
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

ديــوان البــالط ال�سلطانــي 
اأمــر حملــي

 رقم 2017/1 

مــان  أ بتحديــد الر�ســو وا
سحـــار ـــا بلديـــة  �سل سمانــات املاليــة التي  والتاأمينات وال

ا�ستنـادا اإلـى القانـون اخلـا�ص بالنظـام املالــي لديــوان البــال ال�سلطانــي ال�ســادر باملر�ســوم 

ال�سلطاين رقم 91/128 ,

واإ القانون اخلا�ص بتنظيم بلدية �سحار ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97/9 , 
واإ الأمر املحلي رقم 2004/3 ب�ساأن الر�سوم املحلية بولية �سحار  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة  
تـقـــرر

أولـــــ املــادة ا
حتدد الر�سوم التي حت�سلها بلدية �سحار وفقا للمالحق  1-10  املرفقة .

انيــــة املــادة ال
حتدد التاأمينات وال�سمانات املالية وفقا للملحق رقم  11  املرفق .

ــــة الـ املــادة ال
يحـــــدد ثمـــن ال�ستمارات وفقـــا للملحــــق رقم  12  املرفــق .

املــادة الرابعــة
مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ص عليها قانون اخر  تفر�ص على من يتخلف عــن �ســداد 
ــة  رامة تاأخري بواقــع  10  ع�ســـرة فــي املا الر�ســوم امل�ستحقـــة وفقــا لهذا الأمر املحلي 
�سهريــا مـــن قيمـــة الر�ســـم امل�ستحــــق  حت�ســب بعــد م�سي  30  ثالثني يوما من تاري 
ال�ستحقا  وت�ساعف الغرامة عن كل �سهر ت�ستمر فـيه املخالفة  على األ يزيد جمموعها 

على قيمة الر�سم امل�ستحق وفقا لأحكام هذا الأمر .
ام�ســــة املــادة ا

يلغى الأمر املحلي رقم 2004/3 امل�سار اإليه  كما يلغى كل ما يخالف هذا الأمر  اأو يتعار�ص 
مع اأحكامه .

املــادة ال�ساد�ســــــة
ريدة الر�سمية  ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير 2018م . ين�سر هذا الأمر فـي ا

انــي 1439هـ ـي   5  م ربيـ ال سـدر 
ـــــ  25 م دي�سمبـــــــــر 2017 املوا

خالد ب هال ب �سعود البو�سعيد
وزيــــــــــــر ديـــــــــــوان البـــــــــــال ال�سلطانـــــــي
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امللحــ رقــم  1 (

نيـة والتجاريـة أن�سطـة امل الر�سـو البلديـة علـ ا

أ�سما  التجارية  سيد ا ة و را راعة وا 1  اأن�سطة ال

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

1
زراعة احلبوب  با�ستثناء الأرز   

واملحا�سيل البقولية والبذور الزيتية
100

100زراعة الأرز2

ذور والدرنات3 100زراعة اخل�سراوات والبطيخيات وا

100زراعة ق�سب ال�سكر4

5000زراعة التب5

100زراعة حما�سيل الأليا6

مة7 ري الدا 100زراعة املحا�سيل الأخرى 

100زراعة الأعناب8

100زراعة الفواكه املدارية و�سبه املدارية9

100زراعة احلم�سيات  املوالح 10

100زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة11
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وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

وزيات12 100زراعة اأ�سجار و�سجريات الفواكه الأخرى وا

100زراعة الثمار الزيتية13

100زراعة حما�سيل امل�سروبات14

15
زراعة التوابل واملحا�سيل العطرية 

وحما�سيل العقاقري واملحا�سيل ال�سيدلنية
100

مة الأخرى16 100زراعة املحا�سيل الدا

100زراعة الأحراج واأن�سطة احلراجة الأخرى17

100الزراعة املختلطة18

100تربية اخليول واحليوانات اخليلية الأخرى19

ملية20 مال واحليوانات ا 100تربية ا

100تربية ال�ساأن واملاعز21

1000تربية الدواجن  ال�سركات الكبرية 22

23
تربية الدواجن 

 الأفراد واملو�س�سات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة 
100

100تربية احليوانات الأخرى24

1( : 1 - اأن�سطة الزراعة واحلراجة و�سيد الأ�سماك  التجارية  تاب امللح رقم 
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وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

امو�ص25 1000تربية املا�سية وا

يات البحرية26 150تربية املا

يات فـي املياه العذبة27 150تربية املا

ة الدواجن والأرانب والطيور28 50ذبح وتهي

ة البذور للتكاثر29 100معا

100خدمات الدعم للحراجة30

50اإكثار النباتات  امل�ساتل 31

100قطع الأخ�ساب32

ري اخل�سبية33 100جمع منتجات الأحراج 

100ال�سيد والقن�ص واأن�سطة اخلدمات املت�سلة34

1000�سيد الأ�سماك البحرية  ال�سركات 35

250�سيد اأ�سماك املياه العذبة36

100اأن�سطة حما�سيل بعد احل�ساد37

100اأن�سطة الدعم لالإنتاج احليواين38

100اأن�سطة الدعم لإنتاج املحا�سيل39

40
ق النباتات اأن�سطة حدا

ق احليوانات واملحميات الطبيعية  وحدا
250

1( : 1 - اأن�سطة الزراعة واحلراجة و�سيد الأ�سماك  التجارية  تاب امللح رقم 
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ر ال املحا 2  اأن�سطة التعدي وا�ست

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

1500ا�ستخراج النفط اخلام1

1500ا�ستخراج الغاز الطبيعي2

1500ا�ستخراج اخلث3

100ا�ستخراج امللح4

1500تعدين ركازات احلديد5

ري احلديدية الأخرى6 1500تعدين ركازات الفلزات 

1500تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم7

1500تعدين الفحم القا�سي  الأنفراثي 8

1500تعدين الليغني9

ية ومعادن الأ�سمدة10 1500تعدين املعادن الكيميا

1500ا�ستغالل املحاجر ل�ستخراج الأحجار والرمال والطفل11

1500اأن�سطة التعدين وا�ستغالل املحاجر12

1500اأن�سطة الدعم ل�ستخراج النفط والغاز الطبيعي13

1500اأن�سطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين وا�ستغالل املحاجر14
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3  ال�سناعــــــات التحويليـــــــــة

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ة حلوم املوا�سي 1 250ت�سغيل امل�سال  ذبح وتهي

250تربيد وجتميد اللحوم2

100تربيد وجتميد الفواكه واخل�سراوات3

250جتهيز وحف ال�سمك والق�سريات والرخويات4

5
جتهيز وحف الأ�سماك 

ية على ال�سفن املتخ�س�سة والأحياء املا
250

500جتهيز وحف الفاكهة واخل�سراوات6

500جتهيز وحف اللحوم7

ة احلليب والل الطازج8 100جتهيز وب�سرتة وتعب

250حت�سري اأو تعليب اأو حف الفواكه وع�سريها9

10
حت�سري اأو تعليب اأو حف اخل�سراوات

 الطازجة اأو املطبوخة وع�سريها
250

ة املك�سرات باأنواعها11 150حف وحتمي�ص وتعب

ة التمور والعنب والتني و�سنع منتجاتها12 150جتفـيف وتعب

ة الزيوت والدهون النباتية بعد تكريرها13 1000تعب

14
ة احلبوب طحن وتعب

  قمح  ذرة  �سعري  ال�سركات
1500
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وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

15
ة احلبوب  طحن وتعب

 قمح  ذرة  �سعري  املحالت
100

50بز يدوي  تنور 16

250اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع منتجات املخابز17

ل ال18 ته و�سنع بدا 500حتمي�ص ال اأو طحنه اأو تعب

1500�سنع منتجات طواحني احلبوب  �سركات 19

150�سنع منتجات طواحني احلبوب  حمالت 20

500تكرير وطحن ملح الطعام21

1000�سنع منتجات الألبان22

1000�سنع الن�سا ومنتجات الن�سا23

250�سنع منتجات املخابز  ا 24

ن�سف ا 25 150�سنع منتجات املخابز 

يدوي 26 50�سنع منتجات املخابز 

ق املعجنات النية27 150�سنع خبز الأكالت التقليدية ورقا

28
ق الذرة �سنع املنتجات اخلفـيفة مثل  رقا

ري معد باخلبز  وكعك دقيق الذرة  التورتيال  
250

250�سنع احللويات العربية  ت�سمل املعمول وخالفه 29

1( : 3 - ال�سناعات التحويلية تاب امللح رقم 
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وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ق البطاط�ص30 1000�سنع رقا

250�سنع املتاي31

1000�سنع احلليب املجفف  البودرة  واملكثف32

1000�سنع ال�سكر33

1000�سنع الكاكاو وال�سوكولتة واحللويات ال�سكرية34

150�سنع احللوى العمانية35

36
ط املعكرونة والك�سك�سي واملنتجات  �سنع املعكرونة و�سرا

الن�سوية املماثلة
1000

ري املطبوخة37 ن املح�سوة املطبوخة اأو  200�سنع العجا

150�سنع وجبات واأطبا جاهزة38

ذية الأخرى39 1000�سنع منتجات الأ

500�سنع املثلجات  الي�ص كر 40

1000�سنع الزيوت والدهون النباتية واحليوانية41

42
ية  �سنع خال�سات ومك�سبات الطعم للمواد الغذا

وامل�سروبات  ماء الورد  الفانيال 
500

ة البهارات والتوابل43 250طحن وتعب

1000�سنع الأعال احليوانية املح�سرة44

1( : 3 - ال�سناعات التحويلية تاب امللح رقم 
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وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

45
ري الكحولية  �سنع امل�سروبات 

 اإنتاج املياه املعدنية واملياه الأخرى املعباأة فـي زجاجات
1000

5000�سنع منتجات التب46

زل األيا املن�سوجات47 250حت�سري و

500زل وحت�سري اخليو ال�سناعية كالنايلون والديلون48

500ن�سج املن�سوجات49

ام جتهيز املن�سوجات50 250اإ

500تبيي�ص و�سب وطبع الأليا الن�سيجية51

52

طية  ق�ص وتف�سيل املفرو�سات والأ�سنا املح�سوة والأ

د  املفار�ص   املنزلية مثل  املالءات  اأكيا�ص الو�سا

د  واأكيا�ص النوم للرحالت واأنواع  الأحلفة  الو�سا

البيا�سات الأخرى

500

ر53 75ق�ص وتف�سيل ال�ستا

54
طية  ق�ص وتف�سيل اخليام والأ�سرعة وال�سالت واأ

ال�سيارات والأثا واللت  �سركات 
1000

55
طية  ق�ص وتف�سيل اخليام والأ�سرعة وال�سالت واأ

ع  حمالت  ال�سيارات والأثا واللت والب�سا
75

اكار56 75التطريز اليدوي وا

1( : 3 - ال�سناعات التحويلية تاب امللح رقم 
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وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

57
تف�سيل وخياطة وحياكة املالب�ص الرجالية العربية

  حمالت تف�سيل خياطة املالب�ص الرجالية 
75

ري العربية58 75تف�سيل وخياطة وحياكة املالب�ص الرجالية 

ري العربية59 ية العربية و 75تف�سيل وخياطة املالب�ص الن�سا

75تف�سيل وخياطة املالب�ص الريا�سية60

500تف�سيل وخياطة املالب�ص الع�سكرية61

1000�سنع وتف�سيل مالب�ص الرجال والن�ساء والأطفال الأخرى62

100�سنع وتف�سيل الكمة العمانية63

ية64 75تف�سيل وخياطة العبايات الن�سا

65
ب الأمتعة  �سنع حقا

ب اليد وما �سابهها  وال�سروج والأعنة وحقا
1000

1000�سنع الأحذية  امل�سانع 66

50�سنع الأحذية  املحالت 67

ارة 68 150�سنع منتجات خ�سبية متنوعة  ور�ص 

69
اثيل وحتف �سغرية واأطر الرباويز  �سنع 

و�سناديق جموهرات وعلب حتف من اخل�سب 
200

70
�سنع خام الور الذي ت�سنع منه الفو 

واملناديل وور الوجه و�سنع ور اللف والتغليف
500

1( : 3 - ال�سناعات التحويلية تاب امللح رقم 
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وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

71
�سنع الور املموج والور املقوى 

والأوعية امل�سنوعة من الور والور املقوى
500

72
�سنع علب كرتون  �سناديق  �سنط مطوية

وج  ري   اأو مفردة من الور اأو من الور املقوى  
500

73
�سنع اأوعية التغليف الأخرى 

لفة الأ�سطوانات   علب حف امللفات  اأ
500

74

�سنع الور املقوى متعدد الطبقات  الكرتون  
و�سنع الور املقوى امل�سغو امل�ستخدم
 فـي البناء والت�سييد والأعمال الأخرى

500

500�سنع اأ�سنا اأخرى من الور والور املقوى75

76
�سنع احل�سو من املواد الن�سيجية مثل  

ات ال�سحية  �سدادات قطنية لوقف النزيف احلفا
500

77
�سنع الدفاتر والكرا�سات املدر�سية  والأ�سنا املكتبية 

واملدر�سية والتجارية الأخرى الورقية
500

78
را�ص املنزلية  �سنع منتجات ورقية لالأ

مثل الأطبا والأكواب وال�سواين
500

79
�سنع ور الزينة والور ال�سناعي 

دران والتف�سيل  وور ا
500

500طباعة الألبومات اخلا�سة بال�سور والدفاتر التجارية80

1( : 3 - ال�سناعات التحويلية تاب امللح رقم 
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وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

