
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

بلديـــة م�سقـــ

ــــرار 

ــــم 1 2018 ر

مـان  بتحديـد الر�سـو وا

ـا بلديـة م�سقـ �سل سمـانات املاليـة التـ  والتامينـات وال

سادر باملر�ســوم  ــ ال�سلطا ال ا� بالنظــام املالـي لديــوا ال ا�ستنــادا ا القانــو ا

ال�سلطانـي رقم 91/128 ، 

سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 2015/38 ،  وا قانو بلدية م�سقط ال

سيل ر�سوم بلدية م�سقط   ساأ  وا االأمر املحلي رقم 2003/1 فـي 

ار املالية   وا موافقة و

سلحة العامة  وبناء على ما تقت�سي امل

تـقـــرر 

ولـــــ  ة ا املــا

ــق ) 1 - 10 ( املرفقــة .  ــا بلديــة م�سقــط وفقــا للم سل ــدد الر�ســوم التي 

انيــــة  ة ال املــا

ـــدد التاأمينـــات وال�سمانـــات املاليـــة وفقـــا للملحـــق رقـــم )11( املرفـــق . 

ــــة  الـ ة ال املــا

من اال�ستمارات وفقـــا للملحــــق رقـــم )12( املرفـــق .  يحـــدد 

-62-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

ــة ة الراب املــا

لــ  ـــر  تفــر علــى مــن يت ـــا قانـــو ا ســـد ينـــ علي ل بــاأي عقوبـــة اأ ــ مـع عــدم اال

ريا  س ة  ( ع�سر باملا رامة تاأ بواقع )10 ذا القرار  عن �سداد الر�سوم امل�ستحقة وفقا ل

�سب بعد م�سي )30(  يوما من تاري اال�ستحقا   من قيمة الر�سم امل�ستحق  

ا على قيمة  موع الفة  على اأال يزيد  ر ت�ستمر في امل س ل  رامة عن  وت�ساع ال

كام هذا القرار .  الر�سم امل�ستحق وفقا الأ

ام�سـة ة ا املــا

الـــ هــذا القـــرار   ـــل مـــا ي ـــى  مـــا يل ـــى االأمـــر املحلـــي رقـــم 2003/1 امل�ســـار اليـــ   يل

كامــ .  اأو يتعــار مع اأ

�سـة ة ال�سا املــا

ارا من االأول من فرباير 2018م . ين�سر هذا القرار فـي اجلريد الر�سمية  ويعمل ب اعت

 

انـــ 1439هـ ـ  15 م ربيــ ال سدر 

ـــــ   3  م ينايــــــــــــــــــر 2018 املوا

مد ال�سي  �س ب  ند�   امل

يــــــــ� بلديـــــــــة م�سقــــــــط                                                                                                         ر
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ـــم  1  امللحــ ر

اريــة نيــة والت ن�سطــة امل لديــة علــ ا الر�ســو ال

اريـــة  �سمـــا  الت سيـــد ا ـــة و را راعــة وا   ان�سطــة ال

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

1
و ) با�ستثناء االأر (  راعة احل

ذور الزيتية قولية وال  واملحا�سيل ال
150

150راعة االأر2

يات واجلذور والدرنات3 طي �سراوات وال 150راعة ا

سب ال�سكر4 150راعة ق

5000راعة الت5

150راعة حما�سيل االأليا6

مة7 ر  الدا 150راعة املحا�سيل االأ

150راعة االأعنا8

س املدارية9 150راعة الفوا املدارية و

150راعة احلم�سيات ) املوال (10

ات النوا11 ية والثمار  150راعة الثمار التفا

يات12 ر واجلو ات الفوا االأ س ار و س 150راعة اأ
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وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

150راعة الثمار الزيتية13

150راعة حما�سيل امل�سروبات14

15
راعة التوابل واملحا�سيل العطرية 

سيدالنية وحما�سيل العقاق واملحا�سيل ال
150

ر16 مة االأ 150راعة املحا�سيل الدا

ر17 ة االأ را واأن�سطة احلرا 150راعة االأ

تلطة18 150الزراعة امل

ر19 يلية االأ يول واحليوانات ا 150تربية ا

150تربية اجلمال واحليوانات اجلملية20

150تربية ال�ساأ واملاعز21

22
ن  تربية الدوا

يـــر ( ـــات الك ) ال�سر
1500

23
ن تربية الدوا

س واملتو�سطة ( ر وال س  ) االأفراد واملو�س�سات ال
150

ر24 150تربية احليوانات االأ

ارية ( ة و�سيد االأ�سما ) الت ـم  1    - اأن�سطة الزراعة واحلرا تاب امللحـ ر
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وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

سية واجلامو�25 1500تربية املا

حرية26 يات ال 150تربية املا

يات فـي امليا العذبة27 150تربية املا

ن واالأرانب والطيور28 ة الدوا ي 125ب وت

ر29 ذور للتكا 150معاجلة ال

ة30 150دمات الدعم للحرا

اتات ) امل�ساتل (31 ثار الن 125ا

�سا32 150قطع االأ

ية33 �س را  ا ات االأ 150مع منت

سلة34 دمات املت سيد والقن واأن�سطة ا 150ال

35
حرية  �سيد االأ�سما ال

ـات ( ) ال�ســر
1500

250�سيد اأ�سما امليا العذبة36

ساد37 150اأن�سطة حما�سيل بعد احل

ارية ( ة و�سيد االأ�سما ) الت ـم  1    - اأن�سطة الزراعة واحلرا تاب امللحـ ر
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وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

نتا احليوا38 150اأن�سطة الدعم ل

150اأن�سطة الدعم النتا املحا�سيل39

40
اتات  ق الن دا اأن�سطة 

يعية ق احليوانات واملحميات الط دا و
250

ـــــر ــــ املحا ديـــ وا�ست 2  ان�سطـــة الت

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ام1 را النفط ا 1500ا�ست

يعي2 ا الط را ال 1500ا�ست

را ا3 1500ا�ست

را املل4 150ا�ست

ارية ( ة و�سيد االأ�سما ) الت ـم  1    - اأن�سطة الزراعة واحلرا تاب امللحـ ر
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وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ات احلديد5 ا 1500تعدين ر

ر6 ات الفلزات  احلديدية االأ ا 1500تعدين ر

ات اليورانيوم والثوريوم7 ا 1500تعدين ر

ي (8 1500تعدين الفحم القا�سي ) االأنفرا

ني9 1500تعدين اللي

ية ومعاد االأ�سمد10 1500تعدين املعاد الكيميا

ار والرمال والطفل11 را االأ ر ال�ست ل املحا 1500ا�ست

ر12 ل املحا 1500اأن�سطة التعدين وا�ست

يعي13 ا الط را النفط وال 1500اأن�سطة الدعم ال�ست

ر14 ل املحا ر للتعدين وا�ست 1500اأن�سطة دعم االأعمال االأ

ـــــر ل املحا ــــ ـم  1   2 - اأن�سطـــة التعديـــن وا�ست تاب امللحـ ر
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3  ال�سناعــــــات التحويليـــــــة

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

سي (1 ة حلوم املوا ي ب وت يل امل�سال )  300ت�س

ميد اللحوم2 300تربيد و

�سراوات3 ميد الفوا وا 250تربيد و

ويات4 ف ال�سم والق�سريات والر 300يز و

5
ف االأ�سما  يز و

سة س ية على ال�سفن املت ياء املا واالأ
300

�سراوات6 ة وا ف الفا 1000يز و

ف اللحوم7 1000يز و

ة احلليب والل الطا8 1000يز وب�س وتع

ها9 س ف الفوا وع 500�س اأو تعليب اأو 

10
ف  �س اأو تعليب اأو 

ها س ة وع و ة اأو املط �سراوات الطا ا
500

ا11 ة املك�سرات باأنواع مي وتع 500ف و

ا12 ات ة التمور والعنب والت و�سنع منت 500في وتع

اتية بعد تكريرها13 ة الزيوت والدهو الن 1000تع

14
سع (  ر   و ) قم   ة احل طحن وتع

ات ( ) ال�ســر
1500
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وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

15
سع (  ر   و ) قم   ة احل طحن وتع

ت ( ) املحـــ
125

ز يدوي ) تنور (16 50خم

ابز17 ات امل سنع منت ا�سة ب ر  300اأن�سطة اأ

ل ال18 ت و�سنع بدا 500مي ال اأو طحن اأو تع

19
و  ات طوا احل �سنع منت

ات ( ) ال�ســـر
1500

20
و  ات طوا احل �سنع منت

ت ( ) املحــــ
150

500تكرير وطحن مل الطعام21

ا22 ات االأل 1000�سنع منت

ات الن�سا23 1000�سنع الن�سا ومنت

ابز ) ا (24 ات امل 250�سنع منت

س ا (25 ابز ) ن ات امل 150�سنع منت

ابز ) يدوي (26 ات امل 75�سنع منت

نات النية27 ق املع ت التقليدية ورقا ز االأ 150�سنع 

28
فيفة مثل   ات ا �سنع املنت

ز (  معد با ع دقيق الذر )التورتي ق الذر و رقا
300

سناعــــــات التحويليـــــــة ـم  1   3 - ال تاب امللحـ ر
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وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ف29 300�سنع احللويات العربية ت�سمل املعمول و

طاط�30 ق ال 1000�سنع رقا

300�سنع املتاي31

ودر ( واملكث32 ف ) ال 1000�سنع احلليب امل

1000�سنع ال�سكر33

والتة واحللويات ال�سكرية34 او وال�سو 1000�سنع الكا

150�سنع احللو العمانية35

36
ط املعكرونة  سرا �سنع املعكرونة و

لة ات الن�سوية املما والك�سك�سي واملنت
1000

ة37 و ة اأو  املط و ن املح�سو املط ا 200�سنع الع

اهز38 ا  ات واأط 200�سنع و

ر39 ذية االأ ات االأ 1000�سنع منت

ر (40 ات ) االي�  500�سنع املثل

اتية واحليوانية41 1000�سنع الزيوت والدهو الن

42
ات الطعم  �سات ومك�س �سنع 

ية وامل�سروبات ) ماء الورد  الفاني ( ذا للمواد ال
500

سناعــــــات التحويليـــــــة ـم  1   3 - ال تاب امللحـ ر
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وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ارات والتوابل43 ة ال 500طحن وتع

1000�سنع االأع احليوانية املح�سر44

45
�سنع امل�سروبات  الكحولية  

ات ا اأ فـي  ر املع انتا امليا املعدنية وامليا االأ
1500

ات الت46 5000�سنع منت

ات47 زل األيا املن�سو 500�س و

النايلو والديلو48 سناعية  يو ال �س ا 500زل و

ات49 500ن�س املن�سو

ات50 يز املن�سو ام  500ا

ية51 ع االأليا الن�سي يي� و�س وط 500ت

52

طية  سات واالأ�سنا املح�سو واالأ سيل املفرو ق وتف
د  املفار   يا� الو�سا ءات  اأ املنزلية مثل  امل

ت  يا� النوم للر د  واأ االأحلفة  الو�سا
ر  سات االأ يا واأنواع ال

500

ر53 سيل ال�ستا 150ق وتف

54

سرعة وال�ساالت  يام واالأ سيل ا ق وتف
ع  �سا ا واالالت وال طية ال�سيارات واالأ واأ

ات ( ) ال�ســـر
1500

سناعــــــات التحويليـــــــة ـم  1   3 - ال تاب امللحـ ر
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وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

55

سرعة وال�ساالت  يام واالأ سيل ا ق وتف
ع  �سا ا واالالت وال طية ال�سيارات واالأ واأ

ت ( ) املحـــ
150

ار56 150التطريز اليدوي واجلا

57
الية العربية ب� الر ة امل يا ياطة و سيل و تف

الية ( ب� الر ياطة امل سيل  ت تف  ) حم
150

الية  العربية58 ب� الر ة امل يا ياطة و سيل و 150تف

ية العربية و العربية59 ب� الن�سا ياطة امل سيل و 150تف

سية60 ب� الريا ياطة امل سيل و 150تف

ب� الع�سكرية61 ياطة امل سيل و 500تف

ر62 ال والن�ساء واالأطفال االأ ب� الر سيل م 1500�سنع وتف

سيل الكمة العمانية63 150�سنع وتف

ية64 ايات الن�سا ياطة الع سيل و 150تف

65
ب االأمتعة  قا �سنع 

ا  وال�سرو واالأعنة ساب ب اليد وما  قا و
1500

66
ذية  �سنع االأ

سانـــع ( ) امل
1500

سناعــــــات التحويليـــــــة ـم  1   3 - ال تاب امللحـ ر
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وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

67
ذية  �سنع االأ

ت ( ) املحـــ
150

ار (68 ية متنوعة ) ور  �س ات  250�سنع منت

69
يل و �س واأطر الرباويز  ا �سنع 

�سب  وهرات وعلب  من ا و�سناديق 
200

70
سنع من الفو واملناديل  ام الور الذي ت �سنع 

لي وور الو  و�سنع ور الل والت
500

71
�سنع الور املمو والور املقو 

سنوعة من الور والور املقو واالأوعية امل
500

72
سنط مطوية اأو مفرد  رتو  �سناديق   �سنع علب 

و ( من الور اأو من الور املقو )  
500

73
ر  لي االأ �سنع اأوعية الت

لفة االأ�سطوانات ( ف امللفات  اأ ) علب 
500

74

قات ) الكرتو (  �سنع الور املقو متعدد الط
ناء  دم فـي ال و امل�ست و�سنع الور املقو امل�س

ر والت�سييد واالأعمال االأ
500

ر من الور والور املقو75 500�سنع اأ�سنا اأ

76
ية  �سنع احل�سو من املواد الن�سي

سحية  �سدادات قطنية لوق النزي ات ال مثل احلفا
500

سناعــــــات التحويليـــــــة ـم  1   3 - ال تاب امللحـ ر
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وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

77
�سنع الدفاتر والكرا�سات املدر�سية  

ر الورقية ارية االأ ية واملدر�سية والت واالأ�سنا املكت
500

78
را املنزلية مثل   أ ات ورقية ل �سنع منت

سوا  وا وال ا واالأ االأط
500

79
�سنـع ور الزينـة

سيل  سناعي وور اجلدرا والتف  والور ال
500

ارية80 سور والدفاتر الت ا�سة بال ومات ا اعة االأل 500ط

81

اعة والور ال�سفا  �سنع ور الكتابة والر�سم والط

�ستعمال  �سق اجلاهز ل سم اأو ال سقول والور امل وامل

ر واالأنواع االأ

500

اعة82 500الط

83

ة  دام االالت النا�س اعة با�ست الط

ر  ية االأ واحلا�سب اال واالالت املكت

ات احلرارية سور اأو النا�س ات ال مثل  نا�س

125

اعة الرقمية84 150الط

اعة85 سلة بالط دمات املت 500اأن�سطة ا

150ليد الكتب وامل�ستندات86

اعة87 رو الط 150يز واعداد 

سناعــــــات التحويليـــــــة ـم  1   3 - ال تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

لة88 م امل�س ط االع 150ا�ستن�سا و�سا

150ا�ستن�سا برام احلا�سب اال اجلاهز 89

ات اأفرا الكو90 500�سنع منت

ات النفطية املكرر91 1500�سنع املنت

سافـي النفط وم�ستقات92 1500م

93
لة  �سنع اأنواع الوقود ال�سا

و�س  الديزل ... ( نزين  الك ) ال
1500

ية االأ�سا�سية94 1000�سنع املواد الكيميا

وتية95 ات االأ 1000�سنع االأ�سمد واملر

ا االأولية96 سكال ي فـي اأ ي ن واملطا ال 1000�سنع اللدا

97
يدات االفات  �سنع م

ر ية الزراعية االأ ات الكيميا واملنت
1000

98
لة   ءات املما �سنع الدهانات والورني�سات والط

اعة واملعا امل�ستكية ار الط واأ
1000

99
سابو واملنظفات  وم�ستح�سرات التنظي  �سنع ال

ميل والتلميع  والعطور وم�ستح�سرات الت
1000

ور100 يز ال 500�سنع و

سناعــــــات التحويليـــــــة ـم  1   3 - ال تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ر 101 ية االأ ات الكيميا 1000�سنع املنت

1000�سنع االأليا اال�سطناعية102

103
سيدالنية  �سنع املواد ال

اتية ية والن ية الكيميا ات الدوا واملنت
1000

104
ديد االأ�سط  �سنع االطارات واالأنابيب املطاطية  و

ا طارات املطاطية واعاد بنا ية ل ار ا
1500

ية امل�ستعملة105 وا طارات ال ية ل ار دال االأ�سط ا 500ا�ست

ر106 ات املطاطية االأ 1000�سنع املنت

نية107 ات اللدا 1000�سنع املنت

108

ن مثل   ات من اللدا �سنع منت

راطيم  سرطة  موا�س و سرا  �سفا  اأ األوا  

ا ... م ولوا

500

ية109 ا ات الز ا واملنت 1000�سنع الز

ر 110 فلزية االأ ات املعدنية ال 1000�سنع املنت

ات احلرارية111 1000�سنع املنت

ية112 ات الطفلية االن�سا 1000�سنع املنت

1500�سنع االأ�سمن بكافة اأنواع113

سناعــــــات التحويليـــــــة ـم  1   3 - ال تاب امللحـ ر

-77-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ز114 ور�سل وا ر من ال ات االأ 1000�سنع املنت

1000�سنع االأ�سمن واجل واجل115

ر�سانة واالأ�سمن واجل116 1500�سنع اأ�سنا من ا

ار117 1500قطع وت�سكيل و�سقل االأ

سلب118 1000�سنع احلديد القاعدي وال

1500�سنع الفلزات الثمينة و احلديدية القاعدية119

سلب120 1500�س احلديد وال

500�س املعاد  احلديدية121

122
�س املعاد  احلديدية مثل  االأملنيوم والزن 

سنع ( س تامة ال ات تامة ون والنحا� ) منت
1500

ية123 ات املعدنية االن�سا 1500�سنع املنت

124

سنوعة  ات املعدنية امل يب املنت �سنع وتر

ناء  دمة فـي ال ا وامل�ست ات د  زاء فـي الو من اأ

ت  والت�سييد مثل  النوافذ واالأبوا وال�س واملظ

لة ) ور احلداد ( ا ال معدنية  س واأ

150

250ور االأملنيوم125

زانات واالأوعية من املعاد126 اري وا س 1500�سنع ال

سناعــــــات التحويليـــــــة ـم  1   3 - ال تاب امللحـ ر

-78-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

127
ار   �سنع مولدات ال

نة زية بامليا ال�سا ة املر ل التدف با�ستثناء مرا
1500

ر128 ا 1500�سنع االأ�سلحة والذ

129
� وال�س والدلفنة   ت�سكيل املعاد بالطر والك

يق يا امل�سا ميتالور
1000

500معاجلة وطلي املعاد  املعاجلة باالالت130

131
�سنع اأدوات القطع 

والعدد اليدوية واالأدوات املعدنية العامة
1000

65ن�س املفاتي132

لة133 ر املما ا يات واالأ�سلحة والذ 250ال�سيو واجلن

ر 134 ات املعاد امل�سكلة االأ 1500�سنع منت

ونية135 ات االلك 1500�سنع املكونات واللو

1500�سنع احلوا�سيب واملعدات امللحقة136

ساالت137 1500�سنع معدات االت

ية138 ونيات اال�ست 1500�سنع االلك

ة والتحكم139 ار وامل ت 1500�سنع معدات القيا� واال

ديد التوقيتات (140 ا ) واليات  1500�سنع ال�ساعات باأنواع

سناعــــــات التحويليـــــــة ـم  1   3 - ال تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

141
�سنع معدات الت�سعيع 

ية ية والع ية الط ربا واملعدات الك
1500

رافـي142 سوير الفوتو سرية ومعدات الت 1500�سنع االأدوات ال

سرية143 ناطي�سية وال ط امل 1500�سنع الو�سا

144
ية  ربا ات واملولدات واملحوالت الك �سنع املحر

ا رباء والتحكم في يع الك ز تو واأ
1500

م145 طاريات واملرا 1500�سنع ال

سرية146 ت االأليا ال اب 1500�سنع 

147
�سنـع االأ�سـ 

ر ونية االأ ية وااللك ربا ت الك والكاب
1500

ز االأ�س148 1500�سنع اأ

ية149 ربا ساء الك 1500�سنع معدات اال

ية املنزلية150 ربا ز الك 1500�سنع االأ

ر151 ية االأ ربا 1500�سنع املعدات الك

152
ات  ات والتوربينات  با�ستثناء حمر �سنع املحر

ات النارية رات وال�سيارات والدرا الطا
1500

سناعــــــات التحويليـــــــة ـم  1   3 - ال تاب امللحـ ر

-80-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ع153 1500�سنع معدات تعمل بطاقة املوا

154
ط  ات وال�سوا �سنع امل�س
ر سمامات االأ سناب وال وال

1500

155
و�  �سنع املحامل وال

ة ز التع�سيق ونقل احلر وعنا�سر اأ
1500

ر156 س ر ومواقد اأفرا ال س 1500�سنع االأفرا واأفرا ال

1500�سنع معدات الرفع واملناولة157

158
ية  �سنع االالت واملعدات املكت

ا ( ) با�ستثناء احلوا�سيب واملعدات امللحقة ب
1500

1000�سنع العدد اليدوية التي تعمل بالطاقة159

را160 ر متعدد االأ 1500�سنع االالت االأ

ة161 1500�سنع االالت الزراعية واالت احلرا

1500�سنع االت ت�سكيل املعاد والعدد االلية162

يا163 1500�سنع االت ت�ستعمل فـي امليتالور

ر والت�سييد164 ل املحا 1500�سنع االت لعمليات التعدين وا�ست

ذية وامل�سروبات والت165 يز االأ 1500�سنع االت 

و�سات واجللود166 ات واملل 1500�سنع االت انتا املن�سو

سناعــــــات التحويليـــــــة ـم  1   3 - ال تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ا�سة167 را  ر الأ 1500�سنع االت اأ

ات168 ات املحر ات  1500�سنع املر

169

يز العربات (  ل ) اأعمال  يا �سنع ال

ات املقطور  ات  �سنع املر ات املحر ات  للمر

س املقطور ات ن واملر

1500

ات170 ات املحر ات  ات املر زاء وتوابع وحمر 1500�سنع اأ

مة171 1500بناء ال�سفن واملن�سات العا

سة172 1500بناء قوار النزهة والريا

رارات ( وعربات ال�سك احلديدية173 1500�سنع قاطرات ) 

ا174 سلة ب ية واالالت املت ات اجلوية والف�سا 1500�سنع املر

ات القتال الع�سكرية175 1500�سنع مر

ات النارية176 1500�سنع الدرا

ة177 ات العادية والكرا�سي املتحر 1500�سنع الدرا

ر178 1500�سنع معدات النقل االأ

ا179 1000�سنع االأ

180
ا مثل   يد االأ تن

ية  ال� االأفر ال� العربية  امل املراتب  امل
150

سناعــــــات التحويليـــــــة ـم  1   3 - ال تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

سلة181 وهرات واالأ�سنا املت 1000�سنع امل

سلة182 وهرات املقلد واالأ�سنا املت 1000�سنع امل

1500�سنع االالت املو�سيقية183

سة184 1500�سنع اأدوات الريا

1500�سنع االألعا واللعب185

186
ية  �سنع االأدوات وامل�ستلزمات الط

دم فـي ع االأ�سنا التي ت�ست
1500

ر 187 ات اأ 1500�سنع منت

ات املعاد امل�سكلة188 250ا�س منت

250ا�س االالت189

سرية190 ونية وال 150ا�س املعدات االلك

ية191 ربا 150ا�س املعدات الك

طاريات192 نات ال سا 150ا�س و�سيانة 

ات193 ات املحر ات  250ا�س معدات النقل با�ستثناء املر

ر194 250ا�س املعدات االأ

سناعية195 يب االالت واملعدات ال 250تر

سناعــــــات التحويليـــــــة ـم  1   3 - ال تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

ــــوا ييـــ ال ـــار وت ـــاز وال ربـــا وال ات ال 4  امــدا

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ا1 يع ا وتو ية ونقل ربا 1500توليد الطاقة الك

واء2 اري وتكيي ال 1000تو�سيل الوقود ال

3
ية  ا يع اأنواع الوقود ال تو

ي�سية ) املوا�س ( كة اأنابيب ر س عن طريق 
500

4
ا   س ا اال�ست �سنع 

ي�سية ية عن طريق اأنابيب ر ا يع اأنواع الوقود ال وتو
1000

ها - للتربيد مث5 ية و ذا را ال أ 250�سنع الثل ل

ـا اجلت ارة النفـايات وم ات امليـا  وان�سطـة ال�سـر ال�سحـ وا 5  امـدا

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ا1 ا وتو�سيل 500ميع امليا ومعاجلت

1500لية امليا2
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

125نقل وبيع ميا ال�سر3

سحي4 سر ال 500ال

طر5 150مع النفايات  ا

طر6 500مع النفايات ا

طر7 سناعية ا لفات ال ل من امل 150الت

ا8 سريف طر وت 500معاجلة النفايات  ا

ا9 سريف طر وت 1000معاجلة النفايات ا

اع املواد10 1000ا�س

11
رد الفلزية يز ومعاجلة النفايات وا

مواد اأولية ا  دام  واأ�سنا املعاد ال�ست
250

12
ر العاد دورا النفايات اأن�سطة اأ

رد الفلزية ) املعدنية (  وا
250

13
فلزية  رد ال يز ومعاجلة النفايات وا

مواد اأولية ا  دام ا ال�ست )  املعدنية ( واأ�سناف
250

ر14 دمات ادار النفايات االأ 250اأن�سطة املعاجلة و

سحي وادار النفايات  سر ال ـم  1   5 - امدادات امليا  واأن�سطة ال تاب امللحـ ر
ا                                                      ومعاجلت
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

6  الت�سييــــــــد

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

1

ناء  مقاوالت ال
ا (  كم ات العاملية وما فـي  ) ال�سر

ا ال�سكنية و ال�سكنية ( ) ان�ساءات عامة للم
2000

ة املمتا2 250الدر

ة االأو3 200الدر

ة الثانية4 150الدر

ة الثالثة والرابعة5 100الدر

500ت�سييد الطر وال�سك احلديدية6

7
مقاوالت ان�ساء الطر

 ) ت�سمل ال�سوارع واجل�سور واالأنفا (
500

500ان�ساء وا�س املطارات واملراف8

ا�سة باملنافع9 500ت�سييد امل�ساريع ا

ر10 ند�سة املدنية االأ 500اأعمال الت�سييد املتعلقة مب�ساريع ال

ر11 سة االأ س 250اأن�سطة الت�سييد املت

دم12 150ال

150�س املوقع13

ا14 سي وت�سويت 150اأعمال احلفر وردم االأرا
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

150تنظي وت�سوية املوقع15

ية16 ربا ات الك ي 150ال

واء17 ة وتكيي ال 150اأعمال ال�سمكر والتدف

ر18 ية اأ ات ان�سا ي 150تر

ا19 ا وت�سطي مال امل 150ا

ا عامل20 ل 150تاأ الرافعات التي ي�س

ا عامل21 ل ر التي ي�س 150تاأ االت ومعدات الت�سييد االأ

ة   ـــارة اجلملــة والت   7
ات النارية ــات والدرا ات املحر ات  س املر ا

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ات ات املحــر ـــات  بيـــ املر

1
ات اجلديد  بيع املر

يـــل معتمــــد ( ) و
3000

2
ات اجلديد  بيع املر

) معـــر (
500

ـم  1    6 - الت�سييــــــــد تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ات امل�ستعملة3 300بيع املر

4
ر  ات االأ بيع املر

) ت�سمل االأونا والرافعات و�سيارات اال�سعا (
3000

ات ات املحـــر ــات  ســ املر سيانــة وا

ات5 300ا�س و�سمكر ودها املر

ات6 200ا�س ميكاني املر

ات7 �سيل وت�سحيم املر 200حمطات 

ـــا ات وملحقات ات املحـــر ـــات  يـــار املر طــ  بيــ 

ات8 يار اجلديد للمر 250بيع قطع ال

ات 9 يار امل�ستعملة للمر 250بيع قطع ال

ات10 ات املحر م املعدات الثقيلة  يار ولوا 250بيع قطع 

ســـ  سيانـــة وا بيـــ و
ـــا يارهـــا وملحقات ط  ـــات الناريـــة و الدرا

زاء وتوابع11 ا من اأ سل ب ات النارية وما يت 250بيع الدرا

ات النارية12 150�سيانة وا�س الدرا

ات  ات املحر ـات  ـة  ا�سـ املر ز ـار اجلملـة والت ـم  1   7 -  تابـ امللحـ ر
ات النارية                                                       والدرا
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

يع باجلملة نظ ر�سم اأو على اأ�سا� عقد13 250ال

ام الزراعية واحليوانات احلية باجلملة14 250ار املواد ا

�سراوات15 يع باجلملة للفوا وا 250ال

ي�16 ا وال ات االأل يع باجلملة ملنت 250ال

17
يـــع باجلملـــة  ال

اتية واحليوانية لزيوت الطعام والدهو الن
250

18
يـــع باجلملـــة  ال

ات االأ�سما ة ومنت ة واملربد واملثل للحوم الطا
250

19
يـــع باجلملـــة  ال

او والتوابل واملل و والكا لل�سكر وال�ساي والق
250

ابز20 ات امل يع باجلملة للحلويات ومنت 250ال

ات 21 ر والت ومنت ا يع باجلملة لل�س 1500ال

22
يـــع باجلملـــة  ال

ر وامليا املعدنية سا ية والع ا للم�سروبات ال
250

ية متنوعة23 ذا يع باجلملة ملواد  250ال

ات  ات املحر ـات  ـة  ا�سـ املر ز ـار اجلملـة والت ـم  1   7 -  تابـ امللحـ ر
ات النارية                                                       والدرا
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

24
ا�سة  ر  اأن�سطة اأ

ذية وامل�سروبات والت باجلملة يع االأ ب
1750

ذية باجلملة25 و�سات واالأ ات واملل 250بيع املن�سو

ر باجلملة26 250بيع ال�سلع املنزلية االأ

27
بيع احلوا�سيب واملعدات الطرفية للحوا�سيب 

يات باجلملة والرب
250

28
ونية  بيع املعدات االلك

يارها باجلملة  ساالت وقطع  ومعدات االت
250

م الزراعية باجلملة29 250بيع االالت واملعدات واللوا

ر باجلملة30 250بيع االالت واملعدات االأ

31
ية  ا لة وال ة وال�سا سل بيع اأنواع الوقود ال

ات باجلملة ا من منت سل ب وما يت
250

ات املعاد باجلملة32 ا 250بيع املعاد ور

33
ية املعدنية  ناء واملواد االن�سا بيع مواد ال

ا باجلملة م ة ولوا ة والتدف ا ومعدات ال�س
500

ات باجلملة34 ل من املنت رد و  250بيع النفايات وا

ات  ات املحر ـات  ـة  ا�سـ املر ز ـار اجلملـة والت ـم  1   7 -  تابـ امللحـ ر
ات النارية                                                       والدرا
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

سة35 س 250ار اجلملة  املت

36
سة  س ر  املت ة فـي املتا ز يع بالت ال
يع االأطعمة وامل�سروبات والت اأ�سا�سا التي ت

1000

500اجلمعيات التعاونية37

ا38 ساب زية وما  3000االأ�سوا املر

قالة39 ت ال 125حم

500الربادات40

250التموينات41

سة42 س ر  املت ة فـي املتا ز ر بالت يع االأ 1500اأنواع ال

ية43 ارية ا�ست 3000معات 

سة44 س ر املت ة فـي املتا ز ذية بالت 150بيع االأ

45
ا�سة  ر  اأن�سطة اأ

سة س ر املت ة فـي املتا ز ذية بالت يع االأ ب
1500

سة46 س ر املت ة فـي املتا ز 150بيع امل�سروبات بالت

47
ة  ز يع بالت ال

ية سة للم�سروبات الرو س ر املت فـي املتا
1500

ات  ات املحر ـات  ـة  ا�سـ املر ز ـار اجلملـة والت ـم  1   7 -  تابـ امللحـ ر
ات النارية                                                       والدرا
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

سة48 س ر املت ة فـي املتا ز ات الت بالت 500بيع منت

سة49 س ر املت ة فـي املتا ز 150بيع وقود ال�سيارات بالت

ات50 350حمطات بيع وقود املر

250تزويد ال�سفن بالوقود51

52

بيع احلوا�سيب واملعدات الطرفية للحوا�سيب  
ساالت   يات  ومعدات االت والرب

سة س ر املت ة فـي املتا ز بالت
150

53
سرية  سوتية وال بيع املعدات ال
سة س ر املت ة فـي املتا ز بالت

150

سة54 س ر املت ة فـي املتا ز ات بالت 150بيع املن�سو

55
ا  ء والز  بيع االأدوات املعدنية والط

سة س ر املت ة فـي املتا ز بالت
150

56
ناء سة ملواد ال س ر املت ة فـي املتا ز يع بالت ال

 ) معــر (
500

57
ناء سة ملواد ال س ر املت ة فـي املتا ز يع بالت ال

) حمــل (
250

ات  ات املحر ـات  ـة  ا�سـ املر ز ـار اجلملـة والت ـم  1   7 -  تابـ امللحـ ر
ات النارية                                                       والدرا
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

58

ط  سيات واحلوا �سو االأر �سط و اد وال بيع ال�س
سة  س ت املت ة فـي املح ز بالت

 ) معـــر (
500

59

ط  سيات واحلوا �سو االأر �سط و اد وال بيع ال�س
سة  س ت املت ة فـي املح ز بالت

) حمـــل (
250

60

ية املنزلية  ربا ز الك أ ة ل ز يع بالت ال
ها من االأ�سنا املنزلية  ساء و ا ومعدات اال واالأ

سة  س ر املت فـي املتا
) معـــر (

500

61

ية املنزلية  ربا ز الك أ ة ل ز يع بالت ال
ها من االأ�سنا املنزلية  ساء و ا ومعدات اال واالأ

سة  س ر املت فـي املتا
) حمـــل (

250

62
ية  سح واالأدوات املكت بيع الكتب وال

سة س ر املت ة فـي املتا ز بالت
125

63
ت املو�سيقية  ي بيع الت�س

سة س ر املت ة فـي املتا ز ت الفيديو بالت ي وت�س
125

سة64 س ر املت ة فـي املتا ز سية بالت 125بيع االأدوات الريا

ات  ات املحر ـات  ـة  ا�سـ املر ز ـار اجلملـة والت ـم  1   7 -  تابـ امللحـ ر
ات النارية                                                       والدرا
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

سة 65 س ر املت ة فـي املتا ز 150بيع االألعا واللعب بالت

66

ذية واالأ�سنا اجللدية  و�سات واالأ بيع املل
سة  س ر املت ة فـي املتا ز بالت

) معـــر ( 
500

67

ذية واالأ�سنا اجللدية  و�سات واالأ بيع املل
سة  س ر املت ة فـي املتا ز بالت

) حمــــل (
250

68
ية وم�ستح�سرات  سيدالنية والط ات ال بيع املنت

سة س ر مت ة فـي متا ز ميل واأدوات الزينة بالت الت
150

69
ر  ع اجلديد االأ �سا بيع ال
سة س ر مت ة فـي متا ز بالت

150

70
سة  س ر املت ة فـي املتا ز يع بالت ال

وهرات للذهب وامل
250

ا71 سة لل�ساعات باأنواع س ر املت ة فـي املتا ز يع بالت 250ال

72
سة  س ر املت ة فـي املتا ز يع بالت ال

ا أنابيب وم�ستلزمات ل
250

73
سة  س ر املت ة فـي املتا ز يع بالت ال

ز ومعدات الطاقة ال�سم�سية الأ
250

ات  ات املحر ـات  ـة  ا�سـ املر ز ـار اجلملـة والت ـم  1   7 -  تابـ امللحـ ر
ات النارية                                                       والدرا

-94-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

74
سة  س ر املت ة فـي املتا ز يع بالت ال

مة الأدوات ومعدات اطفاء احلريق واالأمن وال�س
250

75
ة  ز يع بالت ال

ربية سة الأدوات ومواد  س ر املت فـي املتا
250

76
ة  ز يع بالت ال

سة الالت ومعدات املطابع س ر املت فـي املتا
250

س امليا77 سة ملعدات  س ر املت ة فـي املتا ز يع بالت 250ال

78
ة  ز يع بالت ال

ولية سناعات ال سة الأدوات ال س ر املت فـي املتا
250

79
سة  س ر املت ة فـي املتا ز يع بالت  ال
حلـــاويات �سكنيـــة متنقلـــة ) الكرفانـــات (

250

80

سة  س ر املت ة فـي املتا ز يع بالت ال
ند�سة املدنية  ناء وال الت ومعدات الت�سييد وال ل

ا النفطية واملعدات الثقيلة و�سيانت
500

81
سة  س ر املت ة فـي املتا ز يع بالت ال

رات رات واأدوات ومعدات املطارات والطا للطا
500

ألعا النارية82 سة ل س ر املت ة فـي املتا ز يع بالت 500ال

ات  ات املحر ـات  ـة  ا�سـ املر ز ـار اجلملـة والت ـم  1   7 -  تابـ امللحـ ر
ات النارية                                                       والدرا
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

83
ة  ز يع بالت ال

سانع سة الالت ومعدات امل س ر املت فـي املتا
500

ة84 ز ع امل�ستعملة بالت �سا 125بيع ال

يار امل�ستعملة85 ة لقطع ال ز يع بالت 250ال

86
ذية وامل�سروبات   بيع االأ

�سا واالأ�سوا ة فـي االأ ز ات الت بالت ومنت
250

87
ذية  و�سات واالأ ات واملل  بيع املن�سو

�سا واالأ�سوا ة فـي االأ ز بالت
150

�سا واالأ�سوا88 ة فـي االأ ز ر بالت 150بيع ال�سلع االأ

89
ة  ز يع بالت ال

ة  ز امل سة ملعدات واأ س ر املت فـي املتا
250

90
ة  ز يع بالت ال

سة الأدوات ومعدات املوان س ر املت فـي املتا
500

91
ة عن طريق بيوت تنفيذ  ز يع بالت ال

ن ات ال�سراء اأو عن طريق االن طل
250

92
ر  ة االأ ز يع بالت اأنواع ال

�سا واالأ�سوا  ر واالأ ار املتا
250

ات  ات املحر ـات  ـة  ا�سـ املر ز ـار اجلملـة والت ـم  1   7 -  تابـ امللحـ ر
ات النارية                                                       والدرا
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

