
اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

وزارة الإ�سكـــــــان

قــرار وزاري

رقـم 2013/145

ب�إ�صدار الئحة تـحـديد قيم مـنح ومتـلـيـك وت�أجري 

االأرا�صي احلكومية ور�صوم ت�صجيله� وغريه� من الر�صوم املرتبطة به� 

وثمــن بيــع اخلرائــط ومنـــ�ذج العقـــود واال�صتمـــ�رات

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5 باإ�سدار قانون الأرا�سي ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 81/5 بتنظيم االنتفاع باأرا�سي ال�سلطنة ،

واإىل نظام ا�ستحقاق االأرا�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 التنفيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم 81/5 بتنظيم االنتفاع باأرا�سي ال�سلطنة 

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

واإىل اأحكام اإيجار االأرا�سي اخلا�سة مل�سروعات حظائر بيع املوا�سي ال�سادرة بالقرار الوزاري 

رقم 89/51 ،

واإىل القــرار الـــوزاري رقـــم 99/15 بتحديـــد اأ�سعــار متليــك وقيــم تاأجــري ور�ســوم ت�سجيــل 

االأرا�سي احلكومية ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2000/21 بتحديد ر�سوم تغيري ا�ستعمال االأرا�سي ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2006/61 ب�ساأن حتديد اأ�سعار متديد االأرا�سي احلكومية ،

اأعمال و�سع - واإعادة و�سع - العالئم لقطع  2006/148 ب�ساأن  الوزاري رقم  القرار  واإىل 

االأرا�سي وت�سليمها ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2008/130 بتحديد ثمن بيع اخلرائط ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2010/114 ب�ساأن �سوابط تخ�سي�س االأرا�سي احلكومية للمجال�س 

العامة ،
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واإىل القـــرار الــوزاري رقــم  2013/104 بتحديـد ر�ضـوم تغييـر ا�ضتخـدام الأرا�ضــي الزراعيــة 

اإىل ا�ضتخدامات اأخرى ،

واإىل موافقـــة جمـلـــ�س الـــوزراء املوقــر فـي جل�ضتــه رقــم 2013/17 بتاريــخ 9 يونيـــو 2013م 

باإلغاء القرارين الوزاريني 1991/149 و 2000/31 ،

واإىل خطابي وزارة املاليـــة رقـــمي" مالية - ت )2567( م.ت .د/2011/3/6 " املوؤرخ 1432/4/2هـ 

1433/5/30هـ  املــــوؤرخ   " " ماليــــة - ت )3908( /م.ت.د/2012/3/6   ، 2011/3/7م  املوافــــق 

املوافق 2012/4/22م ،

وبناء على ما تقت�ضيه امل�ضلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمـل فـي �ضاأن حتديـد قيـم منــح ومتليك وتاأجيـــر الأرا�ضــي احلكوميـة ور�ضــوم ت�ضجيلهــا 

وغريهــا مــن الر�ضـــوم املرتبطة بهــا وثمــن بيــع اخلرائــط ومنـــاذج العقــــود وال�ضتمـــارات 

بالالئحة املرفقة .

املــادة الثانيـــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة 

ين�ضر هذا القرار فـي اجلريدة الر�ضمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ضره .

�صـــدر فـي : 23 /   2  / 1435هـ

املوافــــــــق : 26 / 12 / 2013م

�صيف بن حممد بن �صيف ال�صبيبي 

                                                                                 وزيــــــــــــــــــــر الإ�ضكـــــــــــــــــــــان
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الئحـة حتديـد قيـم منـح ومتليـك وت�أجيـر

االأرا�صـي احلكوميـة ور�صــوم ت�صجيلهــ� وغريهــ� 

من الر�صوم املرتبطة به� وثمن بيع اخلرائط والعقود واال�صتم�رات

املــ�دة ) 1 ( 

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

املــ�دة ) 2 ( 

حتــدد قيمـة امل�ساحـــات الزائــدة واحليــازات غري مكتملــة املــدة لالأرا�ســي احلكوميــة وفقـــا 

للملحق رقم )2( املرفق بهذه الالئحة .

املــ�دة ) 3 ( 

حتدد قيم امتداد االأرا�سي احلكومية وفقا للملحق رقم )3( املرفق بهذه الالئحة .

