قرار مجلس الوزراء رقم )  ( 30لسنة 2021
شأن رسوم ا دمات ال تقدم ا وزارة التغ اﳌنا والب ئة
مجلس الوزراء:










عد اﻻطﻼع ع الدستور،
وع القانون اﻻتحادي رقم ) (1لسنة  1972شأن اختصاصات الوزارات وصﻼحيات الوزراء ،و عديﻼته،
وع اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم ) (26لسنة  2019شأن اﳌالية العامة،
وع القانون اﻻتحادي رقم ) (9لسنة  2017شأن اﳌستحضرات البيطر ة،
وع قرار مجلس الوزراء رقم ) (22لس ـ ـ ـ ــنة  2003ش ـ ـ ـ ــأن الﻼئحة التنفيذية للقانون اﻻتحادي رقم )(11
لسنة  2002شأن تنظيم ومراقبة اﻻتجار الدو با يوانات والنباتات اﳌ ددة باﻻنقراض،
وع قرار مجلس الوزراء رقم ) (14لسـ ـ ــنة  2014ش ـ ـ ـأن رسـ ـ ــوم ا دمات ال تقدم ا وزارة التغ اﳌنا
والب ئة،
و ً
ناء ع ما عرضه وز ر اﳌالية ،وموافقة مجلس الوزراء،

قـ ـ ـ ّرر:

اﳌادة )(1
التعر فات

ُ
يقض سياق
تطبيق أح ام ذا القرار ،يقصد بال لمات والعبارات التالية اﳌعا ي اﳌب نة قر ن ل م ا ،ما لم ِ
النص غ ذلك:
 :اﻹمارات العر ية اﳌتحدة.
الدولة
 :وزارة التغ اﳌنا والب ئة.
الوزارة
 :وز ر التغ اﳌنا والب ئة.
الوز ر
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اﳌادة )(2
رسوم ا دمات

ستو نظ ا دمات ال تقدم ا الوزارة واﳌو
م ا.

ة ا دول اﳌرفق ذا القرار ،الرسوم اﳌب نة قر ن ل

اﳌادة )(3
اﻹعفاءات

 ُ .1عفى اﳌتعامل ن واﳌ شآت من الغرامات والرسوم اﳌستحقة عل م بمقت
لسنة 2014اﳌشار إليه.
ُ
 .2عفى طلبات مراكز البحوث وا ت ات من رسوم أذون اﻻست اد والتصدير واﻹفراج للعينات اﳌستوردة
لﻸغراض البحثية وال يص اﳌرج  ،كما ُ عفى من رسوم التحاليل ا ية ّ
عينات البحوث واﻹرشاد
الزرا اﳌشار إل ا ذا القرار.
ُ
 .3عفى اﳌشار ع الصغ ة ا اصلة ع دعم ح ومي اتحادي أو مح من رسوم ا دمات اﳌشار إل ا ذا
القرار.

اﳌادة )(4
عديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي عديﻼت ع الرسوم الواردة
التعديل.

قرار مجلس الوزراء رقم ) (14

ً
سواء باﻹضافة أو ا ذف أو
ذا القرار،

أح ام ختامية
اﳌادة )(5

ُ .1ت ّ
حصل الرسوم الواردة ذا القرار بالوسائل ال تقرر ا وزارة اﳌالية.
ً
ً
 .2لغايات اس يفاء الرسوم الواردة ذا القرار ،عت جزء اليوم يوما امﻼ ،وجزء السنة سنة املة،
ً
ً
وكسر الطن طنا امﻼ.
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 .3ستحق رسوم إصدار ال اخيص الواردة
التجديد من اليوم التا ﻻن اء ال خيص.

ذا القرار ،من تار خ تقديم الطلب ،ح ن ستحق رسوم

اﳌادة )(6
اﻹلغاءات

ُيل قرار مجلس الوزراء رقم ) (14لسنة  2014شأن رسوم ا دمات ال تقدم ا وزارة التغ اﳌنا والب ئة،
كما ُيل ل ما يخالف أو يتعارض مع أح ام ذا القرار ،و س ث من ذلك القرارات اﳌنظمة ﻹعفاء اﻹرساليات
الزراعية وا يوانية الواردة إ الدولة من سلطنة عمان من الرسوم.

