الالئحة التنفيذية لنظام متلك العقارات يف املجمعات ال�سياحية املتكاملة
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2007/191
ا�ستنادا اىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/12يف �ش�أن متلك العقارات يف املجمعات ال�سياحية املتكاملة،
واىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  98/2ب�ش�أن نظام ال�سجل العقاري،
واىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  98/47ب�إ�صدار القانون املايل،
واىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  95/16ب�إ�صدار قانون �إقامة الأجانب،
واىل الالئحة التنفيذية لقانون �إقامة الأجانب ال�صادرة بقرار املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك رقم ،96/63
واىل ر�سالة الأمانة العامة ملجل�س الوزراء رقم (�أ ع م و  )183/102/امل�ؤرخة يف  22حمرم 1428هـ املوافق  10فرباير 2007م،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تق ـ ـ ــرر
املادة الأوىل :يعمل ب�أحكام الالئحة املرفقة يف �ش�أن نظام متلك العقارات يف ملجمعات ال�سياحية املتكاملة.
املادة الثانية :يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة.
املادة الثالثة :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره
�صدر يف 7 :رم�ضان 1428هـ
املوافق � 19 :سبتمرب 2007م

�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سـ ـ ــكان
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الف�صل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
الــمادة ( : )1يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة تكون للعبارات والكلمات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
 الـوزارة :وزارة الإ�سكان الوزيــر  :وزير الإ�سكان النظـام :نظام متلك العقارات يف املجمعات ال�سياحية املتكاملة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2006/12 املجمع ال�سياحي املتكامل:م�ساحة من الأر�ض يتم تخ�صي�صها لإقامة م�شروع �سياحي متكامل يوفرجميع اخلدمات ال�سياحية العقارية �أو بع�ضها �سواء مت هذا التخ�صي�ص عن طريق منح حق �إنتفاع،
�أو عن طريق متليك هذه الأر�ض ،وذلك وفق ًا للرتخي�ص ال�صادر من اللجنة احلكومية للرتاخي�ص.
 املـط ّور :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي ميلك الأر�ض �أو ح�صل على حق �إنتفاع بها  ،لإقامةجممع �سياحي متكامل عليها وتطويره وفق ًا للرتخي�ص ال�صادر من اللجنة احلكومية للرتاخي�ص.
 اللـج ـنـة الوزارية :اللجنة الوزارية لل�سياحة املن�صو�ص عليها باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2006/117 امل�شتـري :كل من ح�صل على قطعة �أر�ض �أو وحدة مبنية ومل ي�ستكمل �إجراءات ت�سجيلها. املالك :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري متلك عقار ًا �سوا ًء كان وحدة مكتملة البناء �أو �أر�ض ًا معدةللبناء �أو الإ�ستغالل يف جممع �سياحي متكامل ب�إحدى طرق التملك املقررة قانون ًا ومت ت�سجيل ملكيته
يف ال�سجل العقاري بعد �سداد الر�سوم املقررة قانون ًا.
 الـح�صة:املبلغ الذي حت�صله الوزارة من املطور احلا�صل على الأر�ض احلكومية بطريق الإنتفاع نظريحتويل الإنتفاع �إىل التملك.
 الوحدة مكتملة البــناء :الوحدة التي مت بناء كامل جدرانها اخلارجية والداخلية وال�سقف والأبوابوالنوافذ حتى لو كانت غري مكتملة الت�شطيبات الأخرى الداخلية وذلك وفق ًا للعرف ال�سائد يف مثل
هذه الأعمال.
 الـلجـنة :اللجنة احلكومية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )5من النظام املنوط بها البيع باملزاد العلني. اللجـنة احلكوميــة لل ـ ـتـراخــي�ص :اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )9من النظام املنوط بهاترخي�ص املجمعات ال�سياحية املتكاملة.
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الـمادة (  :)2يجوز متليك العمانيني وغري العمانيني من الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو الإعتباريني الوحدات املبنية �أو
قطع الأرا�ضي املعدة للبناء �أو الإ�ستغالل يف املجمعات ال�سياحية املتكاملة بغر�ض ال�سكن �أو الإ�ستثمار
وفق ًا لأحكام النظام وهذه الالئحة .