81

�سنع ور الكتابة والر�سم والطباعة 
والور ال�سفا وامل�سقول والور امل�سم 

اهز لال�ستعمال والأنواع الأخرى اأو الال�سق ا
500

500الطباعة82

83

الطباعة با�ستخدام اللت النا�سخة 
واحلا�سب ال واللت املكتبية الأخرى مثل  

نا�سخات ال�سور اأو النا�سخات احلرارية
50

75الطباعة الرقمية84

250اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالطباعة85

75جتليد الكتب وامل�ستندات86

75جتهيز واإعداد حرو الطباعة87

ط الإعالم امل�سجلة88 75ا�ستن�سا و�سا

اهزة 89 75ا�ستن�سا برامج احلا�سب ال ا

500�سنع منتجات اأفران الكوك90

1500�سنع املنتجات النفطية املكررة91

1500م�سافـي النفط وم�ستقاته92

93
لة �سنع اأنواع الوقود ال�سا

  البنزين  الكريو�سني  الديزل 
1500

1( : 3 - ال�سناعات التحويلية تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ية الأ�سا�سية94 1000�سنع املواد الكيميا

1000�سنع الأ�سمدة واملركبات الأزوتية95

ن واملطا الرتكيبي فـي اأ�سكالها الأولية96 1000�سنع اللدا

97
�سنع مبيدات الفات 

ية الزراعية الأخرى واملنتجات الكيميا
1000

98
�سنع الدهانات والورني�سات والطالءات املماثلة 

 واأحبار الطباعة واملعاجني امل�ستكية
1000

99
�سنع ال�سابون واملنظفات  وم�ستح�سرات التنظيف 

والتلميع  والعطور وم�ستح�سرات التجميل
1000

250�سنع وجتهيز البخور100

ية الأخرى 101 1000�سنع املنتجات الكيميا

1000�سنع الأليا ال�سطناعية102

103
�سنع املواد ال�سيدلنية 

ية والنباتية ية الكيميا واملنتجات الدوا
1000

104
�سنع الإطارات والأنابيب املطاطية  وجتديد الأ�سطح 

ها اخلارجية لالإطارات املطاطية واإعادة بنا
1000

ية امل�ستعملة105 500ا�ستبدال الأ�سطح اخلارجية لالإطارات الهوا

1( : 3 - ال�سناعات التحويلية تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

1000�سنع املنتجات املطاطية الأخرى106

نية107 1000�سنع املنتجات اللدا

108
ح   ن مثل  األواح  �سرا �سنع منتجات من اللدا
ح  اأ�سرطة  موا�سري وخراطيم ولوازمها  �سفا

500

1000�سنع الزجاج واملنتجات الزجاجية109

1000�سنع املنتجات املعدنية الالفلزية الأخرى 110

1000�سنع املنتجات احلرارية111

ية112 1000�سنع املنتجات الطفلية الإن�سا

1500�سنع الأ�سمن بكافة اأنواعه113

1000�سنع املنتجات الأخرى من البور�سلني واخلز114

�ص115 ري وا 1000�سنع الأ�سمن وا

�ص116 1500�سنع اأ�سنا من اخلر�سانة والأ�سمن وا

1500قطع وت�سكيل و�سقل الأحجار117

1000�سنع احلديد القاعدي وال�سلب118

ري احلديدية القاعدية119 1500�سنع الفلزات الثمينة و

1500�سبك احلديد وال�سلب120

1( : 3 - ال�سناعات التحويلية تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ري احلديدية121 500�سبك املعادن 

122
ري احلديدية مثل  الأملنيوم والزنك  �سبك املعادن 

والنحا�ص  منتجات تامة ون�سف تامة ال�سنع 
1500

ية123 1500�سنع املنتجات املعدنية الإن�سا

124

�سنع وتركيب املنتجات املعدنية امل�سنوعة من اأجزاء 
فـي الوحدة ذاتها وامل�ستخدمة فـي البناء والت�سييد مثل  
النوافذ والأبواب وال�سال واملظالت واأ�سغال معدنية 

ور�ص احلدادة  اثلة 

150

150ور�ص الأملنيوم125

1500�سنع ال�سهاريج واخلزانات والأوعية من املعادن126

127
�سنع مولدات البخار  با�ستثناء مراجل 

ة املركزية باملياه ال�ساخنة التدف
1500

ر128 1500�سنع الأ�سلحة والذخا

129
ت�سكيل املعادن بالطر والكب�ص وال�سبك والدلفنة  

ميتالورجيا امل�ساحيق
1000

ة باللت130 ة وطلي املعادن  املعا 250معا

131
�سنع اأدوات القطع والعدد اليدوية 

والأدوات املعدنية العامة
1000

1( : 3 - ال�سناعات التحويلية تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

50ن�س املفاتيح132

ر املماثلة133 نبيات والأ�سلحة والذخا 250ال�سيو وا

75�سنع اخلناجر العمانية134

1500�سنع منتجات املعادن امل�سكلة الأخرى 135

1500�سنع املكونات واللوحات الإلكرتونية136

1500�سنع احلوا�سيب واملعدات امللحقة137

1500�سنع معدات الت�سالت138

1500�سنع الإلكرتونيات ال�ستهالكية139

1500�سنع معدات القيا�ص والختبار واملالحة والتحكم140

1500�سنع ال�ساعات باأنواعها  واليات حتديد التوقيتات 141

142
�سنع معدات الت�سعيع

ية الطبية والعالجية  واملعدات الكهربا
1500

رافـي143 1500�سنع الأدوات الب�سرية ومعدات الت�سوير الفوتو

ط املغناطي�سية والب�سرية144 1500�سنع الو�سا

145
ية  �سنع املحركات واملولدات واملحولت الكهربا

واأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فـيها
1500

1( : 3 - ال�سناعات التحويلية تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

1500�سنع البطاريات واملراكم146

1500�سنع كابالت الأليا الب�سرية147

148
ية  �سنع الأ�سالك والكابالت الكهربا

والإلكرتونية الأخرى
1500

1500�سنع اأجهزة الأ�سالك149

ية150 1500�سنع معدات الإ�ساءة الكهربا

ية املنزلية151 1500�سنع الأجهزة الكهربا

ية الأخرى152 1500�سنع املعدات الكهربا

153
�سنع املحركات والتوربينات  با�ستثناء

رات وال�سيارات والدراجات النارية  حمركات الطا
1500

ع154 1500�سنع معدات تعمل بطاقة املوا

155
ط  �سنع امل�سخات وال�سوا

وال�سنابري وال�سمامات الأخرى
1500

156
�سنع املحامل والرتو�ص 

وعنا�سر اأجهزة التع�سيق ونقل احلركة
1500

1500�سنع الأفران واأفران ال�سهر ومواقد اأفران ال�سهر157

1( : 3 - ال�سناعات التحويلية تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

1500�سنع معدات الرفع واملناولة158

159
�سنع اللت واملعدات املكتبية 

 با�ستثناء احلوا�سيب واملعدات امللحقة بها 
1500

1000�سنع العدد اليدوية التي تعمل بالطاقة160

را�ص161 1500�سنع اللت الأخرى متعددة الأ

1500�سنع اللت الزراعية والت احلراجة162

1500�سنع الت ت�سكيل املعادن والعدد اللية163

1500�سنع الت ت�ستعمل فـي امليتالورجيا164

1500�سنع الت لعمليات التعدين وا�ستغالل املحاجر والت�سييد165

ذية وامل�سروبات والتب166 1500�سنع الت جتهيز الأ

لود167 1500�سنع الت اإنتاج املن�سوجات وامللبو�سات وا

را�ص خا�سة168 1500�سنع الت اأخرى لأ

1500�سنع املركبات ذات املحركات169

170

�سنع الهياكل  اأعمال جتهيز العربات  

للمركبات ذات املحركات  �سنع املركبات املقطورة 

واملركبات ن�سف املقطورة

1500

1( : 3 - ال�سناعات التحويلية تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

171
�سنع اأجزاء وتوابع 

وحمركات املركبات ذات املحركات
1500

مة172 1500بناء ال�سفن واملن�سات العا

1500بناء قوارب النزهة والريا�سة173

1500�سنع قاطرات  جرارات  وعربات ال�سكك احلديدية174

ية واللت املت�سلة بها175 وية والف�سا 1500�سنع املركبات ا

1500�سنع مركبات القتال الع�سكرية176

1500�سنع الدراجات النارية177

1500�سنع الدراجات العادية والكرا�سي املتحركة178

1500�سنع معدات النقل الأخرى179

1000�سنع الأثا180

181
تنجيد الأثا مثل 

ية   املراتب  املجال�ص العربية  املجال�ص الأفر
75

1000�سنع املجوهرات والأ�سنا املت�سلة182

1000�سنع املجوهرات املقلدة والأ�سنا املت�سلة183

1( : 3 - ال�سناعات التحويلية تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

1500�سنع اللت املو�سيقية184

1500�سنع اأدوات الريا�سة185

1500�سنع الألعاب واللعب186

187
�سنع الأدوات وامل�ستلزمات الطبية

 التي ت�ستخدم فـي عالج الأ�سنان
1500

1500�سنع منتجات اأخرى 188

250اإ�سالح منتجات املعادن امل�سكلة189

100اإ�سالح اللت190

75اإ�سالح املعدات الإلكرتونية والب�سرية191

ية192 75اإ�سالح املعدات الكهربا

75اإ�سالح و�سيانة �ساحنات البطاريات193

194
اإ�سالح معدات النقل

 با�ستثناء املركبات ذات املحركات
150

150اإ�سالح املعدات الأخرى195

150تركيب اللت واملعدات ال�سناعية196

1( : 3 - ال�سناعات التحويلية تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وا يي ال ار وت از والب ربا وال 4  اإمدادات ال

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ية ونقلها وتوزيعها1 1500توليد الطاقة الكهربا

1000تو�سيل الوقود البخاري وتكييف الهواء2

3
توزيع اأنواع الوقود الغازية 

ي�سية  املوا�سري(  عن طريق �سبكة اأنابيب ر
250

4
از ال�ست�سباح  وتوزيع اأنواع الوقود الغازية  �سنع 

ي�سية عن طريق اأنابيب ر
1000

ريها - للتربيد مثال5 ية و را�ص الغذا 150�سنع الثلج لالأ

ـا 5  اإمـدادات امليـا  واأن�سطـة ال�سـر ال�سحـي واإدارة النفايـات ومعاجلت

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

تها وتو�سيلها1 500جتميع املياه ومعا

50حتلية املياه2
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

50نقل وبيع مياه ال�سرب3

500ال�سر ال�سحي4

ري اخلطرة5 100جمع النفايات 

500جمع النفايات اخلطرة6

100التخل�ص من املخلفات ال�سناعية اخلطرة7

ري اخلطرة وت�سريفها8 ة النفايات  500معا

ة النفايات اخلطرة وت�سريفها9 1000معا

1000ا�سرتجاع املواد10

11
ة النفايات واخلردة الفلزية واأ�سنا  جتهيز ومعا

املعادن ل�ستخدامها كمواد اأولية
150

12
اأن�سطة اأخرى لإعادة

 دوران النفايات واخلردة الفلزية  املعدنية 
150

13
ة النفايات واخلردة الالفلزية  جتهيز ومعا

ري املعدنية  واأ�سنافها ل�ستخدامها كمواد اأولية  
150

ة وخدمات اإدارة النفايات الأخرى14 150اأن�سطة املعا

تها 1( : 5 - اإمدادات املياه  واأن�سطـــة ال�سر ال�سحـي واإدارة النفايات ومعا تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

6  الت�سييـــــد

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

1
مقاولت البناء  ال�سركات العاملية وما فـي حكمها  

ري ال�سكنية   اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية و
300

300الدرجة املمتازة2

250الدرجة الأو3

150الدرجة الثانية4

100الدرجة الثالثة والرابعة5

500ت�سييد الطر وال�سكك احلديدية6

7
مقاولت اإن�ساء الطر 

�سور والأنفا   ت�سمل ال�سوارع وا
500

500اإن�ساء واإ�سالح املطارات واملراف8

500ت�سييد امل�ساريع اخلا�سة باملنافع9

10
اأعمال الت�سييد املتعلقة 

�ساريع الهند�سة املدنية الأخرى
500

250اأن�سطة الت�سييد املتخ�س�سة الأخرى11

100الهــــدم12

100حت�سري املوقع13

100اأعمال احلفر وردم الأرا�سي وت�سويتها14

100تنظيف وت�سوية املوقع15
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ية16 75الرتكيبات الكهربا

ة وتكييف الهواء17 75اأعمال ال�سمكرة والتدف

ية اأخرى18 75تركيبات اإن�سا

75اإكمال املباين وت�سطيبها19

75تاأجري الرافعات التي ي�سغلها عامل20

75تاأجري الت ومعدات الت�سييد الأخرى التي ي�سغلها عامل21

ات النارية ات والدرا ات املحر ـبات  سال املر ة  اإ 7  جتارة اجلملة والتج

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ديدة  وكيل معتمد 1 1500بيع املركبات ذات املحركات ا

