
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وزارة البلديــات الإقليميــة ومــوارد امليــاه

قــــرار وزار

2018 رقـم 

مـان والتاأمينـات  بتحديـد الر�سـوم والأ

�سلهـا وزارة البلديـات الإقليميـة ومـوارد امليـاه سمانــات املاليـة التي  وال

وة املائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 2000/29 ، ا�ستنادا اإ قانون حماية ال

واإ قانون تنظيم البلديات الإقليمية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 2000/96 ،

واإ لئحة تنظيم املبا ال�سادرة بالقـرار الوزاري رقــم 2000/48 ،

واإ لئحـة تنظيـم ومراقبـة اللفتـات والإعــلنــات التجاريــة ال�ســادرة بالقــرار الــوزاري 

رقــم 2000/143 ،

واإ القرار الوزاري رقم 2001/179 بفر�ض ر�سوم بلدية 

واإ لئحة تنظيـم البـار والأفلج ال�ســـــادرة بالقـــــرار الوزاري رقــــم 2009/3 ،

واإ لئحة ال�سـرتاطات ال�سـحيـة اخلا�سة بالأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة العامة ال�سـادرة 

بالقــــرار الــوزاري رقــــم  2016/29 ،

واإ موافقة وزارة املـالية 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحـة العامة  

تـقـــرر

املــادة الأولـــــ

حتدد الر�سوم التي حت�سلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه وفقا للملحق   -   

املرفقة .
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انيــــة املــادة ال

يحدد ثمن ال�ستمارات اخلا�سة بالرقابة ال�سحية  وا�ستمارات ال�سوؤون الفنية  وا�ستمارات 

موارد املياه وفقا للملحق اأرقام  12 - 14  املرفقة .

ــــة ال املــادة ال

حتدد التاأمينات وال�سمانات املالية وفقا للملحق رقم  15  املرفق .

املــادة الرابعــــة

مع عدم الإخلل بــاأي عقوبــة اأ�ســـد ينـــ�ض عليهـــا قانـــون اخـــر  تفـــر�ض علـــى مــن يتخلــف 

10 ع�سرة باملائة �سهريا  عن �سداد الر�سوم امل�ستحقة وفقا لهذا القرار غرامة تاأخري بواقع 

30 ثلثني يوما من تاري ال�ستحقاق   من قيمة الر�سم امل�ستحق  حت�سب بعد م�سي 

وت�ساعف الغرامة عن كل �سهر ت�ستمر فيه املخالفة  على األ يزيد جمموعها على قيمة 

الر�سم امل�ستحق وفقا لأحكام هذا القرار .

ام�ســة املــادة ا

يلغــى القــرار الـــوزاري رقـــم 2001/179 امل�ســـار اإليـــه  كمـــا يلغى كل ما يخالف هذا القرار 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه . 

املــادة ال�ساد�ســة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ويعمل به اعتبارا من الأول من مار�ض 2018م . 

ماد الأو 1439هـ ســـدر فـي  18 م 

املوافـــــــ    5  م فبـرايـــــــــــــــــر 2018م

ـمـد ب عـبـداللـه ب مـحمـد ال�سحي                            اأ

     وزيــــر البلديــــات الإقليميــــــة ومــــــوارد امليـــــاه
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امللحــ رقـــم  1 

الر�ســوم البلديــة علــ الأن�سطــة املهنيــة والتجاريــة

سيـــد الأ�سمـــا  التجاريـــة  ـــة و را راعــة وا   اأن�سطــة ال

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

1
زراعة احلبوب  با�ستثناء الأرز   

واملحا�سيل البقولية والبذور الزيتية
100

100زراعة الأرز2

100زراعة اخل�سراوات والبطيخيات واجلذور والدرنات3

100زراعة ق�سب ال�سكر4

5000زراعة التب5

100زراعة حما�سيل الألياف6

100زراعة املحا�سيل الأخرى غري الدائمة7

100زراعة الأعناب 8

100زراعة الفواكه املدارية و�سبه املدارية9

100زراعة احلم�سيات  املوالح 10

100زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة11

100زراعة اأ�سجار و�سجريات الفواكه الأخرى واجلوزيات12
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

100زراعة الثمار الزيتية13

100زراعة حما�سيل امل�سروبات14

15
زراعة التوابل واملحا�سيل العطرية

 وحما�سيل العقاقري واملحا�سيل ال�سيدلنية
100

100زراعة املحا�سيل الدائمة الأخرى16

50اإكثار النباتات  امل�ساتل 17

1000تربية املا�سية واجلامو�ض  18

100تربية اخليول واحليوانات اخليلية الأخرى19

100تربية اجلمال واحليوانات اجلملية20

100تربية ال�ساأن واملاعز21

1000تربية الدواجن  ال�سركات الكبرية 22

23
تربية الدواجن 

 الأفراد واملوؤ�س�سات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة (
100

100تربية احليوانات الأخرى24

100الزراعة املختلطة25

100اأن�سطة الدعم لإنتاج املحا�سيل26

1   - اأن�سطــة الزراعــة واحلراجـــة و�سيـــد الأ�سمـــاك  التجاريـــة  تاب امللح رقم 
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

100اأن�سطة الدعم للإنتاج احليوا27

100اأن�سطة حما�سيل بعد احل�ساد28

100معاجلة البذور للتكاثر29

100ال�سيد والقن�ض واأن�سطة اخلدمات املت�سلة30

100زراعة الأحراج واأن�سطة احلراجة الأخرى31

100قطع الأخ�ساب32

100جمع منتجات الأحراج غري اخل�سبية33

100خدمات الدعم للحراجة34

1000�سيد الأ�سماك البحرية  ال�سركات 35

250�سيد اأ�سماك املياه العذبة36

150تربية املائيات البحرية37

150تربية املائيات فـي املياه العذبة38

50ذبح وتهيئة الدواجن والأرانب والطيور39

40
اأن�سطة حدائق النباتات 

وحدائق احليوانات واملحميات الطبيعية
250

1   - اأن�سطــة الزراعــة واحلراجـــة و�سيـــد الأ�سمـــاك  التجاريـــة  تاب امللح رقم 
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ـــــر ــــال املحا 2  اأن�سطـــة التعديـــ وا�ست

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

1500تعدين الفحم القا�سي  الأنفراثيت 1

1500تعدين الليغنيت2

1500ا�ستخراج النفط اخلام3

1500ا�ستخراج الغاز الطبيعي4

1500تعدين ركازات احلديد5

1500تعدين ركازات الفلزات غري احلديدية الأخرى6

1500تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم7

1500ا�ستغلل املحاجر ل�ستخراج الأحجار والرمال والطفل8

1500اأن�سطة التعدين وا�ستغلل املحاجر 9

1500تعدين املعادن الكيميائية ومعادن الأ�سمدة10

1500ا�ستخراج اخل11

100ا�ستخراج امللح12

1500اأن�سطة الدعم ل�ستخراج النفط والغاز الطبيعي13

1500اأن�سطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين وا�ستغلل املحاجر14
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  ال�سناعــــــات التحويليـــــــة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

500جتهيز وحف اللحوم1

250ت�سغيل امل�سال  ذبح وتهيئة حلوم املوا�سي 2

250تربيد وجتميد اللحوم3

250جتهيز وحف ال�سم والق�سريات والرخويات4

5
جتهيز وحف الأ�سماك

 والأحياء املائية على ال�سفن املتخ�س�سة
250

500جتهيز وحف الفاكهة واخل�سراوات6

250حت�سري اأو تعليب اأو حف الفواكه وع�سريها7

8
حت�سري اأو تعليب اأو حف 

اخل�سراوات الطازجة اأو املطبوخة وع�سريها
250

100تربيد وجتميد الفواكه واخل�سراوات9

150جتفيف وتعبئة التمور والعنب والتني و�سنع منتجاتها10

150حف وحتمي�ض وتعبئة املك�سرات باأنواعها11

1000�سنع رقائق البطاط�ض12

1000�سنع الزيوت والدهون النباتية واحليوانية13

1000تعبئة الزيوت والدهون النباتية بعد تكريرها14

1000�سنع منتجات الألبان15

1000جتهيز وب�سرتة وتعبئة احلليب والل الطازج16
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

1000�سنع احلليب املجفف  البودرة  واملكثف17

500�سنع املثلجات  الي�ض كر 18

19
�سنع منتجات طواحني احلبوب

 �سركات 
1500

20
�سنع منتجات طواحني احلبوب

 حملت 
150

21
طحن وتعبئة احلبوب  قمح  ذرة  �سعري 

 ال�سركات 
1500

22
طحن وتعبئة احلبوب  قمح  ذرة  �سعري 

 املحلت 
100

1000�سنع الن�سا ومنتجات الن�سا23

250�سنع منتجات املخابز  ا 24

150�سنع منتجات املخابز  ن�سف ا 25

50�سنع منتجات املخابز  يدوي 26

150�سنع خبز الأكلت التقليدية ورقائق املعجنات النية27

28
�سنع املنتجات اخلفيفة مثل 

رقائق الذرة وكع دقيق الذرة  التورتيل  غري معد باخلبز
250

250�سنع احللويات العربية ت�سمل املعمول وخلفه29

50بز يدوي  تنور 30

250�سنع املتاي31

1   - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة تاب امللح رقم 
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

250اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع منتجات املخابز32

1000�سنع ال�سكر33

1000�سنع الكاكاو وال�سوكولتة واحللويات ال�سكرية34

150�سنع احللوى العمانية35

36
�سنع املعكرونة و�سرائط املعكرونة 

والك�سك�سي واملنتجات الن�سوية املماثلة
1000

200�سنع العجائن املح�سوة املطبوخة اأو غري املطبوخة37

150�سنع وجبات واأطباق جاهزة38

1000�سنع منتجات الأغذية الأخرى 39

500حتمي�ض ال اأو طحنه اأو تعبئته و�سنع بدائل ال40

500تكرير وطحن ملح الطعام41

42
�سنع خل�سات ومك�سبات الطعم 

للمواد الغذائية وامل�سروبات  ماء الورد  الفانيل 
500

150طحن وتعبئة البهارات والتوابل43

1000�سنع الأعلف احليوانية املح�سرة44

45
�سنع امل�سروبات غري الكحولية  

اإنتاج املياه املعدنية واملياه الأخرى املعباأة فـي زجاجات
1000

5000�سنع منتجات التب46

250حت�سري وغزل األياف املن�سوجات47

1   - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة تاب امللح رقم 
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

500غزل وحت�سري اخليوط ال�سناعية كالنايلون والديلون48

500ن�سج املن�سوجات49

ام جتهيز املن�سوجات50 250اإ

500تبيي�ض و�سب وطبع الألياف الن�سيجية51

52

ق�ض وتف�سيل املفرو�سات والأ�سناف املح�سوة 
والأغطية املنزلية مثل  امللءات  اأكيا�ض الو�سائد  
املفار�ض  الأحلفة  الو�سائد  واأكيا�ض النوم للرحلت

 واأنواع البيا�سات الأخرى 

500

75ق�ض وتف�سيل ال�ستائر53

54
ق�ض وتف�سيل اخليام والأ�سرعة وال�سالت 

واأغطية ال�سيارات والأثا واللت والب�سائع  �سركات 
1000

55

ق�ض وتف�سيل اخليام والأ�سرعة وال�سالت 
واأغطية ال�سيارات والأثا واللت والب�سائع 

 حملت 
75

75التطريز اليدوي واجلاكار56

57
تف�سيل وخياطة وحياكة امللب�ض الرجالية العربية 

 حملت تف�سيل خياطة امللب�ض الرجالية 
75

75تف�سيل وخياطة وحياكة امللب�ض الرجالية غري العربية58

75تف�سيل وخياطة امللب�ض الن�سائية العربية وغري العربية59

75تف�سيل وخياطة امللب�ض الريا�سية60

1   - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة تاب امللح رقم 
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

