
اجلريدة الر�سمية العدد )1344(

الالئحة التنفـيذية لقانون حظر متلك غري العمانيني

لالأرا�ضــي والعقــارات فــي بعــ�ض الأماكــن

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها , 
ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

1 - الوزارة : 
وزارة الإ�سكـان .

2 - الوزيـــر : 
وزيـر الإ�سكـان .

3 - القانـــون : 
قانون حظر متلك غري العمانيني لالأرا�سي والعقارات فـي بع�ص الأماكن امل�سار اإليه .

4 - غيــر العمانــي : 
كل �سخ�ص ل يحمل اجلن�سية العمانية , اأو فقد اجلن�سية العمانية اأو اأ�سقطت عنه 

اأو �سحبت منه وفقا لأحكام قانون اجلن�سية العمانية .

5 - اأماكــن احلظــر : 
املحافظات والوليات واجلبال واجلزر , واإحرامات الق�سور ومقار اجلهات الأمنية 
والع�سكرية , املحددة وفقا حلكم املادة )1( من القانون واملادتني )2( , )3( من هذه 
الالئحة , وكذلك احلارات الأثرية والقدمية املحددة من وزارة الرتاث والثقافة , 
املبنية بجميع  والعقارات  الأرا�ســـي  العمانيـــني متـــلك  غــــري  علـــى  فـيـــها  املحظــــور 

ا�ستعمالتها .

املــادة ) 2 (

بالق�سور  املحيطة  الجتاهات  جميع  من  اآمنا  حرما  مرت  األف  )1000م(  م�سافة  حتدد 
ال�سلطانية و)500م( خم�سمائة مرت ملقار اجلهات الأمنية والع�سكرية وغريها من الوحدات 

النظامية ذات الطابع الأمني اأو الع�سكري . 
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املــادة ) 3 (

حتدد الأرا�سي والعقارات املبنية املحظور على غري العمانيني متلكها واأماكنها فـي ال�سلطنة , 
اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون على النحو الآتي :

1 - الأرا�سي الزراعية فـي جميع املحافظات .

2 - الأرا�سي الأخرى والعقارات املبنية بجميع ا�ستعمالتها فـي املحافظات والوليات 
اجلزر  جميع  فـي  الكائنة  وكذلك   , القانون  من   )1( املادة  فـي  املحددة  واجلبال 
املحددة  والع�سكرية  الأمنية  اجلهات  ومقار  الق�سور  اإحرامات  وفـي   , بال�سلطنة 
والقدمية  الأثرية  احلارات  وفـي   , الالئحة  هذه  من   )2( املادة  ن�ص  مبوجب 
املحددة من وزارة الرتاث والثقافة , ول ي�سمل ذلك الأرا�سي والعقارات الكائنة 

فـي املجمعات ال�سياحية املتكاملة .

املــادة ) 4 (

على اأمانة ال�سجـــل العقـــاري فــــي الـــوزارة - بالتن�سيــــق مـــع املديريــــات العامــــة لالإ�سكـــان 
ا�ستعمالتها  بجميع  املبنية  والعقارات  لالأرا�ســـي  خـــا�ص  �سجـــل  اإعداد   - املحافظات  فـي 

اململوكة لغري عمانيني فـي تاريخ العمل بالقانون , يت�سمن الآتي : 
1 - اأ�سماء املالك , وبياناتهم ال�سخ�سية الأخرى ل�سيما جن�سياتهم احلالية .

2 - بيانـــات قطعــــة الأر�ص اأو العقار املبني , وب�سفة خا�سة رقم القطعة , وامل�ساحة , 
واملربع , والولية , ونوع ال�ستعمال .

3 - طبيعة العقار من حيث كونه اأر�سا زراعية , اأو اأر�سا ف�ساء , اأو عقارا مبنيا .

4 - �سبب امللك , وما اإذا كان ال�سراء اأو املنح اأو الهبة اأو املرياث اأو الو�سية , اأو غري ذلك 
من اأ�سباب ك�سب امللكية .

5 - بيان موقع قطعة الأر�ص اأو العقار املبني وما اإذا كان كائنا فـي اأماكن احلظر من عدمه .

6 - اأي بيانات اأخرى ترى الوزارة اأهمية لها فـي اإطار عملية التنظيم . 

املــادة ) 5 (

على املديرية العامة لتخطيط املدن وامل�ساحة فـي الوزارة - بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة - 
اإعداد خرائط م�ساحية لأماكن احلظر فـي جميع اأنحاء ال�سلطنة . 
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املــادة ) 6 (

اأ�سماء كل من فقد اجلن�سية  الداخلية ملوافاتها بقوائم  بالتن�سيق مع وزارة  الوزارة  تقوم 
العمانية ، اأو اأ�سقطت عنه ، اأو �سحبت منه ، مبينا فيها الرقم املدين ال�سابق ، واجلن�سية 

احلالية ، وتاريخ فقد اجلن�سية اأو اإ�سقاطها اأو �سحبها .  

