
اجلريدة الر�سمية العدد )1143(

�سرطــة عمــان ال�سلطانيـــة

قـــرار 

رقـم 2016/66

بتعديـــل بعـــ�ض اأحكــــام 

الالئحـة التنفيذيـة لقانـون الأ�سلحـة والذخائـر

ا�ستنادا اإىل قانـون ال�سـرطة ال�سادر باملر�ســــوم ال�سلطانــي رقـــم 90/35 ،

واإىل قانون الأ�سلحة والذخائر ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـــم 90/36 ، 

واإلــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الأ�سلحـة والذخائـر ال�ســادرة بالقـرار رقـــم 98/22 ،

واإىل موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

"جـــدول غرامــــات الت�سالــــــح" املرفـــق بالالئحــــة التنفيذيـــــة  ي�ستبدل بامللحــــق رقــــم )2( 

لقانـون الأ�سلحـة والذخائــر امل�سـار اإليهـا ، امللحـــق املرفـــق .

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالـثــــة

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

�سـدر فـي :  4  مـن رجــــــــــــب 1437هـ

الموافــق : 12 مـن ابريـــــــــل 2016م

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

املفتــ�ض العـــام لل�سرطــة واجلمــارك
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امللحـق رقـم )2(

جـدول غرامـات الت�سالـح

الغرامة بالريال العمايناملخـالـفــــةم

الفئـــة الأولــــى 

" احليـازة بـــدون ترخيـــ�ض "
40حيــــــازة �ســـــــــالح اأبيــــــــ�ض1

60حيازة املناظري التي تركب على الأ�سلحة النارية .2

3
حيازة ذخرية ل يزيد عددها 

على )50( خم�سني طلقة بدون ترخيـ�ض .
60

4
حيازة اأجزاء من الأ�سلحـة الواردة فـي القائمتني 

رقمي )2 و 3( من القانون .
60

100حيـــازة كاتـمــات اأو خمف�ســات ال�ســـوت . 5

100حيــــازة ذخــــرية ل تقــــل عن )50 - 100( طلقـــة .6

7
حيازة �سالح ناري من الأ�سلحة

 املبينة بالقائمـة رقــــم )2( من القانون .
100

الفئــــة الثانيــــة 

" خمالفـــات متنوعـــــة "
50ت�سليم �سالح ل�سخ�ض اآخر .1

2

عدم جتديد ترخي�ض حيازة الأ�سلحة :

     اأ - بالن�سبة لالأفــراد .

    ب - بالن�سبة للنوادي .

40

150

3

اأ - عـــــدم قــــيـــد التاجـــــر لالأ�سلحــــة والذخائـــــر 

فـي ال�سجـالت .

ب - توظــيف عامل مبحل الإجتــار فـي الأ�سلحـــة 

والذخائــــــــــــر واإ�سالحهــــــــــــا دون احلــ�ســــــــــول 

علـى موافقــة الإدارة .

150

150
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الغرامة بالريال العمايناملخـالـفــــةم

4

عـدم اتـخاذ الحتياطات الكافيــة للمحافظــة 

علـى الأ�سلحـــة اأو الذخيـرة فـي حمل الإجتــار 

بالأ�سلحة والذخائر واإ�سالحها .

150

5
اإجراء اأي تغيري فـي الأجزاء الرئي�سية 

لل�سالح الناري املرخ�ض دون موافقة الإدارة .
100

6
اأي تعديل اأو تغيري فـي حمل الإجتــار بالأ�سلحة 

والذخائر واإ�سالحهـا دون موافقة الإدارة .
150

7
عـــدم الإبــالغ عـن فقدان اأو �سرقــة اأو تلــف

 اأي �سالح اأو ذخــرية .
150

8
حيازة اأ�سلحة نارية اأو ذخرية 

تزيد على احلد الأق�سى امل�سرح بـه . 
150

9
عـدم جتديد تراخي�ض الإجتــار

 فـي الأ�سلحة والذخرية واإ�سالحها .
200

10

عــدم م�ســك �سجــالت لقيــد الأ�سلحــة الــواردة 

اإلــى حمــــــل الإجتــار بالأ�سلحــــــة والذخائـــــر 

واإ�سالحها ، واملبيعة .

200

الفئـــــة الثالثــــة

 " اإطـالق مقذوفـات ناريـة فـي غيـر الأحـوال املبينـة فـي القانـون "

1
اإطالق مقذوفات نارية

 فـي مكان غري ماأهول بال�سكـــــان .
100

2
اإطــــالق مقذوفــــات ناريــة

 فــي مكــــان عـــــــام اأو حفـــــــــل .
100

تابع : امللحـق رقـم )2( جـدول غرامـات الت�سالـح


