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وزارة العـــــدل

قــرار وزاري 

رقم 2016/175 

ب�سـاأن حتديـد الر�سـوم امل�ستحقـة علـى اأعمـال الكاتـب بالعـدل

ا�ستنادا اإلـى القانـون املالـي الـ�سادر باملـر�ســوم ال�سـلـطاين رقــم 98/47 ، 

واإىل املر�سـوم ال�سلطانـي رقـم 2000/47 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الـعدل واعتماد هيكلها 

التنظيمي ، 

واإىل قــانــون الكتاب بالعدل ال�سادر باملر�سوم ال�سلــطــاين رقــم 2003/40 ، 

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 2003/208 بتحـديــد الــر�ســـوم امل�ستـحــقـــة عــلــى اأعـمــال الــكــاتــب 

بالــعــدل ، 

واإىل موافـقة وزارة املـالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .     

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

حتــدد الر�سـوم علـى حتريـر العقـود اأو غريهـا مـن املحـررات اأو الت�سديق على التوقيعات ، 

واإثبات التاريخ فـيها لدى الكاتب بالعدل ، وفقا للآتي :

- )5( خم�سة رياالت عـمـانية عـلى تــحـريـر وثــائق الزواج ، و�سهادات الطلق .

- )5( خم�ســـة ريـــاالت عمانيـــة على حترير ، اأو الت�سديق على التوقيعات فـي الو�سية 

واالإقرارات مبختلف اأنواعها .

- )5( خم�سة رياالت عمانية على حترير العقود ، واملحررات غري التجارية ، والت�سديق 

على التوقيعات ، واإثبات التاريخ فـيها .

- )5( خــم�ســة ريــاالت عـمــانــيــة عـلـى ا�سـتــخــراج �ســهــادة مـــن واقـــع ال�سـجــل .

- )30( ثلثـــون ريـــاال عمانيـــا علــــى تـحـريــــر عــقــد بـيـع ، اأو هـبـة ، اأو رهــن مــوؤ�س�سة 

تـجـاريـة .

- )25( خم�ســـة وع�ســـرون رياال عمانـيـــا علـــى الـت�سديق على التوقيعات فـي الـعـقـود 

الـتـجـاريـة .



اجلريدة الر�سمية العدد )1164(

- )1%( و�حد باملائة من قيمة �لديـن , بحـد �أدنـى )5( خم�سـة ريـاالت عمانية , وبحـد 

�أق�صـى )20( ع�صرون ريال عمانيا على تــحريـر , �أو �لت�صديق بالتوقيـــع على �لإقـــر�ر 

بدين .

املــادة الثانيــــة

�لت�صديق  �أو   , �لوكـــالت  علـــى حتريـــر  ريـــالت عمانيـــة  ر�صـــم مقـــد�ره )5( خم�صـــة  يحـــدد 

�لوكالت  عد�  فـيما  وذلك   , بالعدل  �لكاتب  لدى  فـيها  �لتاريخ  �إثبات  �أو   , �لتوقيعات  علــى 

�ملحددة فـي �لك�صف �لآتي , فـيكون �لر�صم وفقا ملا هو مبني قرين كل منها :

نــوع الوكالــةم
الر�ســم 

مدة �سالحيتهابالريال العماين

1
وكالــــة عامــــــة فـــــي مر�جعــــــة 

�جلهات �حلكومية وغري �حلكومية 

)5(

خم�سة

�صنة �أو �صنتان 

ب�صعف �لر�صم

2
توكيـــل �ملحامــــني لكــــل درجـــة 

من درجات �لتقا�صي مبا فـيها �لتنفـيذ

)5(

 خم�سة
�صنتان

3
وكالـــة بيــع �أو �صـــر�ء مركبـــة

 �أو قارب �أو �صفـينة �أو معدة و�حدة

)10(

ع�صرة
�صهر و�حد

4

وكالة عامة فـي بيع و�صر�ء �ملركبات 

و�لقو�رب و�ل�صفن و�ملعد�ت �لثقيلة 

مبختلف �أنو�عها

)50(

خم�صون

�صنة �أو �صنتان 

ب�صعف �لر�صم 

وكالة قيادة مركبة د�خل حدود �ل�صلطنة5
)20(

ع�صرون

�صنة �أو �صنتان 

ب�صعف �لر�صم

وكالة قيادة مركبة خارج حدود �ل�صلطنة6
 )30(

ثالثون

�صنة �أو �صنتان 

ب�صعف �لر�صم

7
وكالة عامة فـي بيع و�صر�ء �لعقار�ت 

مبختلف �أنو�عها

 )100(

مائة

�صنة �أو �صنتان 

ب�صعف �لر�صم

وكالـــــة �إد�رة �لعقــــار�ت8
)20(

ع�صرون

�صنة �أو �صنتان 

ب�صعف �لر�صم

9
وكالــة بيـــع �أو �صـــر�ء عقـــار 

جتاري �أو �صناعي �أو زر�عي و�حد

 )30(

ثالثون
ثالثة �أ�صهر

 وكالة بيع �أو �صر�ء عقار �صكني و�حد10
 )10(

ع�صرة
ثالثة �أ�صهر
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املــادة الثالثــــة

ا�ستثناء من حكم املــادة الثانية من هذا القرار , يكون الر�سم على الوكالت فـيما بني الأزواج 

والأقارب حتى الدرجة الثانية )5( خم�سة ريالت عمانية .

املــادة الرابعــــة

يكون ا�ستخراج �سورة طبق الأ�سل , اأو بدل فاقد بالر�سم املقرر نف�سه للمحرر الأ�سلي .

املــادة اخلام�ســــة

اأعـمــال الـكــاتـب بالـعــــدل بـوا�سطـــــة نـظـــــام التح�سيـــــل  حت�ســـل الر�ســـوم امل�ستحقـــــة علـــى 

الإلكرتوين , اأو عن طريق الإيداع النقدي فـي حالة تعذره .

املــادة ال�ساد�ســــة

التـــي يجـريـهـــا الكاتـب بالـعـدل ملـن يتمـتـعون بال�سمان  املـعـامـــالت  الــر�ســــوم  تعـفـــى مـــن 

الجتماعي .

املــادة ال�سابعــــة

يـلـغـــى الــقــــرار الـــوزاري رقم 2003/208 امل�سار اإليـه , كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار , 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثامنــــة

ين�سر هذا الــقـرار فـي اجلريــدة الــر�سمـيـة , ويــعـمـل بــه مـن اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سدر فـي : 17 / 12 / 1437هـ 

املــوافــق : 19 /   9  / 2016م

عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي

                                                                                         وزيـــــــــــــــر الـــــعـــــــــــــــــدل


