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وزارة الدفـــاع
قـرار وزاري
رقــــم 2019/3
ب�إ�صــدار الالئحــة التنفـيذيــة
لقانون الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املتعلقة بالأجهزة الع�سكـرية والأمنية
ا�ستنادا �إلى قانون الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املتعلقــة بالأجهــزة الع�سكري ــة والأمني ــة
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2018/17
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املتعلقة بالأجهزة
الع�سكرية والأمنية  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل النق�ضاء ) (30ثالثني
يوما من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  7 :مـن رم�ضـــــــــــان 1440هـ
املوافـــــق  13 :مـن مايـــــــــــــــو 2019م
		
			
					

بدر بن �سعـود بن حـارب البو�سعــيدي
الوزيـ ـ ـ ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول ع ـ ــن �ش ـ ـ ـ�ؤون الدف ـ ـ ــاع

اجلريدة الر�سمية العدد ()1294

الالئحـــة التنفـيذيـــة
لقانون الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املتعلقة بالأجهزة الع�سكـرية والأمنية
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املتعلقة بالأجهزة الع�سكرية والأمنية .
املــادة ( ) 2
ي�شرتط ملنح الرتخي�ص  -لغري الأجهزة الع�سكرية والأمنية  -ما ي�أتي :
� - 1أال يكون قد �صدر �ضد طالب الرتخي�ص حكم نهائي بعقوبة جناية .
� - 2أال يكون طالب الرتخي�ص منتميا �إلى �إحدى الدول �أو امل�ؤ�س�سات املحظور التعامل
معها باال�سترياد �أو الت�صدير وفق القرارات املحلية �أو الدولية .
� - 3أال يكون الرتخي�ص ملواد يتم �إعادة ت�صديرها �إلى دولة �أو م�ؤ�س�سة يحظر التعامل
معها باال�سترياد �أو الت�صدير وفق القرارات املحلية �أو الدولية .
املــادة ( ) 3
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إلى مكتب م�ساعد رئيــ�س �أرك ــان ق ــوات ال�سلطان
امل�سلحة للعمليات والتخطيط  ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به �شهادة امل�ستخدم
النهائي  ،يحدد من خاللها امل�ستخدم النهائي للمادة املرخ�ص بها .
املــادة ( ) 4
ي�صدر الرتخي�ص بقرار من الوزير �أو من يفو�ضه مت�ضمنا البيانات الآتية :
 - 1ا�سم املرخ�ص له  ،وعنوانه .
 - 2رقم الرتخي�ص .
 - 3تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص  ،وتاريخ انتهائه .
 - 4نوع الرتخي�ص ( �إدخال  /ا�سترياد  /ت�صدير � /إعادة ت�صدير  /مرور م�ؤقت /
�شحن مرحلي  /الإخراج ) .
 - 5كمية املواد املرخ�ص بها .
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 - 6منفذ الإدخال  /اال�سترياد  /الت�صدير � /إعادة الت�صدير  /املرور امل�ؤقت  /ال�شحن
املرحلي  /الإخراج .
 - 7مكان تخزين املواد املرخ�ص بها (و�صف املكان والإحداثيات) .
� - 8أي بيانات �أخرى حتددها الوزارة .
املــادة ( ) 5
حتدد مدة �صالحية الرتخي�ص بح�سب نوعية وكميــة الأ�سلحــة والذخائــر واملتفجــرات
املرخ�ص بها .
املــادة ( ) 6
تن�شئ الوزارة �سجال ي�سمى " �سجل الرتاخي�ص " يقيد فـيه كافة الرتاخي�ص .
املــادة ( ) 7
يجوز للوزارة رف�ض منح الرتخي�ص �أو جتديده  ،ولها حق تقييده العتبارات امل�صلحة
العامة  ،وذلك دون �إبداء الأ�سباب .
املــادة ( ) 8
يلغى الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية :
 - 1الت�صرف فـي الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املرخ�ص بها �إلى الغري دون موافقة
الوزارة .
 - 2عدم التقيد بالأنظمة والقوانني فـي �ش�أن املحافظة على الأمن وال�سالمة البيئية
عند نقل املواد املرخ�ص بها � ،أو تخزينها .
� - 3صدور حكم نهائي �ضد املرخ�ص له يق�ضي ب�إفال�سه .
 - 4انتقـال املقـر الرئي�سـي للمرخـ�ص لـه �إلى دولــة يحظ ــر التعامــل معهــا باال�ستي ــراد
�أو الت�صدير وفق القرارات املحلية �أو الدولية .
 - 5اندماج املرخ�ص له مع �شخ�ص يحظر التعامل معه باال�سترياد �أو الت�صدير وفق
القرارات املحلية �أو الدولية .
� - 6إخالل املرخ�ص له ب�أحد ال�ضوابط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )2من هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 9
ت�شكل اللجنة الفنية فـي الوزارة برئا�سة م�ساعد رئي�س �أركان ق ــوات ال�سلط ــان امل�سلح ــة
للعمليات والتخطيط  ،وع�ضوية ممثل عن كل من اجلهات الآتية :
 - 1مدير العمليات امل�شرتكة برئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة نائبا للرئي�س .
		
 - 2مكت ــب الأميـ ـ ــن العـ ـ ـ ــام لوزارة الدف ـ ـ ــاع .
		
 - 3اجليــ�ش ال�سلط ـ ـ ــاين العمـ ــاين .
		
� - 4سالح اجلـو ال�سلطاين العمـاين .
		
 - 5البحري ــة ال�سلطانيـة العمانيــة .
		
 - 6احلـ ــر�س ال�سلط ـ ــاين العم ــاين .
		
� - 7شرط ـ ـ ــة عم ـ ـ ـ ــان ال�سلطاني ـ ـ ـ ــة .
		
