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بنظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية
�سلطان عمان
نحن قابو�س بن �سعيد		
بعد االطــالع على املر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  75/26ب�إ�صــدار قانــون تنظيــم اجلهـاز الإداري
للدولة وتعديالته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  80/5ب�إ�صــدار قانون الأرا�ضي ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  83/3ب�إ�صــدار قانون اجلن�سية العمانية ( املادة  7منه ) ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام النظام املرافق فـي ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ �صدوره .
�صدر فـي  28 :من حمــرم �سنة 1405هـ
املوافــــق  24 :من �أكتوبر �سنة 1984م

قابو�س بن �سعيد
�سلطـــان عـمـــــان
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نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية
ال�شروط العامة
 -1ل ـ ــوزارة الإ�سك ــان والكهربـ ــاء واملي ــاه مبقت�ضى �أحكام هــذا النظ ــام �أن متــلك قطعــة �أر�ض
�سكنية واحدة عن طريق القرعة ملن يتقدم �إليها بطلب  ،وذلك وفق ال�شروط الآتية :
�أ � -أن يكون مقدم الطلب عماين اجلن�سية �أ�صال �أو م�ضى على جتن�سه بها مدة ثالث
�سنوات ميالدية .
ب � -أال يقل عمره عن ثالث وع�شرين �سنة ميالدي ــة �ســواء ك ــان رج ــال �أو امــر�أة  ،ما لـ ــم
يثبت �أنه متزوج و�أن عمره اليقل عن �إحدى وع�شرين �سنة ميالدية � ،أو �أنه العائل
الوحيد لأ�سرته .
ج � -أن ي�سحب القرعة فــي املوعد املحدد .
د� -أن ي�سدد الثمن فــي املوعد املحدد .
 -2يتم منح الأر�ض متى توفرت و�أينما توفرت فــي كل منطقة �أو حمافظة ح�سب املخططات
ال�سكنية .
� - 3أن تكون الأولوية املطلقة ملن مل يح�صل على �أر�ض من الدولة وال ميتلك �أر�ضا عند
تقدمي الطلب .
 -4ما مل يكن ثمة عذر معقول تقبله الوزارة ي�سقط الطلب �إذا مل يقم مقدمه ب�سحب
القرعة فــي املوعد املحدد � ،أو م�ضت ثالثة �أ�شهر من تاريخ �سحبه القرعة ومل ي�ستكمل
�إجراءات التملك .
ويجوز له تقدمي طلب جديد بعد م�ضي عامني من �سقوط الطلب .
 -5اليعتد ب�أي ت�صرف فــي الأر�ض بالبيع �أو الهبة �أو الإيجار �أو الرهن قبل ح�صول الطالب
على �سند امللكية النهائي �إال �إذا كان الت�صرف بالرهن ومن �أجل ا�ستغالل الأر�ض فــي
الغر�ض املخ�ص�صة له .
� -6أن يتقدم املواطن بالطلب �إىل املديرية العامة للأرا�ضي والإ�سكان بالوزارة  ،ودوائر
الإ�سكان باملحافظات واملناطق  ،والجتوز الإ�شارة فــي هذا الطلب �إىل قطعة �أر�ض معينه .
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�شروط منح الأرا�ضي ال�سكنية :
� -1أن تكون الأر�ض التي يطلبها املواطن فــي منطقته �أو حمافظته �أو املنطقة �أو املحافظة
التي يوجد بها مقر عمله  ،وذلك وفق ال�ضوابط التي حتددها الوزارة .
 -2ت�سرتد الأر�ض بعد �إنذار املواطن �إذا مل ي�شرع فــي البناء خالل مدة �سنتني من تاريخ
ت�سلمه للأر�ض ويجوز للجنة املركزية بالوزارة النظر فــي مد املهلة �إذا تقدم املواطن
مبا يفيد �أن عدم �شروعه فــي البناء يرجع �إىل �سبب خارج عن �إرادته  .ويجب �إبالغ
املواطن بقرار اللجنة بخطاب م�سجل بعلم الو�صول ويتم الإعالن عن ذلك فــي
�صحيفه يومية .
