دلــــيـــــل
خدمــــــات هيئــــــة البيئــــــة

دليل خدمات هيئة البيئة
16-1-QDEA-0005

معرف املستند

دليل

نوع الوثيقة
التعريف األمني

ال يوجد ،وثيقة للنرش

نوع الصدار

تعريفية  ،معلوماتية

مالك الوثيقة

دائرة الجودة

تاريخ االصدار
الخامس

الصدار

دليل ،خدمات ،جودة ،إجراءات

الكلامت الدالة
تفويض املستند:
مالك الوثيقة

أمني الحفظ

مؤلف الوثيقة

دائرة الجودة

مكتب التنسيق  ،دائرة الجودة

دائرة الجودة

مراجعة التاريخ:
رقم
الصدار

تاريخ

املفوض

مالحظات

الخامس

 22فرباير 2022

مدير دائرة الجودة

تم أضافة خمسة خدمات يف الدليل

مالحظة للمستخدم:
.1
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املحتوى

تحرص هيئة البيئة عىل تطبيق أفضــــل املامرمــــات مق أجل تحقيق أعىل
مســـتويات الجودة يف الخدمات املقدمة للمتعاملني يا يتوافق مؤ ر ية
الحكومة نحو " تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية لتحقيق مســـتويات
عالية مق رضا املتعاملني"
ويهدف دليل خدمات الهيئة إىل تو ضيح الخدمات املقدمة لألفراد وال رشكات
ومؤمـــســـات القطاع العام ،مؤ بيان كافة املعلومات التي يحتاج إليها متلقي
الخدمة وتوضيح الوثائق املطلوبة والزمق املتوقؤ لنجاز كل خدمة.

22 Feb 2022
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الفهرس

الصفحة

الــمــوضــــــــــــــــــــــــــــوع
أوالً:
أ .ر ية ورمالة وقيم الهيئة

7

ب .ميثاق خدمة املتعاملني

8

ج .معلومات مهمة

9

ثان ًيا:
الصفحة

خدمــــات هيئـــــــة البيئــــــة
 .1ترصيح بيئي ألنشطة الفئة (أ)

10

 .2ترصيح بيئي ألنشطة الفئة (ب) – داخل املناطق الصناعية التابعة للمؤمسة العامة للمناطق

12

الصناعية واملناطق الحرة واملوانئ الصناعية املعتمدة
 .3ترصيح بيئي ألنشطة الفئة (ب) – خارج املناطق الصناعية التابعة للمؤمسة العامة للمناطق

13

الصناعية واملناطق الحرة واملوانئ الصناعية املعتمدة
 .4ترصيح بيئي ألنشطة الفئة (ج)

15

 .5اصدار شهادة اعتامد مكاتب المتشارات البيئية

16

 .6ترخيص تداول مواد كيميائية خطرة عىل املستوى املحيل

18

 .7ترخيص امترياد مواد كيميائية

19

 .8ترخيص تصدير مواد كيميائية

21

 .9ترخيص تصنيؤ مواد كيميائية خطرة

22

 .10حركة النفايات الخطرة عرب الحدود (تصدير /عبور) – إتفاقية بازل

24

 .11ترخيص إدارة املخلفات

25

 .12ترخيص امترياد املخلفات الغري خطرة

28

 .13موافقة عىل تصدير مخلفات غري خطرة

29
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 .14ترخيص تصدير مخلفات خطرة عرب اتفاقية بازل

31

 .15ترخيص امترياد وامتخدام املصادر املشعة يف املجال الصناعي والتجاري

32

 .16ترخيص امترياد وامتخدام املصادر املشعة يف املجال الطبي

34

 .17ترخيص بامتخدام مرفق تخزيق املصادر املشعة

36

 .18ترخيص إعادة تصدير املصادر املشعة

37

 .19ترخيص بيئي بالتشغيل ملصادر االحرتاق

38
39

 .20موافقة لترصيف مياه
 .21ترخيص بالترصيف (مياه مرتجعة مق محطات تحليه املياه)

40

 .22ترخيص بالترصيف (مياه عادمة يف برك التبخري)

42

 .23ترخيص بالترصيف (مياه رصف معالجة)

43

 .24ترخيص بالترصيف ( مياه مصاحبة لنتاج النفط)

45

 .25رمالة عدم مامنعة يالمئة موقؤ املرشوع (ملختلف أنواع املشاريؤ) مق ناحية التخطيط

47

البيئي
 .26ترخيص إغراق املواد الصلبة يف البيئة البحرية

49

 .27ترخيص نقل السوائل بني املنشئات البحرية

50

 .28ترخيص ترصيف املخلفات السائلة يف البيئة البحرية

51

 .29ترصيح لدخول محمية جزر الدميانيات الطبيعية بدون رموم

52

 .30ترصيح لدخول محمية جزر الدميانيات الطبيعية برموم

54

 .31ترصيح دخول محمية الجبل األخرض للمناظر الطبيعية

56

 .32ترصيح بامترياد  /تصدير /إعادة التصدير لألحياء الفطرية الغري مدرجة يف مالحق اتفاقية

58

مايتس))CITES
 .33ترصيح امترياد /تصدير /إعادة تصدير لألحياء الفطرية املهددة باالنقراض املدرجة يف مالحق

60

اتفاقية مايتس( )CITES
 .34ترصيح جمؤ عينات مق األحياء الفطرية ألغراض علمية

62

 .35ترصيح لجراء درامة /مسح ميداين عىل األحياء الفطرية

63

 .36ترصيح جمؤ ونقل حطب يابس (مؤقت أو دائم)

64
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الصفحة

خدمــــات هيئـــــــة البيئــــــة
 .37ترصيح حيازة وامتخدام أدوات وأجهزة الصيد الربي والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور

66

والحيوانات الربية
 .38ترصيح حيازة ألنواع الحيوانات الربية العامنية املرباة يف األرس

68

 .39ترصيح نقل حيازة الحيوانات الربية العامنية املرباة يف األرس

70
72

 .40ترصيح الغوص السنوي لألفراد
 .41ترصيح ملامرمة نشاط الغوص لرشكات ومراكز الغوص

73

 .42كتيبات الغوص

74
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أوال:
أ .ر ية ورمالة وقيم الهيئة
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ب  .ميثاق خدمة املتعاملني
"نلتزم بتوفري خدماتنا بجودة عالية للمتعاملني”
التزامنا نحوكم


نعتني بطلباتكم ونبذل أقىص ما بومعنا لتلبيتها بشفافية.



نعمل عىل تسهيل إجراءات تقديم الخدمة ضامنًا النجازها يف أقرب فرتة زمنية ممكنة.



نحدد لكم مسبقًا املستندات املطلوبة المتام كل معاملة ومواعيد إنجازها.



نبلغكم بأي تعديالت تستجد عىل متطلبات إنجاز معامالتكم.



نقدم خدماتنا مق خالل فريق عمل مؤهل يتفهم احتياجاتكم ،ويستطيؤ االجابة عىل امتفساراتكم.



نلتزم بالرد عىل الشكاوى يف أقرب فرصة ممكنة.



نحافظ عىل رسية املعلومات املقدمة مق قبلكم.



حا إىل الساعة
نوفر خدماتنا يف مراكز الخدمة يوم ًيا مق األحد إىل الخميس،مق الساعة الثامنة صبا ً

الثانية ظه ًرا و عرب موقعنا االلكرتوين عىل مدار الساعة يوم ًيا.
ما نرجوه منكم


تقدير جهود موظفينا يف خدمتكم والرد عىل امتفساراتهم النجاز معامالتكم يف الوقت املحدد.



إرفاق جميؤ الوثائق الالزمة لمتام املعاملة.



تقديم كل املعلومات املطلوبة خالل الفرتة الزمنية املحددة.



الفادة مبارشة يا يطرأ مق تعديل أو تغيري أو تحديث يف بيانات املعاملة.



املبادرة إىل إبداء مالحظاتكم حال عدم إرتياحكم مق آلية أداء الخدمة أو مدة إنجازها.



التقييم العادل ألدائنا يا ميكننا مق الرتقاء بخدماتنا لألفضل.

للتواصل معنا يف حال وجود أي إمتفسار
الربيد االلكرتوين

خدمة املتعاملني
24404696- 80071999

22 Feb 2022
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ج .معلومات مهمة
أوقات العمل:
حا إىل الساعة 2:30مسا ًءا
مق الساعة  7:30صبا ً
الجازات الرممية:
 -رأس السنة الهجرية

غرة محرم

 -املولد النبوي الرشيف

الثاين عرش مق ربيؤ األول

 -الرساء واملعراج

السابؤ والعرشون مق رجب

 -العيد الوطني املجيد

الثامق عرشـ والتامـؤ عرشـ مق نوفمرب أو حسـب
العالن الرممي

 -عيد الفطر املبارك

اعتبارا مق التامؤ والعرشيق مق رمضان وحتى
الثالث مق شوال

 -عيد األضحى املبارك

اعتبا ًرا مق التامؤ وحتى الثاين عرش مق ذي الحجة

الربيد اللكرتوين المتقبال االمتفسارات:

customerservice@ea.gov.om
الربيــد اللكرتونـي لتقديـم الشكــاوي:

complaints@ea.gov.om
عنوان هيئة البيئة:
حـي الوزارات – الخويــر – مسقـط

22 Feb 2022
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ثانياً:خدمات هيئة البيئة
ترصيح بيئي ألنشطة الفئة ( أ )

امم الخدمة:
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة

مركز التقييم البيئي والتصاريح
خدمة متنح بغرض الحصول عىل ترصيح بيئي ملامرمة نشاط معني بعد التأكد مق مالمته بيئ ًيا

وصف الخدمة

مؤ اللتزام بإعداد درامة تقييم التأثريات البيئية مؤ أحد مكاتب االمتشارات البيئية املعتمدة مق
قبل الهيئة
 -املرموم السلطاين رقم( )2001/114الصادر بقانون حامية البيئة ومكافحة التلوث

األحكام والرشوط  -القرار الوزاري رقم ( )2017/48بإصدار الئحة تنظيم امتصدار التصاريح البيئية
 التقيد باالشرتاطات الفنية للتصاريح الصادرة مق الهيئةالفئة

 -الرشكات

املستهدفة

 -مؤمسات حكومية

قنوات طلب

 -بوابة امتثمر بسهولة

الخدمة

()https://business.gov.om/wps/portal/ecr/ecrlogin
 ما يثبت ملكية األرض أو عقد اليجار والرمم املساحي نسخة مق موافقة املؤمسة العامة للمناطق الصناعية املراد إقامة املرشوع عليها يف حالة قياماملرشوع داخل املناطق الصناعية املعتمدة التابعة لها
حا بها الطاقة النتاجية الســنوية بالنســبة
 -موافقة وزارة التجارة والصــناعة وترويج المــتثامر موضــ ً

املستندات
والوثائق
املطلوبة

للمشاريؤ الصناعية
حا بها إحداثيات املوقؤ بالنسبة للمشاريؤ التعدينية
 موافقة وزارة الطاقة واملعادن موض ً تحويل الضامن املايل عىل حساب الهيئة للمشاريؤ التعدينية عىل النحو التايل:-

( ) 150.000ريال عامين ملناجم تعديق وامتخراج الذهــب والفضـــة والبالتيـــق والحديــ ـد
والنحـــاس والكـروم والالترايت واملعادن األخرى.

-

( )7000مبعة آالف ريال عامين للكسارات واملحاجر.

-

( )5000خمسة آالف ريال عامين ملشاريؤ الغرابيل اآللية أو التنقيــ ــب واالمتكشـــــاف عق
الذهـــب والفضـــة والبالتيـق والحديد والنحاس والكروم والالترايت واملعادن األخرى.

 -درامة تقييم التأثريات البيئية

22 Feb 2022
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يف حالة التقديم للطلب تلقائيا ً

 -1 -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب بوابة امـــتثمر بســـهولة مؤ إرفاق جميؤ املســـتندات املطلوبة مؤ
الدرامة البيئية
 -2 -2الدفؤ اللكرتوين لرموم الترصيح
 - 3 -3امتالم الترصيح
 - 4 -4درامة وتقييم املرشوع
 -5 -5الزيارة امليدانية للمرشوع ،إذا تطلب ذلك
 -6 -6تقييم تقرير الزيارة امليدانية للمرشوع
مراحل الخدمة -7 -7الرد عىل املستثمر باملالحظات عىل الطلب ،إذا تطلب ذلك


يف حال ة التقدم للطلب الغري تلقايئ

 -1 -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب بوابة امتثمر بسهولة مؤ إرفاق جميؤ املستندات املطلوبة
 -2 -2الدفؤ اللكرتوين لرموم الترصيح
 -3 -3درامة وتقييم املرشوع
-4 -4الزيارة امليدانية للمرشوع ،إذا تطلب ذلك
 -5 -5تقييم تقرير الزيارة امليدانية للمرشوع
 -6 -6امتالم الترصيح مؤ االشرتاطات البيئية
الخدمة
مخرجات

 -ترصيح بيئي

معدل الوقت
املستغرق

 30يوم عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق

لنجاز الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

22 Feb 2022
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ثالث منوات قابلة للتجديد
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امم الخدمة

ترصيح بيئي ألنشطة الفئة ( ب ) – داخل املناطق الصناعية التابعة للمؤمسة
العامة للمناطق الصناعية واملناطق الحرة واملوانئ الصناعية املعتمدة

معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة

مركز التقييم البيئي والتصاريح
خدمة متنح بغرض الحصول عىل ترصيح بيئي ملامرمة نشاط معني بعد التأكد مق

وصف الخدمة

مالمته بيئ ًيا ،وذلك لألنشطة الواقعة داخل املناطق الصناعية املعتمدة التابعة
للمؤمسة العامة للمناطق الصناعية واملناطق الحرة واملوانئ الصناعية املعتمدة
 -املرموم السلطاين رقم( )2001/114الصادر بقانون حامية البيئة ومكافحة التلوث

األحكام والرشوط

 القرار الوزاري رقم ( )2017/48بإصدار الئحة تنظيم امتصدار التصاريح البيئية -التقيد باالشرتاطات الفنية للتصاريح الصادرة مق الهيئة.

