قرار وزاري
رقم 99/29
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لنظام ال�سجل العقاري
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/2
�إ�ستناداً �إىل نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .98/2
و�إىل الالئحة التنظيمية للجان �ش�ؤون الأرا�ضي وجلنة الإ�ستئناف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 88/44
وتعديالتها.
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت

مادة ( : )1يعمل ب�أحكام الالئحة التنفيذية لنظام ال�سجل العقاري املرفقة.
مادة ( : )2يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه.
مادة ( : )3ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به �إعتباراً من تاريخ ن�شره.

مالك بن �سليمان املعمري
وزيـــــر الإ�ســـــــكان
�صدر يف  23 :من جمادي الأوىل �سنة 1420هـ
املوافـق 5 :من �سـبـتـمـرب �سنة 1999م
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الالئحة التنفيذية لنظام ال�سجل العقاري

الف�صل الأول
طلبات الت�سجيل
مادة ( : )1تقدم طلبات ت�سجيل املحررات �إىل �أمانة ال�سجل العقاري �أو فرعها املخت�ص ،ويجب �أن تكون طلبات
ت�سجيل املحررات املوثقة موقعة من �أحد طريف العالقة� ،أما طلبات ت�سجيل املحررات غري املوثقة
فيجب �أن توقع ممن �صدر الت�صرف ل�صاحله  ،ويكون تقدمي طلبات ت�سجيل حق الإنتفاع من املالك.
مادة ( : )2يجب �أن ي�شتمل طلب الت�سجيل على البيانات ويرفق به املحررات وامل�ستندات الآتية -:
� -1إ�سم كل طرف و�إ�سم �أبيه وجده لأبيه وقبيلته و�سنه وجن�سيته وحمل �إقامته وعمله.
� -2صفات من يقومون مقام غريهم ومدى �سلطاتهم.
 -3رقم الوحدة العقارية وم�ساحتها وحدودها ونوع الإ�ستعمال مع بيان �إ�سم املنطقة واملربع واحللة
�أو �إ�سم القرية والوالية �أو املحافظة.
 -4مو�ضوع املحرر املراد ت�سجيله مع بيان قيمة الت�صرف � ،أو مقدار الدين بالن�سبة لعقد الرهن ،
�أو مدة حق الإنتفاع املطلوب ت�سجيله.
� -5أ�صل �سند ملكية احلق العيني حمل الت�سجيل.
� -6أ�صل املحرر املراد ت�سجيله  ،و�إذا كان املحرر املراد ت�سجيله عقد �إيجار يرفق بالطلب ثالث
ن�سخ من العقد.
 -7بيان احلقوق العينية الأ�صلية والتبعية املقررة على الوحدة العقارية.
مادة ( : )3يجب �أن ي�شتمل طلب ت�سجيل حق الإرث على �إ�سم املورث و�إ�سم �أبيه وجده لأبيه وقبيلته وجن�سيته وحمل
�إقامته وتاريخ وحمل الوفاة  ،و�أ�سماء الورثة و�أ�سماء �آبائهم و�أجدادهم لآبائهم  ،و�سنهم وجن�سياتهم
وحمل �إقامتهم  ،والبيانات املتعلقة بالوحدات العقارية املرتوكة عن املورث  ،واحلقوق العينية املقررة
عليها و�أ�صل ملكية املورث  ،ويجب �أن يرفق بالطلب الإ�شهاد ال�شرعي �أو احلكم املثبت حلق الإرث.
مادة ( : )4يعد ب�أمانة ال�سجل العقاري وكل فرع من فروعها دفرت يومية يكون مرقم ال�صفحات ،وموقعا على كل
ورقة فيه من �أمني ال�سجل العقاري �أو من ينوب عنه ،ويجب عند انتهاء العمل يف كل يوم �أن ي�ؤ�شر �أمني
ال�سجل العقاري �أو من ينوب عنه يف الدفرت بذلك ويوقع منه.
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مادة ( : )5تقيد الطلبات يف الدفرت املن�صو�ص عليه يف املادة ( )4ح�سب تواريخ و�ساعة تقدميها وترقم ب�أرقام
متتابعة  ،ويعطى �صاحب الطلب �إي�صا ًال مبين ًا فيه رقم قيد الطلب وتاريخ و�ساعة تقدميه وامل�ستندات
واملحررات املرفقة به.
