
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1476(

áMÉ«°ùdGh çGÎdG IQGRh
 …QGRh QGô```b

2022/334 º```bQ
 ¿ƒ`°ü!Gh ´Ó`"dG IQÉ`jR #ƒ`°SQ ó`jóëàH

»ŸÉ©dG çGÎdG ™bGƒeh QGhõdG õcGôeh á«îjQÉàdG ⁄É©ŸGh

ا�ستنادا اإىل القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47،

واإىل قانون ال�سياحة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/33،

واإىل قانون الرتاث الثقافـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/35، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/91 بتعديل م�سمى وزارة الرتاث والثقافة اإىل وزارة الرتاث 

وال�سياحة وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي، 

واإىل القرار الوزاري رقم 99/209 بفر�ض ر�سم على زيارة بع�ض القالع واحل�سون واملتاحف، 

واإىل موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

 Qô```"`J
 $`````dhC’G IOÉ``ŸG

حتدد ر�سوم زيارة القالع واحل�سون واملعامل التاريخية ومراكز الزوار ومواقع الرتاث العاملي، 

وفقا للملحق املرفق بهذا القرار.

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
ت�ستثنى من هذا القرار القالع واحل�سون امل�ستثمرة من قبل القطاع اخلا�ض.

á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
تعفى الوفود احلكومية الر�سمية، والرحالت املدر�سية التي تنظمها املوؤ�س�سات التعليمية 

من �سداد الر�سوم املن�سو�ض عليها فـي املادة األأوىل من هذا القرار. 
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á```©HGôdG IOÉ``ŸG

يلغـــى القـــرار الــــوزاري رقـــم 99/209 امل�ســــار اإليـــه، كمـــا يلغـــى كــل مــا يخالــف هـذا القــرار، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه.

á```°ùeÉÿG IOÉ``ŸG

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

 `g1444 /  6  /  2   :»`a Qó°U

#2022 / 12 / 26 :%````aGƒŸG

»````bhôëŸG ó``ªfi øH º`dÉ`°S
                                                                                              وزيــــــــــــر التــــــــــراث وال�سياحـــــــــــــة
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%``ë&e
 ¿ƒ``°ü!Gh ´Ó``"dG IQÉ``jR #ƒ``°SQ

»ŸÉ©dG çGÎdG ™bGƒeh QGhõdG õcGôeh á«îjQÉàdG ⁄É©ŸGh

 áLQódG

 QGhõ&d IôcòàdG áª«b
 »æWGƒeh Ú«fÉª©dG
¿hÉ©àdG ¢ù&› 'hO

á«Hô©dG è«&ÿG 'hód 

 ÖfÉLC’G QGhõ&d IôcòàdG áª«b
Úª«"ŸG ÒZh Úª«"ŸG

 ÌcCG ôª©dG
 (12) øe

 ô°ûY »æKG
ÉeÉY

 øe ôª©dG
 #GƒYCG áà°S (6)

 (12) $dEG
ÉeÉY ô°ûY »æKG

 ôª©dG
(12) øe ÌcCG

ÉeÉY ô°ûY »æKG 

 ôª©dG
 #GƒYCG áà°S (6) øe

(12) $dEG
ÉeÉY ô°ûY »æKG 

º«"e ÒZ
º«"eº«"e ÒZ

º«"e

األأوىل

 )1(

ريال عماين 

)200( واحد

مائتا بي�سة

 )1(

ريال عماين 

واحد

 )3(

ثالثة 

رياألت 

عمانية
 )500(

خم�سمائة 

بي�سة

 )1(

ريال عماين 

واحد

الثانية

 )500(

خم�سمائة 

بي�سة

 )2(

رياألن 

عمانيان
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