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اجلريدة الر�سمية العدد )909(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/37    

باإ�سدار قانون االإ�سكان االجتماعى

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى قانـــون امل�ساكن الجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 77/35 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 2000/24 با�ستمرار منح القرو�ض وامل�ساعدات ال�سكنية لذوى 

الدخل املحدود بدون فوائد ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت 

املـــــادة االأولـــــى : يعمل بقانون الإ�سكان الجتماعى المرافق .

املـــــادة الثـانيـــة :  ت�سرى اأحكام هذا القانون على جميع طلبات القرو�ض والم�ساعدات 

ال�سكنية الم�سجلــة لدى وزارة الإ�سكان قبل العمــل باأحكامـــه والتــى 

لم يتم البت فيها .

املـــــادة الثـالثـــة : ي�سدر وزير الإ�سكان الالئحة التنفيذية للقانون المرافق والقرارات 

باللوائـح  العمـــل  ي�ستمر  �سدورها  حين  واإلى   ، لتنفيذه  الالزمة 

والقرارات ال�سارية بما ل يتعار�ض مع اأحكام هذا القانون .

املـــــادة الرابعــة : يلغــــى املر�ســــوم ال�سلطانـــى رقـــــــم 77/35 امل�ســـــار اإليــــــه ، كمـــــا يلغـــى 

كل ما يخالف اأحكام القانون املرافق .

املــــادة الخام�سة :  ين�ســـر هذا املر�ســـوم فى اجلريــــــدة الر�سميــــة ، ويعمـــل بــــه من اليـوم 

التاىل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى : 29 من ربيع الثانى �سنة 1431هـ

املـوافـــق : 14 من اأبريـــــــــــــل �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانون االإ�سكان االجتماعى

الف�سل االأول 

تعريفـــات واأحكــــام عامــــة

املـــادة ) 1 ( : فى تطبيــق اأحكـــام هذا القانــون ، تكــون للكلمــات والعبارات التالية املعنى 

املو�سح قرين كل منها ، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

     الــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة الإ�سكان . 

   الوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــر : وزير الإ�سكان . 

     الوحـــدة ال�سكنيـــــــة : امل�سكـــــن الذى يتــــم بنــــاوؤه عـــن طريـــــق الــوزارة 

اأو الذى توؤول م�سوؤولية بنائه اإليها .

     امل�ساعــــــدة ال�سكنيــــــة : املبلـــــــغ الــــذى يتقـــــرر �سرفـــــــه لبنـــــــاء م�سكـــــن 

اأو ترميمــه اأو اإعــادة بنائـــه اأو اإجـــراء اإ�سافـــــات 

عليه ، ول يتم ا�سرتداده .

ويتم  للم�ستحــــق  �سرفه  يتقــــرر  الـــذى  املبلـغ   : القــــــــــــــــــــــــــــــر�س    

وبدون  �سهرية مي�سرة  اأق�ساط  ا�سرتداده على 

فوائد وفقا لأحكام هذا القانون .

   املنتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع : املواطـــــن الــذى يح�ســل علـــــى وحـــــــدة �سكنيــــة 

اأو م�ساعدة �سكنية اأو قر�ض مبوجب اأحكام هذا 

القانون .

    مــدة �ســداد القــر�س : املدة بني تاريخ ا�ستحقاق الق�سط الأول وتاريخ 

ا�ستحقاق الق�سط الأخري .

     اأ�سحاب احلرف احلرة : �سغار العامليـــن فى التجــارة والزراعــــة و�سيـــد 

الأ�سماك والرعى ومن فى حكمهم .
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املـــادة ) 2 ( :  ي�سرتط فى طالـــب الوحــــــــدة ال�سكنيـــــة اأو امل�ساعــــدة ال�سكنيــــة اأو القر�ض 

مـــا ياأتى :

اأ -  اأن يكون عمانى اجلن�سية .

ب - األ يقــــل عمــره عن ثــالث وع�سريـــــن �سنة ميالدية �سواء كان رجـــــال 

اأو اأمراأة ما مل يثبت اأنه متزوج واأن عمره ل يقل عن اإحدى وع�سرين 

�سنة ميالدية اأو اأنه العائل الوحيد لأ�سرته عند تقدمي الطلب .

