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وزارة الإ�سكـــــــان
قــرار وزاري
رقـم 2015/41
ب�إ�صــدار الئحــة �إثبــات وت�سجيــل املــلك
ا�ستنادا �إىل قانون الأرا�ض ـ ــي ال�صادر باملر�ســوم ال�سلطانـ ــي رق ــم ، 80/5
و�إلــى الالئحــة التنظيميــة للجان �ش�ؤون الأرا�ضــي وجلـ ـ ــان اال�ستئناف ال�ص ــادرة بالقــرار
الوزاري رقم ، 88/44
و�إلــى موافقـة وزارة املاليــة ،
وبنـاء على ما تقت�ضيــه امل�صلحــة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل فـي �ش�أن طلبات �إثبات وت�سجيل امللك ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيـــــة
يلغــى الق ــرار الوزاري رقم  88/44امل�شار �إلي ــه  ،كما يلغى كل ما يخال ــف الالئح ــة املرفق ــة
�أو يتعــار�ض مـع �أحكامهــا .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  8 :من جمادى الثانية 1436هـ
املوافــــق  29 :من مـــــــــــــــــــــار�س 2015م
�سيف بن حممد بن �سيف ال�شبيبي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الإ�سك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
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الئحــة �إثبــات وت�سجيــل املــلك
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـ ــق �أحكـ ــام هذه الالئح ــة  ،يكون للكلمـ ــات والعبــارات الآتية املعنـ ــى املبي ــن قريـ ــن
كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
1 -1الـــوزارة  :وزارة الإ�سكان .
2 -2الوزيــــر  :وزيـر الإ�سكان .
3 -3الدائـرة  :دائرة �إثبات وت�سجيل امللك  ،و�أق�سامها بالدوائر الفرعية .
4 -4الطلـــــب  :طلـ ــب �إثبات وت�سجيل امللك .
5 -5اللجنـــة  :جلن ـ ــة �إثبات وت�سجيل امللك .
6 -6القـــــرار  :ق ـ ــرار �إثبات وت�سجيل امللك .
املــادة ( ) 2
تخت�ص الدائرة بالآتي :
1 -1تلقي الطلب  ،وت�سجيله  ،وت�صنيفه بح�سب �أ�سبقية تقدميه .
 2 -2درا�سة الطلب فـي �ضوء �أحكام القانون  ،والتثبت من �صحته بكل الطرق .
� 3 -3إعداد ر�سم تخطيطي للموقع حمل الطلب  ،م�شتمال على الإ�شغاالت املوجودة
على الطبيعة  ،ومطابقته مع ال�صور اجلوية  ،وخرائط الإ�سقاط  ،و�إعداد تقرير
تخطيطي بذلك .
� 4 -4إجراء املعاينة امليدانية للموقع و�إعداد تقرير بذلك .
 5 -5درا�سة الطلب فـي �ضوء التقرير التخطيطي  ،ونتائج املعاينة امليدانية .
�6 -6إعداد �سجل بالقرارات .
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�7 -7إحالة القرارات �إىل دائرة التخطيط وامل�ساحة ال�ستكمال باقي الإجراءات .
8 -8تلقي التظلمات اخلا�صة بالقرارات  ،و�إحالتها �إىل جهة االخت�صا�ص .
9 -9متابعــة تنفي ــذ القـرار ال�صادر فـي الطلب املرفو�ض  ،بعـ ــد �صريورت ــه غيــر قابــل
للتظلــم  ،و�إحالت ــه �إىل جهــة التخطيــط وامل�ساحة لإ�سقاطه كـ ـ�أرا�ض حكوميــة ،
وخماطبة البلدية املخت�صة لإزالة ما على املوقع من �إ�شغاالت �إن وجدت .
�10 10إعداد التقارير الدورية اخلا�صة عن �أعمال الدائرة  ،ورفعها �إىل املدير العام .
�11 11أي اخت�صا�صات �أخرى ذات �صلة تكلف بها الدائرة من قبل املدير العام .
