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قــــرار وزاري
رقــم 2017/235
بت دي ب س ا كا ال حة تن يم املنطقة ا رة باملزيونة
ا�صتنــادا اإل ـ املر�ص ــوم ال�صلطانــي رق ــم  2000/112بالت�صديـ ــق عل ـ ـ بروتوكـ ــول ان�صم ــام
�صلطنـة عمان إا اتفاقية مراك�ض باإن�صاء منظمة التجارة العاملية
واإ قانون املناطق احلرة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطا رقم ، 2002/56
واإ املر�صوم ال�صلطا رقم  2005/103باإن�صاء املنطقة احلرة باملزيونة
و إا الئحة تنظيم املنطقة احلرة باملزيونة ال�صادرة بالقرار رقم ، 2010/22
و إا موافقة وزارة املالية
و إا موافقة جلنة املناطق احلرة
وبناء عل ما تقت�صي امل�صلحة العامة
تـقـــرر
املــا ة االولـــــ
ي�صتبــدل بامللحــق رقــم  1املرفــق بالئحــة تنظيــم املنطقــة احلــرة باملزيونــة امل�صــار اإليهــا
امللحـق املرفـق بهـ ا القـرار .
املــا ة الثانيــــة
يل كل ما يخال ه ا القرار اأو يتعار ض مع اأحكام .
املــا ة الثالثــــة
ين�صر ه ا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�صر .
سدر ـ
املوا ــــ

م ربيــــ االو 1439هــ
م نو م ــــــــــــر 2017
عل ب م�س و ب عل ال�سنيد
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الــتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئيـ ـ ـ ـ ــ�ض جلن ـ ـ ـ ـ ــة املناط ـ ـ ـ ـ ــق احل ـ ـ ـ ــرة
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امللحــ رقــم ) 1
جــدو ر�ســو ا دمــات
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ال يــــــان
ر�سـو الت زيـ ـ امل�ستو عـات وال�سا ـات
تخزين الب�صائع بامل�صتودعات امل طاة عن كل طن يوميا
تخزين الب�صائع بال�صاحات املك�صوفة عن كل طن يوميا
تخزين املركبة ال�ص رية بال�صاحات يوميا
تخزين املركبة املتو�صطة بال�صاحات حافلة ركا �صاحنة فـيفة يوميا
تخزين ال�صاحنات الثقيلة واملعدات بال�صاحات يوميا
احلد االأدن لر�صوم التخزين فـي امل�صتودعات وال�صاحات عن كل طل
اإ را اأو و يقة بيع كما يطبق ه ا احلد عل الب�صائع واملركبات
املخزنة فق فـي امل�صتودعات وال�صاحات
ر�سـو دمـات ال سا ـ وا يوانـات
عن كل طن ب�صائع لكل � 6صتة اأ�صهر تخزين والأغرا ض االحت�صا
تعت كل مدة اأقل من � 6صتة اأ�صهر مدة كاملة
عن كل راأ�ض حي اأو بيحة بقر وجمال
عن كل راأ�ض حي اأو بيحة ماعز وغنم
احلد االأدن لر�صوم دمات الب�صائع واحليوانات
عن كل طل اإ را اأو و يقة بيع
ر�ســــــو دمـــــــات املر ــــــات
عن املركبات ال�ص رية التي ال يزيد وزنها عل  3ال ة اأطنان لكل
(� 6صتة اأ�صهر تخزين والأغرا ض االحت�صا تعت كل مدة اأقل
من � 6صتة اأ�صهر مدة كاملة
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تابـــ

امللحــق رقــم  ) 1جــدول ر�صــوم اخلدمــات
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ال يــــــان
عن املركبات املتو�صطة التي يزيد وزنها عل  3ال ة اأطنان
وال تتجاوز � 7صبعة اأطنان لكل � 6صتة اأ�صهر تخزين
والأغرا ض االحت�صا تعت كل مدة اأقل من � 6صتة اأ�صهر مدة كاملة