500تف�سيل وخياطة امللب�ض الع�سكرية61

1000�سنع وتف�سيل ملب�ض الرجال والن�ساء والأطفال الأخرى62

100�سنع وتف�سيل الكمة العمانية63

75تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية64

65
�سنع حقائب الأمتعة وحقائب اليد وما �سابهها  

وال�سروج والأعنة
1000

1000�سنع الأحذية  امل�سانع 66

50�سنع الأحذية  املحلت 67

150�سنع منتجات خ�سبية متنوعة  ور�ض جنارة 68

69
اثيل وحتف �سغرية واأطر الرباويز  �سنع 

و�سناديق جموهرات وعلب حتف من اخل�سب 
200

70
�سنع خام الورق الذي ت�سنع منه الفوط 

واملناديل وورق الوجه و�سنع ورق اللف والتغليف
500

71
�سنع الورق املموج والورق املقوى 

والأوعية امل�سنوعة من الورق والورق املقوى
500

72
�سنع علب كرتون  �سناديق  �سنط مطوية اأو مفردة

وج   من الورق اأو من الورق املقوى  غري 
500

73
�سنع اأوعية التغليف الأخرى 

 علب حف امللفات  اأغلفة الأ�سطوانات 
500

1   - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة تاب امللح رقم 
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

74

�سنع الورق املقوى متعدد الطبقات  الكرتون  
و�سنع الورق املقوى امل�سغوط امل�ستخدم
 فـي البناء والت�سييد والأعمال الأخرى

500

500�سنع اأ�سناف اأخرى من الورق والورق املقوى75

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

احلفاظات ال�سحية  �سدادات قطنية لوقف النزيف
500

77
�سنع الدفاتر والكرا�سات املدر�سية  

والأ�سناف املكتبية واملدر�سية والتجارية الأخرى الورقية
500

78
�سنع منتجات ورقية للأغرا�ض املنزلية مثل 

 الأطباق والأكواب وال�سوا 
500

79
�سنع ورق الزينة 

والورق ال�سناعي وورق اجلدران والتف�سيل 
500

80
طباعة الألبومات اخلا�سة بال�سور والدفاتر التجارية 

وما اإ ذل من النماذج التجارية امل�سورة
500

81

�سنع ورق الكتابة والر�سم والطباعة 
والورق ال�سفاف وامل�سقول والورق امل�سم 

اأو الل�سق اجلاهز لل�ستعمال والأنواع الأخرى
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

1   - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

75الطباعة الرقمية84

250اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالطباعة85

75جتليد الكتب وامل�ستندات86

75جتهيز واإعداد حروف الطباعة87

75ا�ستن�سا و�سائط الإعلم امل�سجلة88

75ا�ستن�سا برامج احلا�سب ال اجلاهزة  �سوفت وير  89

500�سنع منتجات اأفران الكوك90

1500�سنع املنتجات النفطية املكررة91

1500م�سافـي النفط وم�ستقاته92

93
�سنع اأنواع الوقود ال�سائلة 

 البنزين  الكريو�سني  الديزل ... 
1500

1000�سنع املواد الكيميائية الأ�سا�سية94

1000�سنع الأ�سمدة واملركبات الأزوتية95

1000�سنع اللدائن واملطاط الرتكيبي فـي اأ�سكالها الأولية96

97
�سنع مبيدات الفات واملنتجات الكيميائية

 الزراعية الأخرى
1000

98
�سنع الدهانات والورني�سات والطلءات املماثلة  

واأحبار الطباعة واملعاجني امل�ستكية
1000

1   - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة تاب امللح رقم 

-21-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

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

والتلميع  والعطور وم�ستح�سرات التجميل
1000

250�سنع وجتهيز البخور100

1000�سنع املنتجات الكيميائية الأخرى 101

1000�سنع الألياف ال�سطناعية102

103
�سنع املواد ال�سيدلنية

 واملنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية
1000

104
�سنع الإطارات والأنابيب املطاطية  وجتديد الأ�سطح 

اخلارجية للإطارات املطاطية واإعادة بنائها
1000

500ا�ستبدال الأ�سطح اخلارجية للإطارات الهوائية امل�ستعملة105

1000�سنع املنتجات املطاطية الأخرى106

1000�سنع املنتجات اللدائنية107

108
�سنع منتجات من اللدائن مثل  

األواح  �سرائح  �سفائح  اأ�سرطة  موا�سري وخراطيم ولوازمها
500

1000�سنع الزجاج واملنتجات الزجاجية109

1000�سنع املنتجات املعدنية اللفلزية الأخرى 110

1000�سنع املنتجات احلرارية111

1000�سنع املنتجات الطفلية الإن�سائية112

1500�سنع الأ�سمنت بكافة اأنواعه113

1000�سنع املنتجات الأخرى من البور�سلني واخلزف114

1   - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

1000�سنع الأ�سمنت واجلري واجل�ض115

1500�سنع اأ�سناف من اخلر�سانة والأ�سمنت واجل�ض116

1500قطع وت�سكيل و�سقل الأحجار117

1000�سنع احلديد القاعدي وال�سلب118

1500�سنع الفلزات الثمينة وغري احلديدية القاعدية119

1500�سب احلديد وال�سلب120

500�سب املعادن غري احلديدية121

122

�سب املعادن غري احلديدية مثل  
الأملنيوم والزن والنحا�ض 

 منتجات تامة ون�سف تامة ال�سنع 
1500

1500�سنع املنتجات املعدنية الإن�سائية123

124

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

اثلة  ور�ض احلدادة 

150

150ور�ض الأملنيوم125

1500�سنع ال�سهاريج واخلزانات والأوعية من املعادن126

127
�سنع مولدات البخار 

 با�ستثناء مراجل التدفئة املركزية باملياه ال�ساخنة
1500

1500�سنع الأ�سلحة والذخائر128

1   - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

129
ت�سكيل املعادن بالطرق والكب�ض وال�سب والدلفنة  

ميتالورجيا امل�ساحيق
1000

250معاجلة وطلي املعادن  املعاجلة باللت130

131
�سنع اأدوات القطع 

والعدد اليدوية والأدوات املعدنية العامة
1000

50ن�س املفاتيح132

250ال�سيوف واجلنبيات والأ�سلحة والذخائر املماثلة133

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�ستهلكية139

1500�سنع معدات القيا�ض والختبار وامللحة والتحكم140

1500�سنع ال�ساعات باأنواعها  واليات حتديد التوقيتات 141

142
�سنع معدات الت�سعيع 

واملعدات الكهربائية الطبية والعلجية
1500

1500�سنع الأدوات الب�سرية ومعدات الت�سوير الفوتوغرافـي143

1500�سنع الو�سائط املغناطي�سية والب�سرية144

1   - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

145
�سنع املحركات واملولدات واملحولت الكهربائية 

واأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها
1500

1500�سنع البطاريات واملراكم146

1500�سنع كابلت الألياف الب�سرية147

148
�سنع الأ�سلك والكابلت الكهربائية 

والإلكرتونية الأخرى
1500

1500�سنع اأجهزة الأ�سلك149

1500�سنع معدات الإ�ساءة الكهربائية150

1500�سنع الأجهزة الكهربائية املنزلية151

1500�سنع املعدات الكهربائية الأخرى152

153
�سنع املحركات والتوربينات  با�ستثناء 

حمركات الطائرات وال�سيارات والدراجات النارية
1500

1500�سنع معدات تعمل بطاقة املوائع154

155
�سنع امل�سخات وال�سواغط 

وال�سنابري وال�سمامات الأخرى
1500

156
�سنع املحامل والرتو�ض 

وعنا�سر اأجهزة التع�سيق ونقل احلركة
1500

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

1500�سنع معدات الرفع واملناولة158

1   - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

159
�سنع اللت واملعدات املكتبية 

 با�ستثناء احلوا�سيب واملعدات امللحقة بها 
1500

1000�سنع العدد اليدوية التي تعمل بالطاقة160

1500�سنع اللت الأخرى متعددة الأغرا�ض161

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�ستغلل املحاجر والت�سييد165

1500�سنع الت جتهيز الأغذية وامل�سروبات والتب166

1500�سنع الت اإنتاج املن�سوجات وامللبو�سات واجللود167

1500�سنع الت اأخرى لأغرا�ض خا�سة168

1500�سنع املركبات ذات املحركات169

170

�سنع الهياكل  اأعمال جتهيز العربات  
للمركبات ذات املحركات  �سنع املركبات املقطورة

 واملركبات ن�سف املقطورة
1500

1500�سنع اأجزاء وتوابع وحمركات املركبات ذات املحركات171

1   - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

1500بناء ال�سفن واملن�سات العائمة172

1500بناء قوارب النزهة والريا�سة173

جرارات وعربات ال�سك احلديدية174 1500�سنع قاطرات 

1500�سنع املركبات اجلوية والف�سائية واللت املت�سلة بها175

1500�سنع مركبات القتال الع�سكرية176

1500�سنع الدراجات النارية177

1500�سنع الدراجات العادية والكرا�سي املتحركة178

1500�سنع معدات النقل الأخرى 179

1000�سنع الأثا180

181

تنجيد الأثا مثل 

 املراتب  املجال�ض العربية  املجال�ض الأفرجنية 
75

1000�سنع املجوهرات والأ�سناف املت�سلة182

1000�سنع املجوهرات املقلدة والأ�سناف املت�سلة183

1500�سنع اللت املو�سيقية184

1   - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

1500�سنع اأدوات الريا�سة185

1500�سنع الألعاب واللعب186

187

�سنع الأدوات وامل�ستلزمات الطبية 

التي ت�ستخدم فـي علج الأ�سنان
1500

1500�سنع منتجات اأخرى 188

250اإ�سلح منتجات املعادن امل�سكلة189

100اإ�سلح اللت190

75اإ�سلح املعدات الإلكرتونية والب�سرية191

75اإ�سلح املعدات الكهربائية192

75اإ�سلح و�سيانة �ساحنات البطاريات193

150اإ�سلح معدات النقل با�ستثناء املركبات ذات املحركات194

150اإ�سلح املعدات الأخرى195

150تركيب اللت واملعدات ال�سناعية196

1   - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

ـــار وتكييـــ الهــــواء ـــاز والب   اإمــدادات الكهربـــاء وال

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

1500توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها1

2
�سنع غاز ال�ست�سباح  

وتوزيع اأنواع الوقود الغازية عن طريق اأنابيب رئي�سية
1000

3
توزيع اأنواع الوقود الغازية 

عن طريق �سبكة اأنابيب رئي�سية  املوا�سري 
500

1000تو�سيل الوقود البخاري وتكييف الهواء4

150�سنع الثلج للأغرا�ض الغذائية وغريها - للتربيد مثل5

  اإمـدادات امليـاه  واأن�سطـة ال�سـر ال�سحي واإدارة النفايات ومعاجلتهـا

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

500جتميع املياه ومعاجلتها وتو�سيلها1

1500حتلية املياه2
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

50نقل وبيع مياه ال�سرب3

500ال�سرف ال�سحي4

100جمع النفايات غري اخلطرة5

500جمع النفايات اخلطرة6

100التخل�ض من املخلفات ال�سناعية اخلطرة7

500معاجلة النفايات غري اخلطرة وت�سريفها8

1000معاجلة النفايات اخلطرة وت�سريفها9

1000ا�سرتجاع املواد10

11

جتهيز ومعاجلة النفايات واخلردة الفلزية 

واأ�سناف املعادن ل�ستخدامها كمواد اأولية
150

12

اأن�سطة اأخرى لإعادة دوران النفايات 

واخلردة الفلزية  املعدنية 
150

13

جتهيز ومعاجلة النفايات واخلردة اللفلزية 

 غري املعدنية  واأ�سنافها ل�ستخدامها كمواد اأولية
150

150اأن�سطة املعاجلة وخدمات اإدارة النفايات الأخرى14

1   - اإمدادات املياه  واأن�سطة ال�سرف ال�سحي واإدارة النفايات ومعاجلتهـــا تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

  الت�سييــــــــد

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

ت�سييــد املبانــــي

1

مقاولت البناء 

 ال�سركات العاملية وما فـي حكمها  

 اإن�ساءات عامة للمبا ال�سكنية وغري ال�سكنية 

1500

300الدرجة املمتازة2

250 الدرجة الأو3

150 الدرجة الثانية4

100 الدرجة الثالثة والرابعة5

500ت�سييد الطرق وال�سك احلديدية6

7
مقاولت اإن�ساء الطرق 

 ت�سمل ال�سوارع واجل�سور والأنفاق 
500

500اإن�ساء واإ�سلح املطارات واملرافئ8

500ت�سييد امل�ساريع اخلا�سة باملنافع9

�ساريع الهند�سة املدنية الأخرى10 500اأعمال الت�سييد املتعلقة 

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

100الهدم12

100حت�سري املوقع13

100اأعمال احلفر وردم الأرا�سي وت�سويتها14
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت
100تنظيف وت�سوية املوقع15

