مر�سوم �سلطاين
رقم 98/2
ب�إ�صدار نظام ال�سجل العقاري
�سلطان عمان
نحن قابو�س بن �سعيد			
بعد الإطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  80/5وتعديالته.
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم الإنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة وتعديالته.
وعلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  82/56وتعديالته.
وعلى نظام �إ�ستحقاق الأرا�ضي احلكومية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  84/81وتعديالته.
وعلى نظام متليك ال�شقق والطبقات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .89/48
وعلى املر�سوم ال�سلطاين  95/24ب�إجراء تعديالت يف �أحكام بع�ض القوانني اخلا�صة بالأرا�ضي.
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنا مبا هو �آت
مادة ( : )1يعمل ب�أحكام قرار النظام املرافق يف �ش�أن ال�سجل العقاري.
مادة ( : )2ي�صدر وزير الإ�سكان اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا النظام  ،و�إىل �أن ت�صدر هذه
اللوائح والقرارات ي�ستمر العمل باللوائح احلالية مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا النظام.
مادة ( : )3يلغى كل ما يخالف النظام املرافق �أو يتعار�ض مع �أحكامه.
مادة ( : )4ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به �إعتباراً من تاريخ ن�شره.

�صدر يف 25 :من �شوال �سنة 1418هـ
املوافـق22 :من فرباير �سنة 1999م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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البـــــاب الأول
�أحكام عامة
مادة ( : )1يهدف النظام �إىل �ضبط حق امللكية واحلقوق العينية الأخرى الواردة على الوحدة العقارية مبا يحقق
احلماية الالزمة للملكية العقارية ولغريها من احلقوق العينية ،وي�ضمن �إ�ستقرارها والتعامل عليها.
مادة ( : )2ال�سجل العقاري هو جمموعة ال�صحائف التي تخت�ص كل منها بوحدة عقارية حمددة  ،وتعترب وثائق
وحما�ضر الت�سجيل متممة لل�سجل العقاري.
مادة ( : )3تتوىل �أمانة ال�سجل العقاري وفروعها �أعمال ال�سجل العيني وفق ًا لأحكام هذا النظام.
مادة ( :)4يخ�ص�ص �سجل عقاري �أو �أكرث لكل والية باملحافظات واملناطق الأخرى بال�سلطنة.
مادة ( : )5تعترب وحدة عقارية يف تطبيق �أحكام هذا النظام :
	�أوال  :كل قطعة من الأر�ض تقع يف ق�سم م�ساحي واحد وتكون مملوكة ل�شخ�ص واحد �أو �أكرث على ال�شيوع
دون �أن يف�صل جزءا منها عن �سائر الأجزاء فا�صل من ملك عام �أو خا�ص �أو �أن يكون جلزء منها �أو
عليه من احلقوق ما لي�س للأجزاء الأخرى �أو عليها.
ثانيا  :املباين.
ثالثا  :املناجم واملحاجر.
رابعا  :املنافع العامة.
مادة ( : )6يتعني توفري العالنية التامة للحقوق العينية العقارية حمل الت�سجيل طبق ًا للإجراءات التي حتددها
الالئحة التنفيذية.
مادة ( : )7على �أمانة ال�سجل العقاري وفروعها �إعداد فهر�س �شخ�صي هجائي تدون فيه الأمالك العقارية لكل
مالك من واقع البيانات الثابتة يف ال�سجل العقاري.
مادة (	: )8ال يجوز �أن تنقل من مكاتب ال�سجل العقاري �أ�صول املحررات �أو ال�سجالت �أو امللفات �أو الوثائق ولل�سلطات
الق�ضائية �أو اجلهات الإدارية ذات الإخت�صا�ص الق�ضائي الإطالع عليها يف �أماكن حفظها.
مادة ( : )9جميع احلقوق والت�صرفات التي مت ت�سجيلها ب�أمانة ال�سجل العقاري وفق ًا للقواعد ال�سارية قبل العمل
ب�أحكام هذا النظام تكون حجة على الكافة.
مادة ( : )10يق�صد باحلقوق العينية الأ�صلية يف تطبيق �أحكام هذا النظام ما يلي :
 -1حق امللكية.
 -2احلقوق املتفرعة عن حق امللكية وهي :
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	�أ -حق الإنتفاع.
ب -حق الإ�ستعمال.
ج  -حق ال�سكنى.
د -حق احلكر.
هـ  -حقوق الإرتفاق كحق املجرى وحق امل�سيل وحق املطل وحق املرور.
مادة ( : )11يق�صد باحلقوق العينية التبعية يف تطبيق �أحكام هذا النظام ما يلي :
 -1الرهن الر�سمي.
 -2الرهن احليازي.
 -3حق الإخت�صا�ص.
 -4حق الإمتياز.
مادة ( : )12يكون لل�سجل العقاري قوة �إثبات ل�صحة البيانات الواردة فيه ،وال يجوز تغيري البيانات الواردة يف
ال�سجل �إال طبق ًا لهذا النظام.
مادة ( : )13تخت�ص �أمانة ال�سجل العقاري وفروعها بت�سجيل وتوثيق املحررات والت�صرفات القانونية الواردة على
الوحدة العقارية وما يطر�أ على الوحدة من تعديالت  ،كل يف دائرة �إخت�صا�صه.
مادة ( : )14يكون الت�سجيل طبق ًا لأحكام هذا النظام بنا ًء على �أعمال هند�سة م�ساحية دقيقة يتم مبوجبها حتديد
الوحدة العقارية وتعيني موقعها و�شكلها الهند�سي وما عليها من �إ�شغاالت وتتوىل امل�ساحة و�ضع العالمات
على حدود الوحدة العقارية.
مادة ( : )15ت�صدر �أمانة ال�سجل العقاري وفروعها �سندات امللكية على النموذج املعد لذلك من واقع البيانات
الثابتة يف ال�صحيفة العقارية وال يجوز �إ�صدار �أكرث من �سند ملكية للوحدة العقارية الواحدة.
مادة (� : )16إذا فقد �سند امللكية �أو حلقه تلف يجوز بنا ًء على طلب املالك �إ�صدار بدل فاقد �أو بدل تالف وفقا
للإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية.
مادة ( : )17لكل ذي م�صلحة �أن يطلب من �أمانة ال�سجل العقاري �أو من فرعها املخت�ص �شهادة للبيانات الثابتة
بال�سجل العقاري عن الوحدة العقارية.
مادة ( : )18ال يقبل يف �إثبات امللكية �أو احلق العيني �سواء �سندات امللكية �أو ال�شهادات امل�ستخرجة من �أمانة ال�سجل
العقاري �أو فروعها.
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الباب الثاين
يف �إثبات احلقوق
الف�صل الأول
الت�سجيل

