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فـار ــا  تـ وزيـر الدولـــة و م

لـــي اأمــر 

رقـم 2018/1

مــان  بتحديــد الر�ســـــو والأ

ـفار �سلهـا بلديـة  سمانـات املاليـة التـي  والتاأمينـات وال

ا رقم 2003/37 بتحديــد اخت�سا�ســات مكتــب وزيــر الدولــة  ا�صتنـــادا اإىل املر�صوم ال�صل

يمي للمكت  فار واعتماد الهيكل التن اف  و

ــا رقـم 86/18 ، فـــار ال�صادر باملر�صــوم ال�صل واإىل الئحـــة بلديـــة 

فــار  صـاأن حت�صيل ر�صـــوم بلديــة  واإىل االأمـــر املحلي رقـــم 98/2 فـي 

ار املالية  واإىل موافقة و

قت�صي امل�صلحـة العامة   وبنا عل ما 

تـقـــرر
املــادة الأولـــــ

فار وفقا للمالحق ) 1 - 10 ( املرفقة . حتدد الر�صوم التي حت�صلها بلدية 

انيــــة املــادة ال

حتدد التاأمينات وال�صمانات املالية وفقا للملحق رقم ) 11 ( املرفق .

ــــة ال املــادة ال

من اال�صتمارات وفقا للملحق رقم ) 12 ( املرفق . يحدد 

املــادة الرابعــــة

ل عن �صداد  ض عل من يت فر ر   صد ين�ض عليها قانون ا ال باأ عقوبة اأ م عدم االإ

صهريا  اأ بواق ) 10 ( ع�صر باملائة  الر�صوم امل�صتحقة وفقا لهذا االأمر املحلي غرامة 

اري اال�صتحقا   ال يوما من  من قيمة الر�صم امل�صتحق  حت�ص بعد م�صي ) 30 ( 

موعـها علـ قيمــة  يد  الفة  عل اأال ي �صتمر في امل صهر  ل  رامة عن  �صاع ال و

الر�صم امل�صتحق وفقا الأحكام هذا االأمر .
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اŸــادة اÿام�ســــة

ض  ال هذا االأمر اأو يتعار ل ما ي ما يل  يل االأمـــر املحلي رقـــم 98/2 امل�صار اإلي  

م اأحكام .

اŸــادة ال�ساد�ســــة

ارا مــن االأو مــن مــار�ض 2018م . ريــد الر�صمية  ويعمــل بـ اعت ين�صـر هـذا االأمر فـي ا

مـادى الأولـ 1439هـ �ســـدر فـي :   6  م 

ـــــــ  24 م ينايــــــــــــــــــــــر 2018 املوا

و�سعيد مود ال مـد ب �سلطان ب 

فـــــــــــــــــار ــــــــــــــــــاف  يــــــــــــــر الدولـــــــــــــــة و و
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امللحــ رقـــم  1 (

اريــة لديــة علــ الأن�سطــة املهنيــة والت الر�ســو ال

اريـة  سيـد الأ�سمـا  الت ـة و را راعة وا 1  اأن�سطـة ال

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

1
و ) با�صتثنا االأر (  راعة احل

يتية ذور ال قولية وال  واملحا�صيل ال
100

100راعة االأر2

ذور والدرنات3 يات وا ي 100راعة اخل�صراوات وال

100راعة ق�ص ال�صكر4

5000راعة الت5

ا�صيل االألياف6 100راعة 

رى غ الدائمة7 100راعة املحا�صيل االأ

100راعة االأعنا8

ص املدارية9 100راعة الفوا املدارية و

100راعة احلم�صيات ) املوالح (10

ات النوا11 100راعة الثمار التفاحية والثمار 

يات12 و رى وا ات الفوا االأ ص ار و ص 100راعة اأ
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

يتية13 100راعة الثمار ال

ا�صيل امل�صروبات14 100راعة 

15
رية  راعة التوابل واملحا�صيل الع

ا�صيل العقاق واملحا�صيل ال�صيدالنية و
100

رى16 100راعة املحا�صيل الدائمة االأ

رى17 ة احلراجة االأ 100راعة االأحرا واأن�ص

ة18 تل راعة امل 100ال

رى19 100ربية اخليو واحليوانات اخليلية االأ

ملية20 ما واحليوانات ا 100ربية ا

100ربية ال�صاأن واملاع21

ات الك (22 1000ربية الدواجن ) ال�صر

23
ربية الدواجن

ة ( رى وال�ص واملتو�ص  ) االأفراد واملوؤ�ص�صات ال�ص
100

رى24 100ربية احليوانات االأ

امو�ض25 صية وا 1000ربية املا

حرية26 150ربية املائيات ال

اريـــة ( راعة واحلراجة و�صيد االأ�صمـا ) الت ة ال تاب امللحـ رقم  1 ( :   اأن�ص
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

150ربية املائيات فـي امليا العذبة27

يور28 ة الدواجن واالأران وال هي 50بح و

ر29 ذور للتكا ة ال 100معا

100دمات الدعم للحراجة30

ل (31 ات ) امل�صا ا ثار الن 50اإ

�صا32 100ق االأ

ية33 ات االأحرا غ اخل�ص 100جم منت

ة اخلدمات املت�صلة34 100ال�صيد والقن�ض واأن�ص

ات (35 حرية ) ال�صر 1000�صيد االأ�صما ال

250�صيد اأ�صما امليا العذبة36

ا�صيل بعد احل�صاد37 ة  100اأن�ص

ة الدعم لالإنتا احليوا38 100اأن�ص

ة الدعم الإنتا املحا�صيل39 100اأن�ص

40
ات  ا ة حدائق الن اأن�ص

يعية وحدائق احليوانات واملحميات ال
250

اريـــة ( راعة واحلراجة و�صيد االأ�صمـا ) الت ة ال تاب امللحـ رقم  1 ( :   اأن�ص
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ـــــر ــــال املحا 2  اأن�سطـــة التعديـــ وا�ست

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

را النف اخلام1 1500ا�صت

يعي2 ا ال را ال 1500ا�صت

را اخل3 1500ا�صت

را امللح4 100ا�صت

ات احلديد5 ا 1500عدين ر

رى6 ات غ احلديدية االأ ات الفل ا 1500عدين ر

ات اليورانيوم والثوريوم7 ا 1500عدين ر

ي (8 1500عدين الفحم القا�صي ) االأنفرا

ني9 1500عدين اللي

1500عدين املعادن الكيميائية ومعادن االأ�صمد10

فل11 ار والرما وال را االأح ال املحاجر ال�صت 1500ا�صت

ال املحاجر12 ة التعدين وا�صت 1500اأن�ص

يعي13 ا ال را النف وال ة الدعم ال�صت 1500اأن�ص

ال املحاجر14 رى للتعدين وا�صت ة دعم االأعما االأ 1500اأن�ص
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3  ال�سناعــــــات التحويليـــــــة

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

صي (1 ة حلوم املوا هي بح و يل امل�صال )  250�ص

ميد اللحوم2 250يد و

ميد الفوا واخل�صراوات3 100يد و

ويات4 250هي وحف ال�صم والق�صريات والر

5
هي وحف االأ�صما 

�ص�صة واالأحيا املائية عل ال�صفن املت
250

هة واخل�صراوات6 500هي وحف الفا

500هي وحف اللحوم7

ا8 ة احللي والل ال ع 100هي وب�ص و

ها9 علي اأو حف الفوا وع�ص 250حت�ص اأو 

10
علي اأو حف  حت�ص اأو 

ها ة وع�ص و جة اأو امل ا اخل�صراوات ال
250

ة املك�صرات باأنواعها11 ع 150حف وحتمي�ض و

ها12 ا ة التمور والعن والت و�صن منت ع 150فـي و

كريرها13 ية بعد  ا يوت والدهون الن ة ال 1000ع

14
صع ( ر   و ) قمح   ة احل ع حن و

ـات( )ال�صر
1500

15
صع ( ر   و ) قمح   ة احل ع حن و

)املحالت(
100
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

نور (16 50 يدو ) 

اب17 ات امل ا�صة ب�صن منت رى  ة اأ 250اأن�ص

ت و�صن بدائل ال18 ع حن اأو  500حتمي�ض ال اأو 

19
و  واح احل ات  �صن منت

ــــات ( صر  (
1500

20
و  واح احل ات  �صن منت

ـــــالت (  (
150

عام21 حن ملح ال 500كرير و

ان22 ات االأل 1000�صن منت

ات الن�صا23 1000�صن الن�صا ومنت

اب ) الــي (24 ات امل 250�صن منت

اب ) ن�ص ا (25 ات امل 150�صن منت

اب ) يـــدو (26 ات امل 50�صن منت

نات النية27 الت التقليدية ورقائق املع 150�صن  االأ

28
ات اخلفـيفة مثل   �صن املنت

يال ( غ معد باخل ع دقيق الذر ) التور رقائق الذر و
250

الف29 �صمل املعمو و 250�صن احللويات العربية 

�ض30 ا 1000�صن رقائق ال

250�صن املتا31

ودر ( واملكث32 ف ) ال 1000�صن احللي امل

تاب امللحـ رقم  1 ( :   ال�صناعــــــات التحويليـــــــة
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

1000�صن ال�صكر33

ة واحللويات ال�صكرية34 وال او وال�صو 1000�صن الكا

150�صن احللوى العمانية35

36
صرائ املعكرونة  �صن املعكرونة و

لة ات الن�صوية املما والك�صك�صي واملنت
1000

ة37 و ة اأو غ امل و ائن املح�صو امل 200�صن الع

ا جاه38 ات واأ 150�صن وج

رى39 ات االأغذية االأ 1000�صن منت

ر (40 ات ) االي�ض  500�صن املثل

ية واحليوانية41 ا يوت والدهون الن 1000�صن ال

42
عم  ات ال ال�صات ومك�ص �صن 

ذائية وامل�صروبات ) ما الورد  الفانيال ( للمواد ال
500

هارات والتوابل43 ة ال ع 250حن و

1000�صن االأعالف احليوانية املح�صر44

45
�صن امل�صروبات غ الكحولية  

جاجات اأ فـي  رى املع اإنتا امليا املعدنية وامليا االأ
1000

ات الت46 5000�صن منت

250حت�ص وغ األياف املن�صوجات47

تاب امللحـ رقم  1 ( :   ال�صناعــــــات التحويليـــــــة
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

النايلون والديلون48 500غ وحت�ص اخليو ال�صناعية 

500ن�ص املن�صوجات49

هي املن�صوجات50 ام  250اإ

ية51 500يي�ض و�ص و االألياف الن�صي

52

صات واالأ�صناف املح�صو ف�صيل املفرو ق�ض و
يا�ض الو�صائد   ات  اأ لية مثل املال ية املن  واالأغ

يا�ض النوم للرحالت  ض  االأحلفة  الو�صائد  واأ املفار
رى صات االأ يا واأنوا ال

500

ف�صيل ال�صتائر53 75ق�ض و

54

صرعة وال�صاالت  ف�صيل اخليام واالأ ق�ض و
�صائ  ا واالالت وال ية ال�صيارات واالأ واأغ

ـــــات ( صر  (
1000

55

صرعة وال�صاالت  ف�صيل اخليام واالأ ق�ض و
�صائ  ا واالالت وال ية ال�صيارات واالأ واأغ

ــــالت (  (
75

ار56 ا ري اليدو وا 75الت

57
ة املالب�ض الرجالية العربية  ة وحيا يا ف�صيل و

ة املالب�ض الرجالية ( يا ف�صيل  الت   (
75

ة املالب�ض الرجالية غ العربية58 ة وحيا يا 75ف�صيل و

ة املالب�ض الن�صائية العربية وغ العربية59 يا 75ف�صيل و

صية60 ة املالب�ض الريا يا 75ف�صيل و

تاب امللحـ رقم  1 ( :   ال�صناعــــــات التحويليـــــــة
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

ة املالب�ض الع�صكرية61 يا 500ف�صيل و

رى62 فا االأ ف�صيل مالب�ض الرجا والن�صا واالأ 1000�صن و

ف�صيل الكمة العمانية63 100�صن و

ايات الن�صائية64 ة الع يا 75ف�صيل و

65
�صن حقائ االأمتعة 

صابهها  وال�صرو واالأعنة وحقائ اليد وما 
1000

66
�صن االأحذية 

) امل�صان (
1000

67
�صن االأحذية 

) املحالت (
50

ار (68 ض  ية متنوعة ) ور �ص ات  150�صن منت

69
اوي  ر ال يل وحت �ص واأ ا �صن 

وهرات وعل حت من اخل�ص  و�صناديق 
200

70
�صن من الفو ام الور الذ  �صن 

لي  واملناديل وور الوج و�صن ور الل والت
500

71
�صن الور املمو والور املقوى

 واالأوعية امل�صنوعة من الور والور املقوى
500

72
وية اأو مفرد  صن م ون  �صناديق   ر �صن عل 

و ( من الور اأو من الور املقوى ) غ 
500

73
رى  لي االأ �صن اأوعية الت

وانات ( ) عل حف امللفات  اأغلفة االأ�ص
500

تاب امللحـ رقم  1 ( :   ال�صناعــــــات التحويليـــــــة
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

74

ون (  قات ) الكر �صن الور املقوى متعدد ال
نا  دم فـي ال و امل�صت و�صن الور املقوى امل�ص

