
اجلريدة الر�سمية العدد )1135(

هيئــة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم

قــرار رقـم 2016/8

بتحديــد ر�صــوم اخلدمــات املقدمــة 

مــن هيئــة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم 

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2011/119 باإن�صاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة 

بالدقم واإ�صدار نظامها ، 

واإىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2013/79 ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

حتـــدد ر�صـــوم اخلدمـــات املقدمـــة مـــن هيئـــة املنطقـــة االقت�صاديـــة اخلا�صــة بالدقم وفقـــا 

للجـــدول املرفــق . 

وفيمــا لـــم يـــرد ب�صاأنـــه نـــ�س خـــا�س فـــي هـــذا القــرار ، ت�صتوفـــي الهيئة مقابل اخلدمات 

التــي توؤديـــها الر�صـــوم ذاتها التي ت�صتوفيها اجلهات املعنية املن�صو�س عليها فـي القوانني 

واالأنظمة ذات العالقة واللوائح ال�صادرة تنفيذا لها . 

املــادة الثانيــــة 

تفـــر�س الهيئـــة غرامـــة اإداريـــة بواقـــع )10%( ع�صـــرة باملائـــة مـــن قيمــة الر�صم علـى كـــل 

مــن يتخلــف عــن �صــداد الر�صــم امل�صتحق عليه عن كل �صهر تاأخري ، حت�صب بعد م�صي )1( 

�صهــر واحــد مــن تاريــخ ا�صتحقــاق الر�صم ، مع جرب ك�صر ال�صهر اإىل �صهر كامل وجرب ك�صر 

الريال العماين اإىل ريال عماين واحد . 

املــادة الثالـثــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�س مع اأحكامه . 

املــادة الرابعــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من االأول من مـار�س 2016م . 

�صـدر فـي : 28 من ربيع الثانـي 1437هـ

املـوافـــــق : 7   من فبـرايــــــــــر 2016م

                                                                           يحيى بن �صعيد بن عبداللـه اجلابري

                                                                       رئيـــ�س جملـــ�س االإدارة
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جـدول ر�صـوم اخلدمـات املقدمـة 

من هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

اأوال : ر�صوم القيد فـي ال�صجل التجاري : 

اخلدمــةم
مقدار الر�صم 

بالريال العماين
موعد اال�صتحقاق

1

قيد امل�صروع 

فـي ال�صجل التجاري

عند القيد الأول مرة )1000( األف

2

جتديد قيد امل�صروع 

فـي ال�صجل التجاري

 )1000( األف

كل )5( خم�س �صنوات   ،

 اأو عند جتديد 

املكتب الرئي�صي اإذا 

كان امل�صروع فرعا

3

ت�صجيل عقد 

حق االنتفاع باالأرا�صي

) 1%( واحد باملائة 

من جمموع مقابل حق 

االنتفاع املتفق عليه

عند ت�صجيل العقد

قيد عقود الرهن4

) 1%( واحد باملائة 

من الت�صهيالت االئتمانية 

عند قيد الرهن

عند فك الرهن )100( مائةفك الرهن5

عند تقدمي الطلب )250( مائتان وخم�صونطلب االنتفاع باأر�س6
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اخلدمــةم
مقدار الر�صم 

بالريال العماين
موعد اال�صتحقاق

7

قيد تعديل بيانات 

ال�صجل التجاري :

 

عند قيد التعديل

 )10( ع�صرةاأ - تعديل اال�صم التجاري

ب - اإ�صافة ن�صاط جتاري 

جديد

 )10( ع�صرة

 )20( ع�صرونج - تعديل املقر الرئي�صي

 )20( ع�صرون د - تعديل اأ�صماء ال�صركاء

 )20( ع�صرونهـ - تعديل ح�ص�س ال�صركاء 

 )50( خم�صونو - تعديل ال�صكل القانوين 

 )50( خم�صونز - دمج �صركتني اأو اأكرث 

 )50( خم�صونح - تعديل راأ�س املال

ط - تغيري اأ�صماء املفو�صني 

بالتوقيع 

 )20( ع�صرون

 )20( ع�صروني - تعديل بيانات اأخرى

بدون ر�صمك - تعديل بيانات التوا�صل

8

اإ�صدار �صهادة بيانات 

)م�صتخرج من ال�صجل التجاري(

 )10( ع�صرة

عند اإ�صدار 

كل �صهادة

تابــع اأوال : ر�صوم القيد فـي ال�صجل التجاري : 
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ثانيا : ر�صوم الرتخي�س مبزاولة االأن�صطة االقت�صادية : 

