
مر�سوم ال�سلطاين رقم 86/78

1
باإ�سدار قانون تنظيم اأعمال الو�ساطة يف املجاالت العقارية

نحن قابو�س بن �سعيد              �سلطان عمان

بعد الطالع على املر�صوم ال�صلطاين رقم 75/26 باإ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة وتعديالته.

وعلى قانون ال�صجل التجاري رقم 74/3 وتعديالته.

وعلى قانون ال�صركات التجارية رقم 74/4.

وعلى املر�صوم ال�صلطاين رقم 74/4 باإ�صدار قانون احلرف الأجنبية وا�صتثمار الراأ�صمال الأجنبي وتعديالته.

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

ر�صمنا مبا هو اآت

املادة )1(: يعمل باأحكام القانون املرافق يف تنظيم اأعمال الو�صاطة يف املجالت العقارية.

املادة )2(: ين�صر هذا املر�صوم يف اجلريدة الر�صمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�صره.

�سدر يف: 13 �ســـــفر �سنة 1407هـ

املوافــق: 18 اأكتوبــــر �سنة 1986م

قابو�س بن �صعيد

�صــلطان عمـان

1 مت اضافة التعديالت الصادرة باملرسوم السلطاني رقم )2010/91( في نص املرسوم السلطاني رقم )86/78(.
- 1 -



قانون تنظيم اأعمال الو�ساطة يف املجاالت العقارية

ت�صرف  �أي  �أو  �يجار  �أو  بيع  �لو�صاطة يف  �أعمال  من  �أي عمل  �ملر�صوم  هذ�  تطبيق  بالو�صاطة يف  يق�صد  مادة )1(: 

�آخر يف �لأمالك �لعقارية على �ختالف �أنو�عها مقابل �أجر. وكما يق�صد بالو�صيط كل �صخ�ص طبيعي �أو 

معنوي يز�ول �أعمال �لو�صاطة يف �ملجالت �لعقارية ومرخ�ص له بذلك من وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة طبقًا 

لالأو�صاع و�ل�صروط �ملو�صحة يف هذ� �ملر�صوم. وقد يكون �لو�صيط مفو�صًا من قبل �حد طريف �ل�صفقة �أو كليهما.

مادة )2(: ل يجوز لغري �حلا�صلني على ترخي�ص خا�ص يف ذلك من وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة مز�ولة مهنة �لو�صاطة 

يف �ملجالت �لعقارية. وعلى جميع �لأفر�د و�ل�صركات �لتي تز�ول مهنة �لو�صاطة �لعقارية وقت �صدور هذ� 

.
2

�ملر�صوم توفيق �أو�صاعهم وفقا لأحكامه خالل خالل �صنتني من تاريخ �لعمل به

مادة )3(: ي�صرتط فيمن يرخ�ص له يف مز�ولة مهنة �لو�صاطة يف �ملجالت �لعقارية ما ياأتي:

اأول: بالن�صبة لل�صخ�س الطبيعي:

              �أ. �أن يكون عماين �جلن�صية �أو من مو�طني دول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �إقامتهما �لعادية يف عمان.

.
3

              ب.�أل يقل عمره عن ) 21 ( �صنة ميالدية

�أن يكون مقيد� يف �ل�صجل �لتجاري وع�صوً� يف غرفة جتارة و�صناعة عمان.   ج . 

�ل يكون قد �صدر �صده حكم يف جرمية خملة بال�صرف �أو �لمانة �و ��صهر �فال�صه. ما مل يكن قد رد �ليه    د . 

�عتباره.

�أن يكون له مقر �أو مكتب خا�ص منا�صب با�صمه يف �ل�صلطنة.   ه . 

ثانيا: بالن�صبة لل�صخ�س املعنوي:

             �أ . �أن تكون موؤ�ص�صة �أو �صركة عمانية مرخ�صا لها مز�ولة �أعمال �لو�صاطة يف �ملجالت �لعقارية ول تقل ن�صبة 

�لعاملني لديها مبهنة �لو�صاطة عن ) 80% ( من �لعمانيني ويحملون على �لأقل موؤهل دبلوم �لتعليم �لعام �أو ما 

.
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يعادله

�أن يكون مقيد� يف �ل�صجل �لتجاري وع�صو� يف غرفة جتارة و�صناعة عمان.   ب . 

