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قوائم الرسوم 

)المخفضة والملغاة والمدمجة(

المرحلة الثانية
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المجلــــس األعلـــــى للقضـــــــاء
)رسوم الكاتب بالعدل(
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قائمة رسوم المجلس األعلى للقضاء )الكاتب بالعدل (

مدة الصالحية

)بعد التعديل(

الرســــم 
المعدل

)ر.ع(

الرسم السابق)ر.ع( اسم الرسم م

5 5

األحوال الشخصية

وثائق زواج – شهادات طالق - وثائق الترمل - إقرار عدم 
الزواج – إقرار الرجعة – إقرار استمرارية الزواج 

1

5 تتراوح من 5  - 20 اإلقرارات بكافة أنواعها 2

20 تصل إلى 30 تحرير العقود والمصادقة عليها 3

5 سنوات كحد 
أقصى 5

تتراوح من 5 – 100 

عن كل موكل في مدد 
تتراوح من شهر إلى سنه

الوكاالت بكافة أنواعها

الرســم عــن كل موكــــــل
4

سنة بحد أقصى 5

تتراوح من 5 –30

عن كل موكل في مدد 
تتراوح من شهر إلى سنه

الوكالة الخاصة بالبيع أو التنازل عن )عقار محدد – مركبة 
محددة – سجل تجاري محدد(

الرسم عن كل موكل

5

5 سنوات كحد 
أقصى 1

الرسم يعتمد على 
المواضيع المختارة والمدة 

المطلوبة وعدد األطراف 
وصلة القرابة

الوكالة المتعلقة باإلرث ممن تثبت لهم صفة الوارث )الرسم 
عن كل موكل ( 6

5 سنوات كحد 
أقصى 1

الرسم يعتمد على 
المواضيع المختارة والمدة 

المطلوبة وعدد األطراف

الوكالة المتعلقة بصناديق التقاعد المقامة من 
المستفيدين منها )الرسم عن كل موكل ( 7

5 5 شهادة من واقع السجالت 8

5 الرسم المقرر نفسه للمحرر 
األصلي

صورة طبق األصل من الوثائق أو اإلقرارات أو العقود أو 
الوكاالت 9

5 - كل نسخة إضافية من الوثائق أو اإلقرارات أو العقود أو 
الوكاالت 10
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وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار



������א�� א��א

الرسم الخدماتم
السابق )ر.ع(

الرسم 
المعدل

)ر.ع(

المدة

_1000100طلب تسجيل تصميم صناعي1

_50050طلب تسجيل تصميم صناعي - المؤسسات الصغيرة2

_10010طلب تسجيل تصميم صناعي - الطلبة والباحثين3

5 سنوات50050شهادة تسجيل تصميم صناعي4

5 سنوات25025شهادة تسجيل تصميم صناعي - المؤسسات الصغيرة5

5 سنوات505شهادة تسجيل تصميم صناعي - الطلبة والباحثين6

5 سنوات50050تجديد مدة الحماية للتصميم الصناعي7

_1000100طلب تسجيل تصميم تخطيطي/ للشركات8

10 سنوات50050شهادة تسجيل تصميم تخطيطي/ للشركات9

_50050طلب تسجيل تصميم تخطيطي-  للمؤسسات الصغيرة10

10 سنوات25025شهادة تسجيل تصميم تخطيطي- للمؤسسات الصغيرة11

_10010طلب تسجيل تصميم تخطيطي-  للباحثين والطلبة12

10 سنوات505شهادة تسجيل تصميم تخطيطي- للباحثين والطلبة13

: قائمة الرسوم المخفضة وزارة التجارة و الصناعة وترويج االستثمار
ً
 أوال
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طلب تسجيل عالمات جماعية أو عالمات االعتماد عن منتجات أو 14
10 سنوات200160خدمات تابعة لصنف واحد

طلب تجديد عالمة جماعية أو عالمة االعتمادعن منتجات أو 15
10 سنوات500160خدمات تابعة لصنف واحد

_5040طلب )فحص( البحث عن عالمة تجارية16

10 سنوات5040تسجيل عالمة تجارية عن منتجات أو خدمات تابعة لصنف واحد17

طلب تجديد عالمة تجارية عن منتجات أو خدمات تابعة لصنف 18
10 سنوات200130واحد

_10080طلب التأشير في السجل بمنح حق اإلنتفاع بعالمة تجارية19

_10080طلب التأشير في السجل بإنتقال ملكية عالمة تجارية20

_10080التأشير برهن عالمة تجارية21

_20025طلب الحصول على شهادة نموذج منفعة )أفراد(22

_30050طلب الحصول على شهادة نموذج منفعة )شركات(23

طلب الحصول على شهادة نموذج منفعة )المؤسسات 24
_15025الصغيرة(

_205طلب الحصول على شهادة نموذج منفعة )الطلبة والباحثين(25

10 سنوات250205شهادة نموذج منفعة )أفراد(26

10 سنوات500410شهادة نموذج منفعة )شركات(27

تابع قائمة الرسوم المخفضة وزارة التجارة و الصناعة وترويج االستثمار
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10 سنوات250205شهادة نموذج منفعة )المؤسسات الصغيرة(28

_20025طلب إيداع براءة إختراع - أفراد29

_30050طلب إيداع براءة إختراع - شركات30

_15025رسوم طلب إيداع براءة إختراع - المؤسسات الصغيرة31

_205طلب إيداع براءة إختراع - الطلبة والباحثين32

_300150طلب فحص براءة إختراع33

_15075طلب فحص براءة إختراع داخلي - المؤسسات الصغيرة34

_300150طلب فحص براءة إختراع خارجي - المؤسسات الصغيرة35

_3015طلب فحص براءة إختراع داخلي - للطلبة والباحثين36

_30015طلب فحص براءة  إختراع خارجي -للطلبة والباحثين 37

سنة500205شهادة براءة إختراع - أفراد38

سنة1000410شهادة براءة إختراع - شركات39

سنة500205شهادة براءة إختراع - المؤسسات الصغيرة40

سنة5041شهادة براءة إختراع - للطلبة والباحثين41

تابع قائمة الرسوم المخفضة وزارة التجارة و الصناعة وترويج االستثمار
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سنة10080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنة 422

سنة15080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 433

سنة20080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 444

سنة25080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 455

سنة30080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 466

سنة35080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 477

سنة40080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 488

سنة45080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 499

سنة50080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 5010

سنة55080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 5111

سنة60080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 5212

سنة65080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 5313

سنة70080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 5414

سنة75080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 5515

سنة80080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 5616

سنة85080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 5717

تابع قائمة الرسوم المخفضة وزارة التجارة و الصناعة وترويج االستثمار
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سنة90080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 5818

سنة95080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 5919

سنة100080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )أفراد( - السنـــة 6020

61
 بعد السنة 20

ً
تمديد مدة حماية براءة االختراع سنويا

)أفراد(
سنة100080

سنة200160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 622

سنة300160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 633

سنة400160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 644

سنة500160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 655

سنة600160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 666

سنة700160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 677

سنة800160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 688

سنة900160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 699

سنة1000160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 7010

سنة1100160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 7111

سنة1200160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 7212

سنة1300160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 7313

سنة1400160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 7414

تابع قائمة الرسوم المخفضة وزارة التجارة و الصناعة وترويج االستثمار
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سنة1500160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 7515

سنة1600160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 7616

سنة1700160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 7717

سنة1800160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 7818

سنة1900160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 7919

سنة2000160الرسوم السنوية لبراءة االختراع )شركات( - السنـــة 8020

81
 بعد السنة 20

ً
تمديد مدة حماية براءة االختراع سنويا

)شركات(
سنة2000160

سنة10080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )المؤسسات الصغيرة(-السنة 822

