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وزارة الرتبيــة والتعليــــم
قـرار وزاري
رقـــم 2018/34
بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات التـي تقدمهـا وزارة الرتبيــة والتعليــم
ا�ستنادا �إىل القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/47
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم  2008/37بتحديـ ــد اخت�صا�ص ــات وزارة الرتبيـ ــة والتعليـ ــم
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل القـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ــوزاري رقـ ـ ــم  2016/298بتحديـ ـ ـ ــد ر�سـ ـ ــوم اخلدم ـ ـ ــات الت ـ ـ ــي تقدمه ـ ـ ــا
وزارة الرتبي ـ ــة والتعلي ـ ــم ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم وفق اجلدول املرفق .
املــادة الثانيــــة
يعف ــى الدار�س ــون بنظ ــام تعلي ــم الكب ــار م ــن �أ�س ــر ال�ضمـ ــان االجتماعـ ــي من �أداء الر�سـ ــوم
الــواردة فـي البن ــود ( )38 ، 37 ، 36 ، 35مــن اجلــدول املرف ــق .
املــادة الثالـثــــة
يلغى القــرار ال ــوزاري رقم  2016/298امل�ش ــار �إلي ــه  ،كم ــا يلغى كل مــا يخالف هــذا القرار ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1439 / 5 / 20 :هـ
املوافــــق 2018 / 2 / 7 :م

د  .مديحة بنت �أحمد ال�شيبانية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التــربي ـ ـ ــة والتعـ ـ ـ ـ ــلي ـ ـ ـ ــم
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جـــدول بتحديــد ر�ســــوم
اخلدمــات التــي تقدمهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم
م

اخلــدمــــــــــــة

قيمـة الر�سـم
بالريال العمانـي

1

ت�سجيل الطلبة غري العمانيني فـي املدار�س احلكومية

50

2

بدل خدمات للطلبة غري العمانيني فـي املدار�س احلكومية

� 100سنويا

3

التنازل عن عقد و�سيلة نقل للطلبة فـي املدار�س احلكومية

25

4

جتديد عقد و�سيلة نقل للطلبة فـي املدار�س احلكومية �سنويا

25

5

تقدمي طلب �إن�شاء مدر�سة عاملية

400

6

ترخي�ص �إن�شاء مدر�سة عاملية

600

7

جتديد الرتخي�ص املمنوح للمدر�سة العاملية

600

8

تقدمي طلب �إن�شاء مدر�سة دولية

650

9

ترخي�ص �إن�شاء مدر�سة دولية

1000

10

جتديد الرتخي�ص املمنوح للمدر�سة الدولية

1000

11

التنازل  /بيع الرتخي�ص املمنوح للمدر�سة العاملية  /الدولية

3000

12

تقدمي طلب �إن�شاء مدر�سة خا�صة

300

13

ترخي�ص �إن�شاء مدر�سة خا�صة

300

14

جتديد الرتخي�ص املمنوح للمدر�سة اخلا�صة

300

15

التنازل /بيع الرتخي�ص املمنوح للمدر�سة اخلا�صة

1500
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م

اخلــدمــــــــــــة

قيمـة الر�سـم
بالريال العمانـي

16

فتح فرع للمدار�س بجميع �أنواعها

نف�س ر�سوم
ترخي�ص الإن�شاء
ح�سب نوع املدر�سة

17

ترخي�ص �إن�شاء رو�ضة خا�صة  /مدر�سة تعليم القر�آن الكرمي

200

18

جتديـ ــد الرتخيـ ــ�ص املمن ـ ــوح للرو�ضة اخلا�صـ ــة /
مدر�س ـ ــة تعليـ ــم القر�آن الكرمي

200

19

التنازل  /بيع الرتخي�ص املمنوح للرو�ضة اخلا�صة /
مدر�سة تعليم القر�آن الكرمي

300

20

معاينة مبنى مدر�سي ملدر�سة خا�صة �أو دولية

25

21

اعتماد خرائط ت�شييد مبنى مدر�سي ملدر�سة خا�صة �أو دولية

25

22

تغييــر� /إ�ضافــة تطبيق برنامــج تعليمــي دويل
جدي ــد للم ــدار�س اخلا�صة

50

23

فح�ص واعتماد برنامج �إثرائي �أو مادة �إثرائية

300

فح�ص واعتماد �إحدى ال�سال�سل التعليمية الآتية :
 حزمة كاملة لكل �صف مكون �إ�ضافـي للحزمة ( 24الأقرا�ص ال�سمعية والأقرا�ص املرئية)
 جمموعة كتب ق�ص�ص ق�صرية كتاب جمموعة ق�صائد �شعرية م�سرحية �أدبية واملواد امل�صاحبة -رواية �أدبية

50
 25للحزمة بعد
االعتماد الأ�سا�سي
 20لكل جمموعة
 20لك ـ ـ ــل كت ـ ـ ــاب
 25لكل م�سرحية
 20لكـ ـ ــل روايـ ـ ــة
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م

اخلــدمــــــــــــة

قيمـة الر�سـم
بالريال العمانـي

25

فح�ص واعتماد م�ؤ�س�سة للإ�شراف الأكادميي على املدار�س

1000

26

�إ�ضافة �شريك جلميع املدار�س اخلا�صة

200

 27املوافقة على طلب نقل موقع املدر�سة بني الواليات واملحافظات

300

28

�إ�ص ــدار �شهــادة بدل مفقــود �أو تالف �أو الت�صديـ ــق
علــى ال�ش ـه ــادات التي ت�صدرها الوزارة

10

29

معادلة �شهادة

10

30

�إ�صدار �شهادة �إثبات قيـد

10

31

�إ�صدار �شهادة �إمتام (� )12سنة درا�سية

5

32

�إ�صدار �شهادة مرتجمة

5

33

�إ�صدار �شهادة كرتونية لدبلوم التعليم العام

10

 34مراجعة دفاتر �إجابات املواد الدرا�سية ل�شهادة دبلوم التعليم العام

5

35

الت�سجيل فـي تعليم الكبار لل�صفوف من ()11 - 7

10

36

�إعادة الت�سجيل فـي تعليم الكبار لل�صفوف من ()11 - 7

20

37

الت�سجيل لأول مرة فـي تعليم الكبار بال�صف ()12

20

38

�إعادة الت�سجيل فـي تعليم الكبار بال�صف ()12

50

