مر�سوم �سلطاين
رقم 82/88
باعتماد الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الإنتفاع
1
ب�أرا�ضي ال�سلطنة
نحن قابو�س بن �سعيد � ...سلطان عمان
بعد الإطالع على املر�سوم ال�سلطاين رقم  75/26ب�إ�صدار قانون تنظيم اجلهاز
الإداري للدولة وتعديالته.
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )5ل�سنة  1981بتنظيم انتفاع الأجانب
وال�شركات ب�أرا�ضي ال�سلطنة .
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
مادة ( :)1يعمل ب�أحكام الالئحة املرافقة يف تنفيذ املر�سوم ال�سلطاين رقم81/5
امل�شار �إليه .
مادة ( :)2ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ
�صدوره .
�صدر يف  21 :من حمرم 1403هـ
املوافـق 8 :نوفمرب 1982م.
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
 1مت ا�ضافة التعديالت الواردة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( )95/24يف ن�ص الالئحة
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الالئحة التنفيذية للمر�سوم ال�سلطاين رقم 81/5
بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة
الباب الأول
يف �شروط حق االنتفاع
مادة ( :)1يجوز لوزير �ش�ؤون الأرا�ضي والبلديات منح حق الإنتفاع ب�أرا�ضي
ال�سلطنة وفق �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5امل�شار �إليه
وبال�شروط التالية :
(�أ) �أن يكون الغر�ض من حق االنتفاع حتقيق هدف من �أهداف
التنمية االقت�صادية �أو االجتماعية �سواء كان الغر�ض جتاري
�أو �صناعي �أو زراعي �أو غري ذلك من االغرا�ض التي حتقق هذا
الهدف.
(ب) �أن يتفق الغر�ض من االنتفاع مع التخطيط الذي �أعدت له
الأر�ض طبقا للقوانني واللوائح والقرارات النافذة .وال يجوز تغيري
�إ�ستعمال الأر�ض بعد منحها اال لغر�ض يتفق والتخطيط.
(ج) �أن يح�صل طالب حق االنتفاع على موافقة م�سبقة من اجلهات
احلكومية املخت�صة تثبت �أن امل�شروع يحقق هدفا من �أهداف التنمية
م�ستوف لل�شروط
االقت�صادية �أو االجتماعية  ،و�أن طالب احلق
ٍ
االخرى التي تقررها القوانني .2
مادة ( :)2ال يجوز جتزئة الأر�ض حمل االنتفاع �أي ًا كان الغر�ض من هذه
التجزئة .
 2مت تعديل ال�شروط مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم (. )95/24
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مادة ( :)3تكون م�ساحة الأر�ض املمنوحة يف حدود احتياجات امل�شروع التي
تقررها اجلهات املخت�صة.3
مادة ( :)4تكون مدة االنتفاع يف حدود احتياجات امل�شروع ومبا ال يزيد على
بناء على طلب املالك بالن�سبة لأرا�ضي
� 50سنة قابلة للتجديدً ،
املواطنني ،وعلى طلب املنتفع �إذا كانت الأر�ض حكومية ويتم
التجديد وفقا لأحكام املادة ( )1من املر�سوم ال�سلطاين رقم 81/5
بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة .4

 3مت تعديل املادة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ()95/24
4مت تعديل املادة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ()95/24
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الباب الثاين
يف �إجراء تقدمي الطلبات والف�صل فيها
مادة ( :)5يتبع يف تقدمي طلبات حق االنتفاع للأرا�ضي اململوكة للدولة القواعد
والإجراءات الآتية :
�أو ًال
� -1أن يقدم الطلب ب�إ�سم وزير �شئون الأرا�ضي والبلديات على �أن
يكون مو�ضح ًا به ا�سم املنتفع �سواء كان �شخ�ص ًا طبيعي ًا �أو معنوي ًا
وعنونه وجن�سيته وعمله مع ذكر �سنه �إذا كان �شخ�ص ًا طبيعي ًا.
� -2أن يحدد بالطلب امل�ساحة واملدة املطلوبة .
� -3أن يرفق بالطلب موافقة اجلهات امل�شار �إليها يف املادة الأوىل من
هذه الالئحة.
� -4أن يرفق بالطلب ر�سم بالتخطيط الإجمايل للم�شروع .
� -5أن يرفق بالطلب تقرير عن �أغرا�ض امل�شروع وو�سائل حتقيقه .
ثانـي ًا  :يحيل الوزير الطلب �إىل اجلهات التخطيطية والقانونية
بالوزارة ملراجعة الطلب من الناحية التخطيطية والقانونية ولهذه
اجلهات �أن ت�ستدعي الطالب ملناق�شته يف مو�ضوع الطلب و�أن ت�ستويف
منه ما يجب ا�ستيفائه من البيانات .
