
قرار وزاري

 رقم 99/29 

باإ�سدار الالئحة التنفيذية لنظام ال�سجل العقاري

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/2

اإ�ستناداً اإىل نظام ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/2.

واإىل الالئحة التنظيمية للجان �سوؤون الأرا�سي وجلنة الإ�ستئناف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 88/44 

وتعديالتها.

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

مادة )1( : يعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لنظام ال�سجل العقاري املرفقة.

مادة )2( : يلغى كل ما يخالف هذا القرار اأو يتعار�ض مع اأحكامه. 

مادة )3( : ين�سر هذا القرار  يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل به اإعتباراً من تاريخ ن�سره.

مالك بن �سليمان املعمري

                                                                                                                                    وزيـــــر الإ�ســـــــكان

�سدر يف : 23 من جمادي الأوىل �سنة 1420هـ

املوافـق: 5 من �سـبـتـمـرب �سنة 1999م
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الالئحة التنفيذية لنظام ال�سجل العقاري

الف�سل الأول

طلبات الت�سجيل

تقدم طلبات ت�سجيل �ملحرر�ت �إىل �أمانة �ل�سجل �لعقاري �أو فرعها �ملخت�ص، ويجب �أن تكون طلبات  مادة )1( :  

�ملوثقة  غري  �ملحرر�ت  ت�سجيل  طلبات  �أما  �لعالقة،  طريف  �أحد  من  موقعة  �ملوثقة  �ملحرر�ت  ت�سجيل 

فيجب �أن توقع ممن �سدر �لت�سرف ل�ساحله ، ويكون تقدمي طلبات ت�سجيل حق �لإنتفاع من �ملالك.

يجب �أن ي�ستمل طلب �لت�سجيل على �لبيانات ويرفق به �ملحرر�ت و�مل�ستند�ت �لآتية :-  مادة )2( :  

�إ�سم كل طرف و�إ�سم �أبيه وجده لأبيه وقبيلته و�سنه وجن�سيته وحمل �إقامته  وعمله.   -1

�سفات من يقومون مقام غريهم ومدى �سلطاتهم.   -2

رقم �لوحدة �لعقارية وم�ساحتها وحدودها ونوع �لإ�ستعمال مع بيان �إ�سم �ملنطقة و�ملربع و�حللة   -3

�أو �إ�سم �لقرية و�لولية �أو �ملحافظة.

مو�سوع �ملحرر �ملر�د ت�سجيله مع بيان قيمة �لت�سرف ، �أو مقد�ر �لدين بالن�سبة لعقد �لرهن ،   -4

�أو مدة حق �لإنتفاع �ملطلوب ت�سجيله.

�أ�سل �سند ملكية �حلق �لعيني حمل �لت�سجيل.  -5

�إيجار يرفق بالطلب ثالث  �أ�سل �ملحرر �ملر�د ت�سجيله ، و�إذ� كان �ملحرر �ملر�د ت�سجيله عقد   -6

ن�سخ من �لعقد.

بيان �حلقوق �لعينية �لأ�سلية و�لتبعية �ملقررة على �لوحدة �لعقارية.  -7

يجب �أن ي�ستمل طلب ت�سجيل حق �لإرث على �إ�سم �ملورث و�إ�سم �أبيه وجده لأبيه وقبيلته وجن�سيته وحمل  مادة )3( :  

�إقامته وتاريخ وحمل �لوفاة ، و�أ�سماء �لورثة و�أ�سماء �آبائهم و�أجد�دهم لآبائهم ، و�سنهم وجن�سياتهم 

وحمل �إقامتهم ، و�لبيانات �ملتعلقة بالوحد�ت �لعقارية �ملرتوكة عن �ملورث ، و�حلقوق �لعينية �ملقررة 

عليها و�أ�سل ملكية �ملورث ، ويجب �أن يرفق بالطلب �لإ�سهاد �ل�سرعي �أو �حلكم �ملثبت حلق �لإرث.