ديدة  معر�ص 2 250بيع املركبات ذات املحركات ا

150بيع املركبات ذات املحركات امل�ستعملة3

4
بيع املركبات ذات املحركات الأخرى 

 ت�سمل الأونا�ص والرافعات و�سيارات الإ�سعا 
1500

150اإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات5

1( : 6 - الت�سييـــــد تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت
100اإ�سالح ميكانيك املركبات6

�سيل وت�سحيم املركبات7 100حمطات 

ديدة للمركبات8 100بيع قطع الغيار ا

100بيع قطع الغيار امل�ستعملة للمركبات  �سكراب ال�سيارات 9

يار ولوازم املعدات الثقيلة ذات املحركات10 100بيع قطع 

150بيع الدراجات النارية وما يت�سل بها من اأجزاء وتوابع11

75�سيانة واإ�سالح الدراجات النارية12

ملة نظري ر�سم اأو على اأ�سا�ص عقد13 150البيع با

ملة14 100جتارة املواد اخلام الزراعية واحليوانات احلية با

ملة للفواكه واخل�سراوات15 150البيع با

ملة ملنتجات الألبان والبي�ص16 150البيع با

17
ملة لزيوت الطعام  البيع با
والدهون النباتية واحليوانية

150

18
ملة للحوم الطازجة البيع با

 واملربدة واملثلجة ومنتجات الأ�سماك
150

19
ملة لل�سكر وال�ساي  البيع با

والقهوة والكاكاو والتوابل وامللح
150

ملة للحلويات ومنتجات املخابز20 150البيع با

ر والتب ومنتجاته21 ملة لل�سجا 1500البيع با

ـة  اإ�سـالح املركـبات ذات املحركـات  ملـة والتجز تاب امللح رقم  1 ( :  - جتـارة ا
والدراجـات الناريــة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

22
ملة للم�سروبات الغازية  البيع با

ر واملياه املعدنية والع�سا
150

ية متنوعة23 ذا ملة ملواد  150البيع با

24
ذية  اأن�سطة اأخرى خا�سة ببيع الأ

ملة وامل�سروبات والتب با
1500

ملة25 150بيع املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية با

ملة26 150بيع ال�سلع املنزلية الأخرى با

27
بيع احلوا�سيب واملعدات الطرفـية
ملة  للحوا�سيب والربجميات با

100

28
بيع املعدات الإلكرتونية ومعدات الت�سالت

ملة يارها با  وقطع 
150

ملة29 150بيع اللت واملعدات واللوازم الزراعية با

ملة30 150بيع اللت واملعدات الأخرى با

31
لة والغازية  بيع اأنواع الوقود ال�سلبة وال�سا

ملة وما يت�سل بها من منتجات با
150

ملة32 150بيع املعادن وركازات املعادن با

33
ية املعدنية بيع مواد البناء واملواد الإن�سا

ملة ة ولوازمها با  ومعدات ال�سباكة والتدف
250

150بيع النفايات واخلردة 34

ـة  اإ�سـالح املركـبات ذات املحركـات  ملـة والتجز تاب امللح رقم  1 ( :  - جتـارة ا
والدراجـات الناريــة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ري املتخ�س�سة35 ملة  150جتارة ا

36
ري املتخ�س�سة  ة فـي املتاجر  البيع بالتجز
التي تبيع الأطعمة وامل�سروبات والتب اأ�سا�سا

500

معيات التعاونية37 250ا

3000الأ�سوا املركزية وما �سابهها38

50حمالت البقالة39

150الربادات40

100التموينات41

42
ة اأنواع البيع الأخرى بالتجز
ري املتخ�س�سة  فـي املتاجر 

1000

1500جممعات جتارية ا�ستهالكية43

ة فـي املتاجر املتخ�س�سة44 ذية بالتجز 100بيع الأ

45
ذية اأن�سطة اأخرى خا�سة ببيع الأ
ة فـي املتاجر املتخ�س�سة  بالتجز

1000

ة فـي املتاجر املتخ�س�سة46 100بيع امل�سروبات بالتجز

47
ة فـي املتاجر البيع بالتجز

 املتخ�س�سة للم�سروبات الروحية
1500

ة فـي املتاجر املتخ�س�سة48 250بيع منتجات التب بالتجز

ـة  اإ�سـالح املركـبات ذات املحركـات  ملـة والتجز تاب امللح رقم  1 ( :  - جتـارة ا
والدراجـات الناريــة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت
ة فـي املتاجر املتخ�س�سة49 100بيع وقود ال�سيارات بالتجز

300حمطات بيع وقود املركبات50

250تزويد ال�سفن بالوقود51

52

بيع احلوا�سيب واملعدات الطرفـية للحوا�سيب  
ة  والربجميات  ومعدات الت�سالت  بالتجز

فـي املتاجر املتخ�س�سة
75

53
بيع املعدات ال�سوتية والب�سرية

ة فـي املتاجر املتخ�س�سة  بالتجز
75

ة فـي املتاجر املتخ�س�سة54 75بيع املن�سوجات بالتجز

55
بيع الأدوات املعدنية والطالء 

ة فـي املتاجر املتخ�س�سة والزجاج بالتجز
75

56
ة فـي املتاجر البيع بالتجز

 املتخ�س�سة ملواد البناء  معر�ص 
250

57
ة فـي املتاجر البيع بالتجز

 املتخ�س�سة ملواد البناء  حمل 
100

58
ط  بيع ال�سجاد والب�سط وك�سوة الأر�سيات واحلوا

ة فـي املحالت املتخ�س�سة  معر�ص  بالتجز
250

59
ط  بيع ال�سجاد والب�سط وك�سوة الأر�سيات واحلوا

ة فـي املحالت املتخ�س�سة  حمل  بالتجز
100

60

ية املنزلية والأثا  ة لالأجهزة الكهربا البيع بالتجز
ريها من الأ�سنا املنزلية ومعدات الإ�ساءة و

 فـي املتاجر املتخ�س�سة  معر�ص 
250

ـة  اإ�سـالح املركـبات ذات املحركـات  ملـة والتجز تاب امللح رقم  1 ( :  - جتـارة ا
والدراجـات الناريــة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

61

ية املنزلية والأثا  ة لالأجهزة الكهربا البيع بالتجز
ريها من الأ�سنا املنزلية  ومعدات الإ�ساءة و

فـي املتاجر املتخ�س�سة  حمل 
100

62
بيع الكتب وال�سحف والأدوات املكتبية 

ة فـي املتاجر املتخ�س�سة بالتجز
50

63
بيع الت�سجيالت املو�سيقية وت�سجيالت الفـيديو 

ة فـي املتاجر املتخ�س�سة بالتجز
50

ة فـي املتاجر املتخ�س�سة64 50بيع الأدوات الريا�سية بالتجز

ة فـي املتاجر املتخ�س�سة65 75بيع الألعاب واللعب بالتجز

66
لدية بيع امللبو�سات والأحذية والأ�سنا ا
ة فـي املتاجر املتخ�س�سة  معر�ص   بالتجز

250

67
ة  لدية بالتجز بيع امللبو�سات والأحذية والأ�سنا ا

فـي املتاجر املتخ�س�سة  حمل 
100

68
بيع املنتجات ال�سيدلنية والطبية وم�ستح�سرات 

ة فـي متاجر متخ�س�سة التجميل واأدوات الزينة بالتجز
100

69
ة  ديدة الأخرى بالتجز ع ا بيع الب�سا

فـي متاجر متخ�س�سة
75

70
ة فـي املتاجر  البيع بالتجز

املتخ�س�سة للذهب واملجوهرات
100

ة فـي املتاجر املتخ�س�سة لل�ساعات باأنواعها71 100البيع بالتجز

ـة  اإ�سـالح املركـبات ذات املحركـات  ملـة والتجز تاب امللح رقم  1 ( :  - جتـارة ا
والدراجـات الناريــة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

72
ة فـي املتاجر املتخ�س�سة البيع بالتجز

 لالأنابيب وم�ستلزماتها
150

73
ة فـي املتاجر املتخ�س�سة  البيع بالتجز

لأجهزة ومعدات الطاقة ال�سم�سية
150

74
ة فـي املتاجر املتخ�س�سة  البيع بالتجز

لأدوات ومعدات اإطفاء احلريق والأمن وال�سالمة
150

75
ة فـي املتاجر البيع بالتجز

 املتخ�س�سة لأدوات ومواد حربية
150

76
ة فـي املتاجر  البيع بالتجز

املتخ�س�سة للت ومعدات املطابع
150

ة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات �س املياه77 150البيع بالتجز

78
ة فـي املتاجر  البيع بالتجز

املتخ�س�سة لأدوات ال�سناعات البرتولية
250

79
ة فـي املتاجر املتخ�س�سة  البيع بالتجز

حلاويات �سكنية متنقلة  الكرفانات 
150

80

ة فـي املتاجر املتخ�س�سة  البيع بالتجز

لاللت ومعدات الت�سييد والبناء 

والهند�سة املدنية النفطية واملعدات الثقيلة و�سيانتها

250

81
رات ة فـي املتاجر املتخ�س�سة للطا البيع بالتجز

رات  واأدوات ومعدات املطارات والطا
250

ـة  اإ�سـالح املركـبات ذات املحركـات  ملـة والتجز تاب امللح رقم  1 ( :  - جتـارة ا
والدراجـات الناريــة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

82
ة فـي املتاجر البيع بالتجز

 املتخ�س�سة لالألعاب النارية
250

83
ة فـي املتاجر البيع بالتجز

 املتخ�س�سة للت ومعدات امل�سانع
250

ة84 ع امل�ستعملة بالتجز 100بيع الب�سا

ة لقطع الغيار امل�ستعملة85 100البيع بالتجز

86
ذية وامل�سروبات ومنتجات التب بيع الأ

ة فـي الأك�ساك والأ�سوا  بالتجز
100

87
بيع املن�سوجات وامللبو�سات 

ة فـي الأك�ساك والأ�سوا والأحذية بالتجز
75

ة فـي الأك�ساك والأ�سوا88 75بيع ال�سلع الأخرى بالتجز

89
ة فـي املتاجر املتخ�س�سة البيع بالتجز

 ملعدات واأجهزة املالحة
150

90
ة فـي املتاجر املتخ�س�سة البيع بالتجز

 لأدوات ومعدات املوان
250

91
ة عن طريق بيوت تنفـيذ البيع بالتجز

 طلبات ال�سراء اأو عن طريق الإنرتن
100

92
ة الأخرى اأنواع البيع بالتجز

 خارج املتاجر والأك�ساك والأ�سوا
150

ـة  اإ�سـالح املركـبات ذات املحركـات  ملـة والتجز تاب امللح رقم  1 ( :  - جتـارة ا
والدراجـات الناريــة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

يـــــــ 8  النقــــ والت

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

500نقل الركاب بال�سكك احلديدية فـيما بني املدن1

ع بال�سكك احلديدية2 500نقل الب�سا

100النقل الربي للركاب فـي املدن وال�سواحي3

100اأنواع النقل الربي الأخرى للركاب4

5
النقل الربي للركاب املحدد

واعيد  النقل العام   
150

ع6 100النقل الربي للب�سا

500النقل بخطو الأنابيب7

100ت�سغيل و�سيانة حمطات ال�س وخطو الأنابيب8

ي البحري وال�ساحلي للركاب9 100النقل املا

ع10 ي البحري وال�ساحلي للب�سا 250النقل املا

ي الداخلي للركاب11 250النقل املا

ع12 ي الداخلي للب�سا 250النقل املا

وي للركاب13 500النقل ا
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ع14 وي للب�سا 500النقل ا

100التخزين15

100اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل الربي16

17
ر وامل�ساعدة على الطريق  اأن�سطة ا

ا فـيها �سحب ونقل ال�سيارات العاطلة   الأفراد   
50

18
ر وامل�ساعدة على الطريق  اأن�سطة ا

ا فـيها �سحب ونقل ال�سيارات العاطلة   ال�سركات   
100

19
ت�سغيل  اإدارة و�سيانة  حمطات �سحن ال�سلع

 فـي حمطات ال�سكك احلديدية واحلافالت
500

ي20 250اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل املا

وي21 250اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل ا

ع22 100مناولة الب�سا

250اأن�سطة دعم النقل الأخرى23

100اأن�سطة الربيد24

100اأن�سطة �سركات نقل الربيد اخلا�سة25

تاب امللح رقم  1 ( : 8 - النقــــل والتخزيـــــــن
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

ية ا دمات ال إقامة وا 9  اأن�سطة ا

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

الفنـــــاد واملنتجعـــــــات

وم1 3000فناد ومنتجعات �سبع 

وم2 1500فند خم�ص 

وم3 1000فند اأربع 

وم4 500فند ثال 

متان5 250فند 

مة واحدة6 150فند 

150ال�سقق املفرو�سة و الفندقية 7

100بيوت ال�سباب8

150ال�ساليهات وال�سرتاحات9

150تاأجري وحدات اقت�سام الوق10

100بيوت ال�سيافة11

100النزل الرتاثية12

100النزل اخل�سراء13

100اأن�سطة اأخرى خا�سة باأن�سطة الإقامة الق�سرية املدى14
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

