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اجلريدة الر�سمية العدد )916(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/91

بتعديل بع�ض اأحكام قانون تنظيم اأعمال ال�سم�سرة فى املجاالت العقارية

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى قانون ال�سجل التجارى رقم 74/3 ،

وعلى قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 ،

وعلى قانون تنظيم اأعمال ال�سم�سرة فى املجاالت العقارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى 

رقم 86/78 ،

وعلى قانون ا�ستثمار راأ�ض املال االأجنبى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 94/102 ،

وعلى نظام ال�سجل العقارى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 98/2 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت

جتـــــــــرى التعديـــالت املرافقـــــة على قانـــون تنظيــــم اأعمـــال ال�سم�ســــرة  �ملــادة �لأولـــــى : 

فى املجاالت العقارية امل�سار اإليه .

�ملــادة �لثانيــــة : على مكاتب ال�سم�سرة العاملة فى املجاالت العقارية توفيق اأو�ساعها 

طبقا الأحكام هذا املر�سوم خالل �سنتني من تاريخ العمل به .

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم اأو يتعار�ض مع اأحكامه . �ملــادة �لثالثــــة : 

ين�سر هذا املر�ســوم فى اجلريـدة الر�سمية ، ويعمل به مـن اليوم التاىل  �ملــادة �لر�بعــة : 

لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى : 14 من �سعبان �سنة 1431هـ

�ملـو�فـــق : 26 من يوليــو �سنـة 2010م
قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على قانون تنظيم 

�أعمال �ل�سم�سرة فى �ملجالت �لعقارية

: 1- يعدل م�سمى ) قانون تنظيـم اأعمال ال�سم�ســــرة فى املجاالت العقاريـــة ( ليكــــون  �أول 

) قانون تنظيم اأعمال الو�ساطة فى املجاالت العقارية ( .

      2- ي�ستبـــدل بكلمـــة " ال�سم�ســـرة " كلمــة " الو�ساطــة " وبكلمـة " ال�سم�ســار "كلمـــــة 

" الو�سيط" اأينمـا وردتا فى قانون تنظيم اأعـمال ال�سم�سرة فى املجاالت العقارية 

امل�سار اإليه .

املادة )3(  ثانيا من  ( من  اأ   ( و  اأوال  ( من  ) ب   ،  ) اأ   ( البنود  بن�سو�ض  ي�ستبدل   : ثانيا 

العقارية  املجاالت  ال�سم�سرة فى  اأعمال  تنظيم  قانون  و )19( من  واملادتني )10( 

امل�سار اإليه الن�سو�ض االآتية :

مــادة ) 3 ( : اأوال : اأ  - اأن يكــــــون عمانـــــى اجلن�سيــــة اأو من مواطنــــى دول جملـــــ�ض 

                                    التعاون لدول اخلليج العربية اإقامتهما العادية فى عمان .

ب - اأال يقل عمره عن ) 21 ( �سنة ميالدية .

ثانيا : اأ  - اأن تكون موؤ�س�سة اأو �سركة عمانية مرخ�سا لها مزاولة اأعمال 

الو�ساطة فى املجاالت العقارية وال تقل ن�سبة العاملني لديها 

80% ( من العمانيني ويحملون على  مبهنة الو�ساطة عن ) 

االأقل موؤهل دبلوم التعليم العام اأو ما يعادله .

مــادة )10( : يتقا�سى الو�سيط اأجره من الطرف الذى يفو�سه ، فاإذا كان مفو�سا 

وفى   ، عليه  املتفق  االأجر  بن�سف  منهما  كل  التزم  العقد  طرفى  من 

حالة عدم االتفاق يحدد االأجر بن�سبة ) 3% ( من قيمة العقد اإذا كان 

( من   %5  ( اأو  العينية  اأى حق من احلقوق  اأو  امللكية  بنقل  الت�سرف 

اأجرة العقار خالل عام اأو املدة االإجمالية لعقد االإيجار اأيهما اأقل اإذا 

كان الت�سرف اإيجارا .
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مــادة )19( : مــع عـــدم االإخـــالل باأيــة عقوبــة اأ�ســد ين�ض عليها قانون اآخر ، يعاقب 

بال�سجن مدة ال تزيد على �ستة اأ�سهر وبغرامة ال تزيد على ) 3000 (

ثالثة اآالف ريال عمانى اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل من يزاول 

مهنة الو�ساطة مبقابل فى املجاالت العقارية دون اأن يكون مرخ�سا له 

فى ذلك ، كما يعاقب بغرامة ال تزيد على ) 1000 ( األف ريال عمانى 

امل�ستغلني  من  القانون  هذا  الأحكام  اأخرى  خمالفة  يرتكب  من  كل 

بالو�ساطة فى املجاالت العقارية املرخ�ض لهم فى ذلك .

وفى حالة تكرار املخالفة للمرة االأوىل يجوز باالإ�سافة اإىل الغرامة 

فاإذا  اأ�سهر  �ستة  على  تزيد  ال  ملدة  املهنة  مزاولة  عن  املخالف  وقف 

تكررت املخالفة بعد ذلك جاز احلكم عليه بحرمانه من مزاولة املهنة 

نهائيا و�سحب الرتخي�ض املمنوح له و�سطب قيده من ال�سجل اخلا�ض 

بالو�ساطة فى املجاالت العقارية .

ثالثا : ت�ساف اإىل قانون تنظيم اأعمال ال�سم�سرة فى املجاالت العقارية امل�سار اإليه مواد 

جديدة على النحو االآتى :

مــادة )3( مكررا : ي�ستــرط فيمـــن يعمـــل فـــى جمـــال الو�ساطـــة العقاريـــة اجتيــاز 

الرتخي�ض  قبل  العقارى  املجال  فى  تدريبية متخ�س�سة  دورة 

له مبمار�سة املهنة ، على اأن تتوىل وزارة القوى العاملة و�سع 

�سوابط واآليات اجتياز تلك الدورة .

مــادة )5( مكررا : على املرخـــ�ض لهـــم فــى مزاولــــة مهنـــة الو�ساطـــة فــى املجــاالت 

العقاريـــــة موافــــــاة وزارة االإ�سكــــــان بالرتخيـــــ�ض ال�ســــادر لهـــــم 

ورقم القيد لت�سجيلهما لديها .

اأ�سماء  فيه  وتو�سح   ، مكتوبا  الو�ساطة  عقد  يكون  اأن  يجب  مــادة )8( مكررا : 

االأطراف املتعاقدة وموا�سفات العقار و�سروط الو�ساطة واأجرة 

الو�سيط واأية بيانات اأخرى .


