اجلريدة الر�سمية العدد ()1135

هيئــة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم
قــرار رقـم 2016/8
بتحديــد ر�ســوم اخلدمــات املقدمــة
مــن هيئــة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة
بالدقم و�إ�صدار نظامها ،
و�إىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/79
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حت ــدد ر�س ــوم اخلدم ــات املقدم ــة م ــن هيئ ــة املنطق ــة االقت�صادي ــة اخلا�صــة بالدقم وفق ــا
للج ــدول املرفــق .
وفيمــا ل ــم ي ــرد ب�ش�أن ــه ن ــ�ص خ ــا�ص ف ــي ه ــذا القــرار  ،ت�ستوف ــي الهيئة مقابل اخلدمات
التــي ت�ؤدي ــها الر�س ــوم ذاتها التي ت�ستوفيها اجلهات املعنية املن�صو�ص عليها فـي القوانني
والأنظمة ذات العالقة واللوائح ال�صادرة تنفيذا لها .
املــادة الثانيــــة
تف ــر�ض الهيئ ــة غرام ــة �إداري ــة بواق ــع ( )%10ع�ش ــرة باملائ ــة م ــن قيمــة الر�سم علـى ك ــل
مــن يتخلــف عــن �ســداد الر�ســم امل�ستحق عليه عن كل �شهر ت�أخري  ،حت�سب بعد م�ضي ()1
�شهــر واحــد مــن تاريــخ ا�ستحقــاق الر�سم  ،مع جرب ك�سر ال�شهر �إىل �شهر كامل وجرب ك�سر
الريال العماين �إىل ريال عماين واحد .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من مـار�س 2016م .
�صـدر فـي  28 :من ربيع الثانـي 1437هـ
املـوافـــــق  7 :من فبـرايــــــــــر 2016م
يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ــ�س جمل ــ�س الإدارة
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جـدول ر�سـوم اخلدمـات املقدمـة
من هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
�أوال  :ر�سوم القيد فـي ال�سجل التجاري :
م

اخلدمــة

مقدار الر�سم
بالريال العماين

موعد اال�ستحقاق

1

قيد امل�شروع
فـي ال�سجل التجاري

(� )1000ألف

عند القيد لأول مرة

2

جتديد قيد امل�شروع
فـي ال�سجل التجاري

(� )1000ألف

كل ( )5خم�س �سنوات ,
�أو عند جتديد
املكتب الرئي�سي �إذا
كان امل�شروع فرعا

3

ت�سجيل عقد
حق االنتفاع بالأرا�ضي

(  )%1واحد باملائة
من جمموع مقابل حق
االنتفاع املتفق عليه

عند ت�سجيل العقد

4

قيد عقود الرهن

(  )%1واحد باملائة
من الت�سهيالت االئتمانية

عند قيد الرهن

5

فك الرهن

( )100مائة

عند فك الرهن

6

طلب االنتفاع ب�أر�ض

( )250مائتان وخم�سون

عند تقدمي الطلب
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تابــع �أوال  :ر�سوم القيد فـي ال�سجل التجاري :
م

اخلدمــة

7

قيد تعديل بيانات
ال�سجل التجاري :

مقدار الر�سم
بالريال العماين

أ�  -تعديل اال�سم التجاري

( )10ع�شرة

ب � -إ�ضافة ن�شاط جتاري
جديد

( )10ع�شرة

ج  -تعديل املقر الرئي�سي

( )20ع�شرون

د  -تعديل �أ�سماء ال�شركاء

( )20ع�شرون

هـ  -تعديل ح�ص�ص ال�شركاء

( )20ع�شرون

و  -تعديل ال�شكل القانوين

( )50خم�سون

ز  -دمج �شركتني �أو �أكرث

( )50خم�سون

ح  -تعديل ر�أ�س املال

( )50خم�سون

ط  -تغيري �أ�سماء املفو�ضني
بالتوقيع

( )20ع�شرون

ي  -تعديل بيانات �أخرى

( )20ع�شرون

ك  -تعديل بيانات التوا�صل

بدون ر�سم

�إ�صدار �شهادة بيانات
8
(م�ستخرج من ال�سجل التجاري)

( )10ع�شرة
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موعد اال�ستحقاق

عند قيد التعديل

عند �إ�صدار
كل �شهادة
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ثانيا  :ر�سوم الرتخي�ص مبزاولة الأن�شطة االقت�صادية :
م