اخلدمــةم
مقدار الر�صم 

بالريال العماين
موعد اال�صتحقاق

 )1500( األف وخم�صمائةاأوال : ترخي�س الن�صاط ال�صناعي : 

عند اإ�صدار 

الرتخي�س �صنويا

1

ثانيا : ترخي�س الن�صاط ال�صياحي :

اإن�صاء اأو اإقامة اأو ا�صتغالل اأو انتفاع 

ترخي�س  نقل  اأو  تعديل  اأو  اإدارة  اأو 

املن�صــــاآت الفندقيـــــة اأو ال�صياحيـــــة : 

 )3000( ثالثة اآالفاأ - فندق ) 5 ( خم�س جنوم

 )2500(   األفان وخم�صمائةب - فندق ) 4 ( اأربع جنوم

)2000( األفانج - فندق ) 3 ( ثالث جنوم

)1800( األف وثمامنائةد - فندق ) 2 ( جنمتان

)1500( األف وخم�صمائةهـ - فندق ) 1 ( جنمة واحدة
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اخلدمــةم
مقدار الر�صم 

بالريال العماين
موعد اال�صتحقاق

و - �صقق فندقية فاخرة
)2750( األفان و�صبعمائة 

وخم�صون

عند اإ�صدار 

الرتخي�س �صنويا

ز - �صقق فندقية ممتازة
)1750( األف و�صبعمائة 

وخم�صون

)1000( األفح - �صقق فندقية عادية

)1500( األف وخم�صمائةط - خميمات �صياحية فاخرة

)1000( األفي - خميمات �صياحية عادية

)1000( األفك - ا�صرتاحات �صياحية

)500( خم�صمائةل - مطاعم �صياحية )م�صتقل(

)500( خم�صمائةمن�صاآت موؤقتة2

3

ا�صتغالل اأو اإدارة املن�صاآت الفندقية 

وال�صياحية القائمة بنظام اقت�صام 

الوقت

)2000( األفان

تابــع ثانيا : ر�صوم الرتخي�س مبزاولة االأن�صطة االقت�صادية : 
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اخلدمــةم
مقدار الر�صم 

بالريال العماين
موعد اال�صتحقاق

4
التعامل مع ال�صركات لت�صويق

 اأو تبادل اأ�صابيع اقت�صام الوقت
)2000( األفان

عند اإ�صدار 

الرتخي�س �صنويا

)1000( األفمكاتب ال�صفر والطريان وال�صياحة5

)1000( األفاأن�صطة النقل ال�صياحي6

)1000( األفتنظيم الريا�صات البحرية7

8
تنظيم حمالت ومراكز 

وفنون الت�صلية
)1000( األف

)500( خم�صمائةمكاتب االإر�صاد ال�صياحي9

ر�صوم اخلدمات ال�صياحية10

)4%( اأربعة فـي املائة 

من قيمة املبيعات 

اأو اخلدمات

يتم �صدادها �صهريا ، 

ويتم �صداد ر�صوم 

ال�صهر خالل ال�صهر 

التايل له 

تابــع ثانيا : ر�صوم الرتخي�س مبزاولة االأن�صطة االقت�صادية : 
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اخلدمــةم
مقدار الر�صم 

بالريال العماين
موعد اال�صتحقاق

1

ثالثا : ر�صوم تراخي�س التعدين : 

عند اإ�صدار 

الرتخي�س �صنويا

ا�صتك�صاف املعادن

)1850( األف وثمامنائة 

وخم�صون م�صافا اإليه 

اإيجار �صنوي مبقدار 

)1( ريال واحد لكل مرت 

مربع

التنقيب عن املعادن2

)1850( األف وثمامنائة 

وخم�صون م�صافا اإليه 

اإيجار �صنوي مبقدار 

)1( ريال واحد لكل مرت 

مربع

التعدين3

)1850( األف وثمامنائة 

وخم�صون م�صافا اإليه 

اإيجار �صنوي مبقدار 

)1( ريال واحد لكل مرت 

مربع

التعدين املعي�صي4

)1850( األف وثمامنائة 

وخم�صون م�صافا اإليه 

اإيجار �صنوي مبقدار 

)1( ريال واحد لكل مرت 

مربع

االإتاوة5
)10%( ع�صرة باملائة

 من قيمة املبيعات

يتم �صدادها �صهريا ، 

بحيث يتم �صداد 

ر�صوم ال�صهر خالل 

ال�صهر التايل له 

تابــع ثانيا : ر�صوم الرتخي�س مبزاولة االأن�صطة االقت�صادية : 
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اخلدمــةم
مقدار الر�صم 

