
اجلريدة الر�سمية العدد )999(

وزارة ال�ضــ�ؤون الريا�ضيــة

قرار وزاري

رقم 2012/339

باإ�سدار لئحة تنظيم ميادين الرماية بالأ�سلحة التقليدية

ا�سـتنـادا اإىل املر�ســـوم ال�سلطـاين رقم  2004/112 باإن�ســاء وزارة ال�ســـ�ؤون الريـا�سية وحتــــديد 

اخت�ســا�ساتهـــا ،

باملر�ســــوم  ال�ســـــــادر  الريا�ســـي  املجـــــال  فـي  العاملـــــــة  اخلا�ســـــــة  الهيئـــــــــات  قــانـــون  واإىل 

ال�سلطـــاين رقم 2007/81 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2008/171 بت�سكيل اللجنة العمانية للرماية التقليدية ،

واإلـــــى موافقــــــــــــة وزارة املاليـــــــــــة بخطابهـــــــــــا رقـــــــــــم ماليـــــــــــة - ت )5109( م ت د/2011/4/7م 

بتاريخ  2011/5/18م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يـعمل فـي �ساأن تنظيم ميادين الرماية بالأ�سلحة التقليدية باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

على ذوي ال�ساأن توفيق اأو�ساعهم القانونية مبا يتفق واأحكام الالئحة املرفقة خالل �ستة 

اأ�سهر من تاريخ العمل بها . 

املــادة الثالـثــــة 

يلـغــــى القـــرار الـــوزاري رقــم 2008/171 امل�ســــار اإليـه  ، كمـــا يلغـــى كل ما يخــالـــف الالئحــــة 

املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الرابعــة

يـنـ�سـر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سمية ، ويعمــل به من اليــوم التـايل لتـاريخ ن�سـره .

�ســدر فـي : 30 من �ســــوال 1433هـ

املـوافــــــق : 17من �سبتمرب 2012م     

                                                                        �سعد بن حممد بن �سعيد املر�سوف ال�سعدي

                                                                  وزيـــــــــــــر ال�ســــــ�ؤون الـــريـــــــــا�ســـــــيــــــة
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لئحة تنظيم ميادين الرماية بالأ�سلحة التقليدية

الف�سل الأول

تعريفات واأحكام عامة

املـــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحـة ، يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل 

منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر : 

الوزارة : 

وزارة ال�س�ؤون الريا�سية . 

الوزير : 

وزير ال�س�ؤون الريا�سية . 

اجلهة املعنية : 

دائرة الهيئات اخلا�سة بالوزارة اأو دوائر ال�سوؤون الريا�سية باملحافظات . 

اللجنة : 

اللجنة العمانية للرماية بالأ�سلحة التقليدية . 

اللجان الفرعية : 

اللجان امل�سكلة فـي املحافظات با�ستـثـنـاء حمافظة م�سقط . 

مقــدم الطلب :

كل �سخ�ض طبيعي اأو معنوي يتقدم بطلب اإن�ساء ميدان للرماية اأو اإقامة م�سابقة للرماية 

بالأ�سلحة التقليدية . 

الرتخي�ص : 

املوافقة الكتابية ال�سادرة من الوزارة لإن�ساء ميدان الرماية . 

ال�سالح التقليدي : 

�سالح ناري غري اآيل يعمل بالزند كـال�سمع ، والكند ، وال�سكتون ، واخلمي�سي ، وما �سابهها 

من الأ�سلحة غري �سريعة الطلقات . 

ميدان الرماية : 

املكان املرخ�ض من الوزارة ملمار�سة الرماية بالأ�سلحة التقليدية . 

امل�سابقة : 

م�سابقة الرماية بالأ�سلحة التقليدية . 
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املـــادة ) 2 (

وفقا  الالئحة  هذه  اأحكام  تنفيذ  اإطار  فـي  ال�سادرة  القرارات  من  التظلم  ال�ساأن  لذوي 

لالأو�ساع املن�سو�ض عليها فـي قانون حمكمة الق�ســـاء الإداري . 

الف�سل الثاين

ت�سكيل اللجان واخت�سا�ساتها

املـــادة ) 3 (

ت�سكل اللجنة من �سبعة اأع�ساء ممثلني عن وزارات الدفاع والداخلية وال�سوؤون الريا�سية 

والإ�سكان ، �سرطة عمان ال�سلطانية ، حمافظة م�سقط ، الحتاد العماين للرماية ، وذلك 

اللجنة  رئي�ض  الت�سكيل  قرار  ويحدد   ، اجلهات  تلك  مع  التن�سيق  بعد  الوزير  من  بقرار 

 ، اأو من يحل حمله  العام لالحتاد  ال�سر  اأمني  للرماية  العماين  ، وميثل الحتاد  ونائبه 

ويجب األ تقل درجة ممثلي اجلهات الأخرى عن درجة مدير عام فيما عدا اجلهات الأمنية 

والع�سكرية فيجب األ تقل عن رتبة عقيد . 

يعد  ول  اللجنة  �سر  اأمانة  باأعمال  القيام  بالوزارة  اخلا�سة  الهيئات  دائرة  مدير  ويتوىل 

ع�سوا فيها . 

املـــادة ) 4 (

تخت�ض اللجنة بالآتي : 

1 - اإ�سدار �سوابط واأ�س�ض ممار�سة ريا�سة الرماية بالأ�سلحة التقليدية . 

والذخرية  التقليدية  الأ�سلحة  املنا�سبة حل�سر  الآليات  الأ�س�ض وحتديد  اإ�سدار   -  2

وغريها من الأمور الفنية والأمنية املتعلقة بريا�سة الرماية بالأ�سلحة التقليدية . 

3 - اإ�سدار القرارات وال�سوابط املنظمة لعملها . 

4 - املوافقة على املوقع املقرتح لإن�ساء ميدان الرماية . 

التن�سيق مع اجلهات  امل�سابقات والإ�سراف عليها وذلك بعد  اإقامة  املوافقة على   - 5

املخت�سة . 

6 - املوافقة على امل�ساركة فـي امل�سابقات اخلارجية . 

7 - ما يعهد به الوزير للجنة من اخت�سا�سات اأخرى . 
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وتقوم اللجنة برفع تقارير دورية عن اأعمالها اإىل الوزير . 

وللجنة ال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من ذوي اخلربة ملمار�سة اخت�سا�ساتها . 

املـــادة ) 5 (

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها ، ويكون الجتماع �سحيحا بح�سور خم�سة اأع�ساء على 

، وت�سدر قراراتها وتو�سياتها بالأغلبية املطلقة لعدد  اأو نائبه  الأقل من بينهم الرئي�ض 

الأع�ساء احلا�سرين ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�ض الجتماع ، وللجنة 

اتخاذ قراراتها بطريقة التمرير كلما دعت احلاجة اإىل ذلك . 

ويحل نائب الرئي�ض حمل الرئي�ض فـي حالة غيابه اأو وجود مانع لديه يحول دون رئا�سته 

لالجتماع . 

املـــادة ) 6 (

ت�سكل اللجان الفرعية من خم�سة اأع�ساء ممثلني عن وزارات الدفاع والداخلية وال�سوؤون 

الريا�سية والإ�سكان ، �سرطة عمان ال�سلطانية ، وذلك بقرار من رئي�ض اللجنة بعد التن�سيق 

تقل  األ  ، ويجب  ونائبه  الفرعية  اللجنة  رئي�ض  الت�سكيل  ، ويحدد قرار  تلك اجلهات  مع 

درجة ممثلي اجلهات الأخرى عن درجة مدير دائرة فيما عدا اجلهات الأمنية والع�سكرية 

فيجب األ تقل عن رتبة رائد . 