15

اأماكن املخيمات واملتنزهات الرتفـيهية

 التي تتيح مكانا لل�سيارات واملتنزهات

 التي تتيح مكانا للمقطورات

100

100مرافق الإقامة الأخرى بيوت الطلبة والطالبات 16

100اأن�سطة املطاعم وخدمات الأطعمة املتنقلة17

500مطاعم عاملية و�سياحية18

ة اأو19 250مطاعم ف

ة ثانية20 150مطاعم ف

ة ثالثة21 100مطاعم ف

100حمالت الوجبات ال�سريعة22

ة  الي�ص كر 23 50حمالت البو

100حمالت �سوي الأ�سماك واملاأكولت البحرية24

50حمالت �سوي اللحوم  امل�ساكيك 25

50بيع الذرة26

75املقاهي التي تقدم وجبات الطعام اأ�سا�سا27

28
اأن�سطة اأخرى خا�سة باأن�سطة

 املطاعم وخدمات الأطعمة املتنقلة
100

ية تاب امللح رقم  1 ( : 9 - اأن�سطة الإقامة واخلدمات الغذا
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

150مقهى عاملي29

150تقد وجبات الطعام فـي املنا�سبات30

150اأن�سطة خدمات الطعام الأخرى31

وين واإعا�سة 32 150�سركات جتهيز الطعام  

50اأن�سطة تقد امل�سروبات33

50املقاهي34

4000مقهى تقد �سي�سة  الأرجيلة 35

1500البارات36

ت ت�ســـــا 10  املعلومــــات وا

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت
50ن�سر الكتب1

250ن�سر ال�سحف واملجالت والدوريات2

100ن�سر املجالت الدورية العلمية والأدبية والتقنية3

ية تاب امللح رقم  1 ( : 9 - اأن�سطة الإقامة واخلدمات الغذا
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

4
ريها على ال�سبكة املعلوماتية ن�سر ال�سحف و

  الإنرتن 
150

150اأن�سطة الن�سر الأخرى5

رافـية والنقو�ص6 100ن�سر ال�سور الفوتو

100ن�سر النماذج واملل�سقات7

150ن�سر الربجميات8

250اأن�سطة اإنتاج الأفالم والفـيديو والربامج التلفزيونية9

10
اأن�سطة ما بعد الإنتاج لأفالم ال�سينما والفـيديو 

والربامج التلفزيونية
100

11
ية والفـيديو اأن�سطة توزيع الأفالم ال�سينما

 والربامج التلفزيونية
150

ية12 300اأن�سطة عر�ص الأفالم ال�سينما

100اأن�سطة ن�سر الت�سجيالت ال�سوتية واملو�سيقى13

250الإذاعة ال�سوتية14

150اأن�سطة الربجمة والإذاعة التلفزيونية15

16
البث التلفزيوين عن طريق ال�سبكة املعلوماتية

  الإنرتن 
150

250اأن�سطة الت�سالت ال�سلكية17

250اأن�سطة الت�سالت الال�سلكية18

100�سيانة ال�سبكات19

100اأن�سطة الت�سالت ال�ساتلية20

تاب امللح رقم  1 ( : 10 - املعلومــــات والت�ســـــالت

-43-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت
100اأن�سطة الت�سالت الأخرى21

75اأن�سطة الربجمة احلا�سوبية22

23
اأن�سطة اخلربة ال�ست�سارية احلا�سوبية

 واإدارة املرافق احلا�سوبية
75

100اأن�سطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلا�سوب الأخرى24

25
جتهيز البيانات وا�ست�سافة املواقع

 على ال�سبكة وما يت�سل بذلك من اأن�سطة
100

150بوابات ال�سبكة26

250اأن�سطة وكالت الأنباء27

150اأن�سطة خدمات املعلومات الأخرى 28

أن�سطــة املاليـــة واأن�سطـــة التاأمــــ 11  ا

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت
250اأنواع الو�ساطة املالية الأخرى1

1500البنوك التجارية2

1000البنوك املتخ�س�سة3

تاب امللح رقم  1 ( : 10 - املعلومــــات والت�ســـــالت
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

200اأن�سطة ال�سركات القاب�سة4

5
اأن�سطة ا�ستثمار الأموال والأورا املالية

  اأ�سهم و�سندات 
150

200التاأجري املا6

100اأ�سكال منح القرو�ص الأخرى7

8
اأن�سطة اخلدمات املالية الأخرى  با�ستثناء 

ويل التاأمني واملعا�سات التقاعدية 
100

200اإدارة الأ�سوا املالية9

10
اأن�سطة الو�ساطة املتعلقة بعقود الأورا املالية 

وال�سلع الأ�سا�سية
200

200الأن�سطة الأخرى امل�ساعدة لأن�سطة اخلدمات املالية11

100تقييم املخاطر والأ�سرار12

150اأن�سطة وكالء و�سما�سرة التاأمني13

14
اأن�سطة اأخرى م�ساعدة للتاأمني

ويل املعا�سات التقاعدية  و
150

150اأن�سطة اإدارة الأموال15

200التاأمني على احلياة16

200التاأمني  بخال التاأمني على احلياة17

150اإعادة التاأمني18

تاب امللح رقم  1 ( : 11 - الأن�سطــة املاليـــة واأن�سطـــة التاأمــــني
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

أن�سطة العقارية 12  ا

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

100الأن�سطة العقارية فـي املمتلكات اململوكة اأو املوجرة1

2

الأن�سطة العقارية على اأ�سا�ص ر�سوم اأو عقود

 �سم�سرة العقارات /تثمني املمتلكات  
100

نية والعلمية والتقنية أن�سطة امل 13  ا

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت
100الأن�سطة القانونية1

100مكتب التوثيق العام2

3
الأن�سطة املحا�سبية واأن�سطة م�سك الدفاتر

 ومراجعة احل�سابات  وال�ست�سارات ال�سريبية
100

100اأن�سطة اخلربة ال�ست�سارية فـي جمال الإدارة4

5
الأن�سطة املعمارية والهند�سية  

واخلدمات ال�ست�سارية الفنية املت�سلة بها
200

200مكاتب ال�ست�سارات الهند�سية املعمارية واملدنية6

100مكاتب ال�ست�سارات الهند�سية املعمارية7
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

100مكاتب ال�ست�سارات الهند�سية املدنية8

200مكاتب الهند�سة املعمارية واملدنية9

10
املكاتب الهند�سية والتقنية املتعلقة

ميع فروع الهند�سة  بالأن�سطة التخ�س�سية 
200

ر الطبيعية11 100اأن�سطة تخطيط وت�سميم املنا

100الختبارات والتحليالت التقنية12

13
البحث والتطوير التجريبي فـي جمال

 العلوم الطبيعية والهند�سة
100

14
البحث والتطوير التجريبي فـي جمال 

العلوم الجتماعية والإن�سانية
100

100الإعــــــــــــالن15

150مو�س�سات ووكالت الدعاية والإعالن16

100اأبحا ال�سو وا�ستطالعات الراأي17

100اأن�سطة الت�سميم املتخ�س�سة18

100اأن�سطة الت�سوير19

100الأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية الأخرى 20

100الأن�سطة البيطرية21

تاب امللح رقم  1 ( : 13 - الأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

إدارية وخدمات الدعم دمات ا 14  اأن�سطة ا

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

100تاأجري املركبات ذات املحركات1

50تاأجري ال�سلع الرتفـيهية والريا�سية2

ط واأقرا�ص الفـيديو3 50تاأجري �سرا

50تاأجري ال�سلع ال�سخ�سية واملنزلية الأخرى4

100تاأجري اللت واملعدات الأخرى وال�سلع احلقيقية5

وي  بدون م�سغل 6 300تاأجري معدات النقل ا

250تاأجري عدد والت ومعدات التعدين وحقول النفط7

8
تاأجري الكرفانات و�سيارات التخييم واحلاويات

ق   واملن�سات  بدون �سا
300

100اأن�سطة وكالت الت�سغيل9

100اأن�سطة وكالت الت�سغيل املوق10

100تقد موارد ب�سرية اأخرى11

100اأن�سطة وكالت ال�سفر12

ولت ال�سياحية13 50اأن�سطة م�سغلي ا

100خدمات احلجز الأخرى والأن�سطة املت�سلة بها14

100مكاتب التن�سيق الطبي15
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

100اأن�سطة الأمن اخلا�سة16

100اأن�سطة خدمات نظم الأمن17

100اأن�سطة متكاملة لدعم املرافق18

100التنظيف العام للمباين19

100اأن�سطة تنظيف املباين والتنظيف ال�سناعي الأخرى20

100الأن�سطة املتعلقة بخدمة و�سيانة وجتميل املواقع21

100اأن�سطة اخلدمات الإدارية املتكاملة للمكاتب22

23
ق  ت�سوير امل�ستندات وحت�سري الوثا

ريها من اأن�سطة الدعم املتخ�س�سة للمكاتب و
50

50اأن�سطة مراكز النداء24

رات واملعار�ص التجارية25 250تنظيم املو

تمان26 100اأن�سطة وكالت حت�سيل املدفوعات ومكاتب ال

ة27 100اأن�سطة التغليف والتعب

ة والتغليف  حل�ساب الغري 28 100اأن�سطة التعب

75اأن�سطة خدمات الدعم الأخرى لالأعمال 29

تاب امللح رقم  1 ( : 14 - اأن�سطة اخلدمات الإدارية وخدمات الدعم
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

امي إل تماعي ا سمان ا ا  ال إدارة العامة والد 15  ا

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

100الأن�سطة العامة لالإدارة العامة1

2

تنظيم اأن�سطة تقد الرعاية ال�سحية والتعليم 
ريها من اخلدمات الجتماعية   واخلدمات الثقافـية و

فـيما عدا ال�سمان الجتماعي
100

3
تنظيم اأن�سطة ت�سيري الأعمال 
وامل�ساهمة فـي حت�سني عملياتها

50

100اأن�سطة الدفاع4

100اأن�سطة النظام العام وال�سالمة5

س   ـــــا 16  التعليــــم ا

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ي1 ي والتعليم البتدا 150التعليم قبل البتدا

150التعليم الثانوي العام  الدبلوم العام 2

150التعليم الثانوي الفني واملهني3

250التعليم العا4
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

150التعليم فـي جمال الريا�سة والرتفـيه5

150التعليم الثقافـي6

100معاهد تعليم املو�سيقى7

150اأنواع التعليم الأخرى 8

100اأن�سطة دعم التعليم9

تماعيـــة دمـــة ا إن�ســـان وا سحــة ا 17  اأن�سطــة 

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

300اأن�سطة امل�ست�سفـيات1

100اأن�سطة العيادات الطبية وعيادات الأ�سنان2

100الأن�سطة الأخرى فـي جمال �سحة الإن�سان3

100مرافق تقد الرعاية التمري�سية مع الإقامة4

5
اأن�سطة الرعاية مع الإقامة فـي املو�س�سات اخلا�سة 

بالتخلف العقلي وال�سحة النف�سية والإدمان
100

تاب امللح رقم  1 ( : 16 - التعليــــم اخلـــــا�ص
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

6
اأن�سطة تقد الرعاية مع الإقامة  لكبار ال�سن 

والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة
100

100اأن�سطة الرعاية الأخرى مع الإقامة7

8
اأن�سطة العمل الجتماعي بدون الإقامة  لكبار ال�سن 

والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة
100

100اأن�سطة العمل الجتماعي الأخرى بدون الإقامة 9

ـيـــــه والت�سليــــة   الفنـــون وال

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

100الأن�سطة الإبداعية والفنون واأن�سطة الرتفـيه1

ات2 100اأن�سطة املكتبات واملحفو

100اأن�سطة املتاحف وت�سغيل املواقع واملباين التاريخية3

100ت�سغيل املرافق الريا�سية4

100مراكز اللياقة البدنية ت�سمل مراكز كمال الأج�سام5

تاب امللح رقم  1 ( : 17 - اأن�سطــة �سحــة الإن�ســـان واخلدمـــة الجتماعيـــة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

100تنظيم الفعاليات الريا�سية6

100اأن�سطة اأخرى خا�سة بت�سغيل املرافق الريا�سية7

100اأن�سطة النوادي الريا�سية8

100الأن�سطة الريا�سية الأخرى9

150اأن�سطة مدن الت�سلية ومدن الألعاب10

100اأن�سطة الت�سلية والرتفـيه الأخرى 11

أخـــرى دمــــات ا   اأن�سطــــة ا

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

50اإ�سالح اأجهزة احلا�سوب واملعدات الطرفـية للحا�سوب1

50اإ�سالح معدات الت�سالت2

50اإ�سالح الأجهزة الإلكرتونية ال�ستهالكية3

4
اإ�سالح الأجهزة املنزلية 

ق واملعدات املنزلية ومعدات احلدا
50

لدية5 50اإ�سالح الأحذية واملنتجات ا

1 - الفنـــون والرتفـيـــــه والت�سليــــة تاب امللح رقم  1 ( : 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــا الر�ســــــم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