املــادة ) 7 (

التي  الت�سرفات  ت�سجيل  عن  االمتناع  وفروعها  الوزارة  فـي  العقاري  ال�سجل  اأمانة  على 
فـي  الكائنة  ا�ستعماالتها  املبنية بجميع  والعقارات  االأرا�سي  العمانيني على  يجريها غري 
اأماكن احلظر ، وذلك اعتبـــارا مـــن تاريخ العمل بالقانون ، متى كان مو�سوعها حق امللكية 
اأو غيـــره مــــن احلقـــوق العينية االأ�سلية اأو التبعية وكان الت�سرف فـيها لغري العمانيني ، 

وال ي�سمل ذلك االأيلولة بطريق املرياث اأو الت�سرف بطريق الو�سية اأو الهبة . 
اإثبات  جلان  وقرارات  الق�سائية  االأحكام  ت�سجيل  على  ال�سابقة  الفقرة  حكم  ي�سري  وال 

وت�سجيل امللك التي يكون مو�سوعها اأيا من احلقوق امل�سار اإليها . 

املــادة ) 8 (

على اأمانة ال�سجل العقاري وفروعها ، فـي حال اأيلولة ملكية اأر�ض اأو عقار مبنـــي كائــــن 
فـي اأماكن احلظر بعد تاريخ العمل بالقانون عن طريق االإرث اأو الو�سية اأو الهبة اإلى غري 
العمانيني ، واإ�سدار �سند ملكية جديد لهم بناء على ذلك ، االلتـــزام باإ�سافـــة مالحظـــة 
فـي هذا ال�سند تفـيد التزامهم بالت�سرف فـي االأر�ض اأو العقـــار املبـــني خالل )2( �سنتني 

من تاريخ انتقال امللكية اإليهم . 
املــادة ) 9 (

على املديريات العامة لالإ�سكان فـي املحافظات االمتناع عن قبول طلبات جديدة من ذوي 
ال�ساأن اأو اتخاذ اإجراءات من �ساأنها اإحداث تغيري فـي طبيعة االأرا�سي اأو العقارات اململوكة 
لغري العمانيني فـي اأماكن احلظر ، كاالمتداد اأو التق�سيـــم والفـــرز ، اأو تغييـــر اال�ستعـــمال 
قبل  بداأت  تكون  اإجراءات  اأي  بوقف  تلتزم  كما   ، ارتفاعها  اأو  القطعة  �سكل  فـي  تعديل  اأو 
العمل بالقانون ومل تنته بعد ، وذلك متى كان من �ساأنها اأو الغر�ض منها اإحداث �سيء مما 

�سبق ذكره .
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املــادة ) 10 (

فـي  الكائنة  املبنية  والعقارات  الأرا�سي  فـي  للت�سرف  قانونا  املحددة  املهلة  متديد  يكون 
اأماكن احلظر اململوكة لغري العمانيني , بطلب يقدم من ذوي ال�ساأن اأو وكلئهم اإلى الوزير 
قبل )3( ثلثة اأ�سهر على الأقل من التاريخ املحدد لنتهاء تلك املهلة على النموذج الذي 

تعده الوزارة لهذا الغر�ض مرفقا به الآتي : 
1 - �سورة �سوئية من جواز ال�سفر .

2 - �سورة �سوئية من البطاقة ال�سخ�سية .

3 - �سورة �سوئية من �سند امللكية .

4 - �سورة �سوئية من الر�سم امل�ساحي . 

5 - ما يفـيد �سداد ر�سم ومقداره )100( مائة ريال عماين .

املــادة ) 11 (

اللئحة  هذه  من   )10( املادة  فـي  عليه  املن�سو�ض  التمديد  طلب  فـي  البت  الوزارة  على 
اأو الرف�ض , وذلك خلل )60( �ستني يوما من تاريخ تقدميه بعد التن�سيق مع  باملوافقة 
وفـي   , بالرف�ض  الطلب قرارا  فـي  البت  دون  املدة  , ويعترب م�سي هذه  املخت�سة  اجلهات 
حال املوافقة على التمديد حت�سب مدته اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ انتهاء مهلة )2( 

