
اجلريدة الر�سمية العدد )1166(

وزارة الإ�سكـــــــان

قــرار وزاري

رقــــم 2016/92 

باإ�سـدار لئحـة القيـم والر�سـوم والأثمـان التـي حت�سلهـا وزارة الإ�سكـان

ا�ستنادا اإىل قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 81/5 بتنظيم النتفاع باأرا�سي ال�سلطنة , 

واإىل نظام ا�ستحقاق الأرا�سي احلكومية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/81 ، 

واإىل نظام ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/2 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم 81/5 بتنظيم النتفاع باأرا�سي ال�سلطنة 

ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 82/88 ، 

واإىل لئحة حتديد قيم منح ومتليك وتاأجري الأرا�سي احلكومية ور�سوم ت�سجيلها وغريها 

من الر�سوم املرتبطة بها وثمن بيع اخلرائط ومناذج العقود وال�ستمارات ال�سادرة بالقرار 

الوزاري رقم 2013/145 ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 2016/67 بفر�ص ر�سوم على ت�سجيل املرخ�ص لهم مبزاولة مهنة 

الو�ساطة العقارية فـي وزارة الإ�سكان , 

واإىل موافقة وزارة املالية . 

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمــل فـــي �ســاأن حتديــد القيــم والر�ســوم والأثمــان التي حت�سلهــا وزارة الإ�سكــان باأحكــام 

الالئحــة املرفقــة .
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املــادة الثانيـــــة

يلغى القراران الوزاريان رقما 2013/145 و 2016/67 امل�سار اإليهما , كما يلغى كل ما يخالف 

الالئحة املرفقة , اأو يتعار�ص مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سدر فـي :   8  من حمــــــــــــــرم  1438هـ

املوافــــق : 10 من اأكتوبـــــــــــــر 2016م

�سيف بن حممد بن �سيف ال�سبيبي 

                                                                                 وزيــــــــــــــــــــر الإ�سكـــــــــــــــــــــان
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لئحـة القيـم والر�سـوم والأثمـان التـي حت�سلهـا وزارة الإ�سكـان

املــادة ) 1 (

حتدد قيم منح ومتليك الأرا�سي احلكومية وفقا للملحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 2 (

حتدد قيم امتداد الأرا�سي احلكومية وفقا للملحق رقم )2( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 3 (

حتدد قيم امل�ساحات الزائدة واحليازات غري مكتملة املدة لالأرا�سي احلكومية وفقا للملحق 

رقم )3( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 4 (

حتدد ر�سوم تغيري ا�ستعمال الأرا�سي وفقا للملحق رقم )4( املرفق بهذه الالئحــة , وتعفى 

من تلك الر�سوم الأرا�سي الزراعية التي تــم تغييـــر ا�ستعمالهـــا لوقوعهـــا فــــي خمطـــطات 

حكوميـــة تف�سيليـــة , ول حت�ســل ر�ســوم علــى طلبــات تغييــر ا�ستعمـال الأرا�سـي الزراعيـة 

التـي �سـبق لـوزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة حت�سيل ر�سوم عنها وفقا لل�سوابط ال�سارية 

وقت ال�سداد .

املــادة ) 5 (

حتـدد قيـم الإيجـار ومقابـل النتفـاع ال�سنـوي بالأرا�سـي احلكوميـة وفقـا للملحـق رقـم )5( 

املرفق بهذه الالئحة . 

املــادة ) 6 (

حتدد ر�سوم ت�سجيل وتوثيق الت�سرفات ور�سوم النتقال وطلبات اإثبات امللكية وفقا للملحق 

رقم )6( املرفق بهذه الالئحة .
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املــادة ) 7 (

حتـدد ر�سـوم ت�سجيـل املرخـ�ص لهم مبزاولة مهنة الو�ساطة العقارية وفقا للملحق رقم )7( 

املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 8 (

حتـدد ر�سـوم خدمـات طلبـات ا�ستخـراج امل�ستنـدات , والطـالع على ال�سجالت واملحررات ,  

وحتديد قطع الأرا�سي , واعتماد م�سارات اخلدمات وفقـا للملحـق رقـم )8( املرفـق بهـذه 

الالئحة .