املــادة ( ) 3
على الدائرة فـي �سبيل ممار�سة اخت�صا�صاتها الآتي :
1 -1معاينة املوقع على الطبيعة لبيان عمر ونوع الإ�شغال القائم عليه .
 2 -2درا�سة ال�صكوك الأ�صلية املقدمة من ذوي ال�ش�أن  ،و�شهادات ح�صر وت�سجيل البئر
للطلبات امل�شتملة على �آبار  ،ومدى انطباقها على املوقع حمل الطلب .
 3 -3اال�ستعانة ب�صور الأقمار ال�صناعية .
4 -4اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من موظفـي اجلهات املخت�صة والأفراد .
5 -5مطابقة املوقع مع ال�صور اجلوية .
�6 -6إ�سقاط املوقع على خرائط املنطقة .
�7 -7إعـ ــداد ر�سـ ــم تخطيطـ ـ ــي للموقـ ــع مبينـ ــا ب ـ ــه امل�ساحـ ــة الإجماليـ ــة وامل�شغولـ ــة ،
والف�ضاء  ،واملت�أثرة � -إن وجدت  -ونوع ا�ستعمال املوقع .
�8 -8إعداد تقرير تخطيطي للموقع م�شتمال على كافة املالحظات التخطيطية .
�9 -9أي مالحظات تخطيطية �أخرى .
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املــادة ( ) 4
علـى املواطنــني �أن يتقدمــوا بطلباتهم �إىل الدائرة وفق النموذج املع ــد لهــذا الغــر�ض بع ــد
تعبئة كافة بياناته  ،و�سداد الر�سوم املقررة ومقدارها ( )25خم�سة وع�شرون رياال عمانيا ،
مرفقا به الآتي :
1 -1الوثائق ال�شخ�صية ملقدم الطلب  ،و�إن تعددوا .
2 -2ال�صك ال�شرعي الأ�صلي � -إن وجد .
�3 -3شهادة ح�صر وت�سجيل البئر للطلبات امل�شتملة على �آبار  ،و�إن تعددت .
�4 -4صور حديثة تو�ضح الإ�شغاالت باملوقع .
�5 -5أي م�ستندات� أخرى ترى الدائرة �ضرورة تقدميها .
املــادة ( ) 5
ي�شرتط لقبول الطلب الآتي :
�1 -1أن يكــون املوقـع املـراد �إثبــات متلكــه م�شغوال �إ�شغاال هادئا وعلنيـا وغيـر منازع فيـه .
�2 -2أال يكون املوقع حمل الطلب �سبق البت فيه .
املــادة ( ) 6
تتوىل الدائرة قيد الطلبات بال�سجل املعد لهذا الغر�ض وفقا لأ�سبقية تاريخ تقدميها .
املــادة ( ) 7
على الدائـرة الت�أكــد من انطبــاق ال�شـروط القانونية للطلــب قبل ا�ستكمــال �إجــراءات البـت
فيه  ،وفـي حالة عدم انطباق ال�شروط يرفع الطلب �إىل اللجنة لإ�صدار تو�صية ب�ش�أنه .
املــادة ( ) 8
�إذا تبني عند درا�سة الطلب وجود طلب �آخر فـي ذات املوقع  ،يتم دمج الطلبني معا .
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املــادة ( ) 9
حتدد الدائرة مواعيد املعاينات  ،والإعالن عنها ب�أي و�سيلة يتحقق بها علم ذوي ال�ش�أن .
املــادة ( ) 10
على الدائ ــرة معاينـ ــة املوقع على الطبيعة بح�ضــور الباحــث القانوين  ،وفنــي امل�ساحــة ،
ومن ترى �أهمية ح�ضوره  ،ومقدم الطلب  ،وعليها حترير حم�ضر املعاينة مت�ضمنا �إثبات
الأ�شخا�ص احلا�ضرين  ،وتقريرا عن املوقع بعد التوقيع عليه من قبل موظفـي الدائرة
احلا�ضري ــن  ،وفـي حال ــة ع ــدم ح�ضور مقدم الطلب رغم �إبالغ ــه يجــوز املعاينـ ــة ب�إر�ش ــاد
فني امل�ساحة .
املــادة ( ) 11
تتوىل الدائرة درا�سة الطلب فـي �ضوء امل�ستندات املقدمــة  ،والر�ســم التخطيطي  ،والتقريــر
الفني  ،وحم�ضر املعاينة امليدانية  ،و�إبداء الر�أي القانوين ب�ش�أنه .
املــادة ( ) 12
ت�شكل بقــرار من الوزير بكل مديرية باملحافظات جلنة �أو �أكرث لدرا�ســة الطلبــات ورفــع
التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها �إليه  ،على �أن يت�ضمن الت�شكيل رئي�سا للجنة ونائبا له يحل
حمله عند غيابه �أو وجود مانع يحول دون ممار�سة اخت�صا�صاته  ،وجتتمع اللجنة ب�صفة
دورية  ،وال يكون اجتماعها �صحيحا �إال بح�ضور رئي�سها و�أغلبية الأع�ضاء .
املــادة ( ) 13
يحظر على �أي موظف يكون له �أو لزوجه �أو لأحد �أقاربه �أو �أ�صهاره حتى الدرجة الثانية
م�صلحة فـي الطلب  ،امل�شاركة فـي املعاينة و�إ�صـدار التو�صيــة � ،أو فـي �أي �إجراء من �إجراءات
البـ ــت فـي الطل ــب  ،ويجب عليه �أن يتنحى مبينـ ــا الأ�سباب الت ــي دعته لـ ــذلك  ،ويرتتـ ــب
على خمالفة �أحكام هذه املادة بطالن التو�صية وما ينتج عنها من �آثار .
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املــادة ( ) 14
تكون مداوالت اللجنة �سرية  ،وت�صدر تو�صياتهــا م�سببة ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ،
وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع  ،وترفع تو�صياتها �إىل الوزير
خـ ــالل ( )30ثالثـ ــني يوما من تاريـ ــخ �صدوره ــا التخــاذ القــرار املنا�ســب ب�ش�أنه ــا خ ـ ــالل
(� )60ستــني يوم ــا .
ولها �أن ت�صحــح م ــا �ص ــدر فـي التو�صيـ ــات من �أخطاء مادية �أو ح�سابيــة  ،ويك ــون ت�صحي ــح
التو�صية بذات الإجراءات التي �صدرت بها .
املــادة ( ) 15
على الدائـرة تنفيذ القرارات و�إخطار مقدم الطلــب بالقــرار ال�صادر فـي طلـبه ب�أي و�سيلــة
يتحقق بها علمه .
املــادة ( ) 16
لـذوي ال�شـ�أن التظلــم من القرار ال�صادر فـي الطلـب �إىل الدائرة مبوجــب اال�ستمــارة املعــدة
لهـ ــذا الغر�ض  ،وبع ــد �سـ ــداد الر�س ــوم املقــررة للتظل ــم ومقداره ــا (  ) 25خم�س ــة وع�شــرون
رياال عمانيا .
املــادة ( ) 17
تتوىل الدائرة قيد التظلم فـي ال�سجل املعد لهذا الغـر�ض  ،ويتم �إحالته �إىل الوزيـر التخاذ
القرار املنا�سب ب�ش�أنه .
املــادة ( ) 18
علـ ــى الدائرة التن�سيق مع دائرة التخطيط وامل�ساحة لتنفيذ القـ ــرارات فـ ــورا  ،بعـ ــد الب ـ ــت
فـي التظلــم املقــدم ب�ش�أنهــا �أو انق�ضاء املدة القانونيــة املقــررة  ،وعليهـا خماطبــة البلديــات
املخت�صة التخاذ �إجراءات الإزالة .

