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وزارة الإ�سكــــان
قــــرار وزاري
رقــــم 2016/124
ب�إ�صــدار الئحـة متليــك الأرا�ضـي احلكوميـة
التجاريـــة وال�سكنيـــة التجاريـــة وال�صناعيــــة
والأرا�ضـي املخ�ص�صـة ال�ستعمالـهـا كمحطـات للوقـود باملزايـدة العلنيـة
ا�ستنادا �إىل نظام ا�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 84/81
و�إىل قانون املناق�صات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/36
و�إلــى الئح ـ ـ ــة متلي ــك الأرا�ض ــي احلكوميـ ـ ــة التجاريـ ــة وال�سكني ـ ــة التجاري ـ ــة وال�صناعيـ ـ ــة
ال�ص ــادرة بالق ــرار ال ــوزاري رقــم ، 2007/60
وبنــاء علــى مــا تـقـتـ�ضـيـه امل�صلحة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمــل فـ ــي �شـ ـ�أن متلي ــك الأرا�ض ــي احلكومي ــة التجاري ــة وال�سكنية التجارية وال�صناعية
والأرا�ضــي املخ�ص�صــة ال�ستعمالهــا كمحط ــات للوق ــود باملزاي ــدة العلني ــة ب�أحك ــام الالئح ــة
املرفقـ ــة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2007/60امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  29 :من ربيــع الأول 1438هــ
املوافــــــق  29 :من دي�سمبــــــــر 2016م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
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الئحـة متليـك الأرا�ضـي احلكوميـة
التجاريــة وال�سكنيــة التجاريــة وال�صناعيــة
والأرا�ضـي املخ�ص�صـة ال�ستعمالـهـا كمحطـات للوقـود باملزايـدة العلنيـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املحدد قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــــــــوزارة  :وزارة الإ�سكـان .
الوزيــــــــــر  :وزيـر الإ�سكـان .
اللجنــــــــة  :جلنة املزايدة امل�شكلة مبوجب املــادة (  ) 6من هذه الالئحة .
الأرا�ضـــــي  :الأرا�ضــي احلكومية التجاري ـ ــة وال�سكنيــة التجاريـ ــة وال�صناعيـ ــة والأرا�ض ــي
املخ�ص�ص ـ ــة ال�ستعماله ــا كمحطـ ــات للوقـ ــود .
املــادة ( ) 2
يجوز للوزارة تخ�صي�ص قطع الأرا�ضي احلكومية التجارية وال�سكنية التجارية وال�صناعية
من كل خمطط تف�صيلي بن�سبة ال جتاوز ( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من هذه الأرا�ضي ،
والأرا�ضي املخ�ص�صة ال�ستعمال حمطات الوقود الواقعة على الطرق الرئي�سية للتمليك
عن طريق املزايدة العلنية .
املــادة ( ) 3
ي�شرتط فيمن يتقدم بطلــب لتملــك الأرا�ضــي احلكوميــة التجاريــة وال�سكنيــة التجاريـة
وال�صناعيــة باملزايــدة العلنيــة ما ي�أتي :
� -1أن يك ـ ــون �شخــ�صـ ــا طبيعــيا عمانــي اجلن�سيــة  ،و�أال يق ــل عم ــره عند تقدي ــم الطل ــب
عن ( )23ثالث وع�شرين �سنة .
� - 2أال يزيد عدد قطع الأرا�ضي التي يتقدم بطلب متلكها وفقا لأحكام هذه الالئحة
على ( )2قطعتني .
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املــادة ( ) 4
ي�شتــرط فيمــن يتقــدم بطلــب متلــك للأرا�ضــي املخ�ص�صــة ال�ستعمالهــا كمحطــات للوقود
الواقعة على الطرق الرئي�سية باملزايدة العلنية ما ي�أتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 2أال يقل عمر ال�شخ�ص الطبيعي عند تقدمي الطلب عن ( )23ثالث وع�شرين �سنة .
� - 3أال يكـون مالك ــا لقطعة �أر�ض �أخرى خم�ص�ص ــة ملحط ــة وقود عنــد تقديــم الطلــب
�سواء با�سمه � ،أو با�سم �شركة �أو م�ؤ�س�سة مملوكة له  ،كليا �أو جزئيا .
� - 4أال يزيد عدد قطع الأرا�ضي التي يتقدم بطلب متلكها  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة
على قطعة �أر�ض واحدة .
املــادة ( ) 5
ي�شتـرط ف ــي الأر�ض املــراد متليكهــا ال�ستعماله ــا كمحط ــة للوقــود باملزاد العلني �أال تقل
م�ساحتهــا عــن (3000م )2ثالث ــة �آالف متــر مربـ ــع � ،إال فـي احل ــاالت الت ــي تربره ــا حاجـ ــة
املنطقـة وفـق املعاييـر الفنيـة والتخطيطيــة .
