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هيئــة البيئــة
قـــرار
رقــم 2021/13
ب�شـ�أن حظـر حيازة وا�ستخـدام �أدوات و�أجهـزة
ال�صيد الـربي والتعقـب ومحاكـاة �أ�صـوات الطيـور واحليوانـات الربيـة
ا�ستنــادا �إلــى قانــون حماي ــة البيئ ــة ومكافح ــة التلـ ــوث ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطان ــي
رقـ ــم ،2001/114
و�إلـى قانـون املحميـات الطبيعيـة و�صـون الأحيـاء الفطريـة ال�صـادر بـالـمـر�سـوم ال�سلطانـي
رقــم ،2003/6
و�إلى املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم  2020/106ب�إن�شاء هيئة البيئ ــة ،وحتديــد اخت�صا�صاتهـا،
واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون املحميات الطبيعية و�صون الأحياء الفطرية ال�صادرة
بالقرار الوزاري رقم ،2007/110
وبنــاء عــلى ما تـقت�ضيــه املـ�صـلـحـة الـعـامـة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظـر حيــازة وا�ستخــدام �أدوات و�أجهزة ال�صيد الربي والتعقب ومحاكـاة �أ�صوات الطيور
واحليوانات الربية فـي ال�سلطنة ،عدا تلك امل�ستخـدمـة للأغـرا�ض التنظيميـة والعلمية
والبحثية امل�صرح بها من هيئة البيئة.
املــادة الثانيــــة
ت�صدر هيئة البيئة الت�صريح بعد تقيـيـم الطلــب من قبل املخت�صني بالهيئة ،وحتديـد
الغر�ض من ا�ستخدام الأدوات والأجهزة ،وذلك بالن�سبة لكل حالة على حدة.
املــادة الثالـثــــة
ي�سري الت�صريح ملدة �سنة واحدة ،ويلتزم امل�صرح له بتجديد الت�صريح قبل انتهاء مدته
املحددة ،وفـي حـال عـدم الـرغبـة فـي التجـديـد يقوم بت�سليم الأدوات والأجهزة امل�صرح بها
�سابقا لهيئة البيئة �أو البلد امل�ستورد منها فـي حــال الإعــارة.
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املــادة الرابعــة
حت�صــل هيئــة البيئــة ر�س ــوم �إ�صــدار ت�صريــح حيــازة وا�ستخــدام �أدوات و�أجهــزة ال�صي ــد الـبــري
والتعق ــب وحمـاك ــاة �أ�صــوات الطيــور واحليوانــات الربيــة وفقــا للر�ســوم املحــددة ف ــي امللحــق
رقم ( )1املرفق بهذا القرار.
املــادة الخام�سـة
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها فـي قانـون حمايـة البيئــة ومكـافـحـة التـلـوث ،
وقـانـون املحمـيـات الطبيعيـة و�صـون الأحـيـاء الفطريـة ،امل�شار �إليهما� ،أو �أي قانون �آخر،
تفـر�ض غرامـة �إداريـة علـى كـل مـن يخـالـف �أحكـام هـذا القرار على النحو املحدد فـي امللحق
رقم ( )2املرفق بهذا القرار.
املــادة ال�ساد�ســة
تتولى هيئة البيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحفظ والت�صرف فـي الأدوات والأجهزة
التي مت �ضبطها عند خمالفة �أحكام هذا القرار ،وذلك وفـق الإجـراءات املقررة قانونا.
املــادة ال�سابعــــة
يجوز لهيئة البيئة �سحـب الت�صريح ب�صفـة م�ؤقتـة� ،أو نهـائيـة فـي حال اال�سـتـمـرار بـارتـكـاب
املخـالـفـات املنـ�صو�ص علـيـهـا فـي املادة اخلام�سة من هذا القرار ،وذلك بعد ا�ستنفاد توقيع
الغرامة الإدارية.
املــادة الثامنــــــة
ين�شر هذا الـقرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صــدر فـي  28 :من جمادى الأولـى 1442هـ
املـوافـــــق  12 :من ينايــــــــــــــــــــــر 2021م
د .عبدالـله بن علي العمري
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س ه ـيـئـ ـ ـ ـ ــة الـ ــبيئ ـ ـ ـ ـ ــة
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امللحـق رقم ()1
ر�سوم �إ�صدار ت�صريح حيازة وا�ستخـدام �أدوات و�أجهـزة ال�صيـد الـربي
والتعقـب وحمـاكـاة �أ�صوات الطيور واحليوانات الربية
للأغرا�ض التنظيمية والعلمية والبحثية
الـفـئــة

الفرتة الزمنيـة
للت�صريـــح

الر�سـم بالريال العماين
(�إ�صـدار  /جتـديـد  /بدل فاقد )
للت�صـريـح

الأفراد

�س ـ ـنـ ـ ــة واحدة

( )5خم�سـة

امل�ؤ�س�سات وال�شركات
التجارية

�س ـ ـنـ ـ ــة واحدة

( )20ع�شرون

امللحق رقم ()2
املخالفـات والغرامـات الإداريـة
الــمــخــــالـــفـــــة

الــغــــرامــــــة بالريال العماين

حيـازة �أدوات �أو �أجـهـزة غـري م�صرح بها

( )200مـائتـان
لـكــل �أداة �أو ج ـهـ ــاز

ا�ستخدام �أدوات �أو �أجهزة بغر�ض ال�صيد

( )500خم�سمـائـة
ل ـكــل �أداة �أو ج ـ ـه ـ ـ ــاز

ا�ستخدام �أدوات �أو �أجهزة بدون ت�صريـح
�أو ت�صريـح منتهـي ال�صالحيـة للأغـرا�ض
التنظيميـ ــة والعلمي ــة والبحثي ـ ــة

( )200مـائتـان
لـكــل �أداة �أو ج ـهـ ــاز

م ـخــالـ ـفـ ــة �ش ــروط الـتـ�صــريــح

( )300ثالثمائـة