رى والت�صييد واالأعما االأ
500

رى من الور والور املقوى75 500�صن اأ�صناف اأ

76
ية  �صن احل�صو من املـواد الن�صي

ي نية لوق الن ات ال�صحية  �صدادات ق مثل  احلفا
500

77
ر والكرا�صات املدر�صية  �صن الدفا

رى الورقية ارية االأ ية واملدر�صية والت  واالأ�صناف املكت
500

78
لية  ض املن ات ورقية لالأغرا �صن منت

وا وال�صوا  ا واالأ مثل االأ
500

79
ينة  �صن ور ال

دران والتف�صيل  والور ال�صناعي وور ا
500

80
ارية  ر الت ومات اخلا�صة بال�صور والدفا اعة االأل

ارية امل�صور ل من النما الت وما اإىل 
500

81

اعة �صن ور الكتابة والر�صم وال
 والور ال�صفاف وامل�صقو والور امل�صم

رى اه لال�صتعما واالأنوا االأ  اأو الال�صق ا
500

اعــــــــة82 500ال

83

ة  دام االالت النا�ص اعة با�صت ال
رى  ية االأ واحلا�ص اال واالالت املكت

ات احلرارية ات ال�صور اأو النا�ص مثل  نا�ص
50

تاب امللحـ رقم  1 ( :   ال�صناعــــــات التحويليـــــــة
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

اعة الرقمية84 75ال

اعة85 ة اخلدمات املت�صلة بال 250اأن�ص

75ليد الكت وامل�صتندات86

اعة87 75هي واإعداد حروف ال

لة88 75ا�صتن�صا و�صائ االإعالم امل�ص

اه 89 75ا�صتن�صا برام احلا�ص اال ا

ات اأفران الكو90 500�صن منت

ية املكرر91 ات النف 1500�صن املنت

1500م�صافـي النف وم�صتقا92

93
�صن اأنوا الوقود ال�صائلة 

و�ص  الدي ( ين  الك ن ) ال
1500

1000�صن املـواد الكيميائية االأ�صا�صية94

ية95 و ات االأ 1000�صن االأ�صمد واملر

صكالها االأولية96 ي فـي اأ ي ا ال 1000�صن اللدائن وامل

97
يدات االفات  �صن م

رى راعية االأ ات الكيميائية ال واملنت
1000

98
لة   ات املما ال �صن الدهانات والورني�صات وال

اعة واملعاج امل�صتكية ار ال واأح
1000

تاب امللحـ رقم  1 ( :   ال�صناعــــــات التحويليـــــــة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

99
ي  فات  وم�صتح�صرات التن �صن ال�صابون واملن

ميل ور وم�صتح�صرات الت والتلمي  والع
1000

ور100 هي ال 250�صن و

رى 101 ات الكيميائية االأ 1000�صن املنت

ناعية102 1000�صن االألياف اال�ص

103
�صن املـواد ال�صيدالنية

ية ا ات الدوائية الكيميائية والن  واملنت
1000

104
ح  ديد االأ�ص ية  و ا ارات واالأنابي امل �صن االإ

ية واإعاد بنائها ا ارات امل اخلارجية لالإ
1000

ارات الهوائية امل�صتعملة105 ح اخلارجية لالإ دا االأ�ص 500ا�صت

رى106 ية االأ ا ات امل 1000�صن املنت

ات اللدائنية107 1000�صن املنت

108

ات من اللدائن مثل   �صن منت
يم  را ة  موا�ص و صر صرائح  �صفائح  اأ األوا  

مهــــا  ولوا
500

جاجية109 ات ال جا واملنت 1000�صن ال

رى 110 ية االأ ات املعدنية الالفل 1000�صن املنت

ات احلرارية111 1000�صن املنت

فلية االإن�صائية112 ات ال 1000�صن املنت

تاب امللحـ رقم  1 ( :   ال�صناعــــــات التحويليـــــــة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

1500�صن االأ�صمن بكافة اأنواع113

ف114 ور�صل واخل رى من ال ات االأ 1000�صن املنت

�ض115 1000�صن االأ�صمن وا وا

�ض116 1500�صن اأ�صناف من اخلر�صانة واالأ�صمن وا

ار117 �صكيل و�صقل االأح 1500ق و

1000�صن احلديد القاعد وال�صل118

ات الثمينة وغ احلديدية القاعدية119 1500�صن الفل

1500�ص احلديد وال�صل120

500�ص املعادن غ احلديدية121

122
�ص املعادن غ احلديدية مثل  

امة ال�صن ( امة ون�ص  ات  ن والنحا�ض ) منت االأملنيوم وال
1500

ات املعدنية االإن�صائية123 1500�صن املنت

124

ات املعدنية امل�صنوعة ي املنت ر �صن و
نا  دمة فـي ال ها وامل�صت ا ا فـي الوحد   من اأج

الت  والت�صييد مثل  النوافذ واالأبوا وال�صال وامل
ض احلداد ( لة ) ور ا ا معدنية  ص واأ

150

ض االأملنيوم125 150ور

انات واالأوعية من املعادن126 1500�صن ال�صهاري واخل

تاب امللحـ رقم  1 ( :   ال�صناعــــــات التحويليـــــــة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

127
ار   �صن مولدات ال

نة ية بامليا ال�صا ة املر با�صتثنا مراجل التدف
1500

ائر128 1500�صن االأ�صلحة والذ

129
�ض وال�ص والدلفنة   ر والك �صكيل املعادن بال

ميتالورجيا امل�صاحيق
1000

ة باالالت130 لي املعادن  املعا ة و 250معا

131
�صن اأدوات الق

 والعدد اليدوية واالأدوات املعدنية العامة
1000

يح132 50ن�ص املفا

لة133 ائر املما يات واالأ�صلحة والذ ن 250ال�صيوف وا

75�صن اخلناجر العمانية134

رى 135 ات املعادن امل�صكلة االأ 1500�صن منت

ونية136 1500�صن املكونات واللوحات االإلك

1500�صن احلوا�صي واملعدات امللحقة137

�صاالت138 1500�صن معدات اال

ية139 ونيات اال�صتهال 1500�صن االإلك

ار واملالحة والتحكم140 ت 1500�صن معدات القيا�ض واال

1500�صن ال�صاعات باأنواعها ) واليات حتديد التوقيتات (141

تاب امللحـ رقم  1 ( :   ال�صناعــــــات التحويليـــــــة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

142
�صن معدات الت�صعي

ية والعالجية  واملعدات الكهربائية ال
1500

وغرافـي143 �صرية ومعدات الت�صوير الفو 1500�صن االأدوات ال

�صرية144 ي�صية وال نا 1500�صن الو�صائ امل

145
ات واملولدات واملحوالت الكهربائية �صن املحر

ي الكهربا والتحكم فـيها و  واأجه 
1500

م146 اريات واملرا 1500�صن ال

�صرية147 ابالت االألياف ال 1500�صن 

148
�صن االأ�صال والكابالت الكهربائية

رى ونية االأ  واالإلك
1500

1500�صن اأجه االأ�صال149

صا الكهربائية150 1500�صن معدات االإ

لية151 1500�صن االأجه الكهربائية املن

رى152 1500�صن املعدات الكهربائية االأ

153
ات والتوربينات  با�صتثنا  �صن املحر

ائرات وال�صيارات والدراجات النارية ات ال ر
1500

اقة املوائ154 عمل ب 1500�صن معدات 

155
ات وال�صواغ �صن امل�ص

رى  وال�صناب وال�صمامات االأ
1500

تاب امللحـ رقم  1 ( :   ال�صناعــــــات التحويليـــــــة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

156
و�ض  �صن املحامل وال

ة وعنا�صر اأجه التع�صيق ونقل احلر
1500

1500�صن االأفران واأفران ال�صهر ومواقد اأفران ال�صهر157

1500�صن معدات الرف واملناولة158

159
ية �صن االالت واملعدات املكت

 ) با�صتثنا احلوا�صي واملعدات امللحقة بها (
1500

اقة160 عمل بال 1000�صن العدد اليدوية التي 

ض161 رى متعدد االأغرا 1500�صن االالت االأ

راعية واالت احلراجة162 1500�صن االالت ال

�صكيل املعادن والعدد االلية163 1500�صن االت 

�صتعمل فـي امليتالورجيا164 1500�صن االت 

ال املحاجر والت�صييد165 1500�صن االت لعمليات التعدين وا�صت

هي االأغذية وامل�صروبات والت166 1500�صن االت 

لود167 و�صات وا 1500�صن االت اإنتا املن�صوجات واملل

ا�صة168 ض  رى الأغرا 1500�صن االت اأ

ات169 ات املحر ات  1500�صن املر

تاب امللحـ رقم  1 ( :   ال�صناعــــــات التحويليـــــــة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

170

هي العربات ( ل ) اأعما  �صن الهيا
ور  ات املق ات  �صن املر ات املحر ات   للمر

ور ات ن�ص املق واملر
1500

ات171 ات املحر ات  ات املر ر واب و ا و 1500�صن اأج

1500بنا ال�صفن واملن�صات العائمة172

صة173 هة والريا 1500بنا قوار الن

رات ) جرارات ( وعربات ال�صك احلديدية174 1500�صن قا

وية والف�صائية واالالت املت�صلة بها175 ات ا 1500�صن املر

ات القتا الع�صكرية176 1500�صن مر

1500�صن الدراجات النارية177

ة178 1500�صن الدراجات العادية والكرا�صي املتحر

رى179 1500�صن معدات النقل االأ

ا180 1000�صن االأ

181
ا مثل  يد االأ ن

ية  ال�ض االأفر ال�ض العربية  امل  املرا  امل
75

وهرات واالأ�صناف املت�صلة182 1000�صن امل

تاب امللحـ رقم  1 ( :   ال�صناعــــــات التحويليـــــــة
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

وهرات املقلد واالأ�صناف املت�صلة183 1000�صن امل

1500�صن االالت املو�صيقية184

صة185 1500�صن اأدوات الريا

1500�صن االألعا واللع186

187
ية مات ال �صن االأدوات وامل�صتل
دم فـي عال االأ�صنان �صت  التي 

1500

رى 188 ات اأ 1500�صن منت

ات املعادن امل�صكلة189 250اإ�صال منت

100اإ�صال االالت190

�صرية191 ونية وال 75اإ�صال املعدات االإلك

75اإ�صال املعدات الكهربائية192

اريات193 صاحنات ال 75اإ�صال و�صيانة 

ات194 ات املحر ات  150اإ�صال معدات النقل با�صتثنا املر

رى195 150اإ�صال املعدات االأ

ي االالت واملعدات ال�صناعية196 150ر

تاب امللحـ رقم  1 ( :   ال�صناعــــــات التحويليـــــــة
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ييــ الهــوا ــار وت ــاز وال هربـا وال 4  امــدادات ال

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

يعها1 و اقة الكهربائية ونقلها و 1500وليد ال

كيي الهوا2 ار و 1000و�صيل الوقود ال

3
ية  ا ي اأنوا الوقود ال و

كة اأنابي رئي�صية ) املوا�ص ( ص ريق  عن 
500

4
ــــا   �صنـــ غـــا اال�صت�ص

ريق اأنابي رئي�صية ية عن  ا ي اأنوا الوقود ال و و
1000

يد مثال5 ها  للت ذائية وغ ض ال 150�صن الثل لالأغرا

5  امـدادات امليـا  واأن�سطــة ال�سـر ال�سحـي وادارة النفايـات ومعاجلتهــا

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

و�صيلها1 تها و 500مي امليا ومعا

1500حتلية امليا2
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

50نقل وبي ميا ال�صر3

500ال�صرف ال�صحي4

ر5 100جم النفايات غ اخل

ر6 500جم النفايات اخل

ر7 لفات ال�صناعية اخل ل�ض من امل 100الت

�صريفها8 ر و ة النفايات غ اخل 500معا

�صريفها9 ر و ة النفايات اخل 1000معا

جـــا املــــــواد10 1000ا�ص

11
ية ة النفايات واخلرد الفل هي ومعا

مواد اأولية دامها   واأ�صناف املعادن ال�صت
150

12
رى الإعاد دوران النفايات ة اأ اأن�ص

ية ) املعدنية (  واخلرد الفل
150

13
ية  ة النفايات واخلرد الالفل هي ومعا

مواد اأولية دامها  ) غ املعدنية ( واأ�صنافها ال�صت
150

رى14 دمات اإدار النفايات االأ ة و ة املعا 150اأن�ص

ة ال�صرف ال�صحي واإدار النفايات  تاب امللحـ رقم  1 ( :   اإمدادات امليا  واأن�ص
تها ومعا
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

6  الت�سييــــــــد

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

1

نا  مقاوالت ال
ات العاملية وما فـي حكمها (  ) ال�صر

ا ال�صكنية وغ ال�صكنية ( ات عامة للم ) اإن�صا
300

250الدرجة املمتا2

200الدرجة االأوىل3

150الدرجة الثانية4

100الدرجة الثالثة والرابعة5

ر وال�صك احلديدية6 500�صييد ال

7
ر مقاوالت اإن�صا ال

�صور واالأنفا ( �صمل ال�صوار وا  ( 
500

ارات واملراف8 500اإن�صا واإ�صال امل

500�صييد امل�صاري اخلا�صة باملناف9

رى10 �صاري الهند�صة املدنية االأ 500اأعما الت�صييد املتعلقة 

رى11 �ص�صة االأ ة الت�صييد املت 250اأن�ص

100الهدم12

100حت�ص املوق13

�صويتها14 صي و 100اأعما احلفر وردم االأرا

�صوية املوق15 ي و 100ن
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

ات الكهربائية16 ي 75ال

كيي الهوا17 ة و 75اأعما ال�صمكر والتدف

رى18 ات اإن�صائية اأ ي 75ر

ها19 ي �ص ا و ما امل 75اإ

لها عامل20 75اأج الرافعات التي ي�ص

لها عامل21 رى التي ي�ص 75اأج االت ومعدات الت�صييد االأ

ـات النارية ات املحركات والدرا ات  سـال املركـ ة  ا ارة اجلملة والت   7

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

يل معتمد (1 ديد ) و ات ا ات املحر ات  1500بي املر

ض (2 ديد ) معر ات ا ات املحر ات  250بي املر

ات امل�صتعملة3 ات املحر ات  150بي املر

4
رى ات االأ ات املحر ات  بي املر

ض والرافعات و�صيارات االإ�صعاف ( �صمل االأونا  ( 
1500

ات5 150اإ�صال و�صمكر ودهان املر

تاب امللح رقم  1 ( :   الت�صييــــــــد
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

