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وزارة الرتبيــة والتعليــــم
قـرار وزار
رقـــم 2018/34
بتحديـد ر�سـو ا دمـات التـ تقدم ـا وزارة الرتبيــة والتعليــم
��ستناد� �إىل �لقانون �ملايل �ل�سادر باملر�سوم �ل�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل �ملر�ســوم �ل�سلطانــي رق ــم  2008/37بتحديـ ــد �خت�سا�س ــات وز�رة �لرتبيـ ــة و�لتعليـ ــم
و�عتماد هيكلها �لتنظيمي
و�إىل �لقـ ـ ـ ـ ــر�ر �لـ ـ ــوز�ري رقـ ـ ــم  2016/298بتحديـ ـ ـ ــد ر�سـ ـ ــوم �خلدم ـ ـ ــات �لت ـ ـ ــي تقدمه ـ ـ ــا
وز�رة �لرتبي ـ ــة و�لتعلي ـ ــم
و�إىل مو�فقة وز�رة �ملالية
وبناء عل ما تقت�سيه �مل�سلحة �لعامة
تـقـــرر
املــا ة االولـــــ
دد ر�سوم �خلدمات �لتي تقدمها وز�رة �لرتبية و�لتعليم وفق �جلدول �ملرفق .
املــا ة الثانيــــة
يعفـ ـ �لد�ر�س ــون بنظ ــام تعلي ــم �لكب ــار م ــن �أ�س ــر �ل�سمـ ــان �لجتماعـ ــي من �أد�ء �لر�سـ ــوم
�لــو�ردة فـي �لبن ــود  38 ، 37 ، 36 ، 35مــن �جلــدول �ملرف ــق .
املــا ة الثالـثــــة
يلغ �لقــر�ر �ل ــوز�ري رقم � 2016/298مل�س ــار �إلي ــه كم ــا يلغ كل مــا ي الف هــذ� �لقر�ر
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــا ة الرابعـــة
ين�سر هذ� �لقر�ر فـي �جلريدة �لر�سمية ويعمل به من �ليوم �لتايل لتاري ن�سره .
سدر ـ
املوا ــــ

1439 / 5 / 20هـ
2018 / 2 / 7
مديحة بن ا مد ال�سي انية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة �لتــربي ـ ـ ــة و�لتعـ ـ ـ ـ ــلي ـ ـ ـ ــم
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جـــدو بتحديــد ر�ســــو
ا دمــات التــ تقدم ــا وزارة الرتبيــة والتعليــم
ا ــدمــــــــــــة

قيمـة الر�سـم
بالريا العمانـ

1

ت�سجيل �لطلبة ري �لعمانيني فـي �ملد�ر�ض �حلكومية

50

2

بدل خدمات للطلبة ري �لعمانيني فـي �ملد�ر�ض �حلكومية

� 100سنويا

3

�لتنازل عن عقد و�سيلة نقل للطلبة فـي �ملد�ر�ض �حلكومية

25

4

جتديد عقد و�سيلة نقل للطلبة فـي �ملد�ر�ض �حلكومية �سنويا

25

5

تقد طلب �إن�ساء مدر�سة عاملية

400

6

ترخي�ض �إن�ساء مدر�سة عاملية

600

7

جتديد �لرتخي�ض �ملمنوح للمدر�سة �لعاملية

600

8

تقد طلب �إن�ساء مدر�سة دولية

650

9

ترخي�ض �إن�ساء مدر�سة دولية

1000

10

جتديد �لرتخي�ض �ملمنوح للمدر�سة �لدولية

1000

11

�لتنازل بيع �لرتخي�ض �ملمنوح للمدر�سة �لعاملية �لدولية

3000

12

تقد طلب �إن�ساء مدر�سة خا�سة

300

13

ترخي�ض �إن�ساء مدر�سة خا�سة

300

14

جتديد �لرتخي�ض �ملمنوح للمدر�سة �خلا�سة

300

15

�لتنازل بيع �لرتخي�ض �ملمنوح للمدر�سة �خلا�سة

1500
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16

ا ــدمــــــــــــة

قيمـة الر�سـم
بالريا العمانـ

فتح فرع للمد�ر�ض بجميع �أنو�عها

نف�ض ر�سوم
ترخي�ض �لإن�ساء
ح�سب نوع �ملدر�سة

17

ترخي�ض �إن�ساء رو�سة خا�سة مدر�سة تعليم �لقر�آن �لكر

200

18

جتديـ ــد �لرتخيـ ــ�ض �ملمن ـ ــوح للرو�سة �خلا�سـ ــة
مدر�س ـ ــة تعليـ ــم �لقر�آن �لكر

200

19

�لتنازل بيع �لرتخي�ض �ملمنوح للرو�سة �خلا�سة
مدر�سة تعليم �لقر�آن �لكر

300

20

معاينة مبن مدر�سي ملدر�سة خا�سة �أو دولية

25

21

�عتماد خر�ئط ت�سييد مبن مدر�سي ملدر�سة خا�سة �أو دولية

25

22

تغييــر �إ�سافــة تطبيق برنامــج تعليمــي دويل
جدي ــد للم ــد�ر�ض �خلا�سة

50

23

فح�ض و�عتماد برنامج �إ ر�ئي �أو مادة �إ ر�ئية

300

فح�ض و�عتماد �إحدى �ل�سال�سل �لتعليمية �لآتية
 حزمة كاملة لكل �سف مكون �إ�سافـي للحزمة�لأقر��ض �ل�سمعية و�لأقر��ض �ملرئية
24
 موعة كتب ق�س�ض ق�سريةموعة ق�سائد �سعرية
 كتا م�سرحية �أدبية و�ملو�د �مل�ساحبة رو�ية �أدبية-13-

50
 25للحزمة بعد
�لعتماد �لأ�سا�سي
 20لكل موعة
 20لك ـ ـ ــل كت ـ ـ ــا
 25لكل م�سرحية
 20لكـ ـ ــل رو�يـ ـ ــة
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ا ــدمــــــــــــة

قيمـة الر�سـم
بالريا العمانـ

25

فح�ض و�عتماد موؤ�س�سة لالإ�سر�ف �لأكاد ي عل �ملد�ر�ض

1000

26

�إ�سافة �سريك جلميع �ملد�ر�ض �خلا�سة

200

� 27ملو�فقة عل طلب نقل موقع �ملدر�سة بني �لوليات و�ملحافظات

300

28

�إ�س ــد�ر �سهــادة بدل مفقــود �أو تالف �أو �لت�سديـ ــق
عل ـ �ل�س ـه ــاد�ت �لتي ت�سدرها �لوز�رة

10

29

معادلة �سهادة

10

30

�إ�سد�ر �سهادة �إ بات قيـد

10

31

�إ�سد�ر �سهادة إ� ام � 12سنة در��سية

5

32

�إ�سد�ر �سهادة مرتجمة

5

33

�إ�سد�ر �سهادة كرتونية لدبلوم �لتعليم �لعام

10

 34مر�جعة دفاتر �إجابات �ملو�د �لدر��سية ل�سهادة دبلوم �لتعليم �لعام

5

35

�لت�سجيل فـي تعليم �لكبار لل�سفوف من )11 - 7

10

36

�إعادة �لت�سجيل فـي تعليم �لكبار لل�سفوف من )11 - 7

20

37

�لت�سجيل لأول مرة فـي تعليم �لكبار بال�سف )12

20

38

�إعادة �لت�سجيل فـي تعليم �لكبار بال�سف )12

50
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