سنة15080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )المؤسسات الصغيرة(- السنة 833

سنة20080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )المؤسسات الصغيرة(- السنة 844

سنة25080الرسوم السنوية لبراءة االختراع )المؤسسات الصغيرة( -السنة 855

سنة108الرسوم السنوية لبراءة االختراع السنـــة 2 - الطلبة والباحثين86

سنة158الرسوم السنوية لبراءة االختراع السنـــة 3 - الطلبة والباحثين87

سنة208الرسوم السنوية لبراءة االختراع السنـــة 4 - الطلبة والباحثين88

سنة258الرسوم السنوية لبراءة االختراع السنـــة 5 - الطلبة والباحثين89

_5040الرد على قرار المسجل بالقبول أو بالرفض90

الرد على قرار المسجل بالقبول أو بالرفض - المؤسسات 91
_2520الصغيرة

تابع قائمة الرسوم المخفضة وزارة التجارة و الصناعة وترويج االستثمار
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_54الرد على قرار المسجل بالقبول أو بالرفض - الطلبة والباحثين92

_10080التظلم من قرار المسجل بشأن طلب براءة االختراع - أفراد93

_200160التظلم من قرار المسجل بشأن طلب براءة االختراع- شركات94

التظلم من قرار المسجل بشأن طلب براءة االختراع - المؤسسات 95
_10080الصغيرة

_30025نقل ملكية أو التنازل ) براءات االختراع ( - أفراد96

_50050نقل ملكية أو التنازل ) براءات االختراع ( - شركات97

_25025نقل ملكية أو التنازل ) براءات االختراع ( - المؤسسات الصغيرة98

_305نقل ملكية أو التنازل براءات االختراع - الطلبة والباحثين99

_200160تسجيل عقد ترخيص إستغالل براءات االختراع - أفراد100

_500400تسجيل عقد ترخيص إستغالل براءات االختراع - شركات101

تسجيل عقد ترخيص إستغالل براءات االختراع - المؤسسات 102
_250200الصغيرة

رسوم تسجيل عقد ترخيص إستغالل براءات االختراع - الطلبة 103
_200160والباحثين

_2016طلب سماع أقوال104

_108طلب سماع أقوال - المؤسسات الصغيرة105

سنة300240قيد وكيل قانوني في سجل وكالء طلبات الملكية الفكرية106

ًتجديد قيد وكيل قانوني في سجل وكالء طلبات الملكية 107
سنة300240الفكرية سنويا

تابع قائمة الرسوم المخفضة وزارة التجارة و الصناعة وترويج االستثمار
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 : قائمة الرسوم الملغاة: 
ً
ثانيا

الخدمةم
الرسم 
السابق

)ر.ع(
نوع اإللغاء

تلغى رسوم وزارة التجارة لهذا 2.5ترخيص لبيع اسطوانات غاز النفط السائل1
الترخيص

تلغى الرسوم50الحصول على نسخة من البراءة بعد المنح - الطلبة والباحثين2

تلغى الرسوم500الحصول على نسخة من البراءة بعد المنح3

رسوم الحصول على نسخة من البراءة بعد المنح- المؤسسات 4
تلغى الرسوم250الصغيرة

تلغى الرسوم10رسوم الحصول على صورة من سجل البراءات - الطلبة والباحثين5

تلغى الرسوم100الحصول على صورة من سجل البراءات6

تلغى الرسوم50رسوم الحصول على صورة من سجل البراءات - المؤسسات الصغيرة7

تلغى الرسوم50اإلطالع على سجل الطلبات لمرة واحدة فقط8

رسوم االطالع على سجل الطلبات لمرة واحدة فقط - المؤسسات 9
تلغى الرسوم25الصغيرة

رسوم االطالع على سجل الطلبات لمرة واحدة فقط - الطلبة 10
تلغى الرسوم5والباحثين

إلغاء رسوم النشر الخاصة بوزارة 50نشر الطلب - وزارة التجارة والصناعة11
التجارة

تلغى الرسوم25اإلشهار عن قبول الطلبات - المؤسسات الصغيرة12

تلغى الرسوم5رسوم اإلشهار عن قبول الطلبات - الطلبة والباحثين13

تلغى الرسوم5طلب تصريح العروض الترويجية14

تلغى الرسوم5طلب تصريح عرض الجوائز الفورية15

تلغى الرسوم5طلب تصريح عرض القسائم والسحوبات16

تلغى الرسوم5طلب تصريح عرض امسح واربح17

تلغى الرسوم10طلب تصريح البطاقات التسويقية )بطاقة الخصم(18

تلغى الرسوم10طلب تصريح التخفيضات )التنزيالت(19

تلغى الرسوم2طلب تصريح تصفية20
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هيئة البيئة
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: قائمة الرسوم المخفضة :
ً
أوال

 الرسوم المخفضة 

المدة
الرسم المعدل

)ر.ع(

الرسم 
السابق

)ر.ع(
اسم الرسم م

ثالث سنوات  900 1500 تصريح بيئي ألنشطة الفئة )أ( 1

ثالث سنوات 
300

375 تصريح بيئي ألنشطة الفئة )ب(- داخل المناطق الصناعية  2

750 تصريح بيئي ألنشطة الفئة )ب( خارج المناطق الصناعية  3

ثالث سنوات  150 600 تصريح بيئي ألنشطة الفئة )ج(- بدون دراسة تقييم أثر 
بيئي 4

ثالث سنوات  80 100 ترخيص تداول مواد كيميائية خطرة على المستوى 
المحلي )استخدام( 5

سنة واحدة أو لحين 
نفاد الكمية أيهما كان 

األسبق
30

70 ترخيص استيراد مواد كيميائية )من 2 طن إلى أقل من 
10 طن( 6

150 ترخيص استيراد مواد كيميائية )من 10 طن إلى أقل من 
100 طن( 7

300 ترخيص استيراد مواد كيميائية )أكثر من 100 طن( 8

40 ترخيص تصدير مواد كيميائية 9

سنتين
يدمج النقل مع 

التجميع ويكون الرسم 
80 ريال لمدة سنتين

50 في حالة إدارة مخلفات خطرة )نقل( 10

50 في حالة إدارة مخلفات خطرة )تجميع( 11

سنتين 75

100
ترخيص تصدير مخلفات خطرة عبر اتفاقية بازل

)من 100 طن إلى أقل من 500 طن(
12

200
ترخيص تصدير مخلفات خطرة عبر اتفاقية بازل

)من 500 طن إلى 1000 طن(
13

400
ترخيص تصدير مخلفات خطرة عبر اتفاقية بازل

)أكثر من 1000 طن(
14
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تابع: قائمة الرسوم المخفضة :

 الرسوم المخفضة 

المدة
الرسم المعدل

)ر.ع(

الرسم 
السابق

)ر.ع(
اسم الرسم م

سنة واحدة

40 50 ترخيص تصريف المخلفات السائلة في البيئة البحرية  
)الكمية من 100  إلى أقل من 1000 متر مكعب/ ساعة( 15

60 75 ترخيص تصريف المخلفات السائلة في البيئة البحرية  
)الكمية من 1000 متر مكعب/ ساعة فأكثر ( 16

سنة واحدة 5 25 تصريح الغوص السنوي لألفراد 17

من 1 - 6 أشهر 10 20 تصريح جمع عينات من األحياء الفطرية ألغراض علمية  
1 - 6 أشهر 18

من 1 - 6 أشهر 10 20 تصريح إلجراء دراسة/ مسح ميداني على األحياء 
الفطرية 1- 6 أشهر 19