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

 الرشكات مؤمسات حكوميةبـــــــــوابـــــــــة

-

امــــــــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــر

بســــــــــــهـــــــــولـــــــــة

()https://business.gov.om/wps/portal/ecr/ecrlogin
 -ما يثبت ملكية األرض

املستندات والوثائق
املطلوبة

 عقد االيجار أو االنتفاع والرمم املساحي نســخة مق موافقة املؤمــســة العامة للمناطق الصــناعية املراد إقامة املرشــوععليها
 .1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب بوابة امتثمر بسهولة
 .2القرار والتعهد باللتزام بالشرتاطات البيئية
 .3الدفؤ اللكرتوين لرموم الترصيح

مراحل الخدمة

 .4امتالم الترصيح
 .5التدقيق عىل املعلومات مق قبل الجهة املعنية يف الهيئة
 .6يف حالة طلب معلومات إضافية أو امتفسار ميتم التواصل مؤ مقدم الطلب
لمتيفاءها

مخرجات الخدمة -

 -ترصيح بيئي

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

 30دقيقة يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق واملتطلبات

الخدمة

22 Feb 2022
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رموم الخدمة
صالحية الخدمة

 375ريال عامين
ثالث منوات قابلة للتجديد

ترصيح بيئي ألنشطة الفئة ( ب ) – خارج املناطق الصناعية التابعة
للمؤمسة العامة للمناطق الصناعية واملناطق الحرة واملوانئ الصناعية

امم الخدمة

املعتمدة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة

مركز التقييم البيئي والتصاريح
خدمة متنح بغرض الحصول عىل ترصيح بيئي ملامرمة نشاط معني بعد التأكد

وصف الخدمة

مق مالمته بيئيًا ،وذلك لألنشطة الواقعة خارج املناطق الصناعية املعتمدة
التابعة للمؤمسة العامة للمناطق الصناعية واملناطق الحرة واملوانئ الصناعية
املعتمدة
 -املرموم السلطاين رقم( )2001/114الصادر بقانون حامية البيئة ومكافحة التلوث

األحكام والرشوط

 القرار الوزاري رقم ( )2017/48بإصدار الئحة تنظيم امتصدار التصاريح البيئية -التقيد باالشرتاطات الفنية للتصاريح الصادرة مق الهيئة

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

 الرشكات مؤمسات حكومية-

بـــــــــوابـــــــــة

امــــــــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــر

بســــــــــــهـــــــــولـــــــــة

()https://business.gov.om/wps/portal/ecr/ecrlogin
 -ما يثبت ملكية األرض أو عقد اليجار والرمم املساحي

املستندات والوثائق
املطلوبة

حا بها الطاقة النتاجية
 موافقة وزارة التجارة والصـــناعة وترويج االمـــتثامر موضـــ ًالسنوية بالنسبة للمشاريؤ الصناعية
 درامة تقييم األثر البيئي

يف حالة التقدم للطلب تلقايئ

 .1ت قديم الط لب إلكرتون يا ً عرب بوا بة امـــتثمر بســـهو لة مؤ إرفاق جميؤ
مراحل الخدمة

املستندات املطلوبة
 .2الدفؤ اللكرتوين لرموم الترصيح
 .3امتالم الترصيح
 .4درامة وتقييم املرشوع
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 .5طلب درامة بيئية للمرشوع ،اذا تطلب ذلك
 .6الزيارة امليدانية للمرشوع ،إذا تطلب ذلك
 .7تقييم درامة تقييم التأثريات البيئية وتقرير الزيارة امليدانية


يف حالة التقدم للطلب الغري تلقايئ

 .1ت قديم الط لب إلكرتون يا ً عرب بوا بة امـــتثمر بســـهو لة مؤ إرفاق جميؤ
املستندات املطلوبة
 .2الدفؤ اللكرتوين لرموم الترصيح
 .3درامة وتقييم املرشوع
 .4طلب درامة بيئية للمرشوع ،اذا تطلب ذلك
 .5الزيارة امليدانية للمرشوع ،إذا تطلب ذلك
 .6تقييم درامة تقييم التأثريات البيئية وتقرير الزيارة امليدانية
 .7امتالم الترصيح و االشرتاطات البيئية
مخرجات الخدمة -

 -ترصيح بيئي

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

 30يوم عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق واملتطلبات

الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

22 Feb 2022

 750ريال عامين
ثالث منوات قابلة للتجديد
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ترصيح بيئي ألنشطة الفئة ( ج )

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

مركز التقييم البيئي والتصاريح
خدمة متنح بغرض الحصول عىل ترصيح بيئي ملامرمة نشاط معني بعد التأكد
مق مالمته بيئ ًيا
 -املرموم السلطاين رقم( )2001/114الصادر بقانون حامية البيئة ومكافحة التلوث

األحكام والرشوط

 القرار الوزاري رقم ( )2017/48بإصدار الئحة تنظيم امتصدار التصاريح البيئية -التقيد باالشرتاطات الفنية للتصاريح الصادرة مق الهيئة

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

 الرشكات مؤمسات حكومية-

بـــــــــوابـــــــــة

امــــــــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــر

بســــــــــــهـــــــــولـــــــــة

()https://business.gov.om/wps/portal/ecr/ecrlogin
 ما يثبت ملكية األرض أو عقد اليجار والرمم املساحي ن سخة مق موافقة املؤ م سة العامة للمناطق ال صناعية املراد إقامة امل رشوععليها يف حالة قيام املرشوع داخل املناطق الصناعية املعتمدة التابعة لها
حا بها الطاقة النتاجية
 -موافقة وزارة التجارة والصـــناعة وترويج المـــتثامر موضـــ ً

املستندات والوثائق
املطلوبة

السنوية بالنسبة للمشاريؤ الصناعية
 موافقة وزارة الرتاث والســـياحة بالضـــافة إىل الخرائط الداخلية وخرائط الشـــكلالخارجي بالنسبة للمشاريؤ السياحية
حا بها الطاقة النتاجية
 موافقة وزارة الزراعة والرثوة السمكية وموارد املياه موض ًالسنوية بالنسبة للمشاريؤ الزراعية
 درامة تقييم التأثريات البيئية (إذا تتطلب ذلك)

يف حالة التقدم للطلب تلقايئ

 -1ت قديم الط لب إلكرتون يا ً عرب بوا بة امـــتثمر بســـهولة مؤ إرفاق جميؤ
مراحل الخدمة

املستندات املطلوبة
 -2الدفؤ اللكرتوين لرموم الترصيح
 -3امتالم الترصيح
 -4درامة وتقييم املرشوع
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 -5طلب درامة تقييم التأثريات البيئية إذا تتطلب ذلك
 -6الزيارة امليدانية للمرشوع إذا تطلب ذلك
 -7تقييم درامة تقييم التأثريات البيئية وتقرير الزيارة امليدانية


يف حالة التقدم للطلب الغري تلقايئ

 -1ت قديم الط لب إلكرتون يا ً عرب بوا بة امـــتثمر بســـهولة مؤ إرفاق جميؤ
املستندات املطلوبة
 -2الدفؤ اللكرتوين لرموم الترصيح
 -3درامة وتقييم املرشوع
 -4طلب درامة بيئية للمرشوع اذا تطلب ذلك
 -5الزيارة امليدانية للمرشوع إذا تطلب ذلك
 -6تقييم درامة تقييم التأثريات البيئية وتقرير الزيارة امليدانية
 -7امتالم الترصيح
مخرجات الخدمة -
معدل الوقت
املستغرق لنجاز
الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

 ترصيح بيئي

إذا كان املرشوع ال يتطلب إجراء درامة بيئية 10 :يوم عمل يف حالة
امتيفاء جميؤ الوثائق



إذا كان املرشوع يتطلب تقديم درامة بيئية 30 :يوم عمل يف حالة
امتيفاء جميؤ الوثائق



إذا كان املرشوع ال يتطلب إجراء درامة بيئية 150 :ريال عامين



إذا كان املرشوع يتطلب تقديم درامة بيئية 600 :ريال عامين

ثالث منوات قابلة للتجديد

اصدار شهادة اعتامد مكاتب المتشارات البيئية

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

22 Feb 2022

مركز التقييم البيئي والتصاريح
خدمة متنح بغرض الحصول عىل ترخيص ملامرمة نشاط إمتشارات أو خدمات
بيئية
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-

قانون حامية البيئة ومكافحة التلوث الصادر باملرموم السلطاين السامي
رقم (.)2001/114

-

قانون تنظيم عمل املكاتب المتشارية الهندمية باملرموم السلطاين
رقم (.)2016/27

-

الئحة تنظيم املكاتب االمتشارية عند اصدار الئحة اعتامد مكاتب
االمتشارات البيئة )

األحكام والرشوط

يف حالة الفئات (أ) ( ،ب)
-

أن يكون املكتب حاصالً عىل شهادة ( ISO14001و  )ISO9001مارية
املفعول مق السلطات الوطنية/الدولية.

-

امتالك المكتب ألجهزة الرصد والقياس البيئي أو القدرة على الحصول
على األجهزة المطلوبة لعمل الدرامات البيئية

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

-

مكاتب المتشارات أو الخدمات البيئية

-

األفراد (يف حالة تسجيل امتشاري بيئي /أخصايئ بيئي

مركز التقييم البيئي والتصاريح (قسم تقييم الطلبات)
 -1منوذج التسجيل معبأة بشكل كامل
 -2شــــهادة الســــجل التجــــاري مــــق وزارة التجــــارة والصــــناعة وتــــرويج
المتثامر مرخصا به النشاط الذي يرغب يزاولته
 -3البيانـــات العامـــة املتعلقـــة باملكتـــب ( الربيـــد اللكـــرتوين للرشـ ــكة،
وعنوانها وصندوق والرمز الربيدي وذكر ارقام التواصل بالرشكة)
 -4نســــخة مــــق البطاقــــة الشخصــــية لصــــاحب املكتــــب أو العامنيــــني

املستندات والوثائق
املطلوبة

العاملني يف املكتب أو بطاقة القامة للخرباء الغري العامنيني
 -5البيانــــات العامــــة للمكتــــب املتعلقــــة بعــــدد العــــاملني لديــــه مــــق
امتشاريني أو خرباء واختصاصيني وفنيني.
 -6الســـرية الذاتيـــة وشـــهادات الخـــربة ملـــق يقومـــون بدرامـــات األثـــر
البيئي للمرشوعات مق العاملني يف املكتب.
 -7منـــاذج مـــق تقـــارير وأبحـــاث ودرامـــات وتحلـــيالت مـــابقة للمكتـــب
وللعاملني لديه يف شأن درامات األثر البيئي  /الخدمات البيئية.
 -8ارفاق قامئة األجهزة واملعدات
 -9أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الجهة املختصة.
 -1تقديم الطلب إلكرتونيا عق طريق نظام امتثمر بسهولة

مراحل الخدمة

 -2درامة الطلب يف مركز التقييم البيئي والتصاريح
 -3اصدار الشهادة ،يف حالة إمتيفاء جميؤ الرشوط
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مخرجات الخدمة -

شهادة اعتامد مكاتب امتشارية

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

 14يوم عمل يف حالة امتيفاء جميؤ املتطلبات مق مقدم الخدمة.

الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

ميتم تحديد الروموم بعد اصدار االئحة
ثالث منوات

ترخيص تداول مواد كيميائية خطرة عىل املستوى املحيل

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة

دائرة املواد الكيميائية وإدارة النفايات  -قسم تصنيف وإدارة املواد الكيميائية
 خدمة متنح بغرض تداول املواد الكيميائية الخطرة عىل املســـتوى املحيل يفمجال:

وصف الخدمة



البيؤ



االمتخدام



البيؤ واالمتخدام

 املرموم السلطاين رقم  95/46بإصدار نظام تداول وامتخدام الكيميائيات الئحة تســجيل املواد الكيميائية الخطرة والتصــاريح الخاصــة بها الصــادرة بالقرارالوزاري رقم ()97/248
األحكام والرشوط

 الئحة رشوط التعبئة والتغليف ووضـــؤ البيانات وامللصـــقات للمواد الكيميائيةالخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ()2001/317
 القرار الوزاري رقم ( )2017/14بتحديد رموم منح تصاريح التعامل باملواد الكيميائية -التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة
املستندات والوثائق
املطلوبة

22 Feb 2022

 الرشكات مؤمسات حكوميةاملوقؤ اللكرتوين للهيئة
-

السجل التجاري

-

الرمم املساحي (الكرويك( واملوقؤ

-

عقد اليجار للمكتب الرئييس
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 -1تقــديم الطلــب إلكرتوني ـا ً عرب موقؤ الهيئــة مؤ إرفــاق جميؤ املســـتنــدات
املطلوبة
مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3الدفؤ اللكرتوين لرموم الترصيح
 -4امتالم الترصيح
 -5تقديم تقرير كل متة أشهر خالل مدة صالحية الترصيح

مخرجات الخدمة

الترصيح البيئي للتعامل مؤ املواد الكيميائية الخطرة

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

يوم عمل واحد

الخدمة
 يف حالة البيؤ:
رموم الخدمة

 100ريال عامين

 يف حالة االمتخدم:

 100ريال عامين

 يف حالة البيؤ واالمتخدام:
صالحية الخدمة

 200ريال عامين

ثالث منوات.

ترخيص امترياد مواد كيميائية

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

دائرة املواد الكيميائية وإدارة النفايات  -قسم تصنيف وإدارة املواد الكيميائية
 طلب خدمة متنح بغرض امـــترياد مواد كيميائية يف مجال البيؤ أو االمـــتخدام أواالمتخدام والبيؤ أو إعادة التصدير
 املرموم السلطاين رقم  95/46بإصدار نظام تداول وامتخدام الكيميائيات -الئحة تســـجيل املواد الكيميائية الخطرة والتصــــاريح الخاصــــة بها الصــــادرة بالقرار

األحكام والرشوط

الوزاري رقم ()97/248
 الئحة رشوط التعبئة والتغليف ووضؤ البيانات وامللصقات للمواد الكيميائية الخطرةالصادرة بالقرار الوزاري رقم ()2001/317
 -القرار الوزاري رقم ( )2017/14بتحديد رموم منح تصاريح التعامل باملواد الكيميائية.
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 التقيد باالشرتاطات الفنية للتصاريح الصادرة مق الهيئةرشوط أخرى:
 الحصول عىل ترصيح امتخدام أو بيؤ للامدة الكيميائية ( الترصيح البيئي للتعاملمؤ املواد الكيميائية الخطرة) املراد امتريادها
 اشرتاطات مواد األملحة الكيميائية واملواد السليفة توجد عىل الرابطhttps://www.ea.gov.om/ar/the-authority/ministry/mandates/environment-affairs/chemicals


اشرتاطات الدليل الرشادي لجراءات تراخيص املواد الكيميائية إلكرنونيا َ
(الدليل-االرشادي-لجراءات-إصدار-تراخيص-املواد-الكيميائية-إلكرتوين-اpdf.
()ea.gov.om

الفئة املستهدفة

قنوات طلب
الخدمة

 الرشكات -مؤمسات حكومية

 املوقؤ اللكرتوين لرشطة عامن السلطانية – الدارة العامة للجامرك (نظام بيان) بطاقة السالمة الكيميائية أمر الرشاء للجهة التي ميتم البيؤ لها فيام يتعلق باملواد الكيميائية السليفة -يف حالة زيوت املحوالت واملكثفات الكهربائية :يطلب شـــهادة تحليل ( )PCB’sمق

املستندات
والوثائق املطلوبة

الرشكة املصنعه للامدة
 ترصيح امتخدام أو بيؤ للمواد الكيميائية الخطرة ( الترصيح البيئي للتعامل مؤاملواد الكيميائية الخطرة)
 اشـــرتاطــات الــدليــل الرشـــــادي لجراءات تراخيص املواد الكيميــائيــة إلكرنوني ـاَ(الدليل-االرشــــادي-لجراءات-إصــــدار-تراخيص-املواد-الكيم يائية-إلكرتوين-اpdf .
)(ea.gov.om
 -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب نظام بيان مؤ إرفاق جميؤ املستندات املطلوبة

مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3الدفؤ اللكرتوين لرموم الترصيح فقط
 -4امتالم الترصيح  /املوافقة

مخرجات الخدمة

22 Feb 2022

 ت رصيح ( ا متخدام  /بيؤ /بيؤ وإ متخدام /إعادة ت صدير) يف حالة املواد الكيميائيةالخطرة
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معدل الوقت
املستغرق لنجاز

يوم عمل واحد يف حالة امتيفاء جميؤ املتطلبات

الخدمة

رموم الخدمة

صالحية الخدمة



امترياد اقل مق  2طق

 30ريال عامين



امترياد مق  2طق اىل أقل مق  10طق

 70ريال عامين



امترياد مق  10طق اىل أقل مق  100طق

 150ريال عامين



امترياد أكرث مق 100طق

 300ريال عامين

 -صالحية الترصيح منة أو لحني نفاد الكمية (أيهام كان أمبق)