يعد باأمانة �ل�سجل �لعقاري وكل فرع من فروعها دفرت يومية يكون مرقم �ل�سفحات، وموقعا على كل  مادة )4( :  

ورقة فيه من �أمني �ل�سجل �لعقاري �أو من ينوب عنه، ويجب عند �نتهاء �لعمل يف كل يوم �أن يوؤ�سر �أمني 

�ل�سجل �لعقاري �أو من ينوب عنه يف �لدفرت بذلك ويوقع منه.
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تقيد �لطلبات يف �لدفرت �ملن�سو�ص عليه يف �ملادة )4( ح�سب تو�ريخ و�ساعة تقدميها وترقم باأرقام  مادة )5( :  

متتابعة ، ويعطى �ساحب �لطلب �إي�ساًل مبينًا فيه رقم قيد �لطلب وتاريخ و�ساعة تقدميه و�مل�ستند�ت 

و�ملحرر�ت �ملرفقة به.

�لو�ردة  و�لبيانات  �حلقوق  مع  منها  �أي  مو�سوع  تعار�ص  عدم  من  للتحقق  �لطلبات  مر�جعة  تتم  مادة )6( :  

بال�سحيفة �لعقارية ، فاإذ� مل يكن من �ساأن �لطلب �إجر�ء تغيري يف �لبيانات �مل�ساحية للوحدة �لعقارية 

، وكان م�ستوفيًا للبيانات و�ملحرر�ت و�مل�ستند�ت �ملن�سو�ص عليها يف مادة )2( يوؤ�سر عليه بالقبول، 

�أما �إذ� كان من �ساأن �لطلب �إجر�ء تغيري يف �لبيانات �مل�ساحية للوحدة �لعقارية فعلى �ملديرية �لعامة 

لتخطيط �ملدن و�مل�ساحة مر�جعته ومعاينة �لوحدة �لعقارية على �لطبيعة و�إجر�ء �لتغيري �ملطلوب ما 

مل تكن هناك مو�نع فنية حتول دون ذلك ، بعد �لتحقق من �سند ملكية �لوحدة �لعقارية ، ويتم �لتغيري 

باملطابقة مل�ستند�ت �لتملك ، وللمديرية حتديد �لوحدة �لعقارية بو�سع عالمات عند �لإقت�ساء ، وعلى 

�أمانة �ل�سجل �لعقاري وفرعها �ملخت�ص فور �إ�ستيفاء �لطلب �لتاأ�سري عليه بالقبول.

�إذ� تبني عند �لبحث تعار�ص طلبات �لت�سجيل ب�سبب تد�خل يف �حلدود �أو تعلقها بذ�ت �حلق مو�سوع  مادة )7( :  

�لطلب �أعترب ذلك �إعرت��سًا يجري بحثه و�لبت فيه من قبل جلنة �سوؤون �لأر��سي �ملخت�سة.

يتم ت�سجيل �ملحرر �لذي مت �لتاأ�سري على طلب ت�سجيله بالقبول بعد توثيقه، فاإذ� قدم �أكرث من حمرر يف  مادة )8( :  

وقت و�حد وكان �أحدها مرتبطًا باملحرر�ت �لأخرى �أو متوقفًا على ت�سجيلها يتم �إرجاء �لت�سجيل حتى 

ت�سجيل تلك �ملحرر�ت.

ل يجوز �إجر�ء ك�سط �أو حمو �أو �سطب �أو حت�سري يف �لدفرت �ملن�سو�ص عليه يف �ملادة )4( ، و�إذ� �قت�ست  مادة )9( :  

�ل�سرورة ت�سحيح خطاأ مادي وقع ممن يكون �لدفرت يف عهدته وجب �عتماد هذ� �لت�سحيح من �أمني 

�ل�سجل �لعقاري �أو من ينوب عنه.

مادة )10( : �ملحرر�ت �لتي تقبل لإجر�ء ت�سجيل �لت�سرفات و�حلقوق �لو�جب ت�سجيلها يف �أمانة �ل�سجل �لعقاري 

وفروعها �ملخت�سة طبقا لنظام �ل�سجل �لعقاري �مل�سار �إليه هي : 

�لعقد �ملوثق.  -1

�لإ�سهاد �ل�سرعي �ملثبت حلق �لإرث.  -2

�لإ�سهاد �ل�سرعي �ملثبت للو�سية �لو�جبة.  -3

�حلجة �ل�سرعية يف �لوقف.  -4

�سك �لهبة �لنافذ.  -5
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قر�ر نزع �مللكية.  -6

�حلكم �لنهائي.  -7

قر�ر�ت جلان �سوؤون �لأر��سي وجلنة �لإ�ستئناف.  -8

�أحكام مر�سى �ملز�د �أو حم�سر ر�سو �ملز�د بالطريق �لإد�ري.  -9

�لوثائق �خلا�سة  �مل�سجلة مبلفات  �ملحرر�ت  �ملخت�سة بحفظ  وفروعها  �لعقاري  �ل�سجل  �أمانة  تقوم   : مادة )11( 

بالوحدة �لعقارية وفق �أرقامها �ملتتابعة �أو �ملخطط �لذي تقع به.

