ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1205

باإ سـ ار

قــرار وزاري
رقـم 2017/65
ـة ن يـم عمليـة ا طـا وال ـم الن ا ـ

ا�ستن ـ ــ�دا اإلـ ـ ق�نـ ــون حم�ي ـ ــة البيئـ ــة ومك�فحـ ــة التلـ ــو ال�س ــ�در ب�ملر�س ـ ــوم ال�سلط�ن ــي
رقــم ، 2001/114
واإل ـ ق�نــون املحمي ــ�ت الطبيعي ــة و�ســون االأحيـ�ء الفطريـة ال�سـ�در ب�ملر�سـوم ال�سلط�نـي
رقم ، 2003/6
و إا املر�سوم ال�سلط� رقم  2007/90ب�إن�س�ء وزارة البيئة وال�سوون املن�خية
و إا املر�سوم ال�سلط� رقم  2008/18بتحديد اخت�س��س�ت وزارة البيئة وال�سوون املن�خية
واعتم�د هيكله� التنظيمي
و إا القرار الوزاري رقم  2004/81بتنظيم عملية مع ونقل احلطب
و إا الالئحــة التنفـيذيــة لق�نــون املحمي ــ�ت الطبيعـيــة و�سـون االأحـيـ�ء الفطريــة الـ�ســ�درة
ب�لقرار الوزاري رقم ، 2007/110
و إا موافقة وزارة امل�لية
وبن�ء عل م� تقت�سيه امل�سلحة الع�مة
ـ ـــرر
ا ــاد ا أولـــــ
يعمـل فـي �سـ�أن تنظيـم عمليـة االحتطـ�ب والفحـم النبـ�تي ب�أحكـ�م الالئحـة املرفقـة .
ا ــاد ال انيــــة
يلغـ القـرار الوزاري رقـم  2004/81امل�س�ر اإليه كم� يلغ كـل م� يخ�لف الالئحة املرفقـة
اأو يتعـ�ر ض مع اأحك�مهـ� .
ا ــاد ال ال ــــة
ين�سـر هذا القرار فـي ا ريدة الر�سمية ويعمل به من اليوم الت� لتـ�ري ن�سـر .
ال ــ 1438هـ
سـ ر ـ  6م
ا وا ــــــ  30مـ يــوليــــــــــو 2017
مـ مــ ب �سـالـم ب �س ي ال وب
وزيـ ـ ـ ــر البيئ ـ ـ ـ ـ ــة وال�س ـ ـ ــوون املن�خيـ ـ ـ ـ ــة
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ـة ن يـم عمليـة ا طـا وال ـم الن ـا
ا ــاد ) 1
فـي تطبيــق اأحكــ�م هـذ الالئحة يكــون للكلم ــ�ت والعبـ�رات االتيــة املعنـ املحـدد قـرين كـل
منهـ� مـ� لـم يقتـ�ض �سيـ�ق النـ�ض معـن اخــر
الــــــوزار
وزارة البيئـة وال�سـوون املن�خيـة .
سـة
ا ـة ا
املديريــة الع�مـة ل�ســون الطبيعــة واملديريــة الع�مـة للبيئــة وال�ســوون املن�خيــة ح�فظــة
فـ�ر واإدارات البيئـة وال�سـوون املن�خيـة ب�ملح�فظـ�ت .
ا طــــــ
االأ زاء الي�ب�سـة والرطبـة من ذور و ـذو واأغ�سـ�ن االأ�سجـ�ر الـ ية من البيئـة العم�نيـة .
ا’حتطــــاب :
قطع اأو اقتـال اأو مـع اأو نقـل احلطـب ب�أي و�سيلـة ك�نت �سواء ذل ب�سـورة �سخ�سيـة
اأو عل �سبيـل االحـ ا .
الـ ـ سـ يـــــم
حتويـل احلطـب اإ فحـم نبـ�تي .
الفحـم الـنباتـي :
مـ� ينتـ من عمليـة الت�سخيـم .
ا ــاد ) 2
يحظـر ت�سدير احلطب والفحم النب�تي .
ا ــاد ) 3
يحظـر �ر�سـة االأن�سطـة الت�ليـة اإال بت�سـري مــن الــوزارة
 - 1االحتطـ�ب من أامـالك الدولـة .
 - 2ت�سخيــم احلطـب .
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ا ــاد ) 4
نـ ت�س�ريـ االأن�سطـة الـواردة فـي املـ�دة  3مـن هذ الالئحة وفق ال�سـروط واالإ راءات
التي حتدده� الـوزارة .
ا ــاد ) 5
نـ ت�سـ�ريـ ـ�ر�سـة حـرفـة االحتطــ�ب لـفـئـ�ت املـواطنيـن االتية
أا  -فئـة ال�سمـ�ن اال تمـ�عي .
ب  -الـذيــن ال يعملـ ــون بـ ـ�أي و يفـ ــة حكوميـ ــة اأو القطـ ــ� اخلـ ــ��ض والـذي ــن ال تـقـ ــل
اأعم�رهـم عن  30ال ع�م� .
 الع�ملـ ـ اأو املتق�عـديــن الذيــن ال يتج ــ�وز راتبه ــم اأو مع��سهـ ــم ال�سه ــري )350ـال مـ�ئـة وخم�س ـ ريـ�ال عمـ�ني� .
ا ــاد ) 6
يق ــدم طلـ ــب احل�س ــول عل ـ ت�سـري ـ �ر�س ــة حـرفـ ــة االحتط ــ�ب اإل ـ ا هـ ــة املخت�س ــة
مت�سمنـ� الـبيــ�نــ�ت االتيـة بحـ�سب االأحـوال
أا  -البط�قة ال�سخ�سية .
ب  -بي�ن�ت املركبة امل�ستخدمة فـي النقل .
 بط�قة ال�سم�ن اال تم�عي لفئ�ت ال�سم�ن اال تم�عي .د � -سه�دة اإ بـ�ت من هيئـة �سجل القو الع�ملة لغ الع�مل فـي املو�س�س�ت احلكومية
اأو القط� اخل��ض .
هـ � -سه�دة راتب اأو مع��ض من ا هة املخت�سة للع�مل اأو املتق�عدين .
ا ــاد ) 7
يق ــدم طل ــب احل�س ــول عل ـ ت�سـري ـ احتطــ�ب �سخ�سـي للمواطن اإ ا هة املخت�سة
مت�سمن� امل�ستندات االتية
اأ  -البطـ�قة ال�سخ�سيـة .
ب  -بيـ�نـ�ت املركبـة امل�ستخدمـة فـي النقـل .
عل اأال يقل عمر املتقدم عن  18م�نية ع�سر ع�م� وال يزيد عدد مرات تقد الطلب
عل  3ال مرات فـي ال�سنة .
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ا ــاد ) 8
يتــم منـ ـ ت�سـ�ري ـ االحتطــ�ب بنـ�ء علـ توفـر احلـطـب ب�ملواقع املراد االحتطـ�ب منه� .
وللجهـ�ت املخت�سة اإيق� الت�سري اأو اإلغ�و اأو عدم التجديد .
ا ــاد ) 9
نـ ـ ـ ت�سـريـ ـ ن�سـ ــ�ط ت�سخيـ ــم احلط ـ ــب للمواطنـ ـ احل��سل ـ عل ـ ت�سريـ ـ حرف ــة
االحتطـ�ب �سريطة اأن يتـم حتديد مواقع الت�سخيم واملوافقة عليه� من قبل الوزارة .
ا ــاد ) 10
للـوزارة حـق الـت�سـر بـ�حلطـب والفـحـم الـنبـ�تي واالأدوات واالالت امل�ستخدمـة التي
سبطـهـ� فـي حـ�ل املخ�لفـة وذل وفق االإ ـراءات الق�نونيـة املتبعـة فـي هـذا ال�سـ�أن .
ا ــاد ) 11
حتـدد ر�سـوم االحتطـ�ب عل النحـو االتـي
نــو ال سريــح

