 3 / 7 /2016م                      

                 د. فوؤاد بن جعفر ال�شاجواين

                وزير الزراعة والرثوة ال�شمكية





الئحة تنظيم ا�شتخدام �شباك التحويط

)التدوير/احلوي( لل�شيد

املادة )1(: يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات 

البحري  ال�صيد  قانون  يف  عليه  املن�صو�ض  ذاتــه  املعنى  بها  ــواردة  ال

اإليهما، كما  امل�صار  التنفيذية  املائية احلية والئحته  وحماية الرثوة 

مل  ما  منها،  كل  قرين  املبني  املعنى  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون 

يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر:

التي  احلـــريف  ال�صيد  مــعــدات  ـــدى  اإح التحويط:  �شباك 

ل�صيد  احلريف  ال�صيد  قوارب  اأ�صحاب  ال�صيادون  ي�صتخدمها 

�صباك  با�صم  حمليا  تعرف  والتي  ال�صغرية،  ال�صطح  اأ�صماك 

التدوير اأو احلوي. 

  

اأ�شماك ال�شطح ال�شغرية: االأ�صماك التي تعي�ض يف �صكل جمموعات، 

وتتكون يف اأغلب االأحيان من �صنف واحد، وتعي�ض بني املياه ال�صطحية 

وزن  وي�صل  البحر،  بقاع  ارتباط  اأي  لها  يكون  اأن  دون  والقاعية، 

هذه  اأطوال  وترتاوح  االأطنان،  ع�صرات  اإىل  منها  الواحدة  املجموعة 



االأ�صماك بني )8 - 35 �صم(، ومنها اأ�صماك العومة، وال�صيمة، والربية، 

وال�صلعة، وغريها من االأ�صماك امل�صابهة التي حتددها ال�صلطة املخت�صة.

الرتخي�ص: املوافقة الكتابية ال�صادرة من ال�صلطة املخت�صة لل�صياد 

احلريف مالك قارب ال�صيد احلريف، والتي ت�صمح له با�صتخدام �صباك 

التحويط يف ال�صيد، وفقا الأحكام هذه الالئحة.

املرخ�ص له: كل �صخ�ض طبيعي من ال�صيادين احلرفيني، يرخ�ض له 

هذه  الأحكام  وفقا  احلوي(  )التدوير/  التحويط  �صباك  با�صتخدام 

الالئحة. 

املادة )2(: ال يجوز ا�صتخدام �صباك التحويط اإال بعد احل�صول على 

الرتخي�ض .

املادة )3(: ي�صرتط يف طالب الرتخي�ض ما ياأتي: 

مزاولة  ترخي�ض  على  حا�صال  عمانيا  حرفيا  �صيادا  يكون  اأن  اأ ــ  

الرتخي�ض  على  وم�صى  املفعول،  �صاري  البحري  ال�صيد  مهنة 

االأول ال�صادر له مبزاولة مهنة ال�صيد البحري مدة ال تقل عن 



)3( ثالث �صنوات.

اأن يكون مالكا لقارب �صيد حريف مرخ�ض و�صاري املفعول. ب ــ  

ال�صلطة  اإىل  الرتخي�ض  على  احل�صول  طلب  يقّدم   :  )4( املــادة 

جلنة  بتو�صية  م�صفوعا  الغر�ض،  لهذا  املعد  للنموذج  وفقا  املخت�صة، 

�صنة البحر يف الوالية املعنية ، وعلى ال�صلطة املخت�صة درا�صة الطلب، 

ال�صمكية، وموقف املخزون  والبت فيه يف �صوء ظروف وواقع الرثوة 

ال�صمكي خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعد عدم البت 

يف الطلب خالل هذه املدة مبثابة رف�ض له، ويف جميع االأحوال ال يجوز 

احل�صول على اأكرث من ترخي�ض .

الرتاخي�ض  عــدد  اإجمايل  حتديد  املخت�صة  لل�صلطة   :)5( املادة 

املخزون  به  ي�صمح  ما  �صوء  يف  حمافظة  كل  يف  لل�صيادين  متنح  التي 

مهنة  يف  للعمل  املتفرغني  لل�صيادين  االأولوية  تكون  اأن  ال�صمكي،على 

ال�صيد، وال ميلكون م�صدر دخل اآخر �صوى مهنة ال�صيد.