الـمادة ( : )3يجوز للجنة الوزارية  -وفق ًا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة � -أن تخطر اللجنة احلكومية للرتاخي�ص
بعدم منح �صفة املجمعات ال�سياحية املتكاملة لبع�ض املواقع التي ترى ح�صر التملك فيها على العمانيني
دون غريهم.
الـمادة ( : )4يجوز �أن ي�شرتك �شخ�صان طبيعيان مرتبطان ب�صلة قرابة من الدرجة الأوىل يف ملكية وحدة مبنية
�أو قطعة �أر�ض معدة للبناء وت�سري على كل منهما ال�شروط والأحكام الواردة بهذه الالئحة.
الـمادة ( : )5ي�شرتط للرتخي�ص ب�إقامة جممع �سياحي متكامل ما ي�أتي :
�أ� -أال تقل م�ساحة الأر�ض املخ�ص�صة عن � 200ألف مرت مربع ،وبالن�سبة للمجمع ال�سياحي الذي تتطلب
�إقامته م�ساحة �أكرب من احلد الأدنى امل�سموح به على �أر�ض حكومية حتدد م�ساحته من قبل اللجنة
الوزارية وبعد موافقة جمل�س الوزراء.
ب� -أن تكون الأر�ض بح�سب �إ�ستعماالتها جتارية �أو جتارية �سكنية �أو �سياحية.
ج � -أن يعد املطور خمططات �أولية توافق عليها وزارة ال�سياحة واللجنة احلكومية للرتاخي�ص.
د� -أال تزيد ن�سبة الأر�ض امل�ستغلة يف البناء على  %30من �إجمايل م�ساحة الأر�ض.
هـ � -أال تزيد الن�سبة امل�ستخدمة للعقارات غري ال�سياحية على  %50من �إجمايل الأر�ض امل�ستغلة يف
البناء.
و� -أن يلتزم املطور باملتطلبات التخطيطية والبيئية املعتمدة للمجمعات ال�سياحية املتكاملة.
ز� -أال تقل امل�سافة بني موقع املجمع ال�سياحي و�أقرب نقطة للحدود الدولية لل�سلطنة عن  20كيلومرت.
ح � -أن يكون املوقع املزمع �إقامة املجمع ال�سياحي املتكامل فيه من الأماكن امل�سموح فيها بذلك.
ط� -أالتزيد عدد الوحدات العقارية ال�سكنية باملجمع على عدد الوحدات الفندقية

*

ولوزير ال�سياحة وبعد التن�سيق مع الوزير ،تعديل �شروط الرتخي�ص ب�إقامة جممع �سياحي متكامل وفق ًا ملقت�ضيات
امل�صلحة العامة.

* مت ا�ضافة البند مبوجب القرار الوزاري رقم 2009/98
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الف�صل الثاين
�إجراءات وقواعد التملك
الـمادة ( : )6يلتزم املطور  -قبل �إمتام �إجراءات ت�سجيل الوحدة العقارية �أو الأر�ض -بتنفيذ مرافق البنية الأ�سا�سية
وتو�صيل اخلدمات �إىل امل�شروع وجتهيز �أحد امل�شاريع ال�سياحية املقرتح �إقامتها باملجمع ال�سياحي
املتكامل .وذلك طبق ًا لأحكام هذه الالئحة واتفاقية التطوير.
املادة (ُ : )7يقدم طلب الت�سجيل �إىل الوزارة على اال�ستمارة املعدة لذلك  ،مرفقا به امل�ستندات الآتية:
�أ -ن�سخة من جواز �سفر املالك وامل�شرتي �أو البطاقة ال�شخ�صية لكل منهما وبطاقة عمل امل�شرتي �إذا
كان يعمل بال�سلطنة .
ب -ن�سخة من م�ستندات ال�سجل التجاري للأ�شخا�ص الإعتباريني.
ج -بيان يو�ضح عدد �أفراد �أ�سرة امل�شرتي و�أ�سماء وعناوين �أقاربه من الدرجة الأوىل يف دولته و الدرجة
الثانية �إذا رغب يف ذلك.