�أن يكون له مقر �أو مكتب خا�ص منا�صب با�صمه يف �ل�صلطنة.   ج . 

مادة )3( مكرر�: ي�صرتط فيمن يعمل يف جمال �لو�صاطة �لعقارية �جتياز دورة تدريبية متخ�ص�صة يف �ملجال �لعقاري 

5

قبل �لرتخي�ص له مبمار�صة �ملهنة، على �أن تتوىل وز�رة �لقوى �لعاملة و�صع �صو�بط و�آليات �جتياز تلك �لدورة.

مادة )4(: يقدم طلب �لرتخي�ص �ىل وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة على �لنموذج �ملعد لذلك م�صفوعًا بامل�صتند�ت �ملوؤيدة 

له. وعلى �لوز�رة �ن تبت يف �لطلب خالل مدة �ق�صاها 20 يوما من تاريخ تقدميه. ويجوز للوز�رة رف�ص 

�لطلب مع بيان �أ�صباب �لرف�ص و�خطار مقدم �لطلب بها.

�ملجالت  �لو�صاطة يف  لهم يف مز�ولة مهنة  �ملرخ�ص  لقيد  و�ل�صناعة �صجل خا�ص  �لتجارة  وز�رة  يعد يف  مادة )5(: 

2صدر املرسوم السلطاني رقم )2010/91( في 16 يوليو 2010م
3 مت تعديل الفقرة )أ( و )ب( باملرسوم السلطاني رقم )2010/91(

4 مت تعديل الفقرة )أ(  باملرسوم السلطاني رقم )2010/91( 
5  مت اضافة املادة باملرسوم السلطاني رقم )2010/91( 
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�لعقارية ي�صدر بتنظيمه وحتديد بياناته قر�ر من �لوزير.

مادة )5( مكرر�: على �ملرخ�ص لهم يف مز�ولة مهنة �لو�صاطة يف �ملجالت �لعقارية مو�فاة وز�رة �لإ�صكان بالرتخي�ص 

.
6

�ل�صادر لهم ورقم �لقيد لت�صجيلهما لديها

مادة )6(: يلتزم �لو�صيط مبا يلي:

�أ . م�صك �صجالت عن جميع �ملعامالت و�ل�صفقات �لتي يتو�صط فيها ونتيجتها و�ل�صعار �لتي متت بها و�لحتفاظ 

بال�صجالت �ملنتهية ون�صخ مما يوجد لديه من وثائق وعقود خا�صة بتلك �ملعامالت معتمدة منه ملدة خم�ص 

�صنو�ت على �لقل من تاريخ قيد �أخر معاملة يف �ل�صجالت �مل�صار �ليها.وي�صدر بتنظيم �ل�صجالت قر�ر من 

وزير �لتجارة و�ل�صناعة.

 ب . تقدمي �ل�صجالت ون�صخ �لوثائق و�لعقود �لتي يحتفظ بها �ىل من يطلبها لالطالع عليها من �جلهات �حلكومية 

�ملخت�صة.

( يف جميع �ملكاتبات و�لأور�ق �لتي  �لإعالن عن ��صمه ورقم قيده يف �ل�صجل �خلا�ص �مل�صار �ليه يف �ملادة )5 ج . 

ت�صدر عنه.

�بالغ ق�صم �ملهن و�حلرف بد�ئرة �صئون �ل�صركات عن كل تغيري يف عنو�ن مكتبه �أو مقر عمله خالل 15 د .  يوما 

من تاريخ �لتغيري.

