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وزارة الإ�سكـــــــان

قـــــرار وزاري

رقــم 2017/92

ـــل  ب�ســــاأن �سوابــــط 

ـرا التطويـر العقـار سـي ل ـات التجاريـة لالرا ال�سر

م 80/5 ،  انون الأرا�ضي ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطا ر ا�ضتنادا اإ 

م 98/2 ،  واإ نظام ال�ضجل العقاري ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطا ر

ارة الإ�ضكان واعتماد هيكلها  م 2014/64 بتحديد اخت�ضا�ضات و واإ املر�ضوم ال�ضلطا ر

التنظيمي  

وبناء عل ما تقت�ضي امل�ضلحة العامة  

تـقـــرر

ة الولـــــ املــا

لـــ�ض  يجـــو لل�ضركـــات التجاريـــة العمانيـــة اململوكـــة بالكامـــل للعمانييــن اأو ملواطنــي دول 

تلك العمانيون  التعاون لدول اخللي العربية وال�ضركات امل�ضاهمة العامة العمانية التي 

ل فـي املائة من راأ�ض مالها عند التاأ�ضي�ض وال�ضركات امل�ضاهمة   30 ن�ضبة ل تقل عن 

يــــن فـي املائــــــة  ل  30 تــلك العمانيـــون ن�ضبــــة ل تقــــــل عـــن  املقفلـــة العمانيـــة التــي 

من راأ�ض مالهــا  متــلك الأرا�ضي لأغــرا�ض التطويــر العقــاري  لإن�ضــاء وت�ضييــد امل�ضاريــ 

اأو تق�ضيم الأرا�ضي  ال�ضناعية  اأو  ال�ضياحية  اأو  التجارية  ال�ضكنية  اأو  التجارية  اأو  ال�ضكنية 

لك وفقا لل�ضوابط التية   واإدخال اخلدمات الأ�ضا�ضية اإليها  و

5000 م2 خم�ضة ال م مرب .  1 - األ تقل م�ضاحة الأر�ض عن 

2 - اأن تكون لد ال�ضركة امللءة املالية املنا�ضبة لتنفي امل�ضروع . 

وي مل�ضروع التطوير العقاري بعد التملك اإل بعد احل�ضول  3 - األ يتم الت�ضويق وال

مة من اجلهات املخت�ضة .  عل كافة املوافقات والت�ضاري الل
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انيـــــة ة ال املــا

يحظر عل ال�ضركات التجارية غري اململوكة بالكامل للعماني متلك الأرا�ضي فـي كل من  

ما عدا  افظة ظفار  ي  و ال افظة  افظة الظاهرة  و افظة م�ضندم  و

الأخ�ضر   ونيابة اجلبل  م   الد �ضنا�ض  وولية  لو  وولية  ولية �ضللة  وولية 

مي مناطـــق حقـــو المتيـــا  وغريهـــا  ـــة  و بــل �ضمــ�ض  واجلــزر  والأحيــــاء القد و

ارة الإ�ضكان .  من مناطق احلظر املعتمدة من و

ـــــة ال ة ال املــا

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

ـي : 10 مـن �سفــــــــــر 1439هـ سدر 

توبــــــر 2017 ــــ  30 مـ ا املوا

ي  ي مد ب �سي ال�س �سي ب 

يــــــــــــــــــــر الإ�ضكـــــــــــــــــــــان                                                                                  و
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