مر�سوم �سلطاين
رقم ()89/48
با�صدار نظام متلك ال�شقق والطبقات
نحن قابو�س بن �سعيد

			

�سلطان عمان .

بعد الإطالع على املر�سوم ال�سلطاين رقم  75/26ب�إ�صدار قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة وتعديالته ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين  80/5ب�إ�صدار قانون الأرا�ضي وتعديالته،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،

ر�سمنا مبا هو �آت

مادة ( : )1يعمل ب�أحكام نظام متلك ال�شقق والطبقات املرافق.
مادة ( : )2ا�ستثناء من �أحكام قانون الأرا�ضي امل�شار �إليه  (( ،يجوز لل�شركات اململوكة بالكامل لعمانيني)) متلك
الأرا�ضي لإقامة مبان عليها بق�صد متليكها.
مادة ( : )3على وزير الإ�سكان �إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا املر�سوم.
مادة ( : )4ين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ ن�شره.
�صدر يف � 12 :شعبان �سنة 1409هـ
املوافق  20 :مار�س �سنة 1989م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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نظام متليك ال�شقق والطبقات
البـاب الأول
التعريف ــات
مادة ( : )1تكون للكلمات وامل�صطلحات التالية املعاين املبينة �أمام كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر.
�أ  -ال�شقة �أو الطبقة �أو املحل :
هي كل جزء مفرز من املبنى ي�ستقل به مالك �أو �أكرث وي�شمل على وجه خا�ص ما يوجد من حواجز فا�صلة
بني احلجرات وما يوجد فيها من �أنابيب املاء والغاز و�أ�سالك الكهرباء والأدوات ال�صحية وغريها من
الأدوات املثبتة ،وكذلك الباب اخلارجي والأبواب والنوافذ وال�شرفات والبالط والأخ�شاب التي تك�سو
الأر�ضية وال�سقف واجلدران.
ب -الأجزاء ال�شائعة :
هي كل �أجزاء املبنى الأخرى املعدة للإ�ستعمال امل�شرتك بني جميع املالك وي�شمل بوجه خا�ص الأر�ض
التي �أقيم عليها البناء والأ�سا�سات واجلدران الرئي�سية واملداخل والأفنية والأ�سطح وامل�صاعد واملمرات
والدهاليز وقواعد الأر�ضيات والأ�سقف و�أنابيب املياه والغاز و�أ�سالك الكهرباء(�إال ما كان من ذلك
داخل الطبقة �أو ال�شقة �أو املحل) وال�س ّلم وغرفة البواب وحمل �سكنه واحلديقة �أو احلدائق امل�شرتكة
و�أعمال املداخل ومواقف ال�سيارات.
ج -الوحدة العقارية القابلة للت�سجيل :
هي كل طبقة �أو �شقة �أو حمل يخ�ضع لأحكام هذا القانون يف موقع وحدود وم�ساحة معينة ،بحيث ال
يف�صل �أجزاءه عن بع�ض فا�صل من ملك عام �أو خا�ص.
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البـاب الثـانـي
الف�صـل الأول
�أحكام عام ــة
مادة ( -1 : )2يجوز للوزارات والهيئات احلكومية املخت�صة وال�شركات اململوكة بالكامل لعمانيني وللأفراد �إن�شاء
املباين بق�صد متليك كل �أو بع�ض الطبقات وال�شقق واملحال املوجودة بها.
 -2ت�سري �أحكام هذا النظام على املباين القائمة  ،والتي يرخ�ص ببنائها بعد العمل به.
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الف�صل الثاين
�أحكام ملكية ال�شقة �أو الطبقة �أو املحل
مادة (� : )3إذا تعدد مالك طبقات املباين �أو �شققه �أو حماله املختلفة ف�إنهم يعدون �شركاء على ال�شيوع يف ملكية
الأر�ض وملكية �أجزاء البناء املعدة للإ�ستعمال امل�شرتك بني اجلميع وبوجه خا�ص الأ�سا�سات واجلدران
الرئي�سية واملداخل والأفنية والأ�سطح وامل�صاعد واملمرات والدهاليز وقواعد الأر�ضيات  ،وكل �أنواع
الأنابيب �إال ما كان منها داخل الطبقة �أو ال�شقة �أو املحل كل هذا ما مل يوجد يف �سندات امللك ما
يخالفه.
مادة ( : )4كل �شريك يف ال�شيوع ميتلك ح�صته ملك ًا تام ًا وله �أن ي�ستفيد منها و�أن ي�ستويل على ثمارها و�أن ي�ستغلها
 ،بحيث ال يلحق ال�ضرر بحقوق �سائر ال�شركاء .
مادة (	: )5الأجزاء ال�شائعة من املبنى ال تقبل الق�سمة  ،ويكون ن�صيب كل مالك فيها بن�سبة اجلزء الذي ميلكه يف
املبنى  ،ولي�س ملالك �أن يت�صرف يف ن�صيبه هذا م�ستق ًال عن اجلزء الذي ميلكه.
مادة (	: )6احلواجز الفا�صلة بني �شقتني �أو حملني تكون ملكيتها م�شرتكة بني �أ�صحابها.