ج  - األ يكـــون مالكا هو اأو زوجــه مل�سكــن �سالح لالإقامة اأو قام بالت�سرف 

من  ال�ستفادة  بهدف  القانونية  الت�سرفات  اأنواع  من  نوع  باأى  فيه 

اأحكام هذا القانون .

اأو م�ساعدة  اأو زوجه من قبل بوحدة �سكنية  األ يكون قد ا�ستفاد هو   د- 

�سكنية اأو قر�ض طبقا لأحكام قانون امل�ساكن الجتماعيـة امل�سار اإليـــه 

اأو اأية قوانني اأو نظم اأخرى تي�سر له بناء م�سكن اأو احل�سول عليه .

 هـ - األ يكون من العاملني فى جهة بها نظام اإقرا�ض اإ�سكانى ملوظفيها ،  

فيما عدا من كان متقاعدا ومل ي�سبق له احل�سول على قر�ض اإ�سكانى 

من جهة عمله ال�سابقة . 

 و - األ يكون مالكا هو اأو زوجه لأية عقارات اأو اأرا�ض توازى قيمتها قيمة 

الوحدة ال�سكنية اأو امل�ساعدة ال�سكنية اأو القــر�ض اإل اإذا كـــان الهـــدف 

هو تنفيذ امل�سروع على ذات املوقع .

املـــادة ) 3 ( :  متنح الوحـــدة ال�سكنيــة اأو امل�ساعــدة ال�سكنية اأو القر�ض ملرة واحدة وفقا 

لأحكام هذا القانون .

املـــادة ) 4 ( : تقوم الوزارة بدرا�ســـة كل حالـــة علــى حدة للتحقـــق من توافـــر ال�ســروط 

عند تقدمي الطلب ، وقبل ال�ستحقاق ، وفى حالة عدم انطباق ال�سروط 

يرف�ض الطلب ويخطر  مقدمه كتابيا بذلك مع بيان الأ�سباب .
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املـــادة ) 5 ( :  يلغى طلب احل�سول على الوحدة ال�سكنية اأو امل�ساعدة ال�سكنية اأو القر�ض 

فى احلالت الآتية :

  اأ - اإذا قدم الطالب بيانات غري �سحيحة عن حالته اأو اأخفى عمدا بيانات 

كان يتعني عليه تقدميها .

ب - اإذا ت�سبب الطالب فى تاأخري البدء فى العمل بدون عذر ملدة جتاوز 

�ستني يوما من تاريخ �سدور اأمر الت�سغيل وذلك فى حالتى امل�ساعدة 

ال�سكنية اأو القر�ض .

 ويتم اإخطار مقدم الطلب بقرار الإلغاء كتابة مع بيان الأ�سباب .

املـــادة ) 6 ( : لطالـــب الوحـــدة ال�سكنيــة اأو امل�ساعدة ال�سكنية اأو القر�ض التظلم للوزير 

اإخطاره  تاريخ  من  يوما  �ستني  خالل  اإلغائه  اأو  طلبه  رف�ض  قرار  من 

بالقرار ، ويكون قرار الوزير فى التظلم نهائيا .

املـــادة ) 7 ( : ي�سقط حق املنتفع اإذا ثبت اأنه قدم بيانات غري �سحيحة اأو �سهــادة كاذبــة 

اأو اأية وثيقة مزورة ، وتقوم الوزارة با�سرتداد ما ح�سل عليه ، ويتم اإخطار 

املنتفع كتابيا بالقرار مع بيان الأ�سباب .

املــــادة ) 8 ( :  يعفــــى امل�ستفيــــدون من اأحكــــام هـذا القانون وملــــرة واحدة من �سداد ر�سوم 

اإ�سدار �سند امللكيـة اأو البيـــع اأو الرهــــن وفــــك الرهـــن بالن�سبـــــة لالأر�ض 

اأو الوحدة ال�سكنية .

الف�سل الثانى

الوحـدات ال�سـكـنـيــة

املــــادة ) 9 ( :  ت�سكـــل بقــرار من الوزيـــر جلنــة من خم�ســة اأع�ساء على الأقل فى الولية 

التى تقع فيها الوحدات ال�سكنية املعدة للتوزيع ، وتخت�ض اللجنة بدرا�سة 

طلبات الوحدات ال�سكنية وتوزيعها .

املـــادة )10( : ت�سدر الوزارة �سندات انتفاع للمنتفعني بالوحدات ال�سكنية طبقا لأحكام 

هذا القانون ملدة ع�سر �سنوات ميالدية ، ويحظر على امل�ستفيدين خالل 

اأوجه الت�سرفات  هذه املدة الت�سرف فى الوحدة ال�سكنية باأى وجه من 

القانونية كالإيجار اأو البيع اأو الرهن اأو الهبة وخالفه .
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الف�سل الثالث 

امل�ساعـدات ال�سـكنـية

املـــادة )11(  :  متنح امل�ساعـدة ال�سكنيـــة لبنــاء م�سكـــن اأو ترميمـــه اأو اإعادة بنائــه اأو اإجراء 

اإ�سافات عليه بح�سب طبيعة املوقع وحجم الأ�سرة وو�سع امل�سكن ، وحتدد 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون قيمة امل�ساعدة ال�سكنية ، وللوزير رفع 

قيمتها فى املناطق ذات الطبيعة الطبوغرافية ال�سعبة .

املــــادة )12( :  ل ت�ستحق امل�ساعـدة ال�سكنيــة اإذا كان مقـــدم الطلب معيــال لنف�سه ولزوجه 

اأو تتعدى جمموع  اأبناء ميتلكون م�ساكن �ساحلة لالإقامة  فقط ولديه 

دخولهم ال�سهرية املبلغ الذى حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

املـــادة )13( :  ي�سرتط فى طالب امل�ساعـــدة ال�سكنيـــة األ يجاوز اإجمالـــى دخله ال�سهرى 

هذه  حتدد  كما   ، القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتدده  الذى  املبلغ 

الالئحة الدخل ال�سهرى ملن جتاوز عمره �ستني �سنة ميالدية .

املـــادة )14( : فى حالة وفـــاة �ساحب طلب امل�ساعدة ال�سكنيـــة ينتقل الطلــب اإىل اأبنائه 

الق�سر مع الحتفاظ بالأولوية ال�سابقة فى الطلب .

املـــادة )15( : على الوزارة و�سع اإ�سارة على �سند ملكية امل�سكن املمول بوا�سطة امل�ساعدة 

ال�سكنية بعدم الت�سرف فيه ملدة ع�سر �سنوات اعتبارا من تاريخ ا�ستالم 

امل�سكن .

املـــادة )16( : يحظر تاأجري امل�سكن املمول بوا�سطة امل�ساعدة ال�سكنية اإل مبوافقة كتابية 

من الوزارة  .

الف�سل الرابع 

القرو�س ال�سـكـنـية

املـــادة )17( : مينح القر�ض لأحد الأغرا�ض الآتية :

اأ - بناء م�سكن .

ب - �سراء م�سكن جاهز .

ج - �سراء م�سكن غري جاهز واإكماله .
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د - اإكمال م�سكن غري جاهز .

هـ - تو�سيع م�سكن قائم .

و - �سيانة م�سكن قائم .

املـــادة )18( : يجب اأن يكون طالب القر�ض مالكا لقطعة الأر�ض التى �سيتم بناء  امل�سكن 

عليها اأو تو�سعته اأو اإكماله اأو �سيانته .

اأما اإذا كان الغر�ض من القر�ض �سراء م�سكن جاهز اأو غري جاهز واإكماله ، 

فيجب اأن يكون امل�سكن منفذا وفقا خلرائط بناء معتمدة ول توجد اأية 

موانع قانونية لنقل امللكية اإىل طالب القر�ض .

املـــادة )19( : على املقتـــر�ض اأن يتحمـــــل فــرق تكلفـــة امل�سروع فـــى حالــــة زيادة التكلفـــة 

عن قيمة القر�ض .

