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با�صدار نظام متلك العقارات يف املجمعات ال�سياحية املتكاملة
�سلطان عمان
نحن قابو�س بن �سعيد 			
بعد الإطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  78/64وتعديالته،
وعلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  80/5وتعديالته ،
وعلى تنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5وتعديالته،
وعلى نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  84/81وتعديالته ،
وعلى قانون �إقامة الأجانب ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  95/16وتعديالته،
وعلى نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .98/2
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنا مبا هو �آت
املادة الأوىل ُ :يعمل يف �ش�أن متلك العقارات يف املجمعات ال�سياحية املتكاملة املرخ�ص لها من اجلهات املخت�صة ،
ب�أحكام النظام املرفق.
املادة الثانية :تعد وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه بالتن�سيق مع وزارة ال�سياحة الالئحة التنفيذية للنظام املرفق
ويتوىل وزير الإ�سكان والكهرباء واملياه �إ�صدار الالئحة بعد موافقة جمل�س الوزراء عليها كما يقوم
باتخاذ جميع الإجراءات الالزمة لتنفيذ هذا النظام بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
املادة الثالثة  :يلغى كل ما يخالف النظام املرفق.
املادة الرابعة  :ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبار ًا من تاريخ �صدوره
�صدر يف  20 :حمرم 1427
املوافق  19 :فرباير 2006

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

 * 1مت ا�ضافة التعديالت ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم (  ) 2007/65يف ن�ص املر�سوم ال�سلطاين رقم( ) 2006/12
** ن�ص املر�سوم ال�سطاين رقم ( )2007/65يف مادته الثالثة �أن ي�صدر وزير ال�سياحة ،بالإتفاق مع وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه والبلديات املخت�صة ،خطة تنظيم التطوير واللوائح املتعلقةبقواعد ونظم العقارات يف املجمعات ال�سياحية املتكاملة  ،كما ن�صت املادة الرابعة بـ�أن ت�سري يف �ش�أن م�شاريع املجمعات ال�سياحية املتكاملة� ،أحكام �إتفاقية التطوير املعتمدة واخلا�صة ب�أي من متلك
املجمعات.
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نظام متلك العقارات يف املجمعات ال�سياحية املتكاملة
املادة ( :)*( )1ي�سمح للعمانيني وغري العمانيني من الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو الإعتباريني بتملك
الأرا�ضي �أو الوحدات املبنية ،يف املجمعات ال�سياحية املتكاملة املرخ�ص لها من اجلهات
املخت�صة بالدولة ،وذلك بغر�ض ال�سكن �أو الإ�ستثمار ،وب�إحدى طرق التملك املقررة قانونيا.
ومع عدم الإخالل بحق الدولة يف ق�صر التملك على العمانيني يف �أي جممع �سياحي متكامل تبني
الالئحة التنفيذية �إجراءات وقواعد و�شروط و�ضوابط التملك يف املجمعات �سواء بالن�سبة للعمانيني �أو
لغريهم .
املادة ( )1مكرر (***) :يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذا النظام املعنى املو�ضح قرين كل منها ما مل يقت�ض
�سياق الن�ص معنى �آخر:
 خطـة تنظيم التطويـر :الوثيقة التي يعدها املطور وتوافق عليها اجلهات املخت�صة وتت�ضمناملخططات الأولية والتف�صيلية و�ضوابط وموا�صفات و�إجراءات و�شروط البناء باملجمع ال�سياحي
املتكامل.
 قواعد ونظم العقــارات يف املجمعات ال�سياحية املتكاملة  :القواعد التي يعدها املطور وتوافق عليهااجلهة املخت�صة وتت�ضمن �إجراءات و�ضوابط الت�صرف يف العقارات باملجمعات ال�سياحية املتكاملة
مبا ال يتعار�ض مع القوانني والنظم املعمول يف ال�سلطنة.
 اتفاقيـ ـ ـ ــة التطوير املعتمدة :الإتفاق الذي ينظم العالقة بني املطور واحلكومة ويحدد حقوقو�إلتزامات كل منهما بالن�سبة للمجمعات ال�سياحية املتكاملة.
املادة ( : )2يجوز للأ�شخا�ص الطبيعيني �أو الإعتباريني الذين ح�صلوا على العقارات يف املجمعات ال�سياحية املتكاملة
بطريق الإنتفاع وقاموا بتو�صيل املرافق واخلدمات �إليها � ،أن يت�صرفوا بعد موافقة وزارة ال�سياحة يف
الوحدات املبنية �أو الأرا�ضي املعدة للبناء التي مت تق�سيمها على �أن ي�سددوا لوزارة الإ�سكان والكهرباء
واملياه قيمة ح�ص�ص هذه الوحدات �أو الأرا�ضي من جممل قيمة الأر�ض التي ح�صلوا عليها بطريق
الإنتفاع  .وحتدد الالئحة التنفيذية بعد موافقة وزارة املالية قيمة هذه احل�ص�ص.
