
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1341(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 

                                                           املوؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية

�ســــادر فــــــي 2020/5/5 بتعديــــل بعـــ�ض اأحكـــــــام  قــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــم 2020/168 

لئحـــة املناق�ســـات للموؤ�س�ســة العامــة للمناطــــق 

ال�سناعية .

�ســـادر فــــي 2020/5/5 بتعديــــــل بعــــ�ض اأحكـــــام  قــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــم 2020/169 

لئحـة ال�ستثمـار فـي املناطـق التابعـة للموؤ�س�سـة 

العامـة للمناطـق ال�سناعيـة .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميــــــــــة      

                         البنك املركزي العماين

اإعالن ب�ساأن امليزانية العمومية ربع ال�سنوية للفرتة املنتهية فـي 2019/12/31 .

رقم 
ال�سفحة

 الأحــد 16 رم�ســــان 1441هـ                                                    املـوافــــــق 10 مايــــــــــــــــو 2020م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1341(

امل�ؤ�ص�صة العامة للمناطق ال�صناعية

قــرار 

 رقـــم 2020/168

بتعديل بع�ض اأحكام الئحة املناق�صات للم�ؤ�ص�صة العامة للمناطق ال�صناعية 

ا�ستنـــادا اإلى نظـــام املوؤ�س�ســـة العامـــة للمناطـــق ال�سناعيـــة ال�ســادر باملر�ســــوم ال�سلطانــــي 
رقم 2015/32 ، 

واإلى الئحة املناق�سات للموؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية ال�سادرة بالقرار رقم 2017/11 ،  
واإلى موافقة جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية ،  

واإلى موافقة وزير التجارة وال�سناعة ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة  .

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى

ي�ستبــدل بن�س املــــادة )62( من الئحـــة املناق�ســــات للموؤ�س�ســة العامــة للمناطــــق ال�سناعيــة 
امل�سار اإليها ، الن�س االآتي :

املــــادة )62(

اإلى  باأعمالها مت�سمنا قرار الرت�سية ، وحتال ن�سخة منــه  باإعداد مح�سر  تقـــوم اللجنـــة 
الدائرة ، اأو دائرة ال�سوؤون االإدارية فـي املنطقة - بح�سب االأحوال - ال�ستكمال االإجراءات .

املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي : 11 من رم�صان 1441هـ

املـ�افــــق :   5  من مايـــــ� 2020م
                                                                                 املهند�ض / اأحمد بن ح�صـــن الذيب
                                                                                      رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة العامة 

                                                                                                 للمناطق ال�سناعية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1341(

قـــرار  

رقــم 2020/169 

بتعديل بع�ض اأحكام الئحـة اال�ستثمـار 

فـي املناطـق التابعـة للم�ؤ�س�سـة العامـة للمناطـق ال�سناعيـة

ا�ستنـادا اإلى نظـــام املوؤ�س�سة العامة للمناطــق ال�سناعيــة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقــم 2015/32 ، 
واإلى الئحة اال�ستثمار فـي املناطق التابعة للموؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية ال�سادرة 

بالقرار رقم 2017/220 ، 
واإلى موافقة جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية ، 

واإلى موافقة وزير التجارة وال�سناعة ، 
واإلى موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة اال�ستثمــار فـي املناطق التابعـــة للموؤ�س�ســـة العامـــة 

للمناطق ال�سناعية امل�سار اإليها .
املــادة الثانيــــة

يلغـى كــل مــا يخالــف التعديالت املرفقــة ، اأو يتعــار�س مــع اأحكامهــا .

املــادة الثالثــــة

ين�ســـر هــذا القــــرار فـي اجلريـــــدة الر�سميــــة ، ويعمـــل بـــه بعـــد انق�ســـاء )6( �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�سره .

