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هيئــة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقـــم

قـــــرار

 رقــم 2017/45

ب�إ�صـدار الئحـة التطويـر العقـاري 

فـي املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2011/119 باإن�صاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة 

بالدقم واإ�صدار نظامها ،

واإىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2013/79 ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم فـي اجتماعه الثاين 

بتاريخ 15 من يونيـــو 2017م ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يعمــــل فـي �صـــاأن التطويـــر العقـــاري فــــي املنطقـــة االقت�صاديـــة اخلا�صـــة بالدقـــم باأحكــــام 

الالئحـــة املرفقـــة .

املــادة الثانيــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .

�صـدر فـي :  2  مـن ذي احلجـــة 1438هـ

املـوافــــق : 24 مـن اأغ�صطـــــــ�س 2017م

يحيى بن �صعيد بن عبداللـه اجلابري

                                                                         رئيـــــــــــــ�س جملــــــــــــــــ�س االإدارة
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الئحــة التطويـــر العقــاري 

فـي املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صــة بالدقـم

الف�صـــل االأول

تعريفــات واأحكـــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات وامل�صطلحات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�س 

عليه فـي الئحة تنظيم االنتفاع باالأرا�صي اململوكة للدولة فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة 

املعنى  االآتية  وامل�صطلحات  للكلمات  ، كما يكون   2015/327 بالقرار رقم  ال�صادرة  بالدقم 

املبني قرين كل منها ، ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر :

املنطقـــة :

املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم لغر�س اإقامة امل�صروعات االقت�صادية ، 

واخلدميـة وغريها ، املبينة احلدود واملوقع فـي املخطط املرفــق باملر�صــوم ال�صلطانــي رقــم 

املنفعة  بتقريـر �صفـة   2016/5 ال�صلطاين رقم  باملر�صوم  واملعـدل   ، اإليــه  امل�صــار   2011/119

العامـة مل�صـروع تطويـر منطقـة راأ�س مركز بوالية الدقم و�صمها اإىل املنطقة االقت�صادية 

اخلا�صة بالدقم .

التطويــر العقــاري : 

اأعمال اأو م�صاريع تهدف اإىل التطوير العقاري عن طريق ت�صييد البنية التحتية ، ومرافق 

اخلدمــات ، واملباين املتعددة الطوابق ، واملجمعــات ال�صياحيـة ، وذلك لال�صتخدام ال�صكني ، 

اأو التجاري ، اأو التجاري ال�صكني ، اأو ال�صياحي .

امل�صــــروع : 

م�صروع التطوير العقاري .

املطـــور :

املطور الرئي�صي واملطور الفرعي .

املطـــور الرئي�صـــي : 

ال�صخ�س االعتباري املرخ�س له مبزاولة اأعمال التطوير العقاري .
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املطــور الفرعــي : 

ال�صخـــ�س االعتبـــاري الــذي يعهــد اإليه املطــور الرئي�صي مبوجـــب اتفــــاق بينهمـــا بتطويـــر 

كل اأو جزء من امل�صروع الذي يتوىل القيام به .

املنتفـــع : 

املنتفع بالوحدة العقارية .

الوحــدة العقاريــة : 

جــزء مــن م�صــروع التطويــر العقــاري لــه حـــدود وم�صاحــة معينــة ولو كان على املخطط ، 

وال ت�صمل هذه الوحدة االأر�س املقامة عليها .

املخطـــط : 

ر�صم هند�صي للوحدة العقارية املزمع اإن�صاوؤهــا يو�صـــح موقعهـــا ، وحدودهـــا ، وم�صاحتها ، 

واملوا�صفات الالزمة لتعيينها ب�صكل مف�صل ناف للجهالة .

البيــع علــى املخطــط : 

بيع حق االنتفاع للوحدة العقارية قبل اإن�صائها اأو اكتمال بنائها .

املــادة ) 2 (

ت�صري اأحكام هذه الالئحة على جميــع االأن�صطــة املتعلقــة بالتطويــر العقــاري التــي تقــام 

على االأرا�صي اململوكة للدولة فـي املنطقة ، وعلى جميع الت�صرفات التي تقع على الوحدات 

العقارية املبنية . 

كما ت�صري فـي �صاأنهما اأحكام الئحة تنظيم االنتفاع باالأرا�صي اململوكة للدولة فـي املنطقة 

االقت�صادية اخلا�صة بالدقم امل�صار اإليها ، وذلك فـيما مل يرد ب�صاأنه ن�س خا�س فـي هذه 

الالئحة .