مادة ( : )6تتم مراجعة الطلبات للتحقق من عدم تعار�ض مو�ضوع �أي منها مع احلقوق والبيانات الواردة
بال�صحيفة العقارية  ،ف�إذا مل يكن من �ش�أن الطلب �إجراء تغيري يف البيانات امل�ساحية للوحدة العقارية
 ،وكان م�ستوفي ًا للبيانات واملحررات وامل�ستندات املن�صو�ص عليها يف مادة ( )2ي�ؤ�شر عليه بالقبول،
�أما �إذا كان من �ش�أن الطلب �إجراء تغيري يف البيانات امل�ساحية للوحدة العقارية فعلى املديرية العامة
لتخطيط املدن وامل�ساحة مراجعته ومعاينة الوحدة العقارية على الطبيعة و�إجراء التغيري املطلوب ما
مل تكن هناك موانع فنية حتول دون ذلك  ،بعد التحقق من �سند ملكية الوحدة العقارية  ،ويتم التغيري
باملطابقة مل�ستندات التملك  ،وللمديرية حتديد الوحدة العقارية بو�ضع عالمات عند الإقت�ضاء  ،وعلى
�أمانة ال�سجل العقاري وفرعها املخت�ص فور �إ�ستيفاء الطلب الت�أ�شري عليه بالقبول.
مادة (� : )7إذا تبني عند البحث تعار�ض طلبات الت�سجيل ب�سبب تداخل يف احلدود �أو تعلقها بذات احلق مو�ضوع
الطلب �أعترب ذلك �إعرتا�ض ًا يجري بحثه والبت فيه من قبل جلنة �ش�ؤون الأرا�ضي املخت�صة.
مادة ( : )8يتم ت�سجيل املحرر الذي مت الت�أ�شري على طلب ت�سجيله بالقبول بعد توثيقه ،ف�إذا قدم �أكرث من حمرر يف
وقت واحد وكان �أحدها مرتبط ًا باملحررات الأخرى �أو متوقف ًا على ت�سجيلها يتم �إرجاء الت�سجيل حتى
ت�سجيل تلك املحررات.
مادة (	: )9ال يجوز �إجراء ك�شط �أو حمو �أو �شطب �أو حت�شري يف الدفرت املن�صو�ص عليه يف املادة ( ، )4و�إذا اقت�ضت
ال�ضرورة ت�صحيح خط�أ مادي وقع ممن يكون الدفرت يف عهدته وجب اعتماد هذا الت�صحيح من �أمني
ال�سجل العقاري �أو من ينوب عنه.
مادة ( : )10املحررات التي تقبل لإجراء ت�سجيل الت�صرفات واحلقوق الواجب ت�سجيلها يف �أمانة ال�سجل العقاري
وفروعها املخت�صة طبقا لنظام ال�سجل العقاري امل�شار �إليه هي :
	-1العقد املوثق.
	-2الإ�شهاد ال�شرعي املثبت حلق الإرث.
	-3الإ�شهاد ال�شرعي املثبت للو�صية الواجبة.
	-4احلجة ال�شرعية يف الوقف.
� -5صك الهبة النافذ.
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 -6قرار نزع امللكية.
	-7احلكم النهائي.
 -8قرارات جلان �ش�ؤون الأرا�ضي وجلنة الإ�ستئناف.
� -9أحكام مر�سى املزاد �أو حم�ضر ر�سو املزاد بالطريق الإداري.
مادة ( : )11تقوم �أمانة ال�سجل العقاري وفروعها املخت�صة بحفظ املحررات امل�سجلة مبلفات الوثائق اخلا�صة
بالوحدة العقارية وفق �أرقامها املتتابعة �أو املخطط الذي تقع به.
مادة ( : )12الطلبات التي تقدم لأمانة ال�سجل العقاري �أو فروعها يجب �أن تكون متعلقة بوحدات عقارية داخلة
يف �إخت�صا�صها  ،ف�إذا كانت الوحدات العقارية املطلوب ت�سجيلها �أو تغيري البيانات املتعلقة بها تقع يف
�إخت�صا�ص �أمانة ال�سجل العقاري �أو �أحد فروعها �أو تقع يف �إخت�صا�ص �أكرث من فرع من فروع الأمانة
وجب تقدمي طلب م�ستقل يف كل منها  ،وال يكون للطلب الذي قدم لأي منها �أي �أثر �إال بالن�سبة للوحدات
العقارية الواقعة يف دائرة �إخت�صا�صه.