سنة واحدة 80 100 ترخيص المصادر المشعة في المجال الصناعي 
والتجاري )استيراد ونقل المصادر المشعة( 20
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الرسوم الملغاة 

المدة
الرسم المعدل

)ر.ع(

الرسم 
السابق

)ر.ع(
اسم الرسم م

- 0 25 ترخيص بيئي بالتشغيل لمصادر االحتراق 1

- 0

200 ترخيص تداول مواد كيميائية خطرة على المستوى 
المحلي )بيع و استخدام( 2

100 ترخيص تداول مواد كيميائية خطرة على المستوى 
المحلي )بيع( 3

- 0 200 ترخيص تصنيع مواد كيميائية خطرة 4

- 0 50 في حالة إدارة مخلفات خطرة )معالجة( 5

- 0 0 ترخيص إدارة المخلفات )في حالة إدارة مخلفات صلبة 
غير خطرة( 6

- 0 100 ترخيص نقل السوائل بين المنشئات البحرية 7

-
0

200 تصريح لممارسة نشاط الغوص لشركات ومراكز الغوص 8

- 0 75 كتيبات الغوص 9

- 0 50 التصريح البيئي لتزويد السفن بالوقود 10

: قائمة الخدمات الملغاة :
ً
ثانيا
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ثالثا : قائمة الخدمات الحكومية الجديدة لتسهيل أعمال الشركات 

والقطاع الخاص :

الخدمات الحكومية الجديدة

المدة
الرسم
)ر.ع(

اسم الرسم م

خمس سنوات 50

اعتماد مكاتب اإلستشارات البيئية فئة أ )الالئحة الجديدة(

اعتماد مكاتب اإلستشارات البيئية فئة ب )الالئحة الجديدة(

اعتماد مكاتب اإلستشارات البيئية فئة ج )الالئحة الجديدة(

1

خمس سنوات 25 تسجيل إستشاري بيئي /أخصائي بيئي موضوعي )الالئحة الجديدة( 2

سنتين 100

ترخيص الممارسات االشعاعية في المجال التجاري و الصناعي  )حيازة او 
استخدام( )الالئحة الجديدة(

3
ترخيص الممارسات االشعاعية في المجال الطبي و البحثي و الزراعي و األمني 

)حيازة او استخدام( )الالئحة الجديدة(

سنتين 100

ترخيص مزودي الخدمات للمؤسسات  االشعاعية في المجال التجاري و الصناعي 
)الالئحة الجديدة(

4
ترخيص مزودي الخدمات للمؤسسات االشعاعية  في المجال الطبي و البحثي و 

الزراعي و األمني )الالئحة الجديدة(

سنتين 30

ترخيص مشرف الحماية من االشعاع في المجال التجاري و الصناعي  )الالئحة 
الجديدة(

5
ترخيص مشرف الحماية من االشعاع في المجال الطبي و البحثي و الزراعي و 

األمني )الالئحة الجديدة(

لمرة واحدة  0

ترخيص تسجيل المصادر المشعة المعفية في المجال الصناعي و التجاري 
)الالئحة الجديدة(

6
ترخيص تسجيل المصادر المشعة المعفية  في المجال الطبي و العلمي و 

البحثي و الزراعي و االمني )الالئحة الجديدة(

3 سنوات 
بالتوافق مع 
ترخيص االمن 

و السالمة من 
الدفاع المدني

35 ترخيص مرفق تخزين المصادر المشعة )الالئحة الجديدة( 7

50 يوم  0 ترخيص عبور او تصدير او إعادة تصدير المصادر المشعة  8

سنة واحدة 

1650 استيراد النفايات الخطرة )الآلئحة الجديد( اقل من 10 طن

91850 استيراد النفايات الخطرة ) من 10 طن إلى أقل من 120 طن( )الالئحة الجديدة(

2050 استيراد النفايات الخطرة ) 120 طن فأكثر( )الالئحة الجديدة(

2000 عبور النفايات الخطرة برا فقط )الآلئحة الجديدة( لكل شحنة 10
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تابع: قائمة الخدمات الحكومية الجديدة لتسهيل أعمال الشركات والقطاع 

الخاص :

الخدمات الحكومية الجديدة

المدة
الرسم
)ر.ع(

اسم الرسم م

سنة واحدة

900 استيراد النفايات الغير خطرة )اقل من 10 طن( )الالئحة الجديدة(

11
1100 استيراد النفايات الغير خطرة) من 10 طن إلى أقل من 120 طن()الالئحة الجديدة(

1300 استيراد النفايات الغير خطرة)120 طن فأكثر( )الالئحة الجديدة(

500 عبور النفايات الغير خطرة برا فقط )الآلئحة الجديدة( لكل شحنة 12

ستة أشهر 

50 تصريح استيراد/ تصدير/ إعادة تصدير لألحياء الفطرية المهددة باالنقراض المدرجة 
في مالحق اتفاقية سايتس )تجاري (

13

10 تصريح استيراد/ تصدير/ إعادة تصدير لألحياء الفطرية المهددة باالنقراض المدرجة 
في مالحق اتفاقية سايتس )شخصي (

ثالثة أشهر 

25 تصريح استيراد/ تصدير/ إعادة تصدير لألحياء الفطرية المهددة باالنقراض غير  
المدرجة في مالحق اتفاقية سايتس )تجاري (

14

5 تصريح استيراد/ تصدير/ إعادة تصدير لألحياء الفطرية المهددة باالنقراض غير 
المدرجة في مالحق اتفاقية سايتس )شخصي (
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قطاع البلديــــــات 
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بلدية مسقط |الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة : 

الرسم المعدل )ر.ع(الرسم السابق )ر.ع( اسم الرسمم

: رسوم الالفتات التجارية 
ً

أوال

1

الفتة مضيئة على واجهة المحل يوضح عليها 
اإلسم التجاري أو السجل التجاري أو العالمة 
التجارية للمنشأة والنشاط المرخص بمزاولته 

)
ً
لـ3 متر مربع )سنويا

15 ريال لــ 3 متر مربع

الرســم   ودمــج  -تخفيــض 

النظــر  بغــض  ريــال   15 إلــى 

األمتــار  عــدد  عــن 

- سيتم تقديم  الخدمة عبر 

منصة استثمر بسهولة 

-تقوم البلدية المختصة 

بتحديد اشتراطات مساحات 

الالفتة التجارية

-كما تم إلغاء التجديد 

السنوي لالفتة التجارية.

2

الفتة مضيئة على واجهة المحل يوضح عليها 
اإلسم التجاري أو السجل التجاري أو العالمة 
التجارية للمنشأة والنشاط المرخص بمزاولته 

)
ً
اذا زاد عن 3 متر مربع )سنويا

1 ريال للمتر المربع

3

شــعار أو عالمــة تجاريــة او صــورة المنتــج بجانــب 

أو بداخــل الالفتــة التجاريــة  بحــد أقصــى 1 متــر 

)
ً
مربــع )ســنويا

 15 ريال لمتر مربع واحد كحد 

أقصى

4

لوحة لالسم التجاري على اسطح المباني 
)ترخيص لوحة السم تجاري يتم تركيبها بحروف 

مقطعة ومثبة مباشرة على سطح المبنى  
)
ً
وواجهتها(، لكل متر مربع )سنويا

10 ريال لمتر مربع واحد
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الرسم المعدل )ر.ع(الرسم السابق )ر.ع( اسم الرسمم

: رسوم اباحات البناء 
ً
ثانيا

5

رسوم اباحات البناء )المساحة الزائدة بطابق 
السطح للمباني من) 50% إلى 75% ( الرسم  للمتر 

المربع للمباني بقطع األراضي السكنية  والفلل 
)وبحد أقصى فلتين(

3 ريال للمتر المربع

انخفاض ودمج رسوم 

)مراجعة مخططات البناء 

االستثنائية( إلى 

0.500 بيسة/للمتر المربع 

 

6

رسوم اباحات البناء )المساحة الزائدة بطابق 
السطح للمباني من)50% إلى 75% ( الرسم  للمتر 

المربع للمباني بقطع األراضي سكنية التجارية 
)شقق( أو التجارية .