املــ�دة ) 4 ( 

حتدد قيمة االإيجار ومقابل االنتفاع ال�سنوي باالأرا�سي احلكومية وفقا للملحق رقم )4( 

املرفق بهذه الالئحة . 

املــ�دة ) 5 ( 

حتدد ر�ســـوم تغييــر ا�ستخـــدام االأرا�ســي من اال�ستخــدام ال�سكني اإىل اال�ستخــدام التجــاري 

اأو ال�سكني التجاري اأو ال�سناعي وفقا للملحق رقم )5( املرفق بهذه الالئحة .

املــ�دة ) 6 ( 

للملحق  اأخرى وفقا  ا�ستخدامات  اإىل  الزراعية  االأرا�سي  ا�ستخدامات  ر�سوم تغيري  حتدد 

رقم )6( املرفق بهذه الالئحة ، وتعفى من تلك الر�سوم االأرا�سي الزراعية التي مت تغيري 

ا�ستخدامها لوقوعها فـي خمططات حكومية تف�سيلية .
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املــ�دة ) 7 ( 

حتــدد ر�ســـوم ت�سجيــل وتوثيـــق بع�س الت�سرفــات ور�ســـوم االنتقــال وطلبــات اإثبـــات امللكيـــة 

وفقا للملحق رقم )7( املرفق بهذه الالئحة .

املــ�دة ) 8 ( 

حتدد ر�سوم طلبات ا�ستخراج امل�ستندات واالطالع على ال�سجالت واملحررات وفقا للملحق 

رقم )8( املرفق بهذه الالئحة .

املــ�دة ) 9 ( 

حتدد ر�سوم حتديد قطع االأرا�سي وفقا للملحق رقم )9( املرفق بهذه الالئحة .

املــ�دة ) 10 ( 

حتدد ر�سوم اعتماد م�سارات اخلدمات وفقا للملحق رقم )10( املرفق بهذه الالئحة .

املــ�دة ) 11 ( 

يحـــدد ثمن بيــع اخلرائــط التي ت�سدرهــا وزارة االإ�سكـــان وفقــا للملحــق رقـــم )11( املرفــق 

بهذه الالئحة .

املــ�دة ) 12 ( 

يحدد ثمن مناذج العقود واال�ستمارات التي ت�سدرها وزارة االإ�سكان وفقا للملحق رقم )12( 

املرفق بهذه الالئحة .

املــ�دة ) 13 ( 

يكــــون االإعفـــاء مـــن قيـــم منـــح ومتليـــك االأرا�ســــي احلكوميــــة ور�ســــوم ت�سجيلهــــا وغريهــــا 

من الر�سوم املرتبطة بها وفقا للملحق رقم )13( املرفق بهذه الالئحة  .
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ملحـــق رقــــم ) 1 (

بتحديـد قيـم منـح ومتليـك االأرا�صـي احلكوميـة

اجلــــدول ) اأ ( 

ب�ص�أن اال�صتعم�ل ال�صكني

القيمة ب�لري�ل العم�ينالواليــــــــــــة

والية �ساللة وواليات حمافظة م�سقط 

عدا والية قريات 
ريال واحد للمرت املربع

500 بي�سة للمرت املربعبقية الواليات

اجلــــدول ) ب( 

ب�ص�أن اال�صتعم�ل التج�ري وال�صكني التج�ري وال�صن�عي

القيمة ب�لري�ل العم�ينالواليــــــــــــة

والية �ساللة وواليات حمافظة م�سقط 

عدا والية قريات 
4٫500 للمرت املربع

 1٫500 للمرت املربعبقية الواليات

اجلــــدول ) ج ( 

ب�ص�أن اال�صتعم�ل الزراعي

القيمة ب�لري�ل العم�يناملح�فظـــــــــــة

100 ريال للفدانجميع املحافظات
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ملحـــق رقــــم ) 2 (