املــادة ) 9 (

يحدد ثمن بيع اخلرائط وفقا للملحق رقم )9( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 10 (

يحدد ثمن بيع مناذج العقود وال�ستمارات وفقا للملحق رقم )10( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 11 (

يكـــون الإعفــاء مـن قيـم منـح ومتليـك الأرا�سـي احلكومـية ور�سـوم ت�سجيلهـا وفقـا للملحـق 

رقم )11( املرفق بهذه الالئحة .
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ملحــــق رقـــــم ) 1 (

قيــم منــح ومتليــك الأرا�ضــي احلكوميــة 

اأ -  اال�ستعمــال ال�سكنــي

القيمـة بالريـال العمانـيالوليــة

- واليات حمافظة م�سقط  ، عدا والية قريات . 

- والية �ساللة .

 )1(

واحد للمرت املربع

- بقية الواليات االأخرى .
 )0٫5(

ن�سف للمرت املربع

ب -  اال�ستعمال التجاري وال�سكني التجاري وال�سناعي 

القيمـة بالريـال العمانـيالوليــة

- واليات حمافظة م�سقط  ، عدا والية قريات . 

- والية �ساللة .

 )7(

�سبعة للمرت املربع

- بقية الواليات االأخرى .
 )3(

ثالثة للمرت املربع

ج -  اال�ستعمــال الزراعــي

القيمـة بالريـال العمانـيالوليــة

- واليات حمافظة م�سقط  ، عدا والية قريات . 

- والية �ساللة .

 )300(

ثالثمائة للفدان

- بقية الواليات االأخرى .
 )200(

مائتان للفدان
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ملحــــق رقـــــم ) 2 (

قيــم امتــداد الأرا�ضــي احلكوميــة

اأ - اال�ستعمــال ال�سكنــي

القيمـة بالريـال العمانـيالوليــة

- واليات حمافظة م�سقط  ، عدا والية قريات .

- والية �ساللة .

 - )1( واحد عن كل مرت مربع 

للم�ساحة االأ�سلية ، باالإ�سافة 

اإىل االمتداد لغاية )800 م2( 

ثمامنائة مرت مربع .

 - مـــا زاد علـــى ذلـــــك ب�سعــــر

)7( �سبعة عن كل مرت مربع .

- بقية الواليات االأخرى . 

- )0٫5( ن�سف لكل مرت مربع 

للم�ساحة االأ�سلية ، باالإ�سافة 

اإىل االمتداد لغاية )800 م2( 

ثمامنائة مرت مربع .

 - مـــا زاد علـــى ذلـــــك ب�سعــــر

)2( اثنني للمرت املربع .

ب -  اال�ستعمال التجاري وال�سكني التجاري

القيمـة بالريـال العمانـيالوليــة

- واليات حمافظة م�سقط  ، عدا والية قريات .

- والية �ساللة .

- )7( �سبعة عن كل مرت مربع 

للم�ساحة االأ�سلية ، باالإ�سافة

 اإىل االمتداد لغاية )500 م2( 

خم�سمائة مرت مربع .

 - مـــا زاد علـــى ذلـــــك ب�سعــــر

 )20( ع�سرين للمرت املربع .

- بقية الواليات االأخرى .

- )3( ثالثة عن كل مرت مربع 

للم�ساحة االأ�سلية ، باالإ�سافة

 اإىل االمتداد لغاية )500 م2( 

خم�سمائة مرت مربع . 

 - مـــا زاد علـــى ذلـــــك ب�سعــــر

)10( ع�سرة للمرت املربع .
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ج - اال�ستعمــال ال�سناعــي

القيمـة بالريـال العمانـيالوليــة

- واليات حمافظة م�سقط  ، عدا والية قريات .

- والية �ساللة .

- )7( �سبعة عن كل مرت مربع 

للم�ساحة االأ�سلية ، باالإ�سافة

 اإىل االمتداد لغاية )1000م2( 

األف مرت مربع .

 - مـــا زاد علـــى ذلـــــك ب�سعــــر

)20( ع�سرين للمرت املربع .

- بقية الواليات االأخرى .

