ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1205

وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون اŸناخيــة
قـــرار وزاري
رقــم 2017/64
ب ن يـم حمميـة ال سـال ــ
ا�ستن ــ�دا إا املــر�ســوم ال�سلط ــ�نــي رقــم  96/25ب�إن�س ــ�ء حممي ــة ال�س ــالح ــف
واإلـ ق�ن ــون املحمي ــ�ت الطبيعيــة و�س ــون االأحيـ ــ�ء الفطـريــة ال�ســ�در ب�ملر�س ــوم ال�سلطـ�نــي
رق ــم ، 2003/6
و إالـ املـر�سـوم ال�سلطـ� رقـم  2007/90بـ�إن�سـ�ء وزارة البيئـة وال�سـوون املن�خيـة
و إا املر�سـوم ال�سلطـ� رقم  2008/18بتحـديد اخت�سـ��س�ت وزارة البيئة وال�سوون املن�خيـة
واعتمــ�د هيكلهــ� التنظيمـي
و إالـ القـرار الـوزاري رقـم  2000/113بتنظيـم حمميـة ال�سـالحـف
و إالـ الالئحــة التنفيذيــة لق�ن ــون املحمي ــ�ت الطبيعيــة و�ســون االأحيــ�ء الفطريــة ال�ســ�درة
ب�لقــرار الــوزاري رق ــم ، 2007/110
و إالـ موافقـة وزارة امل�ليـة
وبنـ�ء عل م� تقت�سيـه امل�سلحـة الع�مـة
ـ ـــرر
ا ــاد ا أولـــــ
يعمـل فـي �س ـ�أن تنظيــم حممي ــة ال�سالحــف ب�أحك ــ�م الالئح ــة املرفقــة .
ا ــاد ال انيــــة
يلغ ـ ـ القـ ــرار الـ ــوزاري رقـ ــم  2000/113كمـ� يلغـ ـ ـ كـ ــل مـ� يخـ�لـ ــف الالئحـ ــة املرفق ــة
اأو يتع ــ�ر ض مــع اأحك�مه ــ� .
ا ــاد الثالـثــــة
ين�سـر هذا القـرار فـي ا ـريدة الر�سميـة ويعمـل بـه من اليـوم التـ� لتـ�ري ن�سـر .
ال ـ 1438هـ
�شـدر فـي  6 :مـ
ا وا ــــــ  30مـ يــوليــــــــــو 2017
حمم ب �سالـم ب �س ـي ال ـوب
وزي ـ ـ ــر البيـئ ـ ـ ــة وال�س ـ ـ ــوون املنـ�خـي ـ ـ ـ ــة
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ـ ــــة ن يـم حمميـة ال سال ـ
ا ــاد ) 1
فـ ــي تطبيــق اأحكــ�م هـ ــذ الالئحــة يكـ ــون للكلم ــ�ت االتيـ ــة املعنـ املب ـ قـريــن كــل منهــ�
مـ� لـم يقت ــ�ض �سيــ�ق الن ــ�ض معـن ـ اخ ــر
الـــــ�زارة  :وزارة البيئـة وال�سـوون املن�خيـة .
ا ميــــة حمميــة ال�سالحــف .
ا ــاد ) 2
يعمــل فـي �س ـ�أن اإدارة املحميـة ب�خلطـة التي ت�سعهـ� الـوزارة .
ا ــاد ) 3
ال يج ــوز دخـول املحمي ــة اأو التخييـ ــم اأو ق�ســ�ء الليـ ــل بهـ� اإال بعـد احل�سـول علـ ت�سـريـ
مــن ال ــوزارة ويك ــون دخ ــول �سـواط ـ تع�سي ــ�ض ال�سالحـف ليـال رافقـة اأحـد املراقبيـن
اأو املر�سـدي ــن امل�سجـلي ــن .
كمـ� يحظـر ا�سطح�ب احليـوان�ت االأليفـة إا املحميـة .
وي�سمـ ب�لتخيي ــم فـي املحميــة بحــد اأق�س ـ  80م�ن ــون �سخ�س ــ� فـ ــي االأمـ�كـ ــن التي
حتـدده ــ� الـ ــوزارة لذلـ ـ وال يج ــوز زي ــ�دة ال�سرع ــة عـند قيـ�دة ال�سيـ�رات داخـل املخيم
علـ  50خم�س كم ال�س�عة ويحظر قيـ�دة ال�سيـ�رات عل ال�سـواط .
ا ــاد ) 4
ال يجـوز القي�م ب�أي اأفع�ل اأو اأعمـ�ل يكون من �س�أنه� االإ سـرار ب�ل�سـالحف املع�س�سة داخل
املحميـة اأو اإزع� ه� بلم�سهـ� اأو االق اب منه� فـي اأ ن�ء حتركهـ� عل ال�سـواط اأو مل�ض
بي�سه� اأو حتريكه اأو معه كم� ال يجوز اإزع� احليوان�ت الفطرية والطيور اأو قطـع
االأ�سجـ�ر واالأع�س�ب داخل املحميـة ب�أي و�سيلـة اأو الت�سـبب فـي ذل .
ا ــاد ) 5
ال يجـوز فـي املحمية ا�ستخـدام املولدات الكهرب�ئيـة اأو اأ سواء الك�مـ ات اأي� كـ�ن نوعهـ�
اأ نـ�ء الت�سـويـر بعـد ال�س�عـة الع��سرة ليـال كمـ� ال يجـوز تركـيب امل�سـ�بي امل�ستتـة لل�سـوء
خ�ر املبـ� اأو ا�ستخـدام االإ سـ�ءة اأو امل�سـ�بي ال�س�طعة اأو اإ�سع�ل الن�ر ب�لقـرب من �سـواط
تع�سيـ�ض ال�سـالحف .
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ا ــاد ) 6
ال يج ــوز �ر�ســة اأي األعـ�ب م�عي ــة عل ـ �سـواط ـ تع�سيـ ــ�ض ال�سالحـ ــف كم ــ� ال يجـ ــوز
الغ ــو�ض اإال ف ــي االأمـ�ك ــن املخ�س�س ــة ل ــذلـ .
ا ــاد ) 7
يجـب و سـع النفـ�ي�ت فـي االأمـ�كن املخ�س�سـة لـذل داخل املحمية .
ا ــاد ) 8
يج ــوز ال�سيــد فــي خ ــور ا رامــ� وخــور احلجـر وفـي املنطقة الواقعـة ب اخلـور والبحـر
وذل ب��ستخـ ــدام ال�سن ــ�ر اأو �سب ــ�ك ال�سيـ ــد الغ ـ ــل ويجـ ــب حفـ ـ وتخـزي ــن واإ�ســال
و فيف معــدات ال�سيــد فـي االأم�كــن املخ�س�ســة لذل ـ بعـيــدا ع ــن �سـواط ـ تع�سي ــ�ض
ال�سالحـف ويحظـر ا�ستخدام ال�سب�ك اخلي�سومية لل�سيـد فــي هذ املن�طق .
ا ــاد ) 9
تفــر ض ر�س ــوم مق�ب ــل دخــول املحمي ــة وفق ــ� للج ــدول االتـ ــي

