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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

قانون نزع امللكية للمنفعة العامة
الباب الأول
نزع ملكية العقارات
املـــادة ( ) 1
ال يجوز نزع ملكية العقارات والأرا�ضي اململوكة للمواطنني �إال للمنفعة العامة ولقاء
تعوي�ض عادل طبقا لأحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 2
يكون تقرير املنفعة العامة مبر�سوم �سلطاين مرفقا به :
 - 1مذكرة ببيان امل�شروع املطلوب اعتباره من �أعمال املنفعة العامة .
 - 2ر�سم بالتخطيط الإجمايل للم�شروع .
املـــادة ( ) 3
ين�شر املر�سوم ال�سلطاين املقرر للمنفعة العامة مع �صورة من املذكرة امل�شار �إليها فـي املادة
ال�سابقة فـي اجلريدة الر�سمية ويل�صق فـي املحل املعد للإعالنات بالوالية �أو املحافظة
بح�سب الأحوال وفـي مقر ال�شرطة وفـي املحكمة ال�شرعية الكائن فـي دائرتها العقار .
املـــادة ( ) 4
على الوزارة طالبة نزع امللكية �أن تتقدم لل�سلطة الإدارية املخت�صة ببيان واف عن امل�شروع
املطلوب نزع امللكية من �أجله والغر�ض منه مع اخلرائط امل�ساحية للعقارات والأرا�ضي
املطلــوب اال�ستي ــالء عليهــا وحدوده ــا  .علــى �أن يراع ــى �إخط ــار ال ــوزارات الأخــرى املعني ــة
مبو�ضوع الطلب  ،وال يعترب امل�شروع نهائيا �إال بعد اعتماده من ال�سلطة الإدارية املخت�صة .
وعلى ال�سلطة الإدارية املخت�صة اتخاذ �إجراءات ا�ست�صدار املر�سوم املقرر للمنفعة العامة
بالطريق القانوين .
املـــادة ( ) 5
مبجرد �صدور املر�سوم ال�سلطاين بتقرير املنفعة العامة للم�شروع ون�شره طبقا للمادة
الثالثة من هذا القانون  ،يكون ملندوبي الوزارة طالبة نزع امللكية مع مندوبي ديوان
البالط ال�سلطاين �أو وزارة �ش�ؤون البلديات الإقليمية بح�سب موقع العقار  ،احلق فـي
دخول العقارات والأرا�ضي التي تقرر لزومها لأعمال املنفعة العامة بح�سب التخطيط
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الإجمايل للم�شروع لإجراء العمليات الفنية وامل�ساحية وو�ضع عالمات التحديد واحل�صول
على البيانات الالزمة ب�ش�أن العقار .
على �أنه بالن�سبة للعقارات املبنية واملن�ش�آت يتعني �إخطار ذوي ال�ش�أن قبل دخولها بخطاب
مو�صى عليه من ن�سختيــن  ،واحل�صــول على �إحــدى الن�سختيــن مبا يفيد علمهم بالإخطار ،
�أو بالطريق الإداري بوا�سطة نواب املحافظ فـي العا�صمة �أو الوالة خارج العا�صمة وذلك �إذا
تعذر معرفة العنوان الربيدي .
املـــادة ( ) 6
يخت�ص بح�صر العقارات والأرا�ضي واملن�ش�آت التي �شملها التخطيط الإجمايل للم�شروع
وبتثمينها وتقدير التعوي�ض امل�ستحق لذوي ال�ش�أن جلنة ت�شكل بقرار من رئي�س ديوان
البالط ال�سلطاين بالن�سبة ملنطقة العا�صمة وبقرار من وزير �ش�ؤون البلديات الإقليمية
بالن�سبة خلارج منطقة العا�صمة  ،وذلك على النحو التايل :
�أ  -فـي منطقة العا�صمة :
رئي�سا .
 رئي�س بلدية العا�صمةع�ضوا .
 مندوب فني عن وزارة املوا�صالتع�ضوا .
 مندوب فني عن وزارة الإ�سكانع�ضوا .
 مندوب عن وزارة املالية واالقت�صادع�ضوا .
 مندوب عن وزارة التجارة وال�صناعةع�ضوا .
 مندوب عن وزارة الرتاث القومي والثقافةع�ضوا .
 مندوب عن وزارة الداخليةع�ضوا .
 مندوب عن حمافظة العا�صمةع�ضوا .
 �أحد �أعيان املنطقة التي بها العقار  ،ير�شحه حمافظ العا�صمةع�ضوا .