يــ 8  النقــ والت

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ا بال�سك احلديدية فيما ب املد1 500نقل الر

ع بال�سك احلديدية2 �سا 500نقل ال

ي3 ا فـي املد وال�سوا 150النقل الربي للر

ا4 ر للر 150اأنواع النقل الربي االأ

ا املحدد مبواعيد ) النقل العام (5 250النقل الربي للر

ع6 �سا 150النقل الربي لل

طو االأنابيب7 500النقل ب

طو االأنابيب8 يل و�سيانة حمطات ال�س و 150ت�س

ا9 لي للر حري وال�سا ي ال 150النقل املا

ع10 �سا لي لل حري وال�سا ي ال 250النقل املا

ا11 لي للر ي الدا 250النقل املا

ع12 �سا لي لل ي الدا 250النقل املا

ا13 500النقل اجلوي للر

ع14 �سا 500النقل اجلوي لل
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

زين15 250الت

سلة بالنقل الربي16 دمات املت 150اأن�سطة ا

17

اأن�سطة اجلر وامل�ساعد على الطريق 
ا �سحب ونقل ال�سيارات العاطلة (  ) مبا في

ات ( ) ال�ســـر
150

18
سحن ال�سلع  يل ) ادار و�سيانة ( حمطات  ت�س

ت فـي حمطات ال�سك احلديدية واحلاف
500

ي19 سلة بالنقل املا دمات املت 250اأن�سطة ا

سلة بالنقل اجلوي20 دمات املت 250اأن�سطة ا

ع21 �سا 125مناولة ال

ر22 250اأن�سطة دعم النقل االأ

125اأن�سطة الربيد23

ا�سة24 ات نقل الربيد ا سر 125اأن�سطة 

زين ـم  1   8 - النقل والت تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

يـــة ا دمـــات ال امـــة وا 9  ان�سطـــة ا

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ـــات الفنـــا واملنت

وم1 ع  عات �س 5000فناد ومنت

وم2 م�  3000فند 

وم3 2500فند اأربع 

وم4 1000فند  

متا5 500فند 

د6 مة وا 300فند 

سة و) الفندقية (7 300ال�سقق املفرو

ا8 150بيوت ال�س

ات9 ا ات واال�س 250ال�سالي

دات اقت�سام الوق10 250تاأ و

150بيوت ال�سيافة11

ية12 ا 150النزل ال
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

�سراء13 150النزل ا

س املد14 ا�سة باأن�سطة االقامة الق ر  150اأن�سطة اأ

15
ية التي تتي مكانا  في يمات واملتنزهات ال ن امل اأما

لل�سيارات واملتنزهات التي تتي مكانا للمقطورات
150

ات (16 ة والطال ر ) بيوت الطل 150مرافق االقامة االأ

دمات االأطعمة املتنقلة17 150اأن�سطة املطاعم و

املطاعــــم

ية18 1000مطاعم عاملية و�سيا

ة اأو 19 500مطاعم ف

انية20 ة  300مطاعم ف

الثة21 ة  200مطاعم ف

ات ال�سريعة22 ت الو 300حم

ر (23 ة ) االي�  و ت ال 125حم

ية ذا دمات ال ـم  1   9 - اأن�سطة االقامة وا تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

حرية24 والت ال سوي االأ�سما واملاأ ت  150حم

ي (25 سوي اللحوم ) امل�سا ت  125حم

65بيع الذر26

ات الطعام اأ�سا�سا27 75املقاهي التي تقدم و

75املقاهي التي تقدم امل�سروبات اأ�سا�سا28

29
ا�سة  ر  اأن�سطة اأ

دمات االأطعمة املتنقلة باأن�سطة املطاعم و
150

ى عاملي30 300مق

ات31 ات الطعام فـي املنا�س 350تقد و

ر32 دمات الطعام االأ 350اأن�سطة 

سة (33 وين واعا يز الطعام )  ات  350سر

125اأن�سطة تقد امل�سروبات34

125املقاهي35

يلة (36 سي�سة ) االأر ى تقد  5000مق

ارات37 1500ال

ية ذا دمات ال ـم  1   9 - اأن�سطة االقامة وا تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

ت ت�ســـا لومـــات وا 10  امل

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

125ن�سر الكتب1

ت والدوريات2 سح وامل 500ن�سر ال

ت الدورية العلمية واالأدبية والتقنية3 150ن�سر امل

4
كة املعلوماتية ها على ال�س سح و ن�سر ال

ن (   ) االن
150

ر5 250اأن�سطة الن�سر االأ

رافية والنقو6 سور الفوتو 150ن�سر ال

سقات7 150ن�سر النما واملل

يات8 150ن�سر الرب

م والفيديو والربام التلفزيونية9 250اأن�سطة انتا االأف

10
اأن�سطة ما بعد االنتا 

م ال�سينما والفيديو والربام التلفزيونية  الأف
150

11
م  يع االأف اأن�سطة تو

ية والفيديو والربام التلفزيونية  ال�سينما
150

ية12 م ال�سينما 300اأن�سطة عر االأف

سوتية واملو�سيقى13 ت ال ي 150اأن�سطة ن�سر الت�س

سوتية14 اعة ال 250اال
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

اعة التلفزيونية15 ة واال 150اأن�سطة الرب

16
كة املعلوماتية  ال التلفزيو عن طريق ال�س

ن (  ) االن
150

ساالت ال�سلكية17 250اأن�سطة االت

�سلكية18 ساالت ال 250اأن�سطة االت

كات19 150�سيانة ال�س

ساالت ال�ساتلية20 150اأن�سطة االت

ر21 ساالت االأ 150اأن�سطة االت

ة احلا�سوبية22 150اأن�سطة الرب

23
رب اال�ست�سارية احلا�سوبية  اأن�سطة ا

وادار املرافق احلا�سوبية
150

ر 24 يا املعلومات واحلا�سو االأ دمات تكنولو 150اأن�سطة 

25
يانات وا�ست�سافة املواقع  يز ال

سل بذل من اأن�سطة كة وما يت على ال�س
150

كة26 150بوابات ال�س

اء27 االت االأن 250اأن�سطة و

ر 28 دمات املعلومات االأ 250اأن�سطة 

ساالت ـم  1   10 - املعلومات واالت تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

ن�سطـــة املاليـــة وان�سطـــة التاميـــ 11  ا

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت
ر1 250اأنواع الو�ساطة املالية االأ

ارية2 نو الت 2000ال

سة3 س نو املت 1500ال

ات القاب�سة4 300اأن�سطة ال�سر

م و�سندات (5 250اأن�سطة ا�ستثمار االأموال واالأورا املالية ) اأ�س

300التاأ املا6

ر7 سكال من القرو االأ 150اأ

8
ر   دمات املالية االأ اأن�سطة ا

سات التقاعدية  ويل التاأم واملعا 150با�ستثناء 

250ادار االأ�سوا املالية9

10
اأن�سطة الو�ساطة املتعلقة 

250بعقود االأورا املالية وال�سلع االأ�سا�سية

دمات املالية11 ر امل�ساعد الأن�سطة ا 250االأن�سطة االأ

سرار12 اطر واالأ 150تقييم امل

ء و�سما�سر التاأم13 150اأن�سطة و

14
ر م�ساعد للتاأم  اأن�سطة اأ

سات التقاعدية ويل املعا 150و

150اأن�سطة ادار االأموال15

250التاأم على احليا16

250التاأم ب التاأم على احليا17

150اعاد التاأم18
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

قاريـــة ن�سطـــة ال 12  ا

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ر1 ة اأو املو 150االأن�سطة العقارية فـي املمتلكات اململو

2
االأن�سطة العقارية على اأ�سا� ر�سوم اأو عقود 

) و�ساطة العقارات  تثم املمتلكات (
150

لميـــة والتقنيـــة نيـــة وال ن�سطـــة امل 13  ا

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت
300االأن�سطة القانونية1

يق العام2 150مكتب التو

3
ية واأن�سطة م�س الدفاتر  االأن�سطة املحا�س

ية عة احل�سابات  واال�ست�سارات ال�سري ومرا
300

ي�ســـة اتـــ الر  ان�سطـــة امل

ال االدار4 رب اال�ست�سارية فـي  150اأن�سطة ا

5
ند�سية   االأن�سطة املعمارية وال

ا سلة ب دمات اال�ست�سارية الفنية املت وا
300

ند�سية املعمارية واملدنية6 300مكاتب اال�ست�سارات ال
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت
ند�سية املعمارية7 150مكاتب اال�ست�سارات ال

ند�سية املدنية8 150مكاتب اال�ست�سارات ال

ند�سة املعمارية واملدنية9 300مكاتب ال

10
ند�سية والتقنية   املكاتب ال

ند�سة سية جلميع فروع ال س املتعلقة باالأن�سطة الت
300

يعية11 ر الط سميم املنا طيط وت 150اأن�سطة ت

ت التقنية12 ارات والتحلي ت 150اال

13
ي  ري ح والتطوير الت ال

ند�سة يعية وال ال العلوم الط فـي 
150

14
ي  ري ح والتطوير الت ال

تماعية واالن�سانية ال العلوم اال فـي 
150

150االع15

االت الدعاية واالع16 250مو�س�سات وو

عات الراأي17 150اأبحا ال�سو وا�ستط

سة18 س سميم املت 150اأن�سطة الت

سوير19 150اأن�سطة الت

ر 20 نية والعلمية والتقنية االأ 150االأن�سطة امل

يطرية21 150االأن�سطة ال

نية والعلمية والتقنية ـم  1   13 - االأن�سطة امل تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

دمـــات الدعـــم اريـــة و دمـــات ا 14  ان�سطـــة ا

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ات1 ات املحر ات  150تاأ املر

سية2 ية والريا في 125تاأ ال�سلع ال

ط واأقرا� الفيديو3 سرا 125تاأ 

ر4 سية واملنزلية االأ 125تاأ ال�سلع ال�س

ر وال�سلع احلقيقية5 150تاأ االالت واملعدات االأ

ل (6 300تاأ معدات النقل اجلوي ) بدو م�س

قول النفط7 300تاأ عدد واالت ومعدات التعدين و

8
ييم  تاأ الكرفانات و�سيارات الت
ق ( سات ) بدو �سا واحلاويات واملن

300

يل9 االت الت�س 150اأن�سطة و

يل املوق10 االت الت�س 150اأن�سطة و

ر11 150تقد موارد ب�سرية اأ

االت ال�سفر12 150اأن�سطة و

ية13 لي اجلوالت ال�سيا 125اأن�سطة م�س

ا14 سلة ب ر واالأن�سطة املت ز االأ 150دمات احل

ي15 150مكاتب التن�سيق الط
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ا�سة16 125اأن�سطة االأمن ا

دمات نظم االأمن17 125اأن�سطة 

125اأن�سطة متكاملة لدعم املرافق18

ا19 150التنظي العام للم

ر20 سناعي االأ ا والتنظي ال 150اأن�سطة تنظي امل

ميل املواقع21 دمة و�سيانة و 150االأن�سطة املتعلقة ب

دمات االدارية املتكاملة للمكاتب22 150اأن�سطة ا

23
ق  ا �س الو سوير امل�ستندات و ت

سة للمكاتب س ها من اأن�سطة الدعم املت و
125

ز النداء24 125اأن�سطة مرا

ارية25 رات واملعار الت 300تنظيم املو

تما26 سيل املدفوعات ومكاتب اال االت  150اأن�سطة و

ة27 لي والتع 150اأن�سطة الت

لي ) حل�سا ال (28 ة والت 150اأن�سطة التع

أعمال 29 ر ل دمات الدعم االأ 150اأن�سطة 

دمات الدعم دمات االدارية و ـم  1   14 - اأن�سطة ا تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

امــ ل تماعــ ا سمــان ا ــا  ال امــة والد ارة ال 15  ا

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

دار العامة1 125االأن�سطة العامة ل

2

سحية والتعليم   تنظيم اأن�سطة تقد الرعاية ال
تماعية   دمات اال ها من ا دمات الثقافية و وا

تماعي فيما عدا ال�سما اال
150

3
تنظيم اأن�سطة ت�سي االأعمال 
ا �س عمليات وامل�ساهمة فـي 

125

150اأن�سطة الدفاع4

مة5 150اأن�سطة النظام العام وال�س

ــا  ليــم  ا 16  الت

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ي1 ي والتعليم االبتدا ل االبتدا 150التعليم ق

