ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1208

ي ــة ا نط ــة ا ق ساديــة ا ا ســة بال قـــم
قـــــرار
رقــم 2017/45
ـة ال طويـر ال ـار
ب�إ�صـدار
ـ ا نط ـة ا ق ساديـة ا ا سـة بال قـم
ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطا رقم  2011/119باإن�ساء هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة
بالدقم واإ�سدار نظامها
واإىل نظام املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم ، 2013/79
واإىل موافقة جمل�ش اإدارة هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم فـي اجتماع الثا
بتاري  15من يوني ــو 2017م
وبناء عل ما تقت�سي امل�سلحة العامة
ـ ـــرر
ا ــاد ا أولـــــ
يعمـ ــل فـي �سـ ـاأن التطوي ــر العق ــاري فـ ــي املنطق ــة االقت�سادي ــة اخلا�س ــة بالدق ــم باأحكـ ــام
الالئح ــة املرفق ــة .
ا ــاد ال انيــــة
ين�سر ه ا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�سر .
سـ ر ـ
ا ـوا ــــ

ا ـــة  1438ـ
 2مـ
 24مـ اأ سطـــــــ 2017
ي ي ب �س ي ب ع اللـ ا ابر
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش االإدارة
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ــة ال طويـــر ال ــار
ـ ا نط ـة ا ق ساديـة ا ا ســة بال قـم
ال ســـ ا أو
ري ــات واأ ـــا عامــة
ا ــاد ) 1
فـي تطبيق اأحكام ه الالئحة يكون للكلمات وامل�سطلحات الواردة بها املعن ذات املن�سو�ش
علي فـي الئحة تنظيم االنتفا باالأرا�سي اململوكة للدولة فـي املنطقة االقت�سادية اخلا�سة
بالدقم ال�سادرة بالقرار رقم  2015/327كما يكون للكلمات وامل�سطلحات االتية املعن
املب قرين كل منها ما يقت�ش �سيا الن�ش معن اخر
ا نط ـــة
املنطقة االقت�سادية اخلا�سة الكائنة بوالية الدقم ل ر�ش اإقامة امل�سروعات االقت�سادية
واخلدميـة وغريها املبينة احلدود واملوقع فـي املخطط املرفــق باملر�ســوم ال�سلطانــي رقــم
 2011/119امل�ســار اإلي ـ واملعـدل باملر�سوم ال�سلطا رقم  2016/5بتقريـر �سفـة املنفعة
العامـة مل�سـرو تطويـر منطقـة راأ�ش مركز بوالية الدقم و�سمها اإىل املنطقة االقت�سادية
اخلا�سة بالدقم .
ال طويــر ال ــار
اأعمال اأو م�ساريع تهد اإىل التطوير العقاري عن طريق ت�سييد البنية التحتية ومرافق
اخلدمــات واملبا املتعددة الطوابق واملجمعــات ال�سياحيـة وذلك لال�ستخدام ال�سكني
اأو التجاري اأو التجاري ال�سكني اأو ال�سياحي .
ا �ســــرو
م�سرو التطوير العقاري .
ا طـــور
املطور الرئي�سي واملطور الفرعي .
ا طـــور الر ي ســـ
ال�سخ�ش االعتباري املرخ�ش ل زاولة اأعمال التطوير العقاري .
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ا طــور ال رعــ
ال�سخ ــ�ش االعتب ــاري ال ـ ي يعهــد اإلي املطــور الرئي�سي وج ــب اتفـ ــا بينهم ــا بتطوي ــر
كل اأو جزء من امل�سرو ال ي يتوىل القيام ب .
ا ن ـــ
املنتفع بالوحدة العقارية .
الو ــ ال اريــة
جــزء مــن م�ســرو التطويــر العقــاري ل ـ ح ــدود وم�ساحــة معينــة ولو كان عل املخطط
وال ت�سمل ه الوحدة االأر�ش املقامة عليها .
ا طـــ
ر�سم هند�سي للوحدة العقارية املزمع اإن�ساوهــا يو�سـ ـ موقعه ــا وحدوده ــا وم�ساحتها
واملوا�سفات الالزمة لتعيينها ب�سكل مف�سل نا للجهالة .
ال يــ علــ ا طــ
بيع حق االنتفا للوحدة العقارية قبل اإن�سائها اأو اكتمال بنائها .