�سـدر فـي  : 11 من رم�ســــان 1441هـ
املـ�افــــق  :   5  من مايــــــــــ� 2020م

املهند�ض / اأحمـــد بـــن ح�ســــن الذيـــــب 
                                                                                          رئيــــ�س جملــ�س اإدارة 

املوؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1341(

تعديالت على بع�ض اأحكام الئحة اال�ستثمار 

 فـي املناطق التابعة للم�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية

املــادة االأولـــــى
ي�ستبدل بتعريف " الدائرة املخت�سة " الوارد فـي املادة )1( من الئحة اال�ستثمار فـي املناطـق 

التابعـة للموؤ�س�ســة العامــــة للمناطـــق ال�سناعيــة امل�سار اإليها ، التعريف االآتي :
يخت�س  والذي   ، املنطقــة  اأو   ، املوؤ�س�ســـة  فـــي  التنظيمـــي  التق�سيــم   : املخت�سة  الدائرة 

مبعامالت امل�ستثمرين .

املــادة الثانيــــة

 ،  )1 ، و)58/البند  ، و)56(  ، و)55(  ، و)54(  ، و)53(   )5 : )8/البند  املواد  بن�سو�س  ي�ستبدل 
املناطـق  فـي  اال�ستثمار  الئحة  من  و)180(   ،  )1 و)107/البند   ، و)70(   ،  )1 و)63/البند 

التابعـة للموؤ�س�ســة العامــــة للمناطـــق ال�سناعيــــة امل�سار اإليها ، الن�سو�س االآتية : 

املــادة ) 8/ البند 5 (

ترخي�ص مزاولة الن�ساط العقاري ، ومينح للم�ستثمر الذي يزاول الأعمال املتعلقة ببناء 
وت�سغيل واإدارة وبيع وتاأجري املباين والوحدات ال�سكنية والتجارية وال�سناعية فـي املنطقة .

املــادة ) 53 (

ي�سري عقد االإيجار اإلى نهاية املدة املتفق عليها بني طرفـيه ، ويجوز للم�ستثمر تقدمي 
طلب اإلى املوؤ�س�سة باإنهاء العقد كتابة قبل )3( ثالثة اأ�سهر على االأقل من تاريخ االإنهاء ، 

�سريطة تقدمي براءة الذمة وفق النموذج املعد لذلك .

املــادة ) 54 (

يجـــب علـــى امل�ستثمـــر اأن يـــوؤدي الأجـــرة املن�ســـو�ص عليـــها فـــي عقد الإيجار خالل مدة 
ال تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ ا�ستحقاقها مقابل اإي�سال يفـيد االأداء ، ما مل يتم 
االتفاق على غري ذلك ، وال يعترب اإي�سال اأداء االأجرة عن مدة معينة دليال على اأدائها 
عـــن املـــدد ال�سابقـــة لهــا مـــا لـــم يثبـــت امل�ستثمــر ذلك ، واإذا مل ين�س فـي عقد االإيجــار 
على تاريخ حمدد لأداء الأجرة تكون الأجرة م�ستحقة الأداء فـي بداية كل �سنة ميالدية .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1341(

املــادة ) 55 (

فـيما عدا املباين واملن�ساآت التي تقيمها املوؤ�س�سة ، وحتددها اللجنة العليا ، يجوز للم�ستثمر 
تاأجري املباين واملن�ساآت التي يقيمها على االأرا�سي امل�ستاأجرة ، وذلك مبوجب عقد تاأجري 

وفقا للنموذج الذي تعده املوؤ�س�سة لذلك ، مبراعاة االإجراءات االآتية : 
1 - موافقـــة املديـــر العــام كتابة قبل توقيع عقد التاأجري ، بناء على تو�سية الدائرة 

املخت�سة .

 ، اأن يكون امل�ستثمر قد مار�ص فعليا الن�ساط املرخ�ص له لفرتة ل تقل عن عام   - 2
وذلك با�ستثناء الن�ساط العقاري .

3 - �سداد كافة امل�ستحقات املالية للموؤ�س�سة .

4 - �ســـداد ن�سبـــة )3%( ثالثـــة فـي املائـــة مــن قيمـــة العقــد �سنويا للموؤ�س�سة �سريطة 
اأال يقل املبلغ عن )50( خم�سني ريال عمانيا .

5 - تقدمي تعهد كتابي مب�سوؤولية امل�ستثمر بالت�سامن مع امل�ستاأجر عن اأي التزامات 
جتاه املوؤ�س�سة .

6 - اأن يكون امل�ستاأجر قد مت قيده وفقـا لقانــون ال�سجــل التجــاري ، وقانــون ال�سركــات 
التجارية ، والأنظمة املعمول بها فـي هذا ال�ساأن .

