املر�ســـــــوم ال�سلطانــــي رقـــم 2004/21
بتنظيم متلك مواطنـــي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربـيـــة للعقـــار يف الـــدول الأع�ضاء
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان .

بعد الإطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101
وعلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  80/5وتعديالته ،وعلى نظام ال�سجل العقاري ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين 98/2
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/20م بتنظيم متلك العقار ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته الثالثة والع�شرين املنعقدة يف قطر
خالل الفرتة من  21وحتى  22دي�سمرب  2002ب�ش�أن تنظيم متلك مواطني دول املجل�س للعقار يف الدول الأع�ضاء
مبجل�س التعاون ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنا مبا هو �آت
املادة الأوىل  :يعمل ب�أحكام قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية املرافق يف �ش�أن تنظيم متلك
مواطني دول املجل�س للعقار.
املادة الثانية  :على وزير الإ�سكان والكهرباء واملياه �إتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام قرار املجل�س الأعلى
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�شار �إليها.
املادة الثالثة  :يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  0002/02امل�شار �إليه.
املادة الرابعة  :ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر يف 20 :من ذوي احلجة �سنة 1424هـ
املوافـق 11 :من فرباير �سنة 2004م
قابو�س بن �سعيد
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�سلطان عمان

تنظيم متلك مواطني دول املجل�س للعقار يف الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون لغر�ض ال�سكن
والإ�ستثمار
تنفيذاً لأحكام املادة الثالثة من الإتفاقية الإقت�صادية بني دول املجل�س والتي تن�ص على �أن يعامل مواطنو دول
املجل�س الطبيعيون واالعتباريون يف � ٍأي من الدول الأع�ضاء نف�س معاملة مواطنيها دون تفريقٍ �أو متييز يف جماالتٍ
خمتلفة  ،منها حرية متلك العقار  ،يتم تنظيم متلك العقار ملواطني دول املجل�س من الأ�شخا�ص الطبيعيني
واالعتباريني يف �أي دول ٍة لغر�ض ال�سكن والإ�ستثمار وفقا للأحكام التالية:
(املادة الأوىل)
ي�سمح ملواطني دول جمل�س التعاون الطبيعيني �أو الإعتباريني (اململوكني بالكامل ملواطني دول جمل�س التعاون)
با�ستئجار ومتلك العقارات املبنية والأرا�ضي لغر�ض ال�سكن �أو اال�ستثمار يف �أي دولة ب�إحدى طرق التملك املقررة
قانوناً (نظاماً) �أو بالو�صية �أو املرياث  ،ويعاملون يف هذا ال�ش�أن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.
(املادة الثانية)
�إذا كان العقار �أر�ضاً فيجب �أن ي�ستكمل بنائها �أو ا�ستغاللها خالل �أربع �سنوات من تاريخ ت�سجيلها ب�إ�سمه ،و�إال كان
للدولة التي يقع فيها العقار حق الت�صرف بالأر�ض مع تعوي�ض املالك بنف�س ثمنها وقت �شراءها �أو ثمنها حني
يبعها �أيهما �أقل مع حفظ حقه بالتظلم �أمام اجلهة املخت�صة بالدولة  ،وللدولة �أن مُتدد املدة املذكورة �إذا اقتنعت
ب�أ�سباب ت�أخر املالك عن تلك املدة.
(املادة الثالثة)
يجوز للمالك الت�صرف يف العقار املبني يف �أي وقت� ،أما �إذا كان �أر�ضاً فيجوز الت�صرف فيها من تاريخ ا�ستكمال
بنائها �أو ا�ستغاللها �أو مرور �أربع �سنوات من تاريخ ت�سجيلها ب�إ�سمه ،ويجوز �إ�ستثناء الت�صرف فيها قبل ذلك
ب�شرط احل�صول على �إذن من اجلهة املخت�صة يف الدولة .
(املادة الرابعة)
ال يتعار�ض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار يف نزع ملكيته للمنفعة العامة مقابل تعوي�ض مايل
للمالك طبقا للقوانني (الأنظمة) التي تعامل بها مواطنيها  ،كما ال يتعار�ض هذا التنظيم مع حق الدولة يف حظر
التملك �أو االنتفاع يف مناطق �أو مواقع معينة و ُت�ستثنى – بنا ًء عليه – العقارات الواقعة داخل مكة املكرمة واملدينة
املنورة من �أحكام هذا التنظيم.
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(املادة اخلام�سة)
ال ُيخل هذا التنظيم ب�أية حقوق �أف�ضل �سارية وقت �إقراره �أو التي متنحها كل �أو بع�ض الدول الأع�ضاء يف
امل�ستقبل.
(املادة ال�ساد�سة)
َيح ّل هذا التنظيم حمل التنظيم املُقر يف الدورة الع�شرين للمجل�س الأعلى.
 -1يطبق هذا التنظيم بعد ثالثة �أ�شهر من موافقة املجل�س الأعلى عليه  ،وجتري مراجعته بهدف تطويره
وحت�سينه بعد ثالث �سنوات من بدء تطبيقه .
 -2للجنة التعاون املايل والإقت�صادي حق تف�سري مواد هذا التنظيم .
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