القيام  باملحافظة  الريا�سية  ال�سوؤون  دائرة  فـي  الريا�سية  الأن�سطة  ق�سم  رئي�ض  ويتوىل 

باأعمال اأمانة �سر اللجنة الفرعية ول يعد ع�سوا فيها . 

املـــادة ) 7 (

جتتمع اللجنة الفرعية بدعوة من رئي�سها ، ويكون الجتماع �سحيحا بح�سور اأربعة من 

اأع�سائها من بينهم الرئي�ض اأو نائبه ، وت�سدر تو�سياتها بالأغلبية املطلقة لعدد الأع�ساء 

احلا�سرين ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�ض الجتماع . 

ويحل نائب الرئي�ض حمل الرئي�ض فـي حالة غيابه اأو وجود مانع لديه يحول دون رئا�سته 

لالجتماع .        

املـــادة ) 8 (

تخت�ض اللجان الفرعية بالآتي : 

اإىل  اإن�ساء ميادين الرمايــة واإقامـة امل�سابقــات عليهـــا واإحالتهــا  1 - درا�ســــــة طلبـــات 

اللجنـة م�سفوعة بتو�سياتها . 
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اللجنة م�سفوعة  اإىل  واإحالتها  امل�سابقات اخلارجية  فـي  امل�ساركة  درا�سة طلبات   -  2

بتو�سياتها . 

3 - اإبداء الراأي فـي املنازعات التي تن�ساأ ب�سبب اإن�ساء ميادين الرماية اأو اإقامة امل�سابقات 

عليها .  

4 - درا�سة اأي موا�سيع حتال اإليها من اللجنة . 

وتقوم اللجنة الفرعية برفع تقارير دورية عن اأعمالها ومهامها اإىل اللجنة . 

وللجان الفرعية ال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من ذوي اخلربة ملمار�سة اخت�سا�ساتها . 

املـــادة ) 9 (

ميادين  اإن�ساء  طلبات  تلقي  الأحوال  بح�سب  الفرعية  اللجنة  اأو  اللجنة  �سر  اأمني  يتوىل 

الرماية واإقامة امل�سابقات ، واتخاذ اإجراءات الدعوة حل�سور الجتماعات وحترير املحا�سر 

وما ي�سدر عن اللجنة اأو اللجنة الفرعية من قرارات اأو تو�سيات ، وكافة الأعمال الإدارية 

املتعلقة بعملهما ، وتوقع املحا�سر من جميع الأع�ساء احلا�سرين ومن اأمني ال�سر . 

الف�سل الثالث

اإن�ساء ميدان الرماية

املـــادة ) 10 (

لل�سروط  وفقا  بذلك  ترخي�ض  على  احل�سول  بعد  اإل  للرماية  ميدان  اإن�ساء  يجوز  ل 

وال�سوابط املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة . 

ول يجـــوز اإجـــراء اأي تعديــــالت اأو اإ�سافــــات فـي ميـــدان الرمايــــة بعـــد �ســـدور الرتخيـــــ�ض 

اإل مبوافقة كتابية م�سبقة من الوزارة . 

املـــادة ) 11 (

ي�سرتط فـي طالب الرتخي�ض باإن�ساء ميدان الرماية الآتي : 

اأول : بالن�سبة لل�سخ�ض الطبيعي : 

1 - اأن يكون عماين اجلن�سية . 

2 - األ يقل عمره عن )25( خم�ض وع�سرين �سنة ميالدية . 

3 - اأن يكون حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة . 
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4 - األ يكـــون قد �ســدر �سده حكم نهائي بعقوبة جنايـــة اأو جرميــة خملـــة بال�ســرف 

اأو الأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره . 

5 - اأن يرفق بالطلب مايثبت تخ�سي�ض قطعة الأر�ض املطلوب اإن�ساء ميدان الرماية 

اإيجار با�سم  اأو عقد  اأو عقد انتفاع  اأو �سند ملكيتها   ، عليها من اجلهة املخت�سة 

�ساحب الطلب . 