150التعليم الثانوي العام ) الدبلوم العام (2

-109-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ني3 150التعليم الثانوي الفني وامل

300التعليم العا4

في5 سة وال ال الريا 150التعليم فـي 

300التعليم الثقافـي6

250معاهد تعليم املو�سيقى7

ر 8 250اأنواع التعليم االأ

150اأن�سطة دعم التعليم9

تماعيـــة دمـــة ا ن�ســـان وا سحـــة ا 17  ان�سطـــة 

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت
500اأن�سطة امل�ست�سفيات1

ية وعيادات االأ�سنا2 150اأن�سطة العيادات الط

ال �سحة االن�سا3 ر فـي  150االأن�سطة االأ

ــا� ( ـم  1   16 - التعليــم ) ا تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت
150مرافق تقد الرعاية التمري�سية مع االقامة 4

5
ا�سة  اأن�سطة الرعاية مع االقامة فـي املو�س�سات ا

سحة النف�سية واالدما ل العقلي وال بالت
150

6
اأن�سطة تقد الرعاية مع االقامة  
وي االعاقة ا�  س ار ال�سن واالأ لك

150

ر مع االقامة7 150اأن�سطة الرعاية االأ

8
تماعي بدو االقامة   اأن�سطة العمل اال

وي االعاقة ا�  س ار ال�سن واالأ لك
150

ر بدو االقامة 9 تماعي االأ 150اأن�سطة العمل اال

يـــه والت�سليـــة 18  الفنـــون وال

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت
في1 125االأن�سطة االبداعية والفنو واأن�سطة ال

ات2 ات واملحفو 125اأن�سطة املكت

ية3 ا التاري يل املواقع وامل 125اأن�سطة املتا وت�س

تماعية دمة اال ـم  1   17 - اأن�سطة �سحة االن�سا وا تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

سية4 يل املرافق الريا 150ت�س

�سام5 مال االأ ز  دنية ت�سمل مرا ز اللياقة ال 150مرا

سية6 150تنظيم الفعاليات الريا

سية7 يل املرافق الريا ا�سة بت�س ر  150اأن�سطة اأ

سية8 150اأن�سطة النوادي الريا

ر9 سية االأ 150االأن�سطة الريا

250اأن�سطة مد الت�سلية ومد االألعا10

ر11 في االأ 150اأن�سطة الت�سلية وال

ـــر دمـــات ا 19  ان�سطـــة ا

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ز احلا�سو واملعدات الطرفية للحا�سو1 125ا�س اأ

ساالت2 125ا�س معدات االت

في والت�سلية ـم  1   18 - الفنو وال تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــا الر�ســــــم

يمة الر�سم ال�سنو 
مانــ  بالريــا ال

ارية  تة الت م ال
ــة �سا

2 يد عل 5    ت

ية3 ونية اال�ست ز االلك 125ا�س االأ

4
ز املنزلية  ا�س االأ

ق واملعدات املنزلية ومعدات احلدا
125

ات اجللدية5 ذية واملنت 125ا�س االأ

سات املنزلية6 ا واملفرو 125ا�س االأ

ر7 سية واملنزلية االأ 125ا�س ال�سلع ال�س

ا ) اجلا (8 ات الفراء وتنظيف ات ومنت 125�سيل املن�سو

ر9 ميل االأ سفي ال�سعر واأنواع الت 150ت

ال10 قة للر سفي ال�سعر واحل 125ق وت

ميل للن�ساء11 سفي ال�سعر واأنواع الت 125ت

أطفال12 قة ل سفي ال�سعر واحل 125ق وت

ر 13 سية االأ دمات ال�س 150اأن�سطة ا

14
ا�سة  ر  اأن�سطة اأ

ر  سية االأ دمات ال�س باأن�سطة ا
150

اري (15 مام ب سحية ) م�سا   350االأندية ال

ـــة من اأ�ســـل الر�ســـم امل�ستحق  ( ع�سرين باملا ة )20 دمــة التف�سيليـــة بن�س �ســـب ا  *
دمـــة التف�سيليـــة عن )50(  سريطة اأال يقل ر�سم ا دمـــة   م�سافـــا ا قيمـــة ر�سم ا

م�س رياال عمانيا .

ر دمات االأ ـم  1   19 - اأن�سطة ا تاب امللحـ ر
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ـــم  2   امللحــ ر
لديــة  دمــــات ال  ر�ســـو ا

نـون الت�سليـة ـ  ية ومرا امليـة وال�سيا علـ الفنـا واملطاعـم ال

وعــــــا الر�ســــــم
يمـــة الر�ســـم 

ــر ال�س
ما بالريا ال

1
في واالألعا  ز و�ساالت الت�سلية وال رواد مرا

ت الفنية واملتا  ودور ال�سينما وامل�سار واحلف
) 10(

ر من قيمة التذا

2

سة   نزالء ورواد الفناد وال�سقق الفندقية وال�سقق املفرو
ية  في يمات واملتنزهات ال ن امل ا واأما وبيوت ال�س
التي تتي مكانا لل�سيارات واملقطورات ومرافق االقامة 
لة  ر واملطاعم واملقاهي العاملية واملطاعم امل�س االأ

لدية سني ال �سب ت ة املمتا واالأو  بالدر
 ) با�ستثناء الدبلوما�سي  (

) 5 (

يعات  من قيمة امل
دمات  وا

ـــم  3   امللحــ ر
لديـــة دمــــات ال ر�ســــو 

تماعـ  سمـان ا ـ ا�ســر ال نــا م�سا ــ با�ست  علــ امل�سا

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

1
رباء  ا�ست 

) اأقــل مـن 25 ريــاال (
) 0.5 (

من قيمة الفاتور

2
رباء  ا�ست 

) مــن 25 ريــاال - 50 ريــاال (
) 1 (

من قيمة الفاتور

3
رباء  ا�ست 

ثــر مــن 50 ريــاال ( ) اأ
) 2 (

من قيمة الفاتور
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ـــم  4   امللحــ ر

لديـــة �سالــــ ال الر�ســـو 

وعــــــا الر�ســــــم

يمـــة الر�ســـم 
ما بالريا ال

ـة  بـ  ي�سمـ 
ا  بيحة ا 8 ا ال

ـــول  اأبقـــار1 3ع

مـــال2 4قعـــدا  

نــــام  ماعــــز3 2اأ

ـــم  5   امللحــ ر

ـــة يوانـــات ال�سا ســــة ا ر�ســو ايـــوا واعا

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

1
ر ة واأ يول ال�سا ايواء االبل واالأبقار وا

ل راأ�  يوميا عن 
 35

2
ايواء ال�ساأ واملاعز 

ل راأ� يوميا عن 
 5
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ـــم  6   امللحــ ر
نــــا يـــ� ال ر�ســو ترا

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

1
ا�  ط لل�سكن ا را التدقيق على ا

دتا �سكنيتا ( سى و لكل م مربع ) بحد اأق
100 بي�سة

2
ا اال�ستثمارية  ط للم را التدقيق على ا
دت �سكنيت ( لكل م مربع ) اأ من و

200 بي�سة 

3
د  ة الزا امل�سا

ا ( بطابق ال�سط للم على )50

ا  7 لكل م2 للم
متعدد الطوابق 
)اال�ستثمارية( 
 3 لكل م2 للفلل 

سى  ا�سة وبحد اأق ا
دتا �سكنيتا و

4

ة الطابق  ة طابق ال�سردا عن م�سا ياد م�سا
سي ال�سكنية  أرا ة ل د بالن�س سي للم املربع الزا االأر

ارية ارية - الت اال�ستثمارية - ال�سكنية  الت
1

5
�ستعمال ال�سكني بطابق ال�سردا  ال�سما ل

ا الفلل فقط لكل م مربع مب
1

6
ا سد علي ط امل را راء تعديل فـي ا ا

) ال�سكني (
 10

7
ر�سوم طابق الت�سوية 

دتا �سكنيتا ( سى و ) بحد اأق
100 بي�سة

8

ر�سوم طابق الت�سوية
ا اال�ستثمارية لكل م مربع   للم

دت �سكنيت ( ) اأ من و
200 بي�سة

9
ر�سوم مواق ال�سيارات 

دتا �سكنيتا ( سى و ) بحد اأق
100 بي�سة
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يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

10
ا اال�ستثمارية لكل م  ر�سوم مواق ال�سيارات للم

دت �سكنيت ( مربع ) اأ من و
200 بي�سة

11
ا سد علي ط امل را راء تعديل فـي ا ا

دامات ( ) باقي اال�ست
20

رب ملد عام (12 ي بناء )  ديد تر 20 ا�سدار و

ر ملد عام (13 ي بناء ) �س ديد تر 10ا�سدار و

رب (14 ناء )  ي ال اد تر س 10ا�سدار بدل فاقد 

15) ر ناء )�س ي ال اد تر س 10ا�سدار بدل فاقد 

16
سافية  سديق على الن�س اال الت

ط  را ل ورقة من ا ط عن  را لل
 1

ناء17 ي ال اد تر س 10تعديل اال�سم فـي 

18) رب ي بناء ) يل طلب تر 25  اعاد ت�س

19
ا�سة  ا�سدار التقارير ا

ل �سنة باملكاتب اال�ست�سارية عن 
 5

ناء ) �سكني ( لكل طابق20 سري ال�سروع فـي ال 10ت

ناء ) ا�ستثماري ( لكل طابق21 سري ال�سروع فـي ال 25 ت

10الفتة مقاول22

23
نى لكل م2 سميم امل 15الفتة بناء مع �سور ت

رباء وامليا لكل عداد24 دمات الك اد تو�سيل  5 س

نــــاء يـــ ال ـم  6   ر�ســوم ترا تاب امللحـ ر

-117-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

25

ناء  مال ال اد ا س انعة   اد عدم  س
ا�سة (  ا ال�سكنية الفردية ا ) امل

دت �سكنيت التي ال تزيد على و
10

26
ناء  مال ال اد ا س انعة   اد عدم  س

دامات ( ) باقي اال�ست
30

فر27 سري  25 ت

فر28 سري  15ديد ت

29
نى  سري هدم م ت

د (  ا ال�سكنية لكل و ) للم
10

30
نى  سري هدم م ت

د (  دامات لكل و ) باقي اال�ست
 30

سري هدم �سور31 5ت

32
 ) ( ا )30 دمات اأ من )20 ة ملحق ا ياد م�سا
ة قطعة االأر لكل م2 ( من م�سا ناء اأو )15 سر بال امل

 5

ـة  ـ مـ ملـ القط را اعـة امل�ستنـدات وا ت�سويـر و

33A4100 بي�سة

34A3200 بي�سة

35A2500 بي�سة

36A1800 بي�سة

37A01

اعة رقمية من معاملة مكتملة38 700 بي�سةط

نــــاء يـــ ال ـم  6   ر�ســوم ترا تاب امللحـ ر
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يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

مــا يمــات ال ت�ساريـ 

ة العاملية39 1000الدر

ة املمتا 40 300الدر

ة االأو41 250الدر

ة الثانية42 200الدر

ة الثالثة43 150الدر

ة الرابعة44 100الدر

45
ات الفنية  ات املقدمة من اجل يل الطل ت�س

) املوافقات الفنية (
5

وميــة ــات ا ميــة لل ــ الر را ا

م من اأطوال الطر46 600 ريطة رقمية للطر لكل 100 

47
ا  توي على عنونة امل ريطة رقمية 

لكل 1000 موقع 
 150

نى48 ا لكل 1000 م س امل 150 ريطة رقمية تو

ـــا  ميـــة للقطـــا ا ـــ الر را ا

م من اأطوال الطر49 1200 ريطة رقمية للطر لكل 100 

نــــاء يـــ ال ـم  6   ر�ســوم ترا تاب امللحـ ر
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يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

50
ريطة رقمية 

ا لكل 1000 موقع  توي على عنونة امل
 300

نى51 ا لكل 1000 م س امل 300 ريطة رقمية تو

فـــر ال�ســـوارع 52

) 3 رياالت لكل م 

ر (  طو فـي ال�س

ر االأو  س ة االأ الث

) 6 رياالت لكل م 

ر (  طو فـي ال�س

ر  س ة اأ اأ من 

) 6 رياالت لكل م 

ر (  طو فـي ال�س

فر  سة  ديد ر

) 10 من قيمة الر�سم 

االأ�سلي (

ناء53 ي ال ي ا�ست�ساري معتمد بعد �سدور ترا 30ر�سم ت

ل54 سري قطع  25ت

ل55 سري قطع  15ديد ت

ا56 ي للم ار ء  ي ط سري ت رياطلب ت س  10

57
ت مقاول  اعاد ت�سي معام

اأو مكتب ا�ست�ساري هند�سي بعد االيقا
50

نــــاء يـــ ال ـم  6   ر�ســوم ترا تاب امللحـ ر
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ـــم  7   امللحــ ر