7 - ح�سول امل�ستاأجر على الرتخي�ص قبل مبا�سرة الن�ساط ال�ستثماري ، واأي تراخي�ص 
مقررة قانونا للن�ساط .

وفـي جميــــع االأحــــوال يحظــــر علـــى امل�ستثمــر تاأجــري االأرا�ســي الف�ســـاء اأو جـــزء منهـــا .

املــادة ) 56 (

اأن يكون  اإدخال �سركاء جدد بعقد الإيجار املربم مع املوؤ�س�سة �سريطة  يجوز للم�ستثمر 
ن�ساط ال�سريك اجلديد مكمال لن�ساط امل�ستثمر الأ�سلي ، واأن يقدم طلبا بذلك للمدير 

العام وفق النموذج الذي تعده املوؤ�س�سة لهذا الغر�س .

املــادة ) 58/ البند 1 (

1- م�ســي عـــام على اإبــرام عقد االإيجار فـي املنطقـــة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1341(

املــادة )63/ البند 1 (

1- بيع املباين واملن�ساآت وفقا للآتي :
 اأ - املبانـــي واملن�ســـاآت التـــي تتجــــاوز قيمتها التقديرية وقت البيع )10000( ع�سرة 
اآالف ريال عماين ، يتــم بيعهـــا باملـــزاد العلنـــي وفقـــا ل�سوابـــط بيـــع الب�سائــع 

فـي املنطقة املن�سو�ص عليها فـي هذه اللئحة .
ع�سرة   )10000( البيع عن  وقت  التقديرية  قيمتها  تقل  التي  واملن�ساآت  املباين   - ب 

اآالف ريال عماين ، يتم بيعها بالتفاو�ص املبا�سر .
وفـي جميع االأحوال ، يلتزم امل�سرتي بتوقيع عقد اإيجار على م�ساحة االأر�ص املقام عليها 

املباين واملن�ساآت .

املــادة ) 70 (

تن�ساأ فـي املوؤ�س�سة جلنة ت�سمى » اللجنة العليا لل�ستثمار« برئا�سة الرئي�ص التنفـيذي ، 
وع�سوية )4( اأربعة من كبار موظفـي املوؤ�س�سة ، على اأال يقل امل�ستوى الوظيفـي الأي منهم 
عن مدير ، وي�سدر بت�سمية اأع�ساء اللجنة قرار من املجل�ص ، على اأن يحدد القرار مقرر 

اللجنة من موظفـي املوؤ�س�سة ، كما يحدد القرار نظام عمل اللجنة .
وتتولى اللجنة العليا ممار�سة االخت�سا�سات االآتية :

1 - البت فـي طلبات اال�ستثمار املقدمة من املطورين ، وطلبات اال�ستثمار التي تزيد 
م�ساحة االأر�ص املطلوب ا�ستثمارها على )100000( مائة األف مرت مربع .

اإليها وفقا الأحكام  2 - البت فـي تو�سيات جلان اال�ستثمار فـي املناطق التي ترفع 
املادة )3( من هذه اللئحة .

3 - املوافقة على حتديد الن�سب ، والعائد املايل الذي ي�ستحق للموؤ�س�سة من اتفاقيات 
االإدارة ، والت�سغيل ، ومقابل اأي خدمة جديدة ، ورفعها اإلى املجل�ص للعتماد .

4 - املوافقة على عقود االنتفاع ، واتفاقيات اال�ستثمار قبل توقيعها من املدير العام ، 
اأو من يقوم مقامه .

5 - درا�ســــة التعديـــلت املقرتحة على نظام املوؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية ، وهذه 
اللئحـة ، واللوائـــح ال�ســادرة تنفـيـــذا للنظـــام ، ورفـــع التو�سيات ب�ساأنها اإلى املجل�ص .

6 - البت فـي طلبات املراجعة والت�سويات املالية . 
7 - اإنهاء عقود واتفاقيات االنتفاع واال�ستثمار .

8 - درا�سة املوا�سيع التي حتال اإليها من املجل�ص ، اأو من الرئي�ص التنفـيذي .