مادة )7( : ل يجوز للو�صيط �أن ي�صرتي �أو ي�صتاأجر لنف�صه �أو لزوجه �أو لأولده �لق�صر �لعقار�ت بغر�ص �ملتاجرة فيها 

وحتقيق �أرباح من �إعادة بيعها �أو تاأجريها. وتتحقق خمالفة هذ� �حلظر �ذ� بيع �لعقار �مل�صرتي �أو �أعيد 

تاأجريه قبل مرور �صنتني على تاريخ �ل�صر�ء �أو �ل�صتئجار.

مادة )8( : ل ي�صتحق �لو�صيط �جره �ل �ذ� مت �بر�م �لعقد �لذي تو�صط فيه مهما كانت �جلهود �لتي بذلها يف تلك 

�لو�صاطة. فاذ� كان �بر�م �لعقد معلقا على �صرط فال ي�صتحق �لجر �ل �ذ� حتقق �ل�صرط.

�لعقار  ومو��صفات  �ملتعاقدة  �لأطر�ف  �أ�صماء  فيه  وتو�صح  مكتوبا،  �لو�صاطة  عقد  يكون  �أن  يجب  مكرر�:   )8( مادة 

.
7

و�صروط �لو�صاطة و�أجرة �لو�صيط و�أية بيانات �أخرى

مادة )9( : ل يكون �لو�صيط م�صئول عن تنفيذ �لعقد بعد �بر�مه �أو عن وفاء كل من طرفيه بالتز�مه. و�ذ� ف�صخ �لعقد 

ل�صبب غري ر�جع �ىل �لو�صيط جاز له �ملطالبة باأجره �أو �لحتفاظ به �ن كان قد ت�صلمه.

�لتزم كل منهما  �لعقد  �لذي يفو�صه، فاإذ� كان مفو�صا من طريف  �أجره من �لطرف  �لو�صيط  مادة )10(: يتقا�صى 

كان  �إذ�  �لعقد  قيمة  من   )%3( بن�صبة  �لأجر  يحدد  �لتفاق  عدم  حالة  ويف  عليه،  �ملتفق  �لأجر  بن�صف 

�لت�صرف بنقل �مللكية �أو �أي حق من �حلقوق �لعينية �أو )5%( من �أجرة �لعقار خالل عام �أو �ملدة �لإجمالية 

لعقد �لإيجار �أيهما �أقل �أذ� كان �لت�صرف �إيجار�.

مادة )11(: ل يحق للو�صيط �ملطالبة با�صرتد�د ما تكبده من م�صروفات يف �لقيام بو�صاطته عالوة على �لأجر �ل �ذ� 

�تفق على ذلك �صر�حة مع من فو�صه. ويف هذه �حلالة يحق له �ملطالبة با�صرتد�د �مل�صروفات ولو مل يتم 

6 مت اضافة املادة باملرسوم السلطاني رقم )2010/91( 
7 مت اضافة املادة باملرسوم السلطاني رقم )2010/91( 
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�بر�م �لعقد ما مل يكن عدم �بر�م �ل�صفقة ر�جعا �ىل خطاأ �لو�صيط �أو �هماله.

مادة )12(: تتقادم بخم�ص �صنو�ت حقوق �لو�صيط �مل�صتحقة له عما �د�ه من �عمال و�صاطته وما تكبده يف �صبيلها من 

م�صروفات. ويبد�أ �صريان �لتقادم من �ليوم �لذي ت�صبح فيه هذه �حلقوق و�جبة �لد�ء.

مادة )13(: على �لو�صيط ولو مل يكن مفو�صا �ل من �أحد طريف �ل�صفقة �أن يكون �أمينًا يف عر�ص ظروفها وكافة ما 

يح�صل عليه من بيانات عنها على �لطرفني، ويكون م�صئول �مامهما عن كل غ�ص �أو خطاأ �أو �همال ي�صدر 

منه �ثناء و�صاطته.

مادة )14(: يكون �لو�صيط م�صئول عن حفظ ما يت�صلمه من م�صتند�ت �أو �أور�ق �أو �أ�صياء متعلقة بال�صفقة �لتي يتو�صط 

يف �بر�مها وتعوي�ص �صاحبها عن �أي �صرر ينجم عن هالكها �أو فقدها، ما مل يكن ذلك ر�جعا �ىل �صبب 

خارج عن �ر�دته ورغم �تخاذه كافة �لحتياطات �لالزمة حلمايتها.

مادة )15(: على �لو�صيط �أن يجدد قيده يف �ل�صجل �خلا�ص �مل�صار �ليه يف �ملادة )5( كل خم�ص �صنو�ت وذلك خالل 

�لثالثة ��صهر �لتالية لنتهاء �لقيد �ل�صابق على �لكرث و�ل �عترب تاركا ملهنته ويجوز للوز�رة �صطب قيده مع 

�لن�صر عن ذلك يف جريدتني يوميتني حمليتني على �لقل.

مادة )16(: �ذ� رغب �لو�صيط يف �لتوقف عن مز�ولة مهنة �لو�صاطة يف �ملجالت �لعقارية تعني �خطار �أمانة �ل�صجل 

�لتجاري ود�ئرة �صجل �مل�صتغلني يف جمال �لو�صاطة �لعقارية بذلك خالل �صهر و�حد من �لتاريخ �ملحدد 

للتوقف. وعلى كل من �جلهتني �لتاأ�صري بذلك يف �صجالتها مع �لن�صر عنه يف جريدتني يوميتني حمليتني 

على �لقل.

مادة )17(: لوكيل وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة بناء على حتقيق جتريه �لد�ئرة �ملخت�صة، �ن ياأمر ب�صحب �لرتخي�ص �مل�صار 

�ليه يف �ملادة )2( و�صطب قيد �لو�صيط يف �ل�صجل �خلا�ص �مل�صار �ليه يف �ملادة )5( �ذ� ثبت �ن ذلك قد مت 

على �أ�صا�ص خاطيء �أو ��صتنادً� �ىل بيانات غري �صحيحة.

مادة )18(: للو�صيط �أن يتظلم من �لقر�ر�ت �ل�صادرة برف�ص طلب �لرتخي�ص له يف مز�ولة مهنة �لو�صاطة �لعقارية �و 

�صحبه �أو رف�ص �لقيد يف �ل�صجل �خلا�ص بهم �أو جتديده �ىل وزير �لتجارة و�ل�صناعة خالل موعد �أق�صاه 

وين�صر منطوقه يف جريدتني  نهائيا  �لتظلم  �لوزير يف  قر�ر  ويكون  بالقر�ر.  �خطاره  تاريخ  يوما من   30

يوميتني حمليتني على �لأقل.

مادة )19(: مع عدم �لإخالل باأية عقوبة �أ�صد ين�ص عليها قانون �آخر، يعاقب بال�صجن مدة ل تزيد على �صتة �أ�صهر وبغر�مة ل تزيد على 

)3000( ثالثة �آلف ريال عماين �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني، كل من يز�ول مهنة �لو�صاطة مبقابل يف �ملجالت �لعقارية 

دون �أن يكون مرخ�صا له يف ذلك، كما يعاقب بغر�مة ل تزيد على )1000( �ألف ريال عماين كل من يرتكب خمالفة �أخرى 

لأحكام هذ� �لقانون من �مل�صتغلني بالو�صاطة يف �ملجالت �لعقارية �ملرخ�ص لهم يف ذلك.

ويف حالة تكر�ر �ملخالفة للمرة �لأوىل يجوز بالإ�صافة �إىل �لغر�مة وقف �ملخالف عن مز�ولة �ملهنة ملدة ل تزيد على �صتة   

�أ�صهر فاإذ� تكررت �ملخالفة بعد ذلك جاز �حلكم عليه بحرمانه من مز�ولة �ملهنة نهائيا و�صحب �لرتخي�ص �ملمنوح له 

و�صطب قيده من �ل�صجل �خلا�ص بالو�صاطة يف �ملجالت �لعقارية.

مادة )20(: يف حالة �ل�صركات توقع �لعقوبات �ملادية �مل�صار �ليها يف �ملادة �ل�صابقة على �ملديرين �مل�صئولني وفقا لعقود 

تاأ�صي�صها ونظمها �ل�صا�صية.
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