ترخيص تصدير مواد كيميائية

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

دائرة املواد الكيميائية وإدارة النفايات  -قسم تصنيف وإدارة املواد الكيميائية
خدمة متنح بغرض تصـــدير مواد كيميائية تم امـــتريادها أو تصـــنيعها أو رشاءها
محليا
 املرموم السلطاين رقم  95/46بإصدار نظام تداول وامتخدام الكيميائيات الئحة تســجيل املواد الكيميائية الخطرة والتصــاريح الخاصــة بها الصــادرة بالقرارالوزاري رقم ()97/248
 -الئحة رشوط التعبئة والتغليف ووضـــؤ البيانات وامللصـــقات للمواد الكيميائية

األحكام والرشوط

الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ()2001/317
 القرار الوزاري رقم ( )2017/14بتحديد رموم منح تصاريح التعامل باملواد الكيميائية التقيد باالشرتاطات الفنية للتصاريح الصادرة مق الهيئة -رشوط أخرى:

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

22 Feb 2022



الحصول عىل ترصيح االمترياد أو التصنيؤ



الحصول عىل ترصيح البيؤ للرشكة التي تم الرشاء منها

 الرشكات مؤمسات حكوميةاملوقؤ اللكرتوين لرشطة عامن السلطانية – الدارة العامة للجامرك (نظام بيان)
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املستندات والوثائق
املطلوبة

 ترصيح االمترياد أو التصنيؤ ترصيح البيؤ للرشكة التي تم الرشاء منها -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب نظام بيان مؤ إرفاق جميؤ املستندات املطلوبة

مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3الدفؤ اللكرتوين لرموم الترصيح فقط
 -4امتالم الترصيح  /املوافقة

مخرجات الخدمة

 -ترخيص تصدير مواد كيميائية خطرة

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

يوم عمل واحد يف حالة امتيفاء جميؤ املتطلبات

الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

 يف حالة الرتخيص:

 40ريال عامين

 -صالحية الرتخيص منة أو لحني نفاد الكمية (أيهام كان أمبق)

ترخيص تصنيؤ مواد كيميائية خطرة

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة

دائرة املواد الكيميائية وإدارة النفايات
طلب خدمة متنح بغرض تصنيؤ مواد كيميائية خطرة يف مجال :

وصف الخدمة

 البيؤ االمتخدام التصدير املرموم السلطاين رقم  95/46بإصدار نظام تداول وامتخدام الكيميائيات الئحة تســجيل املواد الكيميائية الخطرة والتصــاريح الخاصــة بها الصــادرة بالقرارالوزاري رقم ()97/248

األحكام والرشوط

الئحة رشوط التعبئة والتغليف ووضـــؤ البيانات وامللصـــقات للمواد الكيميائيةالخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ()2001/317
 القرار الوزاري رقم ( )2017/14بتحديد رموم منح تصاريح التعامل باملواد الكيميائية -التقيد باالشرتاطات الفنية للتصاريح الصادرة مق الهيئة

22 Feb 2022
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الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

 الرشكات (املصانؤ) املوقؤ اللكرتوين للهيئة شهادة السالمة الكيميائية للامدة املصنعة -الترصيح البيئي للمصنؤ الصادر مق امتثمر بسهولة

املستندات والوثائق
املطلوبة

 نسخة مق االرمم املساحي (كرويك) ترخيص األنشطة االقتصادية و الطاقة االنتاجية السنوية املسموح تصنيعها مقوزارة التجارة و الصناعية و ترويج االمتثامر
 تقديم تقرير كل متة أشهر خالل فرتة صالحية الترصيح -1تقــديم الطلــب إلكرتوني ـا ً عرب موقؤ الهيئــة مؤ إرفــاق جميؤ املســـتنــدات
املطلوبة

مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3الدفؤ اللكرتوين لرموم الترصيح
 -4امتالم الترصيح

مخرجات الخدمة

ترصيح تصنيؤ مواد كيميائية خطرة

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

يوم واحد عمل

الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

22 Feb 2022

 200ريال عامين
ثالث منوات
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حركة النفايات الخطرة عرب الحدود (تصدير /عبور) – إتفاقية بازل

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

األحكام والرشوط

دائرة املواد الكيميائية وإدارة النفايات -قسم إدارة النفايات
تنفيذا ً لبنود اتفاقية بازل بشــــأن عمليات التحكم يف نقل النفايات الخطرة والتخلص
منها عرب الحدود
-

املرموم السلطاين ( )94 /119باملصادقة عىل اتفاقية بازل

-

القرار الوزاري رقم ( )93/18بشأن إدارة املخلفات الخطرة

-

اجراءات اتفاقية بازل عرب املوقؤ االلكرتوين لالتفاقية

-

القرار الوزاري رقم ( )2017 /10بتعديل بعض أحكام الئحة إدارة املخلفات الخطرة

-

التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة

-

تقديم طلب تصـــدير مخلفات عرب اتفاقية بازل بعد الحصـــول عىل وثيقة املوافقة
عىل االخطار

-

يف حالة التصدير تقديم كشف بجميؤ الشحنات التي تم تصديرها مؤ وثائق الحركة
عرب الحدود بالتوافق مؤ وثيقة االخطار

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

 الرشكات مؤمسات حكوميةاملوقؤ اللكرتوين للهيئة
 لغرض التصدير:-

عقد اتفاق بني املصدر واملستورد

-

تفاصيل خطوات عمليات املعالجة واملرفق املستقبل للمخلفات

-

مســـار الســـفينة وقامئة الدول التي مـــيتم نقل املخلفات عربها وتفاصـــيل
حركتها فور وصولها البلد املستورد

املستندات والوثائق
املطلوبة

-

التعهد بتحمل مسؤولية إعادة شحنة املخلفات يف حالة تم رفض الشحنة مق
قبل البلد املستورد وإيجاد حلول بديلة – وثيقة االخطار املسبق

-

ضـــامن بنو أو وثيقة تأمني تغطي جميؤ تكاليف األ

ار يف حالة حدوث آي

ر بيئي ،تلوث ،ترسب
 لغرض العبور:-

ضـــامن بنو أو وثيقة تأمني تغطي جميؤ تكاليف األ

ار يف حالة حدوث آي

ر بيئي ،تلوث ،ترسب
-

22 Feb 2022

وثيقة الخطار
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-

وثيقة حركة النفايات

-

موافقة نقطة االتصال يف الدولة املستوردة

-

موافقة انقطة االتصال يف الدولة املصدرة

-

عقد اتفاق بني املستورد واملصدر

-

التعهد بتحمل مسؤولية إعادة املخلفات يف حالة حدوث أي مشاكل وتم تغري
االتفاق أو يف حالة الرفض

 -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب موقؤ الهيئة مؤ إرفاق جميؤ املستندات املطلوبة
مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3الدفؤ اللكرتوين لرموم املوافقة
 -4امتالم املوافقة

مخرجات الخدمة

إخطار الحركة عرب الحدود (موافقة للنقل والتخلص مق مخلفات خطرة عرب اجراءات
اتفاقية بازل)

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

يوم عمل واحد فقط يف حالة امتفاء جمسؤ املطلبات

الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

ال يوجد رموم حاليا
ح سب الفرتة الواردة يف أو لحني نفاد الكمية (أيهام كان أ مبق) ح سب ما هو وارد يف
وثيقة االخطار

ترخيص إدارة املخلفات

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة

دائرة املواد الكيميائية وإدارة النفايات -قسم إدارة النفايات
خدمة ملزمة للرشكات التي تقوم:

وصف الخدمة

-

املخلفات الخطرة
-

األحكام والرشوط

22 Feb 2022

بنقل أو تجميؤ أو معالجة أو تخزيق او إعادة امـــتخدام أو التخلص النهايئ مق
التخلص النهايئ مق املخلفات الصلبة الغري خطرة

 املرموم السلطاين رقم  2001/114املتعلق بقانون حامية البيئة ومكافحة التلوث -القرار الوزاري رقم ( )93/17املتعلق بترشيعات إدارة املخلفات الصلبة الغري خطره
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 القرار الوزاري رقم ( )93/18املتعلق بترشيعات إدارة املخلفات الخطرة املرموم السلطاين رقم(  )2001 \115املتعلق بقانون حامية مصادر مياه الرشب مقالتلوث
 املرموم السلطاين ( )94 /119باملصادقة عىل اتفاقية بازل القرار الوزاري رقم ( )2017/10بتعديل بعض أحكام الئحة إدارة املخلفات الخطرة القرار الوزاري رقم  2017 / 48بإصدار الئحة تنظيم امتصدار التصاريح البيئية التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة تقديم تقرير كل متة أشهر خالل مدة صالحية الرتخيص رشوط أخرى:

يتطلب الحصول عىل ترصيح بيئي يف حالة معالجة املخلفات الخطرة فقط أو
التخلص النهايئ مق املخلفات الغري خطرة.

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

 الرشكات مؤمسات حكوميةاملوقؤ اللكرتوين للهيئة
 بالنسبة للمخلفات الخطرة: يف حالة املعالجة:-

إحداثيات املوقؤ

-

خطه إدارة املخلفات موضح بها عمليات املعالجة

-

الترصيح البيئي

 يف حالة التخزيق:املستندات والوثائق

-

إحداثيات املوقؤ

املطلوبة

-

خطه إدارة املخلفات موضح بها عمليات املعالجة

-

تفاصيل املخلفات

 يف حالة التجميؤ:-

خطه إدارة املخلفات

يف حالة النقل:

22 Feb 2022

-

ترصيح الدفاع املدين

-

خطه إدارة املخلفات
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 يف حالة إعادة االمتخدام:-

خطه إدارة املخلفات مؤ تفاصيل عمليات االمتخدام

-

الترصيح البيئي

 بالنسبة للمخلفات الغري الخطرة: يف حالة التخلص النهايئ:-

خطة إدارة املخلفات

-

إحداثيات موقؤ

-

الترصيح البيئي

 -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب موقؤ الوزارة مؤ إرفاق جميؤ املستندات املطلوبة
مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3دفؤ إلكرتوين يف حالة الرتخيص
 -4امتالم الرتخيص

مخرجات الخدمة:

 ترخيص إدارة مخلفات خطرة -ترخيص إدارة مخلفات صلبة غري خطرة

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

يوم عمل واحد يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق واملتطلبات

الخدمة
 يف حالة إدارة مخلفات خطرة:رموم الخدمة



 يف حالة إدارة مخلفات صلبة غري خطرة:

صالحية الخدمة

22 Feb 2022

 50ريال ُعامين
ال يوجد

منتني قابلة للتجديد
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ترخيص امترياد املخلفات الغري خطرة

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

دائرة املواد الكيميائية وإدارة النفايات  -قسم إدارة النفايات
 طلب خدمة متنح بغرض امـــترياد املخلفات الغري الخطرة لغرض اعادة التدوير اواملعالجة فقط وال متنح اال يوافقة مق رئيس الهيئة.
 املرموم السلطاين رقم  2001/114املتعلق بقانون حامية البيئة ومكافحة التلوث -القرار الوزاري رقم ( )93/17املتعلق بترشيعات إدارة املخلفات الصلبة الغري خطرة

األحكام والرشوط

 املرموم ال سلطاين رقم(  )2001 \115املتعلق بقانون حامية م صادر مياه ال رشب مقالتلوث
 -التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة

الفئة املستهدفة
قنوات طلب
الخدمة
املستندات
والوثائق املطلوبة

 مصانؤ إعادة التدوير أو املعالجة املوقؤ اللكرتوين لرشطة عامن السلطانية – الدارة العامة للجامرك (نظام بيان) موافقة رئيس الهيئة نسخة مق العقد/االتفاق مؤ الرشكة املستقبلة او املستلمة تفاصيل الشحق -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب نظام بيان مؤ إرفاق جميؤ املستندات املطلوبة

مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3امتالم الترصيح  /املوافقة

مخرجات الخدمة

 -ترصيح امترياد مخلفات غري خطرة

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

يوم عمل واحد يف حالة امتيفاء جميؤ املتطلبات

الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

22 Feb 2022

ال يوجد رموم حال ًيا
 -صالحية الترصيح حسب ما هو وارد يف موافقة رئيس الهيئة
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موافقة عىل تصدير مخلفات غري خطرة

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

دائرة املواد الكيميائية وإدارة النفايات  -قسم إدارة النفايات
 طلب خدمة متنح بغرض تصـــدير املخلفات الغري الخطرة ذات الجدوى االقتصـــاديةالواردة يف القرار رقم  2021/15بشأن تنظيم عملية تصدير املخلفات وملحقاته
 املرموم السلطاين رقم  2001/114املتعلق بقانون حامية البيئة ومكافحة التلوث القرار الوزاري رقم ( )93/17املتعلق بترشيعات إدارة املخلفات الصلبة الغري خطرة -املرموم السلطاين رقم(  )2001 \115املتعلق بقانون حامية مصادر مياه الرشب مق

األحكام والرشوط

التلوث
 التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة يف حالة كانت املخلفات ت صنف خطرة ح سب اتفاقية بازل وتقؤ ضمق ملحق الالئحة ،2021/15فيجب ارفاق وثيقة االخطار وملحقاته.

الفئة املستهدفة
قنوات طلب
الخدمة
املستندات
والوثائق املطلوبة

 الرشكات املؤمسات الحكومية املوقؤ اللكرتوين لرشطة عامن السلطانية – الدارة العامة للجامرك (نظام بيان) تفاصيل الشحق وثيقة االخطار وملحقاته بالنسبة للمخلفات الخطرة املدرجة ضمق اتفاقية بازل -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب نظام بيان مؤ إرفاق جميؤ املستندات املطلوبة

مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3الدفؤ اللكرتوين لرموم الترصيح فقط
 -4امتالم الترصيح  /املوافقة

مخرجات الخدمة

 -موافقة عىل تصدير مخلفات غري خطرة

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

يوم عمل واحد يف حالة امتيفاء جميؤ املتطلبات

الخدمة
رموم التصدير لكل
رموم الخدمة

22 Feb 2022

م

أصناف املخلفات

وحدة قياس بالريال

وحدة القياس

عامين
ال ُ
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بطــاريــات ح مض ا لرصـــــاص
منتهيــة الصـــالحيــة وبطــاريــات
1

الليثيوم والكادميوم املستهلكة

()100

ومعادن الرصاص املشتقة منها

مائة ريال ُعامين

طق

مــواء تلك املشــغولة كســبائك
أو أمالك وما شابهها
ا لز يوت ا ملعــد نيــة م ن ت هيــة
2

الصــــالحيــة كزيوت املحركــات

()10

( 200لرت)

واملــــعــــدات واملــــحــــوالت

عرشة رياالت ُعامنية

للربميل

الكهربائية وما شابهها
3

زيوت الطبخ املستعملة

()150
مائة وخمسون رياال ُعامنيا

طق

مخلفــات األجهزة اللكرتونيــة
4

ومشـــت قات ها مق م عادن وألواح

()35

ودوائر كهر بائ ية وأمـــالك و ما

خمسة وثالثون رياال ُعامنيا

طق

شبهها
خردة الحــديــد بــأنواعهــا مـــواء
5

كا نت مـــ با ئك أو أمـــالكا وما
شابهها

()35
خمسة وثالثون رياال ُعامنيًا

طق

خردة األملنيوم بــأنوعــه وخردة
6

التحاس والقصـــدير والزنك وما

()35

شابهها ،مواء كانت مبائك أو

خمسة وثالثون رياال ُعامنيا

طق

أمالكًا وما شابهها
7

()20

مــخــلــفــات األوراق والــكــرتــون

عرشون رياال ُعامنيا

بأنواعها

8

املخلفات البالمتيكية بأنواعها

9

املخلفات األخري

()10
عرشة رياالت ُعامنية

طق
طق

يتم تحديد الرمــم بقرار مق
الهيئــة بعــد التنســـيق مؤ
الجات املعنية

صالحية الخدمة

22 Feb 2022

 -صالحية الترصيح منة واحدة فقط أو لحني انتهاء الكمية (أيهام كان أمبق)
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ترخيص تصدير مخلفات خطرة عرب اتفاقية بازل

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة

دائرة املواد الكيميائية وإدارة النفايات  -قسم إدارة النفايات

وصف الخدمة

 طلب خدمة متنح بغرض تصدير املخلفات الخطرة الخاضعة الجراءات اتفاقية بازل املرموم السلطاين رقم  2001/114املتعلق بقانون حامية البيئة ومكافحة التلوث القرار الوزاري رقم ( )93/18املتعلق بترشيعات إدارة املخلفات الخطرة املرموم السلطاين رقم(  )2001 \115املتعلق بقانون حامية مصادر مياه الرشب مقالتلوث

األحكام والرشوط

 املرموم السلطاين ( )94 /119باملصادقة عىل اتفاقية بازل القرار الوزاري رقم ( )2017/10بتعديل بعض أحكام الئحة إدارة املخلفات الخطرة التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة الحصــــول عىل وثيقــة االخطــار عق طريق تقــديم طلــب الحركــة عرب الحــدود(تصدير/عبور) يف موقؤ الهيئة.

