مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 80/5
ب�إ�صدار قانون الأرا�ضي لعام 1980
�سلطان عمان

نحن قابو�س بن �سعيد

بعد االطالع على املر�سوم ال�سلطاين رقم  75/26ب�إ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة
وتعديالته ،
وعلى قانون توزيع الأرا�ضي اخل�صبة رقم ، 72/4
وعلى قانون تنظيم الأرا�ضي رقم ، 72/6
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة رقم ، 78/64
وعلى القانون رقم  74/1فـي �إن�شاء وتنظيم بلدية العا�صمة وتعديالته بالقانون رقم ، 75/4
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  77/18ب�إ�ضافة اخت�صا�ص �ضبط و�إدارة �أمالك الدولة اخلا�صة
من عقار ومنقول  ،ورعايتها واحلفاظ عليها �إىل وزارة املالية .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
الباب الأول
�سريان القانون
املـــادة ( ) 1
ي�ستفيد ب�أحكام هذا القانون الأفراد املتمتعون باجلن�سية العمانية وحدهم وال ي�ستفيد
بها الأجانب �أو ال�شركات حتى العمانية منها �إال من ا�ستثنى منها مبر�سوم �سلطاين خا�ص
وطبقا لأحكامه � ،أو مبوافقة من جاللة ال�سلطان بناء على تو�صية من جمل�س الوزراء .
املـــادة ( ) 2
ال تخل �أحكام هذا القانون باخت�صا�صات البلديات �أو الوزارات �أو وحدات احلكم املحلي الأخرى
املقررة لهم قانونا .
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املـــادة ( ) 3
يلغى كل ما يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون من قوانني �صدرت فـي �ش�أن تنظيم
وتوزيع �أرا�ضي الدولة وخا�صة فـي القانونني رقم  72/4و  72/6امل�شار �إليهما .
املـــادة ( ) 4
يق�صد بالوزارة �أو الوزير فـي هذا القانون وزارة �ش�ؤون الأرا�ضي والبلديات ووزيرها �أو من
ينوب عنه قانونا .
الباب الثاين
�أمالك الدولة
املـــادة ( ) 5
جميع �أرا�ضي ال�سلطنة مملوكة للدولة فيما عدا الأرا�ضي امل�ستثناة بن�ص خا�ص فـي هذا
القانون .
املـــادة ( ) 6
تتكون �أمالك الدولة �أر�ضا وبناء من " �أمالك الدولة العامة" و " �أمالك الدولة اخلا�صة"
ويعترب ملكا عاما كل ما خ�ص�ص للمنفعة العامة بقانون �أو مت تخ�صي�صه بالفعل للمنفعة
العامة .
املـــادة ( ) 7
ال يجوز الت�صرف فـي �أمالك الدولة العامة ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفات �إال �إذا زالت عنه
�صفة املنفعة العامة بقانون خا�ص .
�أما �أمالك الدولة اخلا�صة فيجوز الت�صرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون  ،و�أمالك
الدولة بنوعيها العام منها واخلا�ص ال يجوز التعر�ض لها �أو متلكها بو�ضع اليد �أو الإ�شغال � ،إال
ما ا�ستثنى من ذلك بن�ص خا�ص فـي هذا القانون  ،ويلزم وا�ضع اليد �أو ال�شاغل ب�إخالئها مع
ا�ستعمال القوة اجلربية �إذا اقت�ضى الأمر ودون تعوي�ض  .وذلك دون الإخالل بالعقوبات
الواردة فـي هذا القانون �أو �أي قانون �آخر .
وتلتزم البلديات املخت�صة فورا مبنع حيازة �أرا�ضي الدولة بغري �سند ملكية  ،وب�إزالة
التعر�ض لها �أو التعدي عليها على نفقة املخالف  ،ولها اال�ستعانة ب�شرطة عمان ال�سلطانية
فـي تنفيذ ذلك .
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املـــادة ( ) 8
ت�ستثنى من �أمالك الدولة الأمالك املوقوفة وما تثبت ملكيته للأفراد العمانيني �أو ميلك
لهم طبقا لأحكام هذا القانون .
الباب الثالث
الف�صل الأول
الأمالك املوقوفة
املـــادة ( ) 9
يعترب ملكا موقوفا كل ما �صدر بوقفه حجة �شرعية معتمدة من وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية وم�سجلة لدى وزارة �ش�ؤون الأرا�ضي والبلديات .
املـــادة ( ) 10
�أي خالف ين�ش�أ بني وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ووزارة �ش�ؤون الأرا�ضي والبلديات
حول �صحة الوقف �أو ت�سجيله يرفع �أمره �إىل جمل�س الوزراء للف�صل فيه بقرار نهائي غري
قابل للطعن .