ثانيا : بالن�سبة لل�سخ�ض املعنوي : 

- اأن يكون م�سهـــرا من اجلهـــات احلكوميـــة املخت�ســـة وم�ستوفيـــا لكافـــة اأو�ساعــــه 

القانونية اإذا كان ناد اأو جمعية ، ومقيدا بال�سجل التجاري ومنت�سبا اإىل غرفة 

جتارة و�سناعة عمان اإذا كان �سركة اأو موؤ�س�سة جتارية . 

- اأن يكون من بني اأغرا�سه مزاولة ن�ساط ممار�سة الرماية بالأ�سلحة التقليدية . 

املـــادة ) 12 (

املبينة  اأن يكون م�ستوفيا للموا�سفات  ي�سرتط فـي املوقع املقرتح لإن�ساء ميدان الرماية 

بامللحق رقم )1( املرفق . 

املـــادة ) 13 (

يـقدم طلب اإن�ساء ميدان الرماية من ذوي ال�ساأن اإىل اجلهة املعنية على النموذج املعد لهذا 

الغر�ض مرفقا به امل�ستندات املبينة فـي املـــادة )11( من هذه الالئحة ، ويتم اإحالة الطلب 

اإىل اللجنة اأو اللجان الفرعية بح�سب الأحوال خالل اأ�سبوع من تاريخ ا�ستالمه . 

بتو�سياتها  م�سفوعة  اللجنة  اإىل  اإليها  املقدمة  الطلبات  باإحالة  الفرعية  اللجنة  وتقوم 

خالل )60( �ستني يوما من تاريخ ورودها اإليها . 

املـــادة ) 14 (

تقوم اللجنة بدرا�سة الطلبات املحالة اإليها خالل )60( �ستني يوما من تاريخ ورودها اإليها ، 

وفـي حال موافقتها مبدئيا على الطلب يتم اإخطار مقدم الطلب بذلك على اأن يقوم خالل 

)6( �ستة اأ�سهر من تاريخ اإخطاره بتلك املوافقة با�ستيفاء ال�سروط واملوا�سفات املن�سو�ض 

عليها فـي امللحق رقم )1( املرفق ، فاإذا انق�ست هذه الفرتة دون اإكمال ما طلب منه اعتربت 

املوافقة املبدئية لغية ، ما مل يكن التاأخري ل�سبب تقبله اللجنة . 
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قرارا  ذلك  يعترب  اإليها  امل�سار  يوما  ال�ستني  الطلب خالل )60(  فـي  اللجنة  تبت  واإذا مل 

بالرفـــ�ض . 

املـــادة ) 15(

ميدان  لإن�ساء  املقرتح  املوقع  مبعاينة  الأحوال  بح�سب  الفرعية  اللجنة  اأو  اللجنة  تقوم 

املرفق ت�سدر  بامللحق رقم )1(  املبينة  ال�سروط واملوا�سفات  ا�ستيفاء  ، وفـي حال  الرماية 

من  عمل  اأيام  ع�سرة   )10( خالل  الوزير  اإىل  برفعها  وتقوم   ، النهائية  موافقتها  اللجنة 

تاريخ تلك املوافقة . 

املـــادة ) 16(

 ، املرفق   )2( رقم  بامللحق  املبينة  الر�سوم  �سداد  بعد  الوزير  من  بقرار  الرتخي�ض  ي�سدر 

وي�سري الرتخي�ض ملدة )2( �سنتني قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد مماثلة . 

 ويجدد الرتخي�ض بناء على طلب يقدم من ذوي ال�ساأن اإىل اجلهة املعنية قبل انتهاء مدته 

قدم  اإذا  امليعاد  هذا  بعد  التجديد  طلبات  قبول  وللجنة   ، الأقل  على  يوما  �ستني   )60( بـ 

املرخ�ض له اأ�سبابا مقبولة ، ويعترب م�سي هذا امليعاد دون البت فـي الطلب قرارا بتجديد 

الرتخي�ض . 

