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وزارة الإ�سكــــان 

قـــرار وزاري

 رقـــم 2017/95

يــ ال�ستثمــار العقــار للعقـــارات سنا ــلك  سوابــ  ب�ســان 

ض�در ب�ملر�ضوم ال�ضلط� ر 80/5 ،  �نون االأرا�ض ال ا�ضتن�دا اإ 

واإ املر�ضوم ال�ضلط� ر 89/48 ب�إ�ضدار نظ�م متلك ال�ضقق والطبق�ت  

ض�در ب�ملر�ضوم ال�ضلط� 98/2 ،  واإ نظ�م ال�ضج العق�ري ال

ض�در ب�ملر�ضوم ال�ضلط� ر 98/80 ،  �نون �ضو راأ�ض امل�ل ال واإ 

ضلحة الع�مة   وبن�ء عل م� تقت�ضي امل

تقــرر

ة الولـــ املـــا

ـــة  بــ الهي ضـــة مــن  ضن�ديــق اال�ضتثم�ر العق�ري املو�ض�ضة فـ ال�ضلطنــة  واملر يجــو ل

ريق  لك عن  ض ب  و ه� املر مة ملم�ر�ضة ن�ض� الع�مة ل�ضو امل�ل  متلك العق�رات الال

ال�ضراء  وفق� لل�ضوابط االتية 

ضه�دة اإمت�م  ل متلك العق�ر  �ئم�  واأن يرفق مع  ون العق�ر املراد متل  اأن ي   1

ضة .  البن�ء  �ض�درة من البلدية املخت

نــ التج�ري   ات اال�ضتخــدام التجـــ�ري  وال�ض ضر التملك عل العق�رات  اأن يقت   2

ضن�ع  وال�ضي�ح .  وال

ن  ضريطة اأال تق م�ض�حة املجمع ال�ض نية الق�ئمة   ويجو متلك املجمع�ت ال�ض

10٫000 ع�ضرة اال م مربع .  عن 

مــــ� ال يجـــــو  �ضـــ�ء   ضن�ديــــق اال�ضتثمـــ�ر العقــ�ري متلك االأرا�ض ال ال يجـــو ل   3

راع .  ات اال�ضتخدام ال له� متلك العق�رات 
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ة الثانيــة  املـــا

�مـــــــ  ـــــــــــة ب�ل يـــــــر اململو لب�ت متـــــلك �ضن�ديـــــق اال�ضتثمــــ�ر العقــــ�ري  بـــــول  نــــع 

ــــ�ر  ـــ  و �فظــــ�ت م�ضنـــدم  والظ�هرة  وال ــــــ من  للعم�نيــــ للعقـــــ�رات فـ 

�ضــــر   بــــ االأ ــــ  وني�بــــة ا ضن��ض  والد  م� عدا والية �ضاللة   وواليـــ�ت لــو  و

هــــ�  ق حقــــو االمتيـــــ�  و ــــة  وجميع من� ر  واالأحيــــ�ء القد ضمـــــ�ض  وا وجبــــ 

ـــ�ن .  ارة االإ�ض ــق احلظــر املعتمــدة من و مــن من�

ة الثالثـــة  املــا

ريدة الر�ضمية  ويعم ب من اليوم الت� لت�ري ن�ضر .  ا القرار فـ ا ين�ضر ه

سفــــــــــــــر 1439هـ ـ  26 مــ  سدر 
ــــــــر 2017 م ــــ  15 مــ نو املوا

ي مد ب �سي ال�س �سي ب 
ــــــــــــــــــــــ�ن  يــــــــــــــر االإ�ض                                                                            و
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