املـــادة ( ) 11
ال يجوز الت�صرف فـي الأمالك املوقوفة بالبيع �أو الت�أجري �أو اال�ستبدال �أو �أي نوع من �أنواع
الت�صرفات الأخرى  .كما ال يجوز نزع ملكيتها �أو اال�ستيالء امل�ؤقت عليها من قبل احلكومة
�أو وحداتها الإدارية �إال بعد الرجوع �إىل وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية وطبقا لأحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ال�سائدة فـي ال�سلطنة .
الف�صل الثاين
امللكية الفردية
الق�سم الأول
الأرا�ضي غري الزراعية
املـــادة ( ) 12
يعد مالكا للأر�ض مبنية كانت �أو خالية كل عماين تثبت ملكيته لها مبوجب �صك �شرعي
�صحيح تقره وزارة �ش�ؤون الأرا�ضي والبلديات  ،وعلى املالك املذكور �أن ي�ستخرج من الوزارة
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�سندا يفيد ت�سجيل ملكيته للأر�ض املذكورة وللبناء القائم عليها � -إن وجد � -إال �إذا كان قد
ح�صل على هذا ال�سند قبل �صدور هذا القانون  .وتتبع فـي تقدمي طلبات ت�سجيل ملكية
الأرا�ضي امل�شار �إليها فـي مواد هذا القانون و�إثبات ملكيتها الإجراءات التي حتددها الئحته
التنفيذية .
املـــادة ( ) 13
كل عماين يثبت للوزارة �أنه منذ تاريخ �سابق على �أول يناير �سنة  1970كان ي�شغل �أو �شغل
و�سلفا�ؤه من قبله  ،دون انقطاع بني الإ�شغالني �أر�ضا مبنية لغر�ض ال�سكن  ،يحق له �أن
يتملك الأر�ض والبناء القائم عليها مهما كان نوع املواد امل�ستعملة فـي البناء وذلك فـي
حدود امل�ساحة امل�شغولة فعال � ،شريطة �أن يكون الإ�شغال هادئا وعلنيا وغري منازع فيه
وعليه �أن يتقدم للوزارة بطلب �إثبات ملكيته وت�سجيلها طبقا لأحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 14
كل عماين يثبت للوزارة �أنه ملدة خم�سة �أعوام على الأقل �سابقة على �أول يناير �سنة 1970
كان ي�شغل �أو �شغل و�سلفا�ؤه من قبله ب�صفة مت�صلة �أر�ضا ت�ستغل لأغرا�ض غري �سكنية يحق
له �أن يتملك الأر�ض وما �أقيم عليها من من�ش�آت �شريطة �أن يكون الإ�شغال هادئا وعلنيا
وغري منازع فيه وعليه �أن يتقدم للوزارة بطلب �إثبات ملكيته وت�سجيلها طبقا لأحكام هذا
القانون .
املـــادة ( ) 15
�ألغيت هذه املادة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2014/56
املـــادة ( ) 16
�ألغيت هذه املادة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2014/56
املــادة (  )16مكــررا
على املواطنني �أن يتقدموا بطلبات �إثبات وت�سجيل امللك �إىل الوزارة فـي موعد �أق�ص ــاه
احلـ ــادي والثالث ــون من دي�سمبــر 2015م  ،وال تقبل الطلبــات التي تقــدم بعد م�ضي هذا
التاريخ �إال فـي املباين القدمية  ،والأموال اخل�ضراء التي ت�سقى من الأفالج  ،والأموال
التي ت�سقى من �آبار بها �شهادة ح�صر وت�سجيل  ،ويعود تاري ــخ ه ــذه الأم ــوال �إىل ما قب ــل
الأول من يناي ــر 1970م  ،وفـي جمي ــع الأحـ ــوال ال تقبل الطلبات التي تقدم فـي الأرا�ضي
البي�ضاء .
وللوزير �أن يحدد ر�سوم ت�سجيل طلبات امللك بعد التن�سيق مع وزارة املالية .
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املــادة ( )16مكــررا ()1
تبت الوزارة فـي الطلبات املقدمة �إليها  ،وعليها �أن تتثبت بكل الطرق من �صحة االدعاءات  ،وال
تقـبل ب�ش�أنها �إال ال�صكــوك الأ�صليــة  ،ولها االنتقال �إىل الأرا�ضي ومعاينتها على الطبيعة
واال�ستعانة مبن تراه منا�سبا .
وعلــى الــوزارة رفــع التو�صيــات �إىل الوزير �أو من يفو�ض ــه التخــاذ القــرار ب�ش�أنه ــا خالل
( )90ت�سعني يوما من تاريخ �صدورها .
ويعترب م�ضي هذه املدة دون الرد على �أ�صحاب الطلبات رف�ضا لها  ،ويجوز التظلم للوزير
�أو من يفو�ضه خالل (� )60ستني يوما من �صدور القرار �أو عدم الرد .