ات6 100اإ�صال ميكاني املر

ات7 �صحيم املر 100ات غ�صيل و

ات8 ديد للمر يار ا 100بي ق ال

ات ) �صكرا ال�صيارات (9 يار امل�صتعملة للمر 100بي ق ال

ات10 ات املحر م املعدات الثقيلة  100بي ق غيار ولوا

واب11 ا و 150بي الدراجات النارية وما يت�صل بها من اأج

75�صيانة واإ�صال الدراجات النارية12

ملة ن ر�صم اأو عل اأ�صا�ض عقد13 ي با 150ال

ملة14 راعية واحليوانات احلية با 100ار املـواد اخلام ال

ملة للفوا واخل�صراوات15 ي با 150ال

ي�ض16 ان وال ات االأل ملة ملنت ي با 150ال

17
ملة  ي با ال

ية واحليوانية ا عام والدهون الن يوت ال ل
150

18
ملة  ي با ال

ات االأ�صما ة ومنت د واملثل جة وامل ا للحوم ال
150

19
ملة  ي با ال

او والتوابل وامللح لل�صكر وال�صا والقهو والكا
150

اب20 ات امل ملة للحلويات ومنت ي با 150ال

ا21 ائر والت ومنت ملة لل�ص ي با 1500ال

ـات  ات املحر ات  ـ ئـة  اإ�صـال املر ملـة والت ـار ا تاب امللح رقم  1 ( :   
والدراجـات الناريــة
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

22
ملة  ي با ال

ية والع�صائر وامليا املعدنية ا للم�صروبات ال
150

ملة ملواد غذائية متنوعة23 ي با 150ال

24
ا�صة  رى  ة اأ اأن�ص

ملة ي االأغذية وامل�صروبات والت با ب
1500

ملة25 و�صات واالأحذية با 150بي املن�صوجات واملل

ملة26 رى با لية االأ 150بي ال�صل املن

27
رفـية  بي احلوا�صي واملعدات ال
ملة يات با للحوا�صي وال

100

28
ونية  بي املعدات االإلك

ملة �صاالت وق غيارها با ومعدات اال
150

ملة29 راعية با م ال 150بي االالت واملعدات واللوا

ملة30 رى با 150بي االالت واملعدات االأ

31
ية  ا ة وال�صائلة وال بي اأنوا الوقود ال�صل

ملة ات با وما يت�صل بها من منت
150

ملة32 ات املعادن با ا 150بي املعادن ور

33
نا واملـواد االإن�صائية املعدنية بي مواد ال

ملة مها با ة ولوا ة والتدف ا  ومعدات ال�ص
250

150بي النفايات واخلرد 34

�ص�صة35 ملة غ املت 150ار ا

ـات  ات املحر ات  ـ ئـة  اإ�صـال املر ملـة والت ـار ا تاب امللح رقم  1 ( :   
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

36
�ص�صة  ئة فـي املتاجر غ املت ي بالت ال
عمة وامل�صروبات والت اأ�صا�صا ي االأ التي 

500

معيات التعاونية37 250ا

صابهها38 ية وما  3000االأ�صوا املر

قالة39 50الت ال

150الÈادات40

100التموينات41

�ص�صة42 ئة فـي املتاجر غ املت رى بالت ي االأ 1000اأنوا ال

ية43 ارية ا�صتهال 1500معات 

�ص�صة44 ئة فـي املتاجر املت 100بي االأغذية بالت

45
ا�صة  رى  ة اأ اأن�ص

�ص�صة ئة فـي املتاجر املت ي االأغذية بالت ب
1000

�ص�صة46 ئة فـي املتاجر املت 100بي امل�صروبات بالت

47
ئة  ي بالت ال

�ص�صة للم�صروبات الروحية فـي املتاجر املت
1500

�ص�صة48 ئة فـي املتاجر املت ات الت بالت 250بي منت

�ص�صة49 ئة فـي املتاجر املت 100بي وقود ال�صيارات بالت

ات50 300ات بي وقود املر

ـات  ات املحر ات  ـ ئـة  اإ�صـال املر ملـة والت ـار ا تاب امللح رقم  1 ( :   
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

250ويد ال�صفن بالوقود51

52

بي احلوا�صي 
يات   رفـية للحوا�صي  وال واملعدات ال

�ص�صة ئة فـي املتاجر املت �صاالت  بالت ومعدات اال
75

53
�صرية  ية وال بي املعدات ال�صو
�ص�صة ئة فـي املتاجر املت بالت

75

�ص�صة54 ئة فـي املتاجر املت 75بي املن�صوجات بالت

55
ال بي االأدوات املعدنية وال

�ص�صة ئة فـي املتاجر املت جا بالت  وال
75

56
نا  �ص�صة ملواد ال ئة فـي املتاجر املت ي بالت ال

ض ( ) معر
250

57
نا  �ص�صة ملواد ال ئة فـي املتاجر املت ي بالت ال

ل (  (
100

58

صيات واحلوائ  �صو االأر �ص و اد وال بي ال�ص
�ص�صة ئة فـي املحالت املت بالت

ض (  ) معر
250

59

صيات واحلوائ  �صو االأر �ص و اد وال بي ال�ص
�ص�صة ئة فـي املحالت املت بالت

ل (  ( 
100

60

لية  ئة لالأجه الكهربائية املن ي بالت ال
لية  ها من االأ�صناف املن صا وغ ا ومعدات االإ واالأ

�ص�صة  فـي املتاجر املت
ض ( ) معر

250

ـات  ات املحر ات  ـ ئـة  اإ�صـال املر ملـة والت ـار ا تاب امللح رقم  1 ( :   
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بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

61

لية  ئة لالأجه الكهربائية املن ي بالت ال
لية  ها من االأ�صناف املن صا وغ ا ومعدات االإ واالأ

�ص�صة  فـي املتاجر املت
ل (  (

100

62
ية بي الكت وال�صح واالأدوات املكت

�ص�صة ئة فـي املتاجر املت  بالت
50

63
يالت املو�صيقية  بي الت�ص

�ص�صة ئة فـي املتاجر املت يالت الفـيديو بالت �ص و
50

�ص�صة64 ئة فـي املتاجر املت صية بالت 50بي االأدوات الريا

�ص�صة65 ئة فـي املتاجر املت 75بي االألعا واللع بالت

66

لدية و�صات واالأحذية واالأ�صناف ا بي املل
�ص�صة  ئة فـي املتاجر املت  بالت

ض ( ) معر
250

67

لدية و�صات واالأحذية واالأ�صناف ا بي املل
�ص�صة  ئة فـي املتاجر املت  بالت

ل (  (
100

68
ية وم�صتح�صرات  ات ال�صيدالنية وال بي املنت

�ص�صة ئة فـي متاجر مت ينة بالت ميل واأدوات ال الت
100

69
رى ديد االأ �صائ ا بي ال

�ص�صة ئة فـي متاجر مت  بالت
75

70
ئة ي بالت ال

وهرات �ص�صة للذه وامل  فـي املتاجر املت
100

�ص�صة لل�صاعات باأنواعها71 ئة فـي املتاجر املت ي بالت 100ال

ـات  ات املحر ات  ـ ئـة  اإ�صـال املر ملـة والت ـار ا تاب امللح رقم  1 ( :   
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بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

72
ئة ي بالت ال

ها ما �ص�صة لالأنابي وم�صتل  فـي املتاجر املت
150

73
ئة  ي بالت ال

اقة ال�صم�صية �ص�صة الأجه ومعدات ال فـي املتاجر املت
150

74
�ص�صة ئة فـي املتاجر املت ي بالت ال

فا احلريق واالأمن وال�صالمة  الأدوات ومعدات اإ
150

75
ئة ي بالت ال

�ص�صة الأدوات ومواد حربية  فـي املتاجر املت
150

76
ئة  ي بالت ال

اب �ص�صة الالت ومعدات امل فـي املتاجر املت
150

ص امليا77 �ص�صة ملعدات  ئة فـي املتاجر املت ي بالت 150ال

78
ئة  ي بالت ال

ولية �ص�صة الأدوات ال�صناعات ال فـي املتاجر املت
250

79
ئة فـي املتاجر  ي بالت ال

�ص�صة حلاويات �صكنية متنقلة ) الكرفانات ( املت
150

80

�ص�صة  ئة فـي املتاجر املت ي بالت ال
نا والهند�صة املدنية  لالالت ومعدات الت�صييد وال

ية واملعدات الثقيلة و�صيانتها النف
250

81
�ص�صة  ئة فـي املتاجر املت ي بالت ال

ائرات ارات وال ائرات واأدوات ومعدات امل لل
250

ـات  ات املحر ات  ـ ئـة  اإ�صـال املر ملـة والت ـار ا تاب امللح رقم  1 ( :   
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قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

�ص�صة لالألعا النارية82 ئة فـي املتاجر املت ي بالت 250ال

83
ئة  ي بالت ال

�ص�صة الالت ومعدات امل�صان فـي املتاجر املت
250

ئة84 �صائ امل�صتعملة بالت 100بي ال

يار امل�صتعملة85 ئة لق ال ي بالت 100ال

86
بي االأغذية وامل�صروبات 

�صا واالأ�صوا ئة فـي االأ ات الت بالت ومنت
100

87
و�صات واالأحذية بي املن�صوجات واملل

�صا واالأ�صوا ئة فـي االأ  بالت
75

�صا واالأ�صوا88 ئة فـي االأ رى بالت 75بي ال�صل االأ

89
ئة  ي بالت ال

�ص�صة ملعدات واأجه املالحة فـي املتاجر املت
150

90
ئة  ي بالت ال

�ص�صة الأدوات ومعدات املوان فـي املتاجر املت
250

91
ريق بيوت ئة عن  ي بالت ال

ن ريق االإن ات ال�صرا اأو عن  ل نفـيذ   
100

92
رى ئة االأ ي بالت اأنوا ال
�صا واالأ�صوا ار املتاجر واالأ  

150

ـات  ات املحر ات  ـ ئـة  اإ�صـال املر ملـة والت ـار ا تاب امللح رقم  1 ( :   
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يـــــ 8  النقــــ والت

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

ا بال�صك احلديدية فـيما ب املدن1 500نقل الر

�صائ بال�صك احلديدية2 500نقل ال

ا فـي املدن وال�صواحي3 100النقل ال للر

ا4 رى للر 100اأنوا النقل ال االأ

واعيد ) النقل العام (5 ا املحدد  150النقل ال للر

�صائ6 100النقل ال لل

و االأنابي7 500النقل ب

و االأنابي8 ات ال�ص و يل و�صيانة  100�ص

ا9 حر وال�صاحلي للر 100النقل املائي ال

�صائ10 حر وال�صاحلي لل 250النقل املائي ال

ا11 لي للر 250النقل املائي الدا

�صائ12 لي لل 250النقل املائي الدا

ا13 و للر 500النقل ا
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بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

�صائ14 و لل 500النقل ا

ين15 100الت

ة اخلدمات املت�صلة بالنقل ال16 100اأن�ص

17

ريق  ر وامل�صاعد عل ال ة ا اأن�ص
لة ( ا فـيها �صح ونقل ال�صيارات العا  (

 ) االأفراد (
50

18

ريق  ر وامل�صاعد عل ال ة ا اأن�ص
لة (  ا فـيها �صح ونقل ال�صيارات العا  (

ات ( ) ال�صر
100

19
صحن ال�صل  ات  يل ) اإدار و�صيانة (  �ص

ات ال�صك احلديدية واحلافالت فـي 
500

ة اخلدمات املت�صلة بالنقل املائي20 250اأن�ص

و21 ة اخلدمات املت�صلة بالنقل ا 250اأن�ص

�صائ22 100مناولة ال

رى23 ة دعم النقل االأ 250اأن�ص

يد24 ة ال 100اأن�ص

يد اخلا�صة25 ات نقل ال صر ة  100اأن�ص

يـــــن تاب امللح رقم  1 ( : 8  النقــــل والت
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يــة ا دمـــات ال 9  اأن�سطــة القامــة وا

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

عـــــات الفنــــــاد واملنت

وم1 عات �ص  3000فناد ومنت

وم2 م�ض  1500فند 

وم3 1000فند اأرب 

وم4 ال  500فند 

متان5 250فند 

مة واحد6 150فند 

صة و) الفندقية (7 150ال�صقق املفرو

ا8 100بيوت ال�ص

احات9 150ال�صاليهات واال�ص

150اأج وحدات اقت�صام الوق10

100بيوت ال�صيافة11

ية12 ا 100الن ال

100الن اخل�صرا13

ة االإقامة الق�ص املدى14 ا�صة باأن�ص رى  ة اأ 100اأن�ص
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بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