ا ــاد ) 2
ت�سري اأحكام ه الالئحة عل جميــع االأن�سطــة املتعلقــة بالتطويــر العقــاري التــي تقــام
عل االأرا�سي اململوكة للدولة فـي املنطقة وعل جميع الت�سرفات التي تقع عل الوحدات
العقارية املبنية .
كما ت�سري فـي �ساأنهما اأحكام الئحة تنظيم االنتفا باالأرا�سي اململوكة للدولة فـي املنطقة
االقت�سادية اخلا�سة بالدقم امل�سار اإليها وذلك فـيما يرد ب�ساأن ن�ش خا�ش فـي ه
الالئحة .
ا ــاد ) 3
يجوز للعماني اأو غريهم من اجلن�سيــات االأخــر � -ســواء كان ــوا اأ�سخا�ســا طبيعي ـ
اأو اعتباري ـ  -اكت�ســا حــق االنتفــا للوحدات العقارية املبنية فـي م�سروعات التطوير
العقاري وذلك عل الوج املب فـي ه الالئحة .
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ا ــاد ) 4
تقيد فـي �سجل التطوير العقاري بالهيئة جميع البيانات واملعلومات املتعلقة �سروعات
التطوير العقاري باملنطقة عــل اأن ي�ستمل القي ــد  -ب�سف ــة خا�س ــة  -عل ـ ا�ســم املطور
الرئي�س ــي واملط ــور الفرعـ ــي وال ـ ــر�ش مــن امل�ســرو وا�س ــم املنتفــع وجميــع الت�سرف ــات
التي تقع عل الوحدة العقارية .
ال ســ ال انــ
سوابــ ا ن ــا با أرا ســ
ا ملو ـة لل ولـة ـ ا نط ـة أ ـرا ال طويـر ال ـار
ا ــاد ) 5
يجــب عل ـ كل من يرغب فـي مزاولة ن�ساط التطوير العــقاري ف ــي املنطقــة اأن يح�س ــل
عل ترخي�ش ب لك من الهيئة وفقا الأحكام الئحة تنظيم البيئة اال�ستثمارية فـي املنطقة
االقت�سادية اخلا�سة بالدقم ال�سادرة بالقرار رقم . 2015/323
ا ــاد ) 6
يكون انتفا املطور الرئي�سي باالأرا�سي الكائنة فـي املنطقة املخ�س�سة مل�سروعات التطوير
العقاري قابل ووفقا لل�سوابط االتية
 - 1اأال تقل م�ساحة االأر�ش عن 100000م 2مائة األ مرت مربع .
 - 2اأن تكــون االأر�ش مع ــدة لال�ستخ ــدام ال�سكن ــي اأو التج ــاري اأو التجـ ــاري ال�ســكني
اأو ال�سياحي .
 - 3اأن تكون ن�سبة االأر�ش امل�ست لة فـي البناء وفق الن�سب التي ددها الهيئة .
 - 4اأن يعد املطور الرئي�سي ر�سما بالتخطيط االإجما للم�سرو توافق علي الهيئة .
 - 5اأن يقدم املطور الرئي�سي ما ياأتي
أا  -برناجما زمنيا لتنفـي امل�سرو .
 تقريرا مف�سال عن اأغرا�ش امل�سرو وو�سائل قيق . وذ عقد حق االنتفا املزمع اإبرام مع املنتفع العتماد من الهيئة .- 22 -
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د  -ما يفـيد متتع باخل ة والكفاءة الفنية واملالءة املالية .
هـ  -خطة ت�سويق وبيع حق االنتفا بالوحدة العقارية .
و  -اأي بيانات اأو م�ستندات اأخر ددها الهيئة .
ا ــاد ) 7
ال ين�س ـاأ حــق االنتفا باالأرا�سي الكائنة فـي املنطقة املخ�س�سة مل�سروعات التطوير العقاري
اإال وفقا التفاقية انتفــا وتطويــر تبــرم مــع الهيئــة له ـ ا ال ــر�ش عل ـ اأن تت�سمن ه
االتفاقية القواعد وال�سروط احلاكمة حلق االنتفا وعل االأخ�ش ما ياأتي
خم�س �سنة ميالدية ويجوز جتديدها
 - 1اأن تكــون مــدة حــق االنتفا حت
مددا اثلة .
 ال يجوز اأن يكون حق االنتفا ال الأي تــ�سر مــن اأي نــو اإال بعد احل�سـولعل موافقة كتابية من الهيئة واإال كان ذلك الت�سر باطال .
 التزام املطور الرئي�سي با�ستخدام االأر�ش املنتفع بها خالل املدة املقررة باتفاقيةاالنتفــا والتطويــر وفقــا للقواعــد وال�ســروط احلاكمــة �س ــواء املن�س ــو�ش عليه ــا
فـي ه الالئحة اأو الئحة تنظيم االنتفا باالأرا�سي اململوكة للدولة فـي املنطقة
االقت�سادية اخلا�سة بالدقم امل�سار اإليها اأو املن�سو�ش عليها باالتفاقية .
 عدم جواز ا�ستخدام االأر�ش املنتفع بها فـي غري ال ر�ش مو�سو حق االنتفا . التــزام املط ـ ــور الرئي�س ــي بتنفـي ـ ـ مراف ــق البني ــة االأ�سا�سي ـ ــة وتو�س ــيل اخلدمـ ــاتاإلـ ـ امل�س ــرو وبال نامـ ـ الزمنـي املق ــدم منـ ـ لتنف ــي امل�ســرو وباملتطلبات
التخطيطية والبيئية التي ت�سعها الهيئة .
ا ــاد ) 8
يجوز للمطور الرئي�سي اأن يعهد ببع�ش اأعمال امل�سرو اإىل مطور فرعي وجب اتفا
ي م بينهما وذلك بعد احل�سول عل موافقة كتابية من الهيئة .
ا ــاد ) 9
يحظر عل املطور االإعالن اأو الرتوي لبيع حق االنتفا للوحدات العقارية قبــل اإن�سائهــا
اأو اكتمال بنائها باأي و�سيلة اإعالنية اإال بعد احل�سول عل موافقة كتابية من الهيئة .
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ا ــادة ( ) 10
ال يج ــوز ت ييــر ال�سكـ ــل القانو للمطور اإال بعد االنتهـاء من تنفـي ـ امل�سرو وت�سليمـ
ومـع ذلك يجـ ــوز الت ييـ ــر وافقة الهيئة اإذا كــان يحق ــق م�سلحــة امل�ســرو وذلك دون
اإخالل بحقو املنتفع اأو �سمانات اإ از امل�سرو .
ا ــاد ) 11
ينق�ســي حـق االنتفـا املقــرر للمطــور الرئي�ســي اإذا وقع ـ من ـ الفــة الأي مــن �ســروط
اتفاقية االنتفا والتطوير امل مة مع اأو اأحكام ه الالئحة والت�سريعات املعمول بها .
ومع ذلك يجوز للهيئة من مهلــة للمط ــور الرئي�س ــي لت�سحيـ ـ املخالف ــة اأو االنتــهاء
من امل�سرو بناء عل اأ�سبا يبديها وتقدرها الهيئة .
ال ســـ ال الـــ
قواعـ بيـ ـ ا ن ـا للو ـ ات ال اريـة
ا ــاد ) 12
يج ــوز للمط ــور البيــع علـ ـ املخط ــط وجــب عقد االنتفا امل�سار اإلي فـي البند )5
مــن امل ــادة  6مــن ه ـ الالئحــة وذلك بعـد احل�ســول عل موافقــة كتابيـة مــن الهيئة
ويقع باطال كل عقد ي م قبل احل�سول عل ه املوافقة .
ا ــاد ) 13
يحدد عقد االنتفا امل�سار اإلي فـي البند  5من املــادة  6من ه الالئحة �سروط
واأحكام االنتفا بالوحدة العقارية ومدة االنتفا عل اأال يتعار�ش ه ا العقد مع اأحكام
ه الالئحة والت�سريعات املعمول بها ويجب اأن يت�سمن ما ياأتي
 ا�سم املطور الرئي�سي وعنوان وا�سم املطور الفرعي  -اإن وجد  -وعنوان . البيانات اخلا�سة بامل�سرو ال ي يقع ب الوحدة العقارية ل العقد . م�ساحة الوحدة العقارية وو�سفها ب�سكل مف�سل نا للجهالة . حق املنتفع فـي ت�سلم الر�سومات الداخلية للوحدة العقارية . املقابل املا املتفق علي واأي مبال اأخر يلتزم باأدائها املنتفع .- 24 -
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ا ــاد ( ) 14
يلتزم املطور بت�سليم الوحدة العقارية للمنتفع عل الطبيعة مع ن�سخة من الر�سومات
الداخلية له الوحدة مرفقا بها �سهادة من الهيئة باإنهاء امل�سرو طبقا للموا�سفات
املرخ�ش بها اأو املتفق عليها .