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

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

1
سر  ا اد م نة ا�ست سا ول  د
ا 10 اأطنا فاأ ( مولت  (

20 لل�سحنة

2
سر  ا اد  م نة ا�ست سا ول  د

ا 10 اأطنا فاأ ( مولت  (
30 لل�سحنة

3
سر ا اد م نة ا�ست سا ول  د

ا من 5 اأطنا ا اأقل من 10 اأطنا ( مولت  (
5

4
سر  ا اد  م نة ا�ست سا ول  د

ا من 5 اأطنا ا اأقل من 10 اأطنا ( مولت  (
20

5
سر  ا اد م نة ا�ست سا ول  د
ا اأقل من 5 اأطنا ( مولت  (

1

6
سر  ا اد  م نة ا�ست سا ول  د

ا اأقل من 5 اأطنا ( مولت  (
5

ات املحلية7 نات املحملة باملنت ول ال�سا 1د

�سراوات وفوا بال�سو8 ة  10فر واعاد تع

ية بال�سو9 ذا اد ات مواد  25س

سدير10 اد اعاد ت 25س

ية11 ذا اد افرا عن ماد  5س
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ـــم  8  امللحــ ر

ــــــر  ر�ســـــو ا

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

1

نة  دمة الذاتية للم�سروبات ال�سا ي مكا ا تر

فيفة  ر ا ت وال�سطا ارد واحللويات واالأ وال

ا�سة  ا ا فـي حمطات الوقود واالأ�سوا وامل

25 �سنويا

2

ارد  نة وال دمة الذاتية للم�سروبات ال�سا مكا ا

فيفة ر ا ت وال�سطا واحللويات واالأ

سي العامة سي احلكومية واالأرا  فـي االأرا

 25

ي بلدي( �سنويا )تر
 120

كومية(  ار اأر  )اي
�سنويا

رباء عامة (   ( 120 

�سنويا

3
دمة الذاتية  االت ا

ر ات االأ نو واملو�س�سات وال�سر لل

ي  50 ) ال

لدي ( �سنويا ال
رباء عامة( �سنويا   ( 500

3لوا العنونة ) املنزل امل�ستقل (4

5

ا�سة بنقل امليا  ات ا سحية ل�سيارات ال�سر سة ال الر
ية اأو نقل وت�سويق االأ�سما اأو نقل  ذا اأو بيع املواد ال

ن احلية اأو احليوانات اأو النفايات ) ي�ستثنى من  الدوا
ة الأفراد عماني ( ل �سيارات نقل ميا ال�سر اململو

 50

�سنويا

اري (6 2 لوا العنونة ) ال�سقة اأو املحل الت

ات 7 ة لل�سر بة بالن�س ي لنقل ال نة تر سا ل  20 عن 

أفراد 8 ة ل بة بالن�س ي لنقل ال تر
 5 

نة  سا ل  يوميا عن 

ل موق 9 ل عن  ي اقامة مظلة اأمام املنا د تر 100 ملر وا
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يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

10
اري اري �سكني  نى  ي اقامة مظلة اأمام م تر

ارية را الت أ ل ل �سكني م�ست

 50

لكل موق �سنويا

اري اأو نقل 11 سافة ن�سا  ي  ا 10ت

نى 12 د م�سمى م 200 ملر وا

13
ل اأر عامة  ا�ست

ل م مربع  اأمام املطاعم واملقاهي عن 
ريا س  5

ن العامة14 ية باالأما يع عينات تروي سري لتو ريات س  150

15
ار م�سر  اي

م�سر املدينة ) م�سقط ( 
 3000 يوميا

16
عمل بروفة مب�سر

م�سر املدينة ) م�سقط ( 
600 يوميا

ناء17 داد تاأم خملفات ال 5ا�س

لديـة ـات لـد ال يـ ال�سر ر�سـو ت�س
ة العاملية واملمتا18 100 �سنوياالدر

ة االأو واملكاتب اال�ست�سارية19 50 �سنوياالدر

ة الثانية20 40 �سنوياالدر

ة الثالثة والرابعة21 20 �سنوياالدر

22
لفات  ل من امل الت

لدية حلمولة اأقل من )5( اأطنا  فـي مرادم ال
1 لل�سحنة

23
لفات  ل من امل الت

لدية حلمولة )5( اأطنا فاأ فـي مرادم ال
2 لل�سحنة

الو24 اري �سعة )2000(  25 سفط ميا امل

ـــر ـم  8   ر�ســوم اأ تاب امللحـ ر
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يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

الو25 اري �سعة )5000(  50سفط ميا امل

26
تيب للوا والقوان  قيمة 

سادي ي اأو اقت تيب ا�ستثماري اأو عمرا اأو �سيا اأو 
5

دمة27 سري م�سار  25 ت

دمة28 سري م�سار  15 ديد ت

قيلة29 مولة  سري نقل  25ت

قيلة30 مولة  سري نقل  15 ديد ت

ل وخمار ومواق31 سري مدا 25 ت

ل وخمار ومواق32 سري مدا 15 ديد ت

سري ن�س ميا33 25 ت

سري ن�س ميا 34 15ديد ت

ي 35 50�سور �سحب تروي

36
املة  زمة  ط ورقية ) را بيع 

ط ت�سمل املحافظة  الوالية ( را توي على 6 
5

د مفرد37 ريطة وا 1بيع 

توي على اأطل� رقمي 38 ة  ( اأ�سطوانة مد 3)م�ستك�س

اد دفن ) للوافدين (39 5س

ر 40 سري بيع ب�سو اجلمعة واالأيام االأ ريات س  10

ق العامة 41 ات فـي احلدا وي عن املنت وعياال  500 اأ�س

ـــر ـم  8   ر�ســوم اأ تاب امللحـ ر
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يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

42

ل  ا� دا ات القطاع ا سر اقامة فعاليات بوا�سطة 
ق  دا ديقة القرم -  ديقة ريام -  لدية )  مواقع ال

ية ( ل الفعاليات ا سحو ( ) ي�ستثنى من  ال

 
5 لكل م2

ل اأيام العمل
 
6 لكل م2

ات ا ل اال

43

ا�  ات القطاع ا سر اقامة فعاليات بوا�سطة 
ق (  لدية ) باقي احلدا ل مواقع ال دا
ية ( ل الفعاليات ا ) ي�ستثنى من 

 
1 لكل م2

ل اأيام العمل
 
2 لكل م2

ات ا ل اال

44
لدية  س ال س ل مقابل ما ت ار و اي

نى املراد ت�سييد وار امل من اأر ف�ساء عامة ب
50 بي�سة لكل م2

�سا والعربات املوقتة 45 أ سري ل ريا ت س  20

ت االأ�سوا46 ل عن حم التنا

100 من القيمة 

ل بعد  ارية و االي
موافقة جلنة تاأ 

املمتلكات

واد الطر47 سرار  اأتعا ادارية عند تقييم اأ
سرار  10 من قيمة االأ

وبحد اأدنى 20 

48

بدل فاقد  تال 
اد تو�سيل  س سال   ار  اي ي بلدي  عقد اي ) تر

ناء ( ي ملحق ال مال بناء  تر اد ا س دمات  
5

ارية49 ز الت ية فـي املرا يع عينات تروي سري لتو 50ت

30 نقل موتى للوافدين ا املطار50

نية51 يب الفتة اع ي على طلب تر د 10التدقيق امل

ا�سة 52 سادية على اأر  ة ار ريالو س  10

ـــر ـم  8   ر�ســوم اأ تاب امللحـ ر
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وعــــــاء الر�ســــــم
قيمـــة الر�ســـم 

ما بالريا ال

53
ت�ساريح م�ؤقتة 

يام  500 �سهريالتقد ال�سي�سة فـي املقاهي والفناد وا

54
ي بناء  يل طلب تر ت�س

لي ( ي  ي  ت ز ي  سافة  ت 10) ا

ط55 را ي على ا د ت للتدقيق امل يل معام 30ت�س

56
ارية  را  يام الأ اقامة ا

سي العامة  ية على االأرا ية وترفي ودعا
 500 بي�سة 

 ي�ميا
لكل م2

ت املقامة على امل�سار 57 اء احلف ال
اء  الة ال 500 فـي 

ل )30( ي�ما  احلفلة ق
من تاري احلفلة 

ز 58 موعد احل ي 250 ت

59
طلب املواطن تقارير فنية 

15عن موقع مع اأو بناية اأو قطعة اأر

سري ت�سوية اأر 60 15ت

61
واد الطر  تنظي خملفات 

قيلة وعمال  التي تتطلب توف معدات 
 100

ل �ساعة عمل عن 

ناء62 ي ال يل املكاتب اال�ست�سارية بادار ترا 100ت�س

63
ة  سي املذبو يطري للموا الفح ال

ات فقط بامل�سل لل�سر
 1

ل راأ� عن 

سي املحلية بامل�سل64 ول �سيارات بيع املوا 3 ي�ميا د

نة سا ل  عن 

ديد  بدل فاقد65 ديد   2بطاقة �سحية 

66
رافـي  سوير التلفزيو والفوتو ر�سم الت

ق العامة  50 ي�ميافـي احلدا

ية مبطار م�سقط الدو 67 ذا 20االفرا عن ماد 

ـــر ـم  8 ( : ر�ســوم اأ تاب امللحـ ر
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ـــم  9   امللحــ ر
نــات ع الر�ســو عل ا

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

سي العامة 1 نية على االأرا يب الفتة اع د تر 500 ملر وا

ا�سة 2 سي ا نية على االأرا يب الفتة اع د تر 200 ملر وا

ا�سة 3 ا ا نية على امل يب الفتة اع د تر 500 ملر وا

4
ل م2 ي اع على اأر عامة عن  200تر

ا�سة لكل و 5 ي اع على اأر  تر
 
 150 لكل م2

ل  اد على  وما 
ريا س  5

6
ا�سة ا ا ات امل ي اع على اأ�سط ووا تر

ارية (  مة  ي اأو ع ن  ) ملنت اأ
2000 �سنويا

7
ا�سة ا ا ات امل ي اع على اأ�سط ووا تر

ارية ( مة  ي اأو ع لي  ) ملنت حملي  
500 �سنويا

8
سق اع  ي مل ت

ا ت ا ووا نية على اأ�سط امل فتات االع بال
100

9

ا�سة   اأر 
نية على اأعمد االنار  الفتة اع

ارية ( معات الت ) مواق ال�سيارات بامل

 
150 لكل م2

ل اد على  وما 
ريا س  5

10
اأر عامة  

نية على اأعمد االنار الفتة اع

اد  200 لكل م2 وما 

ريا  س ل 10  على 
لكل عمود انار

�سم على اأر عامة 11 سكل  ريا االع على  س  300 
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يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

12
�سم  سكل  االع على 

ا�سة للطر االأول  على اأر 
ريا  س  100

ية لكل )1000( ورقة13 سديق على املن�سورات الدعا 100الت

14
ز فنو الت�سلية  ر دور ال�سينما ومرا اعة تذا ط

سميم ية لكل ت وي ت والكوبونات ال في واحلف وال
 10

نات  نات عل ال�سيارات وال�سا ع ا
ارية ات واملوؤ�س�سات الت ة لل�سر فيفة  اململو ارية  ا ت الت ا وا

15
اري  1 - اال�سم الت

ارية اأو ال�سعار على االأبوا مة الت مع الع
6 �سنويا

نة16 وانب ال�سا د  75 �سنويا2 - االع على اأ

17
سق اع  3- مل

نة  �س �سيار بالكامل �سم ال�سا امل  على 
200

نات  نات عل ال�سيارات وال�سا ع ا
ارية ات واملوؤ�س�سات الت ة لل�سر قيلة  اململو ارية  ال ت الت ا وا

18
اري  1 - اال�سم الت

ارية اأو ال�سعار على االأبوا مة الت مع الع
10

نة19 وانب ال�سا د  2100 - االع على اأ

20
سق اع  3 - مل

نة  �س �سيار بالكامل �سم ال�سا امل  على 
300

نية متنقلة21 افلة اع ي ت�سي  3000تر

نــات ـم  9   الر�ســوم على االع تاب امللحـ ر

-128-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

22
توي على اال�سم  ة املحل  ارية على وا الفتة 
ارية  مة الت اري والن�سا وال�سعار اأو الع الت