تة التجارية  م الال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

50اإ�سالح الأثا واملفرو�سات املنزلية6

50اإ�سالح ال�سلع ال�سخ�سية واملنزلية الأخرى7

8
�سيل املن�سوجات ومنتجات الفراء 

ا  وتنظيفها  ا
75

75ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل الأخرى9

50ق�ص وت�سفـيف ال�سعر واحلالقة للرجال10

50ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء11

50ق�ص وت�سفـيف ال�سعر واحلالقة لالأطفال12

100اأن�سطة اخلدمات ال�سخ�سية الأخرى 13

14
اأن�سطة اأخرى خا�سة باأن�سطة

 اخلدمات ال�سخ�سية الأخرى 
100

250الأندية ال�سحية  م�ساج  حمام بخاري 15

الر�ســــــم  اأ�ســــل  من  ــــة  باملا ع�سريـــــن   20 بن�سبــــة  التف�سيليـــــة  اخلدمــــة  حت�ســــــب   *
امل�ستحق م�سافــــا اإ قيمــة ر�ســم اخلدمــة  �سريطة األ يقــل ر�سم اخلدمـــة التف�سيليـــة 

50 خم�ســـني ريال عمانـيــا .  عــــن 

1 - اأن�سطــــة اخلدمــــات الأخـــرى تاب امللح رقم  1 ( : 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

امللحــ رقـــم  2 ( 
دمــــات البلديــة   ر�ســـو ا

نون الت�سلية ـ  ية ورواد مرا علـ ن الفناد واملطاعـم العاملية وال�سيا

قيمـة الر�ســموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

1

نزلء ورواد الفناد وال�سقق الفندقية
 وال�سقق املفرو�سة وبيوت ال�سباب واأماكن املخيمات 

واملتنزهات الرتفـيهية التي تتيح مكانا لل�سيارات 
واملقطورات ومرافق الإقامة الأخرى واملطاعم 
واملقاهي العاملية وال�سياحية واملطاعم امل�سجلة 

بالدرجة املمتازة والأو ح�سب ت�سنيف البلدية 
 با�ستثناء الدبلوما�سيني  

5(

من قيمة املبيعات واخلدمات 
ا فـيها ر�سوم اخلدمة

2
رواد مراكز و�سالت الت�سلية والرتفـيه والألعاب 
ودور ال�سينما وامل�سارح واحلفالت الفنية واملتاحف

10(

 من قيمة التذاكــر

امللحــ رقــم   
يوانات بامل�سالـ البلديـة ب ا ر�سـو 

وعــا الر�ســم

قيمة الر�سم 

بالريا العما

تقطيب

2 2عجول / اأبقار1

44قعدان / جمال2

نام / ماعز3 11اأ
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امللحــ رقــم 
ــر البلديــة ا بــة بح يوانــات ال�سا ســة ا  ر�ســو اإيــوا واإعا

قيمــة الر�ســموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

بة1 )15(اإيواء الإبل والأبقار واخليول ال�سا

 يوميا عن كل راأ�ص

)5( اإيواء ال�ساأن واملاعز2

يوميا عن كل راأ�ص

)10( اإيواء احلميــر3

يوميا عن كل راأ�ص

امللحــ رقـــم  5 ( 
ر�ســو تراخيـــ�س البنــــا

قيمــة الر�ســموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

1
ط لل�سكن  التدقيق على اخلرا
   بحد اأق�سى وحدتان �سكنيتان 

100 بي�سة لكل م2

2
ط للمباين التدقيق على اخلرا
  اأك من وحدتني �سكنيتني 

200 بي�سة لكل م2

3
ر�سوم طابق الت�سوية 

 بحد اأق�سى وحدتان �سكنيتان 
100 بي�سة لكل م2

4
ر�سوم طابق الت�سوية للمباين ال�ستثمارية 

 اأك من وحدتني �سكنيتني 
200 بي�سة لكل م2

5
ر�سوم مواقف ال�سيارات 

 بحد اأق�سى وحدتان �سكنيتان 
100 بي�سة لكل م2

6
ر�سوم مواقف ال�سيارات للمباين ال�ستثمارية 

 اأك من وحدتني �سكنيتني 
200 بي�سة لكل م2
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قيمــة الر�ســموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

7
دة  امل�ساحة الزا

50 بطابق ال�سطح للمباين على 

7 لكل م2 
للمباين متعددة الطوابق

  ال�ستثمارية  
 3 لكل م2

للفلل اخلا�سة وبحد اأق�سى 
وحدتان �سكنيتان

8

زيادة م�ساحة طابق ال�سرداب
 عن م�ساحة الطابق الأر�سي بالن�سبة

 لالأرا�سي ال�سكنية ال�ستثمارية -
 ال�سكنية / التجارية - التجارية

1 لكل م2

9
ال�سماح لال�ستعمال ال�سكني

باين الفلل فقط  بطابق ال�سرداب 
1 لكل م2

10
اإجراء تعديل 

ط امل�سد عليها  فـي اخلرا
10 لل�سكني 

2 لباقي ال�ستخدامات

اإ�سدار وجتديد اإباحة بناء11

20 اإباحة بناء كربى 

ملدة عامني 
10 اإباحة بناء �سغرى

 ملدة عامني

10 اإ�سدار بدل فاقد لرتخي�ص اإباحة البناء12

ط13 طالت�سديق على الن�س الإ�سافـية للخرا 1 عن كل ورقة من اخلرا

10تعديل ال�سم برتخي�ص اإباحة البناء 14

25ر�سم اإعادة ت�سجيل طلب اإباحة بناء كربى15

16
اإ�سدار التقارير اخلا�سة 

باملكاتب ال�ست�سارية 
5 عن كل �سنة 

25 لكل طابقت�سريح ال�سروع فـي البناء  اأتعاب اإدارية 17

تاب امللحـ رقم  5 ( : ر�ســوم تراخيــ�ص البنــاء
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قيمــة الر�ســموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

10لفتة مقاول18

15 لكل م2لفتة بناء مع �سورة ت�سميم املبنى 19

5 لكل عداد�سهادة تو�سيل خدمات الكهرباء واملياه واملجاري20

انعة / �سهادة اإكمال البناء21 �سهادة عدم 
10 للمباين ال�سكنية الفردية 

اخلا�سة 
30 لباقي ال�ستخدامات  

25ت�سريح حفر22

15جتديد ت�سريح حفر23

ت�سريح هدم مبنى24

10 للمباين ال�سكنية الفردية 

اخلا�سة 
30 لباقي ال�ستخدامات  

 لالأ�سوار

15 ت�سريح قطع جبل25

26

زيادة م�ساحة ملحق اخلدمات اأك 
30 امل�سرح بالبناء  20 اإ  من 

15 من م�ساحة قطعة الأر�ص اأو 
5 لكل م2

ــ مــ ملــ القطعــة را ت�سويــر امل�ستنــدات وا

27A4100 بي�سة

28A3200 بي�سة

29A2500 بي�سة

تاب امللحـ رقم  5 ( : ر�ســوم تراخيــ�ص البنــاء
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قيمــة الر�ســموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

30A1800 بي�سة

31 A01

700 بي�سةطباعة رقمية من معاملة مكتملة32

يـمــــات العمـــــــا  ت�ساريـــ 
1000الدرجة العاملية 33

300الدرجة املمتازة 34

250الدرجة الأو 35

200الدرجة الثانية36

150الدرجة الثالثة37

100الدرجة الرابعة38

39
هات الفنية ت�سجيل الطلبات املقدمة من ا

  املوافقات الفنية 
5

وميـة  ـات ا ـرا الرقميـة للج ا

خريطة رقمية للطر 40
1 كم 600 لكل 

 من اأطوال الطر

1 موقع عنوانخريطة رقمية حتتوي على عنونة املباين 41 150 لكل 

1 مبنىخريطة رقمية تو�سح املباين42 150 لكل 

س  ـا ـرا الرقميـة للقطـا ا ا

خريطة رقمية للطر43
1 كم 1200 لكل 

 من اأطوال الطر

1 موقع عنوان خريطة رقمية حتتوي على عنونة املباين 44 300 لكل 

1 مبنىخريطة رقمية تو�سح املباين45 300 لكل 

تاب امللحـ رقم  5 ( : ر�ســوم تراخيــ�ص البنــاء
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 امللحــ رقـــم  6 ( 

ـــه ســراوات والفوا يـــة لل أ�ســوا املر ر�ســـو ا

وعــــــا الر�ســــــم
قيمــة الر�ســــم 

بالريـــا العمانـي

1
دخول �ساحنة ا�سترياد مبا�سر

حمولتها 10 اأطنان فاأك   
20

2
ري مبا�سر  دخول �ساحنة ا�سترياد 

حمولتها 10 اأطنان فاأك 
30

3
دخول �ساحنة ا�سترياد مبا�سر

  حمولتها من 5 اأطنان اإ اأقل من 10 اأطنان  
5

4
ري مبا�سر دخول �ساحنة ا�سترياد 

  حمولتها من 5 اأطنان اإ اأقل من 10 اأطنان 
20

5
دخول �ساحنة ا�سترياد مبا�سر

  حمولتها اأقل من 5 اأطنان 
1

6
ري مبا�سر دخول �ساحنة ا�سترياد 

  حمولتها اأقل من 5 اأطنان 
5

1وزن ال�ساحنات املحملة باملنتجات املحلية7

ة خ�سراوات وفواكه بال�سو8 10فرز واإعادة تعب

ية بال�سو9 ذا 25�سهادة اإتال مواد 

25�سهادة اإعادة ت�سدير10

ية11 ذا 5�سهادة الإفراج عن مادة 
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 امللحــ رقـــم  7 ( 

الفــات الوقـو باملواقــ العامـــة ر�ســو و

وعــــــا الر�ســــــم
قيمــة الر�ســم 

بالريـــا العمانـي

30 �سهريا لكل موقفحجز مواقف عامة1

10 �سهريا لكل موقفت�سريح مواقف العدادات لكل منطقة2

10 �سهريا لكل موقفت�سريح مواقف العدادات  �سامل جميع املواقف 3

100 بي�سة لكل �ساعةالوقو باملواقف العامة اخلا�سعة للر�سوم4

الفة الوقو باملواقف اخلا�سعة للر�سوم5

 5

فـي حالة عدم �سداد الر�سوم 

اأو انتهاء وق احلجز

10اإ�سدار ت�سريح وقو خا�ص6

7
نقل ت�سريح الوقو من مركبة لأخرى

 اأو من منطقة اإ منطقة اأخرى
1

1ا�ستخراج ت�سريح وقو بدل فاقد8
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امللحــ رقـــم  8 (
 ر�ســـــو اأخــــــرى

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

)5  ت�سجيل عقود اإيجار 1

2

مكان اخلدمة الذاتية 
للم�سروبات ال�ساخنة والباردة واحللويات والأكالت 
ر اخلفـيفة فـي حمطات الوقود والأ�سوا  وال�سطا

واملباين اخلا�سة

15 �سنويا

للرتخي�ص 
 120

 كهرباء عامة  �سنويا

3
الت ال�سحب ال للبنوك

 والت �سداد الفواتري ل�سركات الت�سالت 

50 �سنويا 

للرتخي�ص
500

 كهرباء عامة  �سنويا 

4

الرخ�سة ال�سحية ل�سيارات ال�سركات اخلا�سة بنقل 
ية اأو نقل وت�سويق الأ�سماك  املياه اأو بيع املواد الغذا

اأو نقل الدواجن احلية اأو احليوانات اأو النفايات 
 ي�ستثنى من ذلك �سيارات نقل مياه ال�سرب اململوكة 

لأفراد عمانيني 

50

ـــح عنونـــــة5 لوا
3 للمنزل امل�ستقل

2 لل�سقة اأو املحل التجاري

10  عن كل �سحنة ترخي�ص لنقل الرتبة بالن�سبة لل�سركات 6

 5 يوميا عن كل �ساحنة ترخي�ص لنقل الرتبة بالن�سبة لالأفراد 7

30 ترخي�ص اإقامة مظلة اأمام املنازل لكل �سيارة 8

9
ترخي�ص اإقامة مظلة اأمام مبنى جتاري/

را�ص التجارية  �سكني جتاري/�سكني م�ستغل لالأ
30

10تغيري ا�سم / اإ�سافة ن�سا جتاري اأو نقله 10
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قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

150 م�سمى مبنى 11

1 �سهريا عن كل مرت مربعا�ستغالل اأر�ص حكومية  اأمام املطاعم واملقاهي 12

�سهرين13 100ت�سريح لتوزيع عينات ترويجية لكل 

ــات لــدى البلديــة  ت�سجيــ ال�سر

100الدرجة العاملية واملمتازة14

50الدرجة الأو واملكاتب ال�ست�سارية15

40الدرجة الثانية16

20الدرجة الثالثة والرابعة17

التخل�ص من املخلفات فـي مرادم البلدية 18

ريال واحد 

للحمولة الأقل عن  اأطنان 

ريالن للحمولة 

الأك عن  اأطنان

19

ا�ستخدام �سبكة املجاري للمن�سات التجارية وال�سكنية 

ياه ال�سرب احلكومي املو�سلة 

 10

ا  من قيمة فاتورة املياه و

ل يقل عن ريال واحد 

للمن�سات ال�سكنية وريالني 

للمن�سات التجارية

تاب امللح رقم  8 ( : ر�ســـــوم اأخــــــرى
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قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