املــادة ) 3 (

طبيعيــني  اأ�صخا�صــا  كانـــوا  �صــواء   - االأخــرى  اجلن�صيــات  من  غريهم  اأو  للعمانيني  يجوز 

اأو اعتباريــني - اكت�صــاب حــق االنتفــاع للوحدات العقارية املبنية فـي م�صروعات التطوير 

العقاري ، وذلك على الوجه املبني فـي هذه الالئحة .
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املــادة ) 4 (

تقيد فـي �صجل التطوير العقاري بالهيئة جميع البيانات واملعلومات املتعلقة مب�صروعات 

التطوير العقاري باملنطقة ، عــلى اأن ي�صتمل القيـــد - ب�صفـــة خا�صـــة - علــى ا�صــم املطور 

الرئي�صـــي واملطـــور الفرعــــي ، والغــــر�س مــن امل�صــروع ، وا�صـــم املنتفــع ، وجميــع الت�صرفـــات 

التي تقع على الوحدة العقارية .

الف�صــل الثانــي

�صوابــط االنتفــاع باالأرا�صــي 

اململوكـة للدولـة فـي املنطقـة الأغـرا�س التطويـر العقـاري

املــادة ) 5 (

يجــب علــى كل من يرغب فـي مزاولة ن�صاط التطوير العــقاري فـــي املنطقــة اأن يح�صـــل 

على ترخي�س بذلك من الهيئة وفقا الأحكام الئحة تنظيم البيئة اال�صتثمارية فـي املنطقة 

االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادرة بالقرار رقم 2015/323 .  

املــادة ) 6 (

يكون انتفاع املطور الرئي�صي باالأرا�صي الكائنة فـي املنطقة املخ�ص�صة مل�صروعات التطوير 

العقاري مبقابل ، ووفقا لل�صوابط االآتية : 

( مائة األف مرت مربع .
2
1 - اأال تقل م�صاحة االأر�س عن )100000م

2 - اأن تكــون االأر�س معـــدة لال�صتخـــدام ال�صكنـــي اأو التجـــاري اأو التجــــاري ال�صــكني 

اأو ال�صياحي .

3 - اأن تكون ن�صبة االأر�س امل�صتغلة فـي البناء وفق الن�صب التي حتددها الهيئة .

4 - اأن يعد املطور الرئي�صي ر�صما بالتخطيط االإجمايل للم�صروع توافق عليه الهيئة .

5 - اأن يقدم املطور الرئي�صي ما ياأتي :

 اأ - برناجما زمنيا لتنفـيذ امل�صروع .

ب - تقريرا مف�صال عن اأغرا�س امل�صروع ، وو�صائل حتقيقه .

ج - منوذج عقد حق االنتفاع املزمع اإبرامه مع املنتفع العتماده من الهيئة .
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د - ما يفـيد متتعه باخلربة ، والكفاءة الفنية ، واملالءة املالية .

هـ - خطة ت�صويق وبيع حق االنتفاع بالوحدة العقارية .

 و - اأي بيانات اأو م�صتندات اأخرى حتددها الهيئة .

املــادة ) 7 (

ال ين�صــاأ حــق االنتفاع باالأرا�صي الكائنة فـي املنطقة املخ�ص�صة مل�صروعات التطوير العقاري 

اإال وفقا التفاقية انتفــاع وتطويــر تبــرم مــع الهيئــة لهــذا الغــر�س ، علــى اأن تت�صمن هذه 

االتفاقية القواعد وال�صروط احلاكمة حلق االنتفاع ، وعلى االأخ�س ما ياأتي : 

اأن تكــون مــدة حــق االنتفاع حتى )50( خم�صني �صنة ميالدية ، ويجوز جتديدها   - 1

مددا مماثلة .

ال يجوز اأن يكون حق االنتفاع حمال الأي تــ�صرف مــن اأي نــوع اإال بعد احل�صـول   - 2

على موافقة كتابية من الهيئة ، واإال كان ذلك الت�صرف باطال .

التزام املطور الرئي�صي با�صتخدام االأر�س املنتفع بها خالل املدة املقررة باتفاقية   - 3

االنتفــاع والتطويــر وفقــا للقواعــد وال�صــروط احلاكمــة �صـــواء املن�صـــو�س عليهـــا 

فـي هذه الالئحة اأو الئحة تنظيم االنتفاع باالأرا�صي اململوكة للدولة فـي املنطقة 

االقت�صادية اخلا�صة بالدقم امل�صار اإليها ، اأو املن�صو�س عليها باالتفاقية .