فتة 25 ل

ا  ت  التي ال تزيد م�سا
اد على  على 5 م2 وما 

ل م2 سل 5 عن  ل يح

23
نية ملحطة وقود  الفتة اع

دود القطعة ل  سكل بر دا على 
300

24
نية ملحطة وقود  الفتة اع

دود القطعة ار  سكل بر  على 
500

25
اري  توي على اال�سم الت ية للمحل  ان ارية  الفتة 

ل م2 ارية عن  مة الت والن�سا وال�سعار اأو الع
 10

26
دود م2 ارية فـي  ة بدو الفتة  سعار ال�سر

ل  اد على  50 وما 

500

سادية على ال�سوارع العامة27 ة ار 200لو

28

ة النارية  االع على الدرا
ات ( ات تو�سيل الطل ) ي�سم فقط لدرا

ي ( لي ) للمنت املحلي  ا
30

29

ة النارية  االع على الدرا
ات (  ات تو�سيل الطل ) ي�سم فقط لدرا

ي ( ن ) املنت االأ
50

30
ت  في�سات والتنزي ية للت  الفتة موقتة تروي

ة اأو املنت (  سعار ال�سر ) بدو 
ريا س  100

ارية على اأر عامة 31 أ�سماء الت ي بر ل د تر 1000 ملر وا

ا�سة32 ارية على اأر  أ�سماء الت ي بر ل دتر 500 ملر وا

ول33 سكل بوابة د نية على   5000 �سنوياالفتة اع

نــات ـم  9   الر�ســوم على االع تاب امللحـ ر
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يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

�سور امل�سا لكل و34 ريا االع على  س  10000

امل (35 ر )  200 �سنويا االع على �سيارات االأ

ي (36 ز ر )  100 �سنويااالع على �سيارات االأ

ريا االع على منطاد 37 س  1000 

سى38 حد اأق وع  ة ملد اأ�س سادية موقتة ملنا�س 30 الفتة ار

39
 اع متحر موق 

سى حد اأق وع  على موقع عام ملد اأ�س
500

40
 اع متحر موق 

سى حد اأق وع  ا�سة ملد اأ�س على اأر 
250

ا دور ال�سينما41 م على م نية لعر االأف ة اع 100 �سنويالو

نية ) علم ( على اأر عامة 42 رياالفتة اع س  100

43
ة املحل -  نية ) علم ( �سنويا ) على وا الفتة اع

ا�سة ( نى - اأر  نى على �سط امل ة م وا
50

44
انب  ا�سم اأو �سور ملنت ب

ارية لكل ) 1 م2 ( فقط فتة الت ل ال اأو دا

ل  اد على  20 وما 

350 للمنت املحلي

ي لي ا
ي ن  1500 للمنت االأ

45
دمة  ة اأو  اري ل�سر سعار اأو ا�سم  سافة  ا

ارية للمحل لكل م2 فتة الت على ال
25 �سنويا

46

دمة على مواق  وي عن منت اأو  االع املوق لل
د سعة للر�سوم للموق الوا ا ال�سيارات ا

سة ( ود على املن نية املو ات االع ) ي�سمل اللو
ريا س  300

نــات ـم  9   الر�ســوم على االع تاب امللحـ ر
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يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

47

دمة باملواق  وي عن منت اأو  االع املوق لل
ن العامة  سعة للر�سوم اأو باالأما ا العامة  ا

د للموق الوا
سة ( ود على املن نية املو ات االع ) ي�سمل اللو

ريا س  200

ارية 48 معات الت ل امل رياعر �سيار دا س  50

49
ارية  ت الت  عر �سيار اأمام املح

ا�سة  سي ا على االأرا
ريا س  100

50
اري  توي على اال�سم الت ت )  ة املح  مظلة على وا

ارية ( مة الت وال�سعار اأو الع

 
25 لكل م2

ل  اد على  وما 
ل م2 سل 5 عن  يح

51
نى  اري على �سط م ي الفتة ا�سم  تر

اري ا الت ة االع ن�ساط ة �سا ار� ب ال�سر ال 
 2000 �سنويا

52
نى  ة م اري على �سط اأو وا ا�سم 
اري  ا الت ة ن�ساط ار� في ال�سر

20 لكل م2 �سنويا

53
ية  ا ات الز نية ملنت على الوا سقات اع  مل

نى والنوافذ واالأبوا ) 3 م2 فاأقل ( للم
120 �سنويا

54
ية  ا ات الز نية ملنت على الوا سقات اع  مل

نى والنوافذ واالأبوا ) منت حملي ( اأ من 3 م2 للم
500 �سنويا

55
ية  ا ات الز نية ملنت على الوا سقات اع  مل

ي ( اأ من 3 م2 ن نى والنوافذ واالأبوا ) منت اأ للم
2000 �سنويا

56
 االع ال�سم مقاول امل�سروع 
ابتة مبوقع امل�سروع على معد 

د 150 ملر وا

يعي على اأر عامة57 دام منظر ط ريا االع با�ست س  50

ا�سة58 يعي على اأر  دام منظر ط ريا االع با�ست س  25

نــات ـم  9   الر�ســوم على االع تاب امللحـ ر
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يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

59
ار  ي يع اأو ل نية لل يب الفتة اع ي تر تر

اري اأو ال�سعار ( توي على اال�سم الت نى )  ة امل على وا
ريا س  10 لكل م2 

60
اري  االع عن منت اأو ا�سم 

ت اأو الكرا�سي على اأر عامة  على املظ
 120 

ر�سي ل مظلة   عن 

61
اري  االع عن منت اأو ا�سم 

ا�سة  ت اأو الكرا�سي على اأر  على املظ
 60

ر�سي ل مظلة   عن 

62
ارية  ت الت عر �سيار اأمام املح

سعة لر�سوم العدادات  ا سي العامة ا على االأرا
ريا س  300

63
ارية  ت الت عر �سيار اأمام املح

سعة لر�سوم العدادات ا سي العامة  ا على االأرا
ريا س  200

سي العامة64 ناء باالأرا 5 لكل م2 �سنويااالع على �سور ال

ا�سة 65 سي ا ناء باالأرا االع على �سور ال
 2.500

لكل م2 �سنويا

ا 66 ت اأو امل ة املح ساء على وا سع مواد ا رياو س 500 بي�سة 

يـرة ونيـة املت ل سـات ا نات بوا�سطـة ال�سا عـ ا

ة املحل67 نية على وا ونية اع الفتة الك

120 لكل م2 �سنويا 

ل 500  اد على  وما 
للمنت

ي لي ا  املحلي
و 2000 للمنت 

ي  ن االأ

68
نية  ونية اع  الفتة الك

نى نى  �سط م ة م ا�سة  وا على اأر 
150 لكل م2 �سنويا

نية على اأر عامة69 ونية اع 400 لكل م2 �سنوياالفتة الك

نــات ـم  9   الر�ســوم على االع تاب امللحـ ر
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ـــم  10  امللحــ ر
ـــرات ت  ر�ســـو الفحـــ� بامل

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

يـــة روبيولو التحاليـــ املي

يو�1 16با�سيلي� �س

يا القولونية ) الكوليفورم (2 كت 21ال

والي (3 طية ) االأي  ا يا ال كت 21ال

اي4 و و يا االنت 10بكت

5

ية  ذا تل املواد ال الفح امليكروبي مل

يا   كت ويت�سمن الك�س عن العدد الكلي لل

والي   � اريو�  و�ساملوني  واي  و و�ستافيليو

ر واأعفا ما والي 0157  و واي 

35

6

ا   ات أ�سما ومنت الفح امليكروبي ل

يا  و�ستافيليو  كت ويت�سمن الك�س عن العدد الكلي لل

والي 0157 � اريو�  و�ساملوني  واي  و

37

7

ا   ات ا ومنت تل حلوم الد الفح امليكروبي مل

يا  و�ستافيليو  كت ويت�سمن الك�س عن العدد الكلي لل

والي 0157 � اريو�  و�ساملوني  واي  و

30

8

ا ويت�سمن الك�س  ات االأل الفح امليكروبي ملنت

يا القولونية   كت يا  ال كت عن العدد الكلي لل

 � و ر واأعفا  �ستفيلو ما طية   ا يا ال كت ال

ايريو� و�ساملوني

30
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يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

9

و ويت�سمن الك�س  ات احل الفح امليكروبي ملنت
 � و يو�  و�ساملوني  و�ستافيليو عن با�سيلي �س

ر واأعفا ما والي  و ايريو�  واي 
35

10

ر الفوا  سا الفح امليكروبي لع
يا   كت ويت�سمن الك�س الكلي عن العدد الكلي لل

ر واأعفا ما وليفورم  و
25

11

الفح امليكروبي للحلويات  وال�سكوالتة  والكراميل  
ا  والع�سل  ويت�سمن الك�س  واملك�سرات  والل

� اريو�   و يا  �ستافيلو كت عن العدد الكلي لل
ر واأعفا ما والي  و �ساملوني  واالي 

35

12

ات ويت�سمن الك�س  ي� ومنت الفح امليكروبي لل
� اريو�   و يا  �ستافيلو كت عن العدد الكلي لل

ر واأعفا ما والي  و �ساملوني  واالي 
35

13
واء ويت�سمن الك�س  الفح امليكروبي لعينات ال

ر واأعفا ما يا  و كت عن العدد الكلي لل
20

14
الفح امليكروبي مليا ال�سر ويت�سمن الك�س عن 

يا القولونية ) الكوليفورم ( كت طية وال ا يا ال كت ال
12

15

اأ ويت�سمن  الفح امليكروبي مليا ال�سر املع
يا القولونية   كت طية وال ا يا ال كت الك�س عن ال

ا ونو و�سيدومونا� اأري
18

16
اري املعاجلة ويت�سمن  الفح امليكروبي مليا امل

يا القولونية كت طية  وال ا يا ال كت الك�س عن ال
18

� ايريو�17 و 21�ستافيلو 

ـــرات ت ـم  10   ر�ســـوم الفحـــ بامل تاب امللحـ ر
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يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

16�ساملوني18

وية19 ة م يا عند 22 در كت 10العدد الكلي لل

وية20 ة م يا عند 37 در كت 10العدد الكلي لل

يو بارهيموالتيكيا21 10وفاي

ر واأعفا22 16ما

ا23 ونو 10�سيدو مونا� اأري

والي 240157 20اي 

يلوبك25 ام 20موفيل 

يا26 17لي�ست

16برو�سي27

ر28 سة اأ ر يا  16اأي بكت

ر29 سة اأ ر يا   10اأي بكت

لو�ستيديا30 13�سلفر ريديو�سن 

وب�31 13�سلفر ريديو�سن ان

35التقييم امليكروبي للمطاعم32

33
اري  � الت الك�س عن ال

ا ات ن ومنت فـي اللحوم والدوا
50

و املعقمة 250 مل34 2الع

و املعقمة 500 مل35 4الع

ـــرات ت ـم  10   ر�ســـوم الفحـــ بامل تاب امللحـ ر
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يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

يـــة يـــة ل يميا التحاليـــ ال

ي36 5الفح الفيزيا

ة الرطوبة37 5ن�س

ة ال�سيقا38 5ن�س

ة الرماد39 5ن�س

ة40 سل ة املواد ال 5ن�س

ي41 ل املا 10امل�ست

ة فـي املـــاء42 10املـــواد  الذا

ب فـي احلم�43 ة الرماد  الذا 10ن�س

5رقم احلم�44

سة45 ة احلمو 5ن�س

ي46 5م� ال�ست

5م� االأ�سكورب47

�سي بنزوي48 5م� هيدرو

5م� �سوربي49

ربو اأمايد50 5ايزو داي 

�سي تولوين51 5بيوتاليتد هيدرو

ة الكافي52 20ن�س

ـــرات ت ـم  10   ر�ســـوم الفحـــ بامل تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

15الكال�سيوم53

�سيد الكال�سيوم54 10برو

ام55 ة الدهن ا 10ن�س

�سيد الكربو56 10ا اأ

5الكثافة57

15انز ديا�ستيز58

سناعية59 20ن�سب املحليات ال

10ال�سكارين60

ارتيم61 10ا�س

5اأ�سو�سفام62

5�سلفانو اأمايد63

ة املل64 5ن�س

ة يوديد الكال�سيوم65 5ن�س

سوديوم66 ة يوديد ال 5ن�س

ة بوتا�سيوم برومايد67 10ن�س

س68 10رقم الت

20تعري االأنواع69

20لوروفينيكول70

ـــرات ت ـم  10   ر�ســـوم الفحـــ بامل تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

�سايكل71 20ت

ي72 5الفح الفيزيا

73

ة  ليل الزيوت والدهو ) يت�سمن رقم احلم� ون�س
س  سابو ورقم الت ما الدهنية وال سة واالأ احلمو
س ورقم اليود ومعامل االنك�سار  واملواد  القابلة للت

ري� والتزن  ار  ت والك�س عن الزيوت املعدنية وا
�سايد ( و وقيمة ال

50

74
ليل الزيوت والدهو 

نزير سحوم ا سافة ا الك�س عن  باال
80

75

ة املواد  ة الرطوبة ون�س و ) يت�سمن ن�س ليل احل
ة االأليا  ة الرماد ون�س سة ون�س ة احلمو ة ون�س سل ال

�سيد  و ام وب ة الدهن ا ام والربوت ون�س ا
سوديوم ويوديد الكال�سيوم  الكال�سيوم ويوديد ال