75الرتكيبات الكهربائية16

75اأعمال ال�سمكرة والتدفئة وتكييف الهواء17

75تركيبات اإن�سائية اأخرى18

75اإكمال املبا وت�سطيبها19

75تاأجري الرافعات التي ي�سغلها عامل20

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

ات الناريـة ات املحركات والدرا سـال املركـبات  ة  اإ   جتـارة اجلملة والتج

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

ات املحركات بي املركبات 

1500بيع املركبات ذات املحركات اجلديدة  وكيل معتمد 1

250بيع املركبات ذات املحركات اجلديدة  معر�ض 2

150بيع املركبات ذات املحركات امل�ستعملة3

4
بيع املركبات ذات املحركات الأخرى 

ت�سمل الأونا�ض والرافعات و�سيارات الإ�سعاف 
1500

1   - الت�سييــــــــد تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

ات املحركات سال املركبات  سيانة واإ

150اإ�سلح و�سمكرة ودهان املركبات5

100اإ�سلح ميكاني املركبات6

100حمطات غ�سيل وت�سحيم املركبات7

ات املحركات وملحقاتها يار املركبات  بي قط 

100بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات8

�سكراب ال�سيارات9 100بيع قطع الغيار امل�ستعملة للمركبات 

100بيع قطع غيار ولوازم املعدات الثقيلة ذات املحركات10

يارها وملحقاتها ات النارية وقط  سال الدرا سيانة واإ بي و
150بيع الدراجات النارية وما يت�سل بها من اأجزاء وتوابع11

75�سيانة واإ�سلح الدراجات النارية12

150البيع باجلملة نظري ر�سم اأو على اأ�سا�ض عقد13

100جتارة املواد اخلام الزراعية واحليوانات احلية باجلملة14

150البيع باجلملة للفواكه واخل�سراوات15

150البيع باجلملة ملنتجات الألبان والبي�ض16

17
البيع باجلملة 

لزيوت الطعام والدهون النباتية واحليوانية
150

18
البيع باجلملة 

للحوم الطازجة واملربدة واملثلجة ومنتجات الأ�سماك
150

1    - جتـارة اجلملة والتجزئة  اإ�سـلح املركـبات ذات املحركات        تاب امللح رقم 
والدراجات الناريـة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

19
البيع باجلملة 

لل�سكر وال�ساي والقهوة والكاكاو والتوابل وامللح
150

150البيع باجلملة للحلويات ومنتجات املخابز20

1500البيع باجلملة لل�سجائر والتب ومنتجاته 21

22
البيع باجلملة 

للم�سروبات الغازية والع�سائر واملياه املعدنية
150

150البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة23

24
اأن�سطة اأخرى خا�سة

 ببيع الأغذية وامل�سروبات والتب باجلملة
1500

150بيع املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية باجلملة25

150بيع ال�سلع املنزلية الأخرى باجلملة26

27
بيع احلوا�سيب واملعدات الطرفية 

للحوا�سيب والربجميات باجلملة
100

28
بيع املعدات الإلكرتونية 

ومعدات الت�سالت وقطع غيارها باجلملة
150

150بيع اللت واملعدات واللوازم الزراعية باجلملة29

150بيع اللت واملعدات الأخرى باجلملة30

31
بيع اأنواع الوقود ال�سلبة وال�سائلة والغازية 

وما يت�سل بها من منتجات باجلملة
150

1    - جتـارة اجلملة والتجزئة  اإ�سـلح املركـبات ذات املحركات        تاب امللح رقم 
والدراجات الناريـة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت
150بيع املعادن وركازات املعادن باجلملة32

33
بيع مواد البناء واملواد الإن�سائية املعدنية 

ومعدات ال�سباكة والتدفئة ولوازمها باجلملة
250

34
بيع النفايات واخلردة 

وغري ذل من املنتجات غري امل�سنفة 
150

150جتارة اجلملة غري املتخ�س�سة35

36
البيع بالتجزئة فـي املتاجر غري املتخ�س�سة

 التي تبيع الأطعمة وامل�سروبات والتب اأ�سا�سا
500

250اجلمعيات التعاونية37

3000الأ�سواق املركزية وما �سابهها38

50حملت البقالة39

150الربادات40

100التموينات41

1000اأنواع البيع الأخرى بالتجزئة فـي املتاجر غري املتخ�س�سة42

1500جممعات جتارية ا�ستهلكية43

100بيع الأغذية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة44

45
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

ببيع الأغذية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
1000

100بيع امل�سروبات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة46

1    - جتـارة اجلملة والتجزئة  اإ�سـلح املركـبات ذات املحركات        تاب امللح رقم 
والدراجات الناريـة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

47
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة للم�سروبات الروحية
1500

250بيع منتجات التب بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة48

100بيع وقود ال�سيارات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة49

300حمطات بيع وقود املركبات50

250تزويد ال�سفن بالوقود51

52

بيع احلوا�سيب 

واملعدات الطرفية للحوا�سيب  والربجميات  

ومعدات الت�سالت  بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة

75

53
بيع املعدات ال�سوتية والب�سرية

 بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
75

75بيع املن�سوجات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة54

55
بيع الأدوات املعدنية والطلء

 والزجاج بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
75

56
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملواد البناء

  معر�ض 
250

57
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملواد البناء

100 حمل 

1    - جتـارة اجلملة والتجزئة  اإ�سـلح املركـبات ذات املحركات        تاب امللح رقم 
والدراجات الناريـة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

58

بيع ال�سجاد والب�سط وك�سوة الأر�سيات واحلوائط 

بالتجزئة فـي املحلت املتخ�س�سة

 معر�ض 

250

59

بيع ال�سجاد والب�سط وك�سوة الأر�سيات واحلوائط 

بالتجزئة فـي املحلت املتخ�س�سة

 حمل 

100

60

البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية املنزلية والأثا 

ومعدات الإ�ساءة وغريها من الأ�سناف املنزلية 

فـي املتاجر املتخ�س�سة  معر�ض 

250

61

البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية املنزلية والأثا 

ومعدات الإ�ساءة وغريها من الأ�سناف املنزلية

 فـي املتاجر املتخ�س�سة  حمل 

100

62
بيع الكتب وال�سحف والأدوات املكتبية 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
50

63
بيع الت�سجيلت املو�سيقية 

وت�سجيلت الفيديو بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
50

50بيع الأدوات الريا�سية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة64

75بيع الألعاب واللعب بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 65

1     - جتـارة اجلملة والتجزئة  اإ�سـلح املركـبات ذات املحركات        تاب امللح رقم 
والدراجات الناريـة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

66
بيع امللبو�سات والأحذية والأ�سناف اجللدية

 بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة  معر�ض  
250

67
بيع امللبو�سات والأحذية والأ�سناف اجللدية 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة  حمل 
100

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

التجميل واأدوات الزينة بالتجزئة فـي متاجر متخ�س�سة
100

69
بيع الب�سائع اجلديدة الأخرى

 بالتجزئة فـي متاجر متخ�س�سة
75

70
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة للذهب واملجوهرات
100

100البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لل�ساعات باأنواعها71

72
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة للأنابيب وم�ستلزماتها
150

73
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لأجهزة ومعدات الطاقة ال�سم�سية
150

74
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

لأدوات ومعدات اإطفاء احلريق والأمن وال�سلمة
150

75
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لأدوات ومواد حربية
150

1    - جتـارة اجلملة والتجزئة  اإ�سـلح املركـبات ذات املحركات        تاب امللح رقم 
والدراجات الناريـة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

76
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة للت ومعدات املطابع
150

150البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات �س املياه77

78
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لأدوات ال�سناعات البرتولية
250

79
البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة حلاويات �سكنية متنقلة  الكرفانات 
150

80

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

لللت ومعدات الت�سييد والبناء والهند�سة املدنية 

النفطية واملعدات الثقيلة و�سيانتها

250

81
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للطائرات

 واأدوات ومعدات املطارات والطائرات
250

250البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للألعاب النارية82

83
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة للت ومعدات امل�سانع
250

100بيع الب�سائع امل�ستعملة بالتجزئة84

100البيع بالتجزئة لقطع الغيار امل�ستعملة85

86
بيع الأغذية وامل�سروبات 

ومنتجات التب بالتجزئة فـي الأك�ساك والأ�سواق
100

1     - جتـارة اجلملة والتجزئة  اإ�سـلح املركـبات ذات املحركات        تاب امللح رقم 
والدراجات الناريـة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

87
بيع املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية 

بالتجزئة فـي الأك�ساك والأ�سواق
75

150بيع ال�سلع الأخرى بالتجزئة فـي الأك�ساك والأ�سواق88

89
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات واأجهزة امللحة
150

90
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لأدوات ومعدات املوانئ
250

91
البيع بالتجزئة عن طريق بيوت 

تنفيذ طلبات ال�سراء اأو عن طريق الإنرتنت
100

92
اأنواع البيع بالتجزئة الأخرى 

خارج املتاجر والأك�ساك والأ�سواق
150

يـــــ 8  النقــــ والت

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

500نقل الركاب بال�سك احلديدية فيما بني املدن1

500نقل الب�سائع بال�سك احلديدية2

100النقل الربي للركاب فـي املدن وال�سواحي3

1    - جتـارة اجلملة والتجزئة  اإ�سـلح املركـبات ذات املحركات        تاب امللح رقم 
والدراجات الناريـة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

100اأنواع النقل الربي الأخرى للركاب4

واعيد  النقل العام 5 150النقل الربي للركاب املحدد 

100النقل الربي للب�سائع6

500النقل بخطوط الأنابيب7

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

100النقل املائي البحري وال�ساحلي للركاب9

250النقل املائي البحري وال�ساحلي للب�سائع10

250النقل املائي الداخلي للركاب11

250النقل املائي الداخلي للب�سائع12

500النقل اجلوي للركاب13

500النقل اجلوي للب�سائع14

100التخزين15

100اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل الربي16

17
اأن�سطة اجلر وامل�ساعدة على الطريق 

ا فيها �سحب ونقل ال�سيارات العاطلة   الأفراد   
50

18
اأن�سطة اجلر وامل�ساعدة على الطريق 

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

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

فـي حمطات ال�سك احلديدية واحلافلت
500

1  8 - النقــــل والتخزيـــــن تاب امللح رقم 

-41-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

250اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل املائي20

250اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل اجلوي21

100مناولة الب�سائع22

250اأن�سطة دعم النقل الأخرى23

100اأن�سطة الربيد24

100اأن�سطة �سركات نقل الربيد اخلا�سة25

ية ا دمات ال 9  اأن�سطة الإقامة وا

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

الفناد واملنتجعات
3000فنادق ومنتجعات �سبع جنوم1

1500فندق خم�ض جنوم2

1000فندق اأربع جنوم3

500فندق ثل جنوم4

250فندق جنمتان5

150فندق جنمة واحدة6

150ال�سقق املفرو�سة و الفندقية 7

1  8 - النقــــل والتخزيـــــن تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

100بيوت ال�سباب8

150ال�ساليهات وال�سرتاحات9

150تاأجري وحدات اقت�سام الوقت10

100بيوت ال�سيافة11

100النزل الرتاثية12

100النزل اخل�سراء13

100اأن�سطة اأخرى خا�سة باأن�سطة الإقامة الق�سرية املدى14

15

اأماكن املخيمات واملتنزهات الرتفيهية التي تتيح مكانا 

لل�سيارات واملتنزهات التي تتيح مكانا للمقطورات
100

100مرافق الإقامة الأخرى بيوت الطلبة والطالبات 16

100اأن�سطة املطاعم وخدمات الأطعمة املتنقلة17

املطاعـــم

500مطاعم عاملية و�سياحية18

250مطاعم فئة اأو 19

150مطاعم فئة ثانية20

100مطاعم فئة ثالثة21

1  9 - اأن�سطة الإقامة واخلدمات الغذائية تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

100حملت الوجبات ال�سريعة22

50حملت البوظة  الي�ض كر 23

100حملت �سوي الأ�سماك واملاأكولت البحرية24

50حملت �سوي اللحوم  امل�ساكي 25

50بيع الذرة26

75املقاهي التي تقدم وجبات الطعام اأ�سا�سا27

28

اأن�سطة اأخرى خا�سة 

باأن�سطة املطاعم وخدمات الأطعمة املتنقلة
100

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

1  9 - اأن�سطة الإقامة واخلدمات الغذائية تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