املادة )6(: يجب اأن ي�صتمل الرتخي�ض على البيانات االآتية:

ا�صم املرخ�ض له، وعنوانه.. 1



رقم البطاقة ال�صخ�صية، و�صورة �صخ�صية للمرخ�ض له.. 2

رقم ترخي�ض مزاولة مهنة ال�صيد البحري، ورقم ترخي�ض قارب . 3

ال�صيد.

نوع �صباك التحويط املرخ�ض با�صتخدامها.. 4

مواقع ال�صيد املرخ�ض بها.. 5

رقم الرتخي�ض.. 6

تاريخ اإ�صدار الرتخي�ض، وتاريخ انتهائه.. 7

اأي بيانات اأخرى حتددها ال�صلطة املخت�صة.. 8

وذلك  الرتاخي�ض،  من  نوعني  املخت�صة  ال�صلطة  ت�صدر   :)7( املادة 

على النحو االآتي:

اأو  باحللقات  املجهزة  التحويط  �صباك  ترخي�ض  االأول:  النوع 

غريها يف احلبل ال�صفلي، الذي ُي�صتخدم لغلق ال�صبكة من االأ�صفل.

جمهزة  غري  التحويط  �صباك  ترخي�ض  الثاين:  النوع 

باحللقات اأو غريها يف احلبل ال�صفلي، الذي ي�صتخدم لغلق 

ال�صبكة من االأ�صفل.



املادة )8(: ي�صدر الرتخي�ض ملدة )2( �صنتني اثنتني، ويجب جتديده 

املقرر،  الر�صم  �صداد  بعد  انتهائه  تاريخ  من  يوما  ثالثني   )30( خالل 

ويعد الرتخي�ض ُملغى بعد انق�صاء هذه املدة، ما مل يقدم املرخ�ض له 

عذرا تقبله ال�صلطة املخت�صة .

وجتديد  اإ�صدار  على  ر�صما  املخت�صة  ال�صلطة  ت�صتويف   :)9( املادة 

الرتخي�ض، وذلك على النحو االآتي:

)200( مائتا ريال عماين مقابل اإ�صدار، اأو جتديد النوع االأول من . 1

الرتخي�ض. 

)50( خم�صون رياال عمانيا مقابل اإ�صدار اأو جتديد  النوع الثاين . 2

من الرتخي�ض.

اأو تالف . 3 ا�صتخراج بدل فاقد  )5( خم�صة رياالت عمانية مقابل 

للرتخي�ض.

ال يجوز للمرخ�ض له الت�صرف يف الرتخي�ض باأي نوع  املادة )10(: 

من اأنواع الت�صرفات، اإال بعد احل�صول على ت�صريح بذلك من ال�صلطة 

املخت�صة.



مدة  ــالل  خ ال�صيد  مبمار�صة  لــه  املرخ�ض  يلتزم   :)11( ــادة  امل

الرتخي�ض، ويف حال عدم ممار�صة ال�صيد خالل )18( ثمانية ع�صرة 

يقدم  ما مل  الرتخي�ض،  اإلغاء  املخت�صة  لل�صلطة  متتالية، يجوز  �صهرًا 

املرخ�ض له عذرا تقبله.

املادة )12(: يجب اأال تتجاوز ن�صبة االأ�صماك االأخرى التي يتم �صيدها 

عر�صا دون ق�صد - غري اأ�صماك ال�صطح ال�صغرية - )5%( خم�صة  باملائة 

من اإجمايل كمية االأ�صماك امل�صيدة يف كل عملية �صيد با�صتخدام �صباك 

التحويط. 

املادة )13(: يلتزم املرخ�ض له با�صتخدام النوع االأول من الرتاخي�ض 

بال�صروط واملوا�صفات االآتية: 

اأال يقل طول القارب املرخ�ض له با�صتخدامه يف ال�صيد عن )10( . 1

اأال تقل م�صافة ال�صيد من ال�صاطئ عن )10(  ع�صرة اأميال بحرية، 

واأال يقل العمق عن )35(  خم�صة وثالثني مرتا من �صطح البحر.