بالريال العماين
موعد اال�صتحقاق

6
اإ�صدار �صهادة ت�صدير 

عينات الأغرا�س البحث العلمي
عند اإ�صدار ال�صهادة)5( خم�صة

7

اإ�صدار �صهادة ت�صدير عينات 

الأغرا�س الدرا�صة حلاملي 

تراخي�س اال�صتك�صاف والتنقيب

عند اإ�صدار ال�صهادة) 1( واحد

8

التنازل عن ترخي�س التنقيب 

اأو ترخي�س التعدين اأو امتياز 

التعدين

عند ت�صجيل التنازل)100( مائة

9
طلب متديد 

منطقة الرتخي�س التعديني
)100( مائة

عند املوافقة 

على التمديد

عند قيد التعديل)50( خم�صونتعديل البيانات فـي �صجل التعدين10

1

رابعا : االأن�صطة االقت�صادية االأخرى : 

عند اإ�صدار 

الرتخي�س �صنويا

)5000( خم�صة اآالفبيع وتوزيع امل�صروبات الكحولية

)5000( خم�صة اآالفتقدمي ال�صي�صة2

)5000( خم�صة اآالفبيع وتوزيع التبغ والدخان3

االأن�صطة االأخرى4
)500( خم�صمائة

عن كل ن�صاط متجان�س

خام�صا : جتديد ترخي�س مزاولة 

الن�صاط

ذات الر�صم املقرر 

لرتخي�س مزاولة الن�صاط
عند التجديد �صنويا

تابــع ثانيا : ر�صوم الرتخي�س مبزاولة االأن�صطة االقت�صادية : 
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ثالثـا : ر�صوم الت�صاريح البيئية : 

اخلدمــةم

مقدار الر�صم بالريال العماين

موعد

اال�صتحقاق

ال�صريحة 

االأوىل

ال�صريحة 

الثانية

ال�صريحة 

الثالثة

1
اإ�صدار الت�صريح 

البيئي 

 )50(

خم�صــون

 )100(

مائـــــة

 )200(

مائتـــــان

عنــد اإ�صــدار 

الت�صريــح النهائــي

2
جتديد الت�صريح 

البيئي

 )50(

خم�صـــون 

 )100(

مائـــــــة

 )200(

مائتـــــان

عند جتديد 

الت�صريح 

3

مراجعة درا�صة 

تقييم االأثر البيئي

 اأو تقرير التدقيق 

البيئي

 )500( خم�صمائة ، 

م�صافا اإليها التكاليف التي تتكبدها الهيئة 

حال تكليف مكتب خارجي مبراجعة الدرا�صة

عند تقدمي 

الدرا�سة اأو التقرير

حتــدد الهيئــة طبيعــة االأن�صطــة االقت�صاديــة التــي تنــدرج حتــت كل �صريحة ، مبا فـي ذلك 

امل�صروعات املوؤقتة وم�صاريع البنية االأ�صا�صية وامل�صاريع املكملة لها . 

تابــع : رابعا : ر�صوم تنظيم التخطيط العمراين وتراخي�س البناء : 
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رابعـا : ر�صوم تنظيم التخطيط العمراين وتراخي�س البناء : 

مقدار الر�صم بالريال العمايناخلدمــةم
موعد 

اال�صتحقاق

1
ت�صريح 

حفر
)50( خم�صون

عند اإ�صدار 

الت�صريح

2

اإ�صدار 

خمطط 

م�صاحي 

)كروكي( 

لالأرا�صي

)50( خم�صون
عند اإ�صدار 

املخطط

3

اإ�صدار 

اإباحة بناء 

)ترخي�س 

بناء(

)100( مائة ريال للم�صروع الذي ال تزيد ن�صبة بنائه 

على )1000( األف مرت مربع ، م�صافا اإليها) 25( خم�س 

وع�صرون بي�صة لكل مرت مربع اإ�صافـي من امل�صاريع 

التي تزيد م�صاحة بنائها على )1000( األف مرت مربع

عند اإ�صدار 

االإباحة

4

جتديد 

اإباحة بناء 

)تراخي�س 

بناء(

)100( مائة ريال للم�صروع الذي ال تزيد ن�صبة بنائه 

على )1000( األف مرت مربع ، م�صافا اإليها) 25( خم�س 

وع�صرون بي�صة لكل مرت مربع اإ�صافـي من امل�صاريع 

التي تزيد م�صاحة بنائها على )1000( األف مرت مربع

عند 

التجديد 

�صنويا

5

ت�صريح 

خميم 

عمال 

موؤقت

)100( مائة ريال للم�صروع الذي ال تزيد ن�صبة بنائه 

على )1000( األف مرت مربع ، م�صافا اإليها )5( خم�س 

بي�صات لكل مرت مربع اإ�صافـي من م�صاحة االأر�س 

املخ�ص�صة ملخيم العمال والتي تزيد على )1000( األف 

مرت مربع

عند اإ�صدار 

الت�صريح
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مقدار الر�صم بالريال العمايناخلدمــةم
موعد 