د -بيان بالعقارات التي ميلكها غري العماين بال�سلطنة.
املادة ( : )8لأغرا�ض تطبيق �أحكام املادة ( )2من النظام يكون ح�ساب قيمة احل�صة (�سعر املرت املربع) للأر�ض
املمنوحة بطريق الإنتفاع على النحو الأتي:
�أ -القيمة ال�سوقية للمرت املربع من الأر�ض عند منح حق الإنتفاع التي يتم التو�صل �إليها من خالل
متو�سط ثالثة �أ�سعار حتدد مبعرفة ثالثة مكاتب عقارية متخ�ص�صة يف هذا ال�ش�أن وبالإتفاق مع
وزارة املالية .
ب -ت�ضاف ن�سبة � %6إىل القيمة ال�سوقية للمرت املربع ،عن كل �سنة من تاريخ منح حق االنتفاع وحتى
تاريخ الت�سجيل.
ويجوز للجنة الوزارية تعديل هذه الن�سبة وفق ًا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة.
املادة ( 	: ) 9ال يجوز للمطور املخ�ص�ص له �أر�ض حكومية بطريق الإنتفاع نقل ملكية الوحدة املبنية �أو قطع
الأرا�ضي املعدة للبناء يف املجمع ال�سياحي املتكامل �إال بعد �سداد قيمة ح�ص�ص هذه الوحدات �أو
الأرا�ضي وفق ًا للمادة ( )8من هذه الالئحة و�سداد الر�سوم املقررة قانون ًا للوزارة.
املادة ( : )10تعد الوزارة �سج ًال عقاري ًا خا�ص ًا باملجمعات ال�سياحية املتكاملة تدون فيه جميع الت�صرفات التي
تتخذ بالن�سبة لكل جممع منها ،ويجب �أن ت�سجل يف هذا ال�سجل الت�صرفات امل�ضافة �إىل ما بعد املوت،
ويجوز لأ�صحاب ال�صفة وامل�صلحة الإطالع على هذا ال�سجل واحل�صول على �شهادات ر�سمية منه مقابل
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�سداد الر�سوم املقررة يف هذا ال�ش�أن.
املادة ( : )11يلتزم املالك ببناء و ت�شطيب قطعة الأر�ض اململوكة له باملجمع ال�سياحي املتكامل �أو �أن تتخذ على
الأقل �شكل الوحدة املكتملة البناء� ،أو ت�ستغل يف الغر�ض املخ�ص�صة له ،وذلك كله خالل مدة ال تتجاوز
�أربع �سنوات من تاريخ ت�سجيل الأر�ض ب�إ�سمه يف ال�سجل العقاري.
املادة ( : )12يجوز للوزارة بنا ًء على تو�صية من وزارة ال�سياحة �أن متدد املدة املحددة لبناء الأر�ض �أو ا�ستغاللها
املن�صو�ص عليها باملادة ( )11من هذه الالئحة مبا ال يتجاوز �سنتني بنا ًء على طلب يقدمه املالك �إىل
وزارة ال�سياحة م�شفوع ًا باملربرات على �أن يقدم الطلب قبل انق�ضاء املدة الأ�صلية امل�شار �إليها.
املادة ( : )13حتدد املدة الإ�ضافية التي يجوز منحها للمالك ب�سنتني على الأكرث ،وتبد�أ من اليوم التايل النق�ضاء
مدة الأربع �سنوات املن�صو�ص عليها باملادة ( )11من هذه الالئحة.
املادة ( : )14يلتزم املطور ب�إخطار وزارة ال�سياحة واللجنة كتابة باحلاالت التي ال يلتزم فيها املالك ببناء الأر�ض
�أو ا�ستغاللها خالل املدة املن�صو�ص عليها يف املادتني ( )11و ( )12من هذه الالئحة ،وذلك خالل
�شهر قبل �إنتهاء هذه املدة بالن�سبة لكل مالك.
املادة ( : )15يحظر على املالك الت�صرف يف قطعة الأر�ض اململوكة له باملجمع ال�سياحي املتكامل �إال بالرهن فقط
لغر�ض بنائها.