 -3هذا البند ملغي مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2011/73
 -4ال تقبل طلبات ا�ستبدال الأرا�ضي ما مل تكن مت�أثرة تخطيطيا .
		
وال يجوز ا�ستحداث مواقع خارج املخططات التي تعدها الوزارة .
�شروط منح الأرا�ضي التجارية وال�صناعية :
 - 1لوزارة الإ�سكان متليـ ــك املواطـ ــن قطع ـ ــة �أر�ض واحـ ـ ــدة جتاري ــة �أو �سكنيـ ــة جتاريــة �أو
�صناعية باملخططات التف�صيلية باملحافظة �أو املنطقة �أو الوالية التي ينتمي �إليها ،
ويجوز �أن تكون باملنطقة التي بها ن�شاطه  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
�أ � -أال يقل عمر املتقدم عن ( )23ثالث وع�شرين �سنة ميالدية .
ب � -أال يكون قـد �سبق منحه �أر�ضـا باال�ستعمال التجاري �أو ال�سكني التجاري �أو ال�صناعي .
ج � -أن يكون مزاوال لن�شاط قائم مدة ال تقل عن ثالث �سنوات �سابقة على طلبه .
د � -أن ي�سدد الثمن فــي املوعد املحدد لذلك .
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 1مك ـ ــررا  -متنح الأر�ض بطريق القرعة العلنية وفــي املوعد املحدد لذلك  ،وح�سب �أولوية
تقدمي الطلبات  ،ويكون ملن مل يحالفه احلظ الأولوية فــي التوزيع التايل ،
وي�سقط الطلب �إذا مل يتم �سحب القرعة فــي املوعد املحدد �أو م�ضت ثالثة
�أ�شهر من تاريخ �سحب القرعة دون ا�ستكمال باقي �إجراءات التملك ودفع
الثمن  ،وذلك ما مل يكن ثمة عذر تقبله الوزارة  ،ويجوز تقدمي طلب جديد
بعد م�ضي �سنتني من �سقوط الطلب ال�سابق .
 1مكررا  - 1ال يجوز الت�صرف فــي الأر�ض اململكــة طبقا للبند ( )1عن طريق البي ـ ــع � ،أو
الهبة � ،أو الرهن � ،إال بعد مرور �أربع �سنوات من تاريخ �صدور �سند امللكية
وي�ستثنى من ذلك الرهن من �أجل ا�ستغالل الأر�ض فـي الغر�ض املخ�ص�صة له ،
كما ي�ستثنى البيع والهبة للأقارب من الدرجتني الأوىل والثانية �شريطة
عدم نقلهم امللكية �إىل غيـرهم �إال بعد اكتمال مدة �أربع �سنوات من تاريخ
�صدور �سند امللكية .
 1مكررا  - 2ا�ستثنــاء من حكـم البن ــد ( )1يج ــوز تخ�صي�ص قطع من �أرا�ضي كل خمطط
تف�صيلي بن�سبة ال جتاوز ( )%25للتمليك عن طريق املزايدة العلنية وفقا
لل�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من وزيـر الإ�سكان .
 1مكررا  - 3متلك الأرا�ضي املخ�ص�صــة ال�ستعمــال حمط ــات الوق ــود الواقع ــة على الطرق
الرئي�سية باملزايدة العلنية � ،شريطة �أال يكون املواطن متلك �أر�ضا لهذا
الغر�ض �سواء با�سمه �أو من خالل �شركاتــه � ،أما الأرا�ضي الواقعة فــي الطرق
الفرعية التي تخدم املخططات التف�صيليـة  ،ف�إنهـ ــا تخ�ص�ص باالنتفاع لأهايل
املحافظة �أو املنطقة �أو الوالية ملدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد  ،ويجوز
للوزارة متليكها بعد تنفيذ امل�شروع وانتهاء املدة بالقيمة ال�سوقية .
 -2يجوز للمواطن احل�صول على قطع �أر�ض �أخرى جتارية و�صناعية بطريق اال�ستئجار
�أو االنتفاع وذلك وفقا لل�شروط والإجراءات التي حتددها القوانني واللوائح والقرارات
النافذة .
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 -3يتم التن�سيق بني وزارة الإ�سكان ووزارة التجارة وال�صناعة فــي �ش�أن الأرا�ضي التي متنح
للم�شروعات ال�صناعيه وال�سياحية  ،وبني وزارة الإ�سكان واجلهة احلكومية املرخ�صة
فيما يتعلق بامل�شروعات ذات الطبيعة اخلا�صة مثل املدار�س وامل�ست�شفيات واجلمعيات
اخلريية والنوادي وغريها .
 -4تعطى الأولوية ملن لديه م�شروع جتاري �أو �صناعي جاهز للتنفيذ ومرخ�ص به من
الوزارة املخت�صة والميتلك �أر�ضا لإقامته عليها .
 -5ت�سرتد الأر�ض بعد �إنذار املواطن �إذا مل ي�شرع فــي تنفيذ امل�شروع خالل �سنتني من
تاريخ ت�سلمه للأر�ض ويجوز للجنة املركزية بالوزارة النظر فــي مد املهلة �إذا تقدم
املواطن مبا يفيد �أن عدم �شروعه فــي التنفيذ يرجع �إىل �سبب خارج عن �إرادته ويجب
�إبالغ املواطن بقرار اللجنة مبوجب خطاب م�سجل بعلم الو�صول ويتم الإعالن عن
ذلك فــي �صحيفة يومية .
�شروط منح الأرا�ضي الزراعية :
� -1أن يكون منح الأرا�ضي الزراعية مبوافقة وزارة الزراعة والأ�سماك .
� -2أن يكون املنح فــي بداية الأمر مبقت�ضى �سند م�ؤقت وملدة ثالث �سنوات على الأقل .
 -3ال يعتد ب�أي تنازل �أو ت�صرف فــي الأر�ض املمنوحة قبل ح�صول املواطن على �سند امللكية
النهائي .
� -4أن يتقدم املواطن بالربنامج الزراعي الذي ينوي القيام به ف�إذا اعتمد من وزارة الزراعة
والأ�سماك منح الطالب قطعة �أر�ض التتجاوز م�ساحتها ع�شرة �أفدنة .
� -5أن يتقدم املواطن فــي م�شروعات اال�ستثمار الزراعي بدرا�سة عن اجلدوى االقت�صادية
للم�شروع تتوىل وزارة الزراعة والأ�سماك تقييمها مبا يتفق وا�سرتاتيجية الت�سويق
الزراعي وحتدد الوزارة امل�ساحة الالزمة للم�شروع وفقا لذلك .
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 -6ت�سرتد الأر�ض بعد �إنذار املواطن �إذا مل يبد�أ فــي الربنامج الزراعي �أو امل�شروع خالل
مــدة �سن ــة من تاريــخ ت�سلمـه �إياهــا �أو �أخــل ب�شروط املنــح على �أن يبلــغ املواطـن بقرار
اال�سرتداد الذي ت�صدره اللجنة املركزية بخطاب م�سجل بعلم الو�صول ويتم الإعالن
عن ذلك فــي �صحيفة يومية .
 -7ال يح�صل املواطن على �سند امللكية النهائي �إال طبقا للخطة التي تقررها الدولة لتمليك
الأرا�ض ــي الزراعي ــة فــي �ض ــوء الدرا�س ــات التي جتريهــا اجلهــات املخت�صــة وبال�ش ــروط
والأو�ضاع التي حتددها وزارة الزراعة والأ�سماك .
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