مادة ( : )19ال تثبت احلقوق العينية يف �صحائف ال�سجل ما مل تكن قد ن�ش�أت �أو تقررت ب�سبب من �أ�سباب �إكت�سابها
وت�ستخل�ص بيانات ال�صحائف من جهات التخطيط وامل�ساحة وقرارات اللجان املخت�صة.
مادة ( : )20يثبت يف �صحيفة كل وحدة عقارية �أو�صافها وحدودها الطبيعية واحلقوق املرتبة للوحدة والقيود
واملعامالت الواردة عليها و�أ�سماء املالك �أو �أ�صحاب ال�ش�أن.
مادة ( : )21يجوز ت�سجيل العقارات ب�إ�سم بعثات الدول الأجنبية بغر�ض �إتخاذها مقار ًا لها �أو دورا لل�سكنى �شريطة
املعاملة باملثل.
مادة ( : )22تعر�ض حجج الوقف املعتمدة من وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية على اللجان املحلية للنظر فيها
متهيد ًا لت�سجيلها.
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الف�صل الثاين
الت�سوية

مادة ( : )23يق�صد بالت�سوية الوقوف على الطبيعة للتعرف على احلقوق التي ترد على الوحدة العقارية وحتديدها
والتحقق من �أ�صحابها وما لديهم من م�ستندات.
مادة ( : )24ي�صدر وزير الإ�سكان قرار ًا بتحديد منطقة الت�سوية من بني املناطق التي يتوافر عنها بيانات م�ساحية
ويت�ضمن القرار ت�شكيل جلنة ت�سوية وتاريخ بدء الأعمال والبيانات التي يجب �أن تت�ضمنها حما�ضر
�أعمال اللجنة.
مادة ( : )25يعلن قرار الوزير امل�شار �إليه باملادة ال�سابقة بو�سائل الإعالم طبق ًا ملا حتدده الالئحة التنفيذية.
مادة ( : )26يرتتب على ن�شر الإعالن وقف نظر املحاكم لدعاوى امللكية واحلقوق العينية الأخرى الواردة على
وحدات عقارية مبناطق الت�سوية  ،وعلى املحاكم �إحالة هذه الدعاوى �إىل جلان الت�سوية مبجرد
�إخطارها بالإعالن .
مادة ( : )27على جلان الت�سوية �إحالة حما�ضر �أعمالها �إىل جلان �ش�ؤون الأرا�ضي املخت�صة لإ�صدار قرارها طبق ًا
لأحكام القوانني والقرارات املنظمة لذلك.
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الباب الثالث
الت�صرفات واحلقوق الواجب ت�سجيلها