ثالـث ًا  :يرفع الطلب �إىل الوزير مذي ًال بر�أي اجلهات امل�شار �إليه يف
الفقرة ال�سابقة يف مدة ال تتجاوز �شهر ًا من تاريخ �إحالته .
رابع ًا  :للوزير �أن يرف�ض الطلب �إذا ثبت �أنه غري م�ستوف ل�شروط
احلق املن�صو�ص عليها يف الفقرات �أ،ب،ج من املادة الأوىل من هذا
الالئحة على �أن يكون قرار الرف�ض م�سبب ًا  ،ويجوز ملقدم الطلب
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التظلم من هذا القرار �أمام اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة
التا�سعة من املر�سوم رقم . 81/5
ويف حالة ا�ستيفاء الطلب لل�شروط امل�شار �إليها يف �صدر املادة ي�صدر
الوزير قرارا بالعر�ض على جمل�س الوزراء لالعتماد .
مادة ( :)6يتبع يف تقدمي طلبات حق االنتفاع للأرا�ضي اململوكة للمواطنني
القواعد والإجراءات الآتية :
�أو ًال� :أن يقدم الطلب من املالك با�سم وزير �شئون الأرا�ضي والبلديات.
ثاني ًا� :أن ي�شتمل الطلب على البيانات الآتية :
 -1ا�سم املالك وقبيلته وعنوانه .
� -2إقرار ب�أن املالك عماين اجلن�سية .
� -3إقرار ب�أن املالك ال يقل �سنه عن � 21سنة و�إال فيقدم الطلب الويل
ال�شرعي للمالك �أو الو�صي عليه .
 -4حتديد مكان الأر�ض مع بيان تف�صيلي من حيث امل�ساحة واحلدود وما
عليها من مبان �أو غرا�س  ،واملدة املطلوبة لالنتفاع .
� -5أ�سم املنتفع �سواء كان �شخ�ص ًا طبيعي ًا �أو معنوي ًا  ،ف�إذا كان �شخ�ص ًا
طبيعي ًا وجب ذكر �سنه.
ثالـث ًا � :أن يرفق بالطلب موافقة اجلهات املعنية املن�صو�ص عليها يف الفقرة(ج)
من املادة الأوىل من هذه الالئحة .
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الباب الثالث
الف�صل الأول
حقوق املالك
مادة ( :)7للمالك احل�صول على مقابل حق االنتفاع املن�صو�ص عليه يف العقد
طوال مدة االنتفاع.
مادة ( :)8يحتفظ املالك بحقه يف ملكية العني.
مادة ( :)9يجوز للمالك الت�صرف يف الأر�ض حمملة بحق االنتفاع بكافة �أنواع
الت�صرفات .
مادة ( :)10للمالك حق ا�سرتداد الأر�ض وملحقاتها عند نهاية حق االنتفاع.

الف�صل الثاين
التزامات املالك
مادة ( :)11يلتزم املالك بت�سليم الأر�ض �إىل املنتفع وفق ًا لل�شروط املن�صو�ص
عليها يف العقد .
مادة ( :)12ي�ضمن املالك عدم التعر�ض للمنتفع طوال مدة االنتفاع �سواء كان
هذا التعر�ض من املالك �شخ�صي ًا �أو من الغري.
مادة ( :)13يلتزم املالك بت�سليم الأر�ض وملحقاتها خالية من �أي حق يتعار�ض
مع حق االنتفاع كالرهن �أو احلجز �أو حق انتفاع �آخر .
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الف�صل الثالث
حقوق املنتفع
مادة ( :)14للمنتفع حق ا�ستعمال وا�ستغالل الأر�ض املنتفع بها وملحقاتها على
النحو الذي ي�ستغل به املالك ملكه ب�شرط عدم خمالفة ن�صو�ص
عقد االنتفاع .
مادة ( :)15للمنتفع ا�ستغالل الأر�ض املنتفع بها وملحقاتها بنف�سه �أو عن طريق
الغري.
مادة ( :)16للمنتفع التنازل عن حق االنتفاع ويف هذه احلالة ف�إن حق االنتفاع
ينتهي مبوت املنتفع الأ�صلي دون املتنازل �إليه وال يكون للمتنازل
�إليه من حقوق يف جميع احلاالت �إال يف حدود حق املنتفع �إىل �أن
ينتهي حق االنتفاع �أو حق املتنازل �إليه �أيهما �أقرب .
مادة ( :)17يجوز الن�ص يف عقد االنتفاع على ا�ستمرار حق االنتفاع املدة
الباقية من العقد يف حالة وفاة املنتفع �إذا كانت طبيعة امل�شروع
تقت�ضي ذلك .