ال�سنتني املحددة قانونا . 
املــادة ) 12 (

يفـيد  الوزارة مبا  اللئحة موافاة  القانون وهذه  باأحكام  املخاطبني  العمانيني  على غري 
الت�سرف فـي الأرا�سي والعقارات املبنية اململوكة لهم والكائنة فـي اأماكن احلظر , ت�سرفا 
ناقل للملكية لعمانيني , فـي موعد غايته اأ�سبوع من تاريخ اإبرام الت�سرف , وذلك خلل 
عامني من تاريخ �سدور القانون اأو من تاريخ حتقق الواقعة الناقلة للملكية بالن�سبة حلق 

املرياث .
املحافظات  فـي  الإ�سكان  مديريات  مع  التن�سيق  الوزارة  فـي  العقاري  ال�سجل  اأمانة  وعلى 
ملتابعة حالة املذكورين فـي الفقرة ال�سابقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال املخالفـني 
حلكمها ببيع الأرا�سي والعقارات املبنية امل�سار اإليها جربا عن اأ�سحابها من خلل املحكمة 

املخت�سة وفقا لأحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية , وذلك بناء على طلب الوزير .
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املــادة ) 13 (

بالأرا�سي  النتفاع  اللئحة  بهذه  العمل  تاريخ  من  اعتبارا  العمانيني  غري  على  يحظر 
والعقارات املبنية بجميع ا�ستعمالتها الكائنة فـي اأماكن احلظر .

املــادة ) 14 (

اأماكن  اأ�سحاب حق النتفاع بالأرا�سي والعقارات املبنية الكائنة فـي  على غري العمانيني 
الت�سرف فـي هذا احلق لعمانيني خلل عامني من   , بالقانون  العمل  تاريخ  احلظر فـي 
تاريخ العمل بهذه اللئحة قابلة للتمديد لعام واحد , وي�سري على هذا الت�سرف اأحكام 
املواد )7 , 10 , 11( من هذه اللئحة واملادة )12 منها عدا الفقرة الثانية( مبا ل يتعار�ض 

مع طبيعة حق النتفاع .
وفـي حال عدم قيام املذكورين باإجراء هذا الت�سرف خلل الفرتة املحددة , تتولى الوزارة 
اإجراءه نيابـــة عنهـــم ويــــوؤول ثمــــن الت�سـرف اإليهم , وت�سري على العلقة فـيما بينهما - 
فـي هذا اخل�سو�ض - اأحكام عقد الوكالة , وذلك مبا ل يتعار�ض مع اأحكام هذه اللئحة . 

املــادة ) 15 (

دون الإخلل بحكم الفقرة الأولى من املادة )14( من هـــذه اللئحــــة , يكــــون الت�ســـرف 
فـي حق النتفاع بالأرا�شي احلكومية وفقا لل�شروط الآتية :

1 - موافقة الوزارة .

2 - األ يكون املت�سرف اإليه قد �سبق له النتفاع باأرا�ض حكومية خم�س�سة لل�ستعمال 
ذاته اأو ا�ستئجارها .

3 - اإذا كانت الأر�ض م�سغولة , فـيجب اأن يكون امل�سروع قائما , وفـي تلك احلالة ي�سري 
على الت�سرف حكم الفقرة الثانية من املادة )14( من هذه اللئحة , اأما اإذا كانت 
تلك الأر�ض ف�ساء فتقوم الوزارة با�سرتدادها وت�سوية م�ستحقات �ساحب ال�ساأن .

املــادة ) 16 (

مع عدم الإخلل بحكم املادة )19( من هذه اللئحة , فاإنه ا�ستثناء من حكم املادة )13( 
منها , يجوز لل�سركات التي ميلك العمانيون ن�سبة ل تقل عن )60٪( �ستني باملائة من راأ�ض 
مالها , النتفاع بالأرا�سي والعقارات املبنية بجميع ا�ستعمالتها , عدا الأرا�سي الزراعية , 

وفقا لل�شروط الآتية :
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1 - اأن يكون امل�سروع املراد اإقامته على الأر�ض اأو فـي العقار املبني من امل�ساريع التي 
تخدم اأغرا�ض التنمية فـي ال�سلطنة , وفقا ملا تقدره اجلهات املخت�سة .

2 - موافقة اجلهات املعنية على امل�سروع .
3 - األ تقل مدة عقد النتفاع عن �سنة واحدة , ول تزيد على )10( ع�سر �سنوات . 

ويكون التعاقد بعد موافقة الوزير بناء على طلب يقدم من �ساحب ال�ساأن على النموذج 
الذي تعده الوزارة لهذا الغر�ض , ويتعني على الوزارة البت فـيه خلل )60( �ستني يوما 
من تاريخ تقدميه بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�سة , ويعترب م�سي هذه املدة دون البت 
فـي الطلب قرارا بالقبول , وفـي حالة �سدور قرار بالرف�ض يجب اأن يكون القرار م�سببا .

