اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٤١

وزارة الرتاث وال�سياحة
قــرار وزاري
رقم 202٢/٧٥
بتعديـل بع�ض �أحكــام الالئحـة التنفـيذية لقانــون ال�سياحــة
ا�ستنـادا �إلى قانون ال�سياحة ال�صادر باملر�س ــوم ال�سلطانـ ــي رقم ،2002/33
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/91بتعديل م�سمى وزارة الرتاث والثقافة �إلى وزارة
الرتاث وال�سياحة وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2016/39
و�إلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بامللحق رقم ( )1املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة امل�شار �إليها ،امللحق
املرفق بهذا القرار.
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.
�صـدر فـي144٣ / ٩ / ٢٥ :هـ
املوافـــــق202٢ / ٤ / ٢٧ :م

�سالـم بـن حممـد املحروقـي
وزي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـتـ ــراث وال�سي ـ ـ ــاح ـ ــة
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امللحق رقـــم ( ) 1
�أنواع وفئات املوافقات والرتاخي�ص
ور�ســوم �إ�صدارهــا وجتديدهــا ومدتهــا
املــــــدة

الر�ســـم
بالريـال العمانـي

املوافقة املبدئية لإقامة من�ش�أة فندقية
�أو من�ش�آت الرتفـيه والأندية على �أر�ض خا�صة
ترخي�ص فندق خم�سة جنوم
ترخي�ص فندق �أربعة جنوم
ترخي�ص فندق ثالثة جنوم
ترخي�ص فندق جنمتني
ترخي�ص فندق جنمة واحدة
ترخي�ص النزل
ترخي�ص اال�سرتاحة

�سنة

80

� 5سنوات
� 5سنوات
� 5سنوات
� 5سنوات
� 5سنوات
� 5سنوات
� 5سنوات

ترخي�ص القرى ال�سياحية

� 5سنوات

ترخي�ص ال�شقق الفندقية الفاخرة
ترخي�ص ال�شقق الفندقية املمتازة
ترخي�ص ال�شقق الفندقية العادية

� 5سنوات
� 5سنوات
� 5سنوات

3200
3200
2400
800
800
250
250
1000
بالإ�ضافة �إلى احت�ساب
ر�سوم ترخي�ص املن�ش�أة
الفندقية وال�سياحية
3200
2400
800

النـــــــوع
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تابع :امللحق رقم (� )1أنواع وفئات املوافقات والرتاخي�ص ور�سوم �إ�صدارها وجتديدها ومدتها
النـــــــوع

املــــــدة

ترخي�ص املخيم ال�سياحي الفاخر
ترخي�ص املخيم ال�سياحي العادي
ترخي�ص مكاتب ال�سفر
ترخي�ص مكاتب ال�سياحة
ترخي�ص �أن�شطة النقل ال�سياحي
ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الأولى (عمانيون)
ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الثانية (عمانيون)
ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الثالثة (عمانيون)
ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الأولى (غري العمانيني)
ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الثانية (غري العمانيني)
ترخي�ص مزاولة مهنة الإر�شاد ال�سياحي
للفئة الثالثة (غري العمانيني)
ترخي�ص ا�ستقدام فرق الفن الراقي
للفنادق فئة خم�سة و�أربعة جنوم

� 5سنوات
� 5سنوات
�سنتان
�سنتان
�سنتان

الر�ســـم
بالريـال العمانـي
1000
1000
75
75
200

�سنتان

20

�سنتان

10

�سنتان

10

�سنة

50

�سنة

50

�سنة

50

ثالثة �أ�شهر

500
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تابع :امللحق رقم (� )1أنواع وفئات املوافقات والرتاخي�ص ور�سوم �إ�صدارها وجتديدها ومدتها
النـــــــوع

املــــــدة

الر�ســـم
بالريـال العمانـي

ثالثة �أ�شهر

400

ترخي�ص ا�ستقدام فرق الفن الراقي
للفنادق املدارة من قبل �شركات عاملية لإدارة الفنادق
ترخي�ص ا�ستقدام فرق الفن الراقي للمطاعم امل�صنفة ثالثة �أ�شهر
� 5سنوات
ترخي�ص املن�ش�آت الرتفـيهية والأندية
ترخي�ص �إقامة فعالية
يوم
فـي املرافق الداخلية للموقع الأثري
ترخي�ص �إقامة فعالية
يوم
فـي املرافق اخلارجية للموقع الأثري
ترخي�ص ا�ستغالل �أو �إدارة املن�ش�آت الفندقية
�سنة
القائمة بنظام اقت�سام الوقت
-
تعديل الرتخي�ص
-
ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف للرتخي�ص
-
ا�ستبدال ع�ضو واحد من فرق الفن الراقي
�سنة
ت�صنيف املطاعم واملقاهي
-
ت�صنيف املن�ش�أة الفندقية �أو �إعادة ت�صنيفها
حتديد نوع املن�ش�أة الفندقية

-

400
1000
750
500
5000
20
20
50
200
100
()%20
ع�شرون فـي املائة
من قيمة الرتخي�ص
ال�سياحي