10  املعلومــات والت�ســالت

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

50ن�سر الكتب1

250ن�سر ال�سحف واملجلت والدوريات2

100ن�سر املجلت الدورية العلمية والأدبية والتقنية3

4
ن�سر ال�سحف وغريها 

الإنرتنت على ال�سبكة املعلوماتية 
150

150اأن�سطة الن�سر الأخرى5

100ن�سر ال�سور الفوتوغرافية والنقو�ض6

100ن�سر النماذج واملل�سقات7

150ن�سر الربجميات8

250اأن�سطة اإنتاج الأفلم والفيديو والربامج التلفزيونية9

10
اأن�سطة ما بعد الإنتاج 

لأفلم ال�سينما والفيديو والربامج التلفزيونية
100

11
اأن�سطة توزيع 

الأفلم ال�سينمائية والفيديو والربامج التلفزيونية
150

300اأن�سطة عر�ض الأفلم ال�سينمائية12

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

250الإذاعة ال�سوتية14

150اأن�سطة الربجمة والإذاعة التلفزيونية15
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

16
الب التلفزيو عن طريق ال�سبكة املعلوماتية 

الإنرتنت
150

250اأن�سطة الت�سالت ال�سلكية17

250اأن�سطة الت�سالت الل�سلكية18

100�سيانة ال�سبكات19

100اأن�سطة الت�سالت ال�ساتلية20

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 بذل من اأن�سطة
100

150بوابات ال�سبكة26

250اأن�سطة وكالت الأنباء27

150اأن�سطة خدمات املعلومات الأخرى 28

1  10 - املعلومات والت�سالت تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

  الأن�سطـة املاليـة واأن�سطـة التاأمـ

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

250اأنواع الو�ساطة املالية الأخرى1

1500البنوك التجارية2

1000البنوك املتخ�س�سة3

200اأن�سطة ال�سركات القاب�سة4

150اأن�سطة ا�ستثمار الأموال والأوراق املالية  اأ�سهم و�سندات 5

200التاأجري املا6

100اأ�سكال منح القرو�ض الأخرى7

8
اأن�سطة اخلدمات املالية الأخرى  

ويل التاأمني واملعا�سات التقاعدية  با�ستثناء 
100

200اإدارة الأ�سواق املالية9

10
اأن�سطة الو�ساطة املتعلقة 

بعقود الأوراق املالية وال�سلع الأ�سا�سية
200

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

100تقييم املخاطر والأ�سرار12

150اأن�سطة وكلء و�سما�سرة التاأمني13

14
اأن�سطة اأخرى

ويل املعا�سات التقاعدية  م�ساعدة للتاأمني و
150

150اأن�سطة اإدارة الأموال15

200التاأمني على احلياة16
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

200التاأمني  بخلف التاأمني على احلياة17

150اإعادة التاأمني18

  الأن�سطــة العقاريـة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

100الأن�سطة العقارية فـي املمتلكات اململوكة اأو املوؤجرة1

2
الأن�سطة العقارية على اأ�سا�ض ر�سوم اأو عقود

 و�ساطة العقارات  تثمني املمتلكات  
100

13  الأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

100الأن�سطة القانونية1

100مكتب التوثيق العام2

1   - الأن�سطة املالية واأن�سطة التاأمني تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

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

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

ي�سـة اأن�سطـة املكاتـب الر
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

100مكاتب ال�ست�سارات الهند�سية املدنية8

200مكاتب الهند�سة املعمارية واملدنية9

10
املكاتب الهند�سية والتقنية املتعلقة

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

100اأن�سطة تخطيط وت�سميم املناظر الطبيعية11

100الختبارات والتحليلت التقنية12

13
البح والتطوير التجريبي 

فـي جمال العلوم الطبيعية والهند�سة
100

14
البح والتطوير التجريبي فـي جمال

 العلوم الجتماعية والإن�سانية
100

100الإعلن  اخلطاطون 15

150موؤ�س�سات ووكالت الدعاية والإعلن16

100اأبحا ال�سوق وا�ستطلعات الراأي17

1  13 - الأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية تاب امللح رقم 

-49-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

100اأن�سطة الت�سميم املتخ�س�سة18

100اأن�سطة الت�سوير19

100الأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية الأخرى 20

100الأن�سطة البيطرية21

دمات الدعم دمات الإدارية و 14  اأن�سطة ا

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

100تاأجري املركبات ذات املحركات1

50تاأجري ال�سلع الرتفيهية والريا�سية2

50تاأجري �سرائط واأقرا�ض الفيديو3

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

100تاأجري اللت واملعدات الأخرى وال�سلع احلقيقية5

300تاأجري معدات النقل اجلوي  بدون م�سغل 6

250تاأجري عدد والت ومعدات التعدين وحقول النفط7

8
تاأجري الكرفانات و�سيارات التخييم واحلاويات واملن�سات

  بدون �سائق 
300

100اأن�سطة وكالت الت�سغيل9

1  13 - الأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية تاب امللح رقم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

100اأن�سطة وكالت الت�سغيل املوؤقت10

100تقد موارد ب�سرية اأخرى11

100اأن�سطة وكالت ال�سفر12

50اأن�سطة م�سغلي اجلولت ال�سياحية13

100خدمات احلجز الأخرى والأن�سطة املت�سلة بها14

100مكاتب التن�سيق الطبي15

100اأن�سطة الأمن اخلا�سة16

100اأن�سطة خدمات نظم الأمن17

100اأن�سطة متكاملة لدعم املرافق18

100التنظيف العام للمبا19

100اأن�سطة تنظيف املبا والتنظيف ال�سناعي الأخرى20

100الأن�سطة املتعلقة بخدمة و�سيانة وجتميل املواقع21

100اأن�سطة اخلدمات الإدارية املتكاملة للمكاتب22

23
ت�سوير امل�ستندات وحت�سري الوثائق 

وغريها من اأن�سطة الدعم املتخ�س�سة للمكاتب
50

50اأن�سطة مراكز النداء24

رات واملعار�ض التجارية25 250تنظيم املوؤ

100اأن�سطة وكالت حت�سيل املدفوعات ومكاتب الئتمان26

100اأن�سطة التغليف والتعبئة27

حل�ساب الغري28 100اأن�سطة التعبئة والتغليف 

75اأن�سطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال 29

1  14 - اأن�سطة اخلدمات الإدارية وخدمات الدعم تاب امللح رقم 
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تماعي  والدفاع سمان ال 15  الإدارة العامة  وال

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت
100الأن�سطة العامة للإدارة العامة1

2

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

فـيما عدا ال�سمان الجتماعي
100

3
تنظيم اأن�سطة ت�سيري الأعمال 
50وامل�ساهمة فـي حت�سني عملياتها

100اأن�سطة الدفاع4

100اأن�سطة النظام العام وال�سلمة5

ش  ـــا   التعليــم  ا

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت
150التعليم قبل الأ�سا�سي والتعليم الأ�سا�سي1

150التعليم الثانوي العام  الدبلوم العام 2

150التعليم الثانوي الفني واملهني3

250التعليم العا4

150التعليم فـي جمال الريا�سة والرتفـيه5

150التعليم الثقافـي6

100معاهد تعليم املو�سيقى7

150اأنواع التعليم الأخرى 8

100اأن�سطة دعم التعليم9
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

تماعية دمة ال سحة الإن�سان وا   اأن�سطة 

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل 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 املوؤ�س�سات اخلا�سة 

بالتخلف العقلي وال�سحة النف�سية والإدمان
100

6
اأن�سطة تقد الرعاية مع الإقامة  
لكبار ال�سن والأ�سخا�ض ذوي الإعاقة

100

100اأن�سطة الرعاية الأخرى مع الإقامة7

8
اأن�سطة العمل الجتماعي بدون الإقامة  

لكبار ال�سن والأ�سخا�ض ذوي الإعاقة
100

100اأن�سطة العمل الجتماعي الأخرى بدون الإقامة 9

فـيه والت�سلية 18  الفنون وال

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

100الأن�سطة الإبداعية والفنون واأن�سطة الرتفيه1

100اأن�سطة املكتبات واملحفوظات2
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

100اأن�سطة املتاحف وت�سغيل املواقع واملبا التاريخية3

100ت�سغيل املرافق الريا�سية4

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

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 والرتفيه الأخرى 11

ر دمات الأ 19  اأن�سطة ا

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

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

50اإ�سلح معدات الت�سالت2

50اإ�سلح الأجهزة الإلكرتونية ال�ستهلكية3

50اإ�سلح الأجهزة املنزلية واملعدات املنزلية ومعدات احلدائق4

1   - الفنون والرتفـيه والت�سلية تاب امللح رقم 
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنو 
بالريـا العمانـي 

م الالفتة التجارية 
ــة �سا

يد عل 5 م2  ل ت

50اإ�سلح الأحذية واملنتجات اجللدية5

50اإ�سلح الأثا واملفرو�سات املنزلية6

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

75غ�سيل املن�سوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها  اجلاف 8

75ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل الأخرى9

50ق�ض وت�سفـيف ال�سعر واحللقة للرجال10

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

50ق�ض وت�سفـيف ال�سعر واحللقة للأطفال12

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

امل�ستحــق  اأ�ســل الر�ســم  20 ع�سريــن باملائــة مــن  * حت�سب اخلدمة التف�سيلية بن�سبة 
اإ قيمة ر�سم اخلدمة  �سريطة األ يقل ر�سم اخلدمة التف�سيلية عن  50 (  م�سافا 

خم�سني ريال عمانيا .

1   - اأن�سطة اخلدمات الخرى تاب امللح رقم 
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امللحــ رقــم  2 
دمـات البلديـة ر�سـوم ا

يـــة ومراكــ فنـــون الت�سليــة  علـ الفنـاد واملطاعـم العامليـة وال�سيا

وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

بالريا العما

1

نزلء ورواد الفنادق 
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 واملطاعم امل�سجلة

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

من قيمة املبيعات 
واخلدمات

2
رواد مراكز و�سالت الت�سلية والرتفـيه والألعاب

من قيمة التذاكــر ودور ال�سينما وامل�سارح واحلفلت الفنية واملتاحف

امللحــ رقــم   
�سالـ البلديـة الر�سـوم  

وعــاء الر�ســمم

قيمـة الر�سـم 

بالريا العما

تقطيب

3 3عجول  اأبقار1

44قعدان  جمال2

1.51اأغنام  ماعز3
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امللحــ رقــم 
بــة يوانــات ال�سا  ر�ســوم اإيــواء واإعا�ســة ا

قيمة الر�سم وعــــــاء الر�ســــــمم
بالريا العما

اإيواء الإبل والأبقار واخليول ال�سائبة واأخرى1
 15

يوميا عن كل راأ�ض

اإيواء ال�ساأن واملاعز2
 5

يوميا عن كل راأ�ض

امللحــ رقــم   
يـــ�ش البنـــاء ر�ســــوم ترا

قيمــــة الر�ســـــم وعــــــاء الر�ســــــمم
بالريا العمانــي

1
التدقيق على اخلرائط لل�سكن اخلا�ض 

لكل مرت مربع  بحد اأق�سى وحدتان �سكنيتان 
 100 بي�سة

2
التدقيق على اخلرائط للمبا ال�ستثمارية لكل مرت 

مربع  اأك من وحدتني �سكنيتني 
200 بي�سة 

3

- امل�ساحة الزائدة على  50 -   بطابق ال�سطح للمبا
ال�سكنية واملبا ال�سكنية  ال�سقق  وال�سكنية التجارية 

والتجارية وال�سياحية  3  طوابق فاأقل
- امل�ساحة الزائدة على  70 -   بطابق ال�سطح للمبا 

ال�سكنية واملبا ال�سكنية  ال�سقق  وال�سكنية التجارية 
والتجارية وال�سياحية    طوابق فاأك

 3 لكل م2

 
  7 لكل م2

4
زيادة م�ساحة طابق ال�سرداب 

على م�ساحة الطابق الأر�سي للمرت املربع الزائد
1

5
ال�سماح لل�ستعمال ال�سكني بطابق ال�سرداب 

با الفلل فقط لكل مرت مربع
1

6
اإجراء تعديل فـي اخلرائط امل�سدق عليها

 ال�سكني 
 10
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قيمــــة الر�ســـــم وعــــــاء الر�ســــــمم
بالريا العمانــي