 - 8قـ ـ ـ ـ ــوة ال�سلطـ ـ ـ ـ ــان اخلا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
 - 9وزارة البيئـ ــة وال�شـ ـ�ؤون املناخية .
ويكون �ضاب ـ ــط من رئا�سة �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة مقررا للجنة .
املــادة ( ) 10
يقدم طلب التخل�ص من الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات �إلى مكتب م�ساعد رئي�س �أركان
قوات ال�سلطان امل�سلحة للعمليات والتخطيط وفق النموذج املعد لهذا الغر�ض والذي
يتولى تقدميه �إلى اللجنة الفنية  ،على �أن يت�ضمن النموذج املعلومات التالية عن الأ�سلحة
والذخائر واملتفجرات املراد التخل�ص منها :
 - 1النوع  ،والكمية .
 - 2املعلومات املتعلقة باحتياطات الأمن وال�سالمة ال�صادرة من اجلهة امل�صنعة .
 - 3مكان التخزين (و�صف املكان والإحداثيات) .
 - 4م�سار النقل �إلى مكان التخل�ص .
 - 5التاريخ والوقت املقرتح للتخل�ص .
� - 6أي بيانات �أو معلومات �أخرى تطلبها اللجنة الفنية .
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املــادة ( ) 11
يلتزم املرخ�ص له بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة عند نقل الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات
املرخ�ص بها � ،أو تخزينها � ،أو �إ�صالحها .
املــادة ( ) 12
يجب �أن تكون �أماكن تخزين الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات م�ستوفـية لل�شروط وال�ضوابط
الأمنية والبيئية التي تقررها كل من جهات االخت�صا�ص  ،واجلهة امل�صنعة .
املــادة ( ) 13
يلتزم املرخ�ص له بنظام املرافقة الأمنية واملرورية املعمول به فـي �شرطة عمان ال�سلطانية
عند نقل الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات .
املــادة ( ) 14
ال يجوز للمرخ�ص له التنازل عن الرتخي�ص �إلى الغري � ،أو التعاقد مع طرف ثالث لتنفـيذ
ما هو مرخ�ص له به � ،إال بعد موافقة الوزارة .
املــادة ( ) 15
ال يجوز للمرخ�ص له تغيري م�سار نقل الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات � ،أو �أماكن تخزينها ،
�أو �أماكن التخل�ص منها املحددة فـي الرتخي�ص � ،إال بعــد موافق ــة ال ــوزارة  ،ويق ــدم بذلك
طلبا مكتوبا  ،على �أن يبت فـيه خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعد م�ضي
هذه املدة دون رد رف�ضا للطلب .
املــادة ( ) 16
يحظر على املرخ�ص له الت�صرف فـي الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املرخ�ص بها �إلى طرف
ثالث �إال بعد احل�صول على موافقة الوزارة وفقا للنموذج املعد لذلك .
املــادة ( ) 17
يلتزم املرخ�ص له ب�إخراج الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املرخ�ص بها � ،أو ت�صديرها �أو �إعادة
ت�صديرها � ،أو التخل�ص منها  ،بح�سب الأحوال خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إلغاء
الرتخي�ص �أو انتهائه .
ويجوز للوزارة متديد هذه املدة بحد �أق�صى ( )30ثالثني يوما  ،وفـ ــي حال ــة تع ــذر ذلك
تتول ــى الـ ــوزارة �إخراجـ ــها � ،أو ت�صديرهـ ــا � ،أو �إعـ ـ ــادة ت�صديرهــا � ،أو التخل�ص منها  ،وذلك
على نفقة املرخ�ص له .
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املــادة ( ) 18
يجب على املرخ�ص له �أن مي�سك �سجالت ودفاتر ح�سابية على النحو الآتي :
 - 1الدفرت احل�سابي  ،ويت�ضمن البيانات واملعلومات الآتية :
�أ  -رقم الت�سل�سل .
ب  -الرتخي�ص .
ج  -قيمة الإيرادات الناجتة عن الت�صرف فـي الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات
املرخ�ص بها .
د  -قيمة م�صروفات �شراء الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املرخ�ص بها وتكلفة
�شحنها ونقلها وتخزينها وتكلفة التخل�ص منها .
هـ  -غريها من البيانات والتفا�صيل التي ترى الوزارة �ضرورة �إدراجها .
� - 2سجل الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات املرخ�ص ب�إدخالها  ،وا�ستريادها  ،و�إخراجها ،
وت�صديرها  ،و�إعادة ت�صديرها  ،ويت�ضمن البيانات واملعلومات الآتية :
�أ  -رقم الت�سل�سل بالدفرت احل�سابي .
ب  -رقم الرتخي�ص .
ج  -مكان التخزين (و�صف املكان و�إحداثياته) .
د  -غريها من البيانات والتفا�صيل التي ترى الوزارة �ضرورة �إدراجها .
� - 3سجل التخل�ص من الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات  ،ويت�ضمن البيانات واملعلومات
الآتية :
�أ  -رقم الت�سل�سل بالدفرت احل�سابي .
ب  -موافقة اللجنة الفنية .
ج  -نوع املادة والكمية املتخل�ص منها .
د  -مكان التخل�ص (و�صف املكان و�إحداثياته) .
هـ  -غريها من البيانات واملعلومات التي ترى الوزارة �ضرورة �إدراجها .
املــادة ( ) 19
تعتمد الوزارة الدفرت احل�سابي وال�سجالت امل�شار �إليها فـي املادة ( )18من هذه الالئحة ،
وال يجوز �إجراء �أي �شطب �أو �إ�ضافة �أو تعديل على البيانات واملعلومات الواردة بها �إال بعد
موافقة الوزارة .