اخلدمــة

مقدار الر�سم
بالريال العماين

موعد اال�ستحقاق

�أوال  :ترخي�ص الن�شاط ال�صناعي � )1500( :ألف وخم�سمائة
ثانيا  :ترخي�ص الن�شاط ال�سياحي :
� 1إن�شاء �أو �إقامة �أو ا�ستغالل �أو انتفاع
�أو �إدارة �أو تعديل �أو نقل ترخي�ص
املن�ش ـ ـ�آت الفندقي ـ ــة �أو ال�سياحي ـ ــة :
أ�  -فندق (  ) 5خم�س جنوم

( )3000ثالثة �آالف

ب  -فندق ( � ) 4أربع جنوم

(� )2500ألفانوخم�سمائة

ج  -فندق (  ) 3ثالث جنوم

(� )2000ألفان

د  -فندق (  ) 2جنمتان

(� )1800ألف وثمامنائة

هـ  -فندق (  ) 1جنمة واحدة

(� )1500ألف وخم�سمائة
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عند �إ�صدار
الرتخي�ص �سنويا
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تابــع ثانيا  :ر�سوم الرتخي�ص مبزاولة الأن�شطة االقت�صادية :
م

2

اخلدمــة

مقدار الر�سم
بالريال العماين

موعد اال�ستحقاق

و � -شقق فندقية فاخرة

(� )2750ألفان و�سبعمائة
وخم�سون

ز � -شقق فندقية ممتازة

(� )1750ألف و�سبعمائة
وخم�سون

ح � -شقق فندقية عادية

(� )1000ألف

ط  -خميمات �سياحية فاخرة

عند �إ�صدار
(� )1500ألف وخم�سمائة
الرتخي�ص �سنويا

ي  -خميمات �سياحية عادية

(� )1000ألف

ك  -ا�سرتاحات �سياحية

(� )1000ألف

ل  -مطاعم �سياحية (م�ستقل)

( )500خم�سمائة

من�ش�آت م�ؤقتة

( )500خم�سمائة

ا�ستغالل �أو �إدارة املن�ش�آت الفندقية
 3وال�سياحية القائمة بنظام اقت�سام (� )2000ألفان
الوقت
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تابــع ثانيا  :ر�سوم الرتخي�ص مبزاولة الأن�شطة االقت�صادية :
م

اخلدمــة

مقدار الر�سم
بالريال العماين

4

التعامل مع ال�شركات لت�سويق
�أو تبادل �أ�سابيع اقت�سام الوقت

(� )2000ألفان

 5مكاتب ال�سفر والطريان وال�سياحة

موعد اال�ستحقاق

(� )1000ألف

6

�أن�شطة النقل ال�سياحي

(� )1000ألف

7

تنظيم الريا�ضات البحرية

(� )1000ألف

8

تنظيم حمالت ومراكز
وفنون الت�سلية

(� )1000ألف

9

مكاتب الإر�شاد ال�سياحي

( )500خم�سمائة

10

ر�سوم اخلدمات ال�سياحية

عند �إ�صدار
الرتخي�ص �سنويا

يتم �سدادها �شهريا ،
(� )%4أربعة فـي املائة
ويتم �سداد ر�سوم
من قيمة املبيعات
ال�شهر خالل ال�شهر
�أو اخلدمات
التايل له
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تابــع ثانيا  :ر�سوم الرتخي�ص مبزاولة الأن�شطة االقت�صادية :
م

اخلدمــة

مقدار الر�سم
بالريال العماين

موعد اال�ستحقاق

ثالثا  :ر�سوم تراخي�ص التعدين :
1

ا�ستك�شاف املعادن

2

التنقيب عن املعادن

3

التعدين

4

التعدين املعي�شي

5

الإتاوة

(� )1850ألف وثمامنائة
وخم�سون م�ضافا �إليه
�إيجار �سنوي مبقدار
( )1ريال واحد لكل مرت
مربع
(� )1850ألف وثمامنائة
وخم�سون م�ضافا �إليه
�إيجار �سنوي مبقدار
عند �إ�صدار
( )1ريال واحد لكل مرت
الرتخي�ص �سنويا
مربع
(� )1850ألف وثمامنائة
وخم�سون م�ضافا �إليه
�إيجار �سنوي مبقدار
( )1ريال واحد لكل مرت
مربع
(� )1850ألف وثمامنائة
وخم�سون م�ضافا �إليه
�إيجار �سنوي مبقدار
( )1ريال واحد لكل مرت
مربع
يتم �سدادها �شهريا ،
بحيث يتم �سداد
( )%10ع�شرة باملائة
من قيمة املبيعات ر�سوم ال�شهر خالل
ال�شهر التايل له
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تابــع ثانيا  :ر�سوم الرتخي�ص مبزاولة الأن�شطة االقت�صادية :
م

