
Guide to complete a Tenancy Contract for a property 
details located at Al Mouj Muscat

دليل إستكمال عقد إيجار لتفاصيل عقار بالموج مسقط

٨٠٠-LU مثال: شقة

٢٤ V مثال: فيال

بيانات العقار المستأجر :

Unit Type: Apartment/Townhouse/ Shopنوع العقار: شقة / بيت مدمج / محل

Property Details

Property Detailsبيانات العقار المستأجر :

Example: AMM Flat/Townhouse  (LU-008)

Flat/Shop No. : 

Area :

Way :

Type of Activity : 

رقم الشقة / المحل :

المنطقة : 

رقم السكة / الزقاق :

نوع النشاط :

12 (House/Door Number) Building No. : 

Block No. : 

Street No.:

Plot No. :

Block No. :

رقم المبنى :

رقم القطعة :

رقم المجمع :

المربع :

3350 (Indicated outside the building)

REFER TO PROPERTY'S KROOKIE

Example: AMM Villa (V24)

Example of House/Door Number)
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Example of Street numberExample of Building Number  

 Al Mouj Muscat

449 (Indicated near the house/Building)

EXMAPLE: FAMILY RESIDENCE

١٢ (رقم باب المنزل) 
٣٣٥٠ (رقم المبنى الموضح  بالخارج)

 الموج مسقط 
راجع كروكي العقار - (مثال: المرحلة ١) راجع كروكي العقار

مثال: سكني

اذكر رقم الشارع و/أو رقم السكة/الزقاق

مثال: سكني عائلي

٤٤٩ (موضح بالقرب من المنزل/المبنى)
EXMAPLE: RESIDENTIALLand use : : نوع إستعمال األرض

STREET OR/AND WAY NO. SUFFICEرقم الشارع :

REFER TO PROPERTY'S KROOKIE

Flat/Shop No. : 

Area :

Way :

Type of Activity : 

رقم الشقة / المحل :

المنطقة : 

رقم السكة / الزقاق :

نوع النشاط :

Building No. : 

Block No. : 

Street No.:

Plot No. :

Block No. :

رقم المبنى :

رقم القطعة :

رقم المجمع :

المربع :

1442 (House/Door Number)

REFER TO PROPERTY'S KROOKIE

304 (fixed) (ثابت)

304 (fixed) (ثابت)

---

 Al Mouj Muscat

422 (Indicated near the house/Building)

EXMAPLE: FAMILY RESIDENCE

١٤٤٢ (رقم باب المنزل) 

 الموج مسقط 
راجع كروكي العقار - (مثال: المرحلة ١)

مثال: سكني

اذكر رقم الشارع و/أو رقم السكة/الزقاق

مثال: سكني عائلي

٤٢٢ (موضح بالقرب من المنزل/المبنى)
EXMAPLE: RESIDENTIALLand use : : نوع إستعمال األرض

STREET OR/AND WAY NO. SUFFICEرقم الشارع :

REFER TO PROPERTY'S KROOKIE

Unit Type: Villaنوع العقار: فيال
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SAMPLE