مادة ( : )28جميع الت�صرفات التي من �ش�أنها �إن�شاء حق من احلقوق العينية العقارية الأ�صلية �أو نقله �أو زواله
�أو تغيريه  ،وكذلك الأحكام النهائية املثبتة ل�شيء من ذلك  ،يجب ت�سجيلها يف �أمانة ال�سجل العقاري
�أو فروعها ويدخل يف هذه الت�صرفات  :الوقف والو�صية وال�شفعة وال يكون للت�صرفات والأحكام غري
امل�سجلة من الأثر �سوى الإلتزامات ال�شخ�صية بني الطرفني.
مادة ( : )29يجب ت�سجيل جميع الت�صرفات والأحكام النهائية املقررة حلق من احلقوق العينية العقارية الأ�صلية
 .ويرتتب على عدم الت�سجيل �أن هذه احلقوق ال تكون حجة على الغري  ،وال يكون لها من الأثر �سوى
الإلتزامات ال�شخ�صية بني �أطرافها  .وي�سري هذا احلكم على الق�سمة العقارية ولو كان حملها �أموا ًال
موروثة .
مادة ( : )30يجب ت�سجيل جميع الت�صرفات املن�شئة �أو املقررة �أو الناقلة �أو التي من �ش�أنها زوال �أي حق من احلقوق
العينية التبعية  ،وكذلك الأحكام النهائية املثبتة ل�شيء من ذلك ويرتتب على عدم الت�سجيل �أن هذه
احلقوق ال تكون حجة على الغري  ،وال يكون لها من الأثر �سوى الإلتزامات ال�شخ�صية بني �أطرافها.
مادة ( : )31يجب ت�سجيل حق الإرث �إذا ا�شتملت الرتكة على حقوق عينية عقارية  ،وذلك بت�سجيل ال�سندات
املثبتة حلق الإرث التي تت�ضمن ن�صيب كل وارث  .و�إىل �أن يتم هذا الت�سجيل ال يكون لت�صرفات الوارث
من الأثر �سوى الإلتزامات ال�شخ�صية  .ويجوز �أن يقت�صر الت�سجيل على جزء من الرتكة تبنى عليه
ت�صرفات الورثة.
مادة ( : )32يتم ت�سجيل حق الإنتفاع للأجانب وال�شركات الذي يرد على وحدة عقارية طبق ًا لأحكام املر�سوم
ال�سلطاين رقم  81/5امل�شار �إليه.
مادة ( : )33يجب ت�سجيل حقوق الإيجار التي ترد على العقار �إذا زادت مدتها على �سبع �سنوات  ،وكذلك الأحكام
والقرارات املثبتة لذلك ويرتتب على عدم ت�سجيلها �أنها ال تكون نافذة يف حق الغري فيما زاد على هذه
املدة.
مادة ( : )34يق�صد بال�شفعة يف تطبيق �أحكام هذا النظام حق متلك العقار ولو جرب ًا على امل�شرتي مبا �أداه من
الثمن والنفقات املعتادة  .ويتقرر حق ال�شفعة بوا�سطة املحكمة املخت�صة.
مادة ( : )35يجب الت�أ�شري ب�إعالن الرغبة يف الأخذ بال�شفعة يف �صحيفة العقار  .ويرتتب على ذلك �إذا تقرر حق
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ال�شفيع بحكم �سجل يف ال�سجل �أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية �إبتداء من تاريخ الت�أ�شري
 ،وال ينتج الت�أ�شري ب�إعالن الرغبة يف ال�شفعة هذا الأثر ما مل ي�سجل احلكم النهائي بثبوت ال�شفعة
خالل �سنة من تاريخ �صدوره.
مادة ( : )36يجب على املدعي يف الدعاوى املتعلقة بحق عيني عقاري �أن يقدم �صورة من �صحيفة الدعوى بعد
�إعالنها للخ�صوم من املحكمة �أو اجلهة الإدارية ذات الإخت�صا�ص الق�ضائي لأمانة ال�سجل العقاري
للت�أ�شري على هام�ش ال�صحيفة العقارية مب�ضمون طلباته يف الدعوى  .ويرتتب على الت�أ�شري �أن حق
املدعي �إذا تقرر بحكم نهائي  ،ف�إنه يعترب قد �سجل منذ الت�أ�شري بالدعوى � ،شريطة ت�سجيل احلكم
خالل �سنة من تاريخ �صريورته نهائي ًا  .ولكل ذي �ش�أن �أن يطلب من �أمني ال�سجل العقاري حمو هذا
الت�أ�شري �إذا ق�ضي برف�ض الدعوى �أو انتهت دون تقرير حقوق �أخرى خالف ما هو ثابت بال�سجل.
مادة ( : )37الأحكام النهائية والت�صرفات التي يتم ت�سجيلها هي ال�صادرة عن حماكم ال�سلطنة التي يقع العقار
يف دائرة �إخت�صا�صها.
مادة ( : )38يق�صد بالرهن الر�سمي يف تطبيق �أحكام هذا النظام العقد الذي يك�سب الدائن حق ًا عيني ًا على عقار
يكون له مبوجبه �أن يتقدم على الدائنني العاديني والدائنني التالني له يف املرتبة يف ا�ستيفاء حقه من
ثمن العقار وتبقى احليازة بيد املدين الراهن.
مادة ( : )39يق�صد بالرهن احليازي يف تطبيق �أحكام هذا النظام العقد الذي يلتزم مبوجبه �شخ�ص �ضمان ًا لدين
عليه �أو على غريه �أن ي�ضع العقار يف حيازة الدائن �أو �شخ�ص �آخر يتفق عليه �أطراف العقد ،ويرتتب
حقا عيني ًا على العقار يتقدم مبوجبه الدائن على الدائنني العاديني والتالني له يف املرتبة يف ا�ستيفاء
حقه من ثمن العقار.