1
2
3
4
5
6
7

قيمــة الر�ســم
قيمــة الر�ســم
بالريا ال ما بالريا ال مانـ بي سـة
الن�ســــا
ل يــــر ال مانيـــ
بي سـة لل مانيــ
3
1
الزي�رة للكب�ر لكل يوم
6
3
الزي�رة والغو�ض للكب�ر لكل يوم
الزي�رة والغو�ض
8
4
واملبيت للكب�ر لكل ليلة
الزي�رة لالأطف�ل دون �سن
1
0.1
ال�س�د�سة ع�سرة لكل يوم
الزي�رة واملبيت لالأطف�ل دون
3
1
�سن ال�س�د�سة ع�سرة لكل يوم
0.1
الزي�رة لطلبة املدار�ض لكل يوم
الزي�رة واملبيت
1
لطلبة املدار�ض لكل يوم
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ا ــاد ) 10
تعف من الر�سوم املن�سو�ض عليه� فـي املـ�دة  9من هذ الالئحة الفئـ�ت االتيـة
 - 1أافــراد قــوات ال�سلطــ�ن امل�سلحة واأفــراد �سرطــة عمــ�ن ال�سلط�نيـة وذل فـي اأ ن�ء
ت�أدية عملهم .
 - 2املو فــون ف ــي املو�س�س ــ�ت احلكومي ــة واالأك�د يــة فـي اأ ن�ء القي�م بعمل ر�سمي
اأو بح ـ علمـ ــي .
� - 3سكـ�ن املحميـة وال�سيـ�دون .
 - 4الوفــود احلكوميـة الر�سميـة .
ا ــاد

) 11

مـع عـدم االإخـالل ب�أي عقوبـة اأ�سد ينـ�ض عليهـ� ق�نـون املحمي�ت الطبيعية و�سون االأحي�ء
الفطرية اأو اأي ق�نون اخـر يع�قب كل من يخـ�لف اأحكـ�م هذ الالئحـة بغرامـة اإداريـة
ال تقـل عــن  50خم�سـ ـ ريـ�ال عم�نيــ� وال تزيــد عل  300ال مـ�ئة ري�ل عم�
وت�سـ�عف الغرامـة عند تكـرار املخ�لفـة .
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