5 ريال للمتر المربع

7
زيادة بمساحة طابق السرداب عن مساحة الطابق 

األرض )رسوم اباحات البناء الرسم للمتر المربع 
الزائد(

1 ريال للمتر المربع

8
السماح لالستعمال السكني بطابق السرداب 

بمباني الفلل فقط )رسوم اباحات البناء الرسم  
للمتر المربع (

1 ريال للمتر المربع

9
زيادة مساحة السدة التجارية عن الطابق األرضي 

)رسوم اباحات البناء الرسم للمتر المربع  الزائد عن 
) %50

1 ريال للمتر المربع

10
فصل مدخل السدة التجارية عن الطابق األرضي 

)رسوم اباحات البناء الرسم لكل متر مربع من 
مساحة السدة(

  500 بيسة للمتر المربع  

11
السماح باالستعمال السكني لطابق السدة 
)رسوم اباحات البناء الرسم  لكل متر مربع (

1.500 ريال للمتر المربع

12

زيادة مساحة ملحق الخدمات من) 20% إلى 
30% (من مساحة المبنى أو

) 15% (من مساحة قطعة األرض )رسوم اباحات 
البناء، الرسم  للمتر المربع الزائد (

3 ريال للمتر المربع

تابع |بلدية مسقط |الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة
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الرسم المعدل )ر.ع(الرسم السابق )ر.ع( اسم الرسمم

 : رسوم الشروع في البناء وشهادة إكمال بناء
ً
ثالثا

13

تصريــح  الشــروع فــي البنــاء حســب عــدد الطوابــق )لــكل 

طابــق( - ســكني
 5 ريال لكل طابق

تصريح الشروع في البناء 10 
ريال سكني تشمل)تصريح 

الشروع في البناء بغض النظر 
عن عدد الطوابق و الفتة 

الشروع في البناء بصورة أو 
بدون صورة،مخيم عمال بغض 

النظر عن درجة المقاول (

3 ريال الفتة بناء خشبية بدون صورة  

 10 ريال  لكل متر مربعالفتة بناء خشبية مع صورة 

 – )العالمية/الممتــازة(  الدرجــة  عمــال  تصريــح مخيــم 

داخــل حــدود القطعــة
200 ريال 

حــدود  داخــل   - االولــى  الدرجــة  عمــال  تصريــح مخيــم 

لقطعــة ا
150 ريال

حــدود  داخــل  الثانيــة-  الدرجــة  عمــال  مخيــم  تصريــح 

لقطعــة ا
100 ريال

حــدود  داخــل   - الثالثــة   الدرجــة  تصريــح مخيــم عمــال 
لقطعــة ا

75 ريال

حــدود  داخــل   - الرابعــة  الدرجــة  عمــال  تصريــح مخيــم 

لقطعــة ا
50 ريال

14
تصريــح  الشــروع فــي البنــاء حســب عــدد الطوابــق )لــكل 

طابــق( - تجــاري
5 ريال لكل طابق

تصريح الشروع في البناء 100 
ريال تجاري 

 تشمل) تصريح الشروع في 
البناء بغض النظر عن عدد 
الطوابق و الفتة الشروع 
في البناء بصورة أو بدون 
صورة،ومخيم عمال بغض 
النظر عن درجة المقاول(

3 ريالالفتة بناء خشبية بدون صورة  15

10 ريال لكل متر مربعالفتة بناء خشبية مع صورة16

17
 – )العالمية/الممتــازة(  الدرجــة  عمــال  تصريــح مخيــم 

داخــل حــدود القطعــة
200 ريال

18
تصريــح مخيــم عمــال الدرجــة االولــى – داخــل حــدود 

لقطعــة ا
150 ريال

19
حــدود  داخــل  الثانيــة-  الدرجــة  عمــال  مخيــم  تصريــح 

لقطعــة ا
100 ريال

20
حــدود  -داخــل   الثالثــة   الدرجــة  تصريــح مخيــم عمــال 

لقطعــة ا
75 ريال

21
حــدود  داخــل   - الرابعــة  الدرجــة  عمــال  تصريــح مخيــم 

لقطعــة ا
50 ريال

تابع |بلدية مسقط |الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة
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تابع |بلدية مسقط |الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة : 

الرسم المعدل )ر.ع(الرسم السابق )ر.ع( اسم الرسمم

22

شهادة إكمال بناء 10 ريال 5 ريال للشهادة فقطشهادة إكمال بناء- سكني 
سكني 

تشمل)شهادة إكمال بناء-
العنونة بغض النظر عن نوع 

المبنى -وخدمات توصيل 
الكهرباء والماء بغض النظر 

عن عدد العدادات(

2 ريال لكل منزل/محلرسوم تركيب لوائح العنونة  للمنازل والمحالت

1.500 ريال لكل شقةرسوم تركيب لوائح العنونة للشقق

2 ريال لكل عدادشهادة توصيل خدمات الكهرباء

2 ريال لكل عدادشهادة توصيل خدمات المياه 

شهادة إكمال بناء- تجاري 23
5 ريال

للشهادة فقط
شهادة إكمال بناء 50 ريال 

تجاري  تشمل)شهادة إكمال 
بناء-العنونة بغض النظر عن 
نوع المبنى -وخدمات توصيل 
الكهرباء والماء بغض النظر 

عن عدد العدادات(

2 ريال لكل منزل/محلرسوم تركيب لوائح العنونة  للمنازل والمحالت24
1.500 ريال لكل شقةرسوم تركيب لوائح العنونة للشقق 25
2 ريال لكل عدادشهادة توصيل خدمات الكهرباء26

2 ريال لكل عداد شهادة توصيل خدمات المياه27

: رسوم التراخيص الفنية
ً
رابعا

إلغاء الخدمة والرسم5 ريالتصريح نقل حمولة ثقيلة28

29
المبنــى  صيانــة   / تعديــالت  ترخيــص  دمــج: 
ترخيــص   / ارض  تســوية   / مســاحة  تبليــط   /

االرض  امتــداد  تســوير 
5 ريال للمرة الواحدة لجميع الخدمات5 ريال لكل تصريح

5 ريالتصريح فحص التربة30
ً
تقديم الخدمة مجانا

إلغاء الخدمة والرسم5 ريالعدم ممانعة عمل حضيرة حيوانات31

32
حــدود قطعــة  خــارج  الزراعــة  الممانعــة  عــدم 

االرض 
إلغاء الخدمة والرسم5 ريال

33
التربــة بالنســبة لألفــراد عــن كل  ترخيــص لنقــل 

شــحنة 
إلغاء الخدمة والرسم1 ريال لكل شحنة

34
  ترخيــص لنقــل التربــة بالنســبة للشــركات عــن كل 

شحنة 
إلغاء الخدمة والرسم10 ريال لكل شحنة

35
التخلص من المخلفات في مرادم البلدية 

رسم عن كل شحنة وللحمولة )5( طن فأكثر
إلغاء الخدمة والرسم2 ريال لكل كوبون
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الرسم المعدل )ر.ع(الرسم السابق )ر.ع( اسم الرسمم

36
البلديــة  مــرادم  فــي  المخلفــات  مــن  التخلــص 

طــن   )5( مــن  القــل  شــحنة  كل  عــن  رســم 
إلغاء الخدمة والرسم1 ريال لكل كوبون

