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وزارة الإ�سكـــــــان

قـــــرار وزاري

رقــم 2017/41

ـــل سوابــ  ب�ســاأ 

مار�ســة الن�ســا ــارات  ــات لل  ال�سر

ا�ستنادا اإىل قانون االأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 80/5  ،

واإىل نظام ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم 98/2 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 98/43 ب�سوابط متلك ال�سركات للعقارات وت�سجيلها 

وبناء عل ما تقت�سي امل�سلحة العامة 

ـــرر ـ

أولـــــ ــاد ا ا

يجوز لل�سركات املتمتعة باجلن�سية العمانية  وال�سركــات اململوكــة بالكامــل ملواطنــي دول 

جمل�ش التعاون لدول اخللي العربية  متلك االأرا�سي والعقارات الالزمة ملمار�سة الن�ساط 

املرخ�ش ب بال�سراء  طبقا للت�سريعات ال�سارية  ووفقا لل�سوابط االتية  

1 - اأن تتنا�سب قيمة العقار مع راأ�ش مال ال�سركة املحدد بال�سجل التجاري .

فـ  2 - اأن يقت�سر التملك عل العقارات الالزمة الإقامة مكاتب اإدارية اأو �سكن مو

ازن اأو معار�ش اأو لالأغرا�ش ال�سياحية . اأو 

3 - اأن يكــون متلــك ال�سركــات للعقــارات فـــي حــدود احتياجاتهــا الفعليــة  واأن تكــون 

امل�ساحة اململكة بقدر حاجة امل�سرو .

4 - اأن يكــون متــلك ال�سركــــات للعقـــارات فــي املناطـــق التـــي يوجـــد بهـــا ن�ســـاط لهــا  

10 ع�سرة . علــ اأال يقل عدد عمال ال�سركة امل�سجل بال�سلطنة عن 
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قيـق اأربا من اإعادة بيعها   ر�ش املتاجــرة فـي االأرا�سـي و 5 - ال يجــوز التمـلك ل

 )4 ا ال�ســاأن بيــع العقـــار امل�ستــر قبــل مــرور  ويعــد مــن قبيل املتاجــرة فـي هــ

البناء   وقبل  ال�سركة   با�سم  وت�سجيل  الت�سر  اإثبات  تاري  من  �سنوات  اأربــع 

ي وافق علي الوزارة . ر�ش املخ�س�ش لها  ال الل االأر�ش فـي ال وا�ست

يــر  وي�ستثن من ذلك التملك لالأغرا�ش  6 - ال يجــوز لل�سركــة تاأجــري العقــار لل

ال�سياحية .

انيـــــة ــاد ال ا

نــــع قبـــــول طلبـــات متـــــــلك ال�سركــــــات غيــــــر اململوكـــــــــة بالكامــل للعمانيـــــ لالأرا�ســــــــي 

فــار  مـا عـدا واليـة �ساللـة    ــي  و افظات م�سنـــدم  الظاهــرة  ال فـي كل من 

ـة  جميـــع مناطــــق حقــو  ونيابــة اجلبـل االأخ�سر  جبـل �سـمـــ�ش  اجلـــزر  االأحياء القد

االمتياز  وواليات لو  �سنا�ش  والدقم وغريها من مناطق احلظر املعتمدة من الوزارة .

ـــــة ال ــاد ال ا

ا القرار   ـــ القــرار الـــوزاري رقـــم 98/43 امل�ســـار اإليـــ  كمـــا يل كـــل مـــا يخالـــ هــ يل

اأو يتعــار�ش مع اأحكامــ .

ـــــة ــاد الراب ا

ا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�سر . ين�سر ه

ــــــــا 1438هـ س �سدر فـي : 4 مـ 

ــــ  1 مـ مايـــــــــــــو 2017 وا ا
ي  �سي ب حمم ب �سي ال�س

                                                                                 وزيــــــــــــــــــــر االإ�سكـــــــــــــــــــــان
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