اﳌادة )(7
القرارات التنفيذية

يصدر الوز ر القرارات الﻼزمة لتنفيذ أح ام ذا القرار.

اﳌادة )(8
شر القرار والعمل به

ً
ُي شر ذا القرار ا ر دة الرسمية ،و ُ َ
عمل به عد  30يوما من تار خ شره.

محمد بن راشد آل مكتوم
رئ س مجلس الوزراء
______________________
صدر عنا:

بتار خ  / 7 :شعبان  1442 /ـ
اﳌوافق  / 21 :مارس 2021 /م
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ا دول اﳌرفق بقرارمجلس الوزراء رقم )  ( 30لسنة 2021
شأن رسوم ا دمات ال تقدم ا وزارة التغ اﳌنا والب ئة
ا دمة

م

الرسم بالدر م

1

طلب إصدار أو تجديد ش ادة

يل مبيد.

 600عن ل سنة

2

طلب إصدار أو تجديد ش ادة

يل سماد أو مص زرا .

 600عن ل سنة

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

طلب اعتماد فرمون أو مادة جاذبة أو طاردة أو مادة مضافة أو مادة
ذات تأث مي اني ي أو ف يا ي ﳌ افحة اﻵفات.
طلب إصدار ش ادة لوكيل الدولة شأن اعتماد أو تجديد اعتماد
أعﻼف حيوانية مصنعة أو إضافات علفية أو مكمﻼت غذائية.
طلب إصدار أو تجديد ش ادة

يل مستحضر بيطري.
يل شركة مصنعة ﳌستحضرات

طلب إصدار أو تجديد ش ادة
بيطر ة.
يل شركة مصنعة ﳌستحضرات بيطر ة أو
طلب عديل بيانات
مصنع مستحضرات بيطر ة أو مستحضر بيطري.
طلب إذن است اد إرسالية مبيدات أو مواد فعالة.
طلب إذن است اد فرمونات ومواد جاذبة وطاردة ومواد مضافة ومواد
ذات التأث اﳌي اني ي أو الف يا ي ﳌ افحة اﻵفات.
طلب إذن است اد إرسالية أسمدة ومص ات زراعية.
ً
طلب تداول أسمدة ومص ات زراعية مصنعة محليا.
طلب إذن است اد إرسالية مواد مست فة لطبقة اﻷوزون.
طلب إذن است اد إرسالية بذور وتقاوي أو نباتات وفسائل وأشتال
خارجية أو نحل العسل أو ائن نافع.
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300
 2,500عن  5سنوات
 5,000عن  5سنوات
1,000
100
100
100
100
500
100
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

طلب إذن است اد إرسالية أعﻼف وأغذية حيوانية.
طلب إذن است اد إرسالية السائل اﳌنوي أو اﻷجنة.
طلب إذن است اد ) قطط – كﻼب(.
طلب إذن است اد خيول للرأس الواحد.
طلب إذن است اد إرسالية حيوانات أو طيور حية .
طلب إصدار ش ادة ساي س لﻼست اد.
طلب إذن است اد بيض التفق س.
طلب إذن است اد إرسالية منتجات أو مخلفات حيوانية.
طلب إصدار إذن است اد إرسالية مستحضرات بيطر ة.
طلب تصر ح إدخال مستحضر بيطري غرض عرضه فعالية داخل
الدولة.
طلب إصدار إذن است اد إرسالية مواد مط رة و يصية ومعدات
وأج زة ومستلزمات بيطر ة ومواد رعاية ا يوان.
طلب إصدار إذن است اد إرسالية مواد أولية بيطر ة.
طلب إصدار إذن است اد إرسالية عينات حيوانية.
طلب إذن عبور حيوانات.
طلب إذن است اد إرسالية أم ات أو يرقات أسماك أو أحياء مائية حية.
طلب إذن است اد إرسالية أدوات ومعدات صيد اﻷحياء البحر ة.
طلب اﻹفراج عن إرسالية مبيدات أو مواد فعالة.
طلب اﻹفراج عن إرسالية فرمونات ومواد جاذبة وطاردة ومواد مضافة
ومواد ذات التأث اﳌي اني ي أو الف يا ي م افحة اﻵفات.
طلب اﻹفراج عن إرسالية أسمدة أو مص ات زراعية.
طلب اﻹفراج عن إرسالية مواد مست فة لطبقة اﻷوزون.
طلب اﻹفراج عن إرسالية بذور وتقاوي أو نباتات وفسائل وأشتال
خارجية أو نحل العسل أو ائن نافع.
طلب اﻹفراج عن إرسالية منتجات زراعية محالة للوزارة.
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100
 200عن ا يوان الواحد
400
100
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100
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500
100
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100
300
100
100
500
500
200
500
500
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36
37
38
39
40
41
42
43