- 9 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1341(

املــادة ) 107/ البند 1 (

1 - الب�سائع املخزنة فـي الأرا�سي واملن�ساآت امل�ستاأجرة ، والتي مت اإنهاء عقود اإيجارها ، 
ولـــم يقـــم مالكوهـــا بنقلهـــا ، وتخزينها فـي اأماكن اأخرى خالل )90( ت�سعني يوما 
مــن تــاريخ اإنهــاء ، اأو انتهاء عقد الإيجار ، اأو التي مت نقلها وفقا لأحكام البند )1( 

من املادة )62( من هذه الالئحة . 
املــادة ) 180 (

يتولى املدير العام اأو من يقوم مقامه توقيع عقود االإيجار ، والتوقيع على عقود االنتفاع ، 
واتفاقيات اال�ستثمار التي تربم بني املنطقة ، وامل�ستثمر ، وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س ، 

بعد موافقة اللجنة العليا .
وي�سدر باإنهاء عقود االإيجار فـي املنطقة قرار من اللجنة .

املــادة الثالثــــة

اإيجارات  وقيمة   ، املوؤ�س�سة  تقدمها  التي  واخلدمات  الرتاخي�ص  »ر�سوم  مبلحق  ي�ستبدل 
االأرا�سي واملن�ساآت فـي املنطقة« ، املرفق بالئحة اال�ستثمار فـي املناطـق التابعـة للموؤ�س�ســة 

العامــــة للمناطـــق ال�سناعيــة امل�سار اإليها ، امللحق املرفق بهذا القرار . 

املــادة الرابعــــة

ي�ساف اإلى املادة )78( من الئحة اال�ستثمار فـي املناطـق التابعـة للموؤ�س�سة العامة للمناطـــق 
ال�سناعيــة امل�سار اإليها ، بند جديد برقم )8( ، ن�سه االآتي :

8 - بيع املباين والوحدات ال�سكنية والتجارية وال�سناعية التي يقيمها بنظام متلك 
حق االنتفاع بالعقار ، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها املجل�س .

املــادة اخلام�ســة

التابعة للموؤ�س�سة  املادة )183( من الئحة اال�ستثمار فـي املناطق  اإلى  اأخرية  ت�ساف فقرة 
العامة للمناطق ال�سناعية امل�سار اإليها ، ن�سها االآتي :

ويجوز للمجل�ص تخفـي�ص قيمة ر�سـوم الرتاخي�ص واخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة وقيمـــة 
اإيجـــــارات االأرا�ســــي واملن�ســـــاآت فـي املناطق اجلديدة اأو التي يتطلب جذب اال�ستثمار اإليها 
منح حوافز ومزايا ا�ستثنائية ، بن�سبة ال تتجاوز )50%( خم�سني باملائة ، ولفرتة ل تتجاوز 
)5( خم�ص �سنوات ، وذلك بناء على تو�سية اللجنة العليا ، على اأن تت�سمن هذه التو�سية 

بيان اأثر هذا التخفـي�ص . 
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ملحـــق 
ر�سـ�م الرتاخيـ�ص واخلدمات التي تقدمهـا امل�ؤ�س�سـة

 وقيمــة اإيجـــارات الأرا�ســي واملن�ســـاآت فـي املنطقـــة

1 -  ر�سـ�م الرتاخيـ�ص واخلدمـات التي تقدمهـا امل�ؤ�س�سـة

البنـــــد م
الر�ســم 

)بالريال 
العماين)

وحدة 
مالحظــــاتالقيا�ص

ترخي�ص مزاولة الن�شاط ال�سناعي - 1
�سنويا400 امل�ساحة امل�ستاأجرة لغاية )5000( مرت مربع 

الر�ســـــم ي�شمــــــل 
الفتــــة م�سيئـــة 

علـــى واجهــة املبنى ، 
ت�ســــاف )10(   
ع�شـــــرة ريـــاالت 

عـــن كـــل متــر مربع 
يزيد على )6( �ستة 

اأمتار مربعة ، 
ومبـــــــا يتوافـــــق 

مـــع اال�سرتاطــــــات 
الفنيـــة لكـــل 

منطقـة 

ترخي�ص مزاولة الن�شاط ال�شناعي - 2
�سنويا 800امل�ساحة امل�ستاأجرة )5001( مرت مربع فاأكرث 