سوديوم والربومات ( لوريد ال ة  والكال�سيوم ون�س

50

76

ر وامل�سروبات  الكحولية  سا ليل الع
ة املواد  ة الرطوبة ون�س سة ون�س ة احلمو )يت�سمن ن�س

 � ة واالألوا واملواد احلافظة والكافي وبر سل ال
سناعية ( �سيد الكربو واملحليات ال ا اأ و

50

77

ا  ليل االأل
ة  سة ون�س ة احلمو ة الدهن ون�س ) يت�سمن ن�س

ة ( سل ة املواد ال ة املل والرماد ون�س الربوت ون�س
40

78

ليل ال�سكريات والع�سل
تو  و والفر سة واجللو ة احلمو ) يت�سمن ن�س

واأ�سكرو وانز الديا�ستيز ومعامل االنك�سار
ة الرطوبة ( ة الرماد ون�س  ون�س

40

ـــرات ت ـم  10   ر�ســـوم الفحـــ بامل تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

10حمتو الدهن79

�سم ) هيدرول�س� (80 15حمتو الدهن مع ال

ما الدهنية ) مثيل ا�س (81 20االأ

س82 15املواد  القابلة للت

10حمتو االأليا83

سناعية84 ة االألوا ال 20ن�س

�سر اأ�85 5اللو االأ

رو ال�سم�86 5اأ�سفر 

ين87 5طارطار

ر الربا88 5االأ

5بريك�89

ني90 5اللو ال

ين91 5ارمو

مر92 ة اللو االأ 5ن�س

5يونول االأ�سفر93

5بن�سو 4 اأر ) لو (94

ي95 مر 2  5اللو االأ

�سر 3 )  دي �سي (96 5اللو االأ

ارم97 و 5اندو

ـــرات ت ـم  10   ر�ســـوم الفحـــ بامل تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

ذية98 15الكادميوم فـي االأ

ذية99 15الر�سا� فـي االأ

ذية100 15النحا� فـي االأ

ذية101 15الكوبل فـي االأ

ذية102 15احلديد فـي االأ

ذية103 نيز فـي االأ 15املن

ذية104 دينوم فـي االأ 15املوني

ذية105 15الفانيديوم فـي االأ

ذية106 15الزن فـي االأ

ذية107 15الكروم فـي االأ

ذية108 ق فـي االأ 20الز

ذية109 سدير فـي االأ 20الق

ذية110 15النيكل فـي االأ

ية111 ذا سدير فـي املواد ال ق والق 35الز

ية112 ذا ادميوم  ر�سا� فـي املواد ال 45ق  

113
ديد   ق   روم   وبل   ادميوم  نحا�  

ية ذا ن فـي املواد ال دينوم  فانيديوم   نيز  موني من
120

ية114 ذا ن فـي املواد ال ديد   40نحا�  

ذية115 ر من املعاد الثقيلة فـي االأ سر ا 15اأي عن

ـــرات ت ـم  10   ر�ســـوم الفحـــ بامل تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

ية116 ذا 5يز العينة ال

ل العينة117 5ن

فيد (118 ميد )  في بالت 5الت

�سي ميثيل فارفاريل119 10هيدرو

ة120 ب  الذا 5ال�سوا

5حمتو اليود121

10رقم اليودي122

نزير123 نزير وم�ستقات ا سحوم ا 30الك�س عن 

5الك�س عن الزيوت املعدنية124

125
ية  ادية وال�سكريات الثنا ال�سكريات االأ

ذية تزلة فـي االأ وال�سكريات امل
20

�سيد126 و 5قيمة ال

يني127 5االأ� االأيدرو

5الف�سفور128

5بوتا�سيوم129

ة الربوت130 10ن�س

20املواد احلافظة131

ري� (132 ار  ت 5التزن ) ا

5معامل االنك�سار133

ـــرات ت ـم  10   ر�ســـوم الفحـــ بامل تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

134

و  اليل التوابل واملل وال�ساي والق
يني  سة واالأ� االأيدرو ة احلمو ) تت�سمن ن�س

ة والرماد   ي واملواد  الذا ل املا وامل�ست
ة ال�سيقا والك�س  ب فـي احلم� والكافي ون�س الذا

ة االأليا ( ة الرماد ون�س ية ون�س ذا عن االألوا ال

40

م135 30املي

30الفيتامينات136

�سد137 20م�سادات االأ

138G.C  ا دام  حمتو الكحول با�ست  15

5حمتو الكحول بطريقة الكثافة139

ر140 ية اأ ذا 40اأي مواد 

ية141 ذا يدات فـي املواد ال قيات امل 45الك�س عن مت

142
رمونات  قيات ال الك�س عن مت

ية ذا وامل�سادات احليوية فـي املواد ال
45

30الك�س عن ال�سموم الفطرية143

ية144 ذا ية فـي املواد ال ات الكيميا 40الك�س عن امللو

يعية145 سناعية اأو الط ات ال 20ن�سب املنك

يعية146 ة �سناعية اأو ط 5اأي منك

ر147 ية اأ ذا 20اأي م�سافات 

طاط�148 10الك�س عن ال�سوالن فـي ال

ا149 ات ا ومنت 10الك�س عن الفورمالدهايد فـي االأل

ر150 10اأي عنا�سر اأ

ـــرات ت ـم  10   ر�ســـوم الفحـــ بامل تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

يـة ي ينـات ال يـة لل يميا التحاليـ ال

ربونات االأليفاتية فـي امليا151 يدرو 15ال

152
ربونات االأليفاتية  يدرو ال

ية - هواء نات  ا بة - روا�سب بحرية -  فـي ال
40

ربونات االأروماتية فـي امليا153 يدرو 15ال

154
ربونات االأروماتية  يدرو ال

ية - هواء نات  ا بة - روا�سب بحرية -  فـي ال
40

155

ربونات العطرية متعدد احللقات  يدرو ال
ار 610 ا بي اأ(  ت ور بـ )طريقة اال واملذ

سولة  سولة و املف ربونات املف يدرو وال
بة - روا�سب بحرية -  ات العطرية فـي ال موع املر و

ية - هواء نات  ا

70

زال فـي امليا156 20بنزين  تولوين  ايثيل بنزين  ا

يدات الكارباماتية157 40امل

158
الك�س الو�سفـي 

ا واملطيا الكتلي للميا رافيا ال روماتو ا  ب
40

159

رافيا  روماتو ا  الك�س الو�سفـي ب
بة - روا�سب بحرية -  ا واملطيا الكتلي فـي ال ال

ية - هواء نات  ا
40

ل الع�سوي160 10الزيوت وال�سحوم  امل�ست

يدات الكلورونية الع�سوية161 60امل

ـــرات ت ـم  10   ر�ســـوم الفحـــ بامل تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

يدات الف�سفورية الع�سوية162 60امل

ي الفينيل163 نا ات عديد الكلور  40مر

164
ات عديد الكلور  مر

لور ( ي الفينيل متمثلة فـي 1254 ) اأرو نا
40

165
ات عديد الكلور  م�ستقات مر

لور (  ي الفينيل متمثلة فـي 1260 ) اأرو نا
40

ات عديد احللقات العطرية فـي امليا166 30املر

167
ات عديد احللقات العطرية  املر

ية - هواء نات  ا بة - روا�سب بحرية -  فـي ال
40

رويدات168 و يدات ال 40م

اريا169 ز  يدات امل 30امل

ربونات النفطية الكلية170 يدرو 30ال

ات النفطية املتطاير فـي امليا171 35املر

يدات172 30الك�س عن املــاد الفعالة فـي امل

ني�سيوم173 6الكال�سيوم وامل

5م احلماأ174

ة175 سل 5الروا�سب ال

يني176 2الرقم االأيدرو

5العوالق177

ـــرات ت ـم  10   ر�ســـوم الفحـــ بامل تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

يدات178 45ليل امل

179

تاديكا  تاديكا - االأو ربونات االأليفاتية ) ال يدرو ال
ات من C 14 - C 34 االأليفاتية  - الفيتا ( ومر

ات واالأليفاتية  موع املر سولة و سولة و املف املف
ية - هواء نات  ا بة - روا�سب بحرية -  فـي ال

70

يــة للميــا يميا التحاليــ ال

قي180 ة الكلور املت 5ن�س

�س181 أ ي ل تيا الكيميا 15اال

182SAR ) سوديوم سا� ال 10 ) معدل امت

183ORP ) سد املحتملة� 5 ) احلد من االأ

سوديوم  الع�سر الكلي184 ن�سيوم  ال 10الكال�سيوم  امل

185IC  ا دام  15ليل الكانتيونات با�ست

)�ستة عنا�سر(186  IC  ا دام  15ليل االنيونات با�ست

ي187 ربا يني  القلوية  التو�سيل الك 5الرقم االأيدرو

�س188 أ تيا احليوي ل 10اال

ة189 5امللو

سة190 5احلمو

5االأمونيا191

اريوم192 7ال

ـــرات ت ـم  10   ر�ســـوم الفحـــ بامل تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

25الربوميد193

ي194 ربا 5التو�سيل الك

ب195 �س الذا 5االأ

5ال�سيليكو196

ن�سيوم197 5ال�س

15ال�سيانيد198

سوديوم199 5ال

200SR  ثل الفو�سفي   P5

5الفلوريد201

5القلوية الكلية202

5الكربيتات203

10الكربيتيد204

5الكلوريدات205

5اللو206

10العكار207

ن�سيوم208 5املا

ثل  2093 CaCo10 الع�سر الكلي 

ـــرات ت ـم  10   ر�ســـوم الفحـــ بامل تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

ة الكلية210 15املواد الذا

10املواد العالقة الكلية211

لدهال212 و  10ني

و الكلي213 15الني

ات214 5الن

ي215 5الن

10الف�سفور الكلي216

�سد217 و املو 10الني

10رني218

10االنتيمو219

10�سيلينيوم220

10بورو221

10ادميوم222

10روم223

Cr  15 الكروم  224

10وبل225

10نحا�226

ـــرات ت ـم  10   ر�ســـوم الفحـــ بامل تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

15ق227

10ديد228

10ر�سا�229

نيز230 10من

يديوم231 10مول

10نيكل232

10ف�سة233

سدير234 15ق

10تيتانيوم235

10فانيديوم236

ليو (237 زء فـي ال 20الربوميد ) 

ليو (238 زء فـي ال 20الربومي ) 

ليو (239 زء فـي ال 25الربوميد والربومي ) 

�ستو240 10التن

10ن241

ادميوم  ر�سا�242 25ق  

243
روم   وبل   ادميوم  نحا�  

ن دينوم  فانيديوم   نيز  موني ديد  من ق  
80

ـــرات ت ـم  10   ر�ســـوم الفحـــ بامل تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

يمـــة الر�ســـم وعــــــا الر�ســــــم
ما بالريا ال

ن244 ديد   25نحا�  

ر245 10اأي عنا�سر اأ

يـة ـ امليـا وا اعيـة  س التحاليـ ا

ذية246 10ليل املواد امل�سعة باالأ

15ليل املواد امل�سعة بامليا247

سناعية248 ات ال 15ليل املواد امل�سعة باملنت

ات249 سانع وال�سر سادر امل�سعة بامل 40الك�س عن امل

�سيمات األفا وبيتا الكلية250 45ليل 

بة251 15ليل املواد امل�سعة بال

واء252 15ليل املواد امل�سعة بال

مع العينات253 واء مع  40ليل املواد امل�سعة بال

ـــــــــر اليــــــــــ ا

ة254 ( من الر�سم امل�ساريع والدرا�سات للطل 50(

يا255 يميا ا�  �ستعمال ا 15عينات امليا للمواطن ل

ا� ميكروبي256 �ستعمال ا 5عينات امليا للمواطن ل

20ا�ست�سار علمية ) طلب تقرير فني (257

تابة تقرير258 40يار فنية لتقد ا�ست�سار 

ـــرات ت ـم  10   ر�ســـوم الفحـــ بامل تاب امللحـ ر
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1226(

ـــم  11 ( امللحــ ر
سمانـــات التامينـــات وال

القيمـــة نـــو التامــــ
ما بالريا ال

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

وبحد اأدنى )100( 

ر2 ة بناء �س 50تاأم ابا

ار م�سر املدينة ) م�سقط (3 1000تاأم ا�ست

500 بي�سة لكل م2تاأم ت�سوية اأر4

5
تاأم هدم منزل لكل م مربع 

على اأال يقل عن )200( ريال
1

6
تاأم على خميمات االأعمال املدنية املوقتة

ات العاملية املمتا ( ) ال�سر
1000

7
تاأم على خميمات االأعمال املدنية املوقتة

ات ( ) بقية الف
500

ـــم  12 ( امللحــ ر
�ستمـــــــارات مـــــــ ا

�ستمــارة مــــنــو ا ال
ما بالريا ال

ار1 1ا�ستمار عقد اي

فر2 سري  1ا�ستمار ت

ق االأ�سل3 سديق ط 5الت
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