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اجلريدة الر�سمية العدد )913(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/76 

باإجراء تعديالت فى بع�ض القوانني اخلا�سة بالأرا�سى

�سلطان عمان . نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 80/5 باإ�سدار قانون الأرا�سى ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 81/5 بتنظيم النتفاع باأرا�ســى ال�سلطنة ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 82/88 باعتماد الالئحة التنفيذية لتنظيم النتفاع باأرا�سى 

ال�سلطنة ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 84/81 بنظام ا�ستحقاق الأرا�سى احلكومية ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 95/24 باإجراء تعديالت فى اأحكام بع�ض القوانني اخلا�سة 

بالأرا�سى ،

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 98/2 باإ�سدار نظام ال�سجل العقارى ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 2004/21 ب�ساأن تنظيم متلك مواطنى دول جمل�ض التعاون 

لدول اخلليج العربية للعقار فى الدول الأع�ساء ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 2006/12 ب�ساأن نظام متلك العقارات فى املجمعات ال�سياحية 

املتكاملة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى : جترى التعديالت املرافقة على بع�ض القوانني اخلا�سة بالأرا�سى .

املــادة الثـانيـــة : يلغى كل ما يخالف اأحكام هذا املر�سوم .

ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من  اليوم التاىل  املــادة الثالـثــــة : 

لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى : 29 من جمادى الثانية  �سنة 1431هـ

املـوافــــق : 12 من يونيـــــــــــــــــــــو  �سنة 2010م
 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت فى بع�ض القوانني اخلا�سة بالأرا�سى

باإجراء   95/24 ال�سلطانى رقم  املر�سوم  )اأول( من  البند )1( من  بن�ض  ي�ستبدل  اأول  : 

تعديالت فى اأحكام بع�ض القوانني اخلا�سة بالأرا�سى ، الن�ض الآتى : 

 1 -  ت�ستفيـــد الأ�سخــــــا�ض العتباريــــة املتمتعـــــــة باجلن�سيــــة العمانيــــــة والأ�سخـــــــا�ض 

العتبارية اململوكة بالكامل ملواطنى دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 

، وذلك فى حدود  العقارية  الت�سرفات  باإثبات وت�سجيل  من الأحكام اخلا�سة 

ال�سارية فى  للت�سريعات  به وفقا  املرخ�ض  الن�ساط  ملمار�سة  الالزمة  العقارات 

هذا ال�ساأن .

ثانيا :  ي�ساف بند جديد برقــم )3 ( اإىل ) اأول ( من املر�سوم ال�سلطانى رقم 95/24 امل�سار 

اإليه يكون ن�سه على النحو الآتى :

3 - ي�سمح لالأ�سخا�ض العتبارية العمانية اململوكة بالكامل للعمانيني اأو ملواطنى 

دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية وال�سركات امل�ساهمة العامة العمانية 

التاأ�سي�ض  راأ�سمالها عند  التى ميتلك العمانيون ن�سبة ل تقل عن )30%( من 

وال�سركات امل�ساهمة املقفلة العمانية التى ميتلك العمانيون ن�سبة ل تقل عن 

فى  العقارات  قطاع  تطوير  لأغرا�ض  الأرا�سى  بتملك  راأ�سمالها  من   )%30(

ال�سلطنة وفق ال�سوابط التالية :

اأ - موافقة اجلهة احلكومية ذات الخت�سا�ض على املوقع فى امل�سروعات ذات 

الطبيعة اخلا�سة .

ب - ل يجوز الت�سرف فى الأر�ض - عدا الرهن من اأجل ا�ستغاللها فى الغر�ض 

املخ�س�سة له - اإل بعد م�سى اأربع �سنوات من تاريخ ت�سجيلها با�سم املالك 

اإل فى حالة ال�سرورة التى تقدرها الوزارة .

ج - اأن تكون الأر�ض الف�ساء مرخ�ســا فيها بالبناء .

د - اأن يكون ت�سجيل البيع بعد اإمتام البناء اأو تق�سيم الأر�ض واإدخال اخلدمات 

الأ�سا�سية اإليها .

هـ - اأن يكون ن�ساط التطوير العقارى �سمن الأن�سطة القت�سادية امل�سجلة فى 

ال�سجل التجارى لل�سركة وفقا لل�سوابط التى حتددها اجلهات املعنية .
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ثالثا : ي�ستبدل بن�ض املادة ) 1 ( من املر�سوم ال�سلطانى رقم 81/5 بتنظيم النتفاع باأرا�سى 

ال�سلطنة ، الن�ض الآتـى : 

لوزير الإ�سكان منح الأ�سخا�ض الطبيعيني والعتباريني من العمانيني وغريهم 

تخدم  التى  امل�سروعات  لإقامة  للدولة  اململوكة  الأرا�سى  بجزء من  النتفاع  حق 

وفى   ، الوزير  من  قرار  النتفاع  بهذا  وي�سدر   ، حمددة  ملدة  بال�سلطنة  التنمية 

جميع الأحوال ل يكون القرار مبنح النتفاع بالأرا�سى اإىل غري العمانيني وغري 

ن�سبة  تقل  التى  وال�سركات  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  دول  مواطنى 

اأو مواطنى دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية فيها  م�ساهمة العمانيني 

عن )30%( نهائيا اإل بعد موافقة جمل�ض الوزراء .

اإىل نظام متلك العقارات فى املجمعات ال�سياحية  رابعـا: ت�ساف مادة برقم )2 مكررا ( 

املتكاملة املرفق باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2006/12 يكون ن�سها على النحو الآتى :

املادة ) 2 مكررا ( : 

1 - لوزارة ال�سياحة - بعد موافقة وزارة املالية - اأن تعفى امل�ستثمرين فى امل�سروعات 

انتفاعهم  مقابل  �سداد  من  املتكاملة  ال�سياحية  املجمعات  ومنها  ال�سياحية 

بالأرا�سى التى ي�ستثمرونها ملدة ل تزيد على خم�سة اأعوام من تاريخ منحهم 

حق النتفاع .

2 - يتم �ســـداد مقابـــل النتفــاع فى امل�سروعـــات امل�ســـار اإليهـــا فى البند ال�سابق عن 

امل�ساحة امل�سغولة فعال بالبناء اأو امل�ستغلة من الأر�ض املنتفع بها على األ تقل 

ن�سبة  ال�سياحة حتديد  ، ولوزارة  بها  املنتفع  امل�ساحة  اإجماىل  عن )50%( من 

اأعلى ح�سب طبيعة كل م�سروع .

3 - يجب البدء فى تنفيذ امل�سروع على الأر�ض املنتفع بها خالل مدة �سنتني من 

تاريخ احل�سول على الأر�ض ، ويجوز لوزارة الإ�سكان منح مهلة اأخرى ل تزيد 

على �سنة واإل كان لها ا�سرتداد الأر�ض ما مل يقدم املنتفع عذرا تقبله .

4 - يجوز للمنتفع - بعد موافقة وزارة ال�سياحة - جتزئة الأر�ض املنتفع بها فى 

امل�سروعات ال�سياحية وذلك بعد التن�سيق مع وزارة الإ�سكان .

ويحظر تغيري ا�ستعمال الأر�ض الناجتة عن التجزئة فى غري الغر�ض املخ�س�سة له .