اخلدمــة

مقدار الر�سم
بالريال العماين

موعد اال�ستحقاق

6

�إ�صدار �شهادة ت�صدير
عينات لأغرا�ض البحث العلمي

( )5خم�سة

عند �إ�صدار ال�شهادة

�إ�صدار �شهادة ت�صدير عينات
7
لأغرا�ض الدرا�سة حلاملي
تراخي�ص اال�ستك�شاف والتنقيب

(  )1واحد

8

التنازل عن ترخي�ص التنقيب
�أو ترخي�ص التعدين �أو امتياز
التعدين

( )100مائة

عند ت�سجيل التنازل

9

طلب متديد
منطقة الرتخي�ص التعديني

( )100مائة

عند املوافقة
على التمديد

( )50خم�سون

عند قيد التعديل

 10تعديل البيانات فـي �سجل التعدين

عند �إ�صدار ال�شهادة

رابعا  :الأن�شطة االقت�صادية الأخرى :
 1بيع وتوزيع امل�شروبات الكحولية

( )5000خم�سة �آالف

2

تقدمي ال�شي�شة

( )5000خم�سة �آالف

3

بيع وتوزيع التبغ والدخان

( )5000خم�سة �آالف

4

الأن�شطة الأخرى

( )500خم�سمائة
عن كل ن�شاط متجان�س

ذات الر�سم املقرر
خام�سا  :جتديد ترخي�ص مزاولة
لرتخي�ص مزاولة الن�شاط
الن�شاط
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عند �إ�صدار
الرتخي�ص �سنويا

عند التجديد �سنويا
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ثالثـا  :ر�سوم الت�صاريح البيئية :

م

اخلدمــة

مقدار الر�سم بالريال العماين
ال�شريحة ال�شريحة
الثانية
الأوىل

ال�شريحة
الثالثة

موعد
اال�ستحقاق

�إ�صدار الت�صريح
1
البيئي

()50
خم�ســون

()100
مائ ـ ــة

()200
مائت ـ ــان

عنــد �إ�صــدار
الت�صريــح النهائــي

جتديد الت�صريح
2
البيئي

()50
خم�س ــون

()100
مائ ـ ـ ــة

()200
مائت ـ ــان

عند جتديد
الت�صريح

مراجعة درا�سة
( )500خم�سمائة ،
عند تقدمي
تقييم الأثر البيئي
م�ضافا �إليها التكاليف التي تتكبدها الهيئة
3
الدرا�سة �أو التقرير
�أو تقرير التدقيق
حال تكليف مكتب خارجي مبراجعة الدرا�سة
البيئي
حتــدد الهيئــة طبيعــة الأن�شطــة االقت�صاديــة التــي تنــدرج حتــت كل �شريحة  ،مبا فـي ذلك
امل�شروعات امل�ؤقتة وم�شاريع البنية الأ�سا�سية وامل�شاريع املكملة لها .
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رابعـا  :ر�سوم تنظيم التخطيط العمراين وتراخي�ص البناء :
مقدار الر�سم بالريال العماين

موعد
اال�ستحقاق

ت�صريح
حفر

( )50خم�سون

عند �إ�صدار
الت�صريح

�إ�صدار
خمطط
 2م�ساحي
(كروكي)
للأرا�ضي

( )50خم�سون

م اخلدمــة
1

عند �إ�صدار
املخطط

�إ�صدار ( )100مائة ريال للم�شروع الذي ال تزيد ن�سبة بنائه
�إباحة بناء على (� )1000ألف مرت مربع  ،م�ضافا �إليها(  )25خم�س عند �إ�صدار
3
(ترخي�ص وع�شرون بي�سة لكل مرت مربع �إ�ضافـي من امل�شاريع
الإباحة
بناء) التي تزيد م�ساحة بنائها على (� )1000ألف مرت مربع
جتديد ( )100مائة ريال للم�شروع الذي ال تزيد ن�سبة بنائه
عند
�إباحة بناء على (� )1000ألف مرت مربع  ،م�ضافا �إليها(  )25خم�س
4
التجديد
(تراخي�ص وع�شرون بي�سة لكل مرت مربع �إ�ضافـي من امل�شاريع
�سنويا
بناء) التي تزيد م�ساحة بنائها على (� )1000ألف مرت مربع