ويجوز له الت�صرف فيها �إذا بناها �أو �إذا اتخذت ال�شكل مكتمل البناء �أو مت ا�ستغاللها فيما خ�ص�صت له.
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الف�صل الثالث
�إجراءات طلب الإرث وتنفيذ الت�صرفات الأخرى
املادة ( : )16مع عدم الإخالل بقانون الأحوال املدنية ،يجب على املطور �إخطار الوزارة ووزارة ال�سياحة بوفاة �أي
مالك لوحدة �سكنية �أو قطعة �أر�ض يف جممع �سياحي متكامل فور علمه بحدوث الوفاة ،وعلى الإدارة
العامة للأحوال املدنية �إخطار الوزارتني بكل حالة وفاة تعلم بحدوثها �إذا كانت تتعلق ب�أحد من ه�ؤالء
املالك ،وذلك من واقع البيانات امل�سجلة ب�ش�أنهم لدى هذه الإدارة.
املادة ( : )17يقدم الوارث �أو وكيله بال�سلطنة طلب الإرث �إىل الوزارة يدون فيه البيانات ويرفق به امل�ستندات
الآتية:
�أ ـ 	�أ�سماء الورثة وعناوينهم وجن�سية كل منهم و�أن�صبتهم وفق ًا لقانون الدولة التي ينتمي �إليها املالك.
ب  -ا�سم الوكيل بال�سلطنة وعنوانه و�سند وكالته.
ج � -شهادة الوفاة.
د -الإعالم ال�شرعي وفق ًا لقانون الدولة التي ينتمي �إليها املالك ،ويجب على الوارث �أو وكيله ت�سليم
ن�سخة من طلب الإرث وم�ستنداته �إىل وزارة ال�سياحة.
املادة ( : )18تتوىل وزارة ال�سياحة ،بعد التن�سيق مع وزارة اخلارجية � ،إخطار �سفارة الدولة التي ينتمي �إليها
املالك املتوفى وذلك خالل الثالثني يوم ًا التالية لتاريخ وفاته ،ف�إذا م�ضى عام من تاريخ هذا الإخطار
ومل يتقدم �أحد من ورثته بطلب �إرثه تخطر وزارة ال�سياحة ال�سفارة املعنية بال�سلطنة  ،على �أن يت�ضمن
الإخطار حتديد اجلهة املنوط بها �إدارة العقار و�أيلولته هو وريعه �إىل حكومة ال�سلطنة �إذا انق�ضت املدة
املقررة قانون ًا من تاريخ الإخطار ومل يتقدم �أحد ورثته بطلب �إرثه.
املادة ( : )19يجوز لوزارة ال�سياحة �أن تعهد ب�إدارة العقار يف احلالة املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة �إىل
جهة �أو �أكرث من اجلهات اخلا�صة التي تعمل يف جمال �إدارة العقارات خالل املدة امل�شار �إليها �أو جزء
منها.
املادة ( : )20ي�صرف للجهة �أو اجلهات التي تتوىل �إدارة العقار وفق ًا لن�ص املادة ال�سابقة مقابل مادي ال يتجاوز
 %10من ريع العقار ،على �أن يودع الباقي من الريع لدى وزارة املالية.
املادة ( : )21تقدم طلبات تنفيذ جميع الت�صرفات امل�ضافة �إىل ما بعد املوت من امل�ستفيد يف الت�صرف �أو وكيله
بال�سلطنة �إىل الوزارة ،مرفقا بها امل�ستندات والبيانات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )17من هذه
الالئحة.
ويجب على امل�ستفيد �أو وكيله �أن ي�سلم ن�سخة من الطلب ومرفقاته وبياناته �إىل وزارة ال�سياحة.
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الف�صل الرابع
�أحكام ختامية
املادة ( : )22تعد وزارة ال�سياحة �سج ًال خا�ص ًا باملجمعات ال�سياحية املتكاملة تدون فيه جميع املعلومات والبيانات
والت�صرفات التي تتخذ يف �ش�أن كل منها ،ولراغبي التملك يف هذه املجمعات حق الإطالع على البيانات
واملعلومات الالزمة لهم.