- )3( ثالثة عن كل مرت مربع

 للم�ساحة االأ�سلية ، باالإ�سافة

 اإىل االمتداد لغاية )1000م2(

 األف مرت مربع .  

 - مـــا زاد علـــى ذلـــــك ب�سعــــر

)10( ع�سرة للمرت املربع .

د - اال�ستعمــال الزراعــي

القيمـة بالريـال العمانـيالوليــة

- واليات حمافظة م�سقط  ، عدا والية قريات .

- والية �ساللة .

- )300( ثالثمائة عن كل فدان 

للم�ساحة االأ�سلية ، باالإ�سافة

 اإىل االمتداد لغاية )10( ع�سرة اأفدنة .   

 - مـــا زاد علـــى ذلـــــك ب�سعــــر

)1000( األف للفدان .

- بقية الواليات االأخرى .

- )200( مائتان للم�ساحة االأ�سلية ،  

باالإ�سافة اإىل االمتداد لغاية 

)10( ع�سرة اأفدنة .              

 - مـــا زاد علـــى ذلـــــك ب�سعــــر

)600( �ستمائة للفدان .

تابــع : ملحــــق رقـــــم ) 2 ( قيــم امتــداد االأرا�ســي احلكوميــة
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ملحــــق رقـــــم ) 3 (

قيـم امل�ضاحـات الزائـدة واحليـازات غيـر مكتملـة املـدة للأرا�ضـي احلكوميـة

اأ - اال�ستعمــال ال�سكنــي

القيمـة بالريـال العمانـيالوليــة

- واليات حمافظة م�سقط  ، عدا والية قريات .

- والية �ساللة .

- )3( ثالثة عن كل مرت مربع 

للم�ساحة االأ�سلية ، باالإ�سافة اإىل 

امل�ساحة الزائدة لغاية )800 م2( 

ثمامنائة مرت مربع .  

- )3( ثالثة عن كل مرت مربع 

للحيازة غري مكتملة املدة لغاية 

م�ساحة )800 م2( ثمامنائة مرت مربع . 

- ما زاد على ذلك فـي احلالتني 

ال�سابقتني ب�سعر )20( ع�سرين 

للمرت املربع .

- بقية الواليات االأخرى .

- )1٫5( واحد ون�سف عن كل مرت 

مربع للم�ساحة االأ�سلية ، باالإ�سافة 

اإىل امل�ساحة الزائدة لغاية )800 م2( 

ثمامنائة مرت مربع . 

- )1٫5( واحد ون�سف عن كل مرت 

مربع للحيازة غري مكتملة املدة لغاية 

م�ساحة )800 م2( ثمامنائة مرت مربع .  

- ما زاد على ذلك فـي احلالتني 

ال�سابقتني ب�سعر )10( ع�سرة

 للمرت املربع .

ب - اال�ستعمال التجاري وال�سكني التجاري 

القيمـة بالريـال العمانـيالوليــة

- واليات حمافظة م�سقط  ، عدا والية قريات .

- والية �ساللة .

)40(

 اأربعون عن كل مرت مربع . 

- بقية الواليات االأخرى .
)20( 

 ع�سرون عن كل مرت مربع .
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ج - اال�ستعمــال ال�سناعــي

القيمـة بالريـال العمانـيالوليــة

- واليات حمافظة م�سقط  ، عدا والية قريات .

- والية �ساللة .

 )40(

اأربعون عن كل مرت مربع .  

- بقية الواليات االأخرى .
)20(

 ع�سرون عن كل مرت مربع . 

 د - اال�ستعمــال الزراعــي

القيمـة بالريـال العمانـيالوليــة

- واليات حمافظة م�سقط  ، عدا والية قريات .

- والية �ساللة .

- )900( ت�سعمائة للفدان الواحد 

للم�ساحة االأ�سلية ، باالإ�سافة

 اإىل امل�ساحة الزائدة لغاية )10( 

ع�سرة اأفدنة .

- )900( ت�سعمائة للفدان الواحد 

للحيازة غري مكتملة املدة لغاية 

)10( ع�سرة اأفدنة . 

- ما زاد على ذلك فـي احلالتني 

ال�سابقتني ب�سعر )6000( 

�ستة اآالف للفدان الواحد .

- بقية الواليات االأخرى .