عدم جواز ا�صتخدام االأر�س املنتفع بها فـي غري الغر�س مو�صوع حق االنتفاع .  - 4

التــزام املطـــــور الرئي�صـــي بتنفـيــــذ مرافـــق البنيـــة االأ�صا�صيـــــة وتو�صـــيل اخلدمــــات   - 5

، وباملتطلبات  امل�صــروع  املقـــدم منـــه لتنفـــيذ  الزمنـي  ، وبالربنامـــج  امل�صـــروع  اإلـــى 

التخطيطية والبيئية التي ت�صعها الهيئة .

املــادة ) 8 (

اأعمال امل�صروع اإىل مطور فرعي مبوجب اتفاق  اأن يعهد ببع�س  يجوز للمطور الرئي�صي 

يربم بينهما ، وذلك بعد احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة .

املــادة ) 9 (

يحظر على املطور االإعالن اأو الرتويج لبيع حق االنتفاع للوحدات العقارية قبــل اإن�صائهــا 

اأو اكتمال بنائها باأي و�صيلة اإعالنية اإال بعد احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة . 
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املــادة ) 10 (

ال يجـــوز تغييــر ال�صكــــل القانوين للمطور اإال بعد االنتهـاء من تنفـيــذ امل�صروع وت�صليمـه ، 

ومـع ذلك يجــــوز التغييــــر مبوافقة الهيئة اإذا كــان يحقـــق م�صلحــة امل�صــروع ، وذلك دون 

اإخالل بحقوق املنتفعني اأو �صمانات اإجناز امل�صروع .

املــادة ) 11 (

ينق�صــي حـق االنتفـاع املقــرر للمطــور الرئي�صــي اإذا وقعــت منــه خمالفــة الأي مــن �صــروط 

اتفاقية االنتفاع والتطوير املربمة معه ، اأو اأحكام هذه الالئحة ، والت�صريعات املعمول بها .

ومع ذلك ، يجوز للهيئة منح مهلــة للمطـــور الرئي�صـــي لت�صحيـــح املخالفـــة ، اأو االنتــهاء 

من امل�صروع بناء على اأ�صباب يبديها ، وتقدرها الهيئة .

 الف�صـــل الثالـــث

قواعـد بيـع حـق االنتفـاع للوحـدات العقاريـة 

املــادة ) 12 (

يجـــوز للمطـــور البيــع علـــى املخطـــط مبوجــب عقد االنتفاع امل�صار اإليه فـي البند )ج/5( 

مــن املـــادة )6( مــن هــذه الالئحــة ، وذلك بعـد احل�صــول على موافقــة كتابيـة مــن الهيئة ، 

ويقع باطال كل عقد يربم قبل احل�صول على هذه املوافقة .

املــادة ) 13 (

اإليه فـي البند )ج/5( من املــادة )6( من هذه الالئحة �صروط  يحدد عقد االنتفاع امل�صار 

واأحكام االنتفاع بالوحدة العقارية ، ومدة االنتفاع ، على اأال يتعار�س هذا العقد مع اأحكام 

هذه الالئحة ، والت�صريعات املعمول بها ، ويجب اأن يت�صمن ما ياأتي :

1 - ا�صم املطور الرئي�صي وعنوانه ، وا�صم املطور الفرعي - اإن وجد - وعنوانه .

2 - البيانات اخلا�صة بامل�صروع الذي يقع به الوحدة العقارية حمل العقد .

3 - م�صاحة الوحدة العقارية ، وو�صفها ب�صكل مف�صل ناف للجهالة .

4 - حق املنتفع فـي ت�صلم الر�صومات الداخلية للوحدة العقارية .

5 - املقابل املايل املتفق عليه ، واأي مبالغ اأخرى يلتزم باأدائها املنتفع .
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املــادة ) 14 (

يلتزم املطور بت�صليم الوحدة العقارية للمنتفع على الطبيعة ، مع ن�صخة من الر�صومات 

للموا�صفات  امل�صروع طبقا  باإنهاء  الهيئة  �صهادة من  بها  ، مرفقا  الوحدة  لهذه  الداخلية 

املرخ�س بها ، اأو املتفق عليها .

املــادة ) 15 (

يجــــب على املطور واملنتفــــع ت�صجيــل جميـع الت�صرفــات التي تقـــع على الوحـــدة العقاريــــة 

لدى الهيئة مبا فـي ذلك تقرير حق انتفاع عليها اأو تاأجريها اأو رهنها . 

املــادة ) 16 (

يحظر تقرير حق انتفاع على الوحدة العقاريـة ملـدة تزيـد علـى مـدة حـق االنتفـاع املقـررة 

لالأر�س املقام عليها اإال مبوافقة كتابية من الهيئة .

الف�صـــل الرابـــع

حقـــوق املنتفــع

املــادة ) 17 (

للمنتفع احلق فـي االنتفاع بالوحدة العقارية بكامل مرافقها ، وباالأجزاء املعدة لال�صتعمال 

امل�صرتك من البناء ، وله الت�صرف فـي هذا احلق ، وا�صتغالله دون امل�صا�س مبلكية الرقبة .

وللمطور الرئي�صي - بعد احل�صول على موافقة كتابية من الهيئة - الت�صــرف فــي حــق 

االنتفاع املقرر له من الهيئة دون امل�صا�س بحق االنتفاع بالوحدات العقارية ، وينتقل حممال 

بحق االنتفاع .

املــادة ) 18 (

يحق للمنتفعني بالوحدات العقارية اإن�صاء واإدارة احتادات ملنتفعي العقارات املبنية ، ويجوز 

تكوين احتاد ي�صم جمموعة عقارات متجاورة ، ويتوىل االحتاد احلفاظ على �صالمة العقار ، 

 ، ، وتوفـري اخلدمـــات املطلوبـــة للعقـــار  ، و�صمان �صيانته  ، وملحقاته  واأجزائه امل�صرتكة 

واالنتفـــــاع االأمثــــل بــــه فـي الغـــــر�س الـــذي اأن�صـــئ من اأجلـــه ، ولـه فـي �صبــيـــل ذلك التعاقــد 

مـع ال�صركات املتخ�ص�صة فـي اأعمال �صيانة املباين امل�صجلة لدى الهيئة .

وذلك طبقا ملـا يحدده املجل�س من �صروط و�صوابط واإجراءات فـي هذا ال�صاأن .



اجلريدة الر�سمية العدد )1208(

املــادة ) 19 (

 ،  95/16 رقم  ال�صلطانـــي  باملر�صـــوم  ال�صــادر  االأجانب  اإقامة  قانون  باأحكام  االإخالل  دون 

والئحته التنفـيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 96/63 ، يجوز منح االإقامة وفق ال�صروط 

واالإجراءات املعمول بها لدى �صرطة عمان ال�صلطانية للفئات االآتية :

1 - املنتفع غري العماين واأقاربه من الدرجة االأوىل بالن�صبة لالأ�صخا�س الطبيعيني .

2 - �صخ�صني طبيعيني دون اأقارب ميثالن قانونا ال�صخ�س االعتباري املنتفع .

3 - املمثل القانوين للمطور الرئي�صي واأقاربه من الدرجة االأوىل . 

الف�صـــل اخلامــ�س

اأحكــام ختاميــة

املــادة ) 20 (

 ، بـــاأي عقوبـــة مقـــررة وفقــا للقوانــني والنظـم واللوائــح املعمـول بهـا  مـــع عــدم االإخـــالل 

يجوز للهيئة فر�س غرامة اإدارية تقدر بح�صب ج�صامة املخالفة على اأال تتجاوز )50000( 

خم�صـــــني األـــف ريـــــال عمانــــي للمطـــــور ، و)5000( خم�صـــــة اآالف ريــــال عمانــــي للمنتفع ، 

وذلك فـي حالة خمالفة اأحكام هذه الالئحة اأو �صروط الرتخي�س ال�صادر للمطور الرئي�صي .

املــادة ) 21 (

للهيئة - فـي اأي وقـت - احلـق فـي ا�صتيفاء ما تراه الزما من م�صتندات اأو بيانات اأو معلومات ، 

واإجراء املعاينات للتحقق من التزام املنتفع واملطور باأحكام هذه الالئحة واتفاقيات االنتفاع 

والتطوير . 

املــادة ) 22 (

ي�صــــدر الرئيـــ�س بعد موافقة وزارة املاليـــة الر�صــوم التي ت�صتحـق للهيئــة مقابــل اخلدمـــات 

التي توؤديها تطبيقا الأحكام هذه الالئحة . 