مادة ( : )13حتال قرارات تخ�صي�ص الوحدات العقارية �أي ًا كانت طبيعتها والر�سوم امل�ساحية وامل�ستندات املتعلقة
بتحديد الوحدة العقارية و�أية بيانات �أخرى الزمة للت�سجيل �إىل �أمانة ال�سجل العقاري �أو فرعها املخت�ص
للت�سجيل ،وذلك بعد �سداد الر�سوم املقررة.
مادة ( : )14حتال عقود �إنتفاع الأجانب وال�شركات بالأرا�ضي احلكومية  ،وامل�ستندات املتعلقة ببيانات الوحدة
العقارية حمل الإنتفاع �إىل �أمانة ال�سجل العقاري �أو فرعها املخت�ص للت�سجيل.
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الف�صل الثاين
كيفية �إم�ساك ال�سجل
مادة ( : )15تخ�ص�ص �صحيفة عقارية لكل وحدة عقارية يثبت فيها �أو�صافها وحدودها الطبيعية  ،وغري ذلك من
املعامل املحددة لها حتديد ًا نافي ًا للجهالة و�إ�سم املالك �أو �صاحب ال�ش�أن واحلقوق املرتتبة للوحدة �أو
عليها  ،ويف حالة �إنتهاء ال�صحيفة العقارية حتفظ مبلف الوحدة العقارية  ،وتفتح �صحيفة جديدة تدون
فيها البيانات املتعلقة بتحديد الوحدة العقارية واملالك الأخري واحلقوق الواردة عليها.
مادة ( : )16ال تثبت احلقوق العينية العقارية للوحدة بال�صحيفة العقارية والبيانات امل�ساحية املحددة لها �إال بعد
التحقق من �صحتها.
مادة ( : )17يبني يف ق�سم ال�صحيفة اخلا�ص بتحديد الوحدة العقارية رقمها وم�ساحتها ونوع الإ�ستعمال و�إ�سم
املنطقة واملربع و�إ�سم القرية �أو احللة و الوالية �أو املحافظة.
مادة ( : )18ي�سجل يف ق�سم ال�صحيفة اخلا�ص بامللكية حق الإرث الذي ي�شتمل على حقوق عينيه عقارية ،
والت�صرفات املن�شئة للملكية �أو املقررة �أو املعدلة لها  ،والأحكام النهائية املثبتة ل�شيء من ذلك  ،ويتم
الت�سجيل بكتابة �إ�سم املالك كامال طبق ًا ملا ورد باملحرر يف خانة ((املالكون)) ونوع الت�صرف حمل
املحرر يف خانة ((�سبب التملك)) ورقم وتاريخ ت�سجيل املحرر يف خانة ((�سند امللكية)) و�إذا كانت
امللكية �شائعة �أعطي لكل �شريك م�سل�سل يبني �إ�سمه كام ًال مع ذكر ن�صيبه يف الوحدة عقب الإ�سم.
مادة ( : )19يدون يف ق�سم ال�صحيفة اخلا�صة بالقيود القانونية  ،القيود الواردة على حق امللكية ك�شرط منع
الت�صرف وحق الإنتفاع وحق احلكر والإيجارات �إذا زادت مدتها على �سبع �سنوات والرهن والأحكام
النهائية املثبتة ل�شيء من ذلك.
مادة ( : )20ت�سجل حقوق الإرتفاق يف الق�سم املخ�ص�ص لها يف �صحيفة العقار املخدوم ويف �صحيفة العقار
اخلادم.
مادة ( : )21تدون الت�أ�شريات الهام�شية يف الق�سم املخ�ص�ص للت�أ�شريات ك�إعالن الرغبة يف الأخذ بال�شفعة والتنازل
عنها  ،و�صحف دعاوي �إ�ستحقاق حق من احلقوق امل�سجلة يف ال�صحيفة العقارية �أو الطعن يف �أي من
هذه احلقوق وجود ًا �أو �صح ًة �أو نفاذ ًا وت�أ�شريات املنع من الت�صرف.
مادة (� : )22إذا ت�صرف املالك يف الوحدة العقارية ي�ؤ�شر بجوار �إ�سمه من اجلهتني بال�شطب بعالمة ( )xباملداد
الأحمر ثم يكتب على ال�سطر الأبي�ض التايل مبا�شرة باملداد الأ�سود البيانات املتعلقة باملالك اجلديد
طبق ًا للمادة رقم ( )18وت�ؤخذ البيانات اجلديدة من املحرر املثبت للت�صرف.
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مادة (� : )23إذا ت�صرف ال�شريك يف ن�صيبه كام ًال للغري ي�ؤ�شر بجوار �إ�سمه من اجلهتني بال�شطب (  ) xباملداد
الأحمر ويكتب �إ�سم ال�شريك اجلديد باملداد الأ�سود يف نهاية الأ�سماء مبا�شرة  ،ويعطى لل�شريك اجلديد
الرقم التايل للأرقام املعطاة لل�شركاء ال�سابقني مع كتابة هذا الرقم ب�سط ًا ورقم ال�شريك املت�صرف
مقام ًا.
مادة (� : )24إذا ت�صرف �أحد ال�شركاء يف جزء م�شاع ًا من ن�صيبه ي�ؤ�شر بال�شطب بجوار �إ�سمه على النحو املبني
يف املادة ( )23ثم يعاد كتابة �إ�سمه باملداد الأ�سود يف نهاية الأ�سماء مبا�شرة يف اجلزء الباقي له على
�أن يعطى الرقم امل�سل�سل التايل ب�سط ًا والرقم الذي كان مقام ًا مع متييزه بكلمة (باقي) ثم يكتب �إ�سم
ال�شريك اجلديد بعد ذلك طبق ًا للمادة (.)23
مادة ( : )25كل بيان ي�سجل يف �صحائف ال�سجل العقاري يجب �أن يذيل بتوقيع مقروء ممن �سجله مع �إي�ضاح
التاريخ  ،وتوقع �سندات امللكية ال�صادرة من واقع البيانات امل�سجلة ممن �سجلها  ،وتعتمد من �أمني
ال�سجل العقاري �أو من ينوب عنه.
مادة ( : )26ال يجوز �إجراء �أي ك�شط �أو حت�شري �أو حمو يف �صحائف ال�سجل العقاري.
مادة ( : )27يتم ت�صحيح اخلط�أ املادي الواقع بال�صحيفة العقارية بو�ضع عالمة تفيد ذلك ،ويكون �إجراء الت�صحيح
تالي ًا لعالمة اخلط�أ مبا�شرة  ،ويوقع الت�صحيح ممن يقوم به وذلك يف الأخطاء التي تقع �أثناء الت�سجيل
� ،أما �إذا مت �إكت�شاف اخلط�أ بعد الت�سجيل تو�ضع عالمة تفيد ذلك  ،ويتم ت�صحيح اخلط�أ على �أول
�سطر �أبي�ض بالق�سم املخ�ص�ص للبيان حمل اخلط�أ ويوقع من مدير الدائرة املخت�صة  ،ويحرر حم�ضر ًا
يو�ضح فيه اخلط�أ و�أ�سبابه وكيفية ك�شفه .وتتبع ذات الإجراءات �إذا وقع اخلط�أ يف �سند امللكية �أو يتم
�إ�صدار �سند ملكية بديل بعد �إ�ستالم �سند امللكية الأول.
مادة ( : )28تعد �أمانة ال�سجل العقاري وكل فرع من فروعها ملف ًا لكل وحدة عقارية حتفظ بها املحررات التي يتم
ت�سجيلها  ،وحما�ضر الت�سجيل التي ا�ستخل�صت منها البيانات املدونة بال�صحيفة العقارية  ،والر�سوم
امل�ساحية وا�ستمارات التخطيط امل�ساحية ،وغري ذلك من امل�ستندات الالزمة للت�سجيل  ،و�إي�صاالت
الر�سوم  ،وذلك طبق ًا للقواعد املقررة للحفظ ب�أمانة ال�سجل العقاري ويكون هذا امللف متمم ًا لل�صحيفة
العقارية.
مادة ( : )29يعد كل فرع من فروع �أمانة ال�سجل العقاري ك�شوف ًا بالت�سجيالت والت�أ�شريات والتغيريات التي متت
بال�سجل وتر�سل يف نهاية كل �شهر �إىل �أمانة ال�سجل العقاري.
مادة ( : )30تقيد �أمالك مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي  ،يف الأحوال التي يجيز القانون فيها التملك ،
يف �سجل خا�ص يعد ب�أمانة ال�سجل العقاري لهذا الغر�ض يو�ضح به الإ�سم واجلن�سية ونوع الإ�ستعمال
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وتاريخ التملك  ،و�أية بيانات �أخرى عن الوحدة العقارية.
مادة ( : )31تقيد الوحدات العقارية لكل مالك  ،وم�ساحة كل منها �أو امل�ساحة ال�شائعة فيها من واقع بيانات
ال�صحيفة العقارية يف الفهر�س ال�شخ�صي الهجائي الذي تعده �أمانة ال�سجل العقاري وفروعها.
مادة ( : )32عند طلب ت�سجيل الوحدات العقارية لبعثات الدول الأجنبية  ،وفق ًا لنظام ال�سجل العقاري امل�شار �إليه
 ،يتم التحقق من �شرط املعاملة باملثل عن طريق وزارة اخلارجية.
مادة ( : )33ي�سجل قرار جلنة �ش�ؤون الأرا�ضي املخت�صة ال�صادر ب�صحة الوقف طبقا للحجج ال�شرعية املعتمدة من
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية  ،وتعترب احلجة ال�شرعية بعد نظرها من اللجنة امل�ستند الثبوتي للوقف
ي�صدر مبقت�ضاها �سند امللكية.
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الف�صل الثالث
الإعالن عن قرار الت�سوية والإطالع على احلقوق امل�سجلة
مادة ( : )34يعلن قرار حتديد منطقة الت�سوية بو�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة مرة واحدة قبل بدء الأعمال
بخم�سة ع�شر يوم ًا وب�إحدى ال�صحف اليومية مرتني الأوىل يف اليوم التايل ل�صدور القرار والثانية قبل
بدء الأعمال بع�شرة �أيام كما يعلن عنه مبكاتب �إدارات الإ�سكان  ،وتخطر به املحكمة املخت�صة والبلدية
والوالة الذين تقع منطقة الت�سوية �ضمن نطاق �إخت�صا�صهم  ،ويو�ضع القرار يف لوحة الإعالنات مبكاتب
الوالة.
مادة ( : )35لكل ذي م�صلحة الإطالع على احلقوق العينية العقارية حمل الت�سجيل بعد �سداد الر�سم املقرر ،
ويتعدد الر�سم بتعدد طلبات الت�سجيل والوحدات العقارية.
مادة ( : )36يقدم طلب الإطالع على النموذج املعد لهذا الغر�ض �إىل �أمني ال�سجل العقاري �أو من ينوب عنه  ،ويتم
الإطالع ب�أماكن حفظ امل�ستندات يف ح�ضور املوظف املخت�ص  ،وي�ؤ�شر بالدفرت املعد لهذا الغر�ض مبا
يفيد متام الإطالع ويوقع عليه من الطالب.
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الف�صل الرابع
التوثيق
مادة ( : )37يكون توثيق املحررات والت�صرفات القانونية حمل الت�سجيل من ن�سختني حتفظ �إحداهما مبلف الوحدة
العقارية وت�سلم الأخرى لل�صادر ل�صاحله املحرر.
مادة ( : )38يف حاالت الوكالة التي يكون مو�ضوعها ت�صرف قانوين واحد يلزم �إرفاق �أ�صل الوكالة باملحرر حمل
التوثيق  ،ويف الوكالة التي يت�ضمن مو�ضوعها �أكرث من ت�صرف قانوين يتم �إطالع املوثق عليها  ،وي�ؤ�شر
على �صورتها مبا يفيد �أنها طبق الأ�صل  ،ويوقع عليها مع بيان �إ�سمه.
مادة ( : )39يف حالة توقيع املعني املختار لتعذر توقيع �صاحب ال�ش�أن �أو و�ضع ب�صمته على املحرر  ،على املوثق حترير
حم�ضر بذلك يبني فيه ال�سبب بح�ضور �شاهدين ،ويوقع معهما على املح�ضر مع بيان �إ�سمه.
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الف�صل اخلام�س
�إجراءات التغيري و�آثاره
مادة ( : )40جتوز جتزئة الوحدة العقارية �إىل �أكرث من وحدة عقارية ب�شرط �أن يتوافر يف كل جزء مفرز موا�صفات
الوحدة العقارية  ،و�أن تتفق التجزئة ومقت�ضيات التخطيط والت�صميم الأ�سا�سي املعتمد للمنطقة.
مادة ( : )41يجب على طالب التجزئة تقدمي خريطة يحدد فيها الوحدات العقارية املراد �إفرازها و�أ�شكالها  ،ويتم
�إعداد ر�سم م�ساحي لكل وحدة عقارية مفرزة يبني م�ساحتها وا�ستعمالها وارتفاقاتها.