قيمــة الر�ســو
مــ
ال ميـة بالطـ
بالريـا ال مانـ
ال سريــح

1

ت�سريـ ـ
احتطـ ــ�ب �سخ�س ــي

()2
يوم ــ�ن

�سحنة واحدة
طـ ــن

()5
خم�سة ري�الت

()2
�سه ــران

( ) 16
�سحنة طن

()3
ال ة ري�الت

2

ت�سريـ ـ ـ
حرفـ ــة احتط ـ ــ�ب

()4
اأربعة اأ�سهر

( ) 32
�سحنة طن

()6
�ستة ري�الت

()6
�ستة اأ�سهر

( ) 48
�سحنة طن

()9
ت�سعة ري�الت
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اŸــادة ( ) 12
مع عـدم االإخــالل ب�لعق ــوب�ت ا ــزائيــة املن�سـ ــو�ض عليه ــ� ف ــي ق�نـ ــون حمـ�ي ــة البيئــة
ومك�فحــة التلــو وق�نـون املحميـ�ت الطبيعية و�سون االأحي�ء الفطرية امل�س�ر اإليهم�
اأ  -يعـ�ق ــب ك ــل مــن يخـ�لـ ــف اأحكـ ــ�م امل ــ�دة  2مــن ه ــذ الالئحــة بغرامــة اإداري ــة
ال تقـل عن  200م�ئتـي ريـ�ل عم�

وال تزيد عل  1000األف ري�ل عم�

وت�س�عــف الغرامــة عند تكرار املخ�لفة .
ب  -يعـ�قـ ــب ك ــل م ــن يخـ�لـ ــف اأحك ـ ــ�م امل ــ�دة  3مــن هـ ــذ الالئح ـ ــة بغرام ــة اإداري ــة
ال تقــل عــن  50خم�س ـ ريــ�ال عم�نيــ� وال تزيــد عل  500خم�سم�ئ ــة ري ــ�ل
عم�

وت�س�عف الغرامة عند تكرار املخ�لفة .

 يعـ�ق ــب ك ــل مـ ــن يخـ�ل ــف �سـ ــروط الت�سـري ـ املمن ــو له بغرامة اإداريـة ال تقلعــن  30ال ـ ـ ري ــ�ال عم�ني� وال تزيـد عل  300ال مـ�ئـة ريـ�ل عم�
وت�س�عـف الغرامة عند تكرار املخ�لفة .
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