 مندوب عن غرفة جتارة و�صناعة عمانب  -خارج منطقة العا�صمة :
رئي�سا .
 وكيل وزارة �ش�ؤون البلديات الإقليميةع�ضوا .
 مندوب فني عن وزارة املوا�صالتع�ضوا .
 مندوب فني عن وزارة �ش�ؤون البلديات الإقليميةع�ضوا .
 مندوب فني عن وزارة الإ�سكانع�ضوا .
 مندوب عن وزارة املالية واالقت�صادع�ضوا .
 مندوب عن وزارة التجارة وال�صناعة-3-

ع�ضوا .
 مندوب عن وزارة الرتاث القومي والثقافةع�ضوا .
 الوايل �أو من ميثله فـي موقع العقار مندوبا عن وزارة الداخليةع�ضوا .
 �أحد �أعيان املنطقة ير�شحه الوايلع�ضوا .
 مندوب عن غرفة جتارة و�صناعة عمانج  -يجوز لوزير �ش�ؤون البلديات الإقليمية ت�شكيل جلان فرعية فـي بع�ض مناطق
ال�سلطنة ح�سبما يقت�ضيه ال�صالح العام .
وللجنة املخت�صة �أن ت�ستعني فـي ح�صر وتثمني العقارات والأرا�ضي واملن�ش�آت
بخرباء تثمني وتلتزم فـي �أعمالها ب�أ�س�س التثمني التي تقررها اللجنة العليا
لتخطيط املدن وفقا للمر�سوم ال�سلطاين رقم ( ) 85/27امل�شار �إليه .
وي�سبق عملية احل�صر املذكورة �إعالن باملوعد الذي تعينه اللجنة للقيام بها
يل�صق فـي املحل املعد للإعالنات باملحافظة �أو الوالية بح�سب الأحوال وفـي
مقر املحكمة ال�شرعية ومقر ال�شرطة كما يخطر �أ�صحاب ال�ش�أن باملوعد املذكور
بخطاب مو�صى عليه �أو بالطريق الإداري �إذا تعذر معرفة العنوان الربيدي وعلى
جميع املالك و�أ�صحاب احلقوق احل�ضور �أمام اللجنة املذكورة فـي موقع امل�شروع
للإر�شاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم .
ويوقع ك�شوف احل�صر �أع�ضاء اللجنة املذكورة وجميع احلا�ضرين �إقرارا منهم
ب�صحة البيانات الواردة بها  ،و�إذا امتنع �أحد ذوي ال�ش�أن عن التوقيع �أثبت ذلك فـي
املح�ضر مع بيان �أ�سباب امتناعه .
املـــادة ( ) 7
تعد وزارة �ش�ؤون البلديات الإقليمية �أو بلدية العا�صمة بح�سب موقع العقار مع الوزارة
طالبة نزع امللكية ك�شوفا من واقع عملية احل�صر �سالفة الذكر تبني فيها العقارات واملن�ش�آت
التي مت ح�صرها وم�ساحتها ومواقعها و�أ�سماء مالكها و�أ�صحاب احلقوق فيها وحمال
�إقامتهم والتعوي�ضات التي تقدر لهم  ،وتعر�ض هذه الك�شوف ومعها خرائط تبني مواقع
هذه املمتلكات فـي املقر الرئي�سي للوزارة طالبة نزع امللكية وفـي املكتب التابع لها بالوالية
�أو املحافظة وفـي مقر ال�شرطة ومقر املحكمة ال�شرعية باملحافظة �أو الوالية ويخطر
املالك و�أ�صحاب ال�ش�أن بهذا العر�ض بخطاب مو�صى عليه .
وي�سبق هذا العر�ض �إعالن فـي اجلريدة الر�سمية وفـي جريدة وا�سعة االنت�شار ي�شمل بيان
امل�شروع واملواعيد املحددة لعر�ض الك�شوف واخلرائط فـي الأمكنة املذكورة  .ويخطر فـي
نف�س الوقت املالك وامل�ست�أجرون بالإخالء  ،على �أن يتم الإخالء فـي مدة �أق�صاها �ستة
�شهور من تاريخ �إيداع مبلغ التعوي�ض وفقا للمادة ( )12من القانون .
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املـــادة ( ) 8
لذوي ال�ش�أن من املالك و�أ�صحاب احلقوق خالل  30يوما من تاريخ انتهاء مدة عر�ض
الك�شوف املن�صو�ص عليها فـي املادة ال�سابقة  ،االعرتا�ض على البيانات الواردة بها �أمام
اللجنة امل�شار �إليها فـي املادة ال�ساد�سة وتقدم االعرتا�ضات �إىل مقر بلدية العا�صمة �أو وزارة
�ش�ؤون البلديات الإقليمية �أو �إىل املكتب التابع لها بالوالية �أو املحافظة بح�سـب موقع العقـار .