املـــادة ( ) 17
للوزارة �أن متلك �أو ت�ؤجر قطعة �أر�ض لكل عماين اجلن�سية يتقدم �إليها بذلك الطلب على
�أن يتم التمليك �أو الت�أجري طبقا للإجراءات وال�شروط التي حتددها الالئحة التنفيذية
لهذا القانون .
املـــادة ( ) 18
تعطى الأولوية فـي توزيع الأرا�ضي لأهل املنطقة التي تقع فيها تلك الأرا�ضي .
املـــادة ( ) 19
على كل من ميتلك قطعة �أر�ض �أن ي�ستعملها فـي الغاية التي �أعلن عنها عند التقدم بطلبه .
الق�سم الثاين
الأرا�ضي الزراعية
املـــادة ( ) 20
تعني الوزارة بالتن�سيق مع وزارة الزراعة والأ�سماك احلد الأدنى مل�ساحة الأر�ض التي تعترب
زراعية ح�سب الئحة توزيع الأرا�ضي الزراعية فـي ال�سلطنة .
وت�سري على الأرا�ضي الزراعية كافة الأحكام اخلا�صة ب�إثبات ملكية الأرا�ضي غري الزراعية
وت�سجيل ملكيتها كما وردت فـي الق�سم الأول من الف�صل الثاين لهذا القانون .
الباب الثالث
الف�صل الأول
طلب التملك والف�صل فـي ا ملنازعات
املـــادة ( ) 21
�ألغيت هذه املادة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2014/56
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املـــادة ( ) 22
للجهة املخت�صة بفح�ص البيانات والوثائق وامل�ستندات املطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون
احلق فـي ا�ستدعاء �أطراف النزاع و�شهودهم �إذا لزم الأمر �سواء بطريق مبا�شر �أو عن طريق
ال�سلطات التنفيذية املخت�صة .
املـــادة ( ) 23
تبني الالئحة التنفيذية للقانون كافة القواعد والإجراءات التف�صيلية الأخرى وخا�صة
فيما يتعلق بنماذج الطلبات و�صحف الدعاوى واملواعيد املحددة لكل منها وقيمة الر�سوم
املطلوبة ح�سب كل حالة  .وكذلك �إجراءات نظر الطلبات والدعاوى واالعرتا�ضات  .كما
تو�ضح الالئحة التنفيذية امل�شار �إليها قواعد و�إجراءات ت�أجري وبيع �أمالك الدولة .
املـــادة (  )23مكــررا
ال يجوز النظر فـي دعاوى �إثبات وت�سجيل امللك التي ي�سري ب�ش�أنها قانون الأرا�ضي �أو
الف�صل فيها من قبل جهات الق�ضاء املخت�صة  ،قبل التقدم بالطلبات املن�صو�ص عليهـ ـ ــا فـي
امل ـ ـ ــادة ( )16مكـ ـ ــررا والتظل ــم منه ـ ـ ــا وفق ـ ــا للم ـ ــادة ( )16مكـ ـ ـ ــررا ( )1من هذا القانون .
كما ال يجوز للجهات الق�ضائية وغريها النظر فـي دعاوى �إثبات وت�سجيل امللك فـ ــي
الأرا�ض ــي البي�ضـ ــاء � ،أو ملن ال يحمــل �صكــا �شرعي ــا �أ�صلي ــا �صادرا ق ــبل الأول من يناير
1970م .
الف�صل الثاين
االعرتا�ضات
املـــادة ( ) 24
فور �صدور القرارات من اجلهة املخت�صة يتم ن�شر خال�صتها مع بيان عن �أو�صاف الأر�ض
مو�ضوع الطلب �أو النزاع فـي اجلريدة الر�سمية .
ويجوز لكل �صاحب م�صلحة �أن يعرت�ض على القرار املذكور خالل مدة �أق�صاها ثالث
�أ�شهر من تاريخ ن�شر القرار املعرت�ض عليه و�إال �صار القرار نهائيا .
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الباب الرابع
�أحكام عامة
املـــادة ( ) 25
ال يعتد مبلكية �أر�ض مهما كانت طبيعتها �أو الغر�ض الذي خ�ص�صت له ومهما كان م�صدر
ملكيتها �إال �إذا مت ت�سجيلها لدى الوزارة  .كما ال يعتد بباقي الت�صرفات العقارية الأخرى
كالرهن والق�سمة واالنتفاع وغري ذلك �إال �إذا مت ت�سجيلها طبقا لأحكام هذا القانون
والئحته التنفيذية .
املـــادة ( ) 26
تخ�ضع �أرا�ضي ال�سلطنة التي تثبت ملكيتها للأفراد طبقا لأحكام هذا القانون ملا تقرره
الوزارة من تخطيط عام وقيود للبناء وحقوق االرتفاق املتبادلة بني الأرا�ضـ ـ ــي املتج ـ ــاورة .
