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�سرطــة عمــان ال�سلطانيـــة

قـــرار 

رقـم 2016/59

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام الالئحـة التنفـيذيـة 

لقانـون ا�ستخـدام املــواد املتفجــرة وتداولهــا فـي ال�سلطنـــة

ا�ستنــادا اإىل املر�ســوم ال�سلطانـــي رقــــم 77/82 ب�ســــاأن ا�ستخـــدام املـــواد املتفجـــرة وتداولهـــا 

فـي ال�سلطنة ,

واإىل الالئحــــة التنفـيذيـــــة لقانــــون ا�ستخـــــدام املــــــواد املتفجـــرة وتداولهـــا فــــي ال�سلطنـــة 

ال�سادرة بالقرار رقــــــم 99/17 ،

واإىل موافقة وزارة املاليـــــة ,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

جتـــرى التعديـــالت املرفقـــة علــى الالئحـــــة التنفـيذيــــة لقانــــون ا�ستخـــدام املــــواد املتفجــــرة 

وتداولهـا فـي ال�سلطنــة امل�ســار اإليهــا .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة , اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 27 مـن جمادى الثانية 1437هـ

الموافــق :   5  مـن ابريـــــــــــــــــــــل 2016م

الفريق / ح�ســن بـــن حم�ســـن ال�سريقـــي

املفتــ�ض العـــام لل�سرطــة واجلمــارك
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تعديـــــــــــالت 

علـى بعـ�ض اأحكـام الالئحـة التنفـيذيـة 

لقانــون ا�ستخـدام املــواد املتفجـرة وتداولهــا فـي ال�سلطنــة

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بن�ض الفقرة الأوىل من املــادة )12( من الالئحـة التنفـيذيــة لقانـون ا�ستخدام املواد 

املتفجرة وتداولها فـي ال�سلطنة امل�سار اإليها , الن�ض الآتي :

" يجــب تقديـــم طلبـــات جتديــــد الرخــ�ض اأو الت�ساريــح اإىل الإدارة قبــل )30( ثالثــني يومـــا 
على الأقل من تاريخ انتهائها , وفـي حال التاأخري تفر�ض على املخالف غرامة مقدارها 

)25%( خم�ض وع�سرون باملائة من قيمة ا�ستخراج الرخ�سة اأو الت�سريح وذلك عن كل �سهر ، 

ويعد ك�سر ال�سهر �سهرا كامال لأغرا�ض تطبيق الغرامة .

ويجوز فـي حال فقدان الرخ�سة اأو الت�سريح اأو تلفهمــا �ســـرف بـــدل فاقـــد اأو بـــدل تالــــف 

مقابل ذات الر�سم املقرر لقيمة ا�ستخراج الرخ�سة اأو الت�سريح " .

املــادة ) 2 (

ي�ستبدل بامللحقني رقمي ) 1 ، 2 ( من الالئحــــة التنفـيذيـــة لقانـــون ا�ستخــدام املـــواد املتفجـــرة 

وتداولها فـي ال�سلطنة امل�سار اإليها , امللحقان الآتيان :

ملحــق رقــم ) 1 (

ر�ســـوم املوافقــــات والرخـــ�ض 

والت�ساريـح التـي ت�سدرهـا الإدارة ، وجتديدهــا
 

اخلدمــــــة/الت�سريحم
ر�سم ال�ستخراج

بالريال العماين

ر�سم التجديد

بالريال العماين

-)100(ت�سريح ت�سييد خمزن متفجرات )ثابت/موؤقـت(1

-)100(املوافقة على ت�سجيل ن�ساط تفجري ال�سخـــور2
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اخلدمــــــة/الت�سريحم
ر�سم ال�ستخراج