املــادة ) 17 (

املن�سو�ض  ا�ستعمالتها  بجميع  املبنية  والعقارات  بالأرا�سي  النتفاع  عقود  جتديد  يكون 
عليها فـي املادة )16( من هذه اللئحة فـي حدود اجلزء امل�ستغل من الأر�ض اأو العقار املبني 

ملدد مماثلة , بذات الإجراءات ووفقا لل�شروط والإجراءات الآتية : 
1 - اأن يكون امل�سروع قائما وم�ستغل من قبل املنتفع , وغري موؤجر للغري .

2 - اأن يكون عقد النتفاع م�سجل فـي ال�سجل العقاري .

املــادة ) 18 (

 , ال�سكنيــــة  لل�ستعمــــالت  املخ�ســـ�سة  املبنية  العقارات  ا�ستئجار  العمانيني  لغري  يجوز 
وفقا  وذلك   , احلظر  اأماكن  فـي  الكائنة  ال�سناعية  اأو  التجارية  ال�سكنية  اأو  التجارية  اأو 

لل�شروط الآتية :
1 - اأن يكون املبنى قائما .

2 - اأن يكون الغر�ض من ال�ستئجار ال�سكن , اأو ممار�سة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية 
فقط .

3 - اأن تكون مدة عقد الإيجار �سنة واحدة .
ا�ستيفاء تلك  الدالة على  امل�ستندات  اإرفاق  , مع  العقد  اإبرام  الوزارة قبل  اإخطار   - 4
ال�شروط , ول يجوز ت�شجيل عقد الإيجار اإل بعد تقدمي �شهادة للجهة املخت�شة 

�سادرة من الوزارة بعدم املمانعة .
5 - ت�سجيل عقد الإيجار لدى البلدية املخت�سة .

ويجوز جتديد عقد الإيجار ملدد مماثلة بذات ال�شروط .
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املــادة ) 19 (

ا�ستثناء من حكم املادة )13( من هذه الالئحة , يجوز لغري العمانيني النتفاع بالأرا�سي 
التنمية  اإقامة م�سروعات تخدم  ا�ستئجارها لغر�ض  اأو  املحافظـــات  فــــي جميـــع  الزراعيـــة 

فـي ال�شلطنة , وفقا لل�شروط الآتية :
1 - اأن يكون املنتفع اأو امل�شتاأجر �شركة اأو موؤ�ش�شة ميلك العمانيون فـيها ن�شبة ل تقل 

عن )٦٠%( �شتني باملائة من راأ�س مالها .

2 - األ تقل مدة النتفاع اأو الإيجار عن �شنة واحدة , ول تزيد على )1٠( ع�سر �سنوات 
قابلة للتجديد ح�شب طبيعة امل�شروع .

ويكون التعاقد بعد موافقة الوزير , بناء على طلب يقدم من ذي ال�شاأن على النموذج الذي 
تعده الوزارة لهذا الغر�س مرفقا به املوافقات املبدئية للجهات املعنية على اإقامة امل�شروع , 
الطلب خالل )٦٠(  فـي  البت  الوزارة  , ويجب على  للم�شروع  اقت�شادية  ودرا�شـــة جــدوى 
�شتني يوما من تاريخ تقدميه - بعد التن�شيق مع اجلهات املخت�شة - ويعترب م�شي هذه 

املدة دون البت فـيه قرارا بالرف�س .
ال�شروط  بذات  مماثلة  ملدد  الزراعية  بالأر�س  الإيجار  اأو  النتفاع  عقد  جتديد  ويكون 

والإجراءات عدا تقدمي درا�شة اجلدوى القت�شادية .

املــادة ) 20 (

على اأطراف عقود النتفاع والإيجار املربمة قبل العمل بالقانون ول تزال �شارية , والتي 
يكون مو�شوعها اأرا�شي اأو عقارات مبنية كائنة فـي اأماكن احلظر , توفـيق اأو�شاعهم وفقا 
لأحكام هذه الالئحة وذلك خالل )2( �شنتني من تاريخ العمل بالقانون , وبانتهاء تلك 
الفرتة دون توفـيق اأو�شاعهم , تعترب تلك العقود منتهية ول يعتد بها اأمام الدولة ممثلة 
 , الغري  واأمام   , العامة  العتبارية  الأ�شخا�س  من  وغريها   , الإداري  اجلهاز  وحدات  فـي 

وذلك دون الإخالل بامل�شوؤولية اجلزائية لأطرافها وفقا للقانون .
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