مادة ( : )42تخ�ص�ص �صحيفة عقارية لكل وحدة عقارية مفرزة ويعطى لكل منها رقم م�سل�سل جديد يبد�أ من
�آخر �أرقام الت�سل�سل للوحدات العقارية �أو امللفات  ،وي�شار �إىل ذلك يف �صحيفة الوحدة العقارية الأ�صل
 ،ويقيد يف هذه ال�صحيفة جميع البيانات العقارية لكل وحدة مفرزة  ،وتنتقل احلقوق املحملة على
الوحدة العقارية الأ�صل �إىل الوحدات املفرزة ويجوز �أن تقت�صر على وحدة �أو عدد من الوحدات املفرزة
مبوافقة �صاحب احلق.
مادة ( : )43دون �إخالل بحقوق الغري امل�سجلة  ،يجوز للمالك طلب دمج �أكرث من وحدة عقارية ،ويجب �أن يرفق
بطلب الدمج خريطة الوحدات العقارية حمل الدمج معتمدة من املديرية العامة لتخطيط املدن
وامل�ساحة.
مادة (: )44يرتتب على دمج الوحدات العقارية يف وحدة عقارية �أخرى �أو �أكرث �إلغاء ال�صحائف العقارية للوحدات
حمل الدمج وتخ�ص�ص �صحيفة عقارية جديدة ت�سجل فيها البيانات اخلا�صة باحلالة املادية للوحدة
العقارية الناجتة عن الدمج ،واحلقوق العينية العقارية الواردة على الوحدات العقارية حمل الدمج ،
وتعطى رقم الوحدة العقارية الأوىل حمل الدمج باملخطط �أو رقم امللف الأول للوحدات العقارية حمل
الدمج.
مادة ( : )45ينفذ الدمج والتجزئة يف الطبيعة برفع عالمات التحديد �أو و�ضعها بعد �إجراء املقا�سات و�أعمال
ح�ساب امل�ساحة و�إعداد الر�سم امل�ساحي وتثبيت البيانات على �إ�ستمارات التخطيط امل�ساحية بالتغيري
 ،ويوقع املخطط على الر�سم امل�ساحي وا�ستمارة التغيري التخطيطية مع بيان �إ�سمه.
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الف�صل ال�ساد�س
الوحدة العقارية والر�سومات الهند�سية
مادة ( : )46حتدد الوحدة العقارية ح�سب التعريف الوارد يف نظام ال�سجل العقاري ،بعالمات يف الطبيعة لف�صلها
عن الوحدات املال�صقة لها وتقوم بعملية التحديد املديرية العامة لتخطيط املدن وامل�ساحة.
مادة ( : )47تو�ضع عالمات حتديد الوحدات العقارية على ر�ؤو�سها �أو على نقاط حتويل الإجتاهات وعند بداية
ونهاية الإنحناء �إذا كان احلد منحنيا  ،وميكن و�ضع عالمة يف الو�سط عند احلاجة  ،ويجب رفع
الك�سرات الظاهرة التي ميكن ر�سمها والتي ال يتطلب الأمر و�ضع عالمة عليها  ،ويف حالة وجود حوائط
�أو �أ�سوار ثابتة على حدود الوحدات العقارية تعترب حدود ًا لها وال تو�ضع عليها عالمات يف الطبيعة ،
وذلك بعد التحقق من �أنها مقامة على احلدود ال�صحيحة.
مادة ( : )48تقوم املديرية العامة لتخطيط املدن وامل�ساحة بعمل ر�سم هند�سي  ،يبني فيه التفا�صيل الطبوغرافية
ور�سم احلدود وامل�ساحة ورقم الوحدة واملربع واملنطقة ،والإ�ستعمال و�شروط البناء وطبيعته ،و�أي بيان
الزم لتحديد الوحدة العقارية كالأ�شجار والنخيل ونوع الأر�ض ومو�ضع عالمات التحديد ،وت�سلم ن�سخة
من الر�سم امل�ساحي  ،بعد �سداد ر�سوم التحديد املقررة.