بتحديد قيمة امل�ص�ح�ت الزائدة واحلي�زات

 غيــر مكتملـــة املــــدة للأرا�صــي احلكوميــــة

اجلــــدول ) اأ ( 

ب�ص�أن اال�صتعم�ل ال�صكني

القيمة ب�لري�ل العم�ينالواليــــــــــــة

والية �ساللة وواليات حمافظة م�سقط 

عدا والية قريات 
3 رياالت للمرت املربع

1٫500 ريال للمرت املربعبقية الواليات

اجلــــدول ) ب ( 

ب�ص�أن اال�صتعم�ل التج�ري وال�صكني التج�ري وال�صن�عي

القيمة ب�لري�ل العم�ينالواليــــــــــــة

والية �ساللة وواليات حمافظة م�سقط 

عدا والية قريات 
13٫500 ريال للمرت املربع

4٫500 ريال للمرت املربعبقية الواليات

اجلــــدول ) ج ( 

ب�ص�أن اال�صتعم�ل الزراعي

القيمة ب�لري�ل العم�يناملح�فظـــة/الواليــــــــــــة

جميع املحافظات 
300 ريال للفدان حتى ع�سرة 

اأفدنة

وما زاد عن ع�سرة اأفدنة يح�سب كاالآتي :

والية �ساللة وواليات حمافظة م�سقط

 عدا والية قريات
2000 ريال للفدان

1000 ريال للفدانبقية الواليات
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ملحـــق رقــــم ) 3 (

بتحديد قيم امتداد االأرا�صي احلكومية

اجلــــدول ) اأ ( 

ب�ص�أن اال�صتعم�ل ال�صكني

القيمة ب�لري�ل العم�ينالواليــــــــــــة

والية �ساللة وواليات حمافظة م�سقط 

عدا والية قريات 
ريال واحد للمرت املربع

500 بي�سة للمرت املربعبقية الواليات

اجلــــدول ) ب ( 

ب�ص�أن اال�صتعم�ل التج�ري وال�صكني التج�ري وال�صن�عي

القيمة ب�لري�ل العم�ينالواليــــــــــــة

والية �ساللة وواليات حمافظة م�سقط 

عدا والية قريات 
4٫500 ريال للمرت املربع

1٫500 ريال للمرت املربعبقية الواليات

اجلــــدول ) ج ( 

ب�ص�أن اال�صتعم�ل الزراعي

القيمة ب�لري�ل العم�يناملح�فظـــــــــــة

100 ريال للفدانجميع املحافظات
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ملحـــق رقــــم ) 4 (

بتحديد قيمة االإيج�ر ومق�بل االنتف�ع ال�صنوي ب�الأرا�صي احلكومية

املح�فظـــة / الواليــــةنـوع اال�صتعمـ�ل
القيمـــة 

ب�لري�ل العم�ين

جتاري 

والية �ساللة وواليات حمافظة م�سقط 

عدا والية قريات
600 بي�سة للمرت املربع

350 بي�سة للمرت املربعبقية الواليات

�سناعي خفيف 

والية �ساللة وواليات حمافظة م�سقط 

عدا والية قريات
250 بي�سة للمرت املربع

150 بي�سة للمرت املربعبقية الواليات

خمازن

والية �ساللة وواليات حمافظة م�سقط 

عدا والية قريات
350 بي�سة للمرت املربع

200 بي�سة للمرت املربعبقية الواليات

جممعات �سكنية

والية �ساللة وواليات حمافظة م�سقط 

عدا والية قريات
250 بي�سة للمرت املربع

150 بي�سة للمرت املربعبقية الواليات

�سياحي وترفيهي

والية �ساللة وواليات حمافظة م�سقط 

عدا والية قريات
300 بي�سة للمرت املربع

100 بي�سة للمرت املربعبقية الواليات
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املحافظـــة / الواليــــةنـوع اال�ستعمـال
القيمـــة 

بالريال العماين

خدمات �ساطئية

والية �ساللة وواليات حمافظة م�سقط 

عدا والية قريات
500 بي�سة للمرت املربع

200 بي�سة للمرت املربعبقية الواليات

جميع املحافظاتاآبار
ريال واحد 

للمرت املربع

50 رياال للفدانجميع املحافظاتزراعي

200 بي�سة للمرت املربعجميع املحافظاتك�سارات

250 بي�سة للمرت املربعجميع املحافظاتمناحل

بيع وتربية 

الدواجن
140 بي�سة للمرت املربعجميع املحافظات

50 بي�سة للمرت املربعجميع املحافظاتتربية املوا�سي

350 بي�سة للمرت املربعجميع املحافظاتبيع املوا�سي

جميع 

اال�ستخدامات
400 بي�سة للمرت املربعمنطقة غال ال�سناعية

بتحديـــد قيمـــــــة االإيجـــــار ومقابــــــل االنتفــــــاع ال�سنــــــوي  تابـــع  ملحــــق رقـــم ) 4 ( : 