الفئة املستهدفة
قنوات طلب
الخدمة
املستندات
والوثائق املطلوبة

 الرشكات املؤمسات الحكومية املوقؤ اللكرتوين لرشطة عامن السلطانية – الدارة العامة للجامرك (نظام بيان) تفاصيل الشحق وثيقة االخطار مؤ جميؤ امللحقات -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب نظام بيان مؤ إرفاق جميؤ املستندات املطلوبة

مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3الدفؤ اللكرتوين لرموم الترصيح فقط
 -4امتالم الترصيح  /املوافقة

مخرجات الخدمة

 -ترخيص تصدير مخلفات خطرة عرب اتفاقية بازل

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

يوم عمل واحد يف حالة امتيفاء جميؤ املتطلبات

الخدمة

22 Feb 2022
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رموم الخدمة

-تصدير أقل مق  100طق

 75ريال ُعامين

-تصدير مق  100إىل أقل مق  500طق

 100ريال ُعامين

-تصدير مق  500طق إىل  1000طق

 200ريال ُعامين

تصدير أكرث مق 1000طقصالحية الخدمة

امم الخدمة

 400ريال ُعامين

 -صالحية الترصيح ملدة منتان فقط

تراخيص امترياد وامتخدام املصادر املشعة يف املجال الصناعي
والتجاري

معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة

دائرة الوقاية مق الشعاع
خدمة متنح بغرض التعامل مؤ املصــادر املشــعة يف املجال الصــناعي والتجاري
وذلك حسب نوع الرتخيص:

وصف الخدمة

-

ترخيص امترياد ونقل وامتخدام وتخزيق املصادر املشعة

-

ترخيص امترياد ونقل املصادر املشعة

-

ترخيص امتخدام وتخزيق املصادر املشعة

 املرموم السلطاين رقم  2001/114بإصدار قانون حامية البيئة ومكافحة التلوث التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة

يجب االلتزام بالئحة مراقبة وإدارة املواد املشعة الصادرة بالقرار الوزاري
رقم ( )97/249واملعدلة بالقرار الوزاري رقم ()2003/281

األحكام والرشوط



القرار الوزاري رقم ( )99/21امل عدل بالقرار الوزاري رقم ( )2002/81بشــــأن
فرض رموم عىل منح تراخيص إمترياد ونقل وتخزيق وامتخدام املصادر
املشعة

 رشوط أخرى:الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

22 Feb 2022

الحصول عىل ترخيص مرفق التخزيق الصادر مق الهيئة مسبقًا

 الرشكات مؤمسات حكومية املوقؤ اللكرتوين لرشطة عامن السلطانية – الدارة العامة للجامرك (نظام بيان)لخدمة االمترياد والنقل
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 -املوقؤ اللكرتوين للهيئة لخدمة االمتخدام والتخزيق

-

رمالة داعمة للطلب مق قبل الرشكة املتعاقدة للعمل

-

عقد العمل ( االتفاقية بني الرشـ ـكتني المــتخدام املصــادر املشــعة )  /أمر
رشاء  /خطاب تأكيد غرض المتخدام

املستندات والوثائق
املطلوبة

-

نسخة مق ترخيص املركبة املرخصة مق قبل هيئة الدفاع املدين والمعاف

-

رمــالة تعهد مق الرشــكة املصــنعة بامــرتجاع املصــادر املشــعة فور انتهاء
صالحيتها العملية

-

شهادة فحص الترسب لكل مصدر مشؤ

-

إرفاق نســـخة مق ترخيص مرفق التخزيق الذي مـــوف يتم تخزيق املصـــادر
املشعة فيه

 -1تقديم الط لب إلكرتون يا ً عرب نظام ب يان الجمريك ون ظام الهي ئة للكرتوين مؤ
مراحل الخدمة

إرفاق جميؤ املستندات املطلوبة
 -2الدفؤ اللكرتوين لرموم الرتخيص
 -3امتالم الرتخيص

مخرجات الخدمة

ترخيص للتعامل مؤ املصــادر املشــعة يف املجال الصــناعي والتجاري (امــترياد /
نقل  /امتخدام  /تخزيق)

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

البت يف الطلب خالل ( )24ماعة

الخدمة
 ترخيص امترياد ونقل وامتخدام وتخزيق املصادر املشعة:

 200ريال ُعامين

 ترخيص امترياد ونقل املصادر املشعة:رموم الخدمة



 100ريال ُعامين

 ترخيص امتخدام وتخزيق املصادر املشعة:

 100ريال ُعامين

* الجهات الحكومية معفية مق الرموم
صالحية الخدمة

22 Feb 2022

منة واحدة
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ترخيص امترياد وامتخدام املصادر املشعة يف املجال الطبي

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة

دائرة الوقاية مق الشعاع
خدمة متنح بغرض التعامل مؤ املصادر املشعة ألغراض طبية وذلك حسب نوع
الرتخيص

وصف الخدمة



ترخيص امترياد ونقل وامتخدام وتخزيق املصادر املشعة



ترخيص امترياد ونقل املصادر املشعة



ترخيص امتخدام وتخزيق املصادر املشعة

 املرموم السلطاين رقم  2001/114بإصدار قانون حامية البيئة ومكافحة التلوث التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة
األحكام والرشوط

يجب االلتزام بالئحة مراقبة وإدارة املواد امل شعة ال صادرة بالقرار الوزاري
رقم ( )97/249واملعدلة بالقرار الوزاري رقم ()2003/281



القرار الوزاري رقم ( )99/21امل عدل بالقرار الوزاري رقم ( )2002/81بشــــأن
فرض رموم عىل منح تراخيص إمترياد ونقل وتخزيق وامتخدام املصادر
املشعة

الفئة املستهدفة

 الرشكات (مؤمسات خاصة) مؤمسات حكومية -املوقؤ اللكرتوين للهيئة لخدمة االمتخدام والتخزيق

قنوات طلب الخدمة

 املوقؤ اللكرتوين ل رشطة عامن ال سلطانية – الدارة العامة للجامرك (نظام بيان)لخدمة االمترياد والنقل
-

رمالة داعمة للطلب مق قبل الجهة املستخدمة للمواد املشعة

-

عقد العمل (االتفاقية بني الرشــكتني المــتخدام املواد املشــعة)  ،أو
أمر الرشاء

املستندات والوثائق
املطلوبة

نســـخة مق ترخيص املركبة املرخصـــة مق قبل هيئة الدفاع املدين
والمعاف

-

كشف باملصادر املشعة املراد امتريادها وعددها

-

شهادة املصادر املشعة

-

يف حالة أن املصــدر املشــؤ محكم الغالق يتطلب توفري رمــالة تعهد
مق املصـــنؤ املورد بإمـــتقبال املصــــدر املشـــؤ فور النتهاء مق
امتخدامه.

22 Feb 2022
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 -1تقــديم الطلــب إلكرتونيـا ً عرب موقؤ الهيئــة أو نظــام بيــان مؤ إرفــاق جميؤ
مراحل الخدمة

املستندات املطلوبة
 -2الدفؤ اللكرتوين لرموم الرتخيص
 -3امتالم الرتخيص

مخرجات الخدمة

ترخيص للتعامل مؤ املصــــادر املشـــ عة يف امل جال الطبي (امـــترياد  /نقل /
امتخدام  /تخزيق)

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

البت يف الطلب خالل ( )24ماعة

الخدمة
 ترخيص امترياد ونقل وامتخدام وتخزيق املصادر املشعة:

 65ريال ُعامين

 ترخيص امترياد ونقل املصادر املشعة:رموم الخدمة



 50ريال ُعامين

 ترخيص امتخدام وتخزيق املواد املشعة:

 15ريال ُعامين

* الجهات الحكومية معفية مق الرموم
صالحية الخدمة

امم الخدمة

ملدة منة

ترخيص بامتخدام مرفق تخزيق املصادر املشعة

معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

22 Feb 2022

دائرة الوقاية مق الشعاع
خدمة متنح بغرض تخزيق املصـــادر املشـــعة يف مواقؤ توافق عليها الهيئة وذلك
يف املجاالت التجارية  /الصناعية  /الطبية
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 املرموم السلطاين رقم  2001/114بإصدار قانون حامية البيئة ومكافحة التلوث التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئةيجب االلتزام بالئحة مراقبة وإدارة املواد امل شعة ال صادرة بالقرار الوزاري


األحكام والرشوط

رقم ( )97/249واملعدلة بالقرار الوزاري رقم ()2003/281
القرار الوزاري رقم ( )99/21امل عدل بالقرار الوزاري رقم ( )2002/81بشــــأن



فرض رموم عىل منح تراخيص إمترياد ونقل وتخزيق وامتخدام املصادر
املشعة
الفئة املستهدفة

 الرشكات -مؤمسات حكومية

قنوات طلب الخدمة

املوقؤ اللكرتوين للهيئة
ن سخة مق ترخيص األمق وال سالمة للتخزيق ال صادر مق قبل هيئة الدفاع

-

املدين والمعاف
-

صورة ملكية األرض والرمم املساحي املقام عليها مرفق التخزيق

املستندات والوثائق

-

عقد اليجار يف حالة أن الجهة املستخدمة ليست املالكة لقطعة األرض

املطلوبة

-

عقد العمل بني الجهة املستخدمة والجهة املالكة ملرفق التخزيق

-

صــور ملرفق التخزيق مق جميؤ الجهات توضــح وجود الشــارات التحذيرية
بوجود مصـــادر مشـــعة والئحة بأرقام الطوارا وايضـــا ً صـــور توضـــح وجود
توصيل للكهرباء

 -1تقــديم الطلــب إلكرتوني ـا ً عرب موقؤ الهيئــة مؤ إرفــاق جميؤ املســـتنــدات
مراحل الخدمة

املطلوبة
 -2الزيارة امليدانية
 -3امتالم الرتخيص

مخرجات الخدمة

ترخيص بامتخدام مرفق تخزيق املصادر املشعة

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

 14يوم عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق واملتطلبات

الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

22 Feb 2022

ال يوجد
بتاريخ انتهاء ترخيص األمق والسالمة الصادر مق هيئة الدفاع املدين والمعاف
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ترخيص إعادة تصدير املصادر املشعة

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

دائرة الوقاية مق الشعاع
خدمة متنح بغرض إعادة تصــــدير املصــــادر املشـــعة إىل الجهة املصـــنعة لها
للتخلص منها وذلك يف مجاالت تجارية /صناعية  /طبية
 املرموم السلطاين رقم  2001/114بإصدار قانون حامية البيئة ومكافحة التلوث التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة -يجب االلتزم بالئحة مراقبة وإدارة املواد املشـــعة الصـــادرة بالقرار الوزاري رقم

األحكام والرشوط

( )97/249واملعدلة بالقرار الوزاري رقم ()2003/281
 القرار الوزاري رقم ( )99/21امل عدل بالقرار الوزاري رقم ( )2002/81بشــــأن فرضرموم عىل منح تراخيص إمترياد ونقل وتخزيق وامتخدام املصادر املشعة
 رشوط أخرى:

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

الحصول عىل ترخيص االمتخدام الصادر مق الهيئة ماري املفعول

 الرشكات مؤمسات حكوميةاملوقؤ اللكرتوين لرشطة عامن السلطانية – الدارة العامة للجامرك (نظام بيان)

املستندات والوثائق

-

املطلوبة

نسخة مق ترخيص املركبة الصادر مق قبل هيئة الدفاع املدين والمعاف

-

ترخيص االمتخدام للمصادر املشعة

مراحل الخدمة
مخرجات الخدمة

 -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب نظام بيان مؤ إرفاق جميؤ املستندات املطلوبة
 -2امتالم الرتخيص
ترخيص إعادة تصدير املصادر املشعة

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

البت يف الطلب خالل ( )24ماعة

الخدمة
رموم الخدمة

22 Feb 2022

ال يوجد
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صالحية الخدمة

 45يوم أو لغاية انتهاء صـــالحية ترخيص االمـــتخدام والتخزيق للمصـــادر املشـــعة
املشعة أقل مق  45يو ًما

ترخيص بيئي بالتشغيل ملصادر االحرتاق

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

دائرة رصد امللوثات البيئية – قسم رصد ملوثات الهواء والضوضاء
يلزم عىل الجهة املقدمة للطلب الحصــول عىل ترخيص بيئي وذلك للمشــاريؤ التي
لديها مصادر احرتاق (الغالية  -الفرن  -مولدات طاقة  -محرقة ميكانيكية)
 -الئحة التحكم يف ملوثات الهواء املنبعثة مق مصادر ثابتة الصادرة بالقرار الوزاري

األحكام والرشوط

رقم ()2004/118
 -التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة

الفئة املستهدفة:

 -أي منشأة صناعية أو تجارية أو خاصة تحتوي عىل مصدر احرتاق ثابت

قنوات طلب الخدمة

املوقؤ اللكرتوين للهيئة
 -تقرير باملعلومات الفنية لكل مصــــدر احرتاق تتضـــمق (الســـعة والتصـــميم

املستندات والوثائق
املطلوبة

والرمومات وصور فوتوغرافية لكل مصدر احرتاق واملداخق)
 تقرير رصد االنبعاثات الغازية مق مصدر االحرتاق معلومات عق كمية الوقود املســـتخدم ،طول املداخق،فرتة تشـــغيل مصـــدراالحرتاق ،نوعية الغاز املستخدم
 -1تقــديم الطلــب إلكرتوني ـا ً عرب موقؤ الهيئــة مؤ إرفــاق جميؤ املســـتنــدات
املطلوبة
 -2درامة وتقييم الطلب

مراحل الخدمة

 -3الزيارة امليدانية للمرشوع
 -4تقييم تقرير الزيارة امليدانية للمرشوع
 -5دفؤ إلكرتوين لرموم الرتخيص
 -6امتالم الرتخيص

مخرجات الخدمة

22 Feb 2022

ترخيص بيئي بالتشغيل ملصادر االحرتاق
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معدل الوقت
املستغرق لنجاز