واأال . 2 مرتا،  ثالثني    )30( على  التحويط  �صباك  ارتفاع  يزيد  اأال 



يزيد طولها االإجمايل على )400( اأربعمائة  مرت.

ع�صرين . 3  )20( عن   التحويط  �صبكة   عني  فتحة  قيا�ض  يقل  اأال 

مليمرتا.

ال�صم�ض، . 4 ا�صتخدام �صباك التحويط خالل الفرتة من بعد �صروق 

وحتى قبل  غروبها.

تركيب جهاز التتبع يف القارب املرخ�ض له با�صتخدامه يف ال�صيد، . 5

وفقا لل�صروط واملوا�صفات التي حتددها ال�صلطة املخت�صة. 

�صباك  من  الثاين  النوع  با�صتخدام  له  املرخ�ض  يلتزم   :)14( املادة 

التحويط بال�صروط واملوا�صفات االآتية:

ال�صم�ض . 1 �صروق  بعد  من  الفرتة  خالل  التحويط  �صباك  ا�صتخدام 

وحتى ال�صاعة )12( الثانية ع�صرة ظهرا.

اأال تقل م�صافة ال�صيد عن ن�صف ميل بحري من ال�صاطئ.. 2

واأال . 3 اأمتار،  ع�صرة    )10( على  التحويط  �صبكة  ارتفاع  يزيد  اأال 

يزيد طولها االإجمايل على )400( اأربعمائة  مرت. 

ثالثني . 4  )30( عن  التحويط  �صبكة  عني  فتحة  قيا�ض  يقل  اأال 

مليمرتا.



املادة )15(: يحظر ا�صتخدام �صباك التحويط خالل الفرتة من االأول 

من �صهر اأغ�صط�ض، وحتى نهاية �صهر نوفمرب من كل عام.

للموا�صفات  املخالفة  التحويط  �صباك  حيازة  يحظر   :)16( املادة 

املن�صو�ض عليها يف املادتني )13( و )14( من هذه الالئحة يف اأي موقع 

كان.

ا�صتخدام �صباك التحويط يف م�صافة تقل عن  املادة )17(: يحظر 

)2( ميلني اثنني بحري من مناطق منو اأ�صجار القرم وال�صعاب املرجانية 

ال�صعــاب ال�صناعية )ال�صدود( واجلبال  واالأخوار ومــداخلها ومواقع 

البحرية ومعدات ال�صـياديــن الثابتة وغري الثابتة واملحميات املائية 

ومداخل واإحرامات املوانئ.

اأ�صراب  وجذب  لتجميع  و�صيلة  اأي  ا�صتـخدام  يـحظـر   :)18( املادة 

االأ�صماك بهدف التحويط عليها ل�صيدها.



الق�صائية  ال�صبطية  �صفة  املخولني  املوظفني  على   :)19( املادة 

احلية  املائية  الرثوة  وحماية  البحري  ال�صيد  قانون  اأحكام  لتنفيذ 

والـتـحفظ  الـمـخـالفني،  �صـبط  اإليهما،  امل�صار  التنفيذية  والئحته 

االإجــراءات  واتخاذ  الالئحة،  هذه  الأحكام  املخالفة  الـ�صبـاك  على 

القانونية الالزمة.

ويعد خمالفة الأحكام هذه الالئحة، اعرتا�ض اأي من املوظفني امل�صار 

اإليهم يف هذه املادة.

اأ�صد من�صو�ض عليها  املادة )20(: مع عدم االإخالل باأي عقوبة 

املائية احلية والئحته  الرثوة  البحري وحماية  ال�صيد  يف قانون 

التنفيذية امل�صار اإليهما، يجوز لل�صلطة املخت�صة �صحب الرتخي�ض 

هذه  اأحــكــام  من  اأّي  خمالفة  حــال  يف  نهائية  اأو  موؤقتة  ب�صفة 

الالئحة.