املادة ( : )23يف حالة �صدور حكم ق�ضائي نهائي يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة �أو قرار نهائي من ال�سلطات
املخت�صة ب�إبعاد املالك ،ف�إن ذلك ال يخل بحقه يف الت�صرف يف العقار خالل �سنة مبعرفة من يوكله يف
ذلك ،ف�إذا مل يتمكن من الت�صرف يف العقار خالل هذه املدة ،يتم بيع العقار باملزاد العلني مبعرفة
اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة (  ) 5من النظام امل�شار �إليه وي�سلم الثمن املتح�صل من البيع �إىل
املالك �أو ورثته يف حالة وفاته وذلك بعد خ�صم امل�صروفات الإدارية .
املادة ( : )24يجوز منح غري العماين الذي متلك وحدة مبنية يف جممع �سياحي متكامل �إقامة له ولأقاربه من
الدرجة الأوىل ،ويكون منح الإقامة وفق الإجراءات الآتية :
�أ  -يقدم طلب �إىل اجلهة املعنية ب�شرطة عمان ال�سلطانية للح�صول على الإقامة م�شتم ًال على �أ�سماء
وجن�سيات وعناوين الأقارب املطلوب منحهم الإقامة.
ب  -يجب �أن يرفق بالطلب امل�ستندات التي تثبت �صحة البيانات الواردة به و�أن ت�سدد الر�سوم املقررة
يف هذا ال�ش�أن.
وعلى اجلهات املخت�صة منح الإقامة خالل مدة ال تتجاوز �سبعة �أيام عمل من تاريخ تقدمي الطلب �إليها على �أن يكون
م�ستوفي ًا ال�شروط والبيانات املطلوبة.
املادة ( : )25تكون الإقامة ملن ميلك وحدة مبنية ولأقاربه من الدرجة الأوىل ملدة �سنتني وجتدد تلقائي ًا ملدة �ست
�سنوات بواقع �سنتني لكل مرة دون التقدم بطلب ،ومتنح ت�أ�شرية م�ستثمر برحالت متعددة بواقع �سنتني
لكل مرة ملالك قطعة الأر�ض املعدة للبناء ولأقاربه من الدرجة الأوىل وذلك حتى �إكتمال البناء ووفق ًا
لن�ص املادة ( )11من هذه الالئحة .
املادة ( : )26يجوز منح �إقامة �إىل �شخ�صني طبيعيني دون �أقارب ميثالن قانون ًا ال�شخ�ص الإعتباري  ،وت�سري يف
�ش�أنهم الأحكام املقررة بالن�سبة للإقامة بهذه الالئحة.
املادة ( :)27ت�ستمر �إقامة �أقارب املالك املتوفى من الدرجة الأوىل ،ويتم جتديدها للورثة �أو من ت�ؤول �إليه امللكية
منهم طوال مدة التملك.
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املادة ( : )28يكون منح الإقامة وفق ًا للمواد ال�سابقة دون الإخالل بالأحكام املقررة يف قانون �إقامة الأجانب ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  95/16والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم .96/63
املادة ( : )29يف حالة �إرتكاب املطور �أو املالك �أي خمالفة لأحكام هذه الالئحة �أو الإتفاقيات املوقعة معه  ،تتوىل
الوزارة �إنذاره باملخالفة و�إلزامه ب�إزالتها فور ًا  ،ف�إذا مل يقم املخالف ب�إزالة �أ�سباب املخالفة جاز للوزير
�أن يتخذ بع�ض �أو كل الإجراءات الآتية :
�أ �	-إزالة �أ�سباب املخالفة على نفقة املخالف.
ب  -حت�صيل غرامة مالية تقدر بح�سب ج�سامة املخالفة على �أال تتجاوز خم�سني �ألف ريال عماين
للمطور وخم�سة �آالف ريال عماين للمالك.
وذلك كله دون الإخالل ب�أية عقوبة مقررة وفق ًا للقوانني والنظم واللوائح املعمول بها يف ال�سلطنة.
املادة ( : )30تلتزم املجمعات ال�سياحية املتكاملة التي �صدرت لها تراخي�ص بتوفيق �أو�ضاعها طبق ًا لأحكام هذه
الالئحة ودون الإخالل ب�أحكام �إتفاقيات التطوير التي وقعت معها.
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