 10أيام عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق و املتطلبات

الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

 25ريال ُعامين
ثالث منوات قابلة للتجديد عىل أن يتم إرفاق تقرير رصد االنبعاثات يف حالة التقدم
بطلب تجديد مؤ إرفاق نسخة مق الرتخيص القديم

موافقة لترصيف مياه

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

دائرة رصد امللوثات  -قسم رصد امللوثات البيئة البحرية واملياة والرتبة
متنح املوافقة للجهات الراغبة يف ترصيف مياه ناتجه عق حفر أو ترصيف مياه
اختبار أو مياه أخرى
 -املرموم السلطاين رقم  2001/114املتعلق بقانون حامية البيئة ومكافحة التلوث

األحكام والرشوط

 مرموم ال سلطاين رقم  2001 /115املتعلق بقانون حامية م صادر مياه ال رشب مقالتلوث
 -التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة

الفئة املستهدفة

 الرشكات -مؤمسات حكومية

قنوات طلب الخدمة

املوقؤ اللكرتوين للهيئة

املستندات والوثائق

 -تقرير نتائج تحليل عينات املياه املراد ترصيفها مق قبل مخترب معتمد مق

املطلوبة

وزارة التجارة والصناعة وترويج االمتثامر
 -1تقــديم الطلــب إلكرتوني ـا ً عرب موقؤ الهيئــة مؤ إرفــاق جميؤ املســـتنــدات

مراحل الخدمة

املطلوبة
 -2درامة وتقييم الطلب
 -3امتالم املوافقة

مخرجات الخدمة

22 Feb 2022

موافقة لترصيف مياه
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معدل الوقت
املستغرق لنجاز

 10أيام عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق واملتطلبات

الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

امم الخدمة

ال يوجد
حسب املدة املذكورة يف الطلب – قابلة للتمديد

ترخيص بالترصيف (مياه مرتجعة مق محطات تحليه املياه)

معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

دائرة رصد امللوثات البيئية  -قسم رصد ملوثات البيئية البحرية واملياه والرتبة
ت ُلزم الجهة املقدمة للطلب الحصول عىل ترخيص لترصيف مياه مرتجعة مق
محطات تحليه املياه
 املرموم السلطاين رقم  2001/114املتعلق بقانون حامية البيئة ومكافحة التلوث املرموم السلطاين رقم  2001/115املتعلق بقانون حامية مصادر مياه الرشب مقالتلوث
 القرار الوزاري رقم ( )93/145وتعديالته ،والخاص بإعادة امـــتخدام مياه الرصـــفوترصيفها

األحكام والرشوط

 القرار الوزاري رقم ( )2017/12بت عد يل بعض أح كام الئ حة إ عادة امـــت خدام م ياهالرصف وترصيفها
 القرار الوزاري رقم ( )2002/55بت عد يل الئ حة بعض أح كام إ عادة امـــت خدام م ياهالرصف وترصيفها
 التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة رشوط أخرى:

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

الحصول عىل ترصيح بيئي للمرشوع

 الرشكات مؤمسات حكومية املوقؤ اللكرتوين للهيئة -يف حالة طلب جديد:

املستندات والوثائق
املطلوبة



مخطط تفصييل لربكة التبخري



خطة الطوارا



ن تائج تحل يل عي نة م ياه حدي ثة لجميؤ الع نارص الواردة ( )145/93مق ق بل
مخترب معتمد مق وزارة التجارة والصناعة وترويج االمتثامر (يف حالة إعادة
حقق)



22 Feb 2022

مخطط تفصييل لبرئ الحقق (يف حالة إعادة حقق املياة املرتجعة)
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نسخة مق الترصيح البيئي

 يف حالة طلب تجديد:

تقرير نتائج تحليل عينة مياه حديثة لجميؤ العنارص الواردة(_ )145/93مق
قبل مخترب معتمد مق وزارة التجارة وال صناعة وترويج االمتثامر ( يف حالة
إعادة حقق)



نسخة مق الرتخيص السابق

 يف حالة التقدم بطلب جديد: -1تقــديم الطلــب إلكرتوني ـا ً عرب موقؤ الهيئــة مؤ إرفــاق جميؤ املســـتنــدات
املطلوبة
 -2الزيارة امليدانية لتقييم الوضؤ البيئي للمرشوع
 -3تقييم تقرير الزيارة امليدانية
 -4درامة وتقييم الطلب
 -5الدفؤ اللكرتوين لرموم الرتخيص
مراحل الخدمة

 -6امتالم الرتخيص
 يف حالة التقدم بطلب تجديد: -1تقــديم الطلــب إلكرتوني ـا ً عرب موقؤ الهيئــة مؤ إرفــاق جميؤ املســـتنــدات
املطلوبة
 -2درامة وتقييم الطلب
 -3الدفؤ اللكرتوين لرموم الرتخيص
 -4امتالم الرتخيص

مخرجات الخدمة

ترخيص بالترصيف (مياه مرتجعة مق محطات تحلية املياه)

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

 10أيام عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق واملتطلبات

الخدمة
رموم الخدمة

 50ريال عامين

صالحية الخدمة

منتني قابلة للتجديد

22 Feb 2022
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ترخيص بالترصيف (مياه عادمة إىل برك التبخري)

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة

دائرة رصد امللوثات البيئية  -قسم رصد ملوثات البيئية البحرية واملياه والرتبة

وصف الخدمة

تلزم الجهة املقدمة للطلب الحصول عىل ترخيص ترصيف مياه عادمة إىل برك التبخري
 املرموم السلطاين رقم  2001/114املتعلق بقانون حامية البيئة ومكافحة التلوث مرموم السلطاين رقم  2001 /115املتعلق بقانون حامية مصادر مياه الرشب مقالتلوث
 -القرار الوزاري رقم ( )2017/12بتعديل بعض أحكام الئحة إعادة امـــتخدام مياه الرصـــف

األحكام والرشوط

وترصيفها
 القرار الوزاري رقم ( )2002/55بتعديل الئحة بعض أحكام إعادة امـــتخدام مياه الرصـــفوترصيفها
 التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة رشوط أخرى:

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

الحصول عىل ترصيح بيئي

 الرشكات مؤمسات حكوميةاملوقؤ اللكرتوين للهيئة
 يف حالة طلب جديد: نتائج تحليل عينة مياه حديثة مق قبل مخترب معتمد مق
وزارة التجارة والصناعة وترويج االمتثامر

املستندات والوثائق
املطلوبة



مخطط تفصييل لربكة التبخري



تقرير التأكد مق مالمة لحام مادة التبطني



خطة الطوارا



نسخة مق الترصيح البيئي

 -يف حالة طلب تجديد:

22 Feb 2022



تقرير الصيانة الدورية لسالمة برك التبخري



نسخة مق الرتخيص السابق
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 -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب موقؤ الهيئة مؤ إرفاق جميؤ املستندات املطلوبة
 -2درامة وتقييم الطلب
مراحل الخدمة

 -3الزيارة امليدانية ( يف حالة أن الطلب جديد)
 -4تقييم تقرير الزيارة امليدانية
 -5الدفؤ اللكرتوين لرموم الرتخيص
 -6امتالم الرتخيص

مخرجات الخدمة:

ترخيص بالترصيف (مياه عادمة إىل برك التبخري)

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

 10أيام عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق واملتطلبات

الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

 50ريال عامين
منتني قابلة للتجديد

ترخيص بالترصيف (مياه رصف معالجة)

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

22 Feb 2022

دائرة رصد امللوثات البيئية  -قسم رصد ملوثات البيئية البحرية واملياه والرتبة
تلزم بالجهة املقدمة للطلب الحصول عىل ترخيص ترصيف او إعادة امتخدام مياه
رصف معالجة
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 املرموم السلطاين رقم  2001/114املتعلق بقانون حامية البيئة ومكافحة التلوث املرمـوم السـلطاين رقم  2001/115املتعلق بقانون حامية مصـادر مياه الرشـب مقالتلوث
 القرار الوزاري رقم ( )93/145وتعديالته ،والخاص بإعادة امـــتخدام مياه الرصـــفوترصيفها
األحكام والرشوط

 القرار الوزاري رقم ( )2017/12بتعديل بعض أحكام الئحة إعادة امتخدام مياه الرصفوترصيفها
 القرار الوزاري رقم ( )2002/55بت عد يل الئ حة بعض أح كام إ عادة امـــت خدام م ياهالرصف وترصيفها
 التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة رشوط أخرى:

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

الحصول عىل ترصيح بيئي

 الرشكات مؤمسات حكوميةاملوقؤ اللكرتوين للهيئة
 يف حالة طلب جديد:

نتائج تحليل عينة مياه حديثة مق قبل مخترب معتمد مق وزارة التجارة
والصناعة وترويج االمتثامر



ترصيح بيئي



توفري تحليل عينه للحأمة للعنارص وفق الالئحة ( )145/93مق مخترب معتمد
مق قبل وزارة التجارة والصــناعة والمــتثامر (يف حالة امــتخدامها كســامد

املستندات والوثائق

للزراعة)

املطلوبة


عقد للتخلص مق الحأمة يف املرادم املخصصة

 يف حالة طلب تجديد:

ن تائج تحل يل عي نه م ياه حدي ثة لجميؤ الع نارص الواردة ( )145/93مق ق بل
مخترب معتمد مق وزارة التجارة والصناعة وترويج االمتثامر



نسخة مق الرتخيص السابق

 يف حالة التقدم تجديد الطلب:مراحل الخدمة

 -1تقــديم الطلــب إلكرتوني ـا ً عرب موقؤ الهيئــة مؤ إرفــاق جميؤ املســـتنــدات
املطلوبة
 -2درامة وتقييم الطلب

22 Feb 2022
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 -3الدفؤ اللكرتوين لرموم الرتخيص
 -4امتالم الرتخيص
 يف حالة التقدم بطلب تجديد: -1تقــديم الطلــب إلكرتوني ـا ً عرب موقؤ الهيئــة مؤ إرفــاق جميؤ املســـتنــدات
املطلوبة
 -2درامة وتقييم الطلب
 -3الزيارة امليدانية
 -4تقييم تقرير الزيارة امليدانية
 -5الدفؤ اللكرتوين لرموم الرتخيص
 -5امتالم الرتخيص
مخرجات الخدمة

ترخيص بالترصيف (مياه رصف معالجة)

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

 10أيام عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق واملتطلبات

الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

امم الخدمة

 50ريال ُعامين
منتني قابلة للتجديد

ترخيص بالترصيف ( مياه مصاحبة لنتاج النفط)

معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة

دائرة رصد امللوثات البيئية  -قسم رصد ملوثات البيئية البحرية واملياه والرتبة
تلزم الجهة املقدمة للطلب الحصول عىل ترخيص لترصيف مياه مصاحبة لنتاج

وصف الخدمة

النفط مثل ترصيفها يف أحواض تبخري أو إعادة حقنها يف آبار ذات أعامق كبرية أو
إعادة حقنها للمحافظة عىل مستوى الضغط لتعزيز أنتاج النفط

22 Feb 2022
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 املرموم السلطاين رقم  2001/114املتعلق بقانون حامية البيئة ومكافحة التلوث املرموم السلطاين رقم  2001/115املتعلق بقانون حامية مصادر مياه الرشب مقالتلوث
 القرار الوزاري رقم ( )93/145وتعديالته ،والخاص بإعادة امـــتخدام مياه الرصـــفوترصيفها
األحكام والرشوط

 القرار الوزاري رقم ( )2017/12بت عد يل بعض أح كام الئ حة إ عادة امـــت خدام م ياهالرصف وترصيفها
 القرار الوزاري رقم ( )2002/55بت عد يل الئ حة بعض أح كام إ عادة امـــت خدام م ياهالرصف وترصيفها
 التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة رشوط أخرى:

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

الحصول عىل ترصيح بيئي

 الرشكات مؤمسات حكوميةاملوقؤ اللكرتوين للهيئة
 ويف حالة طلب جديد لترصبف تلك املياة (إعادة حقنها يف برئ الحقق)

إرفاق شــهادة حديثة لتحليل عينة مياه عق طريق مخترب معتمد مق وزارة
التجارة والصناعة وترويج االمتثامر.



مخطط تفصييل لبرئ الحقق



الخريطة الجيولوجية لتلك املنطقة

 ويف حالة التجديد لترصبف تلك املياة (إعادة حقنها يف برئ الحقق)املستندات والوثائق
املطلوبة



إرفاق شهادة حديثة لتحليل عينة مياه عق طريق مخترب معتمد مق وزارة
التجارة والصناعة وترويج االمتثامر.



نسخة مق الرتخيص السابق

 يف حالة طلب جديد لترصيف تلك املياة إىل برك تبخري

مخطط تفصييل لربكة التبخري



تقرير التأكد مق مالمة لحام التبطني

 -يف حالة طلب التجديد لترصيف تلك املياة إىل برك التبخري

22 Feb 2022



أرفاق تقرير الصيانة الدورية لربك التبخري



نسخة مق الرتخيص السابق
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 يف حالة التقدم بطلب جديد: -1تقــديم الطلــب إلكرتوني ـا ً عرب موقؤ الهيئــة مؤ إرفــاق جميؤ املســـتنــدات
املطلوبة
 -2درامة وتقييم الطلب
 -3الزيارة امليدانية
 -4تقييم تقرير الزيارة امليدانية
مراحل الخدمة

 -5الدفؤ اللكرتوين لرموم الرتخيص
 -6امتالم الرتخيص
يف حالة التقدم بطلب التجديد:
 -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب موقؤ الهيئة مؤ إرفاق جميؤ املستندات
املطلوبة
 -2درامة وتقييم الطلب
 -3الدفؤ اللكرتوين لرموم الرتخيص
 -4امتالم الرتخيص

مخرجات الخدمة

 -ترخيص بالترصيف (مياه مصاحبة لنتاج النفط)

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

 10أيام عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق واملتطلبات

الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

امم الخدمة:
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة

وصف الخدمة

22 Feb 2022

 300ريال ُعامين
منتني قابلة للتجديد

رمالة عدم مامنعة يالمئة موقؤ املرشوع (ملختلف أنواع املشاريؤ) مق
ناحية التخطيط البيئي
هي رمالة عدم مامنعة تثبت يالمئة موقؤ املرشوع (تعديني ،زراعي ،مياحي،
صناعي  ،ماحيل ،غذايئ  ،مخططات مقرتحة) مق ناحية التخطيط البيئي
دائرة التخطيط البيئي – قسم التخطيط البيئي
خدمة تنمح املوافقة املبدئية (رمالة عدم مامنعة) ملوقؤ امل رشوع املقرتح مق
ناحية التخطيط البيئي
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-

املرمـــوم الســـلطاين رقم  2001\114املتعلق بقانون حامية البيئة ومكافحة
التلوث

األحكام والرشوط

-

الئحة تنظيم امتصدار التصاريح البيئية برقم 2017\48

-

الئ حة الكســــارات وامل حاجر ون قل الرمال مق الشـــواطئ واألود ية برقم
2000\200

-

القرار الخاص بشأن القواعد املنظمة لتحديد احرامات شواطئ البحر برقم
90\20

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

املستندات والوثائق
املطلوبة

مراحل الخدمة

مخرجات الخدمة
معدل الوقت

-

الجهات الحكومية.

-

الرشكات

-

قسم الربيد والحفظ

-

الربيد اللكرتوين

-

رمالة الجهة الطالبة لدرامة موقؤ املرشوع املقرتح.

-

الرمم املساحي للموقؤ املقرتح.

-

إحداثيات املوقؤ.

-

رمومات وخرائط توضيحية ملوقؤ املرشوع.