اال�صتحقاق

6

�صهادة 

اإمتام 

البناء

)50( خم�صون رياال 

للم�صروع الذي ال تزيد ن�صبة بنائه 

على )1000( األف مرت مربع ، م�صافا اإليها )5( خم�س 

بي�صات لكل مرت مربع من امل�صاريع

 التي تزيد م�صاحة بنائها على )1000( األف مرت مربع 

بحد اأق�صى )1000( األف

عند اإ�صدار 

ال�صهادة

7

ت�صليم 

عالئم 

للمواقع

)10( للعالمة )النقطة( الواحدة

عند تقدمي 

طلب ت�صليم 

العالئم

8

اعتماد 

تقرير 

امل�صح 

التف�صيلي

)50( خم�صون 

لكل )1000( األف مرت مربع ، 

باالإ�صافة اإىل )10( ع�صر بي�صات 

لكل مرت مربع من امل�صاريع التي تزيد م�صاحة اأر�صها 

على )1000( األف مرت مربع بحد اأق�صى )1000( األف 

عند اعتماد 

التقرير

9

اعتماد 

خمطط 

التنظيم 

العام

)100( مائة لكل )1000( األف مرت مربع ، 

باالإ�صافة اإىل )25( خم�س وع�صرين بي�صة لكل مرت 

مربع من امل�صاريع التي تزيد م�صاحة بنائها على 

)1000( األف مرت مربع بحد اأق�صى )1000( األف 

عند اعتماد 

املخطط

تابــع رابعـا : ر�صوم تنظيم التخطيط العمراين وتراخي�س البناء : 
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مقدار الر�صم بالريال العمايناخلدمــةم
موعد 

اال�صتحقاق

10

اعتماد 

املخططات 

التف�صيلية

)100( مائة لكل )1000( األف مرت مربع ، باالإ�صافة اإىل 

)25( خم�س وع�صرين بي�صة لكل مرت مربع من امل�صاريع 

التي تزيد م�صاحة بنائها على )1000( األف مرت مربع 

بحد اأق�صى )1000( األف

عند اعتماد 

املخططات

11
تعديل 

املخططات

)100( مائة لكل )1000( األف مرت مربع ، باالإ�صافة اإىل 

)25( خم�س وع�صرين بي�صة لكل مرت مربع من امل�صاريع 

التي تزيد م�صاحة بنائها على )1000( األف مرت مربع 

بحد اأق�صى )1000( األف

عند اعتماد 

التعديل

12

احل�صول 

على دليل 

التخطيط 

العمراين 

باملنطقة 

االقت�سادية 

)ن�صخة 

رقمية(

)25( خم�صة وع�صرون للن�صخة الواحدة
عند ت�صلم 

الدليل

13

احل�صول 

على ن�صخة 

اإ�صافـية 

من 

اخلرائط

)20( ع�صرون عن كل ن�صخة
عند توفري 

اخلريطة

تابــع : جدول رقم )6( : ر�صوم اخلدمات االأخرى :

تابــع رابعـا : ر�صوم تنظيم التخطيط العمراين وتراخي�س البناء : 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1135(

خام�صــا: الر�صوم املتعلقة ب�صالمة الغذاء : 