15
تيح مكانا  فـيهية التي  هات ال يمات واملتن ن امل اأما

ورات تيح مكانا للمق هات التي  لل�صيارات واملتن
100

ات (16 ال ة وال ل رى) بيوت ال 100مرافق االإقامة االأ

عمة املتنقلة17 دمات االأ اعم و ة امل 100اأن�ص

اعم عاملية و�صياحية18 500م

ة اأوىل19 اعم ف 250م

انية20 ة  اعم ف 150م

الثة21 ة  اعم ف 100م

ات ال�صريعة22 100الت الوج

ر (23 ة ) االي�ض  و 50الت ال

حرية24 والت ال صو االأ�صما واملاأ 100الت 

ي (25 صو اللحوم ) امل�صا 50الت 

50بي الذر26

عام اأ�صا�صا27 ات ال قدم وج 50املقاهي التي 

قدم م�صروبات اأ�صا�صا28 50املقاهي التي 

29
ا�صة  رى  ة اأ اأن�ص

عمة املتنقلة دمات االأ اعم و ة امل باأن�ص
100

ذائيــــة ــة االإقامـــة واخلدمــــات ال تاب امللح رقم  1 ( :   اأن�ص
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قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

150مقه عاملي30

ات31 عام فـي املنا�ص ات ال 150قد وج

رى32 عام االأ دمات ال ة  150اأن�ص

صة (33 وين واإعا عام )  هي ال ات  150صر

قد امل�صروبات34 ة  50اأن�ص

50املقاهي35

صي�صة ) االأرجيلة (36 قد  4000مقه 

ارات37 1500ال

10  املعلومـــات والت�ســـالت

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

50ن�صر الكت1

الت والدوريات2 250ن�صر ال�صح وامل

الت الدورية العلمية واالأدبية والتقنية3 100ن�صر امل

4
ها  ن�صر ال�صح وغ

ن ( ية ) االإن كة املعلوما عل ال�ص
150

ذائيــــة ــة االإقامـــة واخلدمــــات ال تاب امللح رقم  1 ( :   اأن�ص
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قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

رى5 ة الن�صر االأ 150اأن�ص

ض6 وغرافـية والنقو 100ن�صر ال�صور الفو

100ن�صر النما واملل�صقات7

يات8 150ن�صر ال

يونية9 ام التلف ة اإنتا االأفالم والفـيديو وال 250اأن�ص

10
ة ما بعد االإنتا اأن�ص

يونية ام التلف  الأفالم ال�صينما والفـيديو وال
100

11
ي  و ة  اأن�ص

يونية ام التلف االأفالم ال�صينمائية والفـيديو وال
150

ض االأفالم ال�صينمائية12 ة عر 300اأن�ص

ية واملو�صيق13 يالت ال�صو ة ن�صر الت�ص 100اأن�ص

ية14 اعة ال�صو 250االإ

يونية15 اعة التلف ة واالإ ة ال 150اأن�ص

16
ية كة املعلوما ريق ال�ص يو عن  ال التلف

ن (  ) االإن
150

�صاالت ال�صلكية17 ة اال 250اأن�ص

�صاالت الال�صلكية18 ة اال 250اأن�ص

كات19 100�صيانة ال�ص

�صــــــاالت تاب امللح رقم ) 1 ( : 10  املعلومــــات واال
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

لية20 �صاالت ال�صا ة اال 100اأن�ص

رى21 �صاالت االأ ة اال 100اأن�ص

ة احلا�صوبية22 ة ال 75اأن�ص

23
ة اخل اال�صت�صارية احلا�صوبية  اأن�ص

واإدار املرافق احلا�صوبية
75

رى24 كنولوجيا املعلومات واحلا�صو االأ دمات  ة  100اأن�ص

25
يانات وا�صت�صافة املواق  هي ال

ة كة وما يت�صل بذل من اأن�ص عل ال�ص
100

كة26 150بوابات ال�ص

ا27 االت االأن ة و 250اأن�ص

رى28 دمات املعلومات االأ ة  150اأن�ص

11 الأن�سطــة املاليــة واأن�سطـة التاأمــ

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

رى1 ة املالية االأ 250اأنوا الو�صا

ارية2 نو الت 1500ال

�صــــــاالت تاب امللح رقم  1 ( : 10  املعلومــــات واال
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

�ص�صة3 نو املت 1000ال

ات القاب�صة4 ة ال�صر 200اأن�ص

ة ا�صتثمار االأموا واالأورا املالية ) اأ�صهم و�صندات (5 150اأن�ص

200التاأج املا6

رى7 ض االأ صكا منح القرو 100اأ

8
رى   ة اخلدمات املالية االأ اأن�ص

صات التقاعدية  ويل التاأم واملعا با�صتثنا 
100

200اإدار االأ�صوا املالية9

10
ة املتعلقة  ة الو�صا اأن�ص

بعقود االأورا املالية وال�صل االأ�صا�صية
200

ة اخلدمات املالية11 رى امل�صاعد الأن�ص ة االأ 200االأن�ص

صرار12 ر واالأ ا 100قييم امل

ال و�صما�صر التاأم13 ة و 150اأن�ص

14
رى  ة اأ اأن�ص

صات التقاعدية ويل املعا م�صاعد للتاأم و
150

ة اإدار االأموا15 150اأن�ص

200التاأم عل احليا16

الف التاأم عل احليا17 200التاأم  ب

150اإعاد التاأم18

ــة التاأمـــ ـــة املاليـــة واأن�ص تاب امللح رقم  1 ( : 11 االأن�ص
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12  الأن�سطــة العقاريـــة

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

ة اأو املوؤجر1 ة العقارية فـي املمتلكات اململو 100االأن�ص

2
ة العقارية عل اأ�صا�ض ر�صوم اأو عقود  االأن�ص

ثم املمتلكات ( ة العقارات   ) و�صا
100

13  الأن�سطـة املهنيـة والعلميـة والتقنيـة

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

ة القانونية1 100االأن�ص

يق العام2 100مكت التو

3
ر  ة م�ص الدفا ية واأن�ص ة املحا�ص االأن�ص

ية ومراجعة احل�صابات  واال�صت�صارات ال�صري
100

ا االإدار4 ة اخل اال�صت�صارية فـي  100اأن�ص

5
ة املعمارية والهند�صية   االأن�ص

واخلدمات اال�صت�صارية الفنية املت�صلة بها
200

200مكا اال�صت�صارات الهند�صية املعمارية واملدنية6

100مكا اال�صت�صارات الهند�صية املعمارية7
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

100مكا اال�صت�صارات الهند�صية املدنية8

200مكا الهند�صة املعمارية واملدنية9

10
املكا الهند�صية والتقنية املتعلقة 

مي فرو الهند�صة �ص�صية  ة الت باالأن�ص
200

يعية11 ر ال �صميم املنا ي و ة  100اأن�ص

ارات والتحليالت التقنية12 ت 100اال

13
ي  ري وير الت ح والت ال

يعية والهند�صة ا العلوم ال فـي 
100

14
ي  ري وير الت ح والت ال

ا العلوم االجتماعية واالإن�صانية فـي 
100

100االإعــالن15

االت الدعاية واالإعالن16 150موؤ�ص�صات وو

العات الراأ17 100اأبحا ال�صو وا�صت

�ص�صة18 ة الت�صميم املت 100اأن�ص

ة الت�صوير19 100اأن�ص

رى 20 ة املهنية والعلمية والتقنية االأ 100االأن�ص

رية21 ي ة ال 100االأن�ص

ة املهنية والعلمية والتقنية تاب امللح رقم  1 ( : 13  االأن�ص
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دمــات الدعــم دمــات الداريــة و 14  اأن�سطـة ا

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

ات1 ات املحر ات  100اأج املر

صية2 فـيهية والريا 50اأج ال�صل ال

صرائ واأقرا�ض الفـيديو3 50اأج 

رى4 لية االأ �صية واملن 50اأج ال�صل ال�ص

رى وال�صل احلقيقية5 100اأج االالت واملعدات االأ

ل (6 و ) بدون م�ص 300اأج معدات النقل ا

250اأج عدد واالت ومعدات التعدين وحقو النف7

8
ييم واحلاويات واملن�صات اأج الكرفانات و�صيارات الت

 ) بدون �صائق (
300

يل9 االت الت�ص ة و 100اأن�ص

يل املوؤق10 االت الت�ص ة و 100اأن�ص

رى11 100قد موارد ب�صرية اأ

االت ال�صفر12 ة و 100اأن�ص

والت ال�صياحية13 لي ا ة م�ص 50اأن�ص

ة املت�صلة بها14 رى واالأن�ص 100دمات احل االأ
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

ي15 100مكا التن�صيق ال

ة االأمن اخلا�صة16 100اأن�ص

م االأمن17 دمات ن ة  100اأن�ص

ة متكاملة لدعم املرافق18 100اأن�ص

ا19 ي العام للم 100التن

رى20 ي ال�صناعي االأ ا والتن ي امل ن ة  100اأن�ص

ميل املواق21 دمة و�صيانة و ة املتعلقة ب 100االأن�ص

ة اخلدمات االإدارية املتكاملة للمكا22 100اأن�ص

23
ائق  �صوير امل�صتندات وحت�ص الو

�ص�صة للمكا ة الدعم املت ها من اأن�ص وغ
50

ة مرا الندا24 50اأن�ص

ارية25 ض الت رات واملعار يم املوؤ 250ن

االت حت�صيل املدفوعات ومكا االئتمان26 ة و 100اأن�ص

ة27 لي والتع ة الت 100اأن�ص

لي ) حل�صا ال (28 ة والت ة التع 100اأن�ص

رى لالأعما 29 دمات الدعم االأ ة  75اأن�ص

دمـــات الدعـــم ــة اخلدمــــات االإداريـــة و تاب امللح رقم  1 ( : 14  اأن�ص
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امــي تماعــي الل سمــان ال ـــا  ال 15 الدارة العامــة والد

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية  تة الت م الال

ة العامة لالإدار العامة1 100االأن�ص

2

قد الرعاية ال�صحية والتعليم  ة  يم اأن�ص ن
ها من اخلدمات االجتماعية   واخلدمات الثقافـية وغ

فـيما عدا ال�صمان االجتماعي
100

3
�صي االأعما ة  يم اأن�ص ن

ها  وامل�صاهمة فـي حت�ص عمليا
50

ة الدفا4 100اأن�ص

ام العام وال�صالمة5 ة الن 100اأن�ص

ـــــــا  16  التعليـــــم   ا

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

ل االبتدائي والتعليم االبتدائي1 150التعليم ق

150التعليم الثانو العام ) الدبلوم العام (2

150التعليم الثانو الفني واملهني3

250التعليم العا4
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

فـي5 صة وال ا الريا 150التعليم فـي 

150التعليم الثقافـي6

عليم املو�صيق7 100معاهد 

رى 8 150اأنوا التعليم االأ

ة دعم التعليم9 100اأن�ص

تماعيـــة دمـــة ال سحــة الن�ســان وا 17  اأن�سطــة 

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

ة امل�صت�صفـيات1 300اأن�ص

ية وعيادات االأ�صنان2 ة العيادات ال 100اأن�ص

ا �صحة االإن�صان3 رى فـي  ة االأ 100االأن�ص

قد الرعاية التمري�صية م االإقامة4 100مرافق 

5
ة الرعاية م االإقامة فـي املوؤ�ص�صات اخلا�صة  اأن�ص

ل العقلي وال�صحة النف�صية واالإدمان بالت
100

تاب امللح رقم  1 ( : 16  التعليـــــم ) اخلـــــــا�ض (

-98-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

6
قد الرعاية م االإقامة  ة  اأن�ص

و االإعاقة ا�ض  ص ار ال�صن واالأ  لك
100

رى م االإقامة7 ة الرعاية االأ 100اأن�ص

8
ة العمل االجتماعي بدون االإقامة  اأن�ص
و االإعاقة ا�ض  ص ار ال�صن واالأ  لك

100

رى بدون االإقامة 9 ة العمل االجتماعي االأ 100اأن�ص

ـيـــه والت�سليـــــة 18  الفنــون وال

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

فـي1 ة ال ة االإبداعية والفنون واأن�ص 100االأن�ص

ات2 ات واملحفو ة املكت 100اأن�ص

ية3 ا التاري يل املواق وامل �ص ة املتاح و 100اأن�ص

صية4 يل املرافق الريا 100�ص

ما االأج�صام5 �صمل مرا  دنية  100مرا اللياقة ال

ــة �صحــــة االإن�صـــان واخلدمــــة االجتماعيـــــة تاب امللح رقم  1 ( : 17  اأن�ص
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

صية6 يم الفعاليات الريا 100ن

صية7 يل املرافق الريا ا�صة بت�ص رى  ة اأ 100اأن�ص

صية8 ة النواد الريا 100اأن�ص

رى9 صية االأ ة الريا 100االأن�ص

ة مدن الت�صلية ومدن االألعا10 150اأن�ص

رى 11 فـي االأ ة الت�صلية وال 100اأن�ص

ــرى دمـــات الأ 19  اأن�سطـــة ا

وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

رفـية للحا�صو1 50اإ�صال اأجه احلا�صو واملعدات ال

�صاالت2 50اإ�صال معدات اال

ية3 ونية اال�صتهال 50اإ�صال االأجه االإلك

لية ومعدات احلدائق4 لية واملعدات املن 50اإ�صال االأجه املن

فـيـــــ والت�صليـــــــة تاب امللح رقم  1 ( : 18  الفنـــون وال
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وعــــــا الر�ســــــم
قيمة الر�سم ال�سنو 

بالريـا العمانـي 
ارية تة الت م الال

لدية5 ات ا 50اإ�صال االأحذية واملنت

لية6 صات املن ا واملفرو 50اإ�صال االأ

رى7 لية االأ �صية واملن 50اإ�صال ال�صل ال�ص

اف (8 يفها ) ا ن ات الفرا و 75غ�صيل املن�صوجات ومنت

رى9 ميل االأ 75�صفـي ال�صعر واأنوا الت

�صفـي ال�صعر واحلالقة للرجا10 50ق�ض و

ميل للن�صا11 50�صفـي ال�صعر واأنوا الت

فا12 �صفـي ال�صعر واحلالقة لالأ 50ق�ض و

رى 13 �صية االأ ة اخلدمات ال�ص 100اأن�ص

14
ا�صة رى  ة اأ اأن�ص

رى  �صية االأ ة اخلدمات ال�ص  باأن�ص
100

ار ( 15 امل�صــا  واحلمام ال 250االأندية ال�صحية ) 

( ع�صريـــن باملائــة من اأ�صــل الر�صـــــم امل�صتحق  ـــة )20 * حت�صـ اخلدمة التف�صيلية بن�ص
ة اأال يقــل ر�صم اخلدمة التف�صيليـة عــن )50(  صري م�صافــــا اإىل قيمــة ر�صــم اخلدمــة  

م�صـــ رياال عمانـيــا . 