-

تقارير فنية عق املرشوع املقرتح وموقعه إذا تطلب األمر ذلك

-

امتالم الطلبات مق الجهات عق طريق الربيد اللكرتوين.

-

درامة وتقييم الطلب.

-

الرد عىل الجهات باملوافقة مق عدمه برمالة عدم مامنعة او الرفض

-

 -رمالة عدم مامنعة ملوقؤ املرشوع مق ناحية التخطيط البيئي

-

 أو رمالة الرفض يف حال عدم مالمئة املوقؤ مق ناحية التخطيط البيئي-

طلبات الشحنات الردمية لألفراد ( أمبوع تقريبا).

-

طليات مواقؤ املشاريؤ األخرى ( مق أمبوع إىل ثالث أماببيؤ كحد اقىص)

رموم الخدمة

-

ال توجد رموم،

صالحية الخدمة

-

ال توجد.

املستغرق لنجاز
الخدمة

22 Feb 2022
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ترخيص إغراق املواد الصلبة يف البيئة البحرية

امم الخدمة:
معرف (رمز)
الخدمة:
مقدم الخدمة:
وصف الخدمة:

دائرة صون البيئة البحرية  -قسم حامية البيئة البحرية
ت ُلزم الجهة املقدمة للطلب الحصــول عىل ترخيص إغراق املواد الصــلبة يف البيئة
البحرية حسب تصنيفات اتفاقية لندن
 املرمـــوم الســـلطاين رقم ( )2001/114بإصـــدار قانون حامية البيئة ومكافحة التلوثوتعديالته
 -املرموم السلطاين رقم ( )81/26باملصادقة عىل اتفاقية منؤ التلوث البحري الناتج

األحكام والرشوط

عق اغراق املخلفات (بروتوكول )96
 الئحة ت رصيح اغراق املواد ال صلبة يف البيئة البحرية ال صادرة بالقرار الوزاري رقم()2004/39
 -التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

الرشكات
املوقؤ اللكرتوين للهيئة
 -املســـتنــدات والخرائط التي توضـــح عمق امليــاه وخطوط الطول والعرض يف

املستندات والوثائق
املطلوبة

املنطقة املراد الغراق فيها
 درامـــــة الت ـأثريات عىل البيئــة البحريــة يف منطقــة الغراق والتــأثريات البيئيــةاملتوقعة للمرشوع
 قامئة بنوعية وكمية املواد الصلبة املراد إغراقها -1تقــديم الطلــب إلكرتوني ـاً عرب موقؤ الهيئــة مؤ إرفــاق جميؤ املســـتنــدات
املطلوبة

مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3دفؤ إلكرتوين لرموم الرتخيص
 -4امتالم الرتخيص

مخرجات الخدمة

ترخيص إغراق املواد الصلبة يف البيئة البحرية

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

 10أيام عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق و املتطلبات

الخدمة
رموم الخدمة

22 Feb 2022

 -أقل مق  50ألف طق
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 أكرث مق  50ألف طقصالحية الخدمة

 100بيسة للطق

ثالثة أشهر قابلة للتجديد

ترخيص نقل السوائل بني املنشئات البحرية

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

دائرة صون البيئة البحرية  -قسم حامية البيئة البحرية
يلزم بالجهة املقدمة للطلب الحصول عىل ترخيص نقل السوائل (مشتقات نفطية
 مؤائل كيميائية ) بني املنشئات البحرية يف السلطنة املرمـــوم الســـلطاين رقم ( )2001/114بإصـــدار قانون حامية البيئة ومكافحة التلوثوتعديالته
 -املرمــوم الســلطاين رقم ( )81/25باملصــادقة عىل األتفاقية الدولية ملنؤ التلوث

األحكام والرشوط

مق السفق لعام )MARPOL 73/78( 1973
 الئحة ت رصيح اغراق املواد ال صلبة يف البيئة البحرية ال صادرة بالقرار الوزاري رقم()2004/39
 -التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

 الرشكات مؤمسات حكوميةاملوقؤ اللكرتوين للهيئة
 موافقة الجهات األخرى (وزارة النقل واالتصــاالت وتقنية املعلومات– رشطة عامنالسلطانية)
 -نسخة مق تأمني السفينة ماري املفعول

املستندات والوثائق
املطلوبة

 نسخة مق خطة طوارىء السفينة احضار ما يثبت تعاقدها مؤ إحدى الرشكات املتخصصة يف مكافحة التلوثالبيئي أو ما يثبت قدرت الرشكة عىل مكافحة التلوث البيئي
 تطبيق ماورد يف اللوائح والتعهد كتابيا بتحمل كافة الجراءات والتكاليف عىل أيةترسب قد يحدث يف البيئة البحرية

22 Feb 2022
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 -1تقــديم الطلــب إلكرتوني ـا ً عرب موقؤ الهيئــة مؤ إرفــاق جميؤ املســـتنــدات
املطلوبة
مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3دفؤ إلكرتوين لرموم الرتخيص
 -4امتالم الرتخيص

مخرجات الخدمة

ترخيص لنقل السوائل بني املنشئات البحرية

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

 10أيام عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق و املتطلبات

الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

  100ريال ُعامين لكل مفينة ( مائة ريال ُعامين)* تدفؤ مق قبل الرشكة الناقلة
ثالثة أشهر قابلة للتجديد

ترخيص ترصيف املخلفات السائلة يف البيئة البحرية

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

دائرة صون البيئة البحرية  -قسم حامية البيئة البحرية
يلزم للجهة املقدمة للطلب الحصول عىل ترخيص ترصيف املخلفات السائلة إىل
البيئة البحرية العامنية
 املرمـــوم الســـلطاين رقم ( )2001/114بإصــــدار قانون حامية البيئة ومكافحةالتلوث وتعديالته

األحكام والرشوط

 الئحة ترصيف املخلفات السائلة يف البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاريرقم ()2005/159
 التقيد باالشرتاطات الفنية للرتاخيص الصادرة مق الهيئة -مواطنني

الفئة املستهدفة

 رشكات -مؤمسات حكومية

قنوات طلب الخدمة

22 Feb 2022

املوقؤ اللكرتوين للهيئة
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املستندات والوثائق
املطلوبة

 نتائج تحليل عينة مق املياه املراد ترصيفها وعينة مق مياه البحر يف إحدىاملختربات املعتمدة
 موافقة الجهات األخرى ذات العالقة -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب موقؤ الهيئة مؤ إرفاق جميؤ املستندات املطلوبة

مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3دفؤ إلكرتوين لرموم الرتخيص
 -4امتالم الرتخيص

مخرجات الخدمة

ترخيص ترصيف املخلفات السائلة يف البيئة البحرية

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

 10أيام عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق و املتطلبات

الخدمة
رموم الخدمة

صالحية

 -الكمية أقل مق  100مرت مكعب /ماعة

 15ريال ُعامين

 -الكمية أكرث مق  100مرت مكعب/ماعة

 50ريال ُعامين

 -الكمية أكرث مق  1000مرت مكعب/ماعة

 75ريال ُعامين

مدة منة قابلة للتجديد

ترصيح لدخول محمية جزر الدميانيات الطبيعية بدون رموم

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة

دائرة املحميات الطبيعية
مينح ترصيح لدخول محمية جزر الدميانيات الطبيعية لـ:
-

أفـراد قـــوات الـسـلطـان املـسـلـحـة ،وأفـراد رشطـة ُعـمـان
االسلطانيـة ،وذلك أثنـاء تأديـتهم لعملهـم.

وصف الخدمة

-

املوظفـون فـي املـؤمـسات الحكوميـة ،واألكادمييـة فـي أثـنـاء القيـام
علمي.
رممـي ،أو بحـث
بعمـل
ٍّ
ٍّ

22 Feb 2022

-

صيادي مكان املنطقة املحيطة باملحمية لغرض الصيد

-

الـوفـود الحكوميـة الرمميـة.
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 املرمـــوم الســـلطاين رقم( )2003/6بإصـــدار قانون املحميات الطبيعية وصـــوناألحياء الفطرية
األحكام والرشوط

 القانون املايل الصادر باملرموم السلطاين رقم ( )1998/47وتعديالته املرموم السلطاين رقم ( )1996/23بإنشاء محمية جزر الدميانيات الطبيعية القرار الوزاري رقم ( )2019/62بتنظيم إدارة محمية جزر الدميانيات الطبيعيةأفـراد قـــوات الـسـلطـان املـسـلـحـة ،وأفـراد رشطـة ُعـمـان

-

االسلطانيـة ،وذلك أثنـاء تأديـتهم لعملهـم.
الفئة املستهدفة

قنوات طلب الخدمة
املستندات والوثائق
املطلوبة

املوظفـون فـي املـؤمـسات الحكوميـة ،واألكادمييـة فـي أثـنـاء القيـام

-

علمي.
رممـي ،أو بحـث
بعمـل
ٍّ
ٍّ
-

صيادي مكان املنطقة املحيطة باملحمية لغرض الصيد

-

الـوفـود الحكوميـة الرمميـة.

املوقؤ اللكرتوين للهيئة
 رمالة رممية مق جهة العمل التابؤ لها موافقة وزارة العالم يف حالة التصوير يف املحميات الطبيعية بغرض النرش -1تقــديم الطلــب إلكرتوني ـاً عرب موقؤ الهيئــة مؤ إرفــاق جميؤ املســـتنــدات

مراحل الخدمة

املطلوبة
 -2درامة وتقييم الطلب
 -3امتالم الترصيح

مخرجات الخدمة

ترصيح لدخول محمية جزر الدميانيات الطبيعية

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

يوم واحد يف حالة امتيفاء جميؤ املتطلبات

الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

22 Feb 2022

ال يوجد
حسب املدة املحددة يف الطلب
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ترصيح دخول محمية جزر الدميانيات الطبيعية برموم

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة

دائرة املحميات الطبيعية
خدمة تقدم بغرض الحصول عىل ترصيح دخول املحمية للزيارة واالمتمتاع
يناظر املحمية الجميلة.
أنواع التصاريح:

وصف الخدمة

-

الزيارة للكبار

-

الزيارة واملبيت لألطفال دون مق  16منة

-

الزيارة والغوص للكبار

-

الزيارة والغوص واملبيت للكبار

-

الزيارة لألطفال وطلبة املدراس دون مق  16منة

 املرمـــوم الســـلطاين رقم( )2003/6بإصـــدار قانون املحميات الطبيعية وصـــوناألحياء الفطرية
 القانون املايل الصادر باملرموم السلطاين رقم ( )1998/47وتعديالته املرموم السلطاين رقم ( )1996/23بإنشاء محمية جزر الدميانيات الطبيعية القرار الوزاري رقم ( )2019/62بتنظيم إدارة محمية جزر الدميانيات الطبيعية رشوط أخرى:

ال يسمح بالنزول عىل الجزر أو التخييم خالل الفرتة مق أول شهر مايو حتى
نهاية شهر أكتوبر مق كل عام ويسمح بعد هذه الفرتة بالتخييم يف جزيريت

األحكام والرشوط

الجبل الكبري والجون فقط


يسمح بالتخييم يف املحمية بحد أقىص  12شخص أو  5خيام يف األماكق
التي تخصصها الهيئة لذلك



عىل حامل الترصيح التقيد بكافة اللوائح والنظم املعمول بها بشأن حامية
الحياة الفطرية واملواقؤ الطبيعية املحمية يف السلطنة



مينؤ العبث بشباك الصيد واألقفاص الخاصة بالصياديق



ينبغي امــتخدام األماكق الثابتة أو املتحركة املخصــصــة ألغراض إشــعال
النار (الشواء) يف الجزيرتني املرصح بالتخييم فيهام



22 Feb 2022

يحظر جمؤ املرجان أو الكائنات البحرية األخرى أو ال
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يجب عدم ال

ار بالســالحف املعشــشــة أو إزعاجها بلمســها أو االقرتاب

منها أو ملس بيضها أو جمعه أو تحريكه


يجب عدم إح ضار النباتات والبذور وكذلك القطط والكالب أو حيوانات أخرى
إىل هذه الجزر

الفئة املستهدفة

قنوات طلب الخدمة
املستندات والوثائق
املطلوبة



يحظر قطؤ النباتات واألعشاب داخل املحمية



يجب التخلص مق القاممة بوضعها يف الحاويات املخصصة لذلك



يجب إطفاء األنوار والنار بعد الساعة التامعة مسا ًء



أتباع كل التعليامت الصادرة يف القرار الخاص بتنظيم املحمية رقم 2016/62



املواطنني



املقيمني



الزوار



الرشكات

املوقؤ اللكرتوين للهيئة
ال يوجد
 -1تقديم الطلب إلكرتونياً عرب موقؤ الهيئة

مراحل الخدمة

 -2الدفؤ اللكرتوين
 -3التدقيق عىل املعلومات مق قبل الجهة املعنية يف الهيئة
 -4امتالم الترصيح

مخرجات الخدمة

ترصيح لدخول محمية جزر الدميانيات الطبيعية برموم

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

يف ذات الوقت ،يف حالة امتيفاء جميؤ املتطلبات

الخدمة
الرموم املالية مؤ املدة

رموم الخدمة

م

النشاط

1

الزيارة للكبار

2

22 Feb 2022

يوم واحد
عامين
ا ريال لل ُ
 3رياالت لألجنبي

عامين
الز يارة والغوص  3رياالت لل ُ
للكبار

 6رياالت لألجنبي
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ثـــــالثـــــة مــــــتـــة
أشهر

أشهر

منة

 30ريـــال  50ريــال  100ريــــال
ُعامين
 80ريـــال
ُعامين

ُعامين
 100ريال

ُعامين
 150ريـــال
ُعامين
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3

عامين
الز يارة والغوص  5رياالت لل ُ
واملبيت للكبار

 10رياالت لألجنبي

 100ريــال  200ريــال
ُعامين

ُعامين

-

الز يارة لألط فال
4

عامين
وطــــــلــــــبــــــة  100بيسة لل ُ
املــدارس دون  1ريال لألجنبي

-

-

-

مق  16منة
الزيارة واملبيت
5

لــألطــفــال دون
مق  16منة

صالحية الخدمة

عامين
 1ريال لل ُ
 3رياالت لألجنبي

-

-

-

مق يوم واحد إىل منة

ترصيح دخول محمية الجبل األخرض للمناظر الطبيعية

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة

دائرة املحميات الطبيعية
خدمة تقدم بغرض الحصــول عىل ترصــيح دخول املحمية للزيارة واالمــتمتاع يناظر
املحمية الجميلة.

وصف الخدمة

أنواع التصاريح:
-

الزيارة للكبار

-

الزيارة واملبيت لألطفال دون مق  16منة

-

الزيارة لألطفال وطلبة املدراس دون مق  16منة

 املرمــوم الســلطاين رقم( )2003/6بإصــدار قانون املحميات الطبيعية وصــون األحياءالفطرية
 القانون املايل الصادر باملرموم السلطاين رقم ( )1998/47وتعديالتهاألحكام والرشوط

 املرموم السلطاين رقم ( )2011/80بإنشاء محمية الجبل االخرض للمناظر الطبيعية القرار الوزاري رقم ( )2019/20بتنظيم إدارة محمية الجبل األخرض للمناظر الطبيعيةرشوط أخرى:
 يُحظـر القيــام باألنشطـة أو األفعال اآلتية داخـل محمية الجبل األخرض للمناظرالطبيعية:

22 Feb 2022
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 الدخول إىل املحمية يف غري أوقات الزيارة املسموح بها أو التخييـم أو املبيت يفاملحمية بـدون تصـريـح مـق هيئة البيئة.
أ.