اخلدمــــةم
مقدار الر�صم 

بالريال العماين

موعد ومرات 

اال�صتحقاق

اإ�صدار اإتالف مواد غذائية ملن�صاآت جتارية1
 )25(

خم�صة وع�صرون

عند اإ�صدار 

ال�صهادة

2

اإ�صدار ت�صاريح ثالجات املرطبات 

واأجهزة امل�صروبات ال�صاخنة التجارية 

فـي االأماكن العامة 

)ال ي�صمل اإيجار املوقع وم�صاريف الكهرباء(

 )135(

مائة وخم�صة 

وثالثون

عند اإ�صدار 

الت�صريح ، 

وعند جتديده 

�صنويا

3

اإ�صدار الرخ�صة ال�صحية 

ل�صيارات ال�صركات اخلا�صة 

بنقل املياه اأو بيع املواد الغذائية 

اأو نقل وت�صويق االأ�صماك ، 

)ي�صتثنى من ذلك �صيارات نقل مياه ال�صرب 

اململوكة الأفراد عمانيني(

 )50(

خم�صـــــون

عند اإ�صدار 

الرخ�صة ، وعند 

جتديدها �صنويا

4
اإ�صدار بطاقة �صحية 

للباعة وعمال املحالت التجارية

 )10(

ع�صــــــرة

عند اإ�صدار 

البطاقة ، وعند 

جتديدها �صنويا
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اجلريدة الر�سمية العدد )1135(

�صاد�صــا : ر�صوم اخلدمات االأخرى :

اخلدمــــةم
مقدار الر�صم 

بالريال العماين

موعد ومرات 

اال�صتحقاق

1

خدمات عامة لنزالء الفنادق 

ورواد املطاعم العاملية 

وال�صياحية

)5%( خم�صة باملائة 

من قيمة املبيعات

 اأو اخلدمات

يتم �صدادها �صهريا ، بحيث 

يتم �صداد ر�صوم ال�صهر 

خالل ال�صهر التايل له

2
خدمات عامة لرواد مراكز 

فنون الت�صلية ودور ال�صينما

)10%( ع�صرة باملائة 

من قيمة التذاكر

يتم �صدادها �صهريا ، بحيث 

يتم �صداد ر�صوم ال�صهر 

خالل ال�صهر التايل له

3

ت�صريح الالفتات واللوحات 

االإعالنية واالإر�صادية 

على املحالت وال�صيارات ، 

واملل�صقات واملطبوعات

)50(

 خم�صـــــون

عند اإ�صدار الت�صريح ، 

وعند جتديده �صنويا

4

ت�صريح و�صع الالفتات 

واللوحات الدعائية للمنتجات 

على اأ�صطح املباين وواجهاتها 

وعلى ال�صوارع 

)100( مائة حتى 

)30( ثالثني مرتا 

مربعا ، وما يزيد على 

ذلك )250( مائتني 

وخم�صني

عند اإ�صدار الت�صريح ، 

وعند جتديده �صنويا 

ت�صجيل عقود االإيجار 5

)3%( ثالثة باملائة 

من قيمة العقد 

ال�صنوي

عند ت�صجيل العقد ، وعند 

جتديده �صنويا

حجز مواقف عامة6
 )50(

خم�صــــــون

�صهريا لكل موقف من 

تاريخ املوافقة على احلجز

ت�صاريح مواقف العدادات7
 )10(

ع�صــــــرة

�صهريا لكل موقف من 

تاريخ اإ�صدار الت�صريح
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اجلريدة الر�سمية العدد )1135(

اخلدمــــةم
مقدار الر�صم 

بالريال العماين

موعد ومرات 

اال�صتحقاق

عند تقدمي الطلب)200( مائتانترخي�س ت�صمية املبنى8

عند تقدمي الطلب)10( ع�صرةتغيري لوحة املحل التجاري9

عند اإ�صدار ال�صهادة)10( ع�صرةاإ�صدار �صهادة ملن يهمه االأمر10

11

اإ�صدار �صهادة اأو م�صتند 

بدل مفقود اأو تالف جلميع 

امل�صتندات ال�صادرة من الهيئة

)25( خم�صة وع�صرون 
عند اإ�صدار ال�صهادة

 اأو امل�صتند

12

الت�صديق على حم�صر 

اجتماع اجلمعية العامة 

وتعديل النظام االأ�صا�صي 

لل�صركات امل�صاهمة

)10( ع�صرة
عند الت�صديق

على كل ن�صخة

13

احل�صول على ن�صخة 

طبق االأ�صل من الوثائق 

وال�صجالت واملحا�صر املودعة 

لدى الهيئة

)5( خم�صة
عند احل�صول

 على كل ن�صخة

14

الت�صديق على النظام 

االأ�صا�صي وعقد التاأ�صي�س 

لل�صركات امل�صاهمة الأول مرة

عند الت�صديق)50( خم�صون

توثيق العقود التجارية15

) 0٫001( واحد فـي 

االألف من قيمة 

العقد بحد اأدنى )20( 

ع�صرون ، وبحد اأعلى 

)100( مائة 

عند توثيق العقد

تابــع �صاد�صــا : ر�صوم اخلدمات االأخرى :
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