3
ترخي�ص مزاولة اأي ن�شاط 

من غري الن�شاط ال�سناعي ، وامل�ساحة 
امل�ستاأجرة لغاية )5000( مرت مربع

�سنويا800

4
ترخي�ص مزاولة اأي ن�شاط 

من غري الن�شاط ال�سناعي وامل�ساحة 
امل�ستاأجرة )5001( مرت مربع فاأكرث 

�سنويا1800

5
ترخي�ص مزاولة اأي ن�شاط من غري 

الن�شاط ال�شناعي والن�شاط التقني وامل�شاحة 
امل�ستاأجرة اأقل من )500( مرت مربع

�سنويا250

 6

ترخي�ص مزاولة اأي ن�شاط للم�ؤ�ش�شات 
ال�سغرية واملتو�سطة - احلا�سلة على 
�سهادة من الهيئة العامة للموؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة ، �سريطة اأال تتجاوز 
امل�ساحة امل�ستاأجرة )1500( مرت مربع 

�سنويا100 

�سنويا10000 ترخي�ص تطوير - مطور رئي�سي7
�سنويا2000ترخي�ص تطوير - مطور فرعي 8
�سنويا2000ترخي�ص تط�ير - م�شغل 9

�سنويا500 ترخي�ص مزاولة  اأن�شطة تقنية املعلومات 10
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البنـــــد م
الر�ســم 

)بالريال 
العماين)

وحدة 
مالحظــــاتالقيا�ض

اجلامعات / الكليات �سنويا5000ترخي�ص مزاولة اأن�سطة التعليم والتدريب11
اجلامعية

مدار�ص خا�سة �سنويا2000ترخي�ص مزاولة اأن�سطة التعليم املدر�سي12

ترخي�ص مزاولة اأن�سطة التعليم 13
الكليات التقنية        �سنويا2000والتدريب املهني املتو�سط

واملعاهد املهنية

معاهد / مراكز �سنويا500ترخي�ص مزاولة اأن�سطة التدريب14
التدريب

تعديل بيانات الرتخي�ص15
  )%25(

من قيمة 
الر�سم

مرة 
واحدة

16
ت�سريح ماكينات

 ال�سحب االآيل واالأجهزة املماثلة 
ذات اخلدمة الذاتية

�سنويـا500 

فـي حال كانت 
باالأماكن العامة

 ي�ساف ) 200( ر.ع 
�سهريا بدل اإيجار 

60ت�سريح عمل مقاول 17
 �سهريالكل م�سروع

30ت�سريح عمل ا�ست�ساري 18
�سهريالكل م�سروع

�سنويا120 ت�سريح مورد خدمات نظافة 19
�سنويا500ت�سريح و�سيط نقل 20
�سنويا200  ت�سريح مقاول مناولة ب�سائع 21
�سنويا100 ت�سريح تخلي�س جمركي 22
�سهريا25  اأي ت�سريح اآخر23

مرة 10تعديل بيانات الت�سريح 24
واحدة

تابــع : 1 -  ر�سـوم الرتاخيـ�ص واخلدمـات التي تقدمهـا املوؤ�س�سـة
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2- ر�سـوم اخلدمــات التـي تقـدم 
عنـد تاأ�سيـ�س امل�سـروع اأو تعديالت علـى البيانات الأ�سا�سية لل�سركـة العاملـة

مالحظـات مقـدار الر�سـمالبنـــــد م

خمطط م�ساحي للأر�ض 1
 30

بي�سة للمرت املربع
بحد اأدنى مائة ريال 

عماين 

2
ن�سخة اإ�سافـية

من املخطط امل�ساحي / بدل فاقد
 20

ريــاال

3
ن�سخة اإ�سافـية 

من عقد االإيجار / بدل فاقد
 50

 ريـــاال

تعديل عقد االإيجار / االنتفاع4
 50

ريــــاال

مـــرة واحــــدة م�سافا لها 
اأي ر�سوم تتعلق ببنود 

اأخرى تنجم عن التعديل 

5
طلب تعديل

 م�ساحة املحل امل�ستاأجر
 100
ريـــال

لكل طلب ، على اأن يتم 
ا�ستيفاء ر�سوم اأي خدمة 

تلحق بذلك التعديل 

التنازل عن حقوق االإيجار6
 1

 ريال واحد / 
مرت مربع

يح�سل عن كل عملية 
تنازل ، وبحد اأدنى
 األف ريال عماين 

7
ان�سحاب / اإ�سافة

 �سركاء بال�سجل التجاري

 250
 بي�سة / مرت 

مربع

يح�سل عن كل عملية 
ان�سحاب اأو اإ�سافة ، وبحد 
اأق�سى ع�سرة اآالف ريال 
عماين ، وبحد اأدنى األف 