مادة )12( : �لطلبات �لتي تقدم لأمانة �ل�سجل �لعقاري �أو فروعها يجب �أن تكون متعلقة بوحد�ت عقارية د�خلة 

يف �إخت�سا�سها ، فاإذ� كانت �لوحد�ت �لعقارية �ملطلوب ت�سجيلها �أو تغيري �لبيانات �ملتعلقة بها تقع يف 

�إخت�سا�ص �أمانة �ل�سجل �لعقاري �أو �أحد فروعها �أو تقع يف �إخت�سا�ص �أكرث من فرع من فروع �لأمانة 

وجب تقدمي طلب م�ستقل يف كل منها ، ول يكون للطلب �لذي قدم لأي منها �أي �أثر �إل بالن�سبة للوحد�ت 

�لعقارية �لو�قعة يف د�ئرة �إخت�سا�سه.

مادة )13( : حتال قر�ر�ت تخ�سي�ص �لوحد�ت �لعقارية �أيًا كانت طبيعتها و�لر�سوم �مل�ساحية و�مل�ستند�ت �ملتعلقة 

بتحديد �لوحدة �لعقارية و�أية بيانات �أخرى لزمة للت�سجيل �إىل �أمانة �ل�سجل �لعقاري �أو فرعها �ملخت�ص 

للت�سجيل، وذلك بعد �سد�د �لر�سوم �ملقررة.

�لوحدة  ببيانات  �ملتعلقة  و�مل�ستند�ت   ، بالأر��سي �حلكومية  و�ل�سركات  �لأجانب  �إنتفاع  : حتال عقود  مادة )14( 

�لعقارية حمل �لإنتفاع �إىل �أمانة �ل�سجل �لعقاري �أو فرعها �ملخت�ص للت�سجيل.
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الف�سل الثاين

كيفية اإم�ساك ال�سجل

مادة )15( : تخ�س�ص �سحيفة عقارية لكل وحدة عقارية يثبت فيها �أو�سافها وحدودها �لطبيعية ، وغري ذلك من 

�ملعامل �ملحددة لها حتديدً� نافيًا للجهالة و�إ�سم �ملالك �أو �ساحب �ل�ساأن و�حلقوق �ملرتتبة للوحدة �أو 

عليها ، ويف حالة �إنتهاء �ل�سحيفة �لعقارية حتفظ مبلف �لوحدة �لعقارية ، وتفتح �سحيفة جديدة تدون 

فيها �لبيانات �ملتعلقة بتحديد �لوحدة �لعقارية و�ملالك �لأخري و�حلقوق �لو�ردة عليها. 

مادة )16( : ل تثبت �حلقوق �لعينية �لعقارية للوحدة بال�سحيفة �لعقارية و�لبيانات �مل�ساحية �ملحددة لها �إل بعد 

�لتحقق من �سحتها.

و�إ�سم  : يبني يف ق�سم �ل�سحيفة �خلا�ص بتحديد �لوحدة �لعقارية رقمها وم�ساحتها ونوع �لإ�ستعمال  مادة )17( 

�ملنطقة و�ملربع و�إ�سم �لقرية �أو �حللة و �لولية �أو �ملحافظة.

 ، عقارية  عينيه  حقوق  على  ي�ستمل  �لذي  �لإرث  حق  بامللكية  �خلا�ص  �ل�سحيفة  ق�سم  يف  ي�سجل   :  )18( مادة 

و�لت�سرفات �ملن�سئة للملكية �أو �ملقررة �أو �ملعدلة لها ، و�لأحكام �لنهائية �ملثبتة ل�سيء من ذلك ، ويتم 

�لت�سجيل بكتابة �إ�سم �ملالك كامال طبقًا ملا ورد باملحرر يف خانة ))�ملالكون(( ونوع �لت�سرف حمل 

�ملحرر يف خانة ))�سبب �لتملك(( ورقم وتاريخ ت�سجيل �ملحرر يف خانة ))�سند �مللكