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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/42

فـي �ساأن منح الأرا�سي الحكومية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 81/5 بتنظيم النتفاع باأرا�سي ال�سلطنة،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 82/88 باعتماد الالئحة التنفـيذية لتنظيم النتفاع باأرا�سي ال�سلطنة،
وعلى نظام ا�ستحقاق الأرا�سي احلكومية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/81،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى
يكون منح الأرا�شي احلكومية ال�شكنية، وفقا لل�شوابط وال�شروط املبينة فـي امللحق املرفق 

فـي هذا املر�سوم.
املــادة الثانيـــة

يكون منح الأرا�شي احلكومية التجارية، وال�شكنية التجارية وال�شناعية والزراعية بحق 
 81/5 رقم  ال�شلطاين  املر�شوم  فـي  عليها  املن�شو�ص  والإجراءات  لل�شروط  وفقا  النتفاع 

امل�شار اإليه.
املــادة الثالثــــة

الإ�شكان  وزارة  اإلى  املقدمة  ال�شكنية  احلكومية  الأرا�شي  ا�شتحقاق  طلبــات  علــى  ت�شـــري 
املن�شو�ص  وال�شروط  ال�شوابط  املر�شوم،  هذا  باأحكام  العمل  قبـــل  العمرانــي  والتخطيط 

عليها فـي امللحق املرفق فـي هذا املر�سوم.
كما ت�شري على طلبات ا�شتحقاق الأرا�شي احلكومية التجارية، وال�شكنية التجارية وال�شناعية 
والزراعية املقدمة اإلى وزارة الإ�شكان والتخطيط العمراين قبل العمل باأحكام هذا املر�شوم، 

ال�شروط والإجراءات املن�شو�ص عليها فـي املر�شوم ال�شلطاين رقم 81/5 امل�شار اإليه.
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املــادة الرابعـــة

ي�شدر وزير الإ�شكان والتخطيط العمراين القرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكام هذا املر�شوم، 

واإلى اأن ت�شدر ي�شتمر العمل بالقرارات القائمة مبا ل يتعار�ص مع اأحكامه.

املــادة اخلام�ســـة

اإليه،  يلغى نظام ا�ستحقاق الأرا�سي احلكومية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/81 امل�شار 

كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�شوم، اأو يتعار�ص مع اأحكامه. 

املــادة ال�ساد�ســــة

ين�شر هذا املر�شوم فـي اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�سـدر فـي: 23 من رم�ســـــــــان �سنـة 1442هـ

املـوافــــق:   6  من مايــــــــــــــو �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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ملحـــق

�سوابط و�سروط منح الأرا�سي احلكومية ال�سكنية

1 - يجـــوز لوزارة الإ�سكـــان والتخطيـــط العمرانـــي اأن متنــح قطعة اأر�ض حكومية �سكنية 
واحدة ملقدم الطلب، وذلك فـي املخططات التف�سيلية املعتمدة.

2 - ي�سرتط ملنح الأر�ض احلكومية ال�سكنية م� ي�أتي:
اأ - اإذا كـــ�ن مقدم الطلب رجال، يجب اأن يكون قد اأكمل )23( ثالث� وع�سرين �سنة، 
واأن يكـــون معيـــال لأ�ســرة مكونة من زوجة واأبن�ء اأو اأحدهم�، اأو لأحد الوالدين، 
اأو اأن يكون معيال لنف�سه �سريطة األ يقل �سنه عن )40( اأربعني �سنة، وي�سدر �سند 

ملكية الأر�ض ب��سم الزوجني اإذا ك�ن الرجل معيال لأ�سرة.

ب - اإذا كان مقدم الطلب امراأة، يجب اأن تكون قد اأكملت )23( ثالث� وع�سرين �سنة، واأن 
تكون الع�ئل الوحيد لأ�سرته� اأو متزوجة من غري عم�ين ومقيمة فـي ال�سلطنة 
اإق�مة دائمة، اأو اأن تكون مطلقة اأو اأرملة اأو مهجورة ولي�ض لديه� اأبن�ء، اأو معيلة 

لنف�سه� �سريطة األ يقل �سنه� عن )40( اأربعني �سنة.

3 - تكـــون الأولويـــة فــــي منـــح الأر�ض احلكوميــة ال�سكنيـــة لالأ�سرة التــي ل متتـــلك منــزل 
البناء،  اإمتام  بعد  اإل  املمنوحة  الأر�ض  بيع  للبناء، ول يجوز  �سكنية �ساحلة  اأر�سا  اأو 

ووفق� لل�سوابط التي ي�سدر به� قرار من وزير الإ�سك�ن والتخطيط العمراين.

4 - ي�سرتط ملنح الأر�ض احلكومية ال�سكنية لالأ�سرة األ يكون اأحد اأفراد الأ�سرة قد �سبق 
منحه اأر�س� �سكنية قبل العمل ب�أحك�م هذا املر�سوم.

5 - متنح الأر�ض احلكومية ال�سكنية فـي ولية مقدم الطلب اأو فـي الولية التي به� مقر 
عمله الدائم بح�سب الأحوال.

6 - يجوز ا�ستثن�ء بع�ض طلب�ت منح الأرا�سي احلكومية ال�سكنية من ال�سوابط وال�سروط 
الإ�سك�ن  وزير  من  قرار  بتحديده�  ي�سدر  التي  للقواعد  وفق�  وذلك  اإليه�،  امل�س�ر 

والتخطيط العمراين بعد موافقة جمل�ض الوزراء.