5 ريالعدم الممانعة من اعتماد مسار عبور خدمات37
ً
قدم الخدمة مجانا

ٌ
ت

إلغاء الخدمة والرسم5 ريالعدم ممانعة إضافة مرفق غذائي 38

إلغاء الخدمة والرسم5 ريال تسليم العالئم )أتعاب إدارية( 39

5 ريالطلب تصريح تغيير طالء خارجي للمباني40
ً
قدم الخدمة مجانا

ُ
   ت

41
ترخيــص إقامــة مظلــة أمــام المنــازل لــكل ســيارة 

ســكني

 60 ريال لكل موقف

مع تأمين 100 ريال

ً
قدم الخدمة مجانا

ُ
ت

ويخفض التأمين إلى 50 ريال

5 ريالترخيص لبناء ملحق خارجي )اباحة صغرى(42
ً
قدم الخدمة مجانا

ُ
ت

إلغاء الخدمة والرسم5 ريالترخيص بناء خزان صرف صحي خارج المباني43

: رسوم الخدمات األخرى
ً
خامسا

44
اصــدار بطاقــة صحيــة للعامــل )كشــف عمــال( - 

ســنوي
إلغاء الخدمة والرسم2 ريال لكل عامل

إلغاء الخدمة والرسم10 ريالشهادة إعادة تصدير45

إلغاء الخدمة والرسم25 ريالشفط مياه مجاري سعة )2000( جالون46

إلغاء الخدمة والرسم50 ريالشفط مياه مجاري سعة )5000( جالون47

48
الدرجــة   - البلديــة  لــدى  الشــركات  تســجيل 

والممتــازة العالميــة 
50 ريال

انخفاض ودمج الرسوم إلى 

رسم واحد بـ  10 ريال بغض 

النظر عن تصنيف الشركة

49
تســجيل الشــركات لــدى البلديــة - الدرجــة األولــى 

والمكاتــب اإلستشــارية
25 ريال

20 ريالتسجيل الشركات لدى البلدية - الدرجة الثانية50

51
تســجيل الشــركات لــدى البلديــة - الدرجــة الثالثــة 

والرابعــة
10 ريال

: رسوم االعالنات  الخارجية 
ً
سادسا

7 ريالتغيير اسم النشاط التجاري أو نقله52
ً
قدم الخدمة مجانا

ُ
ت

 : النماذج الحكومية 
ً
سابعا

إلغاء الخدمة والرسم250 بيسة لكل خدمةاستمارة طلب خدمة 53

إلغاء الخدمة والرسم250 بيسة لكل خدمةاستمارة تصاريح حفر54

55

ومراكــز  الســينما  دور  تذاكــر  طباعــة  ترخيــص 

فنــون التســلية والترفيــه والحفــالت والكوبونــات 

تصميــم لــكل  الترويجيــة 

قدم الخدمة مجانا10 ريال 
ُ
ت

تابع |بلدية مسقط |الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة : 
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الخدمات الجديدة:

رسم الخدمة الجديدة اسم الخدمة الجديدةم

تصريح لتوزيع عينات ترويجية في المراكز التجارية)هو استخراج شهادة 

عدم الممانعة  من توزيع عينات تجريبية في المراكز التجارية( 
5 ريال

30 ريالنقل موتى الوافدين 2

10 ريالطلب التقارير الفنية عن موقع معين أو بناية أو قطعة أرض 3

10 ريالتسجيل معامالت التدقيق المبدئي على الخرائط 4

تابع |بلدية مسقط |الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة : 
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 بلدية صحار | الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة :

الرسم المعدل)ر.ع(الرسم السابق)ر.ع(  اسم الرسمم

: رسوم الالفتات التجارية 
ً

أوال

1

الفتــة مضيئــة علــى واجهــة المحــل يوضــح 
عليهــا اإلســم التجــاري أو الســجل التجــاري 
والنشــاط  للمنشــأة  التجاريــة  العالمــة  أو 
)
ً
المرخــص بمزاولتــه  لـــ3 متــر مربــع  )ســنويا

15 ريال لــ 3 متر مربع 

2

الفتــة مضيئــة علــى واجهــة المحــل يوضــح 
عليهــا اإلســم التجــاري أو الســجل التجــاري 
والنشــاط  للمنشــأة  التجاريــة  العالمــة  أو 
اذا زاد عــن 3 متــر مربــع  المرخــص بمزاولتــه 

)
ً
)ســنويا

1 ريال للمتر المربع

3
المنتــج  صــورة  او  تجاريــة  عالمــة  أو  شــعار 
بجانــب أو بداخــل الالفتــة التجاريــة بحــد أقصــى 

)
ً
1 متــر مربــع )ســنويا

15 ريال  لمتر مربع واحد كحد أقصى

4

لوحــة لالســم التجــاري علــى اســطح المبانــي 
يتــم تركيبهــا  تجــاري  )ترخيــص لوحــة الســم 
بحــروف مقطعــة ومثبــة مباشــرة علــى ســطح 
)
ً
المبنــى  وواجهتهــا(، لــكل متــر مربــع )ســنويا

10 ريال لكل متر مربع

: رسوم اباحات البناء
ً
ثانيا

5

الزائــدة  )المســاحة  البنــاء  اباحــات  رســوم 
إلــى   %50 مــن)  للمبانــي  الســطح  بطابــق 
75% ( الرســم  للمتــر المربــع للمبانــي بقطــع 
أقصــى  )بحــد  والفلــل  الســكنية   األراضــي 

 ) فلتيــن

0.050 بيسة للمتر المربع

تخفيض ودمج رسوم )مراجعة 
المخططات  البناء االستثنائية( 

إلى 

0.050 بيسة/للمتر المربع

6

الزائــدة  )المســاحة  البنــاء  اباحــات  رســوم 
إلــى   %50 مــن)  للمبانــي  الســطح  بطابــق 
75% ( الرســم  للمتــر المربــع للمبانــي بقطــع 
األراضــي ســكنية التجاريــة )شــقق( أو التجارية 

3 ريال للمتربع المربع

7
زيــادة بمســاحة طابــق الســرداب عــن مســاحة 
ــاء الرســم  الطابــق األرض )رســوم اباحــات البن

للمتــر المربــع الزائــد(
0.050 بيسة للمتر المربع

8
بطابــق  الســكني  لالســتعمال  الســماح 
)رســوم  فقــط  الفلــل  بمبانــي  الســرداب 

) المربــع  للمتــر  الرســم   البنــاء  اباحــات 
0.050 بيسة للمتر المربع

9
زيــادة مســاحة الســدة التجاريــة عــن الطابــق 
ــر  ــاء الرســم للمت األرضــي )رســوم اباحــات البن

ــد عــن %50 ( ــع  الزائ المرب
0.050 بيسة للمتر المربع

10
الطابــق  عــن  التجاريــة  الســدة  فصــل مدخــل 
لــكل  األرضــي )رســوم اباحــات البنــاء الرســم 

متــر مربــع مــن مســاحة الســدة(
0.050 بيسة للمتر المربع

11
الســماح باالســتعمال الســكني لطابق الســدة 
)رســوم اباحــات البنــاء الرســم  لــكل متــر مربــع 

)
0.050  بيسة للمتر المربع

12

 %20 مــن)  الخدمــات  ملحــق  مســاحة  زيــادة 
إلــى  30% ( مــن مســاحة المبنــى أو 15% مــن 
مســاحة قطعــة األرض )رســوم اباحــات البنــاء 

