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وزارة الإ�سكـان
قــرار وزاري 

 رقـــم 2020/19
بتعديــل بعــ�ض اأحكـام 

لئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�سلها وزارة الإ�سكان 

ا�ستنادا اإلى قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5  ، 
واإلى قانـــون تنظيـــم اأعمال الو�ساطــــة فـي املجــــالت العقاريـــة ال�سادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي 

رقم 86/78 ،
واإلى نظام ح�ســاب ال�سمــان مل�سروعـــات التطويـــر العقـــاري ال�ســـادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي 

رقم 2018/30 ،
واإلى القرار الوزاري رقم 2016/92 باإ�سدار لئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�سلها 

وزارة الإ�سكان ،
واإلى موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى
ت�ســـاف اإلى لئحة القيـــم والر�ســـوم والأثمـــان التي حت�سلهــا وزارة الإ�سكــان امل�سار اإليها ، 

مادة جديدة برقم ) 10 مكررا ( ، ن�سها الآتي : 
املـــادة ) 10 مكررا (

حتدد ر�سوم اخلدمات املقدمة عرب النظام الإلكرتوين خلدمات التطوير العقاري ، 
وفقا للملحق رقم )12( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة الثانيــــة
  ، اإليها  امل�سار  الإ�سكان  وزارة  حت�سلها  التي  والأثمان  والر�سوم  القيم  لئحة  اإلى  ي�ساف 

ملحق جديد برقم )12( على النحو املرفق . 

املــادة الثالـثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 10 من رم�ســان 1441هـ
املـوافــــق :   4  من مايـــــــو 2020م

                                                                                �سيف بن محمد بن �سيف ال�سبيبي
                                                                                                وزيــــــــــــر الإ�سكـــــــــان
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امللحق رقم )12( 
ر�سوم اخلدمات املقدمة عرب النظام الإلكرتوين خلدمات التطوير العقاري

مالحظــــــــــاتالر�سم بالريال العماين البيــــــــــــــــانم

1
ترخي�ص ممار�سة 
التطوير العقاري

)750( �سبعمائة وخم�سون 
جتــديد كل ثالث �سنواتريال عمانيا

2
ترخي�ص م�سروع 

تطوير عقاري
)0.1%( فا�سلة واحد فـي املائة 
من التكلفة التقديرية للم�سروع

بحــد اأق�سى )10.000( 
ريال عماين

3
ت�سريح عر�ص عقارات 
محلية داخل ال�سلطنة 

لكل م�سروع

 )500(
خم�سمائة ريال عماين

ملدة ثالثة اأ�سهر
) اأك�ساك/ معار�ص/ مكاتب و�ساطة/ 

�سركات ت�سويق/ موؤمترات (

4
ت�سريح عر�ص عقارات 

دولية داخل ال�سلطنة
 لكل م�سروع

)10.000(
ع�سرة اآلف ريال عماين

ملــدة ثالثة اأ�سهر 
) اأك�ساك/ معار�ص/مكاتب و�ساطة/ 
�سركات ت�سويق/ موؤمترات/ و�سائل 

التوا�سل الجتماعي (

5
ت�سريح الإعالن 

عن عقارات محلية 
داخل ال�سلطنة

 )200(
مائتا ريال عماين

ملــدة ثالثة اأ�سهر 
 ) اأك�ساك/ �سحف/ اإعالم/ و�سائل 

التوا�سل الجتماعي/ اأخرى (

6
ت�سريح ترويج عقارات 
محلية خارج ال�سلطنة

)300(
ثالثمائة ريال عماين

ملــدة ثالثة اأ�سهر 
) ي�سمل جميع و�سائل الإعالن والعر�ص (

7
ر�سوم عر�ص وحدة عقارية 

على اخلارطة
)1( ريال عماين واحد

ملــدة �سنةلكل مرت مربع

8
ر�سوم عر�ص وحدة عقارية 

على اخلارطة املعرو�سة 
لغري العمانيني

)2( ريالن عمانيان
ملــدة �سنة لكل مرت مربع

مزادات العقارات9
)2%( اثنان فـي املائة 

من العقد املربم بني �ساحب 
العقار وامل�ستفيد منها

حت�سل عن كل عقد مربم

ت�سجيل البنوك10
 واملوؤ�س�سات التمويلية

 )1.000(
ملــدة �سنةاألف ريال عماين

11

ت�سجيل ال�سركات 
واملوؤ�س�سات ) مكاتب 

ا�ست�سارية ، �سركات مقاولت ،
 �سركات تثمني ، �سركات 

تدقيق ح�سابات (

 )500(
خم�سمائة ريال عماين

جتــديد كل )2( �سنتني

ملــدة �سنة)100( مائة ريال عماينت�سجيل م�ستخدم فـي الربنامج12


