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قــــرار وزاري

رقــم 2017/15 

اد وت�سدير بتحديد ر�سو من ت�ساري ا�ست
ــددة باالنقــرا  بعـــ احليوانــات والنباتــات امل

ــــة ومكافحــــــة التلــــــو ال�صـــــادر باملر�صـــــوم ال�صلطانــــــي  ا�صتنــــادا اإلـــى قانــــــون حمايــــــة البي

رقم 2001/114 ، 

ــة وال�صــوؤون املناخية   واإ املر�صــوم ال�صلطانـــي رقــم 2007/90 باإن�صـــاء وزارة البي

واإلــى املر�صــوم ال�صلطانــي رقــم 2007/117 باملوافقة على ان�صمـــام ال�صلطنـــة اإلــى اتفاقـيــة 

ار الدو فـي اأنواع احليوانات والنباتات املهددة بالنقرا�ض   ال

ة وال�صوؤون املناخية  واإ املر�صوم ال�صلطا رقم 2008/18 بتحديد اخت�صا�صات وزارة البي

واعتماد هيكلها التنظيمي  

واإ موافقة وزارة املالية  

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة  

تـقـــرر

املــادة االولـــى

دد ر�صوم منح ت�صاريح ا�صترياد وت�صدير بع�ض احليوانات والنباتات املهددة بالنقرا�ض ، 

وفقا للجدول التي 

مـدة ال�سنفنـو الت�سريـ 
الت�سري

العـدد
الكمية

قيمـة الر�سـم 
بالريال العماين

1

ا�صترياد وت�صـديــــر احليوانــات 
والنباتـــات املدرجــة فـي امللحق 

ـار  الأول من اتفاقيــة ال
الدو فـي اأنـواع احليوانـــات 

والنباتــــات املهـددة بالنقـــرا�ض 
�صايت�ض 

الأنواع 
احلية

�صتـــة 
اأ�صهــر

5 - 110

10 - 620

15 - 1130

30 - 1650

200 - 31100

الأجزاء وامل�صتقات
ديد  دون 

الكمية
10 لكل نوع
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مـدة ال�سنفنـو الت�سريـ 
الت�سري

العـدد
الكمية

قيمـة الر�سـم 
بالريال العماين

2

ا�صترياد وت�صديــر احليوانــــات 
والنباتـات املدرجة فـي امللحق 

ال من اتفاقيـــة  ا وال ال
ار الدولــي فـي اأنــــواع  ال

احليوانـــات والنباتـــات املهددة 
�صايت�ض  بالنقرا�ض 

الأنواع 
احلية

�صتـــة 
اأ�صهــر

5 - 15

10 - 610

15 - 1115

30 - 1625

200 - 3150

الأجزاء وامل�صتقات
ديد  دون 

الكمية
5 لكل نوع

3

ا�صترياد وت�صديـــر احليوانــــات 
والنباتــات الفطريــــــة التــــي 

ل تقع �صـمن مالحــــق اتفاقيـــة 
ار الدولـــي فـي اأنــــواع  ال

احليوانـــات والنباتــــات املهـــددة 
�صايت�ض  بالنقرا�ض 

الأنواع 
احلية

ــة  ال
اأ�صهــر

5 - 15

10 - 610

15 - 1115

30 - 1620

60 - 3125

200 - 6130

انيـة املــادة ال

يلغى كل ما يخال هذا القرار  اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

ـة ال املــادة ال

ريدة الر�صمية  ويعمل به من اليوم التا لتاري ن�صره . ين�صر هذا القرار فـي ا

انــي 1438هـ �صـدر فـي : 27 مـن ربيــ ال

ــــــق  26 مـن يـنايــــــــــــــــر 2017 املوا
مد بن �سالـم بن �سعـيد التـوبي
ـــــــة وال�صـــــــوؤون املنـاخـيـــــــــة  وزيـــــــر البيـ
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