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وزارة الزراعـة والثــروة ال�سمكيــة
قـــرار وزاري
رقــم 2019/209
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة دعم قطاع الرثوة ال�سمكية
ا�ستنادا �إلى قانون الرثوة املائية احلية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019 /20
و�إلــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ال�صيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائيــة احليــة ال�ص ــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 94 /4
و�إلى الئحة دعم قطاع الرثوة ال�سمكية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2011 /52
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة دعم قطاع الرثوة ال�سمكية  ،امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1440 /10/ 19 :هـ
املوافــــق 2019 / 6 / 23 :م
د .حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
وزي ـ ـ ــر الزراع ـ ـ ــة والثـ ـ ـ ـ ــروة ال�سمكيـ ــة
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تعديالت على بع�ض �أحكام الئحة دعم قطاع الرثوة ال�سمكية
املــادة ( ) 1
ت�ض ــاف م ــادة برقـ ــم ( 5مكـ ــررا) �إلى الئح ــة دعـ ــم قطـ ــاع الثـ ــروة ال�سمكي ــة امل�ش ــار �إليها ،
ن�صها الآتي :
املــادة (  5مك ــررا )
دعم قوارب وحمركات ال�صيد املتطورة
مينح الدعم ل�شراء قوارب وحمركات ال�صيد املتطورة باملبالغ والن�سب املبينة فـي امللحق
رقم ( )6املرفق بهذه الالئحة  ،وذلك وفقا لل�شروط وال�ضوابط الآتية :
� - 1أن يك ــون امل�ستفيـ ــد من الدع ــم حا�ص ــال على رخ�صـ ــة مزاول ــة مهن ـ ــة ال�صيد
البحري �سارية املفعول .
� - 2أن يكون امل�ستفي ــد من الدعـم ل�شراء املح ــرك مالك ــا لق ــارب �صيد متطور ،
مرخ�ص � ،ساري املفعول  ،وم�سجل لدى اجلهات املخت�صة .
 - 3يجوز للم�ستفيد من الدعم احل�صول على حمركني للقارب .
 - 4ال يج ــوز احل�صول على دعم لقارب �صيد متط ــور �أو حم ــرك للمرة الثاني ــة �إال
بعد انق�ضـ ـ ــاء ( )10ع�ش ـ ـ ــر �سن ـ ــوات من تاريـ ـ ــخ احل�ص ـ ــول على الدع ــم بالن�سبــة
للقارب  ،وانق�ضاء ( )5خم�س �سنوات بالن�سبة للمحرك .
 - 5ال يجوز للم�ستفيــد من الدع ــم الت�صـرف فـ ــي الق ــارب املدعـ ــوم �إال بعد انق�ضــاء
( )5خم�س �سنوات من تاريخ احل�صول على الدعم  ،وانق�ضاء ( )3ثـ ــالث �سن ــوات
بالن�سب ــة للمحركـ ــات املدعومة  ،وذلك مبوافقة كتابية من املديرية املخت�صة .
 - 6حتدد �أولوية الدعم  ،وفقا للرتتيب الآتي :
�أ  -ال�صيادون املتفرغون كليا للعمل مبهنة ال�صيد الذين لي�س لهم م�صدر �آخر
للدخل .
ب  -الباحثون عن عمل .
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املــادة ( ) 2
ي�ضاف ملحق جديد برقم (� )6إلى الئحة دعم قطاع الرثوة ال�سمكية امل�شار �إليها  ،وذلك
على النحو الآتي :
ملحق رقم ( ) 6
مبالغ ون�سب الدعم لقوارب وحمركات ال�صيد املتطورة
م

البيــــــــان

مقدار الدعم بالريال العماين

1

قـ ـ ـ ــارب �صيـ ـ ـ ــد بطـ ـ ــول يتـ ــراوح
بي ــن (� 9أمتار  29٫5 /قدم)
�إلـى ( 11مرتا  36 /قدما)

(� )14500أربعــة ع�شــر �ألفـ ــا وخم�سمائ ــة ريال
عمان ــي � ،أو ( )% 80ثمانون باملائ ــة من قيمـ ــة
القارب �أيهما �أقل

2

ق ـ ـ ــارب �صيـ ــد بطول يتـ ــراوح بيــن (� )17000سبعـ ـ ــة ع�شـ ـ ــر �ألف ريـ ـ ـ ــال عمانـ ــي ،
(11٫1مرت  36٫4 /قدم)
�أو ( )% 80ثمانـ ــون باملائــة من قيمــة القـ ــارب
�إلى ( 14مرتا  45٫9 /قدم)
�أيهما �أقل

(� )4000أربعة �آالف ريال عماين � ،أو ()% 80
 3حمرك بقوة (  ) 250 -150ح�صانا
ثمانون باملائة من قيمة املحرك �أيهما �أقل
(� )7000سبعة �آالف ريال عماين � ،أو ()%80
 4حمرك بقوة (  ) 450 -251ح�صانا
ثمانون باملائة من قيمة املحرك �أيهما �أقل