7
اإجراء تعديل فـي اخلرائط امل�سدق عليها

 باقي ال�ستخدامات 
20

8
اإ�سدار وجتديد ترخي�ض بناء

 كربى ملدة عامني 
 20

9
اإ�سدار وجتديد ترخي�ض بناء

 �سغرى ملدة عامني 
10

10اإ�سدار بدل فاقد ل�سهادة ترخي�ض البناء  كربى 10

10اإ�سدار بدل فاقد ل�سهادة ترخي�ض البناء  �سغرى 11

12
الت�سديق على الن�س الإ�سافية 

للخرائط عن كل ورقة من اخلرائط
1

10تعديل ال�سم فـي �سهادة ترخي�ض البناء13

25اإعادة ت�سجيل طلب  ترخي�ض  بناء كربى14

5اإ�سدار التقارير اخلا�سة باملكاتب ال�ست�سارية عن كل �سنة15

10ت�سريح ال�سروع فـي البناء  �سكني  لكل طابق16

ا�ستثماري  لكل طابق17 25ت�سريح ال�سروع فـي البناء 

10لفتة مقاول18

5  ر�سوم تراخي�ض البناء تاب امللح رقم 
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قيمــــة الر�ســـــم وعــــــاء الر�ســــــمم
بالريا العمانــي

15 لفتة بناء مع �سورة ت�سميم املبنى لكل م192

5 �سهادة تو�سيل خدمات الكهرباء واملياه لكل عداد20

21

انعة  �سهادة اإكمال البناء  �سهادة عدم 

 املبا ال�سكنية الفردية اخلا�سة  

التي ل تزيد على وحدتني �سكنيتني

10

22

انعة  �سهادة اإكمال البناء  �سهادة عدم 

 باقي ال�ستخدامات 
30

25ت�سريح حفر23

15جتديد ت�سريح حفر24

25

ت�سريح هدم مبنى

للمبا ال�سكنية لكل وحدة 
10

26

ت�سريح هدم مبنى 

 باقي ال�ستخدامات  
 30

5ت�سريح هدم �سور27

28

 30 20  اإ  زيادة م�ساحة ملحق اخلدمات اأك من 

15 من م�ساحة قطعة الأر�ض لكل م2 امل�سرح بالبناء اأو 
 5

5  ر�سوم تراخي�ض البناء تاب امللح رقم 
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قيمــــة الر�ســـــم وعــــــاء الر�ســــــمم
بالريا العمانــي

را م مل القطعة باعة امل�ستندات وا ت�سوير و

29A4100 بي�سة

30A3200 بي�سة

31A2500 بي�سة

32A1800 بي�سة

33A01

يمات العما ت�ساري 

1000الدرجة العاملية 34

500الدرجة املمتازة 35

200الدرجة الأو36

150الدرجة الثانية37

100الدرجة الثالثة38

5الدرجة الرابعة 39

40

ت�سجيل الطلبات املقدمة من اجلهات الفنية

  املوافقات الفنية 
5

كومية  را الرقمية للجهات ا ا
600خريطة رقمية للطرق لكل  100 كم  من اأطوال الطرق41

42

خريطة رقمية حتتوي على عنونة املبا 

لكل  1000  موقع 
150

150خريطة رقمية تو�سح املبا لكل  1000  مبنى43

5  ر�سوم تراخي�ض البناء تاب امللح رقم 
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قيمــــة الر�ســـــم وعــــــاء الر�ســــــمم
بالريا العمانــي

ش  ا را الرقمية للقطاع ا  ا

1200خريطة رقمية للطرق لكل  100 كم  من اأطوال الطرق44

45
خريطة رقمية حتتوي على عنونة املبا

 لكل  1000  موقع 
300

300خريطة رقمية تو�سح املبا لكل  1000  مبنى46

حفر ال�سوارع 47

) 3 لكل مرت 

طو فـي ال�سهر  

الثلثة الأ�سهر الأو

)6  لكل مرت

 طو فـي ال�سهر  

اأك من ثلثة اأ�سهر

) 6 لكل مرت

 طو فـي ال�سهر  

جتديد رخ�سة حفر

) 10 من قيمة الر�سم 

الأ�سلي 

30تغيري ا�ست�ساري معتمد بعد �سدور تراخي�ض البناء48

5  ر�سوم تراخي�ض البناء تاب امللح رقم 
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قيمــــة الر�ســـــم وعــــــاء الر�ســــــمم
بالريا العمانــي

15ت�سريح قطع جبل49

5جتديد ت�سريح قطع جبل50

طلب ت�سريح تغيري طلء خارجي للمبا51
   10  

�سهريــــا

52
اإعادة ت�سيري معاملت مقاول اأو مكتب

 ا�ست�ساري هند�سي بعد الإيقاف 
20

امللحــ رقــم  
ســراوات والفواكــه يــة لل ر�ســوم الأ�ســوا املرك

 

قيمــــة الر�ســـــم وعــــــاء الر�ســــــمم
بالريا العمانــي

10 لل�سحنةدخول �ساحنة ا�سترياد مبا�سر  حمولتها 10 اأطنان فاأك 1

2
دخول �ساحنة ا�سترياد غري مبا�سر

  حمولتها 10 اأطنان فاأك 
15 لل�سحنة

3
دخول �ساحنة ا�سترياد مبا�سر

 حمولتها من 5 اأطنان اإ اأقل من 10 اأطنان (
5

4
دخول �ساحنة ا�سترياد غري مبا�سر

 حمولتها من 5 اأطنان اإ اأقل من 10 اأطنان 
10

5  ر�سوم تراخي�ض البناء تاب امللح رقم 
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قيمــــة الر�ســـــم وعــــــاء الر�ســــــمم
بالريا العمانــي

5
دخول �ساحنة ا�سترياد مبا�سر

 حمولتها اأقل من 5 اأطنان (
1

6
دخول �ساحنة ا�سترياد غري مبا�سر

حمولتها اأقل من 5 اأطنان (  
5

1دخول ال�ساحنات املحملة باملنتجات املحلية7

10فرز واإعادة تعبئة خ�سراوات وفواكه بال�سوق8

15�سهادة اإتلف مواد غذائية بال�سوق9

15�سهادة اإعادة ت�سدير10

امللح رقــم 

ـــر ر�سـوم اأ

قيمــــة الر�ســـــم وعــــــاء الر�ســــــمم
بالريا العمانــي

5عقود الإيجار1

2

ترخي�ض موقع اخلدمة الذاتية للم�سروبات ال�ساخنة 

والباردة واحللويات والأكلت وال�سطائر اخلفيفة 

فـي حمطات الوقود والأ�سواق واملبا اخلا�سة 

 15

�سنويا

تاب امللح رقم     ر�ســــوم الأ�ســـواق  املركزيــة للخ�ســراوات والفواكـــه
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قيمــــة الر�ســـــم وعــــــاء الر�ســــــمم
بالريا العمانــي

3

ترخي�ض موقع اخلدمة الذاتية للم�سروبات ال�ساخنة 

والباردة واحللويات والأكلت وال�سطائر اخلفيفة

 فـي الأرا�سي احلكومية والأرا�سي العامة

15 �سنويا

120

 كهرباء عامة  �سنويا

4
ترخي�ض الت اخلدمة الذاتية للبنوك واملوؤ�س�سات 

وال�سركات الأخرى

50 �سنويا

 500

 كهرباء عامة  �سنويا

5

الرخ�سة ال�سحية ل�سيارات ال�سركات اخلا�سة بنقل املياه 

اأو بيع املواد الغذائية اأو نقل وت�سويق الأ�سماك اأو نقل 

الدواجن احلية اأو احليوانات اأو النفايات  ي�ستثنى من 

ذل �سيارات نقل مياه ال�سرب اململوكة لأفراد عمانيني 

50 �سنويا

3لوائح العنونة  املنزل امل�ستقل 6

2لوائح العنونة  ال�سقة اأو املحل التجاري 7

10 عن كل �ساحنة ترخي�ض لنقل الرتبة بالن�سبة لل�سركات 8

5 يوميا عن كل �ساحنةترخي�ض لنقل الرتبة بالن�سبة للأفراد 9

30 ملرة واحدة ترخي�ض اإقامة مظلة اأمام املنازل عن كل موقف 10

11
ترخي�ض اإقامة مظلة اأمام مبنى جتاري

�سكني م�ستغل للأغرا�ض التجارية  �سكني جتاري
  30 لكل موقف �سنويا 

10تغيري اإ�سافة ن�ساط جتاري اأو نقله 12

150 ملرة واحدةم�سمى مبنى 13

تاب امللحـ رقم     ر�ســــوم اأخرى
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قيمــــة الر�ســـــم وعــــــاء الر�ســــــمم
بالريا العمانــي

14
ا�ستغلل اأر�ض حكومية اأمام املطاعم واملقاهي

 عن كل مرت مربع 
1 �سهريا

100 لكل �سهرينت�سريح لتوزيع عينات ترويجية بالأماكن العامة15

ت�سجي ال�سركات لد البلدية 
100 �سنوياالدرجة العاملية واملمتازة16

50 �سنوياالدرجة الأو واملكاتب ال�ست�سارية17

40 �سنوياالدرجة الثانية18

20 �سنوياالدرجة الثالثة والرابعة19

25 �سفط مياه املجاري �سعة  2000  جالون20

50�سفط مياه املجاري �سعة  5000  جالون21

22
قيمة كتيب للوائح والقوانني اأو كتيب ا�ستثماري 

اأو عمرا اأو �سياحي اأو اقت�سادي
5

5الت�سديق طبق الأ�سل23

دمات التي تتقا م الطر  ا

24
ا�ستغلل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 
حتت �سارع مفرد ذي اجتاهني 100 ·

250

25
ا�ستغلل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 
حتت �سارع مفرد ذي اجتاهني 200 ·

350

26
ا�ستغلل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مفرد ذي اجتاهني 300 ·
500

27
ا�ستغلل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مفرد ذي اجتاهني 400  فاأك
750

تاب امللحـ رقم     ر�ســــوم اأخرى
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قيمــــة الر�ســـــم وعــــــاء الر�ســــــمم
بالريا العمانــي

28
ا�ستغلل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مزدوج 100 ·
500

29
ا�ستغلل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مزدوج 200 ·
750

30
ا�ستغلل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مزدوج 300 ·
1000

31
ا�ستغلل املنافذ ملد خطوط اخلدمات

 حتت �سارع مزدوج 400  فاأك
1500

32
ا�ستغلل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع ذي ثلثة م�سارات اأو اأك لكل اجتاه 100 ·
750

33
ا�ستغلل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع ذي ثلثة م�سارات اأو اأك لكل اجتاه 200 ·
1000

34
ا�ستغلل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع ذي ثلثة م�سارات اأو اأك لكل اجتاه 300 ·
1500

35
ا�ستغلل املنافذ ملد خطوط اخلدمات حتت �سارع ذي 

ثلثة م�سارات اأو اأك لكل اجتاه 400  فاأك
2500

تاب امللحـ رقم     ر�ســــوم اأخرى
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وعــاء الر�ســـمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــا العمانــي
50ح�سور �سحب ترويجي 36

37
بيع خرائط ورقية  حزمة كاملة حتتوي على 6 خرائط 

ت�سمل املحافظة  الولية 
5

1بيع خريطة واحدة مفردة38

3م�ستك�سف اأ�سطوانة مدجمة حتتوي على اأطل�ض رقمي 39

5�سهادة دفن  للوافدين 40

10 �سهريات�سريح بيع ب�سوق اجلمعة والأيام الأخرى 41

250 اأ�سبوعياالرتويج عن املنتجات فـي احلدائق العامة 42

43

اإقامة فعاليات بوا�سطة �سركات القطاع اخلا�ض 

داخل مواقع البلدية  باقي احلدائق  

 ي�ستثنى من ذل الفعاليات اخلريية 

1 لكل م2 

خلل اأيام العمل

2 لكل م2 

خلل الإجازات

44
قيمة اإيجار مقابل ما تخ�س�سه البلدية من اأر�ض ف�ساء 

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

20 �سهريات�سريح للأك�ساك والعربات املوؤقتة 45

التنازل عن حملت الأ�سواق46

100 من القيمة 

الإيجارية وذل بعد 

موافقة جلنة تاأجري 

املمتلكات

اأتعاب اإدارية عند تقييم اأ�سرار حواد الطرق47
10 من قيمة الأ�سرار 

وبحد اأدنى 20  

تاب امللحـ رقم     ر�ســــوم اأخرى
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وعــاء الر�ســـمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــا العمانــي