مادة ( :)18للمنتفع الت�صرف يف حق االنتفاع بجميع �أنواع الت�صرفات كالبيع
والرهن وغريه مبا ال يتعار�ض مع ما خ�ص�صت له الأر�ض املنتفع بها
وملحقاتها ب�شرط �أن يكون الت�صرف �إىل اجلهة التي �سوف تقوم
بتمويل امل�شروع ومبوافقة الوزارة .
مادة ( :)19ي�شرتط للت�صرف يف حق االنتفاع ب�أي نوع من �أنواع الت�صرفات امل�شار
�إليها يف املادة ال�سابقة عدا البيع �أن يكون طلب الت�صرف م�صحوب ًا
ب�شهادة تثبت �أن املنتفع قام بالبدء يف امل�شروع ويجوز للوزارة الت�أكد
من ذلك بوا�سطة �أجهزتها املختلفة .
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مادة ( :)20ال يجوز الت�صرف يف حق االنتفاع بالبيع اال بعد متام امل�شروع والبدء
يف ا�ستغالله .
مادة ( :)21يف حالة �إنهاء حق االنتفاع �أو �إ�سقاطه قبل مدته �أو قبل موت
املنتفع لأي �سبب من الأ�سباب يجب مراعاة حق الغري .
ف�إذا كان احلق رهن ًا �أحتفظ الدائن املرتهن بحقه وعلى ذلك
ترد العني �إىل املالك ولكن تكون حمملة بحق الدائن املرتهن للمدة
الباقية من العقد .
ويجوز للدائن املرتهن �أن يحجز على حق االنتفاع حمدودا
باملدة املتبقية ويتقا�ضى حقه من ثمن حق االنتفاع بعد بيعه يف
املزاد العلني .
مادة (� :)22إذا كانت الأر�ض املنتفع بها م�شغولة عند انتهاء حق االنتفاع ،
بانق�ضاء الأجل �أو وفاة املنتفع  ،بزرع قائم ،تركت الأر�ض للمنتفع
�أو لورثته �إىل حني �إدراك الزرع ،على �أن يدفعوا �إيجارا للأر�ض عن
هذه الفرتة من الزمن �إىل �أن يدرك الزرع .
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الف�صل الرابع
التزامات املنتفع
مادة ( :)23على املنتفع ان ي�ستعمل الأر�ض املنتفع بها وملحقاتها على النحو
الذي ي�ستعمل املالك ملكه وان يتقيد بالقيود التي فر�ضها القانون
يف ا�ستعمال الأر�ض .
مادة ( :)24يجوز بقرار من الوزير �سحب الأر�ض من املنتفع �إذا مل يتم البدء يف
امل�شروع خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ت�سليم الأر�ض .
مادة ( :)25يلتزم املنتفع باحرتام جميع القوانني واللوائح املعمول بها يف
ال�سلطنة وما تتطلبه من اجراءات .
مادة ( :)26يلتزم املنتفع بان ال يتج�أوز ت�صرفه يف الأر�ض باي نوع من انواع
الت�صرفات تاريخ انتهاء حق االنتفاع.
مادة ( :)27يلتزم املنتفع با�ستعمال الأر�ض وملحقاتها واالنتفاع بها بح�سب ما
اعدت له وادارتها ادارة ح�سنة .
مادة ( :)28يلتزم املنتفع ب�صيانة الأر�ض وملحقاتها وبنفقات ال�صيانة وعلى
ح�سابه طوال مدة االنتفاع.
مادة ( :)29يلتزم املنتفع برد الأر�ض وملحقاتها يف نهاية مدة حق االنتفاع �أو
الي �سبب من �أ�سباب انتهاء احلق بحالتها اال�صلية عند بدء االنتفاع
 ،ما مل بن�ص االتفاق على خالف ذلك .
مادة ( :)30يجوز للوزير بالن�سبة لالر�ض احلكومية ان ينذر املنتفع بازالة
�أية خمالفة ل�شروط حق االنتفاع يف مدة اق�صاها �شهر ف�إذا مل
يقم املنتفع بازالة املخالفة ي�صدر الوزير قرار ًا م�سبب ًا بانهاء حق
االنتفاع .
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مادة ( :)31يجوز للوزير بالن�سبة للأر�ض احلكومية �إنهاء حق االنتفاع بقرار
م�سبب �إذا ما ثبت ان املنتفع اخل ب�شروط حق االنتفاع كلها �أو بع�ضها
اخال ًال ج�سيم ًا �أو ا�ساء ا�ستعمال هذا احلق مع ن�شر هذا القرار يف
اجلريدة الر�سمية .
