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مر�ســــوم �سلـــطاين 

رقــم 2014/56

باإ�سـدار تعديـالت علـى بعـ�ض اأحكـام قانـون الأرا�سـي

�سلطان عمان نحن قابو�ض بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 , 

 وعلى قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5 , 

 وعلى نظام ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/2 , 

 وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على قانون الأرا�سي امل�سار اإليه . 

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها . 

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�سـدر فـي : 19 من ذي احلجـــة �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 13 من اأكتوبــــــــــــر �سنة 2014م

 قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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تعديـالت علـى بعـ�ض اأحكـام قانـون الأرا�ضـي

ي�صتبـــــــــدل بن�صـــــــو�ص الفقــــــــرة الأخيــــــرة مـــــــن املــــــادة )7( واملــــــــــواد )16( مكــــــــــررا  �أوال : 

و )16( مكــــررا )1( و )23( مكـــررا و )27( و )28( مــن قانـــون الأرا�ســــي امل�ســــار اإليــه 

الن�صـــو�ص الآتيــــة :

الفقــرة الأخيــرة مــن املــادة ) 7 ( 

 " ... وتلتزم البلديات املخت�صة فورا مبنع حيازة اأرا�صي الدولة بغري �صند ملكية ، 
وباإزالة التعر�ص لها اأو التعدي عليها على نفقة املخالف ، ولها ال�صتعانة ب�صرطة 

عمان ال�صلطانية فـي تنفيذ ذلك " . 

�ملــادة ) 16( مكــررا 

فـي موعد  الوزارة  اإىل  امللك  اإثبات وت�صجيل  يتقدموا بطلبات  اأن  املواطنني  على 

اأق�صـــاه احلــــادي والثالثـــون من دي�صمبــر 2015م ، ول تقبل الطلبــات التي تقــدم 

بعد م�صي هذا التاريخ اإل فـي املباين القدمية ، والأموال اخل�صراء التي ت�صقى 

ويعود   ، وت�صجيل  �صهادة ح�صر  بها  اآبار  ت�صقى من  التي  والأموال   ، الأفالج  من 

تاريـــخ هـــذه الأمـــوال اإىل ما قبـــل الأول من ينايـــر 1970م ، وفـي جميـــع الأحــــوال 

ل تقبل الطلبات التي تقدم فـي الأرا�صي البي�صاء . 

 وللوزير اأن يحدد ر�صوم ت�صجيل طلبات امللك بعد التن�صيق مع وزارة املالية . 

�ملــادة )16( مكــررا )1( 

تبــت الوزارة فـي الطلبات املقدمة اإليهــا ، وعليها اأن تتثبت بكل الطــرق من �صحة 

الدعـــاءات ، ول تقـبل ب�صاأنها اإل ال�صكــوك الأ�صليــة ، ولها النتقال اإىل الأرا�صي 

ومعاينتها على الطبيعة وال�صتعانة مبن تراه منا�صبا . 

وعلــى الــوزارة رفــع التو�صيــات اإىل الوزير اأو من يفو�صـــه لتخــاذ القــرار ب�صاأنهـــا 

خالل )90( ت�صعني يوما من تاريخ �صدورها . 

ويعترب م�صي هذه املدة دون الرد على اأ�صحاب الطلبات رف�صا لها ، ويجوز التظلم 

للوزير اأو من يفو�صه خالل )60( �صتني يوما من �صدور القرار اأو عدم الرد . 
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املـــادة ) 23( مكــررا  

ل يجوز النظر فـي دعاوى اإثبات وت�سجيل امللك التي ي�سري ب�ساأنها قانون الأرا�سي 

اأو الف�سل فيها من قبل جهات الق�ساء املخت�سة ، قبل التقدم بالطلبات املن�سو�ض 

عليهــــــا فـي املـــــــادة )16( مكــــــررا والتظلـــم منهـــــــا وفقـــــا للمـــــادة )16( مكــــــــررا )1( 

من هذا القانون . 

 كما ل يجوز للجهات الق�سائية وغريها النظر فـي دعاوى اإثبات وت�سجيل امللك 

فــــي الأرا�ســـي البي�ســــاء ، اأو ملن ل يحمــل �سكــا �سرعيـــا اأ�سليـــا �سادرا قـــبل الأول 

من يناير 1970م . 

املــادة )27( 

ي�ســدر الوزيــر الالئحــة التنفيذيــة واللوائح والقرارات الالزمــة لتنفيـــذ اأحكـــام 

هذا القانون ، على اأن تت�سمــن اإجراءات و�سوابــط و�ســروط تقدمي طلبات اإثبات 

، والتق�سيمات الإدارية املخت�سة بها  وت�سجيل امللك والبت فيها ومناذج تقدميها 

وتنظيم عملها وحتديد �سالحياتها . 

املــادة ) 28 ( 

كـل مـن ي�سعــى اإلــى امتــــالك اأو �ســــراء اأو ا�ستئجــــار اأو حيــازة اأر�ض تخ�ســـع لأحكـــــام 

هذا القانون اأو ي�سل اإىل ذلك فعـال اأو ي�ساعد فـي ح�سوله ، م�ستعينا ب�سهادة كاذبة 

اأو اأي وثيقــة مـزورة اأو اأي و�سيلـــــة غيـــــر م�سروعة ، يعاقب بال�سجن مـــدة ل تقـــل 

عن )6( �ستة اأ�سهـر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل عن )500( 

خم�سمائــة ريـــال عمانــي ، ول تزيـــــد عـلى )10000( ع�ســـرة اآلف ريـــــال عمانــــي ، 

وذلـك مع عــــــدم الإخــــــالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ض عليها قانون اآخر . 

كما ي�سقط حقه فيما ي�سعى اإليه ، اأو ح�سل عليه بحكم القانون . 

وعلـــى الـــــوزارة اأو البلديــــات املخت�ســــة اإبــــالغ الدعــــاء العــــام ملبا�ســـــرة اإجــــراءات 

الدعوى اجلزائية . 

ثانيـا : تلغــى املـــواد ) 15 , 16 , 21 ( مــن قانــون الأرا�ســي امل�ســار اإليـــه . 