الف�سل الرابع

امل�سابقـــــــة

املـــادة ) 17(

ل يجوز اإقامة امل�سابقة اأو امل�ساركة فـي امل�سابقات اخلارجية اإل بعد احل�سول على موافقة 

كتابية من اللجنة و�سداد الر�سوم املبينة فـي امللحق رقم )2( املرفق . 

املـــادة ) 18 (

يقدم طلب اإقامة امل�سابقة من ذوي ال�ساأن اإىل اجلهة املعنية على النموذج املعد لهذا الغر�ض 

مو�سحا به الآتي : 

1 - التاريخ املقرتح لإقامة امل�سابقة وميدان الرماية الذي �ستقام فيه . 

2 - نوع ال�سالح التقليدي الذي �سيتم ا�ستخدامه فـي امل�سابقة . 

3 - الراعي الر�سمي للم�سابقة . 
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4 - موافقة اجلهات املعنية . 

5 - موافقة املالك اإن كان غري �ساحب الطلب . 

ويرفق بالنموذج نظام و�سروط امل�سابقة . 

املـــادة ) 19 (

تقــــوم اجلهـــة املعنيـــة بقيـــد الطلــب فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�ض ، ثم اإحالتــه اإىل اللجنة 

اأو اللجنة الفرعية بح�سب الأحوال . 

وفـي حال ا�ستيفاء �سروط امل�سابقة تقوم اللجنة باإ�سدار قرار باملوافقة على اإقامة امل�سابقة . 

وللجنة من تلقاء نف�سها اأو بناء على طلب ذوي ال�ساأن تعديل ميعاد اإقامة امل�سابقة ويجب 

اأن يكون قرار اللجنة فـي هذا ال�ساأن م�سببا ، وفـي حال ما اإذا كان تعديل امليعاد بناء على 

طلب امل�سرح له باإقامة امل�سابقة يلتزم ب�سداد الر�سوم املبينة بامللحق رقم )2( املرفق . 

املـــادة ) 20 (

على املرخ�ض له بعد اإمتام امل�سابقة تقدمي تقرير مف�سل اإىل اللجنة . 

الف�سل اخلام�ص

اجلــــزاءات

املـــادة ) 21 (

دون الإخـــالل باأي عقوبــة اأ�ســد مقــررة ، توقع اللجنة جزاء اأو اأكرث من اجلزاءات التالية 

على كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة : 

1 - الإنذار . 

2 - وقف الرتخي�ض ملدة ل تتجاوز )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ الإخطار بقرار الوقف . 

3 - اإلغاء امل�سابقة . 

املـــادة ) 22 (

يلغى الرتخي�ض بقرار من الوزير بناء على تو�سية اللجنة فـي اأي من احلالت الآتية : 

 اأ - اإذا ثبت اأنه �سدر بناء على بيانات غري �سحيحة عند تقدمي الطلب . 

ب - اإذا لــم يقــم املرخـــ�ض له باإزالــة اأ�سباب املخالفة خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريــخ 

اإخطاره بذلك . 

ج - عدم جتديد الرتخي�ض خالل املواعيد املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة . 
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ملحق رقم )1(

موا�سفات ميدان الرماية

ي�سرتط للرتخي�ض باإن�ساء ميدان للرماية اأن تتوافر فيه املوا�سفات الآتية : 

اأول : بالن�سبة مليدان الرماية املفتوح : 

1 - األ تقل م�ساحة املوقع املقرتح لإن�ساء ميدان الرماية عن )x 500 250( مرت مربع . 

2 - األ تقـــل امل�سافـــة الفا�سلة بني املوقع املقرتح لإقامة ميدان الرماية واأي من�ساآت 

اأو خمططات اأرا�ض عن )5( خم�سة كيلو مرتات على الأقل . 