20
ا�ستخدام �سبكة املجاري للمنازل

 التي  ت�سلها مياه ال�سرب احلكومي

ريال واحد �سهريا للمنازل 

ذات الطابق الواحد وال�سقق

 ريالن للمنازل ذات 
الطابقني فـي ال�سهر

21
ا�ستخدام �سبكة املجاري للمن�سات

نطقة املويلح ال�سناعية  
5 فـي ال�سهر  

حطة ال�سر ال�سحي22 بي�سة واحدة للجالونتفري مياه املجاري 

�سفــــط ميـــاه املجــــاري23
2000 جالون 25 ريال �سعة 

5000  جالون  50 ريال �سعة 

5الت�سديق طبق الأ�سل24

ـــ مـــ الطـــــر  دمــــات التـــي تتقا ا

25
ا�ستغالل املنافذ ملــد خطو اخلدمات 

حت �سارع مفرد ذي اجتاهني 100 ·
250

26
ا�ستغالل املنافذ ملد خطو اخلدمات 

حت �سارع مفرد ذي اجتاهني 200 ·
350

27
 ا�ستغالل املنافذ ملــد خطو اخلدمات 

حت �سارع مفرد ذي اجتاهني 300 ·
500

28
ا�ستغالل املنافذ ملــد خطو اخلدمات

 حت �سارع مفرد ذي اجتاهني 400  فاأك
750

تاب امللح رقم  8 ( : ر�ســـــوم اأخــــــرى
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قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

29
ا�ستغالل املنافذ ملــد خطو اخلدمات 

حت �سارع مزدوج 100 ·
500

30
ا�ستغالل املنافذ ملــد خطو اخلدمات

 حت �سارع مزدوج 200 ·
750

31
ا�ستغالل املنافذ ملــد خطو اخلدمات

 حت �سارع مزدوج 300 ·
1000

32
 ا�ستغالل املنافذ ملــد خطو اخلدمات

 حت �سارع مزدوج 400  فاأك
1500

33
ا�ستغالل املنافذ ملــد خطو اخلدمات حت �سارع

 ذي ثالثة م�سارات اأو اأك لكل اجتاه 100 ·
750

34
ا�ستغالل املنافذ ملـــد خطو اخلدمات حت �سارع

 ذي ثالثة م�سارات اأو اأك لكل اجتاه 200 ·
1000

35
ا�ستغالل املنافذ ملــد خطو اخلدمات حت �سارع

 ذي ثالثة م�سارات اأو اأك لكل اجتاه 300 ·
1500

36
ا�ستغالل املنافذ ملد خطو اخلدمات حت �سارع

 ذي ثالثة م�سارات اأو اأك لكل اجتاه 400  فاأك
2500

20ت�سريح م�سار خدمة37

10جتديد ت�سريح م�سار خدمة38

20 ت�سريح نقل حمولة ثقيلة39

10جتديد ت�سريح نقل حمولة ثقيلة40

ارج ومواقف41 20 ت�سريح مداخل و

ارج ومواقف42 10جتديد ت�سريح مداخل و

تاب امللح رقم  8 ( : ر�ســـــوم اأخــــــرى
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قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

20 ت�سريح ن�سح مياه43

10جتديد ت�سريح ن�سح مياه44

50ح�سور �سحب ترويجي 45

46
ط ورقية  بيع خرا

ط ت�سمل ولية �سحار   حزمة كاملة حتتوي على  خرا
5

1بيع خريطة واحدة مفردة47

48
م�ستك�سف ولية �سحار 

 اأ�سطوانة مدجمة حتتوي على اأطل�ص رقمي 
3

للوافدين49 5�سهادة دفن 

ق العامة50   250 اأ�سبوعيار�سم الرتويج عن املنتجات فـي احلدا

51

اإقامة فعاليات بوا�سطة �سركات القطاع اخلا�ص 

داخل مواقع البلدية 

 ي�ستثنى من ذلك الفعاليات اخلريية 

1 لكل م2 

خالل اأيام العمل

2 لكل م2

 خالل الإجازات

52
 اإيجار وذلك مقابل ما تخ�س�سه البلدية من اأر�ص 

ف�ساء حكومية بجوار املبنى املراد ت�سييده
50 بي�سة لكل م2

2 �سهريار�سم ت�سريح لالأك�ساك والعربات املوقتة53

 التنازل عن حمالت الأ�سوا54

1 من القيمة الإيجارية 

نة  وذلك بعد موافقة 

تاأجري املمتلكات

تاب امللح رقم  8 ( : ر�ســـــوم اأخــــــرى
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قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

 اأتعاب اإدارية عند تقييم اأ�سرار حواد الطر55
1 من قيمة الأ�سرار 

2 ريال  وبحد اأدنى 
اأيهما اأكرب

56

بدل فاقد /تالف
 ترخي�ص بلدي / عقد اإيجار / اإي�سال / 

�سهادة تو�سيل خدمات / �سهادة اإكمال بناء / 
ترخي�ص ملحق البناء 

5

25ت�سريح ترويج منتج فـي املراكز التجارية57

  للوافدين نقل موتى58

حفــر ال�سوارع59

  ريالت لكل مرت طو 
فـي ال�سهر  

الثالثة الأ�سهر الأو
طو  مرت  لكل  ريالت   

فـي ال�سهر  
اأك من ثالثة اأ�سهر

  ريالت لكل مرت طو 
فـي ال�سهر 

 جتديد رخ�سة حفر
1 من قيمة   
 الر�سم الأ�سلي 

15ر�سم تغيري ا�ست�ساري معتمد بعد �سدور تراخي�ص البناء60

1 ملدة ل تتجاوز �سهراطلب ت�سريح طالء خارجي61

62
اإعادة ت�سيري معامالت مقاول اأو مكتب ا�ست�ساري 

هند�سي بعد الإيقا
2 �سهريا

تاب امللح رقم  8 ( : ر�ســـــوم اأخــــــرى
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قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

حجز الأر�سفة واملواقف وا�ستغاللها اأثناء الإن�ساء63
2 �سهريا
2 تاأمني

64
ت�سجيل طلب اإباحة بناء

ي  تغيري كلي    جديد  اإ�سافة  تغيري جز
10

65
ية على  را�ص جتارية ودعا ت�سريح اإقامة اخليام لأ

الأرا�سي العامة
 بي�سة/م2 يوميا

66
 طلب املواطنني لتقارير فنية

 عن موقع معني اأو بناية اأو قطعة اأر�ص
15

67
اخلدمات فـي جمال مكافحة احل�سرات

 والقوار�ص للمباين واملنازل

 لل�سقة

1 للمنزل

ريال لكل مرت مربعت�سوية اأر�ص ملعب68

10تغيري / اإ�سافة ن�سا جتاري بعقد الإيجار69

ي على طلب تركيب لفتة اإعالنية70 5التدقيق املبد

1 �سهريالوحة اإر�سادية على اأر�ص خا�سة71

72
ت�ساريح موقتة لتقد ال�سي�سة 

فـي املقاهي والفناد واخليام
 �سهريا

5جتديد ت�سريح قطع جبل73

ط74 ي على اخلرا 10ت�سجيل معامالت للتدقيق املبد

75
را�ص جتارية اإقامة اخليام لأ

ية وترفيهية على الأرا�سي العامة  ودعا

 بي�سة

 لكل م2 يوميا

تاب امللح رقم  8 ( : ر�ســـــوم اأخــــــرى
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قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

2 يوميااإيجار م�سرح املركز الرتفيهي76  

 اإلغاء احلفالت املقامة على امل�سارح77

1 من القيمة 

الإيجارية وتت�ساعف 

ا ل يتجاوز 

50 تغيريموعد احلجز78

15ت�سريح ت�سوية اأر�ص79

ريه80 لفات حواد الطر من زجاج و 2 لكل �ساعة عملتنظيف 

81
لفات حواد الطر التي تتطلب توفري   تنظيف 

معدات ثقيلة وعمال

 100

عن كل �ساعة عمل

100ت�سجيل املكاتب ال�ست�سارية باإدارة تراخي�ص البناء82

83
 الفح�ص البيطري للموا�سي

 املذبوحة بامل�سل لل�سركات فقط

 1

عن كل راأ�ص

2بطاقة �سحية جديدة / جتديد / بدل فاقد84

85
رافـي ر�سم الت�سوير التلفزيوين والفوتو

ق العامة  فـي احلدا
 يوميا

 

تاب امللح رقم  8 ( : ر�ســـــوم اأخــــــرى
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امللحــ رقـــم  9 (
إعـــالنات  الر�ســـــو علـــ ا

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

250تركيب لفتة اإعالنية على الأرا�سي العامة1

100تركيب لفتة اإعالنية على الأرا�سي اخلا�سة2

250تركيب لفتة اإعالنية على املباين اخلا�سة3

100ترخي�ص اإعالن على اأر�ص عامة عن كل م42

ترخي�ص اإعالن على اأر�ص خا�سة لكل وجه5
 لكل م2 

وما زاد على ذلك  �سهريا

6

ترخي�ص اإعالن على اأ�سطح وواجهات املباين 
اخلا�سة

ملنتج اأجنبي اأو عالمة جتارية

 1000

�سنويا

7

ترخي�ص اإعالن على اأ�سطح وواجهات املباين 

اخلا�سة

ملنتج حملي / خليجي اأو عالمة جتارية

  250

�سنويا

8
تغيري مل�سق اإعالين بالالفتات الإعالنية

 على اأ�سطح املباين وواجهتها
50

9

اأر�ص خا�سة 

لفتة اإعالنية على اأعمدة الإنارة

مواقف ال�سيارات باملجمعات التجارية

150 لكل م2 

وما زاد على ذلك  �سهريا

10
اأر�ص عامة 

لفتة اإعالنية على اأعمدة الإنارة

100 لكل م2 وما زاد

 على ذلك  �سهريا لكل 

عمود اإنارة

150 �سهرياالإعالن على �سكل جم�سم على اأر�ص عامة11
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قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

12
الإعالن على �سكل جم�سم على اأر�ص خا�سة

 للطر الأول
50 �سهريا

1 ورقة13 ية لكل  50الت�سديق على املن�سورات الدعا

14

طباعة تذاكر دور ال�سينما ومراكز فنون الت�سلية 

والرتفيه واحلفالت والكوبونات

 الرتويجية لكل ت�سميم

5

الت التجارية ا نات وا إعالنات عل ال�سيارات وال�سا ا
ات واملوؤ�س�سات التجارية ة لل�سر فيفة  اململو  ا

15
ال�سم التجاري  مع العالمة التجارية اأو ال�سعار 

على الأبواب
 �سنويا

 50 �سنوياالإعالن على اأحد جوانب ال�ساحنة16

17
مل�سق اإعالين على كامل ج�سم ال�ساحنة 

اأو �سب �سيارة بالكامل
100

الت التجارية ا نات وا إعالنات عل ال�سيارات وال�سا ا
ات واملوؤ�س�سات التجارية ة لل�سر قيلة  اململو  ال

18
ال�سم التجاري  مع العالمة التجارية اأو ال�سعار 

على الأبواب
  �سنويا

100الإعالن على اأحد جوانب ال�ساحنة19

20
مل�سق اإعالين على كامل ج�سم ال�ساحنة 

اأو �سب �سيارة بالكامل
150

1500ترخي�ص ت�سيري حافلة اإعالنية متنقلة21

تاب امللح رقم  9 ( : الر�ســـــوم علـــى الإعـــالنات
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قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

22
لفتة اإعالنية ملحطة وقود على �سكل برج داخل 

حدود القطعة
150

23
لفتة اإعالنية ملحطة وقود على �سكل برج خارج 

حدود القطعة
250

24

لفتة جتارية على واجهة املحل

حتتوي على ال�سم التجاري والن�سا وال�سعار 

اأو العالمة التجارية

12.5 لالفتة التي

 ل تزيد م�ساحتها على
 5 م2

وما زاد على ذلك يح�سل 
2.5 عن كل م2

25

لفتة جتارية جانبية للمحل
حتتوي على ال�سم التجاري والن�سا وال�سعار 

اأو العالمة التجارية عن كل م2
5

 25 وما زاد على ذلك 250�سعار ال�سركة بدون لفتة جتارية فـي حدود م262

100لوحة اإر�سادية على ال�سوارع العامة27

28

الإعالن على الدراجة النارية 
 ي�سمح فقط لدراجات تو�سيل الطلبات 

 للمنتج املحلي 
15

29

الإعالن على الدراجة النارية 
 ي�سمح فقط لدراجات تو�سيل الطلبات 

 املنتج  الأجنبي 
25

30
لفتة موقتة ترويجية للتخفي�سات والتنزيالت 

 بدون �سعار ال�سركة اأو املنتج 
50 �سهريا

تاب امللح رقم  9 ( : الر�ســـــوم علـــى الإعـــالنات
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تاب امللح رقم  9 ( : الر�ســـــوم علـــى الإعـــالنات

