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قــــرار وزاري
رقــم 2017/235
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة تنظيم املنطقة احلرة باملزيونة
ا�ستنــادا �إلــى املر�س ــوم ال�سلطانــي رق ــم  2000/112بالت�صديـ ــق علـ ــى بروتوكـ ــول ان�ضم ــام
�سلطنـة عمان �إىل اتفاقية مراك�ش ب�إن�شاء منظمة التجارة العاملية ،
و�إىل قانون املناطق احلرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/56
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/103ب�إن�شاء املنطقة احلرة باملزيونة ،
و�إىل الئحة تنظيم املنطقة احلرة باملزيونة ال�صادرة بالقرار رقم ، 2010/22
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
و�إىل موافقة جلنة املناطق احلرة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بامللحــق رقــم ( )1املرفــق بالئحــة تنظيــم املنطقــة احلــرة باملزيونــة امل�شــار �إليهــا ،
امللحـق املرفـق بهـذا القـرار .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  10 :من ربيــــع الأول 1439هــ
املوافــــق  29 :من نوفمبــــــــــــر 2017م

د.علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الــتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وال�صناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئيـ ـ ـ ـ ــ�س جلن ـ ـ ـ ـ ــة املناط ـ ـ ـ ـ ــق احل ـ ـ ـ ــرة
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امللحــق رقــم ( ) 1
جــدول ر�ســوم اخلدمــات
الر�ســم
بي�سـة ريـال
100
50
200
300
500

-

-

5

500

-

200
100

-

-

5

-

5

البيــــــان
ر�سـوم التخزيـن فـي امل�ستودعـات وال�ساحـات
تخزين الب�ضائع بامل�ستودعات املغطاة عن كل طن يوميا
تخزين الب�ضائع بال�ساحات املك�شوفة عن كل طن يوميا
تخزين املركبة ال�صغرية بال�ساحات يوميا
تخزين املركبة املتو�سطة بال�ساحات (حافلة ركاب � ،شاحنة خفـيفة) يوميا
تخزين ال�شاحنات الثقيلة واملعدات بال�ساحات يوميا
احلد الأدنى لر�سوم التخزين فـي امل�ستودعات وال�ساحات عن كل طلب
�إخراج �أو وثيقة بيع  ،كما يطبق هذا احلد على الب�ضائع واملركبات
املخزنة فقط فـي امل�ستودعات وال�ساحات
ر�سـوم خدمـات الب�ضائـع واحليوانـات
عن كل طن ب�ضائع لكل (� )6ستة �أ�شهر تخزين  ،ولأغرا�ض االحت�ساب
تعترب كل مدة �أقل من (� )6ستة �أ�شهر مدة كاملة
عن كل ر�أ�س حي �أو ذبيحة بقر وجمال
عن كل ر�أ�س حي �أو ذبيحة ماعز وغنم
احلد الأدنى لر�سوم خدمات الب�ضائع واحليوانات
عن كل طلب �إخراج �أو وثيقة بيع
ر�ســــــوم خدمـــــــات املركبــــــات
عن املركبات ال�صغرية التي ال يزيد وزنها على ( )3ثالثة �أطنان لكل
(� )6ستة �أ�شهر تخزين  ،ولأغرا�ض االحت�ساب تعترب كل مدة �أقل
من (� )6ستة �أ�شهر مدة كاملة
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تابـــع  :امللحــق رقــم (  ) 1جــدول ر�ســوم اخلدمــات
الر�ســم
بي�سـة ريـال
-