ــــرى ــــة اخلدمـــــات االأ تاب امللح رقم  1 ( : 19  اأن�ص
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امللحــ رقـــم  2 ( 
لديــة  دمــــات ال  ر�ســـو ا

نـون الت�سليـة يـة ورواد مراكـ  ل الفنـاد واملطاعـم العامليـة وال�سيا علـ ن

قيمـة الر�ســموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

1

ال ورواد الفناد وال�صقق الفندقية ن
يمات  ن امل ا واأما صة وبيوت ال�ص  وال�صقق املفرو

تيح مكانا لل�صيارات  فـيهية التي  هات ال واملتن
اعم  رى وامل ورات ومرافق االإقامة االأ واملق
لة  اعم امل�ص واملقاهي العاملية وال�صياحية وامل

لدية  �صني ال بالدرجة املمتا واالأوىل ح�ص 
) با�صتثنا الدبلوما�صي ( 

) 5(

يعات واخلدمات  من قيمة امل
ا فـيها ر�صوم اخلدمة

2
فـي واالألعا  رواد مرا و�صاالت الت�صلية وال

ودور ال�صينما وامل�صار واحلفالت الفنية واملتاح
) 10(

ــر  من قيمة التذا

امللحــ رقـــم ) 3 ( 
لديـــة �سالــــ ال الر�ســـو 

بــــ  1  ر�ســـو ال

وعــــــا الر�ســــــم

قيمــــة الر�ســــم
 بالريـــا العمانـي

تقطيــبــــ

ــــو  اأبقـــــار 1 36  ع

47  قعــــدان  جمــــا2

1  1  اأغنـــــام  ماعــــ3
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2  ر�سـو نقــ اللحــو مـ امل�سلــ املركــ 
لديـة الـ ال�سـو املركـ ب�ساللـة بوا�سطـة �سيــارات ال

وعــــــا الر�ســــــم
قيمــــة الر�ســــم

بالريـــا العمانـي

االإبــــــل1
   1

عن الراأ�ض الواحد

االأبقــــــار2
   1

عن الراأ�ض الواحد

االأغنـــــام واملاعـــــ3
500 بي�صة 

عن الراأ�ض الواحد

امللحــ رقـــم  4 ( 
ـــة يوانـــات ال�سا ر�ســو ايـــوا واعا�ســــة ا

قيمــة الر�ســموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

1
ة اإيوا االإبل واالأبقار واخليو ال�صائ

رى واأ
  15 

ل راأ�ض يوميا عن 

اإيوا ال�صاأن واملاع2
  5 

ل راأ�ض يوميا عن 
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امللحــ رقـــم  5 ( 
نــــا يـــ� ال ر�ســو ترا

قيمــة الر�ســموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

1
التدقيق عل اخلرائ لل�صكن اخلا�ض

ان �صكنيتان (  لكل م مرب ) بحد اأق�ص وحد
100 بي�صة

2
ا اال�صتثمارية  التدقيق عل اخلرائ للم
لكل م مرب ) اأ من وحد �صكنيت (

200 بي�صة 

3
ائد  امل�صاحة ال

ا ح للم ابق ال�ص ( ب عل )50

5 لكل م2 
وابق ا متعدد ال للم

 ) اال�صتثمارية ( 
 1 لكل م2

للفلل اخلا�صة وبحد اأق�ص 
ان �صكنيتان وحد

4
ابق ال�صردا ياد م�صاحة 

ائد صي للم املرب ال ابق االأر  عن م�صاحة ال
1

5
ابق ال�صردا  ال�صما لال�صتعما ال�صكني ب

ا الفلل فق لكل م مرب
1

6
عديل فـي اخلرائ امل�صد عليها  اإجرا 

) ال�صكني (
 10

7
عديل فـي اخلرائ امل�صد عليها  اإجرا 

دامات ( ) باقي اال�صت
20

8
ي�ض بنا ر ديد  اإ�صدار و

ى ملد عام (  (
 20
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

قيمــة الر�ســموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

9
ي�ض بنا ر ديد  اإ�صدار و

رى ملد عام ( ) �ص
10

ى ( 10 نا )  ي�ض ال 10اإ�صدار بد فاقد ل

رى ( 11 نا ) �ص ي�ض ال 10اإ�صدار بد فاقد ل

12
صافـية  الت�صديق عل الن�ص االإ

ل ورقة من اخلرائ  رائ عن  لل
 1

نا13 ي�ض ال ر 10عديل اال�صم فـي 

ى14 ي�ض ( بنا  ر ل )  يل  �ص 25ر�صم اإعاد 

15
اإ�صدار التقارير اخلا�صة 

ل �صنة باملكا اال�صت�صارية عن 
 5

ابق16 نا ) �صكني ( لكل  10�صريح ال�صرو فـي ال

ابق17 نا ) ا�صتثمار ( لكل  25 �صريح ال�صرو فـي ال

10الفتة مقاو18

ن لكل م192 �صميم امل 15 الفتة بنا م �صور 

20
دمات الكهربا وامليا  و�صيل  صهاد 

ار لكل عداد وامل
 5

21

نا ما ال صهاد اإ انعة   صهاد عدم 
ا ال�صكنية الفردية اخلا�صة ( ) امل

يد عل وحد �صكنيت  التي ال 
10

22
نا  ما ال صهاد اإ انعة   صهاد عدم 

دامات ( ) باقي اال�صت
30

نــــا يـــ�ض ال را تاب امللح رقم  5 ( : ر�صــوم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

قيمــة الر�ســموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

25�صريح حفر23

�صريح حفر24 15ديد 

25
ن �صريح هدم م

ا ال�صكنية لكل وحد ( ) للم
10

26
ن  �صريح هدم م

دامات لكل وحد (  ) باقي اال�صت
 30

5�صريح هدم �صور27

28

ياد م�صاحة ملحق اخلدمات 
نا  ( امل�صر بال ( اإىل )30 اأ من )20
ض لكل م2 عة االأر ( من م�صاحة ق اأو )15

5

ــ مــ ملــ القطعــة را اعــة امل�ستنــدات وا ت�سويــر وط

29A4100 بي�صة

30A3200 بي�صة

31A2500 بي�صة

32A1800 بي�صة

33A0 1

700 بي�صةاعة رقمية من معاملة مكتملة34

نــــا يـــ�ض ال را تاب امللح رقم  5 ( : ر�صــوم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

قيمــة الر�ســموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

يـمــــات العمـــــــا  ت�ساريـــ 

1000الدرجة العاملية 35

300الدرجة املمتا 36

250الدرجة االأوىل 37

200الدرجة الثانية38

150الدرجة الثالثة39

100الدرجة الرابعة40

41
هات الفنية ات املقدمة من ا ل يل ال �ص

 ) املوافقات الفنية (
5

وميـة  هـات ا ـ الرقميـة لل را اأ  ا

42
خريطة رقمية 

ر وا ال م( من اأ ر لكل )100  لل
 600

43
خريطة رقمية 

ا لكل )1000( موق  حتتو عل عنونة امل
 150

ن44 ا لكل )1000( م صح امل و ة رقمية  150 ري

ـا  ـ الرقميـة للقطـا ا را   ا

45
خريطة رقمية 

ر وا ال م( من اأ ر لكل )100  لل
 1200

نــــا يـــ�ض ال را تاب امللح رقم  5 ( : ر�صــوم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

قيمــة الر�ســموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

46
خريطة رقمية 

ا لكل )1000( موق  حتتو عل عنونة امل
 300

ن47 ا لكل )1000( م صح امل و ة رقمية  300 ري

حفـــــر ال�صــــوار 48

و فـي  )3 لكل م 

ال�صهر( 
صهر االأوىل ة االأ الثال

و فـي  ) 6 لكل م 

ال�صهر (
صهر ة اأ ال  اأ من 

و فـي  ) 6 لكل م 

ال�صهر ( 
�صة حفر ديد ر

) 10 من قيمة الر�صم 

االأ�صلي (

نا49 ي�ض ال را 30ي ا�صت�صار معتمد بعد �صدور 

ل50 15�صريح ق ج

ل51 �صريح ق ج 5ديد 

صهر52 ا ملد  ارجي للم ال  ي  �صريح   10  ل 

53
�صي معامالت مقاو اإعاد 

 اأو مكت ا�صت�صار هند�صي بعد االإيقاف 
20

نــــا يـــ�ض ال را تاب امللح رقم  5 ( : ر�صــوم 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

امللحــ رقـــم  6 ( 

ســراوات والفواكـــه يـــة لل  ر�ســـو الأ�ســوا املرك

وعــــــا الر�ســــــم
قيمــة الر�ســــم 

بالريـــا العمانـي

1
صر ا اد م صاحنة ا�صت و  د

نان فاأ (  )حمولتها 10 اأ
صحنة 10 لكل 

2
صر  ا اد غ م صاحنة ا�صت و  د

نان فاأ ( )حمولتها 10 اأ
صحنة 15 لكل 

3
صر ا اد م صاحنة ا�صت و  د

نان (  نان اإىل اأقل من 10 اأ  ) حمولتها من 5 اأ
5

4
صر ا اد غ م صاحنة ا�صت و  د

نان ( نان اإىل اأقل من 10 اأ  ) حمولتها من 5 اأ
10

5
صر ا اد م صاحنة ا�صت و  د

نان (  ) حمولتها اأقل من 5 اأ
1

6
صر ا اد غ م صاحنة ا�صت و  د

نان (  ) حمولتها اأقل من 5 اأ
5

ات املحلية7 و ال�صاحنات املحملة باملنت 1د

�صراوات وفوا بال�صو8 ة  ع 10فر واإعاد 

الف مواد غذائية بال�صو9 15صهاد اإ

�صدير10 15صهاد اإعاد 

10صهاد اإفرا عن ماد غذائية11

5 للفح�ض الواحدفح�ض عينة اأغذية وارد ع املنافذ12
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امللحــ رقـــم  7 ( 
سعـــة للر�ســـو ا الفــات الوقـو باملواقــ العامـــة ا ر�ســو و

وعــــــا الر�ســــــم
قيمــة الر�ســم 

بالريـــا العمانـي

25ح مواق عامة1

قة2 صهريا لكل موق�صريح مواق العدادات لكل من  10

صامل جمي املواق (3 10�صريح مواق العدادات ) 

صعة للر�صوم4 100 بي�صة لكل �صاعةالوقوف باملواق العامة اخلا

صعة للر�صوم5 الفة الوقوف باملواق اخلا

 5

فـي حالة عدم �صداد الر�صوم 

اأو انتها وق احل

ا�ض6 �صريح وقوف  10اإ�صدار 

7
�صريح الوقوف  نقل 

رى قة اأ قة اإىل من رى اأو من من ة الأ من مر
1

�صريح وقوف بد فاقد8 را  1ا�صت
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

امللحــ رقـــم  8 (

ــــــرى  ر�ســـــو اأ

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

ار1 الت�صديق عل عقود االإي
( من اإجما القيمة  5(

ارية ال�صنوية االإي

2

ية ي�ض موق اخلدمة الذا ر  
ارد واحللويات  نة وال  للم�صروبات ال�صا

ات الوقود  ائر اخلفـيفة فـي  الت وال�ص واالأ
ا اخلا�صة واالأ�صوا وامل

15 �صنويا

3

ية  ي�ض موق اخلدمة الذا ر
الت  ارد واحللويات واالأ نة وال للم�صروبات ال�صا

صي احلكومية  ائر اخلفـيفة فـي االأرا وال�ص
صي العامة واالأرا

 25

ي�ض بلد ( �صنويا ر  (

 120

هربا عامة ( �صنويا  (

4
ية  ي�ض االت اخلدمة الذا ر

رى  ات االأ نو واملوؤ�ص�صات وال�صر لل

50 �صنويا 

 500

هربا عامة ( �صنويا  (

5

ات اخلا�صة  �صة ال�صحية ل�صيارات ال�صر الر
�صويق  ذائية اأو نقل و بنقل امليا اأو بي املـواد ال
االأ�صما اأو نقل الدواجن احلية اأو احليوانات 

ل �صيارات نقل ميا  اأو النفايات ) ي�صتثن من 
ة الأفراد عماني ( ال�صر اململو

50 �صنويا

5لوائح العنونة ) املن امل�صتقل (6

ار (7 2 لوائح العنونة ) ال�صقة اأو املحل الت

ات 8 ة لل�صر بة بالن�ص ي�ض لنقل ال صاحنة ر ل  10 عن 

ة لالأفراد 9 بة بالن�ص ي�ض لنقل ال صاحنة ر ل   5 يوميا عن 
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

قيمــة الر�ســـموعــــــاء الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