املادة ( : )3يجوز للمالك الت�صرف يف العقار املبني يف �أي وقت ويجب على من ا�شرتى قطعة �أر�ض يف املجمع
ال�سياحي املتكامل �أن ي�ستكمل بناءها �أو يقوم با�ستغاللها يف مدة �أق�صاها �أربع �سنوات من تاريخ
ت�سجيلها ب�إ�سمه  ،وال يجوز له الت�صرف يف الأر�ض خالل هذه املدة �إال بالرهن من �أجل بناء الأر�ض ،
* مت تعديل املادة باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2007/65
*** �أ�ضيفت هذه املادة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/65
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ف�إذا مل يتم البناء �أو الإ�ستغالل خالل هذه املدة يجوز لوزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه الت�صرف يف
الأر�ض ببيعها باملزاد العلني مع تعوي�ض امل�شرتي بثمن الأر�ض وقت �شرائها �أو ثمنها حني بيعها �أيهما
�أقل ودون الإخالل بحقه يف التظلم والطعن الق�ضائي �أمام اجلهات املخت�صة.
املادة ( : )4يجوز لوزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه متديد املدة املذكورة يف املادة ال�سابقة بنا ًء على تو�صية من
وزارة ال�سياحة �إذا ما قدم امل�شرتي طلب ًا بالتمديد واقتنعت هذه الوزارة باملربرات التي �أبداها  ،وال
يجوز �أن تزيد هذه املدة الإ�ضافية على �سنتني  ،وحتدد الالئحة التنفيذية �إجراءات وبيانات هذا
الطلب واملدة التي يتعني تقدميه خاللها.
املادة ( : )5تتوىل �إجراءات البيع باملزاد العلني جلنة حكومية ي�صدر بت�شكيلها وبيان الإجراءات املتبعة �أمامها
والقواعد وال�ضوابط املنظمة لعملها  ،قرار من وزير الإ�سكان والكهرباء واملياه بالتن�سيق مع وزارة
ال�سياحة  ،على �أن ت�ضم اللجنة يف ع�ضويتها عنا�صر فنية ومالية وقانونية ومن ميثل وزارة ال�سياحة.
املادة ( : )6ال يخل هذا النظام بحق الدولة يف نزع ملكية العقار للمنفعة العامة مقابل تعوي�ض عادل طبق ًا للقوانني
والأنظمة املعمول بها يف ال�سلطنة.
املادة ( : )7ت�سري يف �ش�أن املرياث والو�صية وجميع الت�صرفات امل�ضافة �إىل ما بعد املوت بالن�سبة للعقارات حمل
هذا النظام قوانني الدولة التي ينتمي �إليها املالك  ،ف�إذا مل يتقدم وارث بطلب الإرث بعد �إنق�ضاء �سنة
من تاريخ الوفاة و�إخطار �سفارة الدولة التي ينتمي �إليها املتوفى  ،حتدد وزارة ال�سياحة اجلهة التي
تتوىل �إدارة العقار على �أن ي�ؤول العقار �إىل حكومة ال�سلطنة بعد �إنق�ضاء خم�س ع�شر �سنة وذلك دون
�إخالل بحق من يثبت �أنه وراث يف التعوي�ض .
وتبني الالئحة التنفيذية �إجراءات تقدمي طلب الإرث وامل�ستندات الالزمة لإثبات الإرث واجلهة التي
تتوىل الإخطار ومقابل �إدارة العقار .
كما تبني �إجراءات تنفيذ جميع الت�صرفات امل�ضافة �إىل ما بعد املوت .
املادة ( :)8يجوز منح غري العماين املالك لعقار مبني بغر�ض ال�سكن �أو الإ�ستثمار � ،إقامة له ولأقاربه من الدرجة
الأوىل وحتدد الالئحة التنفيذية �شروط و�إجراءات منح هذه الإقامة وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات
املخت�صة.
املادة ( :)9ت�شكل وزيرة ال�سياحة جلنة حكومية تتوىل الرتخي�ص للجمعيات ال�سياحية املتكاملة وفق ال�ضوابط
والقواعد املعتمدة لذلك  ،على �أن يحدد القرار ال�صادر بت�شكيل اللجنة �ضوابط عملها والإجراءات
املتبعة �أمامها.
املادة ( : )10تعترب �صحيحة الت�صرفات والإجراءات التي متت يف �ش�أن املجمعات ال�سياحية قبل العمل بهذا
النظام.
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