ريال عماين 

اإيجـــارات  وقيمــة  املوؤ�س�سـة  تقدمهـا  التي  واخلدمات  الرتاخيـ�ض  ر�سـوم  ملحـــق   : تابع 
االأرا�ســي واملن�ســـاآت فـي املنطقـــة
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مالحظـات مقـدار الر�سـمالبنـــــد م

8
مراجعة واعتماد

 الر�سومات الهند�سية

 150
 بي�سة / املتــر 

املربـــع 
واأال تقــل

 عن 200 ريال 

فـي حـــال اإعـــادة
 عـــر�ض املخططــــات 

للمراجعة واالعتماد ، 
ومل يتم ت�سويــب 
امللحظات املحددة

 فـي املراجعة االأولى 
ي�سمــــــل الر�ســــم :

ت�سريــــــح ال�ســــــروع 
بالبنـــاء وت�سليــــم 

العلئـــم و�سهــــادة تو�سيل 
اخلدمات و�سهادة اإمتام 

البناء ، واللفتات 
االإعلنية اخلا�سة 
باملقاول ، وامل�سروع ، 

واإباحة البناء 

9
اإعــادة مراجعـــــة

 الر�سومات الهند�سية 
للمرة الثانية 

 75
بي�ســـة / املتــــر 

املربع 
واأال تقـــــل عن
  100 ريــــال

مـــرة واحــــدة 100 ريالجتديد اإباحة بناء منتهية10

مـــرة واحــــدة  50 رياالاإ�سدار بدل فاقد الإباحة البناء 11

مـــرة واحــــدة 50 رياالتعديل بيانات اإباحة البناء12

13
ت�سريح اإقامة خميم عمال املقاول 

داخل م�ساحة االأر�ض امل�ستاأجرة 
مـــرة واحــــدة 500 ريال

تابع : 2- ر�سـوم اخلدمــات التـي تقـدم عنـد تاأ�سيـ�ض امل�سـروع اأو تعديلت علـى البيانات 
االأ�سا�سية لل�سركـة العاملـة
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مالحظـات مقـدار الر�سـمالبنـــــد م

14
ت�سريح اإقامة 

خميم عمال املقاول خارج م�ساحة 
االأر�ض امل�ستاأجرة

  500 ريال +
 3 رياالت / 
للمرت املربع 

للم�ساحة 
امل�سغولة

15
ت�سريح م�سار عبور 

خدمات غري �سامل ت�سريح احلفر

 5
رياالت / مرت 
طويل / �سنويا 

16
ت�سريح اأعمال حفر 

تت�سمن قطع طريق م�سفلت
100 ريال

17
ت�سريح تركيب هوائيات االت�ساالت 
) وما فـي حكمها فوق االأ�سطح (  

1000 ريال

م�سافا اإليها قيمة 
االإيجار للم�ساحة

التي تقام عليها هوائيات 
االت�سال ح�سبما يتم 

االتفاق عليها . 

ت�سريح تركيب اأبراج ات�ساالت 18

 2000 ريال + 
40  رياال / املرت 

املربع 
للأر�ض 
املخ�س�سة

اأجرة االأر�ض �سنويا 

تابع : 2- ر�سـوم اخلدمــات التـي تقـدم عنـد تاأ�سيـ�ض امل�سـروع اأو تعديلت علـى البيانات 
االأ�سا�سية لل�سركـة العاملـة
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3- ر�شـوم اخلدمـات العامـة التـي تقـدم لل�شركـات العاملـة باملناطـق 