ــد ( ــع الزائ ــر المرب ،الرســم  للمت

0.050 بيسة للمتر المربع

-تخفيــض ودمــج الرســم إلــى 

عــن  النظــر  بغــض  ريــال   15

األمتــار  عــدد 

- سيتم تقديم  الخدمة عبر 

منصة استثمر بسهولة 

-تقوم البلدية المختصة 

بتحديد اشتراطات مساحات 

الالفتة التجارية

-كما تم إلغاء التجديد 

السنوي لالفتة التجاري
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 بلدية صحار | الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة :

الرسم المعدل)ر.ع(الرسم السابق)ر.ع(  اسم الرسمم

ثالثا: رسوم الشروع في البناء وشهادة اكمال بناء 

13

عـــــدد         البنـــــاء حســــب  الشــروع فــــي  تصريــــــح 
طابق(-ســكني )لــكل  الطوابــق 

5 ريال لكل طابق
تصريح الشروع في البناء 10 
ريال للسكني  تشمل تصريح 

الشروع في البناء بغض النظر 
عن عدد الطوابق و الفتة 

الشروع في البناء بصورة أو 
بدون صورة،مع تصريح مخيم 

عمال أو بدون التصريح(

3 ريالالفتة بناء خشبية بدون صورة 
10 ريال لكل متر مربعالفتة بناء خشبية مع صورة

مخيــم  تصريــح  بــدون  البنــاء  فــي  الشــروع 
القطعــة حــدود  داخــل  عمــال 

10 ريال

الشروع في البناء مع تصريح مخيم عمال 
15 ريال

عــدد 14 حســب  البنــاء  فــي  الشــروع  تصريــح 
تجــاري طابــق(-  )لــكل  5 ريال لكل طابقالطوابــق 

تصريح الشروع في البناء 25 
ريال لتجاريتشمل)تصريح 

الشروع في البناء بغض النظر 
عن عدد الطوابق و الفتة 

الشروع في البناء بصورة أو 
بدون صورة،مع تصريح مخيم 

عمال أو بدون التصريح (

3 ريالالفتة بناء خشبية بدون صورة 15

الفتة بناء خشبية مع صورة16
10 ريال لكل متر مربع

مخيــم 17 تصريــح  بــدون  البنــاء  فــي  الشــروع 
ل  عمــا

10 ريال

الشــروع فــي البنــاء مــع تصريــح مخيــم عمــال 18
داخــل حــدود القطعــة 

15 ريال

19

1 ريالشهادة إكمال بناء - سكني
 شهادة اكمال بناء 1 ريال 

سكني تشمل)شهادة إكمال 
بناء-العنونة بغض النظر عن 
نوع المبنى -وخدمات توصيل 
الكهرباء والماء بغض النظر 

عن عدد العدادات(

للمنــازل  العنونــة   لوائــح  تركيــب  رســوم 
ت لمحــال ا و

2 ريال للمنزل/المحل

1.500 ريال لكل شقةرسوم تركيب لوائح العنونة للشقق
2 ريال لكل عدادشهادة توصيل خدمات الكهرباء

2 ريال لكل عدادشهادة توصيل خدمات المياه

1 ريالشهادة إكمال بناء - تجاري20
شهادة إكمال بناء 10 ريال 
تجاريتشمل)شهادة إكمال 
بناء-العنونة بغض النظر عن 
نوع المبنى -وخدمات توصيل 
الكهرباء والماء بغض النظر 

عن عدد العدادات(

للمنــازل 21 العنونــة   لوائــح  تركيــب  رســوم 
ت لمحــال ا و

2 ريال لكل منزل /المحل

رسوم تركيب لوائح العنونة للشقق22
1.500 ريال لكل شقة

 2 ريال لكل عدادشهادة توصيل خدمات الكهرباء23

2 ريال لكل عدادشهادة توصيل خدمات المياه24

: رسوم التراخيص الفنية
ً
رابعا

إلغاء الخدمة والرسم5 ريالتصريح نقل حمولة ثقيلة25
5 ريالترخيص لصيانة مبنى26

5 ريال

للمرة الواحدة لجميع الخدمات

5 ريالتصريح تبليط مساحة27
5 ريالترخيص لتعديالت معمارية بسيطة للمبنى 28
5 ريالتسوية ارض 29
5 ريالترخيص تسوير امتداد االرض30
5 ريالتصريح فحص التربة 31

ً
قدم الخدمة مجانا

ُ
ت

إلغاء الخدمة والرسم5 ريالعدم ممانعة عمل حضيرة حيوانات32

عدم الممانعة الزراعة خارج حدود قطعة 33
االرض 

إلغاء الخدمة والرسم5 ريال

ترخيص لنقل التربة بالنسبة لألفراد عن كل 34
شحنة 

إلغاء الخدمة والرسم5 ريال للشحنة

  ترخيص لنقل التربة بالنسبة للشركات عن 35
كل شحنة 

إلغاء الخدمة والرسم5 ريال للشحنة
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 بلدية صحار | الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة :

الرسم المعدل)ر.ع(الرسم السابق)ر.ع(  اسم الرسمم

36
التخلص من المخلفات في مرادم البلدية رسم 

عن كل شحنة وللحمولة )5( طن فأكثر

2 ريال للكوبون
إلغاء الخدمة والرسم

37
البلديــة  مــرادم  فــي  المخلفــات  مــن  التخلــص 
رســم عــن كل شــحنة القــل مــن )5( طــن برســم 

ريــال
إلغاء الخدمة والرسم                       1 ريال للكوبون

عدم الممانعة من اعتماد مسار عبور خدمات38
                      25 ريال

تخفيض إلى 10 ريال

عدم ممانعة إضافة مرفق غذائي39
                      5 ريال

إلغاء الخدمة والرسم

تسليم العالئم )أتعاب إدارية( 40
                      10 ريال

إلغاء الخدمة والرسم

طلب تصريح تغيير طالء خارجي للمباني41
ً                      5 ريال

قدم الخدمة مجانا
ُ
ت

ترخيص إقامة مظلة أمام المنازل لكل سيارة 42
- سكني

ً                      30 لكل موقف
قدم الخدمة مجانا

ُ
ت

ترخيص لبناء ملحق خارجي )اباحة صغرى(43
ً                      5 ريال

قدم الخدمة مجانا
ُ
ت

ترخيص بناء خزان صرف صحي خارج المباني44
                      5 ريال

إلغاء الخدمة والرسم

: رسوم الخدمات االخرى
ً
خامسا

اصدار بطاقة صحية للعامل )كشف عمال( 45
إلغاء الخدمة والرسم2 ريال لكل عامل -سنوي

إلغاء الخدمة والرسمبيسة للجالونتفريغ مياه مجاري46

 : النماذج الحكومية 
ً
سادسا

إلغاء الخدمة والرسم250 بيسة / خدمةاستمارة طلب خدمة47

إلغاء الخدمة والرسم250 بيسة / خدمةاستمارة تصاريح حفر 48

49

ترخيص طباعة تذاكر دور السينما ومراكز 

فنون التسلية والترفيه والحفالت والكوبونات 

الترويجية لكل تصميم.

5 ريال
ً
قدم الخدمة مجانا

ُ
ت
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 بلدية ظفار  | الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة :

 الرسم اسم الرسمم
الرسم المعدل )ر.ع(السابق)ر.ع(

: رسوم الالفتات التجارية 
ً

أوال

1

الفتة مضيئة على واجهة المحل يوضح عليها 
اإلسم التجاري أو السجل التجاري أو العالمة 
التجارية للمنشأة والنشاط المرخص بمزاولته 

)
ً
لـ3 متر مربع  )سنويا

0

- 15ريال  بغض النظر عن عدد االمتار.

- ستقدم الخدمة عبر منصة استثمر 
بسهولة.