7

الباب الرابع
التوثيق
مادة ( : )40تتوىل �أمانة ال�سجل العقاري وفروعها توثيق املحررات والت�صرفات القانونية املتعلقة بالوحدة العقارية،
وال يقبل يف �إثبات الت�صرفات القانونية �سوى ال�صكوك ال�شرعية �أو العقود التي يتم توثيقها ب�أمانة
ال�سجل العقاري �أو فروعها �أو اجلهات احلكومية التي تفو�ضها الوزارة يف ذلك ،طبق ًا للإجراءات
والقواعد يف هذا ال�ش�أن.
مادة ( : )41يكون توثيق املحررات مبقر الأمانة �أو فروعها �أو اجلهات احلكومية التي تفو�ضها الوزارة يف ذلك ،
ويجوز للموثق �إذا كانت حالة �أحد املتعاقدين ال ت�سمح له باحل�ضور � ،أن ينتقل �إىل حمل �إقامته بنا ًء
على طلبه بعد �سداد الر�سم املقرر.
مادة( : )42على املوثق قبل �إجراء التوثيق �أن يتثبت من �شخ�صية املتعاقدين ومن �أهلية كل منهما  ،و�صفة من يقوم
مقام غريه ومدى �سلطته.
مادة( : )43على املوثق قبل توقيع ذوي ال�ش�أن على املحرر �أن يتلو عليهم ال�صيغة الكاملة له و�أن يبني لهم الأثر
القانوين املرتتب عليه ،ويوقع هو و�أ�صحاب ال�ش�أن مع بيان �إ�سمه.
مادة( : )44يق�صد بالوكالة يف تطبيق �أحكام هذا النظام العقد الذي يتيح للوكيل القيام بعمل معني ل�صالح املوكل
 .وال يجوز للوكيل �أن يتعاقد مع نف�سه ما مل ين�ص �صراحة على ذلك.
مادة( : )45يجب �أن تكون الوكالة حمددة و�صريحة وين�ص فيها على الت�صرف املراد القيام به  ،وخا�صة البيع �أو
الرهن �أو الهبة �أو الق�سمة �أو التنازل  .وال تخول الوكالة التي تت�ضمن عبارات عامة الوكيل �سوى �أعمال
الإدارة.
مادة (� : )46إذا كان �صاحب ال�ش�أن يف املحرر املراد توثيقه �أ�صم�/أبكم� ،أو �أعمى�/أ�صم� ،أو �أعمى�/أبكم يتعذر عليه
التعبري عن �إرادته ب�سبب ذلك  ،تتوىل املحكمة املخت�صة �إختيار معني له للتوقيع على املحرر.
مادة (� : )47إذا تعذر على �صاحب ال�ش�أن التوقيع �أو و�ضع ب�صمته على املحرر لعاهة �أو مر�ض ،وجب عليه �إختيار
معني له يو ّقع بد ًال عنه.
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الباب اخلام�س
�إجراءات الت�سجيل والتغيري
الف�صل الأول
�إجراءات الت�سجيل