مالحظــات مقــدار الر�شــمالبنــــــد م

لوحات ) الفتات اإعالنية(   1
على مداخل املنطقة / داخل املنطقة 

 50
رياال / املرت 
املربع �سهريا

ترخي�ص الفتة اإعالنية 2
مثبتة على االأرا�سي اخلا�سة 

 5
رياالت / املرت 
املربع �سنويا 

الفتة دعائية3
 ملنتج اأجنبي داخل املنطقة 

 1500
�سريطة عدم وجود منتج ريال / �سنويا

حملي م�سابه ي�سنع داخل 
املنطقة املعلن فـيها 4

الفتة دعائية 
ملنتج حملي اأو خليجي

 على اأ�سطح املباين وواجهاتها 

 350
رياال / �سنويا

ت�سريح توزيع 5
عن كل يوم / اإعالن 100 ريالاإعالنات ورقية داخل املنطقة 

ت�سريح اإقامة 6
فعالية داخل حرم املنطقة

50
رياال / يوميا

وفـي حال كانت فـي 
االأماكن العامة ي�ساف 
عليها ) 5 ( رياالت / 
يوميا / مرت مربع 

20 رياال�سهادة اإتالف مواد غذائية 7

حجز موقف عام مظلل8
 100

ريال / موقف / 
�سنويا

حجز موقف عام غري مظلل9
 50

رياال / موقف / 
�سنويا 

اإيجـــارات  وقيمــة  املوؤ�س�سـة  تقدمهـا  التي  واخلدمات  الرتاخيـ�ص  ر�سـوم  ملحـــق   : تابع 
االأرا�ســي واملن�ســـاآت فـي املنطقـــة
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 4 - ر�ســوم خدمــــات متفرقـــة

مالحظــات مقــدار الر�ســمالبنــــــد م

1
م�سادقة على �سهادة 
راتب للعمال االأجانب

�سهادة 5 رياالت

2
مطبوعات واأدلة وكتيبات العمل

 واملوا�سفات واأي مطبوعات اأخرى
كل وثيقة 10 رياالت

كل وثيقة 5 رياالتمنوذج �سهادة براءة ذمة 3

كل وثيقة 5 رياالتاإ�سدار �سهادة ملن يهمه االأمر4

كل وثيقة 5 رياالتت�سديق الوثائق5

كل وثيقة 5 رياالتن�سخ من وثائق �ساملة الت�سديق 6

3 رياالتاإ�سدار بطاقة وزن7

كل وثيقة 5 رياالتاإ�سدار اأي وثيقة اأخرى 8

9
ت�ساريح دخول 

�ساحنة فارغة الأغرا�ض التحميل 
 لكل دخول 3 رياالت

ت�سريح دخول اأفراد للمنطقة 10
 3

 رياالت / ت�سريح 
/ �سنويا

11
ت�سريح دخول مركبات خا�سة 

للمنطقة

 5
رياالت / ت�سريح 

/ �سنويا

12
ا�سطفاف 

�ساحنة فـي �ساحات ال�سحن

 100
 بي�سة / �ساعة 

ا�سطفاف

اإيجـــارات  وقيمــة  املوؤ�س�سـة  تقدمهـا  التي  واخلدمات  الرتاخيـ�ض  ر�سـوم  ملحـــق   : تابع 
االأرا�ســي واملن�ســـاآت فـي املنطقـــة
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مالحظــات مقــدار الر�ســمالبنــــــد م

خدمات ال�سرف ال�سحي 13

 بي�ســـة / جالـــون

 من ا�ستهلك 

فاتورة املياه

فـي حال اأن املياه تعترب 

من عنا�سر االإنتاج ، 

وال يتم ت�سريفها عرب 

�سبكة ال�سرف ال�سحي ، 

يتم ت�سكيل جلنة فنية 

متخ�س�سة لدرا�سة كل 

حالة على حدة ، وحتديد 

ن�سبة املياه اخلا�سعــــة 

للتعرفة 

100 ريالاإي�سال خدمة املياه 14

100 ريالاإي�سال خدمة الغاز15

16
اإعادة تو�سيل اخلدمات 

بعد قطعها من مزود اخلدمة
50 رياال

4 بي�سة للجالونا�ستهلك املياه 17

ا�ستهلك الغاز18

يحدد من قبل 

املجل�ض وفقا 

لت�سعرية جهات 

االخت�سا�ض مع 

اإ�سافة هام�ض 

لتغطية امل�ساريف 

الراأ�سمالية          

والت�سغيلية

تابع :  4 - ر�ســوم خدمــــات متفرقـــة
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5 - قيمة اإيجارات الأرا�ســي واملبانــي واملخــازن وامل�ساحــات املكتبيــة 