مـخـالـفــة تـعـليـمـات وأنـظـمــة السـلـوك داخـل املحميـة واملعلـق عنهـا عند
مداخـل املحمية ،أو يف مراكـز الـزوار ،أو مق خـالل املطبوعـات التي تصدرها
الهيئة.

ب .محـاولة الصيـد أو محاولة جمـؤ األحيـاء الربية أو املستحاثـات أو القطـؤ األثـرية
أو األحـجـار أو أي جـزء مـق املوجـودات داخـل املحميـة.
ج .إشعال النار إال يف األماكق أو املناطق املخصصة لذلك ،وبعد الحصول عىل
ترصيح مق هيئة البيئة.
د .وضـؤ أو امـتـخـدام السمـوم داخـل املـحـمـيـة ألي مبب كــــان.
ه .قيادة املركبات خارج املسارات أو الطرق املحددة مق قبل هيئة البيئة.
و .االحتطاب أو قطـؤ أو حـرق األشجـار أو الشجـريات أو أي مسـاحة مغطـاة
باألعشـاب.
ز .تلويث مصادر املياه أو مجاري األودية داخل املحمية.
ح .إلقاء النفايات بأنواعها أو نقل األتربـة مق داخل املحمية إىل الخارج والعكس.
ط .حفـر اآلبـار أو التـنـقـيـب أو التعـديـق بكافـة أشكاله.
ي .القيام بالـدرامـات واألبـحـاث وجمـؤ العينـات ألي مبـب كـان دون ترصيح مق هيئة
البيئة.
ك .إقامـة أي منشـأة جديدة أو التومـؤ يف املباين القدمية داخل املحميـة دون
موافقـة هيئة البيئة.
ل .امتخدام األملحة النارية والتقليدية داخل املحمية لغري العاملني يف مجال صون
الطبيعة.

الفئة املستهدفة

قنوات طلب
الخدمة
املستندات
والوثائق املطلوبة

22 Feb 2022



املواطنني



املقيمني



الزوار



الرشكات

 املوقؤ اللكرتوين للهيئةال يوجد
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 -5تقديم الطلب إلكرتونياً عرب موقؤ الهيئة
مراحل الخدمة

 -6الدفؤ اللكرتوين
 -7التدقيق عىل املعلومات مق قبل الجهة املعنية يف الهيئة
 -8امتالم الترصيح

مخرجات الخدمة

ترصيح لدخول محمية الجبل األخرض للمناظر الطبيعية

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

يف ذات الوقت ،يف حالة امتيفاء جميؤ املتطلبات

الخدمة
قيمة الرمم

قيمة الرمم

بالريال العامين/

عامين لغري
بالريال ال ُ

عامنيني
بيسة لل ُ

عامنيني
ال ُ

1

الزيـارة للكبــار لكـل يـــوم

1

5

2

الزيـارة واملـبيت للكبـــار

5

10

م

رموم الخدمة

3

وعاء الرمم

الزيـــــارة لألطفـــــال دون مـــــق
السادمة عشـرة لكل يـوم

0.100

1

الزيـــــارة واملبيـــــت لألطفـــــال
4

وطلبــــــــة املدارس دون مـــق

1

5

السادمـة عشـرة لكل يوم
صالحية الخدمة

22 Feb 2022

حسب املدة املحددة يف الترصيح
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امم الخدمة

ترصيح بامترياد  /تصدير /إعادة التصدير لألحياء الفطرية الغري مدرجة يف
مالحق اتفاقية السايتس ))CITES

معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

دائرة التنوع األحيايئ  -قسم تنمية التنوع األحيايئ
مينح ترصيح بامترياد وتصدير وإعادة التصدير األحياء الفطرية مواء ألغراض
شخصية أو تجارية
 املرمـوم السـلطاين  2001/114بإصـدار قانون حاميةالبيئة ومكافحة التلوث والالئحةالتنفيذية لهذا املرموم
املرموم ال سلطاين رقم  2003/6بإ صدار قانون املحميات الطبيعية وصون األحياءالفطرية والالئحة التنفيذية لهذا املرموم

األحكام والرشوط

 رشوط أخرى: يف حالة ا مترياد أنواع برية بنفس األنواع او الفصائل املحلية يجب تسجيلها لدىالهيئة
 وجود ترصيح الحيازة لالنواع الربية املحلية يف حال طلب ترصيح للتصدير اولعادة التصدير
 -مواطنني

الفئة املستهدفة

 رشكات -مؤمسات حكومية

قنوات طلب الخدمة

املوقؤ اللكرتوين لرشطة عامن السلطانية – الدارة العامة للجامرك (نظام بيان)

املستندات والوثائق

شــهادة منشــأ وفاتورة رشاء يف حالة امــترياد أنواع برية بنفس األنواع او الفصــائل

املطلوبة

املحلية
 -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب نظام بيان مؤ إرفاق جميؤ املستندات املطلوبة

مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3الدفؤ اللكرتوين
 -4امتالم الترصيح

مخرجات الخدمة

22 Feb 2022

ترصيح بامترياد  /تصدير /إعادة التصدير لألحياء الفطرية الغري مدرجة يف مالحق
مايتس
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معدل الوقت
املستغرق لنجاز

البت يف الطلب خالل ( )24ماعة

الخدمة
 األنواع الحية: االمترياد والتصدير حسب العدد /الكمية:رموم الخدمة

صالحية الخدمة

امم الخدمة



مق  1إىل  5 : 5ريال ُعامين



مق  6إىل  10 : 10ريال ُعامين



مق  11إىل  15 : 15ريال ُعامين



مق  16إىل  20 : 30ريال ُعامين



مق  31إىل  25 : 60ريال ٌعامين



مق  61إىل  30 : 200ريال ٌعامين

ثالثة أشهر

ترصيح امترياد /تصدير /إعادة تصدير لألحياء الفطرية املهددة باالنقراض
املدرجة يف مالحق اتفاقية مايتس()CITES

معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة

دائرة التنوع األحيايئ  -قسم تنمية التنوع األحيايئ
خدمة تقدم بغرض الحصول عىل ترصيح امترياد /تصدير  /إعادة تصدير األنواع

وصف الخدمة

املهددة باالنقراض مق النباتات أو الحيوانات أو منتجاتها او مشتقاتها املدرجة يف
مالحق اتفاقية مايتس (اتفاقية االتجار الدويل بالحيوانات والنباتات املهددة
باالنقراض  )CITES -بني السلطنة ودول العامل ألغراض مختلفة
 املرموم ال سلطاين  2001/114بإ صدار قانون حامية البيئة ومكافحة التلوث والالئحةالتنفيذية لهذا املرموم

األحكام والرشوط

 املرموم السلطاين رقم  2003/6بإصدار قانون املحميات الطبيعية وصون األحياءالفطرية
 املرمــوم الســلطاين رقم  2007/117باملوافقة عىل انضــامم الســلطنة إىل إتفاقيةالتجار الدويل يف أنواع الحيوانات والنباتات املهددة باالنقراض

الفئة املستهدفة

22 Feb 2022

 مواطنني -رشكات
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 -مؤمسات حكومية

قنوات طلب الخدمة

املوقؤ اللكرتوين لرشطة عامن السلطانية – الدارة العامة للجامرك (نظام بيان)
 امللحق األول: يف حالة االمترياد:

رمالة مق الرشكة املصدرة تحتوي عىل بيانات النوع
 -يف حالة التصدير:



ترصيح جمؤ عينات أو شهادة حيازة



شهادة مايتس مبديئ مق الدولة املراد إرمال األنواع لها
 -يف حالة إعادة التصدير:

املستندات والوثائق
املطلوبة



شهادة مايتس مبديئ مق الدولة املراد إرمال األنواع لها

 امللحق الثاين والثالث: يف حالة االمترياد وإعادة التصدير:

تقديم شهادة مايتس
 -يف حالة التصدير



تقديم شهادة حيازة او جمؤ عينات

 العينات:

نســـخة مق ترصـــيح جمؤ عينات يف حالة كانت األنواع مق ضـــمق مالحق
االتفاقية

 -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب نظام بيان مؤ إرفاق جميؤ املستندات املطلوبة
مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3الدفؤ اللكرتوين
 -4امتالم الترصيح

مخرجات الخدمة

 -شهادة مايتس

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

البت يف الطلب خالل ( )24ماعة

الخدمة
رموم الخدمة

22 Feb 2022

 األنواع الحية: -االمترياد والتصدير يف حالة امللحق األول حسب العدد /الكمية:
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مق  1إىل  10 : 5ريال ُعامين



مق  6إىل  20 : 10ريال ُعامين



مق  11إىل  30 : 15ريال ُعامين



مق  16إىل  50 : 30ريال ُعامين



مق  31إىل  100 : 200ريال ُعامين

 االمترياد والتصدير يف حالة امللحق الثاين والثالث حسب العدد /الكمية:

مق  1إىل  5 : 5ريال ُعامين



مق  6إىل  10 : 10ريال ُعامين



مق  11إىل  15 : 15ريال ُعامين



مق  16إىل  25 : 30ريال ٌعامين



مق  31إىل  50 : 200ريال ٌعامين

 األجزاء واملشتقات:االمترياد والتصدير يف حالة امللحق األول :

 10ريال ٌعامين لكل نوع

 االمترياد والتصدير يف حالة امللحق الثاين والثالث:
صالحية الخدمة

 5ريال ُعامين لكل نوع

متة أشهر

ترصيح جمؤ عينات مق األحياء الفطرية ألغراض علمية

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

22 Feb 2022

دائرة التنوع األحيايئ  -قسم تنمية التنوع األحيايئ
خدمة تقدم بغرض الحصول عىل الترصيح لجمؤ العينات مق األحياء الفطرية مق داخل
السلطنة
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 املرمــوم الســلطاين رقم  2001/114بإصــدار قانون حامية البيئة ومكافحة التلوث والالئحةالتنفيذية لهذا املرموم
 املرمـــوم الســـلطاين رقم  2003/6بإصـــدار قانون املحميات الطبيعية وصـــون األحياءاألحكام والرشوط

الفطرية والالئحة التنفيذية لهذا املرموم
 القرار الوزاري رقم ( )2002/101الخاص بحظر صــيد أو قبض أو إطالق النار عىل الحيواناتأينام وجدت يف السلطنة والالئحة التنفيذية لهذا املرموم
 قرار وزاري رقم ( )2017/11بتحديد رموم منح ترصيح جمؤ عينات مق األحياء الفطريةألغراض علمية
 -مواطنني

الفئة املستهدفة

 رشكات -مؤمسات حكومية

قنوات طلب الخدمة
املستندات والوثائق
املطلوبة

املوقؤ اللكرتوين للهيئة
 توفري نسخة مق البحث العلمي و منوذج مق خطة العمل يف البحث رمــالة داعمة للبحث مق مؤمــســة بحثية يف الســلطنة بالنســبة للباحثني مق خارجالسلطنة
 -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب موقؤ الهيئة وإرفاق جميؤ املستندات املطلوبة

مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3الدفؤ اللكرتوين لرموم الترصيح
 -4امتالم الترصيح

مخرجات الخدمة
معدل الوقت املستغرق
لنجاز الخدمة

ترصيح جمؤ عينات مق األحياء الفطرية ألغراض علمية
 25يوم عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق واملتطلبات
 -الرموم املالية تعتمد عىل مدة الترصيح :

رموم الخدمة

 مق شهر إىل  3أشهر  10 :ريال ُعامين -مق شهر إىل  6أشهر 20 :ريال ُعامين

صالحية الخدمة

22 Feb 2022

حسب املدة املذكورة يف الطلب عىل إال تتجاوز متة أشهر
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ترصيح لجراء درامة /مسح ميداين عىل األحياء الفطرية

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

دائرة التنوع األحيايئ  -قسم تنمية التنوع األحيايئ
خدمة تقدم بغرض الحصول عىل الترصيح لجراء البحوث والدرامات عىل األحياء الفطرية
داخل السلطنة
 املرمـــوم الســـلطاين رقم  2001/114بإصــــدار قانون حامية البيئة ومكافحة التلوث والالئحةالتنفيذية لهذا املرموم

األحكام والرشوط

 املرموم ال سلطاين رقم  2003/6بإ صدار قانون املحميات الطبيعية و صون األحياء الفطريةوالالئحة التنفيذية لهذا املرموم
 القرار الوزاري رقم ( )2002/101الخاص بحظر صــيد أو قبض أو إطالق النار عىل الحيوانات أيناموجدت يف السلطنة والالئحة التنفيذية لهذا املرموم
 -مواطنني

الفئة املستهدفة

 رشكات -مؤمسات حكومية

قنوات طلب الخدمة

املوقؤ اللكرتوين للهيئة

املستندات والوثائق

 -توفري نسخة مق البحث العلمي وخطة العمل

املطلوبة:

 رمالة داعمة للبحث مق مؤمسة بحثية يف السلطنة بالنسبة للباحثني مق خارج السلطنة -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب موقؤ الهيئة وإرفاق جميؤ املستندات املطلوبة

مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3امتالم الترصيح

مخرجات الخدمة

ترصيح لجراء درامة  /مسح ميداين عىل األحياء الفطرية

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

 25يوم عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق واملتطلبات

الخدمة
رموم الخدمة
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صالحية الخدمة

حسب املدة املذكورة يف الطلب عىل أن ال يتجاوز متة أشهر

ترصيح جمؤ ونقل حطب يابس (مؤقت أو دائم)

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة:
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

دائرة التنوع األحيايئ  -قسم تنمية التنوع األحيايئ
خدمة ت ُقدم للعامنيني بغرض الحصول عىل ترصيح جمؤ ونقل حطب يابس بداخل
السلطنة مواء بصفة دامئة أو مؤقتة
املرمــوم الســلطاين  2001/114بإصــدار قانون حاميةالبيئة ومكافحة التلوث والالئحة
التنفيذية لهذا املرموم
 املرموم السلطاين رقم  2003/6بإصدار قانون املحميات الطبيعية وصون األحياءالفطرية والالئحة التنفيذية لهذا املرموم
 -القرار الوزاري رقم ( )2017/65بإصدار الئحة تنظيم عملية االحتطاب والفحم النبايت

األحكام والرشوط

 رشوط أخرى:بالنسبة للترصيح الدائم:
-

أن ال يقل عمر املتقدم عق  30عام

-

أن يكون املواطق ال يعمل يف أي جهة حكوميه أو القطاع الخاص

-

أن يكون مق ذوي الـدخـل املحـدود أو مق املتقـاعـديق بحيـث ال يتجـاوز
الراتب الشهري عق  350ريال كحد أعىل.