48

بدل فاقد  تالف

 ترخي�ض بلدي  عقد اإيجار  اإي�سال  �سهادة تو�سيل 

خدمات  �سهادة اإكمال بناء  ترخي�ض ملحق البناء 

5

25ت�سريح لتوزيع عينات ترويجية فـي املراكز التجارية49

30نقل موتى للوافدين اإ املطار50

5التدقيق املبدئي على طلب تركيب لفتة اإعلنية51

10 �سهريالوحة اإر�سادية على اأر�ض خا�سة52

53
ت�ساريح موؤقتة 

لتقد ال�سي�سة فـي املقاهي والفنادق واخليام
500 �سهريا

54
اإقامة اخليام لأغرا�ض جتارية ودعائية

 وترفيهية على الأرا�سي العامة

500 بي�سة 

لكل م2 يوميا

اإلغاء احلفلت املقامة على امل�سارح بالبلديات الأخرى 55

10 من القيمة 

الإيجارية وتت�ساعف 

ا ل يتجاوز 50

56
طلب املواطنني لتقارير فنية عن موقع معني اأو بناية

 اأو قطعة اأر�ض
15

تاب امللحـ رقم     ر�ســــوم اأخرى
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وعــاء الر�ســـمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــا العمانــي

15ت�سريح ت�سوية اأر�ض 57

58
لفات حواد الطرق التي تتطلب توفري  تنظيف 

معدات ثقيلة وعمال 
 100

عن كل �ساعة عمل

100ت�سجيل املكاتب ال�ست�سارية باإدارة تراخي�ض البناء59

60
الفح�ض البيطري للموا�سي املذبوحة 

بامل�سل لل�سركات فقط
 1

عن كل راأ�ض

2بطاقة �سحية جديدة  جتديد  بدل فاقد61

50 يومياالت�سوير التلفزيو والفوتوغرافـي فـي احلدائق العامة 62

 )8 امللحــ رقــم 
الفــات الوقــو باملواقــ العامــة ر�ســوم و

وعــاء الر�ســـمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــا العمانــي

25حجز مواقف عامة1

ت�سريح مواقف العدادات لكل منطقة2
 10

�سهريا لكل موقف

تاب امللحـ رقم  7 ( : ر�ســــوم اأخرى
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وعــاء الر�ســـمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــا العمانــي

20ت�سريح مواقف العدادات  �سامل جميع املواقف 3

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

5الفة الوقوف باملواقف اخلا�سعة للر�سوم5

10اإ�سدار ت�سريح وقوف خا�ض6

7
نقل ت�سريح الوقوف من مركبة لأخرى اأو من منطقة 

اإ منطقة اأخرى
1

1ا�ستخراج ت�سريح وقوف بدل فاقد8

 9 امللح رقـم 
الر�ســوم علــ الإعالنــات

وعــاء الر�ســـمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــا العمانــي

250 ملرة واحدة تركيب لفتة اإعلنية على الأرا�سي العامة 1

100 ملرة واحدة تركيب لفتة اإعلنية على الأرا�سي اخلا�سة 2

250 ملرة واحدةتركيب لفتة اإعلنية على املبا اخلا�سة 3

100 ترخي�ض اإعلن على اأر�ض عامة عن كل م42

ترخي�ض اإعلن على اأر�ض خا�سة لكل وجه 5
  75 لكل م2 

وما زاد على ذل 3 �سهريا

الفات الوقوف باملواقف العامة اخلا�سعة للر�ســوم  تابـ امللحـ رقم  8   ر�سوم و
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وعــاء الر�ســـمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــا العمانــي

6
ترخي�ض اإعلن على اأ�سطح وواجهات املبا اخلا�سة

 ملنتج اأجنبي اأو علمة جتارية  
1000 �سنويا

7
ترخي�ض اإعلن على اأ�سطح وواجهات املبا اخلا�سة

 ملنتج حملي  خليجي اأو علمة جتارية 
250 �سنويا

8
تغيري مل�سق اإعل باللفتات الإعلنية على اأ�سطح 

50املبا وواجهتها

9

اأر�ض خا�سة 
لفتة اإعلنية على اأعمدة الإنارة 

 مواقف ال�سيارات باملجمعات التجارية 

150 لكل م2 

وما زاد على ذل 3 �سهريا

10
اأر�ض عامة 

لفتة اإعلنية على اأعمدة الإنارة

100 لكل م2 

وما زاد على ذل
 5 �سهريا لكل عمود اإنارة

 150 �سهريا الإعلن على �سكل جم�سم على اأر�ض عامة 11

50 �سهريا الإعلن على �سكل جم�سم على اأر�ض خا�سة للطرف الأول 12

50الت�سديق على املن�سورات الدعائية لكل 1000 ورقة13

14
طباعة تذاكر دور ال�سينما ومراكز فنون الت�سلية 

والرتفيه واحلفلت والكوبونات الرتويجية لكل ت�سميم
 5

افالت التجارية نات وا الإعالنات عل ال�سيارات وال�سا
فيفة  اململوكة لل�سركات واملوؤ�س�سات التجارية  ا

15
 ال�سم التجاري  

مع العلمة التجارية اأو ال�سعار على الأبواب
4 �سنويا

50 �سنوياالإعلن على اأحد جوانب ال�ساحنة16

17
مل�سق اإعل 

على كامل ج�سم ال�ساحنة  �سب �سيارة بالكامل
100 �سنويا

تاب امللحـ رقـم  9   الر�ســوم علــى الإعلنــات
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قيمــة الر�ســموعـــاء الر�ســمم
 بالريــا العمانــي

افالت التجارية نات وا الإعالنات عل ال�سيارات وال�سا
قيلة  اململوكة لل�سركات واملوؤ�س�سات التجارية   ال

18
ال�سم التجاري 

5 �سنويامع العلمة التجارية اأو ال�سعار على الأبواب

100 �سنوياالإعلن على اأحد جوانب ال�ساحنة19

20
مل�سق اإعل 

على كامل ج�سم ال�ساحنة  �سب �سيارة بالكامل
150 �سنويا

 1500 �سنوياترخي�ض ت�سيري حافلة اإعلنية متنقلة21

22
لفتة اإعلنية ملحطة وقود 

150 �سنوياعلى �سكل برج داخل حدود القطعة

23
لفتة اإعلنية ملحطة وقود 

على �سكل برج خارج حدود القطعة
250 �سنويا

24

لفتة جتارية على واجهة املحل
حتتوي على ال�سم التجاري والن�ساط

 وال�سعار اأو العلمة التجارية 

12.5 للفتــــة التي

 ل تزيد م�ساحتها على 
5 م2 وما زاد على ذل 
يح�سل 2.5 عن  كل م2

25

لفتة جتارية جانبية للمحل
حتتوي على ال�سم التجاري والن�ساط

 وال�سعار اأو العلمة التجارية عن كل م2
5

1م2(26 ا�سم اأو �سورة ملنتج بجانب اأو داخل اللفتة التجارية 

10 وما زاد على ذل 

175 للمنتج املحلي  

اخلليجي 
 و750 للمنتج الأجنبي

�سعار ال�سركة بدون لفتة جتارية فـي حدود م272
25 وما زاد 

على ذل 250

100لوحة اإر�سادية على ال�سوارع العامة28

تاب امللحـ رقـم  9   الر�ســوم علــى الإعلنــات
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قيمــة الر�ســموعـــاء الر�ســمم
 بالريــا العمانــي

29

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

 للمنتج املحلي 
15

30

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

 املنتج  الأجنبي 
25

31
لفتة موؤقتة ترويجية للتخفي�سات والتنزيلت

  بدون �سعار ال�سركة اأو املنتج  
50 �سهريا

500 ملرة واحدةترخي�ض برج للأ�سماء التجارية على اأر�ض عامة 32

250 ملرة واحدةترخي�ض برج للأ�سماء التجارية على اأر�ض خا�سة33

2500 �سنويالفتة اإعلنية على �سكل بوابة دخول34

5000 �سهرياالإعلن على ج�سور امل�ساة لكل وجه35

100 �سنوياالإعلن على �سيارات الأجرة  كامل 36

50 �سنوياالإعلن على �سيارات الأجرة  جزئي 37

500 �سهرياالإعلن على منطاد 38

15لفتة اإر�سادية موؤقتة ملنا�سبة ملدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى39

40
اإعلن متحرك موؤقت على موقع عام 

ملدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى
250

41
اإعلن متحرك موؤقت على اأر�ض خا�سة

ملدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى
125

50 �سنويالوحة اإعلنية لعر�ض الأفلم على مبا دور ال�سينما42

50  �سهريالفتة اإعلنية  علم  على اأر�ض حكومية 43

تاب امللحـ رقـم  9   الر�ســوم علــى الإعلنــات
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وعـــاء الر�ســمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــا العمانــي

44

لفتة اإعلنية  علم  

 على واجهة املحل - واجهة مبنى على �سطح املبنى - 

اأر�ض خا�سة 

25 �سنويا

45
اإ�سافة �سعار اأو ا�سم جتاري ل�سركة اأو خدمة على اللفتة 

التجارية للمحل لكل م2
12.5 �سنويا

46

الإعلن املوؤقت للرتويج عن منتج اأو خدمة على مواقف 

ال�سيارات اخلا�سعة للر�سوم للموقف الواحد

 ي�سمل اللوحات الإعلنية املوجودة على املن�سة 

150 �سهريا

47

الإعلن املوؤقت للرتويج عن منتج

 اأو خدمة باملواقف العامة غري اخلا�سعة للر�سوم

 اأو بالأماكن العامة للموقف الواحد 

 ي�سمل اللوحات الإعلنية املوجودة على املن�سة 

100 �سهريا

25 �سهرياعر�ض �سيارة داخل املجمعات التجارية 48

49
عر�ض �سيارة اأمام املحلت التجارية

 على الأرا�سي اخلا�سة 
50 �سهريا

50
مظلة على واجهة املحلت  حتتوي على ال�سم التجاري 

وال�سعار اأو العلمة التجارية 

12.5 لكل م2 وما زاد 

على ذل يح�سل 2.5 

عن كل م2

تاب امللحـ رقـم  9   الر�ســوم علــى الإعلنــات

-74-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1231(

وعـــاء الر�ســمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــا العمانــي

51
ار�ض ترخي�ض لفتة ا�سم جتاري على �سطح مبنى ل 

 به ال�سركة �ساحبة الإعلن ن�ساطها التجاري
1000 �سنويا

52
ار�ض ا�سم جتاري على �سطح اأو واجهة مبنى 

 فيه ال�سركة ن�ساطها التجاري
10 لكل م2 �سنويا

53
مل�سقات اإعلنية ملنتج على الواجهات الزجاجية للمبنى 

3 م2 فاأقل  والنوافذ والأبواب 
60 �سنويا

54
مل�سقات اإعلنية ملنتج على الواجهات الزجاجية للمبنى 

والنوافذ والأبواب  منتج حملي  اأك من 3 م2
250 �سنويا

55
مل�سقات اإعلنية ملنتج على الواجهات الزجاجية للمبنى 

والنوافذ والأبواب  منتج اأجنبي  اأك من 3 م2
1000 �سنويا

56
الإعلن ل�سم مقاول امل�سروع على معدة ثابتة

وقع امل�سروع  
100 ملرة واحدة

25 �سهرياالإعلن با�ستخدام منظر طبيعي على اأر�ض عامة57

15 �سهرياالإعلن با�ستخدام منظر طبيعي على اأر�ض خا�سة58

59

ترخي�ض تركيب لفتة اإعلنية للبيع

 اأو للإيجار على واجهة املبنى

  حتتوي على ال�سم التجاري اأو ال�سعار 

5 لكل م2 �سهريا

تاب امللحـ رقـم  9   الر�ســوم علــى الإعلنــات
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وعـــاء الر�ســمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــا العمانــي