مالحظـــات مقــدار الر�ســمالبنــــــد م

اأرا�ض �سناعية 1
 1

ريال واحد للمرت 
املربع �سنويا 

يتم زيادة الأ�سعار 
كل خم�ض �سنوات 

بواقــــع  )% 15( خم�سة 
ع�سر باملائة 

اأرا�سي 2
ا�ستخدامات �سكنية 

 2
ريالن للمرت
 املربع �سنويا 

اأرا�سي ا�ستخدامات خدمية - 3
لوج�ستية خمازن ) جتاري ( 

 3
ريالت للمرت
 املربع �سنويا

م�ساحات مكتبية /4
واحة املعرفة م�سقط 

جمهزة  7 
ريالت للمرت املربع 

�سهريا 
غري جمهزة  6 

ريالت للمرت املربع 
�سهريا 

ل ي�سمل هذا ال�سعرمقابل
 ا�ستهالك الكهرباء 
وخدمات ال�سيانة 

واخلدمات الأخرى 
وحتدد من قبل مدير عام 

املنطقة 

املن�ساآت واملباين - اجلديدة 5
 ملختلف ال�ستخدامات 

كلفة املرت املربع 
املقدرة * 10 / امل�ساحـة 

ي�ساف اإليها مقابل اأجرة 
م�ساحة الأر�ض املقامة 

عليها املن�ساأة 

املن�ساآت واملباين القائمة 6
 ملختلف ال�ستخدامات 

حتدد بقرار 
من اللجنة العليا 

بتو�سية 
من اللجنة 

مع مراعاة الآتي : 
اأجــــرة م�ساحــة  اإ�سافــــة    -
الأر�ض املقامــــــة عليهـــا 

املن�ساأة 
القيمة  عــــن  تقـــــل  األ   -
الإيجاريـــــة عنــــد نفــــاذ 

هذه التعريفة 

اإيجـــارات  وقيمــة  املوؤ�س�سـة  تقدمهـا  التي  واخلدمات  الرتاخيـ�ض  ر�سـوم  ملحـــق   : تابع 
الأرا�ســي واملن�ســـاآت فـي املنطقـــة
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ريال عماين املوجودات )الأ�صول( :
)بالألـف(

2019/12/31م
ريال عماين 

)بالألـف(

2018/12/31م
ريال عماين 

)بالألـف(
الذهـب والف�سة 

املوجودات الأجنبية :
اأ - اأر�سدة لدى البنوك فـي اخلارج

ب - احتياطي لدى �سندوق النقد الدويل 
ج - الأوراق املالية الأجنبية

امل�ستحقات من احلكومة
امل�ستحقات من البنوك املحلية

ح�سة ال�سلطنة لدى �سندوق النقد الدويل
املوجودات الثابتة ) �سافـي (

املوجودات الأخرى

2٫835٫791
110٫262

3٫460٫018

524

6٫406٫071
778٫915

148
231٫654
45٫069
59٫044

446

6٫685٫512
775٫656

58
249٫039
43٫911
76٫338

========7.830.960========7.521.425املجمـــــوع
املطلوبات )اخل�صوم( :

النقد امل�سدر
امل�ستحقات للحكومة

امل�ستحقات للبنوك املحلية :
اأ - البنوك التقليدية

ب - البنوك الإ�سالمية
املطلوبات الأخرى

ح�ساب �سندوق النقد الدويل بالريال العماين 
القيمة ال�سافية :

اأ - راأ�س املال
ب - الحتياطيات العامة

ج - اأخــرى

2٫250٫061
342٫500

1٫000٫000
365٫515
127٫764

1٫611٫467
1٫402٫513

2٫592٫561
189٫919
231٫687

1٫493٫279

1٫605٫323
1٫237٫363

3٫183٫717
115٫480
249٫061

1٫440٫016

=========7.830.960=========7.521.425املجمـــــوع

البنك املركزي العماين

البنك املركزي العماين
اإعـــــــالن

ا�ستنـادا اإلـى املـادة 17 ) اأ ( مـن القانــون امل�سرفــي ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقـــم 2000/114 ، 
يعلــــن البنــــك املركــــزي العمانــــي اأن امليزانيـــــة العموميـــة للفتــــرة املنتهيـــــة فـــي 2019/12/31م 

كانت كما يلي  :
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