ل موق 10 لة اأمام املنا عن  ي�ض اإقامة م 30ر

11
ار ن  لة اأمام م ي�ض اإقامة م ر

ارية  ض الت ل لالأغرا �صكني م�صت ار �صكني 
30 لكل موق �صنويا

ار اأو نقل 12 صافة ن�صا  10ي  اإ

ن 13 150 ملر واحد م�صم م

14
ض حكومية ال اأر ا�صت

ل م مرب  اعم واملقاهي عن   اأمام امل

 1 للم املرب 

) �صنويا (

ن العامة15 ية باالأما روي ي عينات  صهريا�صريح لتو  100

ار م�صر املرو16 1000اإي

�صر املرو17 300عمل بروفة 

فـيهي18 لدية ال ر ال ار امل�صر الرئي�صي  200اإي

19
عمل بروفة

فـيهي لدية ال ر ال  بامل�صر الرئي�صي 
50

فـيهي20 لدية ال ر ال ار امل�صر الدائر  250اإي

21
عمل بروفة 

فـيهي لدية ال ر ال بامل�صر الدائر 
100

22
ح  ار م�صر ال اإي

فـيهي لدية ال ر ال
100

23
عمل بروفة

فـيهي لدية ال ر ال ح  �صر ال  
50

ــــــرى تاب امللح رقم  8 ( : ر�صـــــوم اأ
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

قيمــة الر�ســـموعــــــاء الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

24
يم موؤق  ي�ض اإقامة  ر
يمات ف�صل اخلري (  (

يم ل  10 عن 
يمت  يمة اأو   مكون من 

ل  اد عل  وما 
يمة ل  5 عن 

25
ي�ض اإقامة ن�صا موؤق ر

ال مو�صم اخلري (  ( 
100

لدية ي ال�سركات لدى ال   ت�س

100الدرجة العاملية واملمتا 26

50الدرجة االأوىل واملكا اال�صت�صارية27

40الدرجة الثانية28

20الدرجة الثالثة والرابعة29

لدية   30 لفات فـي مرادم ال ل�ض من امل الت

 1
نان   للحمولة االأقل من 5 اأ

 2
نان   للحمولة االأ من 5 اأ

ار31 صف ميا امل

3 �سعة 500 جالون
5 �سعة 1000 جالون

7٫5 �سعة 2000 جالون
10 �سعة 4500 جالون
15 �سعة 5000 جالون

ل  اد عل  ما 
صافـية 2٫5 لكل 500 جالون اإ

ــــــرى تاب امللح رقم  8 ( : ر�صـــــوم اأ
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

دمــــات التـــي تتقاطـــ مـــ الطـــــر ا

32
و اخلدمات  ال املنافذ ملد  ا�صت
اه 100 · صار مفرد  ا حت 

250

33
و اخلدمات  ال املنافذ ملد  ا�صت
اه 200 · صار مفرد  ا حت 

350

34
و اخلدمات  ال املنافذ ملد   ا�صت
اه 300 · صار مفرد  ا حت 

500

35
و اخلدمات ال املنافذ ملد  ا�صت
اه 400  فاأ صار مفرد  ا  حت 

750

36
و اخلدمات  ال املنافذ ملد  ا�صت

دو 100 · صار م حت 
500

37
و اخلدمات ال املنافذ ملد  ا�صت

دو 200 · صار م  حت 
750

38
و اخلدمات ال املنافذ ملد  ا�صت

دو 300 · صار م  حت 
1000

39
و اخلدمات ال املنافذ ملد   ا�صت

دو 400  فاأ صار م  حت 
1500

40
صار  و اخلدمات حت  ال املنافذ ملد  ا�صت

ا 100 · ة م�صارات اأو اأ لكل ا ال  
750

41
صار  و اخلدمات حت  ال املنافذ ملد  ا�صت

ا 200 · ة م�صارات اأو اأ لكل ا ال  
1000

42
صار  و اخلدمات حت  ال املنافذ ملد  ا�صت

ا 300 · ة م�صارات اأو اأ لكل ا ال  
1500

ــــــرى تاب امللح رقم  8 ( : ر�صـــــوم اأ
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

43
صار  و اخلدمات حت  ال املنافذ ملد  ا�صت

ا 400  فاأ ة م�صارات اأو اأ لكل ا ال  
2500

دمة44 25 �صريح م�صار 

دمة45 �صريح م�صار  15ديد 

قيلة46 25 �صريح نقل حمولة 

قيلة47 �صريح نقل حمولة  15ديد 

ار ومواق48 ل و 25 �صريح مدا

ار ومواق49 ل و �صريح مدا 15ديد 

25 �صريح ن�صح ميا50

�صريح ن�صح ميا51 15ديد 

ي 52 روي 50ح�صور �صح 

5صهاد دفن ) للوافدين (53

رى 54 معة واالأيام االأ صهريا�صريح بي ب�صو ا   10

ات فـي احلدائق العامة 55 وي عن املنت وعياال  500  اأ�ص

56

ة  اإقامة فعاليات بوا�ص

لدية ل مواق ال ا اخلا�ض دا ات الق صر

ية ( ل الفعاليات اخل  ) ي�صتثن من 

2 لكل م2 

ــــال اأيـــام العـــمل

3 لكل م2 

ات ــــال االإجــــا

ــــــرى تاب امللح رقم  8 ( : ر�صـــــوم اأ
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ا÷ريدة الر�سمية العدد )1228(

قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

57
ض ف�صا �صي�ض اأر

�صييد ن املراد  وار امل  حكومية ب
50 بي�صة لكل م2

�صا والعربات املوؤقتة 58 صهريا �صريح لالأ  20

الت االأ�صوا59 التنا عن 

) 100(

ل  ارية و من القيمة االإي
وير  نة  بعد موافقة 

ل واال�صتثمار الد

ر60 صرار حواد ال قييم اأ عا اإدارية عند  اأ
) 10(

صرار  من قيمة االأ
وبحد اأدن 20  

61

ال بد فاقد  
ار  اإي�صا   ي�ض بلد  عقد اإي ر  (

ما بنا   صهاد اإ دمات   و�صيل  صهاد 
نا ( ي�ض ملحق ال ر

5

62
ي عينات  �صريح لتو

ارية ية فـي املرا الت روي
25

ار63 30 نقل مو للوافدين اإىل امل

ي الفتة اإعالنية64 ر ل  دئي عل  5التدقيق امل

ا�صة 65 ض  صادية عل اأر صهريالوحة اإر   10

66
�صاريح موؤقتة 

لتقد ال�صي�صة فـي املقاهي والفناد واخليام 
صهريا  500 

67
ي�ض بنا ر ل  يل  �ص

لي ( ي  ئي   ي ج صافة    ) اإ
10

ــــــرى تاب امللح رقم  8 ( : ر�صـــــوم اأ
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قيمــة الر�ســـموعــــــا الر�ســــــم
 بالريـــا العمانـي

دئي عل اخلرائ68 يل معامالت للتدقيق امل 30�ص

69
ض اإقامة اخليام الأغرا

صي العامة  رفـيهية عل االأرا ارية ودعائية و  
 500 بي�صة 

لكل م2 يوميا

70
ا احلفالت اإل

لدية   املقامة عل م�صار ال

ارية  ( من القيمة االإي 10(

ل  ا احلفلة ق فـي حالة اإل
اري احلفلة للمر  صهر من 

ة ت�صاع الن�ص االأوىل و
ا للمر   فـي حالة االإل

) الثانية وبحد اأق�ص )50

لدية 71 موعد احل مل�صار ال 250 ي

ض 72 �صوية اأر 15�صريح 

73
ر  لفات حواد ال ي  ن

قيلة وعما  وفـ معدات  ل  ت التي 
ل �صاعة عمل 100 عن 

نا74 ي�ض ال را يل املكا اال�صت�صارية باإدار  100�ص

75
صي املذبوحة بامل�صل  ر للموا ي الفح�ض ال

ـــات فقـــ لل�صر
ل راأ�ض 1 عن 

صي املحلية76 و �صيارات بي املوا صاحنةد ل  1 يوميا عن 

ديد  بد فاقد77 اقة �صحية جديد   2ب

78
وغرافـي يو والفو الت�صوير التلف

 فـي احلدائق العامة 
50 يوميا

ــــــرى تاب امللح رقم  8 ( : ر�صـــــوم اأ
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امللحــ رقـــم  9 ( 

الر�ســـو علـــ العالنــــات

قيمــــة الر�ســـــم وعــــــا الر�ســــــم
بالريا العمانــي

صي العامة1 ي الفتة اإعالنية عل االأرا 250ر

صي اخلا�صة2 ي الفتة اإعالنية عل االأرا 100ر

ا اخلا�صة3 ي الفتة اإعالنية عل امل 250ر

ل م42 ض عامة عن  ي�ض اإعالن عل اأر 100ر

ا�صة لكل وج5 ض  ي�ض اإعالن عل اأر ر
75 لكل م2 

ل اد عل  وما 
صهريا  3 

6
ا اخلا�صة ح وواجهات امل ي�ض اإعالن عل اأ�ص ر

ارية ( ي اأو عالمة  ) ملنت اأجن
1000 �صنويا

7
ا اخلا�صة ح وواجهات امل ي�ض اإعالن عل اأ�ص ر

ارية ( ي اأو عالمة  لي لي   ) ملنت 
250 �صنويا

8
ي مل�صق اإعال 

ا وواجهتها ح امل بالالفتات االإعالنية عل اأ�ص
50

9

ا�صة   ض  اأر
الفتة اإعالنية عل اأعمد االإنار

ارية ( معات الت ) مواق ال�صيارات بامل

150 لكل م2 

ل اد عل  وما 
صهريا  3 

10
ض عامة   اأر

الفتة اإعالنية عل اأعمد االإنار

100 لكل م2

ل اد عل   وما 
صهريا   5 

لكل عمود اإنار
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قيمــــة الر�ســـــم وعــــــا الر�ســــــم
بالريا العمانــي

ض عامة11 �صم عل اأر صكل  صهريااالإعالن عل   150

رف االأو12 ا�صة لل ض  �صم عل اأر صكل  صهريااالإعالن عل   50

50الت�صديق عل املن�صورات الدعائية لكل 1000 ورقة13

14
ر دور ال�صينما ومرا فنون الت�صلية  ذا اعة 

�صميم ية لكل  وي فـي واحلفالت والكوبونات ال وال
5

نات  العالنات عل ال�سيارات وال�سا
ارية فـيفة  اململوكة لل�سركات واملوؤ�س�سات الت ارية  ا الت الت ا وا

15
ار اال�صم الت

ارية اأو ال�صعار عل االأبوا  م العالمة الت
5 �صنويا

50 �صنويااالإعالن عل اأحد جوان ال�صاحنة16

17
مل�صق اإعال 

امل ج�صم ال�صاحنة  �ص �صيار بالكامل عل 
100

نات العالنات عل ال�سيارات وال�سا
ارية قيلة  اململوكة لل�سركات واملوؤ�س�سات الت ارية  ال الت الت ا  وا

18
ار  اال�صم الت

ارية اأو ال�صعار عل االأبوا م العالمة الت
5 �صنويا

100االإعالن عل اأحد جوان ال�صاحنة19

20
مل�صق اإعال

امل ج�صم ال�صاحنة  �ص �صيار بالكامل  عل 
150

�صي حافلة اإعالنية متنقلة21 ي�ض  1500ر

22
ة وقود  الفتة اإعالنية ملح

عة ل حدود الق صكل بر دا عل 
150

تاب امللحـ رقـم  9 (  : الر�صـــوم علـــ االإعالنــــات
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قيمــــة الر�ســـــم وعــــــا الر�ســــــم
بالريا العمانــي

23
ة وقود  الفتة اإعالنية ملح

عة ار حدود الق صكل بر  عل 
250

24

ارية عل واجهة املحل الفتة 
ار والن�صا وال�صعار  حتتو عل اال�صم الت

ارية اأو العالمة الت

 12٫5

يد  لالفتة التي ال 
م�صاحتها عل 5 م2
ل  اد عل  وما 

يح�صل
ل م2  2٫5 عل 

25

ية للمحل ارية جان الفتة 
ار والن�صا وال�صعار حتتو عل اال�صم الت

ل م2 ارية عن   اأو العالمة الت
5

ارية فـي حدود م262 ة بدون الفتة  صعار ال�صر
 25

ل 250 اد عل  وما 

صادية عل ال�صوار العامة27 100لوحة اإر

28

االإعالن عل الدراجة النارية 
ات ( ل و�صيل ال ) ي�صمح فق لدراجات 

) للمنت املحلي (
15

29

االإعالن عل الدراجة النارية
ات ( ل و�صيل ال  ) ي�صمح فق لدراجات 

ي ( ) املنت االأجن
25

30
يالت فـي�صات والتن ية للت روي الفتة موؤقتة 

ة اأو املنت ( صعار ال�صر  ) بدون 
صهريا  50

ض عامة31 ارية عل اأر ي�ض بر لالأ�صما الت 500 ملر واحدر

تاب امللحـ رقـم  9 (  : الر�صـــوم علـــ االإعالنــــات
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قيمــــة الر�ســـــم وعــــــا الر�ســــــم
بالريا العمانــي

ا�صة32 ض  ارية عل اأر ي�ض بر لالأ�صما الت 250 ملر واحدر

و33 صكل بوابة د 2500 �صنوياالفتة اإعالنية عل 

صهريااالإعالن عل ج�صور امل�صا لكل وج34  5000

امل (35 100 �صنويااالإعالن عل �صيارات االأجر ) 

