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بتنظيم االنتفاع 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 القانون رقم  72/4ب�ش�أن توزيع الأرا�ضي اخل�صبة.
وعلى القانون رقم  72/6بتنظيم الأرا�ضي.
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  80/5ب�إ�صدار قانون الأرا�ضي لعام .1980
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
مادة ( :)1لوزير الإ�سكان منح الأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني من العمانيني
وغريهم حق االنتفاع بجزء من الأرا�ضى اململوكة للدولة لإقامة
امل�شروعات التى تخدم التنمية بال�سلطنة ملدة حمددة  ،وي�صدر
بهذا االنتفاع قرار من الوزير ،وفى جميع الأحوال ال يكون القرار
مبنح االنتفاع بالأرا�ضى �إىل غري العمانيني وغري مواطنى دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وال�شركات التى تقل ن�سبة
م�ساهمة العمانيني �أو مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية فيها عن ( )%30نهائيا �إال بعد موافقة جمل�س الوزراء. 2
مادة ( :)2حق االنتفاع يف تطبيق هذا املر�سوم يخول املنتفع ا�ستعمال الأر�ض
املنتفع بها و�إ�ستغاللها كما يخوله الت�صرف يف حقه بالتنازل عنه
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للغري �أو رهنه وغري ذلك من الت�صرفات التي تتفق مع طبيعته ودون
امل�سا�س مبلكية الأر�ض ذاتها .وهو حق عيني موقوت ينتهي حتم ًا
بانق�ضاء املدة املحددة له �أو بوفاة املنتفع �أيهما �أقرب.
مادة ( :)3ي�شمل حق االنتفاع الأر�ض وما عليها من بناء �أو غرا�س وعلى املنتفع
املحافظة على الأر�ض وملحقاتها و�صيانتها والإنتفاع بها بح�سب ما
�أعدت له وردها عند �إنق�ضاء حق الإنتفاع لأي �سبب من الأ�سباب
بحالتها الأ�صلية عند بدء الإنتفاع ما مل ين�ص الإتفاق على خالف
ذلك ،ومع مراعاة حكم املادة ( )7من هذا املر�سوم.
مادة ( :)4ال يكت�سب حق االنتفاع �إال بالت�سجيل لدى وزارة �شئون الأرا�ضي
والبلديات طبق ًا لأحكام قانون الأرا�ضي لعام  1980امل�شار �إليه،
كما ال يعتد ب�أي ت�صرف يجريه املنتفع يف �ش�أن هذا احلق �إال �إذا مت
ت�سجيله على النحو املتقدم مع �إيداع ن�سخة للعقد املطلوب ت�سجيله
لدى الوزارة ويجوز للوزارة رف�ض ت�سجيل الت�صرف �إذا �صدر خمالف ًا
لأي حكم من �أحكام هذا املر�سوم �أو لوائحه التنفيذية �أو �أي ت�شريع
�أخر نافذ يف ال�سلطنة.
مادة ( :)5على وزير �شئون الأرا�ضي والبلديات �إعداد الئحة تنفيذية لهذا
املر�سوم ي�صدر بها مر�سوم �سلطاين تو�ضح �شروط وقواعد حق
االنتفاع  ،و�إجراءات تقدمي طلبات احل�صول على حق الإنتفاع
�سواء بالن�سبة للأرا�ضي اململوكة للدولة �أو للمواطنني والف�صل
فيها ،وحتديد حقوق والتزامات كل من املنتفع واملالك .وللوزير
�إعداد عقد منوذجي ب�شروط وقواعد ممار�سة حق الإنتفاع طبق ًا
لأحكام هذا املر�سوم والئحته التنفيذية .
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مادة (� :)6إذا خالف املنتفع �شروط حق االنتفاع كلها �أو بع�ضها طبق ًا لأحكام هذا
املر�سوم �أو لوائحه التنفيذية و�سواء بالن�سبة لأرا�ضي احلكومة �أو
املواطنني  ،جاز بقرار م�سبب ي�صدره وزير �شئون الأرا�ضي والبلديات
�إنهاء حق الإنتفاع و�إلزام املنتفع برد الأر�ض ل�صاحبها دون تعوي�ض
مع مراعاة عدم امل�سا�س بحق املالك يف �إلزام املنتفع ب�إزالة ما �أقامه
عليها من بناء �أو غرا�س.
وال يخل �إنهاء حق الإنتفاع على النحو املتقدم بحقوق الغري امل�سجلة على حق
االنتفاع كالرهن وغريه.
مادة (� :)7إذا كانت الأر�ض املنتفع بها م�شغولة عند انق�ضاء مدة الإنتفاع �أو موت
املنتفع مببان �أو غرا�س� ،أو كان املنتفع قد �أنفق يف �سبيل �إعدادها
للإ�ستغالل مبالغ طائلة ،كان للمالك اخليار بني �إ�سرتداد الأر�ض مبا
عليها مع تعوي�ض املنتفع �أو ورثته عمار زادته تلك الأعمال يف قيمة
الأر�ض ح�سب تقدير اللجان املخت�صة املخت�صة يف قانون الأرا�ضي
رقم  80/5امل�شار �إليه  ،وبني ترك الأر�ض للمنتفع �أو لورثته للأنتفاع
بها فرتة جديدة من الزمن تقدرها اللجان املذكورة ،وذلك مع عدم
الإخالل ب�أي �إتفاق خا�ص بني املالك واملنتفع .
مادة ( :)8يجوز للحكومة يف جميع الأحوال �إنهاء حق االنتفاع وا�سرتداد
الأر�ض املنتفع بها وما عليها �أو اال�ستيالء عليها من املواطنني  ،وذلك
لأغرا�ض املنفعة العامة طبق ًا لقانون نزع امللكية ولقاء تعوي�ض
عادل يوزع بني كل من املنتقع واملالك ،ويراعى تخفي�ض ن�صيب
املنتفع بن�سبة ما �إنق�ضى من مدة حق االنتفاع حتى تاريخ الإ�ستيالء
على الأر�ض .
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مادة ( :)9يجوز التظلم من القرارات ال�صادرة يف الأحوال املن�صو�ص عليها يف
املواد  4و  5و  6وذلك خالل �شهر واحد من تاريخ �إبالغها للمنتفع
ويرفع التظلم �إىل جلنة متفرعة عن جمل�س الوزراء برئا�سة وزير
�شئون الديوان ال�سلطاين وع�ضوية كل من وزير �شئون الأرا�ضي
والبلديات ووزير التجارة وال�صناعة ووزير العدل  ،وعلى اللجنة
�إ�صدار قرارها خالل مدة اق�صاها �شهرين من تاريخ التظلم .
مادة ( : )10على كافة اجلهات املعنية تنفيذ هذا املر�سوم كل فيما يخ�صه.
مادة ( : )11ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به بعد م�ضي
ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره .
�صدر يف  6 :ربيع الأول �سنة 1401هـ
املوافـق 13 :يناير �سنة 1981م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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