مر�سوم ال�سلطاين رقم 86/78
ب�إ�صدار قانون تنظيم �أعمال الو�ساطة يف املجاالت العقارية

1

نحن قابو�س بن �سعيد

�سلطان عمان

بعد االطالع على املر�سوم ال�سلطاين رقم  75/26ب�إ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة وتعديالته.
وعلى قانون ال�سجل التجاري رقم  74/3وتعديالته.
وعلى قانون ال�شركات التجارية رقم .74/4
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  74/4ب�إ�صدار قانون احلرف الأجنبية وا�ستثمار الر�أ�سمال الأجنبي وتعديالته.
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنا مبا هو �آت
املادة ( :)1يعمل ب�أحكام القانون املرافق يف تنظيم �أعمال الو�ساطة يف املجاالت العقارية.
املادة ( :)2ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�شره.

�صدر يف� 13 :صـــــفر �سنة 1407هـ
املوافــق� 18 :أكتوبــــر �سنة 1986م
قابو�س بن �سعيد
�ســلطان عمـان

 1مت اضافة التعديالت الصادرة باملرسوم السلطاني رقم ( )2010/91في نص املرسوم السلطاني رقم (.)86/78
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قانون تنظيم �أعمال الو�ساطة يف املجاالت العقارية
مادة ( :)1يق�صد بالو�ساطة يف تطبيق هذا املر�سوم �أي عمل من �أعمال الو�ساطة يف بيع �أو ايجار �أو �أي ت�صرف
�آخر يف الأمالك العقارية على اختالف �أنواعها مقابل �أجر .وكما يق�صد بالو�سيط كل �شخ�ص طبيعي �أو
معنوي يزاول �أعمال الو�ساطة يف املجاالت العقارية ومرخ�ص له بذلك من وزارة التجارة وال�صناعة طبق ًا
ً
مفو�ضا من قبل احد طريف ال�صفقة �أو كليهما.
للأو�ضاع وال�شروط املو�ضحة يف هذا املر�سوم .وقد يكون الو�سيط
مادة ( :)2ال يجوز لغري احلا�صلني على ترخي�ص خا�ص يف ذلك من وزارة التجارة وال�صناعة مزاولة مهنة الو�ساطة
يف املجاالت العقارية .وعلى جميع الأفراد وال�شركات التي تزاول مهنة الو�ساطة العقارية وقت �صدور هذا
املر�سوم توفيق �أو�ضاعهم وفقا لأحكامه خالل خالل �سنتني من تاريخ العمل به.2
مادة ( :)3ي�شرتط فيمن يرخ�ص له يف مزاولة مهنة الو�ساطة يف املجاالت العقارية ما ي�أتي:
�أوال :بالن�سبة لل�شخ�ص الطبيعي:
�أ� .أن يكون عماين اجلن�سية �أو من مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �إقامتهما العادية يف عمان.
ب�.أال يقل عمره عن ( � ) 21سنة ميالدية.3
ج � .أن يكون مقيدا يف ال�سجل التجاري وع�ضو ًا يف غرفة جتارة و�صناعة عمان.
د 	.اال يكون قد �صدر �ضده حكم يف جرمية خملة بال�شرف �أو االمانة او ا�شهر افال�سه .ما مل يكن قد رد اليه
اعتباره.
ه � .أن يكون له مقر �أو مكتب خا�ص منا�سب با�سمه يف ال�سلطنة.
ثانيا :بالن�سبة لل�شخ�ص املعنوي:
�أ � .أن تكون م�ؤ�س�سة �أو �شركة عمانية مرخ�صا لها مزاولة �أعمال الو�ساطة يف املجاالت العقارية وال تقل ن�سبة
العاملني لديها مبهنة الو�ساطة عن (  ) %80من العمانيني ويحملون على الأقل م�ؤهل دبلوم التعليم العام �أو ما
يعادله.4
ب � .أن يكون مقيدا يف ال�سجل التجاري وع�ضوا يف غرفة جتارة و�صناعة عمان.
ج � .أن يكون له مقر �أو مكتب خا�ص منا�سب با�سمه يف ال�سلطنة.