5

ت�صريح
خميم
عمال
م�ؤقت

( )100مائة ريال للم�شروع الذي ال تزيد ن�سبة بنائه
على (� )1000ألف مرت مربع  ،م�ضافا �إليها ( )5خم�س
عند �إ�صدار
بي�سات لكل مرت مربع �إ�ضافـي من م�ساحة الأر�ض
الت�صريح
املخ�ص�صة ملخيم العمال والتي تزيد على (� )1000ألف
مرت مربع
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تابــع رابعـا  :ر�سوم تنظيم التخطيط العمراين وتراخي�ص البناء :
م اخلدمــة

مقدار الر�سم بالريال العماين

موعد
اال�ستحقاق

�شهادة
�إمتام
البناء

( )50خم�سون رياال
للم�شروع الذي ال تزيد ن�سبة بنائه
على (� )1000ألف مرت مربع  ،م�ضافا �إليها ( )5خم�س عند �إ�صدار
ال�شهادة
بي�سات لكل مرت مربع من امل�شاريع
التي تزيد م�ساحة بنائها على (� )1000ألف مرت مربع
بحد �أق�صى (� )1000ألف

ت�سليم
 7عالئم
للمواقع

عند تقدمي
طلب ت�سليم
العالئم

6

( )10للعالمة (النقطة) الواحدة

( )50خم�سون
اعتماد
لكل (� )1000ألف مرت مربع ،
عند اعتماد
تقرير
بالإ�ضافة �إىل ( )10ع�شر بي�سات
8
التقرير
امل�سح
لكل مرت مربع من امل�شاريع التي تزيد م�ساحة �أر�ضها
التف�صيلي
على (� )1000ألف مرت مربع بحد �أق�صى (� )1000ألف
اعتماد
خمطط
9
التنظيم
العام

( )100مائة لكل (� )1000ألف مرت مربع ،
بالإ�ضافة �إىل ( )25خم�س وع�شرين بي�سة لكل مرت
مربع من امل�شاريع التي تزيد م�ساحة بنائها على
(� )1000ألف مرت مربع بحد �أق�صى (� )1000ألف
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عند اعتماد
املخطط
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تابــع رابعـا  :ر�سوم تنظيم التخطيط العمراين وتراخي�ص البناء :
م اخلدمــة

مقدار الر�سم بالريال العماين

موعد
اال�ستحقاق

( )100مائة لكل (� )1000ألف مرت مربع  ،بالإ�ضافة �إىل
اعتماد
( )25خم�س وع�شرين بي�سة لكل مرت مربع من امل�شاريع عند اعتماد
 10املخططات
التي تزيد م�ساحة بنائها على (� )1000ألف مرت مربع املخططات
التف�صيلية
بحد �أق�صى (� )1000ألف
( )100مائة لكل (� )1000ألف مرت مربع  ،بالإ�ضافة �إىل
تعديل ( )25خم�س وع�شرين بي�سة لكل مرت مربع من امل�شاريع عند اعتماد
11
املخططات التي تزيد م�ساحة بنائها على (� )1000ألف مرت مربع التعديل
بحد �أق�صى (� )1000ألف
احل�صول
على دليل
التخطيط
العمراين
12
باملنطقة
االقت�صادية
(ن�سخة
رقمية)

( )25خم�سة وع�شرون للن�سخة الواحدة

احل�صول
على ن�سخة
� 13إ�ضافـية
من
اخلرائط

( )20ع�شرون عن كل ن�سخة
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عند ت�سلم
الدليل

عند توفري
اخلريطة
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خام�ســا :الر�سوم املتعلقة ب�سالمة الغذاء :
م

مقدار الر�سم موعد ومرات
بالريال العماين اال�ستحقاق

اخلدمــــة

� 1إ�صدار �إتالف مواد غذائية ملن�ش�آت جتارية

()25
خم�سة وع�شرون

عند �إ�صدار
ال�شهادة

�إ�صدار ت�صاريح ثالجات املرطبات
و�أجهزة امل�شروبات ال�ساخنة التجارية
2
فـي الأماكن العامة
(ال ي�شمل �إيجار املوقع وم�صاريف الكهرباء)