باالأرا�سي احلكومية 
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ملحـــق رقــــم ) 5 (

بتحديـد ر�صـوم تغييـر ا�صتعمـ�ل 

االأرا�صـي احلكوميـة مـن اال�صتعمـ�ل ال�صكنـي

 اإىل اال�صتعم�ل التج�ري اأو ال�صكني التج�ري اأو ال�صن�عي

الر�صم ب�لري�ل العم�ينالواليــــــــــــة

والية �ساللة وواليات حمافظة م�سقط 

عدا والية قريات 
رياالن للمرت املربع

500 بي�سة للمرت املربعبقية الواليات

ملحـــق رقــــم ) 6 (

بتحديـد ر�صـوم تغييـر ا�صتخدامـ�ت 

االأرا�صــي الزراعيـــة اإلــى ا�صتخدامـــ�ت اأخـــرى

حتـــدد ر�ســوم تغييـــر ا�ستخدام االأرا�ســي الزراعيـــة اإىل ا�ستخدامــات اأخـرى فـي جميــع   - 1

حمافظات ال�سلطنة بـ )500( خم�سمائة بي�سة للمرت املربع .

حتدد ر�سوم اإقامة وحدة �سكنية اإ�سافية فـي االأرا�سي الزراعية اأو ف�سل املنازل القائمة   - 2

االإ�سافية عن االأرا�سي الزراعية فـي جميع حمافظات ال�سلطنة بـ )100( مائة بي�سة 

للمرت املربع .
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ملحـــق رقــــم ) 7 (

بتحديـد ر�صـوم ت�صجيـل وتوثيـق بعـ�ض 

الت�صرفـ�ت ور�صـوم االنتقـ�ل وطلبـ�ت اإثبـ�ت امللكيـة

الـــبـــــيـــــــــــ�نم
الر�صم

ب�لري�ل العم�ين

1
 ت�سجيل عقود البيع والهبة 

من االأقارب من غري الدرجة االأوىل
3% من قيمة االأر�س

2
 ت�سجيل عقود الهبة بني االأقارب من 

الدرجة االأوىل والو�سية والوقف والق�سمة واالإرث
 15

3% من قيمة االأر�ست�سجيل االأرا�سي املمنوحة3

2% من قيمة االأر�ست�سجيل عقود املبادلة4

10 ت�سجيل االأمالك5

ت�سجيل عقود الرهن ، وعقود االنتفاع 6
0٫5% من قيمة االأر�س

 اأو مقابل حق االنتفاع

15 اإلغاء الـــــرهن7

50 اخلدمة املمتازة8

9
انتقال املوثق اإىل مقر طالب خدمة التوثيق 

العقاري
 60

10
 انتقال املوثق اإىل مقر طالب

خدمة التوثيق العقاري العاجز اأو املعاق  
 10

11
 طلبات اإثبات ملكية االأرا�سي املقدمة 

للجان �سوؤون االأرا�سي املخت�سة باملحافظات
25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

ملحـــق رقــــم ) 8 (

بتحديـد ر�صـوم طلبـ�ت ا�صتخـراج 

امل�صتنــدات واالطــلع علـــى ال�صجــلت واملحـررات

الـــبـــــيـــــــــــ�نم
الر�صم

ب�لري�ل العم�ين

10ا�ستخراج �سند امللكية1

5ا�ستخراج �سهادة بيانـات عقاريــة2

50ا�ستخراج بدل فاقد ل�سند امللكيــة 3

15ا�ستخراج بدل تالف ل�سند امللكيــة 4

5
 ا�ستخراج ن�سخة من كل �سفحة من املحررات 

واالأوراق االأخـــرى التـــي يجـــوز ت�سويرهــــا

ريال 

لكل �سفحة

5 طلب التاأ�سري بهوام�س ال�سجالت واملحررات6

5 طلب ت�سحيح اأو تعديل اال�سم فـي �سندات امللكية7

8
 االطالع على ال�سجالت واملحررات

اخلا�ســــة بكــــل وحــــدة عقاريـــــة 
5

9
االطالع على ال�سجالت واملحررات اخلا�سة بكل ا�سـم 

م�سجل
5

5 االطالع على ال�سجالت واملحررات اخلا�سة بكل منطقة10

11
ا�ستخراج الر�سم امل�ساحي لقطع االأرا�سي

 التي تقوم املكاتب اال�ست�سارية الهند�سية باإعادة م�سحها
 10
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اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