44

45

46

47

150
طلب اﻹفراج عن إرسالية ز ور القطف أو نباتات داخلية واردة للدولة.
500
طلب اﻹفراج عن إرسالية أعﻼف وأغذية حيوانية.
500
طلب اﻹفراج عن إرسالية السائل اﳌنوي أو اﻷجنة.
 500عن الرأس الواحد
طلب اﻹفراج عن الكﻼب.
 250عن الرأس الواحد
طلب اﻹفراج عن القطط اﻷليفة.
 500عن الرأس الواحد
طلب اﻹفراج عن ا يول.
 10عن الرأس الواحد
طلب اﻹفراج عن اﻷغنام واﳌاعز .
 20عن الرأس الواحد
طلب اﻹفراج عن اﻷبقار وا اموس واﻹبل.
) (1در م عن الطائر الواحد
ع أﻻ يقل ا د اﻷد ى
طلب اﻹفراج عن إرسالية طيور الز نة أو الطيور اﻷخرى اﳌدرجة وغ
موع الرسم اﳌستحق ع
اﳌدرجة ضمن اتفاقية ساي س.
اﻹرسالية الواحدة عن
) (200در م
) (60ف ـ ـ ـل ـ ـ ــس ل ـ ـ ــلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص
الواحـ ــد ،ع أﻻ يقـ ــل ا ـ ــد
اﻷد ـ ــى ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ــوع ال ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ـ ــم
طلب اﻹفراج عن إرسالية الصيصان.
اﳌس ـ ـ ـ ــتحق ع اﻹرس ـ ـ ـ ـ ـ ــالي ـ ــة
الواحدة عن ) (200در م
) (25عــن ال ـط ـ ــائــر الــواح ـ ــد،
ع ـ ـ أﻻ ي ـق ـ ــل ا ـ ـ ــد اﻷد ــى
موع الرســم اﳌســتحق ع
طلب اﻹفراج عن النعام.
اﻹرسالية الواحدة عن )(200
در م
طلب اﻹفراج عن ا يوانات اﻷخرى والزواحف اﳌدرجة أو غ اﳌدرجة )(10ع ــن ال ـط ـ ــائ ــر ال ــواح ـ ــد،
ع ـ ـ ـ ـ أن ﻻ ي ـ ـق ـ ــل ال ـ ــرس ـ ـ ـ ـ ـ ــم
تحت اتفاقية ساي س .
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اﳌس ـ ـ ـ ــتحق ع اﻹرس ـ ـ ـ ـ ـ ــالي ـ ــة
الواحدة عن ) (200در م.
48

طلب اﻹفراج عن إرسالية عينات مدرجة تحت اتفاقية ساي س.

49
50
51

طلب اﻹفراج عن الصقر.
طلب اﻹفراج عن إرسالية بيض التفق س.
طلب اﻹفراج عن إرسالية منتجات أو مخلفات حيوانية.
طلب اﻹفراج عن إرسالية مستحضرات بيطر ة ومواد مط رة
و يصية ومعدات وأج زة ومستلزمات بيطر ة ومواد رعاية ا يوان
واردة.
طلب اﻹفراج عن إرسالية مواد أولية بيطر ة.
طلب اﻹفراج عن إرسالية عينات حيوانية دف التحليل.
طلب اﻹفراج عن إرسالية أم ات أو يرقات أسماك أو أحياء مائية حية.
طلب اﻹفراج عن إرسالية أدوات ومعدات صيد اﻷحياء البحر ة.
طلب اصدار ش ادة ساي س ﻻست اد أو تصدير أو إعادة تصدير
الصقور.
طلب إذن تصدير أو إعادة تصدير إرسالية مبيدات.
طلب إذن تصدير أو إعادة تصدير إرسالية أسمدة أو مص ات
زراعية.
طلب إذن تصدير إرسالية نفايات خطرة.
طلب إذن إعادة تصدير إرسالية مواد مست فة لطبقة اﻷوزون.
طلب إذن إعادة تصدير أعﻼف نباتية.
طلب إذن تصدير عينات حيوانية.
طلب إذن تصدير أو اعادة تصدير إرسالية أحياء مائية محلية أو غ
محلية.