6

-

10

-

5
5

-

300
150
350
250
500

250
500
500

1
37
15
3

البيــــــان
عن املركبات املتو�سطة التي يزيد وزنها على ( )3ثالثة �أطنان ،
وال تتجاوز (� )7سبعة �أطنان لكل (� )6ستة �أ�شهر تخزين ،
ولأغرا�ض االحت�ساب تعترب كل مدة �أقل من (� )6ستة �أ�شهر مدة كاملة
عن املركبات واملعدات الثقيلة التي يزيد وزنها على (� )7سبعة �أطنان
لكل (� )6ستة �أ�شهر تخزين  ،ولأغرا�ض االحت�ساب تعترب كل مدة �أقل
من (� )6ستة �أ�شهر مدة كاملة
ر�سوم توثيق عمليات بيع الب�ضائع
عن كل وثيقة بيع ب�ضائع خمتلفة
عن كل مركبة �أو �آلية ترد بوثيقة البيع
ر�ســــوم ترخيــــ�ص الن�شــــاط اال�ستثمـــاري
ر�سم �إ�صدار رخ�صة مزاولة الن�شاط اال�ستثماري
ال�صناع ــي
اخلدمـ ــي
التج ــاري
امل�شاغل والور�ش
م�شاريع الإنتاج احليواين
مقابــل ت�أجيــر الأرا�ضــي واملبانـــــي واملن�شــــ�آت
املرت املربع من الأر�ض الف�ضاء
املرت املربع من املباين الأ�سمنتية (املكاتب)
املرت املربع من امل�ستودعات املعدنية
املرت املربع من معار�ض ال�سيارات املجهزة
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تابـــع  :امللحــق رقــم (  ) 1جــدول ر�ســوم اخلدمــات
الر�ســم
البيــــــان
بي�سـة ريـال
ر�ســـوم التنـــازل عـــن حقـــوق الإيجـــار
عن كل مرت مربع فـي عقد �إيجار قطعة الأر�ض عند التنازل الكامل
عن حقوق الإيجار على �أال يقل احلد الأدنى للر�سم عن ()500
- 500
خم�سمائة ريال عماين
عن كل مرت مربع فـي عقد �إيجار قطعة الأر�ض
عند التنازل ل�صالح ال�شركاء بالعقد
- 250
على �أال يقل احلد الأدنى عن ( )200مائتي ريال عماين
عن كل مرت مربع فـي عقد �إيجار قطعة الأر�ض
عند �إدخال �شركاء بعقد الإيجار على �أال يقل احلد الأدنى
- 150
عن ( )150مائة وخم�سني رياال عمانيا
ر�ســــــوم �أخـــــرى
�إ�صدار �شهادة ملن يهمه الأمر
2
ا�ستخراج ن�سخة بدل فاقد ل�شهادة �أو ت�صريح
1
ت�صريح دخول الأفراد �إىل املنطقة احلرة
3
ت�صريح دخول املركبة �إىل املنطقة احلرة
5
ت�صريح دخول و�سيلة نقل ب�ضائع فارغة بق�صد التحميل
5
�إىل املنطقة احلرة
ت�صريح عمل مقاول عن كل �شهر عمل
50
ت�صريح عمل ا�ست�شاري عن كل �شهر عمل
25
توثيق عقد تخزين ب�ضائع لدى امل�ستثمر
5
توثيق عن كل مركبة بعقد التخزين للغري لدى م�ستثمر
5
-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1221

تابـــع  :امللحــق رقــم (  ) 1جــدول ر�ســوم اخلدمــات
الر�ســم
البيــــــان
بي�سـة ريـال
�إ�صدار بطاقة وزن
2
عن كل مرت مربع فـي الر�سم امل�ساحي (الكروكي)  ،وبحد �أدنى للر�سم
30
( )300ثالثمائة ريال عماين للر�سم امل�ساحي الواحد
عن كل مرت مربع عند مراجعة واعتماد املخططات الهند�سية ،
- 250
وبحد �أدنى للر�سم ( )250مائتني وخم�سني رياال عمانيا
عن كل مرت مربع عند �إعادة مراجعة املخططات الهند�سية ،
- 150
وبحد �أدنى للر�سم ( )150مائة وخم�سني رياال عمانيا
الفتة م�ضيئة على واجهة املبنى ال تزيد على ( )3ثالثة �أمتار مربعة
�سنويا  /و( )10ع�شرة رياالت عمانية عن كل مرت مربع يزيد
50
على ذلك �سنويا
عن كل يوم عند و�ضع الفتة �إعالنية
50
على مداخل �أو داخل املنطقة احلرة
عن كل �شهر عند و�ضع الفتة دعائية ملنتج �أجنبي داخل املنطقة
50
عن كل �شهر عند و�ضع الفتة دعائية ملنتج حملي
25
�أو خليجي داخل املنطقة
عن كل �شهر عند و�ضع � ِأي الفتة �أخرى
10
 20ا�ستخراج ن�سخة �إ�ضافـية �أو بدل فاقد من الر�سم امل�ساحي (الكروكي)
�إباحة بناء والإذن باحلـفر
50
جتديد �إباحة بناء
25
ا�ستخراج بدل فاقد لإباحة البناء
10
تعديل بيانات �إباحة البناء
10
-