املــادة ( ) 6
تن�شـ�أ جلن ــة للمزايــدة بالــوزارة  ،وت�شكــل بقــرار من الوزيــر برئا�سة وكيل وزارة الإ�سكان
وع�ضوية ممثلني عن كل من :
 وزارة الإ�سك ـ ــان . وزارة املالي ـ ـ ـ ـ ــة . الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط .عل ــى �أن يـحـ ــدد الق ــرار نائب ــا للرئيـ ــ�س م ــن ب ــني �أع�ضاء اللجن ــة  ،يحــل حملــه عنــد غياب ــه
�أو وجـود مانـع يحــول دون ممار�ستــه اخت�صا�صاتــه .
املــادة ( ) 7
تخت�ص اللجنة بالآتي :
 - 1حتديد الأرا�ضي التي �سيتم التزايد عليها  ،والبيانات واملعلومات واال�شرتاطات
الفنية اخلا�صة بكل قطعة �أر�ض منها  ،واخلدمات املتوفرة بها .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1176

� - 2أخذ موافقات اجلهات املخت�صة على الأرا�ضي املراد متليكها  ،ال�ستعمالها كمحطات
للوقود باملزايدة العلنية .
 - 3حتديد القيمة ال�سوقية ( قيمة الأ�سا�س ) لكل قطعة �أر�ض قبل طرحها للمزايدة
العلنية وفقا لأحكام هذه الالئحة  ،وي�ستعان فـي حتديد القيمة ال�سوقية بثالثة
عرو�ض من مكاتب و�ساطة عقارية لكل قطعة �أر�ض .
املــادة ( ) 8
تعلن الوزارة بالن�شر فـي �صحيفة يوميــة  ،وفـي موقع الوزارة الإلكرتوين عن الأرا�ضي
املراد متليكها باملزايدة العلنية املطروحة للمزايدة ثالث مرات  ،الأوىل قبل (� )40أربعني
يوما من التاريخ املحـدد لإجـراء املـزاد  ،والثانيـة قبل ( )30ثالثني يومـا من هذا التاريخ ،
والثالثة قبل ( )15خم�سة ع�شر يوما من التاريخ امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 9
يجب �أن يت�ضمن الإعالن الوارد فـي املــادة ( )8من هذه الالئحة البيانات الأ�سا�سية للأر�ض
املعرو�ضة للمزايدة  ،ومواعيد تقدمي العطاءات  ،وتاريخ فتح املظاريف العلنية  ،و�شرطا
يق�ضي ب�إلزام املتزايد ب�أداء ت�أمني م�ؤقت قدره ( )%5خم�سة باملائة من قيمة العطاء با�سم
وزارة املالية يرفق با�ستمارة العطاء  ،و�أي بيانات �أخرى تراها الوزارة .
املــادة ( ) 10
تقدم عطاءات الراغبني فـي دخول املزايدة على اال�ستمارة املعدة لهذا الغر�ض �إىل رئي�س
اللجنة فـي مظاريف مغلقة  ،على �أن تت�ضمن هذه العطاءات حتديد الأر�ض املتزايد عليها ،
وال�سعر الذي يعر�ضه املتزايد  ،وعنوانه املختار .
املــادة ( ) 11
تخ�ص�ص اللجنة �صندوقا بالوزارة تو�ضع فيه مظاريف العطاءات  ،وتقوم اللجنة فـي امليعاد
املحدد لفتح املظاريف بفتحها علنيا وبالتتابع  ،وتتم قراءة ا�سم مقدم املظروف  ،والثمن
الذي عر�ضه  ،وقيمة الت�أمني امل�ؤقت املقدم منه  ،بح�ضور مقدمي العطاءات  ،وا�ستبعاد
العطاءات غري امل�ستوفية لل�شروط  ،و�إخطار �أ�صحابها بذلك .
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املــادة ( ) 12
على اللجنة �إلغاء املزايـدة �إذا قــل عــدد املتزايديــن عــن ( )3ثالثة � ،أو �إذا مل ت�صــل الأثمــان
املعرو�ضة �إىل ( )%75خم�سة و�سبعني باملائة على الأقل من القيمة ال�سوقية ( قيمة الأ�سا�س ) .
املــادة ( ) 13
يجوز بقرار م�سبب من الوزير �إلغاء املزايدة بعد الإعالن عنها  ،وقبل الإر�ساء � ،إذا اقت�ضت
امل�صلحة العامة ذلك .
املــادة ( ) 14
يفتتح رئي�س اللجنة جل�سة املزايدة بح�ضور ثلثي الأع�ضــاء على الأقــل  ،ف�إذا تبيــن عنـد
افتتاح اجلل�سة عدم اكتمال الن�صاب القانوين �أجل الرئي�س بدء انعقادها ملدة ن�صف �ساعة ،
ف ـ�إذا لــم يكتمــل الن�صــاب فـي امليعاد املذكــور �أعلن الرئي�س ت�أجيل جل�سة املزايــدة  ،وموعد
اجلل�سة التالية  ،وذلك بح�ضور املتزايدين .
املــادة () 15
�إذا ت�ســاوى �أكثــر مـن �سعــر تتــم �إعادة املزايدة بح�ضور �أ�صحاب �أعلى العطاءات املت�ساوية ،
وفـي حالة ت�ساويهم مرة �أخرى جترى القرعة العلنية بينهم .