- )600( �ستمائة للفدان الواحد 

للم�ساحة االأ�سلية ، باالإ�سافة

 اإىل امل�ساحة الزائدة لغاية )10( 

ع�سرة اأفدنة .

- )600( �ستمائة للفدان الواحد 

للحيازة غري مكتملة املدة لغاية 

)10( ع�سرة اأفدنة . 

- ما زاد على ذلك فـي احلالتني 

ال�سابقتني ب�سعر )4000( اأربعة 

اآالف للفدان الواحد .

تابــع : ملحق رقم ) 3 ( قيـم امل�ساحـات الزائـدة واحليـازات غيـر مكتملـة املـدة لالأرا�سـي احلكوميـة
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ملحــــق رقـــــم ) 4 ( 

ر�ضــوم تغييــر ا�ضتعمــال الأرا�ضــي 

التجـــاري  ال�سكنـــي  اأو  التجـــاري  اال�ستعمـــال  اإلــى  ال�سكنيــة  االأرا�سي  ا�ستعمــال  تغييــر   -  اأ 

اأو ال�سناعي اأو ال�سياحي

الر�ضــم بالريـال العمانـيالوليــة

- واليات حمافظة م�سقط  ، عدا والية قريات .

- والية �ساللة .

 )3(

ثالثة للمرت املربع .

- بقية الواليات االأخرى .
)2(

 اثنان للمرت املربع .

ب - تغيري ا�ستعمال االأرا�سي الزراعية اإىل ا�ستعماالت اأخرى

الر�ضـــم املعاملـــة

تغيري ا�ستعمال االأرا�سي الزراعية

 اإىل اال�ستعمال التجاري اأو ال�سكني التجاري

 اأو ال�سناعي اأو ال�سياحي . 

)1(

ريال عماين واحد للمرت املربع .

تغيري ا�ستعمال االأرا�سي الزراعية

 اإىل اال�ستعمال ال�سكني .

 )500(

خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .

اإقامة وحدة �سكنية اإ�سافـية فـي االأرا�سي 

الزراعية اأو ف�سل املنازل القائمة االإ�سافـية 

عن االأرا�سي الزراعية .

 )100(

مائة بي�سة للمرت املربع .
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ملحــــق رقـــــم ) 5 (

قيــم الإيجــار ومقابــل النتفــاع ال�ضنــوي بالأرا�ضــي احلكوميــة 

القيمــــة املحافظــة / الوليــةنـــوع ال�ضتعمــال

جتـــاري و�سناعــــي 

- واليات حمافظة م�سقط ، 

عدا والية قريات .

- والية �ساللة .

 )1(

ريال عماين واحد للمرت املربع .

- بقية الواليات االأخرى .
) 500(

 خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .

جميـــع الواليـــاتزراعــــــــي
 )50(

خم�سون رياال عمانيا للفدان .

م�ساريع اال�ستزراع ال�سمكي 

البحري وعلى الياب�سة
جميع الواليات

)5(

خم�سة رياالت عمانية للفدان . 

٭ بيع وتربية الدواجن 

جميع الواليات

 )50( 

خم�سون رياال عمانيا

الأول )100( مائة فدان ، 

وما زاد على ذلك ب�سعر )5( 

خم�سة رياالت عمانية للفدان .

٭ تربية املوا�سي 

٭ بيع املوا�سي

٭ م�ساريع االألبان 
وامل�ساريع الزراعية

جميع الوالياتمناحــــــــل

 )150(

مائة وخم�سون 

بي�سة للمرت املربع .

جميع الوالياتاآبــــــــار
 )1(

ريال عماين واحد للمرت املربع .

٭ يـعاد النظر فـي حتديد قيمة مقابل االنتفاع لالأرا�سي املخ�س�سة لبيع وتربية الدواجن ،  
واملوا�سي ، وم�ساريع اال�ستزراع ال�سمكي البحري ، وعلى الياب�سة بعد )5( خم�س �سنوات ،  

ويتم الن�س على ذلك فـي عقود االنتفاع .
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القيمــــة املحافظــة / الوليــةنـــوع ال�ضتعمــال

�سياحـــي وترفـيهـــي

- واليات حمافظة م�سقط ، 

عدا والية قريات .