ئي (36 50 �صنويااالإعالن عل �صيارات االأجر ) ج

اد37 صهريااالإعالن عل من  500

حد اأق�ص38 وع  ة ملد اأ�ص صادية موؤقتة ملنا�ص 15الفتة اإر

39
اإعالن متحر موؤق 

حد اأق�ص وع  عل موق عام ملد اأ�ص
250

40
اإعالن متحر موؤق

حد اأق�ص وع  ا�صة ملد اأ�ص ض   عل اأر
125

ا دور ال�صينما41 ض االأفالم عل م 50 �صنويالوحة اإعالنية لعر

ض حكومية42 صهرياالفتة اإعالنية ) علم ( عل اأر  50

43

الفتة اإعالنية ) علم (  
ن  ح امل ن عل �ص ) عل واجهة املحل  واجهة م

ا�صة ( ض   اأر
25 �صنويا

44
ة ار ل�صر صعار اأو ا�صم  صافة  اإ

ارية للمحل لكل م2 دمة عل الالفتة الت  اأو 
12٫5 �صنويا

45

دمة عل مواق  وي عن منت اأو  االإعالن املوؤق لل
صعة للر�صوم للموق الواحد ال�صيارات اخلا

) ي�صمل اللوحات االإعالنية املوجود عل املن�صة (
صهريا  150

تاب امللحـ رقـم  9 (  : الر�صـــوم علـــ االإعالنــــات
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قيمــــة الر�ســـــم وعــــــا الر�ســــــم
بالريا العمانــي

46

دمة باملواق  وي عن منت اأو  االإعالن املوؤق لل
ن العامة صعة للر�صوم اأو باالأما العامة غ اخلا

 للموقــــ الواحــــد
) ي�صمل اللوحات االإعالنية املوجود عل املن�صة (

صهريا  100

ارية47 معات الت ل امل ض �صيار دا صهرياعر  25

48
ارية ض �صيار اأمام املحالت الت عر

صي اخلا�صة  عل االأرا
صهريا  50

49

لة عل واجهة املحالت م
ار وال�صعار   ) حتتو عل اال�صم الت

ارية ( اأو العالمة الت

12٫5 لكل م2 

ل  اد عل  وما 
يح�صل 2٫5
ل م2  عن 

50
ن  ح م ار عل �ص ي�ض الفتة ا�صم  ر

ار ها الت ة االإعالن ن�صا ة �صاح ار�ض ب ال�صر ال 
1000 �صنويا

51
ن ح اأو واجهة م ار عل �ص ا�صم 
ار ها الت ة ن�صا ار�ض فـي ال�صر  

10 لكل م2 �صنويا

52
جاجية  مل�صقات اإعالنية ملنت عل الواجهات ال

ن والنوافذ واالأبوا ) 3 م2 فاأقل ( للم
60 �صنويا

53
ن  جاجية للم مل�صقات اإعالنية ملنت عل الواجهات ال

لي ( اأ من 3 م2 والنوافذ واالأبوا ) منت 
250 �صنويا

54
ن  جاجية للم مل�صقات اإعالنية ملنت عل الواجهات ال

ي ( اأ من 3 م2 والنوافذ واالأبوا ) منت اأجن
1000 �صنويا

55
االإعالن ال�صم مقاو امل�صرو

وق امل�صرو ابتة   عل معد 
100 ملر واحد

ض عامة56 يعي عل اأر ر  دام من صهريااالإعالن با�صت  25

ا�صة57 ض  يعي عل اأر ر  دام من صهريااالإعالن با�صت  15

تاب امللحـ رقـم  9 (  : الر�صـــوم علـــ االإعالنــــات
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قيمــــة الر�ســـــم وعــــــا الر�ســــــم
بالريا العمانــي

58
ار عل  ي اأو لالإي ي الفتة اإعالنية لل ر ي�ض  ر
ار اأو ال�صعار ( ن ) حتتو عل اال�صم الت واجهة امل

صهريا 5 لكل م2 

59
ار االإعالن عن منت اأو ا�صم 

ض عامة الت اأو الكرا�صي عل اأر  عل امل
 60

ر�صي لة   ل م عن 

60
ار  االإعالن عن منت اأو ا�صم 

ا�صة ض  الت اأو الكرا�صي عل اأر عل امل
 30

ر�صي لة   ل م عن 

61
ارية ض �صيار اأمام املحالت الت عر

صعة لر�صوم العدادات صي احلكومية اخلا صهريا عل االأرا  150

62
ارية  ض �صيار اأمام املحالت الت عر

صعة لر�صوم العدادات صي احلكومية غ اخلا عل االأرا
صهريا  100

صي احلكومية63 نا باالأرا 2٫5 لكل م2 �صنويااالإعالن عل �صور ال

صي اخلا�صة64 نا باالأرا 1٫5 لكل م2 �صنويااالإعالن عل �صور ال

ا65 صا عل واجهة املحالت اأو امل ص مواد اإ صهرياو 500 بي�صة 

66
ان   ا�صم اأو �صور ملنت ب

ارية ) م2( فق ل الالفتة الت دا

20 لكل 1 م2 �صنويا 

ل 200  اد عل  وما 
ي   اخللي للمنت املحلي

ي  750 للمنت االأجن

ة ونية املت العالنات بوا�سطة ال�سا�سات الل

ونية اإعالنية عل واجهة املحل67 الفتة اإلك

60 لكل  م2 �صنويا 

ل اد عل  وما 
ي  1000 للمنت االأجن

 250 

ي للمنت املحلي  اخللي

68
ا�صة  ض  ونية اإعالنية عل اأر الفتة اإلك

ن ح م ن  �ص  واجهة م
75 لكل م2 �صنويا

ض عامة69 ونية اإعالنية عل اأر 200 لكل م2 �صنوياالفتة اإلك

تاب امللحـ رقـم  9 (  : الر�صـــوم علـــ االإعالنــــات
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امللحــ رقـــم  10 (
ـــرات ت  ر�ســـو الفحـــ� بامل

قيمــــة الر�ســـــم وعــــــا الر�ســــــم
بالريا العمانــي

يــة روبيولو التحاليــــ املي

يو�ض1 16با�صيلي�ض �ص

يا القولونية ) الكوليفورم (2 كت 21ال

وال (3 ية ) االأ  ائ يا ال كت 21ال

ا4 و و يا االنت 10بكت

5

ذائية ويت�صمن الك�ص  تل املـواد ال الفح�ض امليكروبي مل

�ض اريو�ض   و يا  و�صتافـيليو كت عن العدد الكلي لل

مائر واأعفان وال 0157  و وال  واإ  و�صاملونيال  واإ 

35

6

ها  ويت�صمن الك�ص  ا الفح�ض امليكروبي لالأ�صما ومنت

�ض اريو�ض   و يا  و�صتافـيليو  كت عن العدد الكلي لل

وال 0157 و�صاملونيال  واإ 

37

7

ها   ا تل حلوم الدجا ومنت الفح�ض امليكروبي مل

يا  و�صتافـيليو  كت ويت�صمن الك�ص عن العدد الكلي لل

وال 0157 �ض اريو�ض  و�صاملونيال  واإ  و

30

8

ان ويت�صمن الك�ص  ات االأل الفح�ض امليكروبي ملنت

يا  كت يا القولونية  ال كت يا  ال كت عن العدد الكلي لل

�ض اإيريو�ض و�صاملونيال و مائر واأعفان  �صتفـيلو ية   ائ ال

30
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قيمــــة الر�ســـــم وعــــــا الر�ســــــم
بالريا العمانــي

9

و ويت�صمن الك�ص  ات احل الفح�ض امليكروبي ملنت
�ض  و يو�ض  و�صاملونيال  و�صتافـيليو عن با�صيلي �ص

مائر واأعفان وال  و اإيريو�ض  واإ 
35

10
الفح�ض امليكروبي لع�صائر الفوا ويت�صمن الك�ص الكلي 

مائر واأعفان وليفورم  و يا   كت عن العدد الكلي لل
25

11

ة  والكراميل   الفح�ض امليكروبي للحلويات  وال�صكوال
ان  والع�صل  ويت�صمن الك�ص عن العدد  واملك�صرات  والل

�ض اإريو�ض  �صاملونيال   و يا  �صتافـيلو كت الكلي لل
مائر واأعفان وال  و واالإ 

35

12

ا ويت�صمن الك�ص  ي�ض ومنت الفح�ض امليكروبي لل
�ض اإريو�ض  �صاملونيال   و يا  �صتافـيلو كت عن العدد الكلي لل

مائر واأعفان وال  و واالإ 
35

13
الفح�ض امليكروبي لعينات الهوا ويت�صمن الك�ص 

مائر واأعفان يا  و كت عن العدد الكلي لل
20

14
الفح�ض امليكروبي مليا ال�صر ويت�صمن الك�ص 

يا القولونية ) الكوليفورم ( كت ية وال ائ يا ال كت عن ال
12

15

اأ ويت�صمن الك�ص  الفح�ض امليكروبي مليا ال�صر املع
يا القولونية   كت ية وال ائ يا ال كت عن ال

ا ونو و�صيدومونا�ض اأري
18

16
ة ويت�صمن الك�ص  ار املعا الفح�ض امليكروبي مليا امل

يا القولونية كت ية  وال ائ يا ال كت عن ال
18

�ض اإيريو�ض17 و 21�صتافـيلو 

ـــرات ت تاب امللحــ رقـــم  10 ( : ر�صـــوم الفحـــ�ض بامل
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بالريا العمانــي

16�صاملونيال18

وية19 يا عند )22( درجة م كت 10العدد الكلي لل

وية20 يا عند )37( درجة م كت 10العدد الكلي لل

يكيا21 يو بارهيموال 10وفاي

16مائر واأعفان22

ا23 ونو 10�صيدو مونا�ض اأري

وال 240157 20اإ 

يلوبك25 ام 20موفـيل 

يا26 17لي�صت

16برو�صيال27

رى28 صة اأ ر يا  16اأ بكت

رى29 صة اأ ر يا غ  10اأ بكت

لو�صتيديا30 13�صلفر ريديو�صن 

وب�ض31 13�صلفر ريديو�صن ان

اعم32 35التقييم امليكروبي للم

ها33 ا ار فـي اللحوم والدواجن ومنت �ض الت 50الك�ص عن ال

و املعقمة )250( مل34 2الع

و املعقمة )500( مل35 4الع
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يــة يــة لالأ يميا التحاليـــ ال

يائي36 5الفح�ض الفـي

وبة37 ة الر 5ن�ص

ة ال�صيقان38 5ن�ص

ة الرماد39 5ن�ص

ة40 ة املـواد ال�صل 5ن�ص

ل�ض املائي41 10امل�صت

ة فـي املـــا42 10املــواد غ الذائ

ة الرماد غ الذائ فـي احلم�ض43 10ن�ص

5رقم احلم�ض44

صة45 ة احلمو 5ن�ص

ي46 5حم�ض ال�صت

5حم�ض االأ�صكورب47

وي48 �صي بن 5حم�ض هيدرو

5حم�ض �صوربي49

ربون اأمايد50 و دا  5اي

ولوين51 �صي  اليتد هيدرو 5بيو
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ة الكافـي52 20ن�ص

15الكال�صيوم53

�صيد الكال�صيوم54 10برو

ة الدهن اخلام55 10ن�ص

�صيد الكربون56 10ا اأ

5الكثافة57

15اإن ديا�صتي58

20ن�ص املحليات ال�صناعية59

10ال�صكارين60

يم61 ار 10ا�ص

5اأ�صو�صفام62

5�صلفانو اأمايد63

ة امللح64 5ن�ص

ة يوديد الكال�صيوم65 5ن�ص

5يوديد ال�صوديوم66

ا�صيوم برومايد67 ة بو 10ن�ص

10رقم الت�ص68

20عري االأنوا69
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20لوروفـينيكو70

20�صايكل71

يائي72 5الفح�ض الفـي

73

يوت والدهون ) يت�صمن رقم احلم�ض  حتليل ال

ض الدهنية وال�صابون  صة واالأحما ة احلمو ون�ص

ورقم الت�ص واملـواد غ القابلة للت�ص ورقم اليود 

ار  ت يوت املعدنية وا ومعامل االنك�صار والك�ص عن ال

�صايد ( و ن وقيمة ال ري�ض والت

50

74
يوت والدهون حتليل ال

ير صحوم اخلن صافة اإىل الك�ص عن   باالإ
80

75

ة املـواد  وبة ون�ص ة الر و ) يت�صمن ن�ص حتليل احل

ة االألياف  ة الرماد ون�ص صة ون�ص ة احلمو ة ون�ص ال�صل

�صيد الكال�صيوم  و ة الدهن اخلام وب و ون�ص اخلام وال

ويوديد ال�صوديوم ويوديد الكال�صيوم والكال�صيوم 

ومات ( لوريد ال�صوديوم وال ة  ون�ص

50

76

حتليل الع�صائر وامل�صروبات غ الكحولية 

وبة  ة الر صة ون�ص ة احلمو ) يت�صمن ن�ص

ة والكافـي  ة واالألوان واملـواد احلاف ة املـواد ال�صل ون�ص

�صيد الكربون واملحليات ال�صناعية ( ا اأ �ض و وبر

50

77
صة  ة احلمو ة الدهن ون�ص ان ) يت�صمن ن�ص حتليل االأل

ة ( ة املـواد ال�صل ة امللح والرماد ون�ص و ون�ص ة ال ون�ص
40
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78

حتليل ال�صكريات والع�صل

تو و والفر لو صة وا ة احلمو ) يت�صمن ن�ص

 واأ�صكرو واإن الديا�صتي ومعامل االنك�صار

وبة ( ة الر ة الرماد ون�ص  ون�ص

40

10توى الدهن79

15توى الدهن م اله�صم ) هيدرول�ص�ض (80

ض الدهنية ) مثيل اإ�ص (81 20االأحما

15املـواد غ القابلة للت�ص82

10توى االألياف83

ة االألوان ال�صناعية84 20ن�ص

�صر اأ�ض85 5اللون االأ

5اأ�صفر غرو ال�صم�ض86

ين87 ار 5ار

ا88 ر ال 5االأ

5بريك�ض89

ني90 5اللون ال

ين91 5ارمو
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ة اللون االأحمر92 5ن�ص