مادة ( :)32يجوز للمالك بالن�سبة الرا�ضي املواطنني ان يقدم للوزير طلبا بانهاء
حق االنتفاع �إذا ما ثبت له ان املنتفع قد خالف �شروط احلق كلها �أو
بع�ضها ويف هذه احلالة تتبع االجراءات الآتية :
( �أ) يحال الطلب �إىل اجلهات املخت�صة بالوزارة للتحقق من �صحة
ما ورد به ويجوز انتداب جلان فنية خا�صة للتحقق من هذا الأمر
(ب) على اجلهات املحال �إليها الطلب ان ترفع تقريرها للوزير يف
مدة اق�صاها �شهر ًا من تاريخ الإحالة.
(ج) ي�صدر الوزير قراره م�سببا يف مدة اق�صاها �شهر من تاريخ
رفع تقرير اللجان �إليه مع �إبالغ املالك واملنتفع و�أ�صحاب احلقوق
امل�سجلة بخطاب مو�صى عليه .
مادة ( :)33يجوز التظلم من قرار انهاء حق االنتفاع �إىل اللجنة املن�صو�ص
عليها يف املادة التا�سعة من املر�سوم رقم  81/5خالل مدة اق�صاها
�شهر ًا من تاريخ ابالغ القرار للمتظلم .
مادة ( :)34يلزم املنتفع برد الأر�ض للمالك �إذا ما ثبت انه اخل بحق االنتفاع
طبق ًا لن�ص املواد  32،31.30دون تعوي�ض مع عدم االنتفاع طبقا
لن�ص املواد  30و  31و  32دون تعوي�ض مع عدم امل�سا�س بحق املالك
يف الزام املنتفع ب�إزالة ما اقامه عليها من بناء �أو غرا�س .
مادة (� :)35إذا كانت الأر�ض املنتفع بها م�شغولة عند انق�ضاء مدة االنتفاع �أو
موت املنتفع مببان �أو غرا�س �أو كان املنتفع قد انفق يف �سبيل �إعدادها
لال�ستغالل مبالغ طائلة كان للمالك اخليار بني ا�سرتداد الأر�ض مبا
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عليها مع تعوي�ض املنتفع �أو ورثته مبا زادته تلك الأعمال يف قيمة
الأر�ض وبني ترك الأر�ض للمنتفع �أو لورثته لالنتفاع بها فرتة
جديدة من الزمن طبق ًا للإجراءات الآتية:
�أو ًال :
(�أ) �إذا �أراد املالك �أن ي�سرتد الأر�ض مع تعوي�ض املنتفع �أو ورثته
عن زيادة القيمة الفعلية ان يقدم طلب ًا بذلك �إىل اللجنة املركزية
بوزارة �شئون االرا�ضي والبلديات وعلى اللجنة ان حتيل الطلب �إىل
جلنة تثمني املمتلكات بالوزارة واملكونة طبق ًا لن�ص املادة ال�ساد�سة
من املر�سوم ال�سلطاين رقم  78/64ب�إ�صدار قانون نزع امللكية
للمنفعة العامة .
(ب) على جلنة التثمني تقدمي قيمة الزيادات التي طر�أت على
العني ورفع تقرير يف هذا ال�ش�أن �إىل اللجنة املركزية يف مدة ال
تتجاوز �شهر ًا من تاريخ الإحالة.
(ج) على اللجنة املركزية بحث التقرير امل�شار �إليه و�إ�صدار قرارها
يف قيمة التعوي�ض امل�ستحق واخطار ذوي ال�شان يف مدة ال تتجاوز
�شهر من تاريخ رفع التقرير �إليها .
ثانـي ًا:
يجوز للمالك ان يرتك الأر�ض للمنتفع يف االحوال امل�شار �إليها
يف �صدر هذه املادة ملدة �أخرى على ان يتقدم بطلب �إىل اللجنة
املركزية .
وعلى اللجنة امل�شار �إليها حتديد املدة التي تتفق مع تعوي�ض املنتفع
عما �أنفقه يف �سبيل اعداد الأر�ض لالغرا�ض الالزمة لالنتفاع بها
ب�شرط اال تتج�أوز املدة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )4من الالئحة
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الباب اخلام�س
التظلم من القرارات
مادة ( :)36لذوي ال�ش�أن التظلم للجنة املن�صو�ص عليها يف املادة التا�سعة من
املر�سوم ال�سلطاين رقم  ،81/5من القرارات ال�صادرة يف �ش�أن عدم
قبول الطلب �أو رف�ض ت�سجيل احلق �أو �أي ت�صرف يتعلق به �أو يف
حاالت �إنهاء حق االنتفاع للإخالل ب�شروط احلق.
مادة ( :)37على جلنة التظلمات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )9من املر�سوم
�إخطار ذوي ال�ش�أن بقراراتها خالل مدة �أق�صاها �شهر ًا من تاريخ
�صدور القرار .
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