- والية �ساللة .

 )500(

خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .

- بقية الواليات االأخرى .
 )200(

مائتا بي�سة للمرت املربع .

جممعـــــات �سكنيـــــة

- واليات حمافظة م�سقط ، 

عدا والية قريات .

- والية �ساللة .

 )500(

خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .

- بقية الواليات االأخرى .
 )300(

ثالثمائة بي�سة للمرت املربع .

خمـــــــــــازن

- واليات حمافظة م�سقط ، 

عدا والية قريات .

- والية �ساللة .

 )500(

خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .

- بقية الواليات االأخرى .
 )300(

ثالثمائة بي�سة للمرت املربع .

خدمـــــــات �ساطئيــــــــة

- واليات حمافظة م�سقط ، 

عدا والية قريات .

- والية �ساللة .

)1(

ريال عماين واحد للمرت املربع .

- بقية الواليات االأخرى .
 )500(

خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .

جميع واليات ال�سلطنةك�ســــــــــارات
 )400(

اأربعمائة بي�سة للمرت املربع .

تابــع : ملحـــق رقــم ) 5 ( قيــم االإيجــار ومقابــل االنتفــاع ال�سنــوي باالأرا�ســي احلكوميــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1166(

ملحــــق رقـــــم ) 6 (

ر�ضـوم ت�ضجيـل وتوثيـق الت�ضرفـات ور�ضـوم النتقـال وطلبـات اإثبـات امللكيـة 

الر�ضـــمالـبيـــــانم

1

ر�سوم ت�سجيل عقود البيع والهبة 

من الغري ، ومن االأقارب من غري 

الدرجة االأوىل .

 )% 5(

خم�ســة باملائــة مــن القيمــة .

ت�سجيل االأرا�سي املمنوحة .2
 )% 5(

خم�سة باملائة من قيمة االأر�س .

3

ت�سجيل عقود الهبة بني االأقارب 

من الدرجة االأوىل والو�سية 

والوقف والق�سمة واالإرث .

 )30(

ثالثــون ريــاال عمانــيا .

ت�سجيل عقود املبادلة .4
 )%2(

اثنــان باملائــة مــن القيمــة .

ت�سجيـــل االأمـــالك .5
 )20(

ع�ســرون ريــاال عمانيــا .

ت�سجيل عقود الرهن . 6

- )0٫5%( ن�سف باملائة من قيمة الرهن 

بالن�سبة لالأرا�سي ال�سكنية والزراعية .

- )1%( واحد باملائة من قيمة الرهن 

بالن�سبة لالأرا�سي التجارية وال�سكنية 

التجارية وال�سناعية وال�سياحية .

- وبحد اأق�سى )300٫000( ثالثمائة 

األف ريال عماين فـي احلالتني 

ال�سابقتني .

ت�سجيل عقود االنتفاع .7
  )%1(

واحد باملائة من مقابل حق االنتفاع .

اإلغــاء الـــــرهن .8
 )30(

ثالثــون ريــاال عمانيــا .

اخلدمــة املمتـــازة .9
 )50(

خم�ســون ريــاال عمانــيا .

10
انتقال املوثق اإىل مقر طالب خدمة 

التوثيق العقاري .

 )100(

مائــة ريــال عمانــي .

11
 انتقال املوثق اإىل مقر طالب

خدمة التوثيق العقاري العاجز اأو املعاق .  

 )10(

ع�ســرة ريــاالت عمانيــة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1166(

ملحــــق رقـــــم ) 7 (

ر�ضـوم ت�ضجيـل املرخـ�ص لهـم مبزاولـة مهنـة الو�ضاطـة العقاريـة

نــــوع ال�ضـهـــادةم

الر�ضـــم بالريـــال العمانــــي

باقـي املحافظـاتحمافظـة م�ضقـط

1

اإ�سدار بطاقة ت�سجيل مزاولة 

مهنة الو�ساطة العقارية .

 )500(

خم�سمائة ملرة واحدة

)300(

 ثالثمائة ملرة واحدة

2

جتديد بطاقة ت�سجيل مزاولة 

مهنة الو�ساطة العقارية .