مادة ( :)48تقدم طلبات الت�سجيل �إىل �أمانة ال�سجل العقاري �أو فرعها املخت�ص وفق ًا للإجراءات والأو�ضاع التي
حتددها الالئحة التنفيذية.
مادة ( :)49يجب �أن تت�ضمن طلبات الت�سجيل البيانات ويرفق بها امل�ستندات التي حتددها الالئحة التنفيذية ،
وتقيد الطلبات ح�سب تاريخ و�ساعة تقدميها.
مادة ( : )50تتم عملية الت�سجيل يف �أمانة ال�سجل العقاري وفروعها باملطابقة للم�ستندات املقدمة بح�سب �أولوية
قيد الطلبات بكل عناية وبخط وا�ضح دون ك�شط �أو حمو �أو �شطب �أو حت�شري.
مادة (� : )51إذا مل تتم الإجراءات اخلا�صة بقيد الطلب ب�سبب نق�ص �أو ق�صور يف البيانات �أو امل�ستندات املطلوبة
 ،يخطر �صاحب ال�ش�أن لتاليف النق�ص �أو الق�صور خالل �شهر من تاريخ الإخطار  ،و�إال �أعترب الطلب
الغيا.
مادة ( : )52يجب على اجلهات املخت�صة �إحالة ملف العقار �إىل �أمانة ال�سجل العقاري �أو فرعها املخت�ص لت�سجيل
القطعة فور التخ�صي�ص.
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الف�صل الثاين
�إجراءات التغيري

مادة ( : )53ال يجوز �إجراء تغيري يف البيانات الواردة بال�سجل العقاري �إال مبقت�ضى م�ستندات موثقة �صادرة ممن
ميلك الت�صرف يف احلقوق الثابتة يف ال�سجل� ،أو مبقت�ضى حكم �أو قرار نهائي �صادر من �سلطة �إدارية
ذات اخت�صا�ص ق�ضائي وذلك كله دون �إخالل بحقوق الغري ح�سن النية  .ولأمني ال�سجل العقاري �أن
ي�صحح الأخطاء املادية الواقعة يف ال�سجل من تلقاء نف�سه � ،أو بناء على طلب �أ�صحاب ال�ش�أن  ،ويحرر
حم�ضر ًا يو�ضح فيه اخلط�أ و�أ�سبابه وكيفية ك�شفه.
مادة ( : )54يخطر كل من تغريت حقوقه �أو زالت ب�أي ت�سجيل �أو حمو �أو ت�أ�شري �أو ت�صحيح وذلك يف حمله املعني ،
ويدرج �أي بيان خا�ص بالتغيري يف �سند امللكية.
مادة ( : )55يجب على مالك الوحدة العقارية �إخطار �أمانة ال�سجل العقاري �أو فرعها املخت�ص بكل تغيري يطر�أ على
الوحدة  ،حتى ميكن �إثباته بال�صحيفة العقارية.
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الباب ال�ساد�س
الر�سوم

مادة ( : )56ال يجوز لأمانة ال�سجل العقاري �أو فروعها �إمتام �إجراءات التوثيق والت�سجيل �أو غريها من الإجراءات
املن�صو�ص عليها يف هذا النظام �إال بعد �سداد الر�سوم املقررة  ،وحتدد هذه الر�سوم بقرار من وزير
الإ�سكان بعد موافقة وزارة املالية.
مادة ( : )57تعفى وحدات اجلهاز الإدارية للدولة من ر�سوم الت�سجيل والتوثيق التي ت�ستحق عليها تطبيقا لأحكام
هذا النظام كما تعفى من ر�سوم �إ�ستخراج ال�صور �أو ال�شهادات �أو امللخ�صات التي تطلب وفقا له.
مادة ( : )58ال يجوز رد الر�سوم التي مت حت�صيلها طبق ًا لهذا النظام �إال يف احلاالت التي حتددها الالئحة
التنفيذية.
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الباب ال�سابع
العقوبة

مادة ( : )59مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد تفر�ض غرامة مقدارها مائتا ريال عماين على كل من تو�صل �إىل
قيد حمرر ل�سلب �أو ترتيب حق من احلقوق العينية الواردة على الوحدة العقارية باملخالفة لأحكام هذا
النظام مع علمه بذلك  ،وتخف�ض الغرامة �إىل الن�صف يف حالة ال�شروع.
مادة ( : )60تفر�ض غرامة تعادل مثلي ما مل ي�ؤد من الر�سوم على كل من تهرب عمد ًا من �أداء كل �أو بع�ض الر�سوم
املقررة بنا ًء على هذا النظام.

12

