مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 77/82
فـي �ش�أن ا�ستخدام املواد املتفجرة وتداولها فـي ال�سلطنة
		
نحن قابو�س بن �سعيد

�سلطان عمان

بعد االطالع على قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ل�سنة  1975وتعديالته ،
وعلى القانون اجلزائي العماين ال�صادر باملر�سوم رقم  7ل�سنة ، 1974
وعلى قانون ال�شرطة رقم  5ل�سنة ، 1973
ورعاية لأمن املواطنني وال�سالمة العامة ،
ونظرا ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة ( ) 1
ت�سري �أحكام هذا القانون على كل من ي�ستخدم ب�أية �صورة موادا متفجرة �أو يتعامل فيها
�أو يحوزها وين�سحب ذلك ب�صفة خا�صة على �شركات املتاجرة واملقاوالت ووكاالت اال�سترياد
�أو التوريد والأفراد واجلماعات التي تزاول �أعماال تتعلق باملواد املتفجرة .
والت�سري �أحكام هذا القانون على قوات ال�سلطان امل�سلحة ب�أق�سامها الربية واجلوية
والبحرية فيما يتعلق بالذخرية الع�سكرية واملتفجرات التي جتهز بها تلك القوات .
املـــادة ( ) 2
يحظــر علــى كــل مــن تنطب ــق علي ــه �أحكـ ــام ه ــذا القان ــون �أن ي�ست ــورد � ،أو يخت ــزن �أو ينق ــل ،
�أو ي�شرتي � ،أو يبيع � ،أو يعدم �أو يتخلى ب�أية طريقة عن � ،أو ي�ستعمل ب�أية �صورة كانت �أي
مادة من املواد املتفجرة دون احل�صول على ترخي�ص م�سبق بذلك من مفت�ش عام ال�شرطة
واجلمارك .
وي�صدر مفت�ش عام ال�شرطة واجلمارك الالئحة التنفيذية لهذا القانون مت�ضمنة �شروط
منح الت�صاريح املختلفة امل�شار �إليها فـي املواد التالية وطريقة تقدمي الطلبات للح�صول
عليها وحتديد الر�سوم املقررة لها .
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املـــادة ( ) 3
تعترب مادة متفجرة فـي تطبيق �أحكام هذا القانون املتفجرات التالية :
CORDTEX
كوردتك�س
GEOFLEX
جيو فلك�س
DETONATORS
ديتو نادور�س
�أمونيوم نيرتات AMONIUM NITRATE
جميع املتفجرات التي تعتمد فـي تركيبها على مادة النرتوجلي�سرين
NITRO GLYCRINE

والتي ميكن �إجمالها فـي املواد الآتية :
DYNAMITE
الديناميت
جيالتني الديناميت GELATINE DYNAMITE
اجليالتني املتفجر BLASTING CELATINE
GLEGNITE
جليجنايت
�سيزمك جيالتني SEISMIC GELATINE
جيالتني دينامك�س GELATINE DYNAMEX
SUBAQ
�سوباك
وغري ذلك من املواد املماثلة والتي يقرر مفت�ش عام ال�شرطة واجلمارك �إ�ضافتها لهذا
البيان من �آن لآخر .
املـــادة ( ) 4
ملفت�ش عام ال�شرطة واجلمارك �أن ي�صدر قرارا ب�إن�شاء خمزن مركزي للمتفجرات مع �إعداد
الئحة خا�صة بطريقة ت�شغيل هذا املخزن و�إدارته .
املـــادة ( ) 5
لكل من رجال ال�شرطة من رتبة (مراقب) �أو ما يعلوها �أو �أي رجل �شرطة يتوىل رئا�سة
ق�سم لل�شرطة �أن يدخل �أي خمزن للمتفجرات ويقوم بتفتي�شه للتحقق من اتباع �أحكام هذا
القانون والئحته التنفيذية وكافة تعليمات ال�شرطة املخولة لها مبقت�ضى هذا القانون .
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وعلى كل �صاحب خمزن �أو من ميثله �أن يقدم لرجل ال�شرطة عند طلبه �سجل املخزن
امل�شار �إليه .
ويعترب خمالفا كل من يعمد �إىل منع �أو تعطيل رجل ال�شرطة �أو يحول بينه وبني دخول
�أي مبنى �أو مكان حلفظ املتفجرات داخل نطاق املخزن �أو ميتنع عن تقدمي �أي م�ستند
يطلب �إليه تقدميه .
ولرجل ال�شرطة فـي حالة منعه �أو تعطيله عن �أداء واجبه �أن يلج�أ �إىل ا�ستعمال القوة
بالقدر الالزم لدخول �أماكن احلفظ �أو �أي مبنى كان و�إجراء البحث عن �أي م�ستند يرى
�ضرورته .
املـــادة ( ) 6
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القانون �أو الئحته التنفيذية بغرامة ال تتجاوز ثالثة
الآف ريال عماين وال�سجن مدة ال تتجاوز ثالث �سنوات �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني
وت�ضاعف العقوبة فـي حالة العود  .وفـي جميع الأحوال ت�صادر املتفجرات مو�ضوع املخالفة .
ويجوز للمفت�ش العام �أن يقرر �سحب �أي ترخي�ص يكون لدى املخالف �أو من ميثله  .وكل
ذلك دون �إخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر .
املـــادة ( ) 7
على جميع اجلهات الر�سمية اتخاذ ما يلزم لتطبيق هذا القانون .
املـــادة ( ) 8
ين�شر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  16 :من حمــــرم �سنة 1398هـ
املـوافــــق  27 :من دي�سمرب �سنة 1977م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطـان عـمـــان
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