 )200(

مائتـــان �سنويــا

 )100(

مائـــة �سنويـــا

3

  اإ�سدار بدل فاقد لبطاقة 

الو�ساطة العقارية .

 )100(

مائــــــــــــة 

)50(

 خم�ســـــــون

4

اإ�ســـدار بطاقــة

 الو�سيــط العقـــاري . 

 )50(

خم�سون ملرة واحدة

 )25(

خم�سة وع�سرون ملرة واحدة

جتديد بطاقة الو�سيط العقاري5

 )25(

خم�سة وع�سرون �سنويا

 )15(

خم�سة ع�سر �سنويا

6

اإ�سدار بدل فاقد 

لبطاقة الو�سيط العقاري

 )25(

خم�ســة وع�ســرون 

 )15(

خم�ســة ع�ســر
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ملحــــق رقـــــم ) 8 (

ر�ضـــوم اخلدمـــات الأخــــرى

اأ - حتديـد قطـع االأرا�سـي 

الر�ضــم بالريــال العمانــيالـبيـــــانم

1

- حتديد قطع االأرا�سي فـي واليات 

حمافظة م�سقط ، عدا والية قريات .

-  والية �ساللة .

 )20(

ع�ســــــــــرون

2

- حتديد قطع االأرا�سي فـي بقية

الواليات االأخرى .

 )10(

ع�ســــــــــــــرة 

3

اإعادة حتديد قطع االأرا�سي

 بجميع واليات ال�سلطنة . 

)5(

 خم�ســـــــــــة 

ب - اعتمـاد م�سـارات اخلدمـات 

الر�ضــم بالريــال العمانــينــوع املعاملــةم

اعتماد م�سارات اخلدمات .1

 )20(

ع�ســــرون حتــــى طــــول 

)3( ثالثــــــــة كيلومتـــــــرات ، 

 و )5( خم�ســـــة للكيلومتـــــر 

فـيمــــا زاد علــــى ذلـــــك .

اعتماد خرائط املوقع العام .2
 )10(

ع�ســرة لكــل معاملـــة .
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ج -  ا�ستخراج امل�ستندات واالطالع على ال�سجالت واملحررات 

الر�ضــم بالريــال العمانــيالـبيـــــانم

ا�ستخراج �سند امللكية .1
 )10(

ع�ســـــــــــرة 

ا�ستخراج �سهادة بيانـات عقاريــة .2
 )10(

ع�ســــــــــــرة 

ا�ستخراج بدل فاقد ل�سند امللكيــة . 3
 )50(

خم�ســـــــــون 

ا�ستخراج بدل تالف ل�سند امللكيــة .4
)30(

 ثالثـــــــــون 

5

ا�ستخراج ن�سخة من كل �سفحة 

من املحررات واالأوراق االأخرى

 التي يجوز ت�سويرها .

)2(

ريـاالن لكـل �سفحـة

6
طلب التاأ�سري بهوام�س 

ال�سجالت واملحررات .

 )10(

ع�ســــــــــرة 

7
طلب ت�سحيح اأو تعديل اال�سم

 فـي �سندات امللكية .

 )10(

ع�ســــــــــرة 

8
االطالع على ال�سجالت واملحررات 

اخلا�سة بكل وحدة عقارية . 

 )10(

ع�ســــــــــرة 

9
االطالع على ال�سجالت واملحررات 

اخلا�سة بكل ا�سـم م�سجل .

 )10(

ع�ســـــــــــرة 

10
االطالع على ال�سجالت واملحررات 

اخلا�سة بكل منطقة .

)10(

ع�ســــــــــــرة 

11

ا�ستخراج الر�سم امل�ساحي لقطع االأرا�سي 

التي تقوم املكاتب اال�ست�سارية الهند�سية 

باإعادة م�سحها .

