مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2010/97
بتعديل بع�ض �أحكام نظام ا�ستحقاق الأرا�ضى احلكومية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان .

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى قانون الأرا�ضى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 80/5
وعلى نظام ا�ستحقاق الأرا�ضى احلكومية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 84/81
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولــــــى  :جتــرى التعديالت املرفق ــة على نظ ــام ا�ستحق ــاق الأرا�ض ــى احلكومية
امل�شار �إليه .
املــادة الثـانيـــة  :يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثـالثـــة  :ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التاىل
لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  21 :من رم�ضــــــان �سنة 1431هـ
املـوافـــق  1 :من �سبتمبـــر �سنة2010م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
اجلريدة الر�سمية العدد ()919
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تعديالت على نظام ا�ستحقاق الأرا�ضى احلكومية
�أوال  :ي�ستبدل بن�ص البند ( )1من (ثانيا ) من �شروط منح الأرا�ضى التجارية وال�صناعية
الواردة فـى نظام ا�ستحقاق الأرا�ضى احلكومية امل�شار �إليــه  ،البنود الآتية :
البن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد (  : ) 1لوزارة الإ�سكان متليـ ــك املواطـ ــن قطع ــة �أر�ض واحـ ـ ــدة جتاري ــة
�أو �سكنية جتارية �أو �صناعية باملخططات التف�صيلية باملحافظة
�أو املنطقة �أو الوالية التى ينتمى �إليها  ،ويجوز �أن تكون باملنطقة
التى بها ن�شاطه  ،وذلك وفقا لل�شروط الآتية :
�أ � -أال يقل عمر املتقدم عن ( )23ثالث وع�شرين �سنة ميالدية .
ب � -أال يك ـ ـ ــون قـد �سبــق منح ـ ــه �أر�ضـ ــا باال�ستعم ــال التجـ ـ ـ ــارى
�أو ال�سكنى التجارى �أو ال�صناعى .
ج � -أن يكون مزاوال لن�شاط قائم مدة ال تقل عن ثالث �سنوات
�سابقة على طلبه .
د � -أن ي�سدد الثمن فى املوعد املحدد لذلك .
البنـد ( 1مكررا )  :متنح الأر�ض بطريق القرعة العلنية وفى املوعد املحدد لذلك ،
وح�سب �أولوية تقدمي الطلبات  ،ويكون ملن مل يحالفه احلظ
الأولوية فى التوزيع التاىل  ،وي�سقط الطلب �إذا مل يتم �سحب
القرعة فى املوعد املحدد �أو م�ضت ثالثة �أ�شهر من تاريخ �سحب
القرعة دون ا�ستكمال باقى �إجراءات التملك ودفع الثمن  ،وذلك
ما مل يكن ثمة عذر تقبله الوزارة  ،ويجوز تقدمي طلب جديد
بعد م�ضى �سنتني من �سقوط الطلب ال�سابق .
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البند ( 1مكررا  : )1ال يجوز الت�صرف فى الأر�ض اململكة طبقا للبند ( )1عن طريق
البيع � ،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 فـى 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 .
البند ( 1مكررا  : )2ا�ستثنــاء من حكـم البن ــد ( )1يج ــوز تخ�صي�ص قطع من �أرا�ضى
كل خمطط تف�صيلى بن�سبة ال جتاوز ( )%25للتمليك عن طريق
املزايدة العلنية وفقا لل�ضوابط التى ي�صدر بها قرار من وزيـر
الإ�سكان .
البند ( 1مكررا  : )3متلك الأرا�ضى املخ�ص�صــة ال�ستعمــال حمطات الوقود الواقعة
على الطرق الرئي�سية باملزايدة العلنية � ،شريطة �أال يكون
املواطن متلك �أر�ضا لهذا الغر�ض �سواء با�سمه �أو من خالل
�شركاتـ ـ ــه � ،أما الأرا�ضـ ــى الواقعـ ــة فى الط ـ ــرق الفرعي ــة التى
تخ ـ ــدم املخطط ـ ــات التف�صيلي ـ ــة  ،ف�إنهـ ــا تخ�ص ـ ــ�ص باالنتف ـ ــاع
لأهاىل املحافظة �أو املنطقة �أو الوالية ملدة خم�س �سنوات قابلة
للتجديد  ،ويجوز للوزارة متليكها بعد تنفيذ امل�شروع وانتهاء
املدة بالقيمة ال�سوقية .
ثـانيا  :ال يعتد بالطلبات املقدمة قبل العمل ب�أحكام هـذا املر�سوم .
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