- تقوم البلدية المختصة بتحديد 
اشتراطات مساحة الالفتة التجارية 

صدر الالفتة التجارية  للمرة الواحدة 
ُ
-ت

فقط بدون تجديد.

2

الفتة مضيئة على واجهة المحل يوضح عليها 
اإلسم التجاري أو السجل التجاري أو العالمة 
التجارية للمنشأة والنشاط المرخص بمزاولته 

)
ً
اذا زاد عن 3 متر مربع، )سنويا

3
شعار أو عالمة تجارية او صورة المنتج بجانب 

أو بداخل الالفتة التجارية بحد أقصى 1 متر 
)
ً
مربع )سنويا

4

لوحة لالسم التجاري على اسطح المباني 
)ترخيص لوحة السم تجاري يتم تركيبها 

بحروف مقطعة ومثبة مباشرة على سطح 
)
ً
المبنى  وواجهتها(، لكل متر مربع )سنويا

: رسوم اباحات البناء
ً
ثانيا

5

رسوم اباحات البناء )المساحة الزائدة بطابق 
السطح للمباني من 25% إلى 100% ( الرسم  
للمتر المربع للمباني بقطع األراضي السكنية 

والفلل )بحد اقصى فلتين(

1ريال للمتر المربع

انخفاض ودمج رسوم )مراجعة مخططات البناء 
االستثنائية( إلى

0.050 بيسة/للمتر المربع
6

رسوم اباحات البناء )المساحة الزائدة بطابق 
السطح للمباني من 50% إلى 75% ( الرسم  

للمتر المربع للمباني بقطع األراضي السكنية 
التجارية )شقق( أو التجارية

3 ريال للمتر المربع

7
زيادة بمساحة طابق السرداب عن مساحة 

الطابق األرضي )رسوم اباحات البناء الرسم 
للمتر المربع الزائد(

 0.050 بيسة للمتر 
المربع
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الرسم المعدل )ر.ع(الرسم السابق)ر.ع(اسم الرسمم

ثالثا: رسوم الشروع في البناء وشهادة اكمال بناء 

8

عــدد  عــن  النظــر  )بغــض  البنــاء  فــي  الشــروع  تصريــح  
ســكني  - الطوابــق( 

تصريح الشروع في البناء 10 0
ريال سكني  تشمل)تصريح 

الشروع في البناء بغض النظر 
عن عدد الطوابق و الفتة 

الشروع في البناء بصورة أو 
بدون صورة،مع تصريح مخيم 

عمال أو بدون التصريح ( 

0الفتة بناء خشبية بدون صورة

0الفتة بناء خشبية مع صورة 

10 ريالتصريح الشروع في البناء بدون  مخيم عمال  
تصريــح الشــروع فــي البنــاء مــع  مخيــم عمــال – داخــل أو 

خــارج حــدود القطعــة 
50 ريال

9
عــدد  عــن  النظــر  )بغــض  البنــاء  فــي  الشــروع  تصريــح  

تجــاري  - الطوابــق( 
 تصريح الشروع في البناء        0

25 ريال للتجاري تشمل)تصريح 
الشروع في البناء بغض النظر 

عن عدد الطوابق و الفتة 
الشروع في البناء بصورة أو 
بدون صورة،مع تصريح مخيم 

عمال أو بدون التصريح (

0الفتة بناء خشبية بدون صورة10
0الفتة بناء خشبية مع صورة 11
10 ريالتصريح الشروع في البناء بدون  مخيم عمال  12

13
تصريــح الشــروع فــي البنــاء مــع  مخيــم عمــال – داخــل او 

خــارج حــدود القطعــة
50 ريال

14

 شهادة إكمال بناء 1 ريال 0شهادة إكمال بناء )سكني(
للسكني

تشمل)شهادة إكمال بناء-
العنونة بغض النظر عن نوع 

المبنى -وخدمات توصيل 
الكهرباء والماء بغض النظر عن 

عدد العدادات(

2 ريال لكل منزل/محلرسوم تركيب لوائح العنونة  للمنازل والمحالت
2 ريال لكل شقةرسوم تركيب لوائح العنونة للشقق 

0شهادة توصيل خدمات الكهرباء

0شهادة توصيل خدمات المياه  

 شهادة إكمال بناء 10 ريال 0شهادة إكمال بناء )تجاري(15
للتجاري

تشمل)شهادة إكمال بناء-
العنونة بغض النظر عن نوع 

المبنى -وخدمات توصيل 
الكهرباء والماء بغض النظر عن 

عدد العدادات(

2 ريال لكل منزل /محلرسوم تركيب لوائح العنونة  للمنازل والمحالت16
2 ريال لكل شقة رسوم تركيب لوائح العنونة للشقق17
0شهادة توصيل خدمات الكهرباء18

0شهادة توصيل خدمات المياه  19

: رسوم التراخيص الفنية
ً
رابعا

5 ريالترخيص لصيانة مبنى/ ترميم20
5 ريال

للمرة الواحدة لجميع الخدمات

0تصريح تبليط مساحة –رصف او تعشيب21
0تسوية ارض 22
الخدمة غير متوفرةترخيص تسوير امتداد االرض23

غير مسموحترخيص إقامة مظلة أمام المنازل لكل سيارة - سكني24

30 ريال بغض النظر عن عدد 
المواقف

- تقوم البلدية المختصة بتحديد 
اشتراطات المظلة .

تقدم الخدمة مجانا5 ريالترخيص لبناء ملحق خارجي )اباحة صغرى(25
: رسوم الخدمات األخرى 

ً
خامسا

إلغاء الخدمة والرسم2 ريال لكل عامل اصدار بطاقة صحية )كشف عمال(  - سنوي 26

 الخدمات الجديدة

30 ريالنقل موتى الوافدين 27

  تابع بلدية ظفار  | الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة :

رسم الخدمة الجديدة 
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 بلديات  المحافظات األخرى | الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة :

الرسم المعدل)ر.ع(الرسم السابق)ر.ع(  اسم الرسمم
: رسوم الالفتات التجارية 

ً
أوال

1
الفتة مضيئة على واجهة المحل يوضح عليها اإلسم التجاري أو 

السجل التجاري أو العالمة التجارية للمنشأة والنشاط المرخص 
)
ً
بمزاولته لـ3 متر مربع )سنويا

15 ريال بغض

 النظر عن عدد االمتار 
)
ً
)سنويا

 

2
الفتة مضيئة على واجهة المحل يوضح عليها اإلسم التجاري أو 

السجل التجاري أو العالمة التجارية للمنشأة والنشاط المرخص 
)
ً
بمزاولته اذا زاد عن 3 متر مربع،  )سنويا

3
شعار أو عالمة تجارية او صورة المنتج بجانب أو بداخل الالفتة 

)
ً
التجارية بحد أقصى 1 متر مربع )سنويا

4
لوحة لالسم التجاري على أسطح المباني )ترخيص لوحة السم 
تجاري يتم تركيبها بحروف مقطعة ومثبة مباشرة على سطح 

)
ً
المبنى  وواجهتها( )سنويا

30 ريال )لالسم التجاري 
المحلي(

45 ريال )لالسم التجاري 
أجنبي(

)بغض النظر عن عدد 
 
ً
االمتار ( سنويا

: رسوم الشروع في البناء وشهادة اكمال بناء 
ً
ثانيا

5

تصريــح  الشــروع فــي البنــاء حســب عــدد الطوابــق )لــكل طابــق( - 
ســكني

 تصريح الشروع في البناء10 0
ريال للسكني تشمل )تصريح 

الشروع في البناء بغض النظر 
عن عدد الطوابق و الفتة 

الشروع في البناء بصورة أو 
بدون صورة،مع تصريح مخيم 

عمال أو بدون التصريح (

0الفتة بناء خشبية بدون صورة 
0الفتة بناء خشبية مع صورة، لكل متر مربع 

10 ريالالشروع في البناء بدون تصريح مخيم عمال 

15 ريالالشروع في البناء مع تصريح مخيم عمال 

تصريــح  الشــروع فــي البنــاء حســب عــدد الطوابــق )لــكل طابــق( - 6
تصريح الشروع في البناء 25 0تجــاري