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

500 ملرة واحدةترخي�ص برج لالأ�سماء التجارية على اأر�ص عامة31

 250 ملرة واحدةترخي�ص برج لالأ�سماء التجارية على اأر�ص خا�سة32

2500 �سنويالفتة اإعالنية على �سكل بوابة دخول33

5000 �سهرياالإعالن على ج�سور امل�ساة لكل وجه34

كامل35 100 �سنوياالإعالن على �سيارات الأجرة 

ي36 جز 50 �سنوياالإعالن على �سيارات الأجرة 

500 �سهرياالإعالن على منطاد37

38
لفتة اإر�سادية موقتة ملنا�سبة
 ملــدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى

15

39
اإعالن متحرك موق على موقع عام

 ملــدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى
250

40
اإعالن متحرك موق على اأر�ص خا�سة

 ملــدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى
125

41
لوحة اإعالنية لعر�ص الأفالم على مباين

 دور ال�سينما
50 �سنويا

50  �سهريالفتة اإعالنية  علم  على اأر�ص حكومية42

43

لفتة اإعالنية  علم  
 على واجهة املحل  واجهة مبنى على

 �سطح املبنى  اأر�ص خا�سة
25 �سنويا

44
اإ�سافة �سعار اأو ا�سم جتاري ل�سركة اأو خدمة على 

الالفتة التجارية للمحل لكل م2
12.5 �سنويا
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تاب امللح رقم  9 ( : الر�ســـــوم علـــى الإعـــالنات

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

45

الإعالن املوق للرتويج عن منتج اأو خدمة على 

مواقف ال�سيارات اخلا�سعة للر�سوم للموقف الواحد

 ي�سمل اللوحات الإعالنية املوجودة على املن�سة 

150 �سهريا

46

الإعالن املوق للرتويج عن منتج اأو خدمة 

ري اخلا�سعة للر�سوم اأو بالأماكن  باملواقف العامة 

ي�سمل اللوحات الإعالنية  العامة للموقف الواحد 

املوجودة على املن�سة

100 �سهريا

25 �سهرياعر�ص �سيارة داخل املجمعات التجارية47

48
عر�ص �سيارة اأمام املحالت التجارية على الأرا�سي 

اخلا�سة
50 �سهريا

49
حتتوي على ال�سم  مظلة على واجهة املحالت 

التجاري وال�سعار اأو العالمة التجارية

12.5 لكل م2 وما زاد 

على ذلك يح�سل 2.5 

عن كل م2

50

ترخي�ص لفتة ا�سم جتاري على �سطح مبنى 

ار�ص به ال�سركة �ساحبة الإعالن ن�ساطها  ل 

التجاري

 1000 �سنويا

51
ار�ص فيه  ا�سم جتاري على �سطح اأو واجهة مبنى 

ال�سركة ن�ساطها التجاري
10 لكل م2 �سنويا
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تاب امللح رقم  9 ( : الر�ســـــوم علـــى الإعـــالنات

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

52
مل�سقات اإعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية 

3م2 فاأقل للمبنى والنوافذ والأبواب 
60 �سنويا

53

مل�سقات اإعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية 
للمبنى والنوافذ والأبواب

 منتج حملي  اأك من 3 م2
250 �سنويا

54

مل�سقات اإعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية 
للمبنى والنوافذ والأبواب

 منتج اأجنبي  اأك من 3 م2
1000 �سنويا

55
الإعالن ل�سم مقاول امل�سروع على معدة ثابتة 

وقع امل�سروع
100 ملرة واحدة

25 �سهرياالإعالن با�ستخدام منظر طبيعي على اأر�ص عامة56

15 �سهرياالإعالن با�ستخدام منظر طبيعي على اأر�ص خا�سة57

58

ترخي�ص تركيب لفتة اإعالنية للبيع اأو لالإيجار 
على واجهة املبنى

 حتتوي على ال�سم التجاري اأو ال�سعار 
5 لكل م2 �سهريا

59
الإعالن عن منتج اأو ا�سم جتاري على املظالت

 اأو الكرا�سي على اأر�ص عامة
60 عن كل مظلة/ كر�سي

60
الإعالن عن منتج اأو ا�سم جتاري على املظالت

 اأو الكرا�سي على اأر�ص خا�سة
30 عن كل مظلة/ كر�سي
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تاب امللح رقم  9 ( : الر�ســـــوم علـــى الإعـــالنات

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

61
عر�ص �سيارة اأمام املحالت التجارية على الأرا�سي 

احلكومية اخلا�سعة لر�سوم العدادات
150 �سهريا

62
عر�ص �سيارة اأمام املحالت التجارية على الأرا�سي 

ري اخلا�سعة لر�سوم العدادات احلكومية 
 100 �سهريا

 2.5 لكل م2 �سنوياالإعالن على �سور البناء بالأرا�سي احلكومية63

1.5 لكل م2 �سنوياالإعالن على �سور البناء بالأرا�سي اخلا�سة64

500 بي�سة �سهرياو�سع مواد اإ�ساءة على واجهة املحالت اأو املباين65

66
ا�سم اأو �سورة ملنتج بجانب اأو داخل الالفتة 

1 م2 فقط التجارية 

20 وما زاد على ذلك 

250 للمنتج املحلي / 

اخلليجي 
 1500 للمنتج الأجنبي

ة ونية املت إل سات ا إعالنات بوا�سطة ال�سا ا

لفتة اإلكرتونية اإعالنية على واجهة املحل67

120 لكل 1م2 �سنويا 

وما زاد على ذلك 500 
للمنتج املحلي/ اخلليجي 

و 2000 للمنتج الأجنبي

68
لفتة اإلكرتونية اإعالنية على اأر�ص خا�سة / 

واجهة مبنى / �سطح مبنى
75 لكل م2 �سنويا

200 لكل م2 �سنويالفتة اإلكرتونية اإعالنية على اأر�ص عامة69
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امللحــ رقـــم  10 (
تبـــرات  ر�ســـــو الفحــ�س بامل

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

يــة روبيولو التحالي املي

16با�سيلي�ص �سرييو�ص1

21البكترييا القولونية  الكوليفورم 2

طية  الأي كولي 3 21البكترييا الغا

10بكترييا النتريوكوكاي4

5

ية  الفح�ص امليكروبي ملختلف املواد الغذا

ويت�سمن الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا  

و�ستافيليوكوك�ص اريو�ص  و�ساملونيال  واإي كولي  

ر واأعفان واإي كولي 0157   وخما

35

6

الفح�ص امليكروبي لالأ�سماك ومنتجاتها  ويت�سمن 

الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا  و�ستافيليو 

كوك�ص اريو�ص  و�ساملونيال  واإي كولي 0157

37

7

الفح�ص امليكروبي ملختلف حلوم الدجاج

 ومنتجاتها  ويت�سمن الك�سف عن العدد الكلي 

للبكترييا  و�ستافيليو كوك�ص اريو�ص  و�ساملونيال  

واإي كولي 0157

30

8

الفح�ص امليكروبي ملنتجات الألبان ويت�سمن الك�سف 

عن العدد الكلي للبكترييا  البكترييا القولونية  

ر واأعفان  �ستفيلوكوك�ص  طية  خما البكترييا الغا

اإيريو�ص و�ساملونيال

30
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

تاب امللح رقم  10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

9

الفح�ص امليكروبي ملنتجات احلبوب ويت�سمن 
الك�سف عن با�سيلي �سرييو�ص  و�ساملونيال  

و�ستافيليوكوك�ص اإيريو�ص  واإي كولي  
ر واأعفان وخما

35

10

ر الفواكه الفح�ص امليكروبي لع�سا
 ويت�سمن الك�سف الكلي عن العدد الكلي 

ر واأعفان للبكترييا  كوليفورم  وخما
25

11

الفح�ص امليكروبي للحلويات  وال�سكولتة  
والكراميل  واملك�سرات  واللبان  والع�سل  

ويت�سمن الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا  
�ستافيلوكوك�ص اإريو�ص  �ساملونيال  والإي كولي  

ر واأعفان وخما

35

12

الفح�ص امليكروبي للبي�ص ومنتجاته ويت�سمن 
الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا  �ستافيلوكوك�ص 
ر واأعفان اإريو�ص  �ساملونيال  والإي كولي  وخما

35

13
الفح�ص امليكروبي لعينات الهواء ويت�سمن الك�سف 

ر واأعفان عن العدد الكلي للبكترييا  وخما
20

14

الفح�ص امليكروبي ملياه ال�سرب ويت�سمن الك�سف 
طية والبكترييا القولونية عن البكترييا الغا

  الكوليفورم 
12

15

الفح�ص امليكروبي ملياه ال�سرب املعباأة ويت�سمن 
طية والبكترييا  الك�سف عن البكترييا الغا

القولونية  و�سيدومونا�ص اريجونوزا
18
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

تاب امللح رقم  10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

16

ة ويت�سمن  الفح�ص امليكروبي ملياه املجاري املعا

طية   الك�سف عن البكترييا الغا

والبكترييا القولونية

18

21�ستافيلو كوك�ص اإيريو�ص17

16�ساملونيــــال18

وية19 10العدد الكلي للبكترييا عند 22 درجة م

وية20 10العدد الكلي للبكترييا عند 37 درجة م

10وفايبرييو بارهيمولتيكيا21

ر واأعفان22 16خما

10�سيدو مونا�ص اأريجونوزا23

20اإي كولي 240157

20ثريموفيلك كامبيلوبكرت25

17لي�سترييا26

16برو�سيال27

ر�سة اأخرى28 16اأي بكترييا 

ر�سة اأخرى29 ري  10اأي بكترييا 

13�سلفر ريديو�سنج كلو�ستيديا30

13�سلفر ريديو�سنج انريوب�ص31

35التقييم امليكروبي للمطاعم32

33
الك�سف عن الغ�ص التجاري فـي اللحوم والدواجن 

ومنتجاتها
50
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تاب امللح رقم  10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

2العبوة املعقمة 250 مل34

4العبوة املعقمة 500 مل35

ية ية لالأ يميا التحالي ال

ي1 5الفح�ص الفيزيا

5ن�سبة الرطوبة2

5ن�سبة ال�سيقان3

5ن�سبة الرماد4

5ن�سبة املواد ال�سلبة5

ي6 10امل�ستخل�ص املا

بة فـي املاء7 ري الذا 10املواد 

ب فـي احلم�ص8 ري الذا 10ن�سبة الرماد 

5رقم احلم�ص9

5ن�سبة احلمو�سة10

5حم�ص ال�سترييك11

5حم�ص الأ�سكوربك12

5حم�ص هيدروك�سي بنزويك13

5حم�ص �سوربيك14

5ايزو داي كربون اأمايد15

5بيوتاليتد هيدروك�سي تولوين16

20ن�سبة الكافيني17
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

تاب امللح رقم  10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

15الكال�سيوم18

10بروك�سيد الكال�سيوم19

10ن�سبة الدهن اخلام20

10ثاين اأك�سيد الكربون21

5الكثافـــة22

15اإنز ديا�ستيز23

20ن�سب املحليات ال�سناعية24

10ال�سكاريــن25

10ا�سبارتيــم26

5اأ�سو�سفــام27

5�سلفانو اأمايـد28

5ن�سبة امللــح29

5ن�سبة يوديد الكال�سيوم30

5يوديد ال�سوديوم31

10ن�سبة بوتا�سيوم برومايد32

10رقم الت�ســ33

20تعريف الأنواع34

20كلوروفينيكول35

20ترت�سايكلني36

ي37 5الفح�ص الفيزيا
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

تاب امللح رقم  10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

38

حتليل الزيوت والدهون
  يت�سمن رقم احلم�ص ون�سبة احلمو�سة 

والأحما�ص الدهنية وال�سابون ورقم الت�س واملواد 
ري القابلة للت�س ورقم اليود  معامل النك�سار 

والك�سف عن الزيوت املعدنية واختبار كري�ص 
والتزن وقيمة البريوك�سايد 

50

39
حتليل الزيوت والدهون بالإ�سافة اإ الك�سف عن 

80�سحوم اخلنزير

40

حتليل احلبوب 
 يت�سمن ن�سبة الرطوبة ون�سبة املواد ال�سلبة 

ون�سبة احلمو�سة ون�سبة الرماد ون�سبة الأليا 
اخلام والربوتني ون�سبة الدهن اخلام وبريوك�سيد 
الكال�سيوم ويوديد ال�سوديوم ويوديد الكال�سيوم 
والكال�سيوم ون�سبة كلوريد ال�سوديوم والربومات 

50

41

ري الكحولية  ر وامل�سروبات  حتليل الع�سا
يت�سمن ن�سبة احلمو�سة ون�سبة الرطوبة

 ون�سبة املواد ال�سلبة والألوان واملواد احلافظة 
والكافيني وبرك�ص وثاين اأك�سيد الكربون 

واملحليات ال�سناعية 

50

42

حتليل الألبان 
 يت�سمن ن�سبة الدهن ون�سبة احلمو�سة ون�سبة 
الربوتني ون�سبة امللح والرماد ون�سبة املواد ال�سلبة

