
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1409(

 وزارة التــراث وال�سياحــة

قــرار وزاري

رقــم 2021/136

يـــة  و يـــ اللجنـــة ا بت�س

ا ا العم ب لة ون ا ي� املجمعات ال�سياحية املت ل

ر باملر�شوم ال�شلطا  ل العقارات فـي املجمعات ال�شياحية املتكاملة ال�شا ا اإ نظام  ا�شتنا
ر 2006/12، 

ارة  و اإ  والثقافة  الرتا  ارة  و بتعديل م�شم   2020/91 ر  ال�شلطا  املر�شوم  واإ 
يكلها التنظيمي  ديد اخت�شا�شاتها واعتما  الرتا وال�شياحة و

ار ر 2007/43 بت�شكيل اللجنة احلكومية لرتخي�ص املجمعات ال�شياحية  واإ القرار الو
املتكاملة ونظام العمل بها

رة  ل العقارات فـي املجمعات ال�شياحية املتكاملة ال�شا ية لنظام  ة التنفـي واإ الال
ار ر 2007/191، بالقرار الو

ة العامة. شي امل�شل وبناء عل ما تقت
تـــقـــرر

ة االولــــ املــا

ير الرتا وال�شياحة  ا�شة و نة حكومية لرتخي�ص املجمعات ال�شياحية املتكاملة بر ت�شكل 
شوية كل من وع

ي�ص با للر ارة الرتا وال�شياحة لل�شياحة                                                    نا   وكيل و

شـــــوا        طي العمرا           ع طي العمرا للـت ارة الإ�شكان والت   وكيل و

شـــــوا ارة التجارة وال�شناعة وتروي ال�شتثمار لرتوي ال�شتثمار     ع   وكيل و

شـــــوا ية فـي �شرطة عمان ال�شلطانية      ع نا قيقات ا ريات والت   مدير عام الت

شـــــوا           ارة الرتا وال�شياحة                                 ع طيــ  فـي و   مدير عام الت

شـــــوا ة                                 ع ة البي ي ية فـي    مدير عام م�شاعد لل�شوون البي

شور جل�شاتها  ت�ش حل اء وامل ن ترا منا�شبا من امل�شت�شارين واخل وللجنة ال�شتعانة 
رارات.   ون اأن يكون له �شوت معدو فـيما ت�شدر اللجنة من  ه  بهد ال�شرت�شا بارا
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ة الثانيــــة املــا

ت�ص اللجنة باملهام التية ت

را�شة طلبات الرتخـي�ص ملن �شفة املجمعات ال�شياحية املتكاملة.   1

معات �شياحية متكاملة. امة  شواب الرتخي�ص لإ واعد و رتا تعديل  2  ا

يــ�ص اللجنـــــة تكون ذات �شلة بالرتاخي�ص  ـــال مـــن ر شـوعــــات اأخـــر  3  اأ مو

للمجمعات ال�شياحية املتكاملة.  

ة الثالثــــة املــا

شري والتن�شيق لجتماعاتها  ارية للجنة والت ت�ص باملهام الإ يكون للجنة اأمانة �شر وت

ا اللجنة. رة التي تعتمد قها والقرارات ال�شا ا وحف و

ة الرابعــــة املــا

مع �شياحي متكامل اإ اأمانة �شر اللجنة عل النموذج  يقدم طل احل�شول عل ترخي�ص 

ما ن�ش من امل�شتندات التية  8 ص عل اأن يرفق ب عد  ر ا ال املعد له

. ط التطوير الأو   1

عة عل  ص للبناء مو لة من م�شاحة الأر 2  بيان من ال�شت�شار حول الن�شبة امل�شت

دام.  ح�ش نوعية ال�شت

. 3  �شند امللكية اأو احلق العيني العقار

�شية للمطور. ة ال�ش 4  ال�شجل التجار اأو جوا ال�شفر اأو البطا

اإن وجدوا وح�ش�شه فـي امل�شروع. م    بيان اأو بعد امل�شا

�ســة ا ة ا املــا

ميـــع ال�شــرو واملتطلبات املن�شو�ص عليها  يج اأن يكون طل الرتخي�ص م�شتوفـيـــا 

اأ منها تقوم اأمانة �شر اللجنة باإخطار طال  ا القرار وفـي حالة عدم ا�شتيفاء  فـي 

60 �شتــ يومــا من تاري  الرتخي�ص باأوج النق�ص فـي طلب ومن مهلة ل تتجاو 

شا. اإخطار ل�شتكمال امل�شتندات املطلوبة واإل اعت الطل مرفو
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�ســـة ة ال�سا املــا

تقد  تاري  يوما من  ال   30 ب خالل  نا اأو  ي�ص  الر بدعوة من  اللجنة  جتتمع 
ا  ي �ش اللجنـــة  اجتمـــاع  ويكــــون  املقررة  واملتطلبات  ال�شرو  لكافة  م�شتوفـيا  الطل 
اللجنة  وت�شدر  ب  نا اأو  ي�ص  الر بينه  من  يكــون  اأن  علـــ  ها  شا اأع لبية  اأ شور  ب
ان ال  شرين وعند ت�شاو الأ�شوات يرج ا شاء احلا لبية اأ�شوات الأع راراتها باأ

ي�ص الجتماع.  من ر
. شرورة ذل ش ال ت عوة اللجنة لالنعقا كلما ا ي�ص  ويجو للر

ة ال�سابعـــة املــا

ال يوما من تاري   30 را�شة الطل والب فـي خالل مدة ل تتجاو  تتو اللجنة 
ص يج اأن يكون القرار م�شببا. ش عليها وفـي حالة الرف عر

نـــة ة الثا املــا

ير الرتا  رار اللجنة اإ و ص طلب اأن يتظل من  يجو لطال الرتخي�ص فـي حالة رف
ير الب  ص وعل الو 60 �شت يوما من تاري اإخطار بالرف وال�شياحة وذل خالل 

. شا للطل ون ر رف شي املدة  ال يوما ويعت م  30 فـي التظل خالل 

ة التا�سعـــة املــا

ق املرفق.  د ر�شوم الرتخي�ص للمجمعات ال�شياحية املتكاملة وفق املل  

ســـرة ة العا املــا

ا القرار  الـ  ــ كـــل مـــا ي ـــ 2007/43 امل�شـــار اإليـــ كمـــا يل ار ر ـــ القـــرار الـــو يل
 . ص مع اأحكام اأو يتعار

يــة ع�ســرة ا ة ا املــا

. ريدة الر�شمية ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�شر ا القرار فـي ا ين�شر 

�سـدر فـي:  5 / 2 /1443هـ 

ـــــ 12/ 9 /2021 املوا
مــد املحروقــ �سالــم ب 

يــــــــــر التـــــــــــرا وال�شياحــــــــــــة                                                                                                و
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لحـــ 

لة  ا ي� للمجمعات ال�سياحية املت ر�سو ال

قيمــة الر�ســم نــو الر�ســم 

را�شة طل الرتخي�ص  ر�ش 
ري م�شرت  

ة ريال عما ) خم�شما

ر�شــ الرتخيــ�ص

شي  لالأرا عما  ريال  ال  خم�شة     1
األـــ  تــــي  ما  200000 م�شاحتهـــــا  ـــــة  البال

متـــر مربــــع.
مــتــر  األــ  لكــل  ريـــالت عمانيـــة  2   خم�شــــة 
ص  الأر م�شاحـــــة  ت  ا اإذا  شافــــــــي  اإ مربـــع 

تي األ مرت مربع. 200000 ما عل 
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