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

 مواطننياملوقؤ اللكرتوين للهيئة
 يف حالة الترصيح الدائم : -شهادة تقدير راتب

املستندات والوثائق املطلوبة

 بطاقة الضامن االجتامعي أو رمــالة مق الهيئة العامة لســجل القوى العاملة يا يثبت أن املتقدم باحث عقعمل لفرتة اكرث مق  6اشهر
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 -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب موقؤ الهيئة وإرفاق جميؤ املستندات املطلوبة
 -2درامة وتقييم الطلب
 -3الزيارة امليدانية يف حالة الترصيح الدائم

مراحل الخدمة

 -4تقييم تقرير الزيارة امليدانية
 -5الدفؤ االلكرتوين
 -6امتالم الترصيح
 -ترصيح دائم

مخرجات الخدمة

 -ترصيح مؤقت

معدل الوقت املستغرق لنجاز
الخدمة

 يف حالة الترصيح الدائم  14 :يوم عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق واملتطلبات يف حالة الترصيح املؤقت :يومانيف حالة الترصح املؤقت  5ريال ُعامين
يف حالة الترصيح الدائم حسب األيت

رموم الخدمة

شهريق  3 :ريال ُعامين
أربعة أشهر 6 :ريال ُعامين
متة أشهر  9 :ريال ُعامين
 -ملدة شــهريق أو مــتة أشــهر أو تســعة أشــهر قابلة للتجديد يف حالة الترصــيح

صالحية الخدمة

الدائم
 -مدة يومني عمل يف حالة الترصيح املؤقت وغري قابل للتجديد

امم الخدمة

إصدار ترصيح حيازة وامتخدام أدوات وأجهزة الصيد الربي والتعقب
ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات الربية

معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

دائرة التنوع األحيايئ – قسم تنمية التنوع األحيايئ
خدمة تقدم بغرض الحصــول عىل ترصــيح مق أجل حيازة وامــتخدام أدوات وأجهزة
الصيد الربي والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات الربية
 -املرموم السلطاين رقم ( )2001 / 114بإصدار قانون حامية البيئة ومكافحة التلوث

األحكام والرشوط

 املرموم السلطاين رقم ( )2003/6بإصدار قانون املحميات الطبيعية وصوناألحياء الفطرية
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 قرار هيئة البيئة رقم ( )2021/13بشأن حظر حيازة وامتخدام أدوات وأجهزةالصيد الربي والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات الربية
رشوط أخرى :
 أن يكون عمر مقدم الطلب  18عام فام فوق إثبات بأن الغرض مق امتخدام األدوات واألجهزة تنظيمي أو بحثي أو علمي موافقة الجهات األخرى ذات العالقة متى وجدت يف حالة عدم رغبة املرصح له يف التجديد يلتزم بتسليم األدوات واألجهزةاملرصح بها مابقا ً للهيئة أو البلد املستورد منها يف حال العارة
 األفردالفئة املستهدفة

– املؤمسات الحكومية
– الرشكات التجارية

قنوات طلب الخدمة

 قاعة خدمة املراجعني (الوضؤ الحايل) بوابة الهيئة اللكرتونية (الوضؤ املستقبيل) رمالة  /امتامرة طلب نســخة مق أوراق الثبوتية الشــخصــية للمرصــح لهم بحيازة وامــتخدام األدواتواألجهزة موا ًء أفرادا ً أو تابعني للمؤمسات العامة أو الرشكات التجارية
 -نسخة مق السجل التجاري للمؤمسات العامة أوالرشكات التجارية

املستندات والوثائق
املطلوبة

 توفري نسخة مق مسودة البحث العلمي وخطة العمل إن كان المتخدام ألغراضبحثية أو علمية (ان وجدت)
 رمالة داعمة للبحث مق مؤمسة بحثية يف السلطنة بالنسبة للباحثني مقخارج السلطنة إن كان المتخدام ألغراض بحثية أو علمية
 توفري نســـخة مق الرمـــم املســـاحي ملوقؤ امـــتخدام األدوات واألجهزة إن كانالمــتخدام ألغراض تنظيمية ويقؤ ضــمق ملكية مقدم الطلب مــوا ًء مق األفراد
أو املؤمسات العامة أو الرشكات التجارية


يف حالة التقدم بطلب جديد

 .1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب موقؤ الهيئة وإرفاق كافة املســـتندات املطلوبة
مراحل الخدمة

(الوضــؤ املســتقبيل)  /تقديم الطلب عرب قاعة خدمة املراجعني وإرفاق كافة
املستندات املطلوبة (الوضؤ الحايل)
 .2درامة وتقييم الطلب
 .3دفؤ الرموم
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 .4امتالم الترصيح
يف حالة التقدم بطلب تجديد الترصيح



 .1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب موقؤ الهيئة وإرفاق كافة املســـتندات املطلوبة
(الوضــؤ املســتقبيل)  /تقديم الطلب عرب قاعة خدمة املراجعني وإرفاق كافة
املستندات املطلوبة (الوضؤ الحايل)
 .2درامة وتقييم الطلب
 .3دفؤ الرموم
 .4امتالم الترصيح
مخرجات الخدمة

ترصيح حيازة وامتخدام أدوات وأجهزة الصيد الربي والتعقب ومحاكاة أصوات
الطيور والحيوانات الربية

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

 14يوم عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق واملتطلبات

الخدمة

رموم الخدمة

يف حالة الدخول إىل املحميات

 رموم الترصيح السنوي لألفراد  )5( :خمسة رياالت عامنية رموم الترصيح السنوي للمؤمسات والرشكات التجارية  )20( :عرشون رياالًعامنيا ً

صالحية الخدمة

امم الخدمة

منة واحدة قابلة للتجديد

عامنية املرباة يف األرس
ترصيح حيازة ألنواع الحيوانات الربية ال ُ

معرف (رمز)
الخدمة:
مقدم الخدمة
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خدمة تلزم املواطنني واملؤمسات الحصول عىل ترصيح الحيازة ألنواع الحيوانات الربية
املحل ية واالنواع املســـتوردة مق الفصــــا ئل األنواع املحل ية املر باه يف األرس بغرض
الحرص واملتابعة حسب اآليت:


ال ثد يات الرب ية  :امل ها العرب ية – النمر العريب – الو عل العريب – الريم أو الغزال
الرميل – الوعل النويب – الضـــبؤ املخطط – الغزال العريب – الحبارى – الوشـــق ،

وصف الخدمة

غرير العسل – األرنب الربي – الثعلب األحمر – القط الربي – القط الرميل – الذئب
العريب – الثعلب الرميل ............،وغريها مق األنواع الربية العامنية


الطيور  :كافة أنواع الطيور مق الصـــقور والبوم والعقاب والنســـور والنعام و البجؤ
والنورس والخرشنة وغريها مق الطيور الربية العامنية .



الزواحف  :السحايل والثعابني والسالحف البحرية .

 املرمـــوم الســـلطاين رقم  2003/6بإصـــدار قانون املحميات الطبيعية وصـــون األحياءالفطرية
 املرموم السلطاين رقم ( 2001 / 114م ) بإصدار قانون حامية البيئة ومكافحة التلوث القرار الوزاري رقم ( 2007 / 110م ) بإصـــدار الالئحة التنفيذية لقانون املحميات الطبيعيةوصون االحياء الفطرية
 القرار الوزاري رقم ( )2002/101الخاص بحظر صيد أو قبض أو إطالق النار عىل الحيواناتأينام وجدت يف السلطنة
األحكام والرشوط

 رشوط أخرى:-

يجب إبالغ الهيئة او الدارة باملحافظة يف حالة الرغبة بالترصف يف هذه
الحيوانات الربية العامنية

-

ي جب تســـج يل املوال يد أو األح ياء ال ناف قة ون قل الح يازة لدى الهي ئة أو الدارة
باملحافظة خالل فرتة ال تتجاوز مبعة ايام

-

مينؤ منعا باتا جلب األحياء الفطرية مق البيئة املحلية وامتئنامها

-

مينؤ منعا باتا إطالق األحياء الفطرية املستأنسة إىل الرباري املحلية

-

الســـامح ملوظفي الهيئة مق دخول املواقؤ واألمالك الخاصـــة التي تتواجد بها
الحيوانات الربية العامنية

الفئة املستهدفة
قنوات طلب
الخدمة
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املستندات
والوثائق
املطلوبة

 فاتورة الرشاء ترصيح االمترياد مق البلد املستورد منهايف حالة أذا كانت الحيازة جديدة
-

ترصيح نقل حيازة

 -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب موقؤ الهيئة
 -2درامة وتقييم الطلب
مراحل الخدمة

 -3زيارة ميدانية
 -4تقييم تقرير الزيارة امليدانية للموقؤ
 -5امتالم ترصيح حيازة

مخرجات الخدمة

عامنية
ترصيح حيازة للحيوانات الربية ال ُ

معدل الوقت
املستغرق لنجاز  7أيام عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق واملتطلبات
الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

امم الخدمة

ال يوجد
منة عىل ان يتم تحديث البيانات يف حالة تسجيل املواليد أو الوفيات أو نقل حيازه

ترصيح بنقل حيازة الحيوانات الربية العامنية املرباة يف األرس

معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

دائرة التنوع األحيايئ  -قسم تنمية التنوع األحيايئ
عامنية مق
خدمة تقدم بغرض الحصـــول عىل ترصـــيح نقل حيازة الحيوانات الربية ال ُ
املالك القديم اىل مالك جديدة
 املرموم السلطاين رقم  2003/6بإصدار قانون املحميات الطبيعية وصون األحياءالفطرية
املرموم السلطاين رقم ( 2001 / 114م ) بإصدار قانون حامية البيئة ومكافحة التلوث

األحكام والرشوط

 القرار الوزاري رقم ( 2007 / 110م ) بإصــــدار الالئ حة التنف يذ ية ل قانون املحم ياتالطبيعية وصون االحياء الفطرية
 القرار الوزاري رقم ( )2002/101ال خاص بحظر صـــ يد أو قبض أو إطالق ال نار عىلالحيوانات أينام وجدت يف السلطنة
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 رشوط أخرى: يجب إبالغ الجهة التي صدر منها هذا الترصيح يف حالة الرغبة بالترصف يف هذهالحيوانات الربية العامنية
 يجب تسجيل املواليد أو األحياء النافقة لدى الجهة التي صدر منها هذا الترصيح مينؤ منعا باتا جلب األحياء الفطرية مق البيئة املحلية وامــتئنامــها إال بترصــيحمق الهيئة
 مينؤ منعا باتا إطالق األحياء الفطرية املستأنسة إىل الرباري املحلية يف حال وجود زيادة يف اعداد الحيوانات الربية العامنية والتي مل يتم البالغ عنهاوتســـجيلها لدى الجهات املختصـــة بالهيئة مـــوف يتم مصـــادرتها واتخاذ الجراءات
القانونية للشخص املخالف
السامح ملوظفي الجهة املختصة مق دخول املواقؤ واألمالك الخاصة التي تتواجدبها الحيوانات الربية
 الحصول عىل ترصيح الحيازةالفئة املستهدفة

 مواطنني -الرشكات

قنوات طلب الخدمة

املوقؤ اللكرتوين للهيئة

املستندات والوثائق

 -ترصيح امترياد او فاتورة الرشاء

املطلوبة

 ترصيح الحيازة -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب موقؤ الهيئة
 -2درامة وتقييم الطلب

مراحل الخدمة

 -3زيارة ميدانية
 -4تقييم تقرير الزيارة امليدانية للمرشوع
 -5امتالم شهادة الحيازة للاملك الجديد

مخرجات الخدمة

ترصيح نقل حيازة

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

 7أيام عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق واملتطلبات

الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة
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ترصيح الغوص السنوي لألفراد

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

دائرة صون البيئة البحرية  -قسم إدارة املناطق الساحلية
خدمة تقدم بغرض الحصول عىل ترصيح الغوص لألفراد والجهات الحكومية
للمامرمة نشاط الغوص خارج نطاق املحميات الطبيعية ألغراض بحثية أو علمية
 -االلتزام بأح كام الئ حة تنظيم الغوص يف البي ئة البحر ية خارج ن طاق املحم يات

األحكام والرشوط

الطبيعية الصــــادرة بالقرار الوزاري رقم (2009/40م) والتقيد بكافة القوانني واللوائح
املعمول بها
 التقيد باالشرتاطات الفنية للتصاريح الصادرة مق الهيئة -مواطنني

الفئة املستهدفة

 املقيمني -الباحثني

قنوات طلب الخدمة

 -املوقؤ اللكرتوين للهيئة

املستندات والوثائق

 -شهادة الغوص معتمدة

املطلوبة

 صورة شمسية -1تقــديم الطلــب إلكرتوني ـاً عرب موقؤ الهيئــة مؤ إرفــاق جميؤ املســـتنــدات
املطلوبة

مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3اعتامد الطلب
 -4الدفؤ اللكرتوين لرموم الترصيح
 -5امتالم الترصيح

مخرجات الخدمة

بطاقة ترصيح غوص

معدل الوقت
املستغرق لنجاز

يوم واحد عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق واملتطلبات

الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

22 Feb 2022

 25ريال ُعامين
منة قابلة للتجديد
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ترصيح ملامرمة نشاط الغوص للرشكات ومراكز الغوص

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة:
مقدم الخدمة
وصف الخدمة

دائرة صون البيئة البحرية  -قسم إدارة املناطق الساحلية
خدمة تقدم للرشكات ومراكز الغوص الراغبة يف مامرمة نشاط الغوص خارج نطاق
املحميات الطبيعية موا ًء مق خالل تدريب األفراد أو االمتغالل السياحي لنشاط الغوص
 -الئحة تنظيم الغوص يف البيئة البحرية خارج نطاق املحميات الطبيعية الصـــادرة بالقرار

األحكام والرشوط

الوزاري رقم (2009/40م) والتقيد بكافة القوانني واللوائح املعمول بها
 -التقيد باالشرتاطات الفنية للتصاريح الصادرة مق الهيئة

الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة

 الرشكات مراكز الغوص املوقؤ اللكرتوين للهيئة-

موافقات الجهات املعنية (وزارة النقل واالتصــــاالت وتقنية املعلومات  -هئية ا لدفاع
املدين والمعاف)

املستندات والوثائق

-

ملكية املبنى أو عقد اليجار ماري املفعول

املطلوبة

-

أمامء املدربني وشهادات الغوص الخاصة بهم

-

أوراق تسجيل وتأمني مارية املفعول للقوارب املستخدمة ملامرمة نشاط الغوص

-

صور القوارب املستخدم يف نشاط الغوص
 -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب موقؤ الهيئة مؤ إرفاق جميؤ املستندات املطلوبة
 -2درامة وتقييم الطلب

مراحل الخدمة

 -3اعتامد الطلب
 -4الدفؤ اللكرتوين لرموم الترصيح
 -5امتالم الترصيح

مخرجات الخدمة
معدل الوقت املستغرق
لنجاز الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

22 Feb 2022

ترصيح ملامرمة نشاط الغوص للرشكات ومراكز الغوص
يوم واحد عمل يف حالة امتيفاء جميؤ الوثائق واملتطلبات
 200ريال ُعامين
منة قابلة للتجديد
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كتيبات الغوص

امم الخدمة
معرف (رمز)
الخدمة
مقدم الخدمة
وصف الخدمة
األحكام والرشوط
الفئة املستهدفة
قنوات طلب الخدمة
املستندات والوثائق
املطلوبة

دائرة صون البيئة البحرية  -قسم إدارة املناطق الساحلية
خدمة تقدم بغرض الحصول عىل كتيبات الغوص للرشكات ومراكز الغوص
ملامرمة نشاط الغوص خارج نطاق املحميات الطبيعية
 الئحة تنظيم الغوص يف البيئة البحرية خارج نطاق املحميات الطبيعية الصـــادرةبالقرار الوزاري رقم (2009/40م) والتقيد بكافة القوانني واللوائح املعمول بها
الرشكات
املوقؤ اللكرتوين للهيئة
 ال يوجد -1تقديم الطلب إلكرتونيا ً عرب موقؤ الهيئة

مراحل الخدمة

 -2درامة وتقييم الطلب
 -3الدفؤ اللكرتوين لرموم الكتيب
 -4امتالم الكتيب

مخرجات الخدمة
معدل الوقت املستغرق
لنجاز الخدمة
رموم الخدمة
صالحية الخدمة

22 Feb 2022

كتيبات الغوص
 30دقيقة يف حالة امتيفاء املتطلبات
 75ريال ُعامين للكتيب
* يعدل  3رياالت ُعامنية للكوبون الواحد
يوم واحد للكوبون
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