40

43

حتليل ال�سكريات والع�سل
لوكوز والفركتوز   يت�سمن ن�سبة احلمو�سة وا

واأ�سكروز واإنز الديا�ستيز ومعامل النك�سار 
ون�سبة الرماد ون�سبة الرطوبة 

40
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

تاب امللح رقم  10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

10حمتوى الدهن44

هيدرول�س�ص45 15حمتوى الدهن مع اله�سم 

20الأحما�ص الدهنية  مثيل اإ�سرت 46

ري القابلة للت�س47 15املواد 

10حمتوى الأليا48

20ن�سبة الألوان ال�سناعية49

5اللون الأخ�سر اأ�ص50

روب ال�سم�ص51 5اأ�سفر 

5طارطارزين52

5الأزر الربا53

5بريك�ص54

5اللون البني55

5كارموزين56

5ن�سبة اللون الأحمر57

5كيونولني الأ�سفر58

5بن�سو 4 اأر  لون 59

5اللون الأحمر 2 جي60

5اللون الأخ�سر 3   دي �سي 61

5اإندوجوكارمني62

ذية63 15الكادميوم فـي الأ

ذية64 15الر�سا�ص فـي الأ
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

تاب امللح رقم  10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

ذية65 15النحا�ص فـي الأ

ذية66 15الكوبل فـي الأ

ذية67 15احلديد فـي الأ

ذية68 15املنجنيز فـي الأ

ذية69 15املونيبدينوم فـي الأ

ذية70 15الفانيديوم فـي الأ

ذية71 15الزنك فـي الأ

ذية72 15الكروم فـي الأ

ذية73 بق فـي الأ 20الز

ذية74 20الق�سدير فـي الأ

ذية75 15النيكل فـي الأ

ية76 بق والق�سدير فـي املواد الغذا 35الز

ية77 بق  كادميوم  ر�سا�ص فـي املواد الغذا 45ز

78

بق  حديد   كادميوم  نحا�ص  كوبل  كروم  ز

منجنيز  مونيبدينوم  فانيديوم  زنك فـي املواد 

ية الغذا

120

ية79 40نحا�ص  حديد  زنك فـي املواد الغذا

ذية80 15اأي عن�سر اخر من املعادن الثقيلة فـي الأ

ية81 5جتهيز العينة الغذا

5نخل العينة82

5التجفيف بالتجميد  جتفيد 83
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تاب امللح رقم  10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

10هيدروك�سي ميثيل فارفاريل84

بة85 ري الذا ب  5ال�سوا

5حمتوى اليود86

10رقم اليودي87

30الك�سف عن �سحوم اخلنزير وم�ستقات اخلنزير88

5الك�سف عن الزيوت املعدنية89

90
ية وال�سكريات  ال�سكريات الأحادية وال�سكريات الثنا

ذية املختزلة فـي الأ
20

5قيمة البريوك�سيد91

5الأ�ص الأيدروجيني92

5الف�سفور93

5بوتا�سيوم94

10ن�سبة الربوتني95

20املواد احلافظة96

5التزن  اختبار كري�ص 97

5معامل النك�سار98

99

حتاليل التوابل وامللح وال�ساي والقهوة
 تت�سمن ن�سبة احلمو�سة والأ�ص الأيدروجيني 

بة ري الذا ي واملواد  وامل�ستخل�ص املا
ب فـي احلم�ص والكافيني  ري الذا  والرماد 
ية ون�سبة ال�سيقان والك�سف عن الألوان الغذا

 ون�سبة الرماد ون�سبة الأليا 

40
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

تاب امللح رقم  10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

30امليالمني100

30الفيتامينات101

20م�سادات الأك�سدة102

103G.C 15حمتوى الكحول با�ستخدام جهاز

5حمتوى الكحول بطريقة الكثافة104

ية اأخرى105 ذا 40اأي مواد 

ية106 45الك�سف عن متبقيات املبيدات فـي املواد الغذا

107
الك�سف عن متبقيات الهرمونات وامل�سادات احليوية 

ية فـي املواد الغذا
45

30الك�سف عن ال�سموم الفطرية108

ية109 ية فـي املواد الغذا 40الك�سف عن امللوثات الكيميا

20ن�سب املنكهات ال�سناعية اأو الطبيعية110

5اأي منكهة �سناعية اأو طبيعية111

ية اأخرى112 ذا 20اأي م�سافات 

10الك�سف عن ال�سولنني فـي البطاط�ص113

10الك�سف عن الفورمالدهايد فـي الألبان ومنتجاتها114

10اأي عنا�سر اأخرى115

ية للعينات البيئية يميا التحالي ال

15الهيدروكربونات الأليفاتية فـي املياه1

2
الهيدروكربونات الأليفاتية فـي الرتبة  

نات حية  هواء روا�سب بحرية  كا
40
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تاب امللح رقم  10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

15الهيدروكربونات الأروماتية فـي املياه3

4
الهيدروكربونات الأروماتية فـي الرتبة  

نات حية  هواء روا�سب بحرية  كا
40

5

الهيدروكربونات العطرية متعددة احللقات 
واملذكورة بـ  طريقة الختبار 610 اإ بي اأ  

ري املف�سولة  والهيدروكربونات املف�سولة و
وجمموع املركبات العطرية فـي الرتبة 

نات حية  هواء  روا�سب بحرية  كا

70

20بنزين  تولوين  اإيثيل بنزين  اإكزالني فـي املياه6

40املبيدات الكارباماتية7

8
الك�سف الو�سفي بجهاز كروماتوجرافيا الغاز 

واملطيا الكتلي للمياه
40

9

الك�سف الو�سفي بجهاز كروماتوجرافيا الغاز 
واملطيا الكتلي فـي الرتبة  روا�سب بحرية  

نات حية  هواء كا
40

10الزيوت وال�سحوم / امل�ستخل�ص الع�سوي10

60املبيدات الكلورونية الع�سوية11

60املبيدات الف�سفورية الع�سوية12

ي الفينيل13 40مركبات عديد الكلور ثنا

14
ي الفينيل متمثلة مركبات عديد الكلور ثنا

 فـي 1254  اأروكلور 
40

15
ي الفينيل  م�ستقات مركبات عديد الكلور ثنا

متمثلة فـي 1260  اأروكلور 
40
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تاب امللح رقم  10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

30املركبات عديدة احللقات العطرية فـي املياه16

17
املركبات عديدة احللقات العطرية فـي الرتبة  

نات حية  هواء روا�سب بحرية  كا
40

40مبيدات البريوثرويدات18

30املبيدات املجهزة جتاريا19

30الهيدروكربونات النفطية الكلية20

35املركبات النفطية املتطايرة فـي املياه21

30الك�سف عن املادة الفعالة فـي املبيدات22

6الكال�سيوم واملغني�سيوم23

5حجم احلماأة24

5الروا�سب ال�سلبة25

2الرقم الأيدروجيني26

5العوالق27

45حتليل املبيدات28

29

الهيدروكربونات الأليفاتية

  الهبتاديكان  الأوكتاديكان  الفيتان 

C14 - C34 ومركبات من 

ري املف�سولة وجمموع  الأليفاتية املف�سولة و

املركبات والأليفاتية فـي الرتبة  روا�سب بحرية  

نات حية  هواء كا

70
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قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

يـة للميـا يميا التحاليـ ال

5ن�سبة الكلور املتبقي1

ي لالأك�سجني2 15الحتياج الكيميا

SAR10  معدل امت�سا�ص ال�سوديوم 3

ORP5  احلد من الأك�سدة املحتملة 4

10الكال�سيوم  املغن�سيوم  ال�سوديوم  الع�سر الكلي5

6IC 15حتليل الكانتيونات با�ستخدام جهاز

7
 حتليل الأنيونات

 با�ستخدام جهاز IC  �ستة عنا�سر   
15

ي8 5الرقم الإيدروجيني  القلوية  التو�سيل الكهربا

10الحتياج احليوي لالأك�سجني9

5امللوحــة10

5احلمو�ســة11

5الأمونيــا12

7الباريــوم13

25الربوميــد14

ـي15 5التو�سيـل الكهربا

ب16 5الأك�سجني الذا

5ال�سيليكــون17

5ال�ستــرن�سيــوم18

تاب امللح رقم  10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

15ال�سيانيد19

5ال�سوديوم20

21P ثل ب SR5 الفو�سفي 

5الفلوريد22

5القلوية الكلية23

5الكربيتات24

10الكربيتيد25

5الكلوريدات26

5اللون27

10العكارة28

ن�سيوم29 5املا

30CaCo 3 ثل ك 10الع�سر الكلي 

بة الكلية31 15املواد الذا

10املواد العالقة الكلية32

10نيرتوجني كلدهال33

15النيرتوجني الكلي34

5النرتات35

5النرتي36

10الف�سفور الكلي37

10النيرتوجني املوك�سد38

10زرنيـــ39

تاب امللح رقم  10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات

-90-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

10النتيمــــون40

10�سيلينيـــوم41

10بـــورون42

10كـادميـــوم43

10كــــروم44

45Cr+6 15الكـــــروم

10كوبـــــل46

10نحــــا�ص47

بــــق48 15ز

10حـــديــــد49

10ر�ســــا�ص50

10منجنيـــــز51

10مولبيـــديـــوم52

10نيكـــل53

10ف�ســــة54

15ق�ســـديـــر55

10تيتانيـــوم56

10فانيديـــوم57

20الربوميـــد  جزء فـي البليــون 58

20الربوميـــ  جزء فـي البليــون 59

25الربوميد والربومي  جزء فـي البليون 60

10التنج�ستــون61

تاب امللح رقم  10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1224(

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

10زنــــك62

بــق  كادميــوم  ر�ســا�ص63 25ز

64
بق  حديد   كادميوم  نحا�ص  كوبل  كروم  ز

منجنيز  مونيبدينوم  فانيديوم  زنك
80

25نحا�ص  حديد  زنك65

10اأي عنا�سر اأخرى66

ية أ ـي امليا وا سعاعية  إ التحالي ا
ذية1 10حتليل املواد امل�سعة بالأ

15حتليل املواد امل�سعة باملياه2

15حتليل املواد امل�سعة باملنتجات ال�سناعية3

40الك�سف عن امل�سادر امل�سعة بامل�سانع وال�سركات4

45حتليل ج�سيمات األفا وبيتا الكلية5

15حتليل املواد امل�سعة بالرتبة6

15حتليل املواد امل�سعة بالهواء7

40حتليل املواد امل�سعة بالهواء مع جمع العينات8

اليــــــــــ اأخـــــــــرى

)50 من الر�سمامل�ساريع والدرا�سات للطلبة1

يا2 15عينات املياه للمواطنني لال�ستعمال اخلا�ص كيميا

3
عينات املياه للمواطنني لال�ستعمال اخلا�ص 

5ميكروبي

20ا�ست�سارة علمية  طلب تقرير فني 4

40زيارة فنية لتقد ا�ست�سارة كتابة تقرير5

تاب امللح رقم  10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات
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امللحــ رقـــم  11 (
سمـانــات التاأمينــات وال

القيمــةنــــو التاأميـــ
 بالريـــا العمانـي

تاأمني ت�سريح ال�سروع فـي البناء1
500 بي�سة لكل م2 وبحد 

اأدنى 100 ريال

50تاأمني اإباحة بناء �سغرى2

3
ديدات خدمات الأعمال على الأرا�سي  تاأمني 

العامة

2 عن حفر كل مرت طو 
فـي اأر�ص عامة

 وبحد اأدنى 300 ريال

4
�سمان بنكي للحفر اللولبي حت ال�سوارع املزدوجة 

ملد خطو اخلدمات
15000

5
�سمان بنكي ملدة �سنتني عن كل قطع لل�سوارع 

الداخلية فـي حالة قطع الأ�سفل
1000

6
ديدات خدمات الأعمال على الأرا�سي  تاأمني 

العامة
1.5 من تكلفة امل�سروع

7
يمات الأعمال املدنية  تاأمني على 

ال�سركات العاملية واملمتازة املوقتة 
1000

8
يمات الأعمال املدنية املوقتة تاأمني على 

ات بقية الف
500

تاأمني  قطع جبل9
2 لكل مرت مربع على
 األ يقل عن 500 ريال

تاأمني هدم مبنى10
1 لكل مرت مربع

 على األ يقل عن 200 ريال
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القيمــةنــــو التاأميـــ
 بالريـــا العمانـي

50تاأمني اإن�ساء مظالت11

250تاأمني و�سع اإعالنات موقتة12

تاأمني هدم منزل13
1 لكل مرت مربع

 على األ يقل عن 200 ريال

500 بي�سة لكل م2تاأمني ت�سوية اأر�ص14

15
ا�سرتداد تاأمني اأو �سمان 

 ل ي�سمل تاأمني الإباحة ال�سغرى 
5

تاب امللح رقم  11 ( : التاأمينــات وال�سمـانـــات

امللحــ رقـــم  12 (

�ستمــــارات مــ ا

�ستمـــارة مــــنـــو ا ال
 بالريـــا العمانـي

1ا�ستمارة ت�سريح حفر1

1ا�ستمارة عقود الإيجار2

3
ح اأو كتيب ا�ستثماري  كتيب القوانني اأو اللوا

 اأو عمراين اأو �سياحي اأو اقت�سادي
5
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