52
53
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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100
 300ل ل طن
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

طلب إصدار ش ادة ساي س للتصدير أو إعادة التصدير.
طلب إصدار ش ادة ية بيطر ة.
طلب إصدار ش ادة ية بيطر ة ﻹرسالية حيوانية بما ﻻ يجاوز )(2
حيوان ﻷغراض صية )أغنام  /جمال  /أبقار  /حيوان رفقة (
طلب إصدار ش ادة ية بيطر ة لتصدير ا يول.
طلب إصدار ش ادة ة نباتية.
طلب إصدار أو تجديد سنوي ل اخيص )موافقات( مزاولة اﻷ شطة
الزراعية ل ل شاط
طلب إصدار أو تجديد سنوي ل خيص )موافقة( إ شاء مشتل زرا .
طلب إصدار أو تجديد ش ادة اعتماد سنوي لوحدة معاملة أخشاب
التعبئة.
طلب اعتماد أو تجديد اعتماد سنوي ﳌ شأة )مصنع( ﻹنتاج وتداول
أسمدة ومص ات زراعية.
طلب إصدار أو تجديد سنوي ل خيص مزاولة م نة م ندس زرا
واﳌ ن اﳌرتبطة باﻷ شطة الزراعية.
طلب إصدار أو تجديد سنوي ل اخيص)موافقات( مزاولة اﻷ شطة
ا يوانية والبيطر ة ل ل شاط.
طلب اعتماد أو تجديد سنوي ل خيص )موافقة( ﳌراكز إيواء ا يوانات
وحدائق ا يوانات ومراكز إكثار ا يوانات ا اصة
طلب إصدار أو تجديد سنوي ل خيص )موافقة( لفتح مصنع
مستحضر بيطري )دوا ي أو غ دوا ي(
طلب إصدار أو تجديد سنوي ل خيص )موافقة( ﻹ شاء مزرعة انتاج
حيوا ي.
طلب إصدار أو تجديد سنوي ل خيص مزاولة اﳌ نة لﻸطباء البيطر ن
واﳌ ن البيطر ة اﳌعاونة.
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80

طلب إصدار أو تجديد سنوي ل اخيص )موافقات( مزاولة أ شطة
متعلقة بقطاع اﻷحياء اﳌائية ل ل شاط.
طلب إصدار أو تجديد سنوي ل خيص تصدير أو إعادة تصدير
منتجات أحياء مائية.
طلب إصدار أو تجديد سنوي ل خيص )موافقة( إ شاء مزرعة إنتاج
أحياء مائية.
طلب ش ادة بيع حر ﳌستحضر بيطري.
طلب إصدار أو تجديد ش ادة التص يع ا يد للمستحضرات البيطر ة
.GMP
طلب إصدار ش ادة ﳌن مه اﻷمر طبقا ﻷح ام القانون اﻻتحادي رقم
) (11لسنة  2002شأن تنظيم ومراقبة اﻻتجار الدو با يوانات
والنباتات اﳌ ددة باﻻنقراض.
طلب إصدار جواز سفر للصقر .
طلب تحليل أو إعادة تحليل عينة مبيد ل ل شغيلة.
طلب تحليل أو إعادة تحليل عينة أسمدة أو مص ات زراعية ل ل
شغيلة.
طلب تحليل عينة مياه أو تر ة أو نبات.
طلب إجراء تحليل متبقيات مبيدات منتجات ا ضار والفواكه
ا لية للعينة.
طلب إجراء تحليل متبقيات مبيدات منتجات ا ضار والفواكه
ﻹعادة التصدير للعينة.

92

طلب تحليل أو إعادة تحليل مستحضر بيطري.

81
82
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84
85
86
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88
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