عن املركبات واملعدات الثقيلة التي يزيد وزنها عل � 7صبعة اأطنان
لكل � 6صتة اأ�صهر تخزين والأغرا ض االحت�صا تعت كل مدة اأقل
من � 6صتة اأ�صهر مدة كاملة
ر�سو تو ي عمليات بي ال سا
عن كل و يقة بيع ب�صائع تلفة
عن كل مركبة اأو الية ترد بو يقة البيع
ر�ســــو تر يــــ�س الن�ســــا اال�ستثمـــار
ر�صم اإ�صدار ر �صة مزاولة الن�صا اال�صتثمار
ال�صناع ــي
اخلدمـ ــي
التج ــار
امل�صاغل والور�ض
م�صاريع االإنتا احليوا
مقابــ تاجيــر االرا ســ وامل انـــــ واملن�ســــات
امل املربع من االأر ض الف�صاء
امل املربع من املبا االأ�صمنتية املكات
امل املربع من امل�صتودعات املعدنية
امل املربع من معار ض ال�صيارات املجهزة
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تابـــ امللحــق رقــم  ) 1جــدول ر�صــوم اخلدمــات
الر�ســم
ال يــــــان
بي�سـة ريـا
ر�ســـو التنـــاز عـــ قـــو االإيجـــار
عن كل م مربع فـي عقد اإيجار قطعة االأر ض عند التنازل الكامل
عن حقو االإيجار عل اأال يقل احلد االأدن للر�صم عن )500
- 500
م�صمائة ريال عما
عن كل م مربع فـي عقد اإيجار قطعة االأر ض
عند التنازل ل�صالح ال�صركاء بالعقد
- 250
عل اأال يقل احلد االأدن عن  200مائتي ريال عما
عن كل م مربع فـي عقد اإيجار قطعة االأر ض
عند اإد ال �صركاء بعقد االإيجار عل اأال يقل احلد االأدن
- 150
عن  150مائة و م�ص رياال عمانيا
ر�ســــــو ا ـــــر
اإ�صدار �صهادة ملن يهم االأمر
2
ا�صتخرا ن�صخة بدل فاقد ل�صهادة اأو ت�صريح
1
ت�صريح د ول االأفراد اإ املنطقة احلرة
3
ت�صريح د ول املركبة اإ املنطقة احلرة
5
ت�صريح د ول و�صيلة نقل ب�صائع فارغة بق�صد التحميل
5
إا املنطقة احلرة
ت�صريح عمل مقاول عن كل �صهر عمل
50
ت�صريح عمل ا�صت�صار عن كل �صهر عمل
25
تو يق عقد تخزين ب�صائع لد امل�صتثمر
5
تو يق عن كل مركبة بعقد التخزين لل ري لد م�صتثمر
5
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تابـــ امللحــق رقــم  ) 1جــدول ر�صــوم اخلدمــات
الر�ســم
ال يــــــان
بي�سـة ريـا
اإ�صدار بطاقة وزن
2
عن كل م مربع فـي الر�صم امل�صاحي الكروكي وبحد اأدن للر�صم
30
( 300ال مائة ريال عما للر�صم امل�صاحي الواحد
عن كل م مربع عند مراجعة واعتماد املخططات الهند�صية
- 250
وبحد اأدن للر�صم  250مائت و م�ص رياال عمانيا
عن كل م مربع عند اإعادة مراجعة املخططات الهند�صية
- 150
وبحد اأدن للر�صم  150مائة و م�ص رياال عمانيا
الفتة م�صي ة عل واجهة املبن ال تزيد عل  3ال ة اأمتار مربعة
�صنويا و  10ع�صرة رياالت عمانية عن كل م مربع يزيد
50
عل ل �صنويا
عن كل يوم عند و صع الفتة اإعالنية
50
عل مدا ل اأو دا ل املنطقة احلرة
عن كل �صهر عند و صع الفتة دعائية ملنت اأجنبي دا ل املنطقة
50
عن كل �صهر عند و صع الفتة دعائية ملنت لي
25
اأو ليجي دا ل املنطقة
عن كل �صهر عند و صع اأ الفتة اأ ر
10
 20ا�صتخرا ن�صخة اإ صافـية اأو بدل فاقد من الر�صم امل�صاحي الكروكي
اإباحة بناء واالإ ن باحلـفر
50
جتديد اإباحة بناء
25
ا�صتخرا بدل فاقد الإباحة البناء
10
تعديل بيانات اإباحة البناء
10
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