ويحظر على الأفراد وال�شركات واملقاولني �إقامة �أية مباين �أو �إن�شاءات على الأرا�ضي اململوكة
لها �أو لعمالئها �إال بعد ا�ستيفاء كافة الإجراءات القانونية واحل�صول على ترخي�ص بذلك
من اجلهات املخت�صة .
املـــادة ( ) 27
ي�صــدر الوزيــر الالئحــة التنفيذيــة واللوائح والقرارات الالزمــة لتنفي ــذ �أحك ــام هذا
القانون  ،على �أن تت�ضمــن �إجراءات و�ضوابــط و�شــروط تقدمي طلبات �إثبات وت�سجيل امللك
والبت فيها ومناذج تقدميها  ،والتق�سيمات الإدارية املخت�صة بها وتنظيم عملها وحتديد
�صالحياتها .
الباب اخلام�س
العقوبات
املـــادة ( ) 28
كـل مـن ي�سعــى �إلــى امتـ ــالك �أو �شـ ــراء �أو ا�ستئجـ ــار �أو حيــازة �أر�ض تخ�ض ــع لأحك ـ ــام هذا
القانون �أو ي�صل �إىل ذلك فعـال �أو ي�ساعد فـي ح�صوله  ،م�ستعينا ب�شهادة كاذبة �أو �أي وثيقــة
مـزورة �أو �أي و�سيل ـ ــة غي ـ ــر م�شروعة  ،يعاقب بال�سجن م ــدة ال تق ــل عن (� )6ستة �أ�شهـر ،
وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن ( )500خم�سمائــة ري ــال عمانــي  ،وال
تزي ـ ــد عـلى ( )10000ع�ش ــرة �آالف ري ـ ــال عمانـ ــي  ،وذلـك مع عـ ـ ــدم الإخـ ـ ــالل ب�أي عقوبة
�أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر .
كما ي�سقط حقه فيما ي�سعى �إليه � ،أو ح�صل عليه بحكم القانون .
وعل ــى ال ـ ــوزارة �أو البلديـ ــات املخت�صـ ــة �إبـ ــالغ االدعـ ــاء العـ ــام ملبا�ش ـ ــرة �إجـ ــراءات الدعوى
اجلزائية .
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املـــادة ( ) 29
�إذا �أخل �شخ�ص مبواعيد �سداد الثمن �أو الإيجار املحدد فعلى الوزير �إخطاره كتابة ب�إيفاء
امل�ستحق عليه خالل �شهر واحد  .ف�إذا ق�صر رغم ذلك �أو عجز عن ال�سداد حتى نهاية
الأجل منح مهلة �إ�ضافية قدرها �شهر �آخر مع فر�ض غرامة �أق�صاها  10فـي املائة من قيمة
املبالغ امل�ستحقة دون �سداد  .وفـي حالة التق�صري �أو العجز عن ال�سداد رغم انق�ضاء املهلة
الإ�ضافية يتم �إخال�ؤه من الأر�ض وتعر�ض للبيع �أو للت�أجري فـي مزاد علني �أو تعاد �إىل
حيازة الدولة  .وفـي حالة البيع �أو الت�أجري باملزاد العلني ت�ستوفـي الوزارة الر�صيد املتبقي
لها مع ما يكون م�ستحقا من غرامات وم�صاريف مالحقة من ح�صيلة املزاد  .ف�إذا مل تف
تلك احل�صيلة رجعت بالفرق على املتخلف عن ال�سداد  .و�إذا ر�ؤي االحتفاظ بالأر�ض لتعذر
بيعها �أو ت�أجريها ف�إنه يتعني ا�ست�صدار قرار من الوزير بذلك وفـي هذه احلالة يعو�ض
املتخلف عما يكون قد �أقامه على الأر�ض من �إن�شاءات بعد خ�صم كافة م�ستحقات الدولة
وتتوىل الوزارة ب�أجهزتها الفنية تقدير قيمة تلك املن�ش�آت وللمتخلف حق االعرتا�ض على
قرارات الوزارة وتقديرها لقيمة املن�ش�آت طبقا لأحكام امل ــادة ( )24من هذا القانون .
املـــادة ( ) 30
على �أجهزة ال�شرطة وباقي �أجهزة الدولة كل فيما يخ�صه تنفيذ �أحكام هذا القانون
وعقوباته ولوائحه التنفيذية كلما طلب �إليها ذلك .
املـــادة ( ) 31
ين�شر هذا القانون فـي اجلريدة الر�سمية ويعمل به من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  17 :ربيع الأول 1400هـ
املـوافـــــق  4 :فربايــــــــــر 1980م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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