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سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5، ا�ستنادا اإ قانون الأرا

ل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/2، واإ نظام ال�س

ــن  سي والعقارات الواقعــة فـي بعــ� الأما ل  العمانيني لالأرا ظر  واإ قانون 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/29،

ات للعقارات ملمار�سة الن�سا ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2017/41، ل ال�سر سواب  واإ 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
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بالكامل ملواطني دو  ة  اململو ــات  العمانية، وال�سر املتمتعـة باجلن�سيــة  ــات  لل�سر ــوز  ي

ملمار�ســة  الالزمــة  والعقــارات  ســي  الأرا ل  العربيــة،  لي  ا لــدو  التعــاون  لــ� 

ــ� به بال�ســراء، طبقا للت�سريعــات ال�سارية، ووفقا لل�سواب التية الن�سا املر

�سة  ة املر ســـي والعقـــارات الالزمـــة ملمار�ســة اأن�سطــة ال�سر ــل الأرا 1  اأن يكـــون 

اري. ل الت فـي ال�س

ــات  تيا ــة تتنا�ســب وال �سا ســي والعقــارات  ــات لالأرا ــل ال�سر 2  اأن يكــون 

اري. ل الت �سة فـي ال�س علية لالأن�سطة املر ال

ســي والعقــارات بال�ســراء فـي ال�ستعمالت ال�سكنية  ــات لالأرا ــل ال�سر 3  اأن يقت�سر 

ية. ارية، وال�سناعية، وال�سيا ارية، والت الت

ســي  الأرا ة  ة من م�سا املا فـي  م�سني   50 ــر من  اأ ــات  ال�سر ــل  ت�ست اأن    4

يـــر  ـــوز لــها تاأ ــاري، وي ــل الت لــة فـي ال�س والعقارات ملمار�سة الأن�سطــة امل�س

را  ة لالأ ل العقارات اململو نى من  علية، وت�ست تها ال ا اأو بي ما زاد على 

ارية املتكاملة. معات الت ية وامل ال�سيا
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سي والعقــارات  ة بالكامل للعمانيني لالأرا ات  اململو ل ال�سر يحظر قبو طلبات 

ظر املن�سو� عليها فـي املر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/29 امل�سار اإليه. ن ا الواقعـــة فـي اأما

jCCCCnGfnG*�,2fCC¼*
كامه. ال هذا القرار، اأو يتعار م اأ ل ما ي ى  ما يل ى القرار رقم 2017/41 امل�سار اإليه،  يل
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ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التا لتاريخ ن�سره.
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طيـــــ العمرانــــي وزيــر الإ�سكـــــان والت
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