3 - األ تقل امل�سافة الفا�سلة بني املوقع املقرتح لإقامة ميدان الرماية واأقرب خط 

للكهرباء اأو النفط اأو الغاز اأو �سبكات الت�سالت اأو املواقع الأثرية اأو املحميات 

الطبيعية اأو جماري الأودية اأو املقابر عن )2( اثنني كيلو مرت . 

4 - اأن يكون الطريق املوؤدي اإىل املوقع املقرتح مليدان الرماية ممهدا . 

اأمتار  �سبعة   )7( عن  ارتفاعه  يقل  ل  الرماية  اأهداف  خلف  رملي  �ساتر  وجود   -  5

وعر�سه عن )50( خم�سني مرتا . 

6 - األ يقل ارتفاع املكان الذي تتم الرماية منه عن مرت واحد وعر�سه عن )3( ثالثة 

اأمتار .

اأبعاد خمتلفة من الأهداف ل تقل عن )50(       ويكون فـي واجهة الأهداف وعلى 

خم�سني مرتا ول تزيد على )300( ثالثمائة مرت . 

7 - األ تقل امل�سافة الفا�سلة بني الرماة عن )1.5( مرت ون�سف وامل�سافة الفا�سلة بني 

الأهداف عن )1.5( مرت ون�سف . 

8 - اأن يتم رفع عدد )5( خم�سة اأعالم حتذيرية حمراء بواقع علم واحد فـي كل ركن 

من اأركان ميدان الرماية وو�سط ال�ساتر الرتابي . 

9 - اأن يكون الدخول واخلروج من ميدان الرماية من خالل بوابة واحدة . 

10 - اأن يكون ميدان الرماية حماطا ب�سياج اأمني )جدار ا�سمنتي اأو �سبك( من جميع 

الجتاهات . 

11 - اأن توجد به مظلة كا�سرتاحة للجمهور والرماة فـي الجتاه املقابل لالأهداف ، 

وتبعد م�سافة ل تقل عن )50( خم�سني مرتا عن اأقرب مكان تتم منه الرماية . 
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ثانيا : بالن�سبة مليدان الرماية املغلق : 

1 - اأن تكون امل�سافة الفا�سلة بني الأهداف والرماة ل تقل عن )10( ع�سرة اأمتار . 

2 - اأن تكون امل�سافة الفا�سلة بني الرماة ل تقل عن )1( مرت واحد وامل�سافة الفا�سلة 

بني الأهداف ل تقل عن )1( مرت واحد . 

3 - اأن تكون حارات الرمي وفق نوع ال�سالح امل�ستخدم . 

4 - اأن يكون املكان الواقع خلف الأهداف م�سمما ب�سورة ت�سمن امت�سا�ض الطلقات 

وعدم ارتدادها على الرماة اأو احل�سور . 

5 - اأن يتوافــــر مبيــــدان الرمايـــــة خمــــــزن حلفـــــظ الأ�سلحــــة م�ستوفيــــــا للتدابيــــــر 

وال�سرتاطات الأمنية التي ت�سعها اجلهات املخت�سة . 

6 - اأن يكــــون القائــــم على اإدارة ميـــــدان الرمايـــــة على درايـــة بالتعامل مع الأ�سلحة 

وطرق حفظها . 

الفعلية  امل�ساحة  الأهداف ح�سب  باأبعاد خمتلفة عن  الرماية  اأن تكون و�سعيات   -  7

مليدان الرماية . 

8 - اأن يتم توفري مدرب رماية ذي خربة كافية فـي التعامل مع الأ�سلحة وا�ستخداماتها . 

9 - اأن يتم توفري اأمني خمزن لالأ�سلحة يكون ملما بكيفية حفظ الأ�سلحة . 

ملحق رقم )2(

الر�ســـــوم

الر�سم بالريال العماينالنـــــــــــوعم

200ترخي�ض اإقامة ميدان الرماية 1

200جتديد ترخي�ض ميدان للرماية 2

50ت�سريح اإقامة امل�سابقة 3

50تعديل ت�سريح اإقامة امل�سابقة بناء على طلب ذوي ال�ساأن4

 