املـــادة )20( : يلتـــزم املقتـــر�ض اإذا كــــــان من اأ�سحـــــــاب احلـــــرف احلرة اأو مـــن العاملني 

فى القطاع اخلا�ض ممـــن ل ي�سرى عليهم قانون التاأمينات الإجتماعية 

اأو الذين مل متـ�ض على تعيينهـــــم بالقطــــاع اخلا�ض �سنـتــــان متتاليتـــان 

اأخـــرى  دولــــة  فى  اخلــا�ض  اأو  احلكومى  القطاعني  فى  العاملني  من  اأو 

اأن يقـــدم �سامنــــــــــا من العامليـــن فى اإحـــــدى وحــــدات اجلهــــــاز الإدارى 

اخلا�ض  القطاع  فى  العاملني  اأو من  لها  اململوكة  ال�سركات  اأو  للدولـــــــة 

الذين ي�سرى عليهم قانون التاأمينات الإجتماعية وجتاوزت مدة خدمتهم 

ثالث �سنوات ميالدية .

املـــادة )21( : ي�سرتط فى طالب القر�ض الآتى :

 اأ - اأن يجاوز اإجماىل دخله ال�سهرى وقت تقدمي الطلب وعند ح�سوله 

على املوافقة املبلغ الذى حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون .

ب - اأن تكون اأ�سرة طالب القر�ض مقيمة اإقامة دائمة داخل ال�سلطنة .

املـــادة )22( : على الوزارة ا�ستالم طلبات القرو�ض ودرا�ستها بح�سب اأولوية تقدميها .

املـــادة )23( : ت�سكل جلنة بقرار من الوزير برئا�سة وكيل الوزارة وع�سوية خم�سة اأع�ساء 

على الأقل من موظفى الوزارة للنظر فى طلبات القرو�ض والبت فيها 

املحافظات  فى  فرعية  جلان  ت�سكيل  ويجوز   ، القانون  هذا  لأحكام  وفقا 

واملناطق اإذا اقت�ست م�سلحة العمل ذلك .
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املـــادة )24( : تكــــون الأولويــــة فى ا�ستحقــــاق القـــرو�ض ال�سكنيــــة للحـــالت التى يهــدم 

م�سكنها كليا اأو جزئيا ب�سبب حريق اأو كوارث طبيعية واأية حالت اأخرى 

تاريخ  بح�سب  الأولوية  تكون  احلالت  هذه  غري  وفى   ، الوزارة  تقدرها 

تقدمي الطلب .

املـــادة )25( : تقوم وزارة املالية بالتاأمني على القرو�ض ال�سكنية لتغطية حالت الوفاة 

والعجز عن العمل وذلك بالتن�سيق مع الوزارة .

املـــادة )26( : يتم �سداد القر�ض على اأق�ساط �سهرية بن�سبة ل جتاوز )25%( من اإجماىل 

دخل املقرت�ض .

املـــادة )27( : حتـــدد الالئحــــــة التنفيذيـــــة لهذا القانــــون قيمـــة القــــر�ض وال�سوابــــــط 

والقواعد الالزمة للح�سول عليه .

املـــادة )28( : يتم ت�سجيل رهن على امل�سكن ل�سمـــان �سداد الأق�ساط ، وفى حالة تخلف 

اأ�سهـــر متتاليــــة  تزيــد على ثالثــــة  ملدة  ال�سداد  وال�سامن عن  املقرت�ض 

القانونية  الإجراءات  اتخاذ  للوزارة  يكون   ، مقبول  عذر  دون  ال�سنة  فى 

للتنفيذ على امل�سكن ل�ستيفاء م�ستحقاتها .

املـــادة )29( : يحظر على املقرت�ض اأن يت�سرف فى امل�سكن باأى وجه من اأوجه الت�سرفات 

القانونية كالبيع اأو الرهن اأو الهبة وغريها قبل �سداد القر�ض بالكامل .

املـــادة )30( : تتم اإعادة جدولة �سداد القر�ض مبا يتنا�سب مع ظروف من اأنهيت خدمته 

اأ�سحاب  العام واخلا�ض ومن قل دخله من  العاملني فى القطاعني  من 

هذا  من   )31( املادة  لن�ض  طبقا  اإعفاوؤهم  يتم  ل  الذين  احلرة  احلرف 

القانون .

املـــادة )31( : للوزير اأن يقرر بعد موافقة وزارة املالية اإعفاء املقرت�ض من �سداد اأق�ساط 

القر�ض اإذا قل دخله ال�سهرى بعد منحه القر�ض عن املبلغ الذى حتدده 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون وكانت ظروفه املعي�سية تربر ذلك .