60
الإعلن عن منتج اأو ا�سم جتاري على املظلت

 اأو الكرا�سي على اأر�ض عامة

 60  

عن كل مظلة كر�سي

61
الإعلن عن منتج اأو ا�سم جتاري على املظلت

 اأو الكرا�سي على اأر�ض خا�سة

 30

عن كل مظلة كر�سي

62
عر�ض �سيارة اأمام املحلت التجارية على الأرا�سي 

احلكومية اخلا�سعة لر�سوم العدادات 
150 �سهريا

63
عر�ض �سيارة اأمام املحلت التجارية على الأرا�سي 

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

2.5 لكل م2 �سنوياالإعلن على �سور البناء بالأرا�سي احلكومية64

1.5 لكل م2 �سنوياالإعلن على �سور البناء بالأرا�سي اخلا�سة 65

1 �سهرياو�سع مواد اإ�ساءة على واجهة املحلت اأو املبا66

ة  ونية املت الإعالنات بوا�سطة ال�سا�سات الإلك

لفتة اإلكرتونية اإعلنية على واجهة املحل67

60 لكل 1م2 �سنويا

 وما زاد على ذل 1000 

للمنتج الأجنبي

و250 للمنتج املحلي  

اخلليجي

68
لفتة اإلكرتونية اإعلنية على اأر�ض خا�سة  

واجهة مبنى  �سطح مبنى
75 لكل م2 �سنويا

200 لكل م2 �سنويالفتة اإلكرتونية اإعلنية على اأر�ض عامة69

تاب امللحـ رقـم  9   الر�ســوم علــى الإعلنــات
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امللحــ رقــم  10 (
تبـــرات ر�ســوم الفحـــ�ش بامل

وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــا العمانـي

ية التحالي امليكروبيولو
16با�سيلي�ض �سرييو�ض1

21البكترييا القولونية  الكوليفورم 2

21البكترييا الغائطية  الأي كولي 3

10بكترييا النتريوكوكاي4

5

الفح�ض امليكروبي ملختلف املواد الغذائية ويت�سمن 

الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا  و�ستافيليو كوك�ض 

اريو�ض  و�ساملونيل  واإي كولي  واإي كولي 0157  

وخمائر واأعفان

35

6

الفح�ض امليكروبي للأ�سماك ومنتجاتها  ويت�سمن 

الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا  و�ستافيليو كوك�ض 

اريو�ض  و�ساملونيل  واإي كولي 0157

37

7

الفح�ض امليكروبي ملختلف حلوم الدجاج ومنتجاتها  

ويت�سمن الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا  و�ستافيليو 

كوك�ض اريو�ض  و�ساملونيل  واإي كولي 0157

30

8

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

 عن العدد الكلي للبكترييا  البكترييا القولونية  

البكترييا الغائطية  خمائر واأعفان  �ستفيلوكوك�ض 

اإيريو�ض و�ساملونيل

30
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــا العمانـي

9

الفح�ض امليكروبي ملنتجات احلبوب ويت�سمن الك�سف 

عن با�سيلي �سرييو�ض  و�ساملونيل  و�ستافيليو كوك�ض 

اإيريو�ض  واإي كولي  وخمائر واأعفان

35

10

الفح�ض امليكروبي لع�سائر الفواكه ويت�سمن الك�سف 

الكلي عن العدد الكلي للبكترييا  كوليفورم  

وخمائر واأعفان

25

11

الفح�ض امليكروبي للحلويات  وال�سكولتة  والكراميل  

واملك�سرات  واللبان  والع�سل  ويت�سمن الك�سف عن العدد 

الكلي للبكترييا  �ستافيلو كوك�ض اإريو�ض  �ساملونيل  

والإي كولي  وخمائر واأعفان

35

12

الفح�ض امليكروبي للبي�ض ومنتجاته ويت�سمن الك�سف 

عن العدد الكلي للبكترييا  �ستافيلو كوك�ض اإريو�ض  

�ساملونيل  والإي كولي  وخمائر واأعفان

35

13

الفح�ض امليكروبي لعينات الهواء ويت�سمن الك�سف

 عن العدد الكلي للبكترييا  وخمائر واأعفان
20

14

الفح�ض امليكروبي ملياه ال�سرب ويت�سمن الك�سف

الكوليفورم   عن البكترييا الغائطية والبكترييا القولونية 

12

15

الفح�ض امليكروبي ملياه ال�سرب املعباأة ويت�سمن 

الك�سف عن البكترييا الغائطية والبكترييا القولونية  

و�سيدومونا�ض اأريجونوزا

18

تاب امللح رقـم  10 ( : ر�ســوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــا العمانـي

16

الفح�ض امليكروبي ملياه املجاري املعاجلة ويت�سمن الك�سف 

عن البكترييا الغائطية  والبكترييا القولونية
18

21�ستافيلو كوك�ض اإيريو�ض17

16�ساملونيل18

22 درجة مئوية19 10العدد الكلي للبكترييا عند 

37 درجة مئوية20 10العدد الكلي للبكترييا عند 

10وفايبرييو بارهيمولتيكيا21

16خمائر واأعفان22

10�سيدو مونا�ض اأريجونوزا23

20اإي كو’ي 240157

20ثريموفيل كامبيلوبكرت25

17لي�سترييا26

16برو�سيل27

ر�سة اأخرى28 16اأي بكترييا 

ر�سة اأخرى29 10اأي بكترييا غري 

13�سلفر ريديو�سنج كلو�ستيديا30

13�سلفر ريديو�سنج انريوب�ض31

35التقييم امليكروبي للمطاعم32

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

ومنتجاتها
50

تاب امللح رقـم  10 ( : ر�ســوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــا العمانـي

250 مل34 2العبوة املعقمة 

500 مل35 4العبوة املعقمة 

ية ية لالأ التحالي الكيميا

5الفح�ض الفيزيائي36

5ن�سبة الرطوبة37

5ن�سبة ال�سيقان38

5ن�سبة الرماد39

5ن�سبة املواد ال�سلبة40

10امل�ستخل�ض املائي41

10املواد غري الذائبة فـي املاء42

10ن�سبة الرماد غري الذائب فـي احلم�ض43

5رقم احلم�ض44

5ن�سبة احلمو�سة45

5حم�ض ال�ستريي46

5حم�ض الأ�سكورب47

5حم�ض هيدروك�سي بنزوي48

5حم�ض �سوربي49

5ايزو داي كربون اأمايد50

5بيوتاليتد هيدروك�سي تولوين51

تاب امللح رقـم  10 ( : ر�ســوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــا العمانـي

20ن�سبة الكافيني52

15الكال�سيوم53

10بروك�سيد الكال�سيوم54

10ن�سبة الدهن اخلام55

10ثا اأك�سيد الكربون56

5الكثافة57

15اإنز ديا�ستيز58

20ن�سب املحليات ال�سناعية59

10ال�سكارين60

10ا�سبارتيم61

5اأ�سو�سفام62

5�سلفانو اأمايد63

5ن�سبة امللح64

5ن�سبة يوديد الكال�سيوم65

5يوديد ال�سوديوم66

10ن�سبة بوتا�سيوم برومايد67

10رقم الت�س68

20تعريف الأنواع69

20كلوروفينيكول70

20ترت�سايكلني71

5الفح�ض الفيزيائي72

تاب امللح رقـم  10 ( : ر�ســوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــا العمانـي

73

حتليل الزيوت والدهون  يت�سمن رقم احلم�ض ون�سبة 

احلمو�سة والأحما�ض الدهنية وال�سابون ورقم الت�س 

واملواد غري القابلة للت�س ورقم اليود ومعامل النك�سار 

والك�سف عن الزيوت املعدنية واختبار كري�ض والتزن 

وقيمة البريوك�سايد 

50

74

حتليل الزيوت والدهون 

بالإ�سافة اإ الك�سف عن �سحوم اخلنزير
80

75

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

ال�سلبة ون�سبة احلمو�سة ون�سبة الرماد ون�سبة الألياف 

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

76

حتليل الع�سائر وامل�سروبات غري الكحولية 

 يت�سمن ن�سبة احلمو�سة ون�سبة الرطوبة ون�سبة املواد 

ال�سلبة والألوان واملواد احلافظة والكافيني وبرك�ض 

وثا اأك�سيد الكربون واملحليات ال�سناعية 

50

77

حتليل الألبان  يت�سمن ن�سبة الدهن ون�سبة احلمو�سة 

ون�سبة الربوتني ون�سبة امللح والرماد ون�سبة املواد ال�سلبة
40

تاب امللح رقـم  10 ( : ر�ســوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــا العمانـي

78

حتليل ال�سكريات والع�سل

 يت�سمن ن�سبة احلمو�سة واجللوكوز والفركتوز 

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

الرماد ون�سبة الرطوبة 

40

10حمتوى الدهن79

هيدرول�س�ض80 15حمتوى الدهن مع اله�سم 

20الأحما�ض الدهنية  مثيل اإ�سرت 81

15املواد غري القابلة للت�س82

10حمتوى الألياف83

20ن�سبة الألوان ال�سناعية84

5اللون الأخ�سر اأ�ض85

5اأ�سفر غروب ال�سم�ض86

5طارطارزين87

5الأزرق الرباق88

5بريك�ض89

5اللون البني90

5كارموزين91

5ن�سبة اللون الأحمر92

5كيونولني الأ�سفر93

5بن�سو 4 اأر  لون 94

تاب امللح رقـم  10 ( : ر�ســوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــا العمانـي

5اللون الأحمر 2 جي95

5اللون الأخ�سر 3  ف دي �سي 96

5اإندوجوكارمني97

15الكادميوم فـي الأغذية98

15الر�سا�ض فـي الأغذية99

15النحا�ض فـي الأغذية100

15الكوبلت فـي الأغذية101

15احلديد فـي الأغذية102

15املنجنيز فـي الأغذية103

15املونيبدينوم فـي الأغذية104

15الفانيديوم فـي الأغذية105

15الزن فـي الأغذية106

15الكروم فـي الأغذية107

20الزئبق فـي الأغذية108

20الق�سدير فـي الأغذية109

15النيكل فـي الأغذية110

35الزئبق والق�سدير فـي املواد الغذائية111

45زئبق  كادميوم  ر�سا�ض فـي املواد الغذائية112

113
كادميوم  نحا�ض  كوبلت  كروم  زئبق  حديد  منجنيز  

مونيبدينوم  فانيديوم  زن فـي املواد الغذائية
120

تاب امللح رقـم  10 ( : ر�ســوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــا العمانـي
40نحا�ض  حديد  زن فـي املواد الغذائية114

15اأي عن�سر اخر من املعادن الثقيلة فـي الأغذية115

5جتهيز العينة الغذائية116

5نخل العينة117

5التجفيف بالتجميد  جتفيد 118

10هيدروك�سي ميثيل فارفاريل119

5ال�سوائب غري الذائبة120

5حمتوى اليود121

10رقم اليودي122

30الك�سف عن �سحوم اخلنزير وم�ستقات اخلنزير123

5الك�سف عن الزيوت املعدنية124

125
ال�سكريات الأحادية وال�سكريات الثنائية وال�سكريات 

املختزلة فـي الأغذية
20

5قيمة البريوك�سيد126

5الأ�ض الأيدروجيني127

5الف�سفور128

5بوتا�سيوم129

10ن�سبة الربوتني130

20املواد احلافظة131

5التزن  اختبار كري�ض 132

5معامل النك�سار133

تاب امللح رقـم  10 ( : ر�ســوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــا العمانـي

134

حتاليل التوابل وامللح وال�ساي والقهوة

 تت�سمن ن�سبة احلمو�سة والأ�ض الأيدروجيني 

وامل�ستخل�ض املائي واملواد غري الذائبة والرماد غري 

الذائب فـي احلم�ض والكافيني ون�سبة ال�سيقان والك�سف 

عن الألوان الغذائية ون�سبة الرماد ون�سبة الألياف 

40

30امليلمني135

30الفيتامينات136

20م�سادات الأك�سدة137

138 G.C 15 حمتوى الكحول با�ستخدام جهاز

5حمتوى الكحول بطريقة الكثافة139

40اأي مواد غذائية اأخرى140

45الك�سف عن متبقيات املبيدات فـي املواد الغذائية141

142

الك�سف عن متبقيات الهرمونات وامل�سادات احليوية

 فـي املواد الغذائية
45

30الك�سف عن ال�سموم الفطرية143

40الك�سف عن امللوثات الكيميائية فـي املواد الغذائية144

20ن�سب املنكهات ال�سناعية اأو الطبيعية145

5اأي منكهة �سناعية اأو طبيعية146

20اأي م�سافات غذائية اأخرى147

10الك�سف عن ال�سولنني فـي البطاط�ض148

تاب امللح رقـم  10 ( : ر�ســوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــا العمانـي

10الك�سف عن الفورمالدهايد فـي الألبان ومنتجاتها149

10اأي عنا�سر اأخرى150

ية للعينات البيئية التحالي الكيميا

15الهيدروكربونات الأليفاتية فـي املياه151

152
الهيدروكربونات الأليفاتية فـي الرتبة  

روا�سب بحرية  كائنات حية  هواء
40

15الهيدروكربونات الأروماتية فـي املياه153

154
الهيدروكربونات الأروماتية فـي الرتبة  

روا�سب بحرية  كائنات حية  هواء
40

155

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

املف�سولة وغري املف�سولة وجمموع املركبات العطرية 
فـي الرتبة  روا�سب بحرية  كائنات حية  هواء