5يونول االأ�صفر93

5بن�صو 4 اأر ) لون (94

5اللون االأحمر 2 جي95

�صر 3 ) ف د �صي (96 5اللون االأ

ارم97 5اإندوجو

15الكادميوم فـي االأغذية98

15الر�صا�ض فـي االأغذية99

15النحا�ض فـي االأغذية100

15الكوبل فـي االأغذية101

15احلديد فـي االأغذية102

ني فـي االأغذية103 15املن

دينوم فـي االأغذية104 15املوني

15الفانيديوم فـي االأغذية105

ن فـي االأغذية106 15ال

15الكروم فـي االأغذية107
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ق فـي االأغذية108 ئ 20ال

20الق�صدير فـي االأغذية109

15النيكل فـي االأغذية110

ذائية111 ق والق�صدير فـي املـواد ال ئ 35ال

ذائية112 ادميوم  ر�صا�ض فـي املـواد ال ق   45ئ

113
ني   ق  حديد  من ئ روم   وبل   ادميوم  نحا�ض  

ذائية ن فـي املـواد ال دينوم  فانيديوم   موني
120

ذائية114 ن فـي املـواد ال 40نحا�ض  حديد  

ر من املعادن الثقيلة فـي االأغذية115 15اأ عن�صر ا

ذائية116 5هي العينة ال

ل العينة117 5ن

فـيد (118 ميد )  فـي بالت 5الت

�صي ميثيل فارفاريل119 10هيدرو

ة120 5ال�صوائ غ الذائ

5توى اليود121

10رقم اليود122

ير123 ير وم�صتقات اخلن صحوم اخلن 30الك�ص عن 
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يوت املعدنية124 5الك�ص عن ال

125
ال�صكريات االأحادية وال�صكريات الثنائية

لة فـي االأغذية ت  وال�صكريات امل
20

�صيد126 و 5قيمة ال

5االأ�ض االأيدروجيني127

5الف�صفور128

ا�صيوم129 5بو

و130 ة ال 10ن�ص

ة131 20املـواد احلاف

ري�ض (132 ار  ت ن ) ا 5الت

5معامل االنك�صار133

134

حتاليل التوابل وامللح وال�صا والقهو

ل�ض  صة واالأ�ض االأيدروجيني وامل�صت ة احلمو ت�صمن ن�ص  (

ة والرماد غ الذائ فـي احلم�ض  املائي واملـواد غ الذائ

ذائية  ة ال�صيقان والك�ص عن االألوان ال والكافـي ون�ص

ة االألياف ( ة الرماد ون�ص ون�ص

40

30امليالم135

30الفـيتامينات136
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�صد137 20م�صادات االأ

138G.C  دام جها 15توى الكحو با�صت

ريقة الكثافة139 5توى الكحو ب

رى140 40اأ مواد غذائية اأ

ذائية141 يدات فـي املـواد ال قيات امل 45الك�ص عن مت

142
قيات الهرمونات الك�ص عن مت

ذائية  وامل�صادات احليوية فـي املـواد ال
45

رية143 30الك�ص عن ال�صموم الف

ذائية144 ات الكيميائية فـي املـواد ال 40الك�ص عن امللو

يعية145 20ن�ص املنكهات ال�صناعية اأو ال

يعية146 5اأ منكهة �صناعية اأو 

رى147 20اأ م�صافات غذائية اأ

�ض148 ا 10الك�ص عن ال�صوالن فـي ال

ها149 ا ان ومنت 10الك�ص عن الفورمالدهايد فـي االأل

رى150 10اأ عنا�صر اأ
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يئيـة يـة للعينــات ال يميا التحاليـ ال

ية فـي امليا151 ربونات االأليفا 15الهيدرو

152
ية ربونات االأليفا الهيدرو

ائنات حية  هوا بة  روا�ص بحرية    فـي ال
40

ية فـي امليا153 ربونات االأروما 15الهيدرو

154
ية  ربونات االأروما الهيدرو

ائنات حية  هوا بة  روا�ص بحرية   فـي ال
40

155

رية متعدد احللقات  ربونات الع الهيدرو
ربونات  ار 610 اإ بي اأ ( والهيدرو ت ريقة اال ور بـ )  واملذ

رية ات الع مو املر املف�صولة وغ املف�صولة و
ائنات حية  هوا بة  روا�ص بحرية    فـي ال

70

ال فـي امليا156 ين  اإ ولوين  اإيثيل بن ين   20بن

ية157 يدات الكارباما 40امل

158
الك�ص الو�صفـي 

ياف الكتلي للميا ا وامل وجرافـيا ال روما ها  ب
40

159
ياف  ا وامل وجرافـيا ال روما ها  الك�ص الو�صفـي ب

ائنات حية  هوا بة  روا�ص بحرية   الكتلي فـي ال
40

ل�ض الع�صو160 يوت وال�صحوم  امل�صت 10ال

يدات الكلورونية الع�صوية161 60امل

يدات الف�صفورية الع�صوية162 60امل

نائي الفـينيل163 ات عديد الكلور  40مر
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164
نائي الفـينيل  ات عديد الكلور  مر

لور ( 40متمثلة فـي 1254 ) اأرو

165
نائي الفـينيل ات عديد الكلور  م�صتقات مر

لور ( 40 متمثلة فـي 1260 ) اأرو

رية فـي امليا166 ات عديد احللقات الع 30املر

167
رية ات عديد احللقات الع املر

ائنات حية  هوا بة  روا�ص بحرية   40 فـي ال

رويدات168 و يدات ال 40م

اريا169 ه  يدات امل 30امل

ية الكلية170 ربونات النف 30الهيدرو

اير فـي امليا171 ية املت ات النف 35املر

يدات172 30الك�ص عن املــاد الفعالة فـي امل

ني�صيوم173 6الكال�صيوم وامل

م احلماأ174 5ح

ة175 5الروا�ص ال�صل

2الرقم االأيدروجيني176

5العوالق177

يدات178 45حتليل امل

179

تاديكان   تاديكان  االأو ية ) اله ربونات االأليفا الهيدرو
ية املف�صولة  C14 – C االأليفا ات من  الفـيتان ( ومر
بة   ية فـي ال ات واالأليفا مو املر وغ املف�صولة و

ائنات حية  هوا روا�ص بحرية  

70
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يــة للميــا يميا التحاليــ ال

قي180 ة الكلور املت 5ن�ص

�ص181 15االحتيا الكيميائي لالأ

182 SAR ) 10 ) معد امت�صا�ض ال�صوديوم

183 ORP ) صد املحتملة� 5 ) احلد من االأ

ن�صيوم  ال�صوديوم  الع�صر الكلي184 10الكال�صيوم  امل

185   IC  دام جها 15 حتليل الكانتيونات با�صت

) �صتة عنا�صر (186  IC دام جها 15 حتليل االنيونات با�صت

5الرقم االأيدروجيني  القلوية  التو�صيل الكهربائي187

�ص188 10االحتيا احليو لالأ

5امللوحة189

صة190 5احلمو

5االأمونيا191

اريوم192 7ال

25الÈوميد193

5التو�صيل الكهربائي194

�ص الذائ195 5االأ
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5ال�صيليكون196

ن�صيوم197 5ال�ص

15ال�صيانيد198

5ال�صوديوم199

200P  ثل SR 5 الفو�صفـي 

5الفلوريد201

5القلوية الكلية202

5الكÈيتات203

10الكÈيتيد204

5الكلوريدات205

5اللون206

10العكارة207

5املاغن�صيوم208

209CaCo 3  ثل 10 الع�صر الكلي 

ة الكلية210 15املـواد الذائ

10املـواد العالقة الكلية211

لدها212 وج  10ني

وج الكلي213 15الني
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ات214 5الن

ي215 5الن

10الف�صفور الكلي216

�صد217 وج املوؤ 10الني

10رني218

10االنتيمون219

10�صيلينيوم220

10بورون221

10ادميوم222

10روم223

224Cr + 6 15الكروم

10وبل225

10نحا�ض226

ق227 15ئ

10حديد228

10ر�صا�ض229

ني230 10من
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يديوم231 10مول

10نيكل232

10ف�صة233

15ق�سدير234

10يتانيوم235

10فانيديوم236

ليون (237 وميد ) ج فـي ال 20ال

ليون (238 ومي ) ج فـي ال 20ال

ليون (239 ومي ) ج فـي ال وميد وال 25ال

�صتون240 10التن

10ن241

ادميوم  ر�صا�ض242 ق   25ئ

243
روم   وبل   ادميوم  نحا�ض  

ن دينوم  فانيديوم   ني  موني ق  حديد  من ئ
80

ن244 25نحا�ض  حديد  

رى245 10اأ عنا�صر اأ
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يـة ـي امليـا والأ التحاليـ ال�سعاعيـة 

10حتليل املـواد امل�صعة باالأغذية246

15حتليل املـواد امل�صعة بامليا247

ات ال�صناعية248 15حتليل املـواد امل�صعة باملنت

ات249 40الك�ص عن امل�صادر امل�صعة بامل�صان وال�صر

45حتليل ج�صيمات األفا وبيتا الكلية250

بة251 15حتليل املـواد امل�صعة بال

15حتليل املـواد امل�صعة بالهوا252

40حتليل املـواد امل�صعة بالهوا م جم العينات253

ـــــــــرى اليــــــــــ اأ

ة254 ل ( من الر�صمامل�صاري والدرا�صات لل 50(

يميائيا255 ن لال�صتعما اخلا�ض  15عينات امليا للموا

ن لال�صتعما اخلا�ض ميكروبي256 5عينات امليا للموا

قرير فني (257 ل  20ا�صت�صار علمية ) 

قرير258 تابة  40يار فنية لتقد ا�صت�صار 

ـــرات ت تاب امللحــ رقـــم  10 ( : ر�صـــوم الفحـــ�ض بامل
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امللحــ رقـــم  11 (

سمانـــــات املاليـــــة التاأمينــــات وال

القيمــــة نــــــــو التاأميـــــــ
بالريا العمانــي

نا1 �صريح ال�صرو فـي ال اأم 
500 بي�صة لكل م2 

وبحد اأدن 100  

رى2 100اأم اإباحة بنا �ص

3
ي  صمان بنكي للحفر اللول

و اخلدمات دوجة ملد  حت ال�صوار امل
15000

4
صمان بنكي ملد �صنت 

لية فـي حالة ق االأ�صفل ل ق لل�صوار الدا عن 
1000

صي العامة5 دمات االأعما عل االأرا ديدات  لفة امل�صرواأم  ( من  1٫5(

ل6 اأم ق ج

2 لكل م2 

عل اأال يقل 

عن 500

ن اأو من7 اأم هدم م

 1 لكل م2 

عل اأال يقل 

 عن  200

ار م�صر املرو8 1000اأم ا�صت

فـيهي9 لدية ال ر ال ار امل�صر الرئي�صي  500اأم ا�صت

فـيهي10 لدية ال ر ال ار امل�صر الدائر  500اأم ا�صت
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القيمــــة نــــــــو التاأميـــــــ
بالريا العمانــي

فـيهي11 لدية ال ر ال ح  ار م�صر ال 300اأم ا�صت

يمات ف�صل اخلري (12 يم موؤق )  100اأم اإقامة 

ال مو�صم اخلري (13 150اأم اإقامة ن�صا موؤق ) 

14
اأم عل مع�صكرات االأعما املدنية املوؤقتة

ــــات ( ) بقيـــة الف
500

15
اأم عل مع�صكرات االأعما املدنية املوؤقتة

ــات العامليـــة املمتــــا ( ) ال�صر
1000

ض16 �صوية اأر 500 بي�صة لكل م2اأم 

17
صمان  اأم اأو  داد  ا�ص

رى ( اأم االإباحة ال�ص ) ال ي�صمل 
5

امللحــ رقـــم  12 (
مـــــ ال�ستمـــــارات  

مــــــــنـــــو ال�ستمــــــارة ال
بالريا العمانــي

ار1 1ا�صتمار عقد اإي

�صريح حفر2 1ا�صتمار 

3
تي ا�صتثمار اأو عمرا  تي للوائح والقوان اأو 

اأو �صياحي اأو اقت�صاد
5

ق االأ�صل4 5الت�صديق 

تاب امللحـ رقـم  11 ( : التاأمينــــات وال�صمانـــــات
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مكتـب وزيـر الدولـة وحمافـظ وظفـار 
بلديــة ظفــار 

ا�ستــــدرا
2018/1(  بتحديد  تنوه بلدية ظفار اإ اأنه قد وقـــع خطــاأ مــادي فـي الأمر املحلي رقم 
الر�ســـوم والأثمـان والتاأمينـــات وال�سمانـــات املاليـــة التي حت�سلــها بلديـــة ظفـــار  املن�سور 
1228 ال�ســـادر بتاريــ 10 مــن جمــادى الأولــى 1439هـ   فـــي اجلريــــدة الر�سميـــة العــــدد 
1- ر�سوم الذبــح ( 2 من جدول  1 و  املوافق 28 من  يناير 2018م  حي ورد فـي البندين 
�سالـــــ البلديـــة" املرفــــق بالأمــــــر املحلــــي امل�ســــار اإليـــــه   3( "الر�ســــوم  مــن امللحـــق رقـم 

وذل على النحـــو التــي 

وال�سحيـــــ هـــــو 

م التنويـــه . ا لـــ لـــ

مكتـب وزيـر الدولة وحمافظ ظفار 

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســــم

 بالريـــا العمانـي

تقطيــ

6عجــــول  اأبقـــــار 1

7قعــــدان  جمــــال2

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســــم

 بالريـــا العمانـي

تقطيــ

7عجــــول  اأبقـــــار 1

6قعــــدان  جمــــال2
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