بالريال العماين

ر�سم التجديد

بالريال العماين

3
املوافقــة علــى ت�سجيــل

 ن�ســـاط تـــداول الألعــاب الناريـــة
)100(-

4
املوافقـــة علـــى ت�سجيـــل 

ن�ســـاط تـــداول املـــواد املتفجـــــرة
)500(-

-)100(املوافقة على ت�سجيل ن�ساط تفجري اآبار النفـط5

6
املوافقـــة املبدئيـــة للقيــام

 بعمليـــات النقــــــل والتفجيـــــــر
)100()100(

)1000()2000(رخ�سة ور�سة �سناعة مـــــــــواد متفجــــــــــــــرة7

)250()500(رخ�سة خمزن مواد متفجــــــــرة ) ثابـــــــــــــت(8

)250()250(رخ�سة خمزن مواد متفجـــــــرة ) موؤقــــــــــــــت (9

)250()500(رخ�سة خمــــــــــــــــزن األـعــــــــــاب ناريــــــــــــــــــة10

)50()100(رخ�سة حاويـــــــــــة مـــــــــــواد متفجـــــــــــــــــرة11

)100()100(رخ�سة مهنـــــــــــــد�ض تفجــــــــــــــــــــــــري12

)100()100(رخ�سة مهند�ض خازن مـــــــــواد متفجـــــــــــــرة13

)75()75(رخ�سة منـفــــــــــــــذ تفجـــــــــــــــــــــــري14

)50()50(رخ�سة منفذ تفجــــــــــــري متــــــــدرب15

)50()50(رخ�سة مراقب عمال تفجــــــــــــري16

)50()50(رخ�سة خازن مواد متفجــــــــرة17

)50()50(رخ�سة متدرب تفجـــــــــــــــــــــري18

تابع : ملحــق رقــم ) 1 ( ر�سوم املوافقات والرخ�ض والت�ساريح التي ت�سدرها الإدارة , وجتديدها
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اخلدمــــــة/الت�سريحم
ر�سم ال�ستخراج

بالريال العماين

ر�سم التجديد

بالريال العماين

)50()50(رخ�سة ح�سو بنادق تفجري اآبار النفـــــــــــــــــــط19

)100()100(رخ�سة مهند�ض اإطالق األعاب ناريـــــــــــــــــــــــــة20

-)100(ت�سريح ا�سترياد مواد متفجرة واألعاب ناريـــــــــــة21

-)100(ت�سريح ت�سدير مواد متفجرة واألعاب ناريـــــــــــــة22

-)20(ت�سريح �سراء ونقل مواد متفجـــــــــــــــــرة23

-)10(ت�سريــــــــــــح تفجـــــــــــــــري24

-)10(ت�سريح العبـــــــــــــور والتفــــــريــــــــــغ25

-)100(ت�سريح اإقامة عرو�ض األعاب ناريـــــــــــــة26

)200()200(ت�سريح بيع املواد املتفجرة والألعاب الناريـــــــــة27

)1000()1000(ترخي�ض مزاولة ن�ساط تفجري ال�سخـــــــــــــور28

)1000()1000(ترخي�ض مزاولة ن�ساط تفجري اآبار النفـــــــــــــــط29

)1000()1000(ترخي�ض مزاولة ن�ساط اإطالق الألعاب الناريـــــة30

31

ترخي�ض تداول املواد املتفجرة

 وت�سمل )التخزين , ال�سترياد , الت�سنيع , 

البيع , الت�سديـــــــــر(

)5000()2500(

)2500()5000(ترخي�ض تداول الألعاب الناريـــــــــــــــــــــة32

33
ترخيــــ�ض ور�ســـــــة ح�ســـــو

 بنــادق التفجيــر لآبــــار النفــــط
)250()250(

تابع : ملحــق رقــم ) 1 ( ر�سوم املوافقات والرخ�ض والت�ساريح التي ت�سدرها الإدارة , وجتديدها
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ملحـــق رقــم ) 2 (

ر�ســوم اخلدمـــات التــي تقدمهــا ال�سرطــة

اخلدمـــــــــــةم
الر�ســــــوم 

بالريال العماين

1

توفـري رجل �سرطة برتبة �سابط لغر�ض مرافقة 

�سحنة مواد متفجرة اأو الإ�سراف على عمليات 

التفجري اأو التخل�ض من املواد املتفجرة اأو زيارة 

خمازن املواد املتفجرة اأو مواقع التفجري

)65( وذلك للنوبة الواحدة 

) 8 (  ثمانـــــي �ساعـــــــات 

 اأو جـــزء منهــــا

2

توفـري رجل �سرطة برتبة �سابط �سف لغر�ض 

مرافقة �سحنة مواد متفجرة اأو الإ�سراف على 

عمليات التفجري اأو التخل�ض من املواد املتفجرة 

اأو زيارة خمازن املواد املتفجرة اأو مواقع التفجري

)40( وذلك للنوبة الواحدة 

) 8 ( ثمانـــــي �ساعـــــــــات  

اأو جـــزء منهـــا

توفـري مركبة �سرطة ملرافقة �سحنة مــــواد متفجـرة3

)2( لكــــــل )1( 

واحد كيلو مرت تقطعه 

املركبة ذهابا واإيابا

)15( لكـــل �سجـــــل�سجالت ر�سد كميات املواد املتفجرة باملخــــــــــــازن4

ا�ستمارات طلبات ا�ستخراج الرخ�ض والت�ساريــــــح5
)500( خم�سمائة بي�سة

 لكــــل ا�ستمـــــارة

)50(درا�سة موا�سفات ت�سنيع حاويات نقل املتفجــرات6

)100(درا�سة موا�سفات اإن�ساء خمزن مواد متفجــــرة7

)100(درا�سة اإن�ســــــاء م�سنــــع متفجــــــــــــرات8

)50(درا�ســــــــــة موا�سفـــــــات موقـــــع تفـجــــــــــــــري9

10
درا�ســـة اإن�ســـاء ور�ســـة ح�ســـو 

بنـــــادق التفجيــــر لآبـــار النفـــــط
)100(