70

20بنزين  تولوين  اإيثيل بنزين  اإكزالني فـي املياه156

40املبيدات الكارباماتية157

158
الك�سف الو�سفي بجهاز كروماتوجرافيا الغاز 

واملطياف الكتلي للمياه
40

159
الك�سف الو�سفي بجهاز كروماتوجرافيا الغاز واملطياف 
الكتلي فـي الرتبة  روا�سب بحرية  كائنات حية  هواء

40

تاب امللح رقـم  10 ( : ر�ســوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــا العمانـي

10الزيوت وال�سحوم  امل�ستخل�ض الع�سوي160

60املبيدات الكلورونية الع�سوية161

60املبيدات الف�سفورية الع�سوية162

40مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل163

164
مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل متمثلة

 فـي 1254  اأروكلور 
40

165
م�ستقات مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل متمثلة

 فـي 1260  اأروكلور  
40

30املركبات عديدة احللقات العطرية فـي املياه166

167
املركبات عديدة احللقات العطرية فـي الرتبة  

روا�سب بحرية  كائنات حية  هواء
40

40مبيدات البريوثرويدات168

30املبيدات املجهزة جتاريا169

30الهيدروكربونات النفطية الكلية170

35املركبات النفطية املتطايرة فـي املياه171

30الك�سف عن املادة الفعالة فـي املبيدات172

6الكال�سيوم واملغني�سيوم173

5حجم احلماأة174

5الروا�سب ال�سلبة175

2الرقم الأيدروجيني176

تاب امللح رقـم  10 ( : ر�ســوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــا العمانـي

5العوالق177

45حتليل املبيدات178

179

الهيدروكربونات الأليفاتية  الهبتاديكان  الأوكتاديكان  

الفيتان  ومركبات من C 14 - C 34 الأليفاتية املف�سولة 

وغري املف�سولة وجمموع املركبات والأليفاتية فـي الرتبة  

روا�سب بحرية  كائنات حية  هواء

70

ية للمياه التحالي الكيميا

5ن�سبة الكلور املتبقي180

15الحتياج الكيميائي للأك�سجني181

182SAR  10  معدل امت�سا�ض ال�سوديوم

183ORP  5  احلد من الأك�سدة املحتملة

10الكال�سيوم  املغني�سيوم  ال�سوديوم  الع�سر الكلي184

185IC 15حتليل الكانتيونات با�ستخدام جهاز

15حتليل الأنيونات با�ستخدام جهاز  IC  �ستة عنا�سر 186

5الرقم الأيدروجيني  القلوية  التو�سيل الكهربائي187

10الحتياج احليوي للأك�سجني188

5امللوحة189

5احلمو�سة190

5الأمونيا191

7الباريوم192

تاب امللح رقـم  10 ( : ر�ســوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــا العمانـي

25الربوميد193

5التو�سيل الكهربائي194

5الأك�سجني الذائب195

5ال�سيليكون196

5ال�سرتن�سيوم197

15ال�سيانيد198

5ال�سوديوم199

200SR ثل ب P5 الفو�سفيت 

5الفلوريد201

5القلوية الكلية202

5الكربيتات203

10الكربيتيد204

5الكلوريدات205

5اللون206

10العكارة207

5املاغني�سيوم208

ثل ك 2093 CaCo 10 الع�سر الكلي 

15املواد الذائبة الكلية210

10املواد العالقة الكلية211

10نيرتوجني كلدهال212

تاب امللح رقـم  10 ( : ر�ســوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــا العمانـي

15النيرتوجني الكلي213

5النرتات214

5النرتيت215

10الف�سفور الكلي216

10النيرتوجني املوؤك�سد217

10زرني218

10النتيمون219

10�سيلينيوم220

10بورون221

10كادميوم222

10كروم223

224Cr +6 15الكروم

10كوبلت225

10نحا�ض226

15زئبق227

10حديد228

تاب امللح رقـم  10 ( : ر�ســوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــا العمانـي

10ر�سا�ض229

10منجنيز230

10مولبيديوم231

10نيكل232

10ف�سة233

15ق�سدير234

10تيتانيوم235

10فانيديوم236

20الربوميد  جزء فـي البليون 237

20الربوميت  جزء فـي البليون 238

25الربوميد والربوميت  جزء فـي البليون 239

10التنج�ستون240

10زن241

25زئبق  كادميوم  ر�سا�ض242

243
كادميوم  نحا�ض  كوبلت  كروم  زئبق  حديد  منجنيز  

مونيبدينوم  فانيديوم  زن
80

تاب امللح رقـم  10 ( : ر�ســوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــا العمانـي

25نحا�ض  حديد  زن244

10اأي عنا�سر اأخرى245

ية التحالي الإ�سعاعية فـي املياه والأ

10حتليل املواد امل�سعة بالأغذية246

15حتليل املواد امل�سعة باملياه247

15حتليل املواد امل�سعة باملنتجات ال�سناعية248

40الك�سف عن امل�سادر امل�سعة بامل�سانع وال�سركات249

45حتليل ج�سيمات األفا وبيتا الكلية250

15حتليل املواد امل�سعة بالرتبة251

15حتليل املواد امل�سعة بالهواء252

40حتليل املواد امل�سعة بالهواء مع جمع العينات253

ـــــــر اليــــــ اأ

  50 من الر�سم امل�ساريع والدرا�سات للطلبة254

15عينات املياه للمواطنني لل�ستعمال اخلا�ض كيميائيا255

5عينات املياه للمواطنني لل�ستعمال اخلا�ض ميكروبي256

20ا�ست�سارة علمية  طلب تقرير فني 257

40زيارة فنية لتقد ا�ست�سارة كتابة تقرير258

تاب امللح رقـم  10 ( : ر�ســوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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 )11 امللحـــ رقـــم 
 ر�ســوم قطــاع مـــوارد امليـــاه

وعــاء الر�ســمم
قيمة الر�سم بالريا العما

املوؤ�س�ساتالأفراد

 100    25حفر بئر جديدة مفتوحة1

 250   50حفر بئر جديدة على هيئة ثقب2

 50  15حفر بئر بديلة مفتوحة3

 200  25حفر بئر بديلة على هيئة ثقب4

 50  10تعميق بئر مفتوحة5

 150  20تنظيف تعميق بئر على هيئة ثقب6

 50  5�سيانة اأو تنظيف بئر مفتوحة7

 400  200ترخي�ض بيع املياه من بئر8

 100  25تغيري ا�ستخدام بئر9

 100  25ا�ستغلل بئر غري عاملة10

 50  20تركيب م�سخة اإ�سافية11

  100  25نقل املياه من بئر12

   بي�سة  50 بي�سةاأخذ الطمي من ال�سدود للمرت املكعب13

50الت�سجيل اجلديد ملقاو البار اليدوي14

 500الت�سجيل اجلديد ملقاو البار ال15

16
جتديد �سهادة النت�ساب ملقاو حفر 

البار اليدوي كل �سنتني
50

17
جتديد �سهادة النت�ساب ملقاو

 حفر البار ال كل �سنتني
250
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وعــاء الر�ســمم
قيمة الر�سم بالريا العما

املوؤ�س�ساتالأفراد

18

مزاولة ن�ساطني ملقاو حفر البار فـي 

املجال اليدوي وال كل �سنتني
600

50اإ�سافة ن�ساط مقاول حفر يدوي19

500اإ�سافة ن�ساط مقاول حفر ا20

21

بيانات مراقبة املوارد املائية

 ي�ستثنى الطلبة والدار�سون 
10 35 

 50 20بيانات تكرار ح�ساب الفي�سانات والأودية22

23

تقارير درا�سات ال�سدود ال�سابقة

  ي�ستثنى الطلبة والدار�سون 
10 100 

24

بيانات هيدروجيولوجية وهيدرولوجية

  ي�ستثنى الطلبة والدار�سون 
10 50 

  30 10تقارير درا�سة جمال املياه25

26

تقارير امل�سح اجليوفيزيائي 

   اأ - التقرير

ب - م�سح يوم واحد

20

100

100

500

27

تقارير الر�سد اجليوفيزيائي للبئر الواحدة 

  اأ - التقرير

ب - م�سح يوم واحد

20

150

100

500

28

تقارير امل�سح الطوبوغرافـي 

  اأ - التقرير

ب - م�سح يوم واحد

20

200

100

500

تاب امللحــ رقم  11 ( :  ر�ســوم قطــاع مـــوارد امليـــاه
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وعــاء الر�ســمم
قيمة الر�سم بالريا العما

املوؤ�س�ساتالأفراد

29

تقارير الت�سوير التلفزيو داخل البئر 

 للبئر الواحدة  

اأ - التقرير

ب - الت�سوير

20

150

100

500

 )12 امللحــ رقــم 

ســة بالرقابــة ال�سحيــة ا مــ ال�ستمــارات ا

نــوع ال�ستمــارةم
مــ ال

بالريا العما

1طلب ف�س عقد اإيجار1

1ا�ستمارة طلب ت�سريح لتقد ال�سي�سة2

1ا�ستمارة طلب رخ�سة اإعلن3

1ا�ستمارة عقد اإيجار4

جتديد5 جديد 5ا�ستمارة ترخي�ض بلدي 

1ا�ستمارة فح�ض طبي6

تاب امللحــ رقم  11 ( :  ر�ســوم قطــاع مـــوارد امليـــاه
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)13 امللحــ رقــم 

ســة بال�ســوؤون الفنيــة ا مــ ال�ستمــارات ا

نــوع ال�ستمــارةم
مــ ال

بالريا العما

1ا�ستمارة ت�سليم العلئم1

لفات البناء2 1ا�ستمارة ا�سرتداد تاأمني 

1ا�ستمارة موافقات اجلهات املعنية3

1ا�ستمارة طلب اإباحة بناء4

5ا�ستمارة �سهادة اإكمال اأعمال5

1ا�ستمارة ت�سريح حفر6

1ا�ستمارة طلب تو�سيل خدمة7

1 تعهد باإزالة املخالفة8

10 �سهادة مبنى قائم9

5 ا�ستمارة ال�سروع فـي البناء10
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)14 امللحــ رقــم 
ــوارد امليــاه ســة  ا مــ ال�ستمــارات ا

نــوع ال�ستمــارةم
مــ ال

بالريا العما

1طلبات احل�سول على �سيانة الأفلج والعيون1

1طلب احل�سول على ترخي�ض بئر2

1طلب ت�سجيل مقاو حفر ابار املياه3

ام العمل4 1�سهادة اإ

1ا�ستمارة طلب اإقامة اأن�سطة5

1اأي ا�ستمارة اأخرى6

5 اإ�سدار �سهادة ح�سر بئر ملرة واحدة7

بدل فاقد ملرة واحدة8 5 اإ�سدار �سهادة ح�سر بئر 

)15 امللحــ رقــم 
سمانـــات املاليــة التاأمينـــات وال

وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

بالريا العما

1
تاأمني ت�سريح ال�سروع فـي البناء لكل مرت مربع

  اإباحة كربى 
2 وبحد اأدنى 100

50تاأمني اإباحة بناء �سغرى2

3
�سمان بنكي للحفر اللولبي حتت ال�سوارع املزدوجة

 ملــد خطوط اخلدمات
15000
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

بالريا العما

4
�سمان بنكي ملدة �سنتني عن كل قطع لل�سوارع الداخلية 

فـي حالة قطع الأ�سفلت
1000

15تاأمني ت�سوية اأر�ض5

لفات البناء6 5ا�سرتداد تاأمني 

200 ريال7 1تاأمني هدم منزل لكل مرت مربع على األ يقل عن 

8
يمات الأعمال املدنية املوؤقتة تاأمني على 

 ال�سركات العاملية املمتازة 
1000

9
يمات الأعمال املدنية املوؤقتة تاأمني على 

 بقية الفئات 
500

1000 ريال10 2تاأمني قطع جبل لكل مرت مربع على األ يقل عن 

5000تاأمني قطع عر�سي للطريق  لكل قطع 11

15تاأمني قطع طو للطريق  لكل مرت طو 12

 2 من كلفة امل�سروعتاأمني خدمات الأعمال على الأرا�سي العامة13

تاب امللحـ رقـم  15 ( :  ر�ســوم قطــاع مـــوارد امليـــاه
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