()135
مائة وخم�سة
وثالثون

عند �إ�صدار
الت�صريح ،
وعند جتديده
�سنويا

�إ�صدار الرخ�صة ال�صحية
ل�سيارات ال�شركات اخلا�صة
بنقل املياه �أو بيع املواد الغذائية
3
�أو نقل وت�سويق الأ�سماك ،
(ي�ستثنى من ذلك �سيارات نقل مياه ال�شرب
اململوكة لأفراد عمانيني)

()50
خم�س ـ ــون

عند �إ�صدار
الرخ�صة  ،وعند
جتديدها �سنويا

()10
ع�شـ ـ ــرة

عند �إ�صدار
البطاقة  ،وعند
جتديدها �سنويا

4

�إ�صدار بطاقة �صحية
للباعة وعمال املحالت التجارية
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�ساد�ســا  :ر�سوم اخلدمات الأخرى :
م
1
2

3

4

5
6
7

موعد ومرات
مقدار الر�سم
اخلدمــــة
اال�ستحقاق
بالريال العماين
خدمات عامة لنزالء الفنادق ( )%5خم�سة باملائة يتم �سدادها �شهريا  ،بحيث
يتم �سداد ر�سوم ال�شهر
من قيمة املبيعات
ورواد املطاعم العاملية
خالل ال�شهر التايل له
�أو اخلدمات
وال�سياحية
يتم �سدادها �شهريا  ،بحيث
خدمات عامة لرواد مراكز ( )%10ع�شرة باملائة
يتم �سداد ر�سوم ال�شهر
فنون الت�سلية ودور ال�سينما من قيمة التذاكر
خالل ال�شهر التايل له
ت�صريح الالفتات واللوحات
عند �إ�صدار الت�صريح ،
()50
الإعالنية والإر�شادية
وعند جتديده �سنويا
خم�س ـ ــون
على املحالت وال�سيارات ،
واملل�صقات واملطبوعات
( )100مائة حتى
ت�صريح و�ضع الالفتات
( )30ثالثني مرتا عند �إ�صدار الت�صريح ،
واللوحات الدعائية للمنتجات
مربعا  ،وما يزيد على وعند جتديده �سنويا
على �أ�سطح املباين وواجهاتها
ذلك ( )250مائتني
وعلى ال�شوارع
وخم�سني
( )%3ثالثة باملائة
عند ت�سجيل العقد  ،وعند
من قيمة العقد
ت�سجيل عقود الإيجار
جتديده �سنويا
ال�سنوي
()50
�شهريا لكل موقف من
حجز مواقف عامة
تاريخ املوافقة على احلجز
خم�سـ ـ ــون
()10
�شهريا لكل موقف من
ت�صاريح مواقف العدادات
تاريخ �إ�صدار الت�صريح
ع�شـ ـ ــرة
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تابــع �ساد�ســا  :ر�سوم اخلدمات الأخرى :
م
8
9
10
11

12

13

14

15

اخلدمــــة

مقدار الر�سم
بالريال العماين
( )200مائتان
( )10ع�شرة
( )10ع�شرة

ترخي�ص ت�سمية املبنى
تغيري لوحة املحل التجاري
�إ�صدار �شهادة ملن يهمه الأمر
�إ�صدار �شهادة �أو م�ستند
بدل مفقود �أو تالف جلميع ( )25خم�سة وع�شرون
امل�ستندات ال�صادرة من الهيئة
الت�صديق على حم�ضر
اجتماع اجلمعية العامة
( )10ع�شرة
وتعديل النظام الأ�سا�سي
لل�شركات امل�ساهمة
احل�صول على ن�سخة
طبق الأ�صل من الوثائق
( )5خم�سة
وال�سجالت واملحا�ضر املودعة
لدى الهيئة
الت�صديق على النظام
( )50خم�سون
الأ�سا�سي وعقد الت�أ�سي�س
لل�شركات امل�ساهمة لأول مرة
(  )0٫001واحد فـي
الألف من قيمة
توثيق العقود التجارية العقد بحد �أدنى ()20
ع�شرون  ،وبحد �أعلى
( )100مائة
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موعد ومرات
اال�ستحقاق
عند تقدمي الطلب
عند تقدمي الطلب
عند �إ�صدار ال�شهادة
عند �إ�صدار ال�شهادة
�أو امل�ستند
عند الت�صديق
على كل ن�سخة
عند احل�صول
على كل ن�سخة

عند الت�صديق

عند توثيق العقد