 )10(

ع�ســــــــــــرة 

تابــع : ملحــــق رقـــــم ) 8 ( ر�ســـوم اخلدمـــات االأخــــرى
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اجلريدة الر�سمية العدد )1166(

ملحــــق رقـــــم  ) 9 (

ثمــن اخلرائــط التــي ت�ضدرهــا الــوزارة

اأ - خرائـط املخططـات العاديـة

م
نــوع 

ومقــا�ص الــورق

مقيــا�ص

 الر�ضـــــم

نـــوع 

وطريقـة الت�ضويـر

القيمــة 

بالريــال العمانــي

10A ملون / احلا�سب االآيل2000 /1اأبي�س
 )15(

خم�ســــة ع�ســــر

21A ملون / احلا�سب االآيل2000 /1اأبي�س
 )10(

ع�ســـــــرة

33A ملون / احلا�سب االآيل2000 /1اأبي�س
 )8(

ثمانيــــــــة  

40A ملون / احلا�سب االآيل5000 /1اأبي�س
 )30(

ثالثــــــــون

51A ملون / احلا�سب االآيل5000 /1اأبي�س
 )25(

خم�ســــــة وع�ســــرون 

63A ملون / احلا�سب االآيل5000 /1اأبي�س
 )20(

ع�ســــــــرون

70A 2000 /1اأبي�س
اأ�سود واأبي�س /

 احلا�ســـــــب االآلـــــي

 )10(

ع�ســــــــرة

81A 2000 /1اأبي�س
اأ�سود واأبي�س /

 احلا�ســـــــب االآلـــــي

 )8(

ثمانيـــــــة

93A 2000 /1اأبي�س
اأ�سود واأبي�س /

 احلا�ســـــــب االآلـــــي

 )7(

�سبعـــــــــة

100A 5000 /1اأبي�س
اأ�سود واأبي�س / 

 احلا�ســـــــب االآلـــــي

 )20(

ع�ســــــــرون

111A 5000 /1اأبي�س
اأ�سود واأبي�س /

 احلا�ســـــــب االآلـــــي

)15(

 خم�ســــة ع�ســــر

123A 5000 /1اأبي�س
اأ�سود واأبي�س /

 احلا�ســـــــب االآلـــــي

 )10(

ع�ســـــــــــرة
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ب - خرائـط خمططـات الت�سويـر اجلـوي

م
نــوع 

ومقا�ص الورق

مقيا�ص

 الر�ضـم

نـــوع 

وطريقـة الت�ضويـر

القيمــة 

بالريــال العمانــي

10A 45( خم�سة واأربعونملون / احلا�سب االآيل2000 /1اأبي�س(

21A 30( ثالثونملون / احلا�سب االآيل2000 /1اأبي�س(

33A 35( خم�سة وثالثونملون / احلا�سب االآيل2000 /1اأبي�س(

40A 100( مائـــةملون / احلا�سب االآيل5000 /1اأبي�س(

51A 75( خم�سة و�سبعونملون / احلا�سب االآيل5000 /1اأبي�س(

63A 50( خم�ســونملون / احلا�سب االآيل5000 /1اأبي�س(

70A 40( اأربعــوناأ�سود واأبي�س /  احلا�سـب االآيل2000 /1اأبي�س(

81A 35( خم�سة وثالثوناأ�سود واأبي�س /  احلا�سـب االآيل2000 /1اأبي�س(

93A 30( ثالثــوناأ�سود واأبي�س /  احلا�سـب االآيل2000 /1اأبي�س(

100A 80( ثمانــوناأ�سود واأبي�س /  احلا�سـب االآيل5000 /1اأبي�س(

111A 60( �ستــوناأ�سود واأبي�س /  احلا�سـب االآيل5000 /1اأبي�س(

123A 45( خم�سة واأربعوناأ�سود واأبي�س /  احلا�سـب االآيل5000 /1اأبي�س(

ج - اخلرائــط الرقميــة 

النـــوعامل�ضاحةاخلدمة
القيمــة 

بالريال العماين

ا�ستخراج 

خرائــط   

رقمـيــــة

1 كم × 2 كم

خمططات عادية
 )50(

خم�ســون

ما زاد عن تلك امل�ساحة 

يح�ســــب كاالآتـــي :

امل�ساحة املطلوبة × القيمة

2×1

خمططات + 

ت�سوير جوي

 )100(

مائـــــــة

100م ×200م

خمططات عادية
 )25(

خم�سة وع�سرون

ما زاد عن تلك امل�ساحة  

يح�ســب كاالآتـــي :

امل�ساحة املطلوبة × القيمة

200×100

خمططات + 

ت�سوير جوي

 )50(

خم�ســــــون

تابـــع : ملحــــق رقـــــم  ) 9 ( ثمــن اخلرائــط التــي ت�سدرهــا الــوزارة
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ملحــــق رقـــــم ) 10 ( 

ثمـن منـاذج العقـود وال�ضتمـارات التـي ت�ضدرهـا وزارة الإ�ضكـان

القيمــة بالريــال العمانــيالـبيـــــانم

1
النموذج الواحد من عقود البيع 

اأو الرهن اأو الهبة اأو املبادلة .