مادة ( )3مكررا :ي�شرتط فيمن يعمل يف جمال الو�ساطة العقارية اجتياز دورة تدريبية متخ�ص�صة يف املجال العقاري
5
قبل الرتخي�ص له مبمار�سة املهنة ،على �أن تتوىل وزارة القوى العاملة و�ضع �ضوابط و�آليات اجتياز تلك الدورة.
مادة ( :)4يقدم طلب الرتخي�ص اىل وزارة التجارة وال�صناعة على النموذج املعد لذلك م�شفوع ًا بامل�ستندات امل�ؤيدة
له .وعلى الوزارة ان تبت يف الطلب خالل مدة اق�صاها  20يوما من تاريخ تقدميه .ويجوز للوزارة رف�ض
الطلب مع بيان �أ�سباب الرف�ض واخطار مقدم الطلب بها.
مادة ( :)5يعد يف وزارة التجارة وال�صناعة �سجل خا�ص لقيد املرخ�ص لهم يف مزاولة مهنة الو�ساطة يف املجاالت
2صدر املرسوم السلطاني رقم ( )2010/91في  16يوليو 2010م
 3مت تعديل الفقرة (أ) و (ب) باملرسوم السلطاني رقم ()2010/91
 4مت تعديل الفقرة (أ) باملرسوم السلطاني رقم ()2010/91
 5مت اضافة املادة باملرسوم السلطاني رقم ()2010/91
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العقارية ي�صدر بتنظيمه وحتديد بياناته قرار من الوزير.
مادة ( )5مكررا :على املرخ�ص لهم يف مزاولة مهنة الو�ساطة يف املجاالت العقارية موافاة وزارة الإ�سكان بالرتخي�ص
ال�صادر لهم ورقم القيد لت�سجيلهما لديها.6
مادة ( :)6يلتزم الو�سيط مبا يلي:
	 .أ م�سك �سجالت عن جميع املعامالت وال�صفقات التي يتو�سط فيها ونتيجتها واال�سعار التي متت بها واالحتفاظ
بال�سجالت املنتهية ون�سخ مما يوجد لديه من وثائق وعقود خا�صة بتلك املعامالت معتمدة منه ملدة خم�س
�سنوات على االقل من تاريخ قيد �أخر معاملة يف ال�سجالت امل�شار اليها.وي�صدر بتنظيم ال�سجالت قرار من
وزير التجارة وال�صناعة.
	 .ب تقدمي ال�سجالت ون�سخ الوثائق والعقود التي يحتفظ بها اىل من يطلبها لالطالع عليها من اجلهات احلكومية
املخت�صة.
	 .ج الإعالن عن ا�سمه ورقم قيده يف ال�سجل اخلا�ص امل�شار اليه يف املادة ( )5يف جميع املكاتبات والأوراق التي
ت�صدر عنه.
	 .د ابالغ ق�سم املهن واحلرف بدائرة �شئون ال�شركات عن كل تغيري يف عنوان مكتبه �أو مقر عمله خالل  15يوما
من تاريخ التغيري.