مادة (	: )7ال يجوز ملالك ال�شقة �أو الطبقة �أو املحل �إدخال �أي تعديل يف الأجزاء ال�شائعة للمبنى بغري موافقة �سائر
املالك.
ويجوز له بغري موافقة املالك �إدخال تعديالت يكون من �ش�أنها تي�سري �إ�ستعمال اجلزء ال�شائع دون تغيري
يف تخ�صي�صه ودون �إحلاق �ضرر باملالك الأخرين ب�شرط �أن يكون ذلك على نفقته اخلا�صة .
مادة (� : )8أ -تكون تكاليف حفظ الأجزاء ال�شائعة و�صيانتها و�إداراتها وجتديدها عند الإقت�ضاء مب�ساهمة جميع
املالك وتكون بينهم بن�سبة ما ميلكه كل منهم.
ب -وال يحق ملالك �أن يتخلى عن ن�صيبه يف الأجزاء ال�شائعة للتخل�ص من الإ�شرتاك يف التكاليف
املتقدمة الذكر.
مادة ( -1 : )9على �صاحب الطبقة ال�سفلى �أن يقوم بالأعمال والرتميمات الالزمة ملنع �سقوط الطبقات العليا.
 -2ف�إذا امتنع عن القيام بهذه الرتميمات جاز للمحكمة املخت�صة �أن ت�أمر ب�إجرائها خالل �أجل منا�سب
حتدده  ،و�إذا انق�ضى الأجل دون �إجراءها جاز للمحكمة �أن ت�أمر ببيع الطبقة ال�سفلى  .ويجوز للمحكمة
يف جميع الأحوال �أن ت�أمر ب�إجراء الرتميمات العاجلة.
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مادة (� -1: )10إذا انهدم البناء وجب على �صاحب الطبقة ال�سفلى �أن يعيد بناءها  ،ف�إذا امتنع جاز للمحكمة �أن
ت�أمر ببيع هذه الطبقة � ،إال �إذا طلب �صاحب الطبقة العليا �أن يعيد هو بناء الطبقة ال�سفلى على نفقة
�صاحبها بقدر ما يدفع به ال�ضرر املحقق ح�صوله يف الطبقة العليا.
 -2ويف احلالة الأخرية يجوز ل�صاحب الطبقة العليا �أن مينع �صاحب الطبقة ال�سفلى من ال�سكنى
والإنتفاع  ،حتى ي�ؤدي ما يف ذمته  ،ويجوز له �أن يح�صل من املحكمة على �إذن لإيجار تلك الطبقة �أو
�سكناها �إ�ستيفاء حلقه.
مادة ( : )11ال يجوز ل�صاحب الطبقة العليا �أن يزيد يف �إرتفاع بنائه �أو �أن يهدمه �أو ي�سئ �إ�ستعماله بحيث ي�ضر
بالطبقات ال�سفلى.
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البـاب الثـالث
�إدارة العقار وجمعية املالك
مادة ( - 1: )12حيثما وجدت ملكية م�شرتكة لعقار مق�سم �إىل طبقات و�شقق وحمال �إلتزم املالك جميع ًا بتكوين
جمعية فيما بينهم لإدارة الأجزاء ال�شائعة يف العقار.
 -2ويجوز �أن يكون الغر�ض من تكوين اجلمعية بناء العقارات �أو م�شرتاها لتوزيع ملكية �أجزائها على
�أع�ضائها.
مادة ( : )13تتمتع جمعية املالك ب�شخ�صية معنوية م�ستقلة عن �شخ�صية �أع�ضائها وتكون لها ذمة مالية م�ستقلة ،
ويجب �أن يكون لها مدير يتوىل تنفيذ قراراتها.
مادة ( : )14للجمعية �أن ت�ضع مبوافقة �أغلبية الأع�ضاء نظام ًا ل�ضمان ح�سن الإنتفاع بالعقار امل�شرتك وح�سن
�إدارته.
مادة (� : )15إذا مل يوجد نظام للإدارة �أو �إذا خال النظام من الن�ص على بع�ض الأمور تكون �إدارة الأجراء ال�شائعة
من حق اجلمعية  ،وتكون قراراتها يف ذلك ملزمة ب�شرط �أن يدعى جميع ذوي ال�ش�أن بكتاب مو�صى
عليه �إىل الإجتماع  ،و�أن ت�صدر القرارات من �أغلبية املالك حم�سوبة على �أ�سا�س الأن�صبة.
مادة ( : )16ي�صدر وزير الإ�سكان بقرار منه نظام ًا منوذجي ًا جلمعيات مالك العقارات ل�ضمان الإنتفاع بالأجزاء
ال�شائعة بالعقار وح�سن �إدارتها.
ويت�ضمن النظام كيفية �سري العمل باجلمعية وقواعد حتديد �إلتزامات وواجبات �أع�ضائها وتنظيم
�إ�ستعمالهم حلقوقهم وقواعد متثيل املالك وبائع العقار �إذا تعددوا.
مادة ( : )17تتوىل وزارة الإ�سكان والوحدات الإدارية التابعة لها مراقبة التحقق من قيام اجلمعيات املبينة يف هذا
القانون والإ�شراف على �أعمالها ويكون لها على الأخ�ص ما يلي :
 -1التحقق من قيام اجلمعية وبيان �أ�سماء �أع�ضائها وممثلها القانوين.
 -2متابعة دعوة اجلمعية �إىل الإجتماع ملبا�شرة �أعمالها.
 -3فح�ص ال�شكاوي والتظلمات التي تقدم من ذوي ال�ش�أن يف قرارات اجلمعية والبت فيها �إذا اقت�ضى الأمر.
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الباب الرابع
الت�سجيـ ــل
مادة ( : )18يجب �أن يكون لكل �شقة �أو طبقة �أو حمل �صحيفة عقارية  ،ويتم ت�سجيل ملكيتها طبق ًا للنظام والأحكام
املنظمة لذلك .
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