ملحـــق رقــــم ) 9 (

ب�صـ�أن ر�صـوم حتديـد قطـع االأرا�صـي 

الـــبـــــيـــــــــــ�نم
الر�صم

ب�لري�ل العم�ين

1
حتديـــد قطع االأرا�ســي فـي والية �ساللة وواليات حمافظة 

م�سقط عدا والية قريات
20

10 حتديـــد قطع االأرا�ســي فـي بقيــة الواليات 2

5 اإعادة حتديد قطع االأرا�سي بجميع املحافظات 3

ملحـــق رقــــم )10(

بتحديــد ر�صــوم اعتمــ�د م�صــ�رات اخلدمــ�ت

الر�صم  ب�لري�ل العم�يننـــوع املع�ملـــة

اعتماد م�سارات اخلدمات
)10( ع�سرة رياالت حتى طول 3 كم ،

ورياالن للكيلو مرت فيما زاد على ذلك
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اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

ملحـــق رقــــم ) 11 (

بتحديد ثمن بيع اخلرائط التي ت�سدرها وزارة الإ�سكان

اأوال : خرائــط املخططــات العاديـــة :

م
نوع 

ومقا�س الورق

مقيا�س 

الر�سم

نوع 

الت�سوير

الثمن

بالريال 

العماين

طريقة الطباعة 

اأو الت�سوير

10A احلا�سب الآيل10٫000ملون1/2000اأبي�ض

21A احلا�سب الآيل8٫000ملون1/2000اأبي�ض

33A احلا�سب الآيل5٫000ملون1/2000اأبي�ض

40A احلا�سب الآيل25٫000ملون1/5000اأبي�ض

51A احلا�سب الآيل18٫000ملون1/5000اأبي�ض

63A احلا�سب الآيل15٫000ملون1/5000اأبي�ض

70A احلا�سب الآيل6٫000اأ�سود واأبي�ض1/2000اأبي�ض

81A احلا�سب الآيل5٫000اأ�سود واأبي�ض1/2000اأبي�ض

93A احلا�سب الآيل4٫000اأ�سود واأبي�ض1/2000اأبي�ض

100A احلا�سب الآيل15٫000اأ�سود واأبي�ض1/5000اأبي�ض

111A احلا�سب الآيل10٫000اأ�سود واأبي�ض1/5000اأبي�ض

123A احلا�سب الآيل8٫000اأ�سود واأبي�ض1/5000اأبي�ض
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اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

ث�ني� : خرائــط خمططــ�ت الت�صويــر اجلــوي :

م
نوع 

ومق��ض الورق

مقي��ض 

الر�صم

نوع 

الت�صوير

الثمن

ب�لري�ل 

العم�ين

طريقة الطب�عة 

اأو الت�صوير

10A احلا�سب االآيل35٫000ملون1/2000اأبي�س

21A احلا�سب االآيل20٫000ملون1/2000اأبي�س

33A احلا�سب االآيل25٫000ملون1/2000اأبي�س

40A احلا�سب االآيل85٫000ملون1/5000اأبي�س

51A احلا�سب االآيل60٫000ملون1/5000اأبي�س

63A احلا�سب االآيل40٫000ملون1/5000اأبي�س

70A احلا�سب االآيل30٫000اأ�سود واأبي�س1/2000اأبي�س

81A احلا�سب االآيل25٫000اأ�سود واأبي�س1/2000اأبي�س

93A احلا�سب االآيل20٫000اأ�سود واأبي�س1/2000اأبي�س

100A احلا�سب االآيل60٫000اأ�سود واأبي�س1/5000اأبي�س

111A احلا�سب االآيل40٫000اأ�سود واأبي�س1/5000اأبي�س

123A احلا�سب االآيل35٫000اأ�سود واأبي�س1/5000اأبي�س
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اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

ث�لث� : اخلرائـــط الرقميــة :

امل�ص�حةم
خمطط�ت 

ع�دية
خمطط�ت + 
ت�صوير جوي

ملحظــــــــ�ت

1 كم × 2 كم 1

)30(

ثالثون

رياال عمانيا

)70(

�سبعون

ريـاال عمانيا

ما زاد على تلك امل�ساحة يح�سب كاالآتي :

 امل�ساحة املطلوبة × القيمة

 2 × 1 

100م × 200م 2

 )15(

خم�سة ع�سر

ريـاال 

عمانيا

 )30(

ثالثون

ريـاال عمانيا

ما زاد على تلك امل�ساحة يح�سب كاالآتي :

 امل�ساحة املطلوبة × القيمة

 200 × 100

ملحـــق رقــــم ) 12 (

بتحديد ثمن من�ذج العقود واال�صتم�رات التي ت�صدره� وزارة االإ�صك�ن

الـــبـــــيـــــــــــ�نم
الثمن

ب�لري�ل العم�ين

1
النموذج الواحد من عقود البيع 

اأو الرهن اأو املبادلة اأو الهبة
)1( ريال عماين واحد

)3 ( ثالثة رياالت عمانيةالنموذج الواحد من عقد االنتفاع2

)4( اأربعة رياالت عمانيةالنموذج الواحد من عقد االإيجـار3

)1( ريال عماين واحدا�ستمارة طلب االأرا�سي4

)1( ريال عماين واحدا�ستمارة طلب االمتـداد5

6
ا�ستمارة تق�سيم اأو تغيري ا�ستعمال االأرا�سي 

الزراعية
)4( اأربعة رياالت عمانية

7
 ا�ستمارة التقدم ملزاد بيع االأرا�سي احلكومية

التجارية وال�سكنية التجارية وال�سناعية
)1( ريال عماين واحد
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اجلريدة الر�سمية العدد )1041(

ملحـــق رقــــم )13(

ب�الإعف�ء من قيم منح ومتليك االأرا�صي احلكومية 

ور�صــوم ت�صجيلهـــ� وغريهــ� مــن الر�صــوم املرتبطـــة بهــ� 

القيــم اأو الر�صــوم املعفـي منهـــ�امل�صتفـيــــد

املجالــ�س العامــة
قيمــة االأرا�ســـي املخ�س�سـة لهــا ور�ســوم ت�سجيلهــا وحتديدهـــا 

وا�ستخراج �سند ملكيتها .

اأ�ســـــــــــر 

ال�سمان االجتماعي

والتــي   ، لهــم  املمنوحـــة  باالأرا�ســي  ال�سلة  ذات  الر�ســوم  كافــة 

تكــون م�ستحقة وفقــا الأحكام هــذه الالئحــة ، وال ي�سمــل ذلك 

عقود البيع اأو التنازل مبقابل اأو التخارج اأو الق�سمة اإذا ترتب 

عليهـــا دفـــع مبالـــغ فـيمـــا بـــني املتقا�سمــــني اأو عقـــود املبادلـــــة 

اإذا ترتب عليها دفع مبالغ فـيما بني الطرفـني اأو عقود الرهن 

 ، الرهن  بعقود  تعلقت  متى  ال�سجالت  بهوام�س  التاأ�سيـــر  اأو 

 وت�سجيـــل قـــرارات جلــان �ســوؤون االأرا�ســي اخلا�ســـة بالتمليــــك

بالثمن والزيادات امل�ساحية واحليازات غري مكتملة املدة .

غري العاملني 

باأي جهة حكومية 

اأو فـي القطاع اخلا�س

قيمة االأر�س ال�سكنية املمنوحة لهم ور�سوم ت�سجيلها .

 كل من ال يتجاوز

دخله ال�سهري عن 

)300( ثالثمائة 

ريال عماين

قيمة االأر�س ال�سكنية املمنوحة لهم ور�سوم ت�سجيلها .

قيمة االأر�س املمنوحة لهم ور�سوم ت�سجيلها .املعاقــــــــــون

 املتقاعدون الذين

 يزيد دخلهم ال�سهري 

على )300( ثالثمائة 

ريال عماين

)50%( مـــن قيمـــة االأر�س ال�سكنيــــة املمنوحـــة لهــــم ور�ســــــوم 

ت�سجيلها .
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