ريال للتجاري تشمل)تصريح 
الشروع في البناء بغض النظر 

عن عدد الطوابق و الفتة 
الشروع في البناء بصورة أو 
بدون صورة،مع تصريح مخيم 

عمال أو بدون التصريح (

0الفتة بناء خشبية بدون صورة 7
0الفتة بناء خشبية مع صورة، لكل متر مربع 8
10الشروع في البناء بدون تصريح مخيم عمال 9

15 ريالالشروع في البناء مع تصريح مخيم عمال 10

11

1 ريالشهادة إكمال بناء - سكني
شهادة إكمال بناء 1 ريال 
للسكني تشمل)شهادة 

إكمال بناء- العنونة بغض 
النظر عن نوع المبنى -خدمات 
توصيل الكهرباء والماء بغض 

النظر عن عدد العدادات(

0رسوم تركيب لوائح العنونة  للمنازل والمحالت

0رسوم تركيب لوائح العنونة للشقق

0شهادة توصيل خدمات الكهرباء
0شهادة توصيل خدمات المياه  

1 ريالشهادة إكمال بناء - تجاري12
شهادة إكمال بناء 10 ريال 

للتجاري  تشمل)شهادة 
إكمال بناء-العنونة بغض 

النظر عن نوع المبنى 
-وخدمات توصيل الكهرباء 
والماء بغض النظر عن عدد 

العدادات(

0رسوم تركيب لوائح العنونة  للمنازل والمحالت13

0رسوم تركيب لوائح العنونة للشقق14

0شهادة توصيل خدمات الكهرباء15

0شهادة توصيل خدمات المياه  16

-تخفيــض ودمــج الرســم إلــى 
عــن  النظــر  بغــض  ريــال   15

األمتــار  عــدد 

- ســيتم تقديــم  الخدمــة عبر 
منصة اســتثمر بســهولة 

-تقوم البلدية المختصة 
بتحديد اشتراطات مساحات 

الالفتة التجارية
-كما تم إلغاء التجديد

السنوي لالفتة التجاري
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 بلديات  المحافظات األخرى  | الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة :

الرسم المعدل)ر.ع(الرسم السابق)ر.ع(  اسم الرسمم
: رسوم التراخيص الفنية

ً
ثالثا

0ترخيص لصيانة مبنى17

5 ريال

للمرة الواحدة لجميع الخدمات

0تصريح تبليط مساحة18

0ترخيص لتعديالت معمارية بسيطة للمبنى 19

0تسوية ارض 20

5 ريالترخيص تسوير امتداد االرض21

30 ريال لكل ترخيص إقامة مظلة أمام المنازل لكل سيارة - سكني22
موقف

ً
قدم الخدمة مجانا

ُ
ت

5 ريالترخيص لبناء ملحق خارجي )اباحة صغرى(23
ً
قدم الخدمة مجانا

ُ
ت

إلغاء الخدمة والرسم10 ريالترخيص بناء خزان صرف صحي خارج المباني 24

: رسوم الخدمات االخرى 
ً
رابعا

25)
ً
إلغاء الخدمة والرسم2 ريال لكل عاملاصدار بطاقة صحية للعامل )كشف عمال( )سنويا

 : النماذج الحكومية 
ً
خامسا

إلغاء الخدمة والرسم100 بيسة لكل خدمةاستمارة طلب خدمة26

 1 ريال لكل خدمةاستمارة تصاريح حفر 27
ً
قدم الخدمة مجانا

ُ
ت

الخدمات الجديدة: 

رسم الخدمة الجديدةاسم الخدمة الجديدةم

30 ريال نقل موتى الوافدين 1
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هيئة الدفاع المدني و اإلسعاف
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: قائمة الرسوم المخفضة:
ً
أوال

الرسوم المخفضة 

المدة
الرسم 
المعدل

)ر.ع(

الرسم 
السابق

)ر.ع(
اسم الرسم م

- 50بيسة لكل متر 
مربع

100 بيسة 
للمتر المربع 

الواحد

دارسة المخططات للمتر المربع الواحد محسوبة على أساس 

مساحة البناء ألول مرة أواألضافات
1

سنة أو سنتين أو ثالث 10 عن كل سنة 45 ثالث 
سنوات 2 اصدار وتجديد ترخيص الحماية المدنية للمنشآت القائمة

سنة أو سنتين أو ثالث 50 عن كل سنة 210 ثالث 
سنوات

ترخيص المكاتب الهندسية واالستشارية في مجال الحماية 
المدنية

3

سنة أو سنتين أو ثالث 210 ثالث   50 عن كل سنة
سنوات ترخيص المكاتب الفنية في مجال الحماية المدنية 4

سنة أو سنتين أو ثالث 210 ثالث   50 عن كل سنة
سنوات

ترخيص المكاتب الفنية في مجال الحماية المدنية لشبكات الغاز 
والوقود والمواد الخطرة

5

: قائمة الخدمات الملغاة:
ً
ثانيا

الرسوم الملغاة 

المدة
الرسم 
المعدل

)ر.ع(

الرسم 
السابق

)ر.ع(
اسم الرسم م

- 0 50 دارســة مخططــات حنفيــات الحريــق خطــوط الغــاز والبتــرول مجســمات 
تزييــن المــدن وخطــوط الكهربــاء

1

- 0 50 دارسة مخططات أبراج تقوية اإلرسال التي التتطلب  مساحة بناء 2

- 0 50 دارسة مخططات لوحات اإلعالنات 3

- 0 50 دراسة مخططات أجهزة الصرف اآللي 4

- 0 24 منشأت قليلة الخطورة رسم بدل فاقد وتالف لكل ثالث سنوات 5

- 0   30ثالث 
سنوات منشأت متوسطة الخطورة رسم بدل فاقد وتالف 6

- 0  45 ثالث 
سنوات منشأت عالية الخطورة رسم بدل فاقد وتالف 7
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: قائمة الخدمات الحكومية الجديدة لتسهيل أعمال القطاع الخاص : 
ً
ثالثا

الخدمات الحكومية الجديدة 

المدة
الرسم

)ر.ع(
اسم الخدمة م

- 50 دراسة مخططات المشاريع التي ال تحتوي على مساحة بناء 1

كل ثالثة أشهر ويجدد بحد 

 أقصـى لفترتين 

 إضـافيتين بمـدة اجمالية ال 

تزيد عن 9أشهر.

15
ترخيص الحماية المدنية المؤقت لغرض 

الحصول على الخدمة
2

ثالث سنوات 200
)التــي تزيــد  إعتمــاد خطــط الطــوارئ واإلخــالء للمنشــآت الكبيــرة 

م2(  5000 عــن  مســاحتها 
3

ثالث سنوات 100
)التــي  المتوســطة  للمنشــآت  واإلخــالء  الطــوارئ  خطــط  إعتمــاد 

- 5000 م2( بيــن  2000 م2  تكــون مســاحتها 
4

ثالث سنوات 50
إعتمــاد خطــط الطــوارئ واإلخــالء للمنشــآت الصغيــرة )التــي تقــل 

مســاحتها عــن 2000 م2(
5

- 150
إعــداد وتنفيــذ التماريــن الكبــرى )غيــر شــامل لآلليــات والمركبــات 

بأطقمهــا(
6
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