ا ــاد ) 15
يجـ ــب عل املطور واملنتفـ ــع ت�سجيــل جميـع الت�سرفــات التي تق ــع عل الوح ــدة العقاريـ ــة
لد الهيئة ا فـي ذلك تقرير حق انتفا عليها اأو تاأجريها اأو رهنها .
ا ــاد ) 16
يحظر تقرير حق انتفا عل الوحدة العقاريـة ملـدة تزيـد علـ مـدة حـق االنتفـا املقـررة
لالأر�ش املقام عليها اإال وافقة كتابية من الهيئة .
ال ســـ الرابـــ
ـــو ا ن ــ
ا ــاد ) 17
للمنتفع احلق فـي االنتفا بالوحدة العقارية بكامل مرافقها وباالأجزاء املعدة لال�ستعمال
امل�سرت من البناء ول الت�سر فـي ه ا احلق وا�ست الل دون امل�سا�ش لكية الرقبة .
وللمطور الرئي�سي  -بعد احل�سول عل موافقة كتابية من الهيئة  -الت�ســر فــي حــق
االنتفا املقرر ل من الهيئة دون امل�سا�ش بحق االنتفا بالوحدات العقارية وينتقل مال
بحق االنتفا .
ا ــاد ) 18
يحق للمنتفع بالوحدات العقارية اإن�ساء واإدارة ا ادات ملنتفعي العقارات املبنية ويجوز
تكوين ا اد ي�سم جمموعة عقارات متجاورة ويتوىل اال اد احلفا عل �سالمة العقار
واأجزائ امل�سرتكة وملحقات و�سمان �سيانت وتوفـري اخلدم ــات املطلوب ــة للعق ــار
واالنتف ـ ــا االأمثـ ــل ب ـ ـ فـي ال ـ ــر�ش الـ ـ ي اأن�سـ ـ من اأجلـ ـ ولـ فـي �سب ـي ــل ذلك التعاقــد
مـع ال�سركات املتخ�س�سة فـي اأعمال �سيانة املبا امل�سجلة لد الهيئة .
وذلك طبقا ملـا يحدد املجل�ش من �سروط و�سوابط واإجراءات فـي ه ا ال�ساأن .
- 25 -

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1208

ا ــاد ) 19
دون االإخالل باأحكام قانون اإقامة االأجانب ال�ســادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي رقم ، 95/16
والئحت التنفـي ية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم  96/63يجوز من االإقامة وفق ال�سروط
واالإجراءات املعمول بها لد �سرطة عمان ال�سلطانية للفئات االتية
 املنتفع غري العما واأقارب من الدرجة االأوىل بالن�سبة لالأ�سخا�ش الطبيعي .� -سخ�س طبيعي دون اأقار

ثالن قانونا ال�سخ�ش االعتباري املنتفع .

 املمثل القانو للمطور الرئي�سي واأقارب من الدرجة االأوىل .ال ســـ ا امــ
اأ ــا اميــة
ا ــاد ) 20
م ــع عــدم االإخ ــالل بـ ـاأي عقوب ــة مق ــررة وفقــا للقوان ـ والنظـم واللوائ ـ املعمـول بهـا
يجوز للهيئة فر�ش غرامة اإدارية تقدر بح�سب ج�سامة املخالفة عل اأال تتجاوز )50000
خم�سـ ـ ـ األـ ـ ري ـ ــال عمانـ ــي للمط ـ ــور و  5000خم�س ـ ــة اال ريـ ــال عمانـ ــي للمنتفع
وذلك فـي حالة الفة اأحكام ه الالئحة اأو �سروط الرتخي�ش ال�سادر للمطور الرئي�سي .
ا ــاد ) 21
للهيئة  -فـي اأي وقـ  -احلـق فـي ا�ستيفاء ما ترا الزما من م�ستندات اأو بيانات اأو معلومات
واإجراء املعاينات للتحقق من التزام املنتفع واملطور باأحكام ه الالئحة واتفاقيات االنتفا
والتطوير .
ا ــاد ) 22
ي�سـ ــدر الرئي ــ�ش بعد موافقة وزارة املالي ــة الر�ســوم التي ت�ستحـق للهيئــة مقابــل اخلدم ــات
التي توديها تطبيقا الأحكام ه الالئحة .
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