مادة ( : )7ال يجوز للو�سيط �أن ي�شرتي �أو ي�ست�أجر لنف�سه �أو لزوجه �أو لأوالده الق�صر العقارات بغر�ض املتاجرة فيها
وحتقيق �أرباح من �إعادة بيعها �أو ت�أجريها .وتتحقق خمالفة هذا احلظر اذا بيع العقار امل�شرتي �أو �أعيد
ت�أجريه قبل مرور �سنتني على تاريخ ال�شراء �أو اال�ستئجار.
مادة ( : )8ال ي�ستحق الو�سيط اجره اال اذا مت ابرام العقد الذي تو�سط فيه مهما كانت اجلهود التي بذلها يف تلك
الو�ساطة .فاذا كان ابرام العقد معلقا على �شرط فال ي�ستحق االجر اال اذا حتقق ال�شرط.
مادة ( )8مكررا :يجب �أن يكون عقد الو�ساطة مكتوبا ،وتو�ضح فيه �أ�سماء الأطراف املتعاقدة وموا�صفات العقار
و�شروط الو�ساطة و�أجرة الو�سيط و�أية بيانات �أخرى.7
مادة ( : )9ال يكون الو�سيط م�سئوال عن تنفيذ العقد بعد ابرامه �أو عن وفاء كل من طرفيه بالتزامه .واذا ف�سخ العقد
ل�سبب غري راجع اىل الو�سيط جاز له املطالبة ب�أجره �أو االحتفاظ به ان كان قد ت�سلمه.
مادة ( :)10يتقا�ضى الو�سيط �أجره من الطرف الذي يفو�ضه ،ف�إذا كان مفو�ضا من طريف العقد التزم كل منهما
بن�صف الأجر املتفق عليه ،ويف حالة عدم االتفاق يحدد الأجر بن�سبة ( )%3من قيمة العقد �إذا كان
الت�صرف بنقل امللكية �أو �أي حق من احلقوق العينية �أو ( )%5من �أجرة العقار خالل عام �أو املدة الإجمالية
لعقد الإيجار �أيهما �أقل �أذا كان الت�صرف �إيجارا.
مادة ( :)11ال يحق للو�سيط املطالبة با�سرتداد ما تكبده من م�صروفات يف القيام بو�ساطته عالوة على الأجر اال اذا
اتفق على ذلك �صراحة مع من فو�ضه .ويف هذه احلالة يحق له املطالبة با�سرتداد امل�صروفات ولو مل يتم
 6مت اضافة املادة باملرسوم السلطاني رقم ()2010/91
 7مت اضافة املادة باملرسوم السلطاني رقم ()2010/91
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ابرام العقد ما مل يكن عدم ابرام ال�صفقة راجعا اىل خط�أ الو�سيط �أو اهماله.
مادة ( :)12تتقادم بخم�س �سنوات حقوق الو�سيط امل�ستحقة له عما اداه من اعمال و�ساطته وما تكبده يف �سبيلها من
م�صروفات .ويبد�أ �سريان التقادم من اليوم الذي ت�صبح فيه هذه احلقوق واجبة االداء.
مادة ( :)13على الو�سيط ولو مل يكن مفو�ضا اال من �أحد طريف ال�صفقة �أن يكون �أمين ًا يف عر�ض ظروفها وكافة ما
يح�صل عليه من بيانات عنها على الطرفني ،ويكون م�سئوال امامهما عن كل غ�ش �أو خط�أ �أو اهمال ي�صدر
منه اثناء و�ساطته.
مادة ( :)14يكون الو�سيط م�سئوال عن حفظ ما يت�سلمه من م�ستندات �أو �أوراق �أو �أ�شياء متعلقة بال�صفقة التي يتو�سط
يف ابرامها وتعوي�ض �صاحبها عن �أي �ضرر ينجم عن هالكها �أو فقدها ،ما مل يكن ذلك راجعا اىل �سبب
خارج عن ارادته ورغم اتخاذه كافة االحتياطات الالزمة حلمايتها.
مادة ( :)15على الو�سيط �أن يجدد قيده يف ال�سجل اخلا�ص امل�شار اليه يف املادة ( )5كل خم�س �سنوات وذلك خالل
الثالثة ا�شهر التالية النتهاء القيد ال�سابق على االكرث واال اعترب تاركا ملهنته ويجوز للوزارة �شطب قيده مع
الن�شر عن ذلك يف جريدتني يوميتني حمليتني على االقل.
مادة ( :)16اذا رغب الو�سيط يف التوقف عن مزاولة مهنة الو�ساطة يف املجاالت العقارية تعني اخطار �أمانة ال�سجل
التجاري ودائرة �سجل امل�شتغلني يف جمال الو�ساطة العقارية بذلك خالل �شهر واحد من التاريخ املحدد
للتوقف .وعلى كل من اجلهتني الت�أ�شري بذلك يف �سجالتها مع الن�شر عنه يف جريدتني يوميتني حمليتني
على االقل.
مادة ( :)17لوكيل وزارة التجارة وال�صناعة بناء على حتقيق جتريه الدائرة املخت�صة ،ان ي�أمر ب�سحب الرتخي�ص امل�شار
اليه يف املادة ( )2و�شطب قيد الو�سيط يف ال�سجل اخلا�ص امل�شار اليه يف املادة ( )5اذا ثبت ان ذلك قد مت
على �أ�سا�س خاطيء �أو ا�ستناد ًا اىل بيانات غري �صحيحة.
مادة ( :)18للو�سيط �أن يتظلم من القرارات ال�صادرة برف�ض طلب الرتخي�ص له يف مزاولة مهنة الو�ساطة العقارية او
�سحبه �أو رف�ض القيد يف ال�سجل اخلا�ص بهم �أو جتديده اىل وزير التجارة وال�صناعة خالل موعد �أق�صاه
 30يوما من تاريخ اخطاره بالقرار .ويكون قرار الوزير يف التظلم نهائيا وين�شر منطوقه يف جريدتني
يوميتني حمليتني على الأقل.
مادة ( :)19مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر ،يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تزيد على
( )3000ثالثة �آالف ريال عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من يزاول مهنة الو�ساطة مبقابل يف املجاالت العقارية
دون �أن يكون مرخ�صا له يف ذلك ،كما يعاقب بغرامة ال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين كل من يرتكب خمالفة �أخرى
لأحكام هذا القانون من امل�شتغلني بالو�ساطة يف املجاالت العقارية املرخ�ص لهم يف ذلك.
ويف حالة تكرار املخالفة للمرة الأوىل يجوز بالإ�ضافة �إىل الغرامة وقف املخالف عن مزاولة املهنة ملدة ال تزيد على �ستة
�أ�شهر ف�إذا تكررت املخالفة بعد ذلك جاز احلكم عليه بحرمانه من مزاولة املهنة نهائيا و�سحب الرتخي�ص املمنوح له
و�شطب قيده من ال�سجل اخلا�ص بالو�ساطة يف املجاالت العقارية.

مادة ( :)20يف حالة ال�شركات توقع العقوبات املادية امل�شار اليها يف املادة ال�سابقة على املديرين امل�سئولني وفقا لعقود
ت�أ�سي�سها ونظمها اال�سا�سية.
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