ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1180

قــرار وزاري
رقــم 2017/13
بتعدي بع احكا القرار الوزاري
رقم  2000/112بتن يـم ميـة ر الد انيـات الطبـيـعـيـة
ا�صتنادا إا املر�صوم ال�صلطا رقم  96/23باإن�صاء حممية جزر الدميانيات الطبيعية
و إا قان ــون املحمي ــات الطبيعي ــة و�صــون الأحيــاء الفطريــة ال�صــادر باملر�صــوم ال�صلطان ــي
رقم ، 2003/6
و إا املر�صــوم ال�صلطان ــي رقــم  2007/90باإن�ص ــاء وزارة البي ــة وال�ص ـوؤون املناخية
و إا املر�صوم ال�صلطا رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البي ة وال�صوؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمي
و إا القرار الوزاري رقم  2000/112بتنظيم حممية جزر الدميانيات الطبيعية
واإ الالئحــة التنفـيذية لقانــون املحميات الطبيعية و�صون الأحياء الفطري ــة ال�ص ــادرة
بالقرار الوزاري رقم ، 2007/110
و إا موافقة وزارة املالية
وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة
تـقـــرر
املــادة االولـــى
ي�صتبــدل بنــ�ض املــادة  2من القرار الــوزاري رقم  2000/112امل�صار اإليه الن�ض التي
مــادة ) 2
ل يجــوز دخ ــول املحمي ــة اإل بع ـ ــد احل�ص ــول علــى ت�صري ــح كتاب ــي �ص ــادر من الــوزارة
وي�صمــح بالتخييم فـي املحميــة بحـد اأق�صى  12ا نــا ع�صـر �صخ�ص ــا اأو  5خم ــ�ض خيــام
فـي الأماك ــن التي تخ�ص�صها الوزارة لذلك .
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وتـفر�ض ر�صـوم مقابـل دخـول املحميـة علـى النحـو التـي
مدة ال خي� م الر�سم املقرر
بالريال العماين بي�سة

الن�ســـــا

يو واحد

ثÓثة
�ستةر �سنة
اسر اس

1

الزيـ ــارة للكب ـ ـ ــار

30
 1ريال للعما
 3ريالت لالأجنبي ريال

100 50
ريال ريال

2

الزي ـ ـ ــارة والغـ ــو�ض للكب ـ ــار

80
 3ريالت للعما
 6ريالت لالأجنبي ريال

150 100
ريال ريال
200
ريال

ـ

100
 3الزيارة والغو�ض واملبـيـت للـكـبـار  5ريالت للعما
 10ريالت لالأجنبي ريال
4

الزيـ ــارة لالأطفـ ــال وطلب ــة
املدار�ض دون �صـن � 16صنة

 100بي�صة للعما
 1ريال لالأجنبي

ـ

ـ

ـ

5

الزيــارة واملبيــت لالأطفال
دون �ص ــن � 16صنـ ــة

 1ريال للعما
 3ريالت لالأجنبي

ـ

ـ

ـ

املــادة ال انيـة
يلغى كل ما يخال هذا القرار اأو يتعار�ض مع اأحكامه .
املــادة ال ال ـة
ين�صر هذا القرار فـي ا ريدة الر�صمية ويعمل به من اليوم التا لتاري ن�صره .
سـدر ـي  27مـن ربيــ ال انــي 1438هـ
املوا ــــــق  26مـن يـنايــــــــــــــــر 2017
مد بن �سالـم بن �سعـيد التـوبي
وزي ـ ـ ــر البيـ ـ ـ ــة وال�صـ ـ ـ ـوؤون املنـاخـي ـ ـ ـ ــة
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