
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1191(

وزارة اÿارجيــــة

قــرار وزاري 

رقـــم 118/ 2017 

 بتحـديـــد ر�ســـو الت�سديـــ 

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم وزارة اÿارجية ال�سادر باملر�صوم ال�صلطا رقم 2008/32 ،

واإىل موافقــة وزارة املاليــة 

وبناء على ما تقت�صي امل�صلحة العامة 

تـقـــرر 

ة الأولـــــ املــا

ـدد ر�صـوم الت�صديـق على ال�صهــادات وامل�صتنــدات والوثائــق وفقــا للملحــق املرفــق .  

انيــــة ة ال املــا

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية .

�سـدر فـي : 12/  7 / 1438هـ 

ـــــ : 10 /  4  / 2017 املوا

يــو�ســ بـ علـــــوي بـ عبـداللــــه

الوزيــر امل�صــوؤول عن ال�صـــوؤون اخلارجيـة
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ملحــــ
 ر�ســــو الت�سديـــ

ات الطابــع املدنـــي  اأ - ر�صــوم ت�صديــق امل�صتنــدات 

وعـــا الر�ســـم
قيمة الر�سم 

بالريا العما

1

وكالــــــــة عاديــــــــة

20الأ�صل

10الن�صخة

2

عقــــــد الـــــــزواج

10الأ�صل

10الن�صخة 

3

�سهـــــادة الطــــــÓق

20الأ�صل

10الن�صخة

4

اإقــــرار خلـــــو الزوجـــــة

20الأ�صل

10الن�صخة

5

ال�سهــادة الدرا�صيـــة لغـــري العمانييــــن

10الأ�صل

10الن�صخة
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وعـــا الر�ســـم
قيمة الر�سم 

بالريا العما

6

ال�سهـــادة الدرا�سيـــة للطلبــة العمانييــن املقيميـــن باخلــارج

10الأ�صل

5الن�صخة

7

ال�سهادة الطبية اخلا�صة بالعماني الذين يتلقون عالجا فـي اÿارج

10الأ�صل 

5الن�صخة 

10�سهادة وفاة لغري العماني8

كومية9 10�صهادة عدم 

10�سهادة خربة10

10�سهادة وظيفية11

10�صهادة تقدير �صن12

ض عن وثيقة مفقودة13 10طلب عو

و طابع مد 14 10اأي م�صتند اخر 

ات الطابــع املدنـــي  تابــــ  اأ - ر�صــوم ت�صديــق امل�صتنــدات 
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ات الطابع التجاري  ب - ر�صوم ت�صديق امل�صتندات 

قيمة الر�سم وعـــا الر�ســـم
بالريا العما

1

اريــــــة وكالــــــة 

60الأ�صل

30الن�صخة 

2

اري عقد 

40الأ�صل

20الن�صخة

3

�صهـــــادة املن�صــــــاأ

20الأ�صل 

10الن�صخة

30�صهادة ال�صجل التجاري4

ارة و�صناعة عمان5 رفة  30�صهادة ع�صوية 

30قائمة ال�صحن6

30احل�صاب اخلتامي7

ونية توريد عامل8 30ماأ

30خطة م�صروع ال�صركة9

30�صهادة ا�صتخدام معدات ع�صكرية10

ذائية11 ليل مواد  30�صهادة 

ض عن وثيقة مفقودة12 30طلب عو

اري13 و طابع  30اأي م�صتند اخر 
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ج -  ر�صوم ت�صديق الفواتري التجارية 

قيمة الر�سم وعـــا الر�ســـم
بالريا العما

1

فاتورة ل تتجاوز قيمتها

 )10.000 ع�صــــــرة ال دولر

50 الأ�صل

25الن�صخة

2

فاتورة تتجاوز قيمتها 

)10.000 ع�صــــــــرة ال دولر

70الأ�صل

35الن�صخة

3

فاتورة تتجاوز قيمتها 

)50.000 خم�صــــ األـــــف دولر

100الأ�صل 

50الن�صخة

4

فاتورة تتجاوز قيمتها 

)100.000 مائــــــة األـــــف دولر

150الأ�صل 

75الن�صخة
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