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الف�صل ال�سابع
�سند امللكية
مادة ( : )49ت�صدر �أمانة ال�سجل العقاري �أو فروعها املخت�ص �سند ملكية واحد لكل وحدة عقارية  ،ويف حالة تعدد
مالك الوحدة العقارية على ال�شيوع وعدم �إتفاقهم على من له احلق منهم يف �إ�ستالم �سند امللكية
حتفظ امللكية مبلف الوحدة العقارية  ،وي�ؤ�شر بذلك على ال�صحيفة العقارية ويعطى كل منهم بناء على
طلبه �شهادة بيانات عقارية  ،بعد �سداد الر�سوم املقررة.
مادة ( : )50يقدم طلب ا�ستخراج �شهادة البيانات العقارية �إىل �أمني ال�سجل العقاري �أو من ينوب عنه مو�ضح ًا
فيه البيانات املطلوبة  ،ويرفق بالطلب �صورة من البطاقة ال�شخ�صية للطالب �أو �صورة من جواز ال�سفر
 ،وت�صدر �شهادة البيانات من واقع البيانات الثابتة بال�صحيفة العقارية للوحدة العقارية بعد �سداد
الر�سوم املقررة ،ويتعدد الر�سم بتعدد الوحدات العقارية.
مادة ( : )51يف حالة فقد �سند امللكية �أو تعر�ضه للتلف يجوز بناء على طلب املالك �إ�صدار بدل فاقد �أو بدل تالف
طبق ًا للإجراءات التالية  ،ويعامل �سند امللكية التالف الذي ال تتوفر فيه البيانات العقارية الدالة على
الوحدة العقارية معاملة ال�سند املفقود.
� -1إجراءات �إ�صدار بدل الفاقد :
	�أ -تقدمي طلب �إ�ستخراج بدل فاقد يرفق به بالغ من �شرطة عمان ال�سلطانية يت�ضمن بيان مكان الفقد
 ،وتاريخه و�سببه و�إعالن يف �إحدى ال�صحف اليومية عن فقد �سند امللكية على �أن يبني به الوحدة
العقارية وم�ساحتها وموقعها  ،و�صورة من البطاقة ال�شخ�صية �أو جواز �سفر املالك.
ب� -سداد الر�سوم املقررة :
ويتم �إ�صدار بدل الفاقد بعد م�ضي  30يوم ًا من تاريخ الإعالن ويجب يف حالة العثور على �سند امللكية
الأ�صلي ت�سليمه �إىل �أمانة ال�سجل العقاري �أو فرعها املخت�ص  ،ويف هذه احلالة ال يجوز رد الر�سم.
� -2إجراءات �إ�صدار بدل تالف :
�أ -تقدمي طلب ا�ستخراج بدل تالف يرفق به م�ستند امللكية التالف و�صورة من البطاقة ال�شخ�صية �أو
جواز �سفر املالك.
ب� -سداد الر�سوم املقررة.
ويتم �إ�صدار بدل التالف بعد مطابقة البيانات الواردة بال�سند التالف مع بيانات ال�صحيفة العقارية.
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الف�صل الثامن
الر�سوم
مادة ( : )52يلتزم من ت�سجل ب�إ�سمه الوحدة العقارية ب�سداد جميع الر�سوم املقررة
حت�صل ب�أمانة ال�سجل العقاري وفروعها املخت�صة طبقا لنظام ال�سجل
مادة ( : )53ال يجوز رد الر�سوم التي ّ
العقاري امل�شار �إليه �إال يف الأحوال الآتية :
 -1اخلط�أ يف تقدير الر�سوم.
-2بطالن �إجراءات التوثيق �أو الت�سجيل خلط�أ يف التوثيق �أو الت�سجيل.
مادة ( : )54حت�صل ر�سوم الت�سجيل على �أ�سا�س القيمة احلقيقية للوحدة العقارية وقت الت�سجيل �أو الثمن املحدد
بالعقد �أيهما �أعلى.
مادة ( : )55لأمانة ال�سجل العقاري �أو فرعها املخت�ص �إجراء التحريات الالزمة للوقوف على القيمة احلقيقية
للوحدة العقارية.
مادة (� : )56إذا تبني بعد �إمتام الإجراءات �أن الر�سوم املح�صلة ال تتفق والقيمة احلقيقية للعقار على املالك �سداد
الفرق بالإ�ضافة �إىل الغرامة املن�صو�ص عليها يف نظام ال�سجل العقاري امل�شار �إليه �إذا ثبت �أنه تهرب
عمد ًا من �أداء الر�سوم  ،ويكون حت�صيل الفرق يف حالة عدم �سداده طبق ًا للإجراءات املقررة بنظام
حت�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 94/32
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