و�إذا كان االعرتا�ض متعلقا بحق على العني الواردة فـي الك�شوف امل�شار �إليها وجب �أن يرفق
به كافة امل�ستندات امل�ؤيدة له و�إال اعترب االعرتا�ض ك�أن مل يكن  .وللجهة التي تقدم �إليها
االعرتا�ضات � -أن ر�أت لذلك وجها � -أن تطلب من ذوي ال�ش�أن من املالك و�أ�صحاب احلقوق
م�ستندات مكملة �أخـرى  .على �أن تبني لهم امل�ستندات كتابة ودفعة واحدة وحتدد لهم
ميعادا منا�سبا لتقدميها .
وي�شرتط لقبول االعرتا�ض �أن يكون مبنيا على وجود خط�أ فـي تقدير التعوي�ض �أو فـي
حتديد مالك العقار �أو �أحد �أ�صحاب احلقوق فيه و�أن ي�شتمل على العنوان الذي يعلن فيه
املعرت�ض .
املـــادة ( ) 9
تعترب البيانات اخلا�صة بالعقارات واحلقوق املدرجة فـي الك�شوف نهائية �إذا مل تقدم عنها
اعرتا�ضات خالل املدة املن�صو�ص عليها فـي املادة ال�سابقة وال جتوز املنازعة فيها �أو االدعاء
فـي �ش�أنها ب�أي حق ويكون �أداء املبالغ املدرجة فـي الك�شوف �إىل الأ�شخا�ص املقيدة �أ�سما�ؤهم
فيها مربئا لذمة الوزارة نازعة امللكية فـي مواجهة الكافة .
املـــادة ( ) 10
�إذا قررت اللجنة امل�شار �إليها عدم قبول نظر االعرتا�ض �أ�صال ملخالفته لأحكام القانون
اعترب قرارها املطعون فيه نهائيا � .أما �إذا قبلت اللجنة نظر االعرتا�ض ف�أنه يتعني عليها
حتديد جل�سة لنظره والف�صل فيه خالل مدة �أق�صاها �شهران من تاريخ تقدميه .
ويجوز التظلم من قرار اللجنة �إىل رئي�س ديوان البالط ال�سلطاين �أو وزير �ش�ؤون البلديات
الإقليمية ح�سب الأحوال وذلك خالل �شهرين من تاريخ �صدور القرار .
وللمرفوع �إليه التظلم �أن ي�ستعني فـي نظره مبن يرى اال�ستعانة به و�أن ي�أمر ب�إجراء ما
يراه الزما للو�صول �إىل احلقيقة فيه  .ويكون قراره بالف�صل فـي التظلم نهائيا واجب
التنفيذ .
املـــادة ( ) 11
املعار�ضات فـي التعوي�ض ال حتول دون ح�صول ذوي ال�ش�أن على املبالغ املقدرة مبعرفة
اللجنة امل�شار �إليها  ،و�إذا تعذر الدفع لأي �سبب كان ظلت املبالغ مودعة ب�أمانات الوزارة
نازعة امللكية مع �إخطار ذوي ال�ش�أن بذلك بكتاب مو�صى عليه .
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املـــادة ( ) 12
على الوزارة نازعة امللكية  -فـي جميع الأحوال � -إيداع مبلغ التعوي�ض املقدر بوا�سطة
اللجنة امل�شار �إليها حل�ساب املالك و�أ�صحاب احلقوق لدى ديوان البالط ال�سلطاين �أو وزارة
�ش�ؤون البلديات الإقليمية بح�سب موقع العقار  -وذلك قبل اال�ستيالء على العقار .
وال يجوز �إزالة املن�ش�آت �أو املباين ذات القيمة �أو الآثار الظاهرة القدمية �إال بعد انتهاء
الإجراءات اخلا�صة بتقدير قيمة التعوي�ضات امل�ستحقة تقديرا نهائيا .
الباب الثاين
اال�ستيالء امل�ؤقت على العقار
املـــادة ( ) 13
فيما عدا الأحوال الطارئة وامل�ستعجلة التي تقت�ضي اال�ستيالء امل�ؤقت على العقارات
والالزمة لإجراء الرتميم والوقاية وغريها يكون اال�ستيالء امل�ؤقت على العقارات التي
تقرر لزومها للمنفعة العامة مبر�سوم �سلطاين .
املـــادة ( ) 14
يجوز للوزير املخت�ص فـي الأحوال الطارئة وامل�ستعجلة كحاالت الغرق �أو الإع�صار �أو تف�ش
الأوبئة وغريها من احلاالت الطارئة الأخرى �إ�صدار قرار باال�ستيالء امل�ؤقت على عقار
لغر�ض املنفعة العامة  .وفـي هذه احلالة يتعني على الوزارة املعنية تعوي�ض �صاحب ال�ش�أن
عن مدة حرمانه من االنتفاع من تاريخ اال�ستيالء على العقار �إىل حني رده بعد زوال
�سبب اال�ستيالء �أو ا�ست�صدار قرار بنزع ملكيته نهائيا  .على �أنه ال يجوز �أن تزيد مدة
اال�ستيالء امل�ؤقت دون موافقة �صاحب ال�ش�أن على ثالث �سنوات من تاريخ اال�ستيالء على
العقار ويجب �إعادته فـي نهايتها باحلالة التي كان عليها وقت اال�ستيالء مع تعوي�ض كل
تلف �أو نق�ص فـي قيمته  .وت�سري على اال�ستيالء امل�ؤقت باقي �أحكام القانون فـي �ش�أن نزع
امللكية وتقدير التعوي�ض امل�ستحق و�إعالن ذوي ال�ش�أن بكافة �إجراءات اال�ستيالء .
الباب الثالث
�أحكام عامة
املـــادة ( ) 15
يحظر على املالك و�أ�صحاب احلقوق �إجراء �أية �إ�ضافات �أو تعديالت على العقار املنزوع من
تاريخ ن�شر املر�سوم املقرر للمنفعة العامة  .وفـي حالة املخالفة ال يعتد بالإ�ضافة �أو التعديل
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فـي تقدير التعوي�ض امل�ستحق  .كما يجوز �إلزام املخالف بالإزالة و�إعادة العقار �إىل �أ�صله
ومب�صاريفها  .وفـي جميع الأحوال تكون العربة فـي تقدير التعوي�ض بقيمة العقار فـي
تاريخ ن�شر املر�سوم امل�شار �إليه .
املـــادة ( ) 16
العقارات الالزم نزع ملكية جزء منها ت�شرتى ب�أكملها �إذا كان اجلزء الباقي منها يتعذر
االنتفاع به  ،ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه �صاحب ال�ش�أن خالل املدة املن�صو�ص
عليها فـي املادة (  ) 8من هذا القانون و�إال �سقط حقه فـي ذلك ويتبع فـي �ش�أن هذا اجلزء
الباقي جميع الإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون دون حاجة ال�ست�صدار املر�سوم
ال�سلطاين املن�صو�ص عليه فـي املادة ( . )2
املـــادة ( ) 17
دعاوى الف�سخ ودعاوى اال�ستحقاق و�سائر الدعاوى واملنازعات العينية الأخرى ال توقف
�إجراءات نزع امللكية وال متنع نتائجها وينتقل حق الطالبني �إىل التعوي�ض .
املـــادة ( ) 18
تنتقل ملكية العقارات املنزوعة والتي مل تقدم فـي �ش�أنها اعرتا�ضات �إىل الدولة مبقت�ضى
�صك يوقعه املالك  ،وفـي حالة املعار�ضة �أو االمتناع عن توقيع ال�صك يقوم قرار اجلهة
الإدارية املخت�صة مقام ال�صك الناقل للملكية .
املـــادة ( ) 19
�إذا انق�ضى على ن�شر املر�سوم املقرر للمنفعة العامة �سنتان دون �أن تتخذ ال�سلطة الإدارية
املخت�صة �إجراءات نزع امللكية املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون �سقط مفعول هذا املر�سوم
بالن�سبة للعقارات التي مل تتخذ فـي �ش�أنها �إجراءات نزع امللكية .
املـــادة ( ) 20
فـي تطبيق هذا القانون يق�صد بال�سلطة الإدارية املخت�صة وزير �ش�ؤون الأرا�ضي والبلديات .
املـــادة ( ) 21
يعاقب كل من ميتنع عن تنفيذ قرارات نزع امللكية �أو قرارات اال�ستيالء امل�ؤقت على العقارات
�أو يت�سبب فـي تعطيل تنفيذها على خالف �أحكام القانون باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة
�أ�شهر وبغرامة ال تقل عن �ألف ريال عماين �أو ب�إحدى العقوبتني .
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