املــادة ( ) 16
يك ــون �إر�س ــاء املـ ــزاد من قبل اللجن ــة على مقدم �أعلى �سعر م�ستــوف ال�شــروط لكـل �أر�ض
على حدة  ،ويحق للجنة رف�ض �أي عطاء لأي مربرات و�أ�سباب تراه ــا  ،ولها �إلغ ــاء املــزاد بعد
الرت�سيـ ــة �إذا ات�ض ــح �أن الرا�س ــي علي ــه املـ ــزاد قد �أخفى عمدا بيان ــات �أو معلومـات مكنتـه
من دخول املزايدة  ،مع م�صادرة الت�أمني امل�ؤقت  ،على �أن يتم �إبالغ مقدم العطاء مبربرات
الرف�ض و�أ�سبابه .
املــادة ( ) 17
تتوىل اللجنة حترير حم�ضر بجميع ما مت من �إجراءات فـي �أثناء جل�سة املزايدة  ،يثبت
فيــه ع ــدد العطاءات وبياناتهــا  ،مع ترقيمها بالت�سل�ســل  ،والعطاءات املقبولة  ،وامل�ستبعدة
مع بيان الأ�سباب  ،و�إخطار �أ�صحابها بذلك .
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املــادة ( ) 18
علـى اللجنــة �أن ترفــع املح�ضــر �إلــى الوزيــر ف ــي غ�ضــون ( )5خم�ســة �أيــام عمل العتماده ،
وال يكون قرار اللجنة نافذا �إال بعد اعتماده من الوزير .
املــادة ( ) 19
علــى رئيــ�س اللجنــة �أن ي�سلــم الت�أمينــات امل�ؤقتــة �إىل مديــر دائرة ال�ش�ؤون املالية بالوزارة
فـي اليــوم ذاتــه بعد توقيعــه مبا يفيد ت�سلمها .
املــادة ( ) 20
تقوم الوزارة ب�إخطار الرا�سي عليه املزاد ل�سداد املبلغ املتبقي من ثمن الأر�ض خالل ()10
ع�شرة �أيام على الأكرث من تاريخ �إخطاره بقرار اللجنة  ،ويجوز للجنة � -إذا تعذر عليه
ال�سداد خالل هذه املـدة  -منحه مهلة �إ�ضافية ال جتاوز ( )5خم�سة �أيام  ،و�إال عد �إر�ساء
امل ــزاد عليـ ــه ملغ ــى  ،مع م�صـ ــادرة الت�أمـ ــني املق ــدم منه  ،وذلك دون �إخ ــالل بح ــق الــوزارة
فـي مطالبته بالتعوي�ض عند االقت�ضاء .
املــــادة ( ) 21
ال يجوز للرا�سي عليه املزاد  -فـي الأرا�ضي املخ�ص�صة كمحطات للوقود  -املطالبة بتغيري
ا�ستعمالها  ،كما يح�ضر عليه خالل ( )3ثالث �سنوات من تاريخ �إ�صدار �سند امللكية الت�صرف
فـي الأر�ض ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفات القانونية  ،عدا الرهن لأغرا�ض البناء �إذا مل يكن
قد �أكمل �إن�شاء املحطة .
املــــادة ( ) 22
عل ــى الـ ــوزارة �أن تورد �إىل اخلزانة العامة للدولة ح�صيل ــة املزايدة  ،وح�صيلــة الت�أمينـ ــات
الت ـ ــي تتـ ــم م�صادرتهــا خــالل �أ�سب ــوع عل ـ ــى الأكثــر مـ ــن تـ ــاريخ ت�سل ــم ح�صيلـ ـ ــة املزايـ ـ ــدة ،
�أو امل�صــادرة  ،وذلك وفق الإجراءات املتبعة فـي هذا ال�ش�أن .
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املــادة ( ) 23
يجب على اللجنة مراعاة ال�سرية التامة فيما يخ�ص تقدير القيمة ال�سوقية للأر�ض املراد
طرحها للمزايدة العلنية ( قيمة الأ�سا�س ) � ،شريطة �أن ت�ضع امل�ستندات والتقارير وغريها
م ــن الأوراق املت�ضمنة لهذا التقدير داخل مظروف ي�شمع بال�شمع الأحمر  ،ويفتح من قبل
رئي�س اللجنة بح�ضور ثلثي الأع�ضاء على الأقل عند �إجراء املزايدة .
املــادة ( ) 24
يجب فـي جميع الأحوال رد الت�أمني امل�ؤقت �إىل املتزايد الذي مل ير�س عليه املزاد  ،ويكون
رد الت�أمني خالل �أ�سبوع من تاريخ املزايدة مقابل �سحب الإي�صال بعد التوقيع مبا يفيد
ت�سلم املتزايد للت�أمني امل�ؤقت املقدم منه .
املــادة ( ) 25
يعمـل فيمــا لــم يـرد فـي �ش�أنـه نــ�ص خــا�ص فـي هــذه الالئحــة ب�أحكــام قانــون املناق�صــات .

