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وزارة الإ�سكـــــــان

قــرار وزاري

رقـم 2016/12

مبنح املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة حق النتفاع بالأرا�ضي اململوكة للدولة

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

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

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

واإىل الالئحة التنفيذية لنظام ال�سجل العقاري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 99/29 ،

واإىل التو�سيـــات ال�ســادرة عن ندوة تنمية املوؤ�س�ســات ال�سغرية واملتو�سطــة املنعقــدة ب�سيـــح 

ال�ساخمــــات خــــالل الفتــــرة من 2013/1/21م وحتــــى 2013/1/23م والتـــي تــــم مباركتهــــا 

من قبل جاللة ال�سلطان املعظم - حفظه اللـه ورعاه - ،

وبنـاء علـى مـا تـقـتـ�سـيـه امل�سلحــة العامــة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

متنح املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة حــق النتفاع بالأرا�سي اململوكة للدولة طبقا لالأحكام 

وال�سوابط الواردة فـي قانون تنظيم حــق النتفـــاع باأرا�سي ال�سلطنة ولئحته التنفيذية 

امل�ســـار اإليهمــــا ، ويكـــون منـح حـــق النتفـــاع علـــى الأرا�ســـي التـــي تخـــ�س�ض لهـــذا الغـــر�ض 

من قبل وزارة الإ�سكان .

املــادة الثانيـــــة

ي�سرتط ملنح املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة حق النتفاع بالأرا�سي اململوكة للدولة الآتي :
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اأن تكون املوؤ�س�سة مملوكة بالكامل ملواطن عماين .  - 1

اأن يكون املقر الرئي�سي للموؤ�س�سة فـي �سلطنة عمان .  - 2

اأن يكون مالك املوؤ�س�سة متفرغا لإدارتها .  - 3

اأن يكون مالك املوؤ�س�سة م�سجال لدىالهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة ك�ساحب   - 4

عمل .

اأن تكون املوؤ�س�سة م�سجلة لدى الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة .   - 5

املــادة الثالثــــة 

يكون للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة حق النتفاع بــاأر�ض واحدة فقط ، وتكون املفا�سلة 

بني املوؤ�س�سات وفقا لطبيعــة واأهمية امل�سـروع وجــدواه القت�سادية ، ثم للموؤ�س�ســة املحققــة 

لن�سب تعمني اأعلى ، ثم للموؤ�س�سة الأ�سبق فـي تقدمي الطلب . 

املــادة الرابعـــة 

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

�ضدر فـي : 14 من ربيـع الثانـي 1437هـ

املوافــــق : 24 من ينايـــــــــــــــر 2016م

�ضيف بن حممد بن �ضيف ال�ضبيبي 

                                                                                   وزيــــــــــــــــــــر الإ�سكـــــــــــــــــــــان


