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وزارة البيئـة وال�شـ�ؤون املناخيـة

قـــرار وزاري

رقم 2013/53

بتعديل بع�ض اأحكام الئحة تنظيم ا�صت�صدار موافقات 

م�صاريع اآلية التنمية النظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو

��ستناد� �إىل �ملر�سوم �ل�سلطاين رقم 94/119 باملو�فقة على �ن�سمام �سلطنة عمان �إىل بع�ض 

�التفاقيات �لدولية ، 

و�إىل قانون حماية �لبيئة و مكافحة �لتلوث �ل�سادر باملر�سوم �ل�سلطاين رقم 2001/114 ،

و �إىل �ملر�سوم �ل�سلطاين رقم 2004/107 بالت�سديق على بروتوكول كيوتو �مللحق باتفاقية 

�الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ساأن تغري �ملناخ ،

و�إىل �ملر�سوم �ل�سلطاين رقم 2008/18 بتحديد �خت�سا�سات وز�رة �لبيئة و�ل�سوؤون �ملناخية 

و�عتماد هيكلها �لتنظيمي ،

و�إىل الئحة تنظيم ��ست�سد�ر مو�فقات م�ساريع �آلية �لتنمية �لنظيفة حتت مظلة بروتوكول 

كيوتو �ل�سادرة بالقر�ر �لوز�ري رقم 2010/30 ،

و�إىل مو�فقة وز�رة �ملالية ، 

و بناء على ما تقت�سيه �مل�سلحة �لعامة .

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

جتــرى �لتعديـــالت �ملرفقــة علــى الئحـــة تنظيـــم ��ست�ســد�ر مو�فقــات م�ساريــع �آليــة �لتنمية 

�لنظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو �مل�سار �إليها  .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذ� �لقر�ر �أو يتعار�ض مع �أحكامه .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذ� �لقر�ر فـي �جلريدة �لر�سمية ، و يعمل به من �ليوم �لتايل لتاريخ ن�سره .

�صـــدر فـي : 26 من جمادى االأوىل 1434هـ

املوافــــــــق :  7  من ابريــــــــــــــــــــل 2013م
حممد بن �صامل بن �صعيد التوبي

وزيـــــر �لبيئــــة و�ل�ســـــــــوؤون �ملناخـيـــــــة
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تعديالت على بع�ض اأحكام 

 الئحـة تنظيـم ا�صت�صـدار موافقـات 

م�صاريع اآلية التنميةالنظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو

اأوال : ي�ستبدل بن�سي �ملادتني )9( و )10( من الئحة تنظيم ��ست�سد�ر مو�فقات م�ساريع �آلية 

�لتنمية �لنظيفة حتت مظلة بروتوكول كـيوتو �لن�سان �الآتيان :

املـــادة ) 9 (

يلتزم مالك �أو مطور �مل�سروع بعد ت�سجيل م�سروعه لدى �ملجل�ض �لتنفـيذي الآلية �لتنمية 

�لنظيفــــة حتــــت مظلــــة بروتوكــــول كيوتــــو ، مبو�فـــاة �ملديرية �ملخت�ســة بالــوز�رة بالتقاريــر 

و�ملعلومات �لالزمة فـي هذ� �ل�ساأن ، ومنها ن�سخة من �سهادة ت�سجيل �مل�سروع لدى �ملجل�ض 

�لتنفـيذي �مل�سار �إليه ون�سخ من �سهاد�ت تخفـي�ض �نبعاثات غاز�ت �لدفـيئة )CER( للم�سروع 

ب�سكل �سنوي طو�ل مدة �سريانه ، وتقدمي �لفو�تري و�لوثائق و�مل�ستند�ت �ملعتمدة �لد�لة 

على �إجمايل �إير�د�ت بيع �سهاد�ت تخفـي�ض �نبعاثات غاز�ت �لدفـيئة )CER( باليورو لكل 

طن فـي �ل�سوق �لعاملي للمديرية �ملخت�سة بالوز�رة .

املـــادة ) 10 (

يح�سل ر�سم مايل �سنوي نظري �إ�سد�ر ر�سالة �عتماد لتنفـيذ �مل�سروع يح�سب على �أ�سا�ض 

ح�سب  �ل�سلطنة  فـي  كيوتو  بروتوكول  مظلة  حتت  �لنظيفة  �لتنمية  �آلية  م�ساريع  تنفـيذ 

�جلدول �الآتي :
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البيـــــانم

ن�صبة الر�صم املايل ال�صنوي على 

اإجمايل اإيرادات بيع �صهادات 

تخفـي�ض انبعاث غازات الدفـيئة 

) CER( باليورو

1

�أ - �مل�ساريــــع �لكبيـــرة �لتـــي تقـــوم بتخفـيـــ�ض 

�ملتو�ســــــط �ل�سنـــــوي النبعاثاتهــا مبقـــــد�ر 

)150( مائة وخم�سني �ألف طن �أو �أكرث . 

% 17

2

ب - �مل�ساريع �ل�سغيــرة �لتــي تقـــوم بتخفـيــــ�ض 

�ملتو�ســط �ل�سنـــوي النبعاثاتهـــا مبقـــــد�ر 

�أقل من )150( مائة وخم�سني �ألف طن . 

% 15

3

ج - �مل�ساريع ذ�ت �الأولويــــة �ملتعلقــــة بتطويـــر 

و��ستخــد�م م�ســـادر �لطاقـــة �ملتجـــددة ، 

و��سرتجــاع   ، �لطاقــــة  كفــــاءة  وحت�ســني 

و�إعادة و��ستخد�م غاز �مليثان من مو�قع 

�لطمر �ل�سحي للنفايات .

% 3

وفـي حالة عدم متكن مالك �أومطور �مل�سروع من ت�سجيل م�سروعه لدى �ملجل�ض �لتنفـيذي 

الآلية �لتنمية �لنظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو يتقدم �إىل �ملديرية �ملخت�سة بالوز�رة 

بطلب �إلغـــاء ر�سالـــة �العتمـــاد �ل�ســـادرة للم�ســروع مرفقــا بـــه �لوثائــق و�مل�ستنــــد�ت �لد�لـــة 

�إلغاء  ثم  �ملعلومات  تلك  بالتحقق من �سحة  بالوز�رة  �ملخت�سة  �ملديرية  وتقوم   ، ذلك  على 

ر�سالة �عتماد �مل�سروع دون �سد�د �أي ر�سم مايل ، مع �إخطار �جلهات �ملخت�سة . 

ثانيا : ت�ساف �إىل الئحة تنظيم ��ست�سد�ر مو�فقات م�ساريـــع �آلية �لتنمية �لنظيفة حتت 

مظلة بروتوكول كيوتو �مل�سار �إليها �لن�سو�ض �الآتية : 

املـــادة ) 11 (

تتخذ �ملديرية �ملخت�سة بالوز�رة �الأ�س�ض و�الإجر�ء�ت �لتالية لتح�سيل �لر�سم �ملايل �ل�سنوي 

�مل�سار �إليه فـي �ملادة )10( من هذه �لالئحة : 
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تطلب �ملديرية �ملخت�سة بالوز�رة من �جلهة �حلكومية �ملالكة لهذه �لنوعية من  �أ - 

�مل�ساريع تقدمي خطاب ح�سن نـية )Letter of Intent( توؤكد فـيه �لتز�مها ب�سد�د 

ح�ساب  فـي  وذلك   ، �سريانه  مدة  طو�ل  �سنوي  ب�سكل  �مل�سروع  على  �ملايل  الر�سم 

خا�ض مب�ساريع �آلية �لتنمية �لنظيفة حتت مظلة بروتوكول كيوتو لدى �لوز�رة .

ب - تطلب �ملديرية �ملخت�سة بالوز�رة من �ل�سركات �حلكومية و�سركات �لقطاع �خلا�ض 

 )Bank Guarantee( ملالكة لهذه �لنوعية من �مل�ساريع تقدمي �سمان بنكي �سنوي�

قيمته خم�سة �آالف ريال عماين جلميع �مل�ساريع ، ويجدد �سنويا طو�ل مدة �سريان 

طو�ل  �مل�سروع  �ل�سنوي على  �ملايل  �لر�سم  ب�سد�د  كتابي  تعهد  وتقدمي   ، �مل�سروع 

مدة �سريانه ، وذلك فـي ح�ساب خا�ض مب�ساريع �آلية �لتنمية �لنظيفة حتت مظلة 

بروتوكول كيوتو لدى �لوز�رة .

املـــادة ) 12 (

يلتزم مالك �أو مطور �مل�سروع ببيع �سهاد�ت تخفـي�ض �نبعاث غاز�ت �لدفـيئة )CER( باأعلى 

�سعر ممكن فـي �ل�سوق �لعاملي وبتوريد الر�سم �ملايل وفقا للمادة ) 10 ( من هذه �لالئحة 

فـي ح�ساب خا�ض بهذه �لنوعية من �مل�ساريع لدى �لوز�رة خالل مدة ال تتجاوز )45( خم�سة 

و�أربعني يوما من تاريخ بيع تلك �ل�سهاد�ت .

املـــادة ) 13 (

فـي حالة خمالفة مالك �أو مطور �مل�سروع الأحكام �ملو�د )9( و )10( و )11( و )12( من هذه 

�لالئحـــة ، �أو تقدميــــه معلومـــات خاطئـــة �أو م�سللـــة �إلــى �لـــوز�رة ، تقــوم �لوز�رة بالتن�سيـق 

مع �جلهات �ملخت�سة التخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة فـي هذ� �ل�ساأن ، مبا فـيها حت�سيل �لفرق 

غاز�ت  �نبعاث  تخفـي�ض  �سهاد�ت  لبيع  �حلقيقي  لل�سعر  وفقا  للم�سروع  �ملايل  �لر�سم  فـي 

�لدفـيئـــة فـي �ل�ســـوق �لعاملـــي ، مع فــر�ض غر�مـــة �إد�ريــــة ال تزيـــد على �ألفـي ريال عمانــي ، 

وت�ساعف �لغر�مة فـي حالة تكر�ر �ملخالفة .

املـــادة ) 14 (

مع عدم �الإخالل باأي عقوبة �أ�سد ين�ض عليها قانون حماية �لبيئة ومكافحة �لتلوث �مل�سار 

�إليه �أو �أي قانون �آخر ، يعاقب كل من يخالف �أحكام هذه �لالئحة بغر�مة مالية ال تزيد 

على خم�سة �آالف ريال عماين .