 )2(

اثنــــــــان

النموذج الواحد من عقد االنتفاع .2
 )5(

خم�ســـــــــة 

النموذج الواحد من عقد االإيجـار .3
)5(

 خم�ســـــــــة

ا�ستمــارة طلــب االأرا�ســي .4
 )1(

واحـــــــــــد

ا�ستمــارة طلــب االمتـــداد .5
)1(

واحـــــــــــد

6
ا�ستمارة طلب متلك العقار 

لغري العمانيني .

 )25(

خم�ســــة وع�ســــرون 

7
ا�ستمارة تق�سيم اأو تغيري ا�ستعمال 

االأرا�سي الزراعية .

)4(

 اأربعـــــــــة 

8
 ا�ستمارة التقدم ملزاد بيع االأرا�سي احلكومية

التجارية وال�سكنية التجارية وال�سناعية .

 )25(

خم�ســــة وع�ســــرون

9
ا�ستمارة التقدم ملزاد بيع االأرا�سي املخ�س�سة 

ملحطات تعبئة الوقود على الطرق الرئي�سية .

 )50(

خم�ســـــــــون

10
 ا�ستمارة طلبات اإثبات ملكية االأرا�سي املقدمة 

لدوائر اإثبات امللك املخت�سة باملحافظات .

 )25(

خم�ســـــة وع�ســـــرون 

11
ا�ستمارة تظلم من قرارات 

دوائر اإثبات امللك .

 )25(

خم�ســــــة وع�ســـــرون 
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ملحــــق رقـــــم ) 11 (

الإعفــــــــاءات

القيــم اأو الر�ضــوم املعفــى منــهاامل�ضتفـيـــــد

غري العاملني وكل من ال يتجاوز دخله 

ال�سهري )300( ثالثمائة ريال عماين .
قيمة االأر�س ال�سكنية املمنوحة

 لهم ور�سوم ت�سجيلها .

املعاقــــــــون .

اأ�ســر ال�سمــان االجتماعـــي .

كافة الر�سوم ذات ال�سلة باالأرا�سي

 املمنوحة لهم ، والتي تكون م�ستحقة 

 وفقا الأحكام هذه الالئحة ، 

وال ي�سمل ذلك عقود البيع اأو التنازل 

مبقابل اأو التخارج اأو الق�سمة اإذا ترتب 

عليها دفع مبالغ فـيما بني املتقا�سمني 

اأو عقود املبادلة اإذا ترتب عليها دفع مبالغ 

فـيما بني الطرفـني اأو عقود الرهن اأو اإلغاء 

الرهن اأو التاأ�سري بهوام�س ال�سجالت متى 

تعلقت بعقود الرهن ، وت�سجيل قرارات 

اإثبات امللك اخلا�سة بالتمليك بالثمن 

والزيادات امل�ساحية واحليازات 

غري مكتملة املدة .

امل�ستفـيدون من برنامج امل�ساعدات 

والقرو�س ال�سكنية . 

اإعفاء وملرة واحدة من �سداد ر�سوم اإ�سدار 

�سند امللكية اأو البيع اأو الرهن وفك الرهن 

بالن�سبة لالأر�س اأو الوحدة ال�سكنية .

املجالـــــ�س العامـــــــة .
قيمة االأرا�سي املخ�س�سة ور�سوم ت�سجيلها 

وحتديدها وا�ستخراج �سند ملكيتها .

املتقاعدون الذين يزيد دخلهم ال�سهري

 على )300( ثالثمائة ريال عماين .

 ) %50(

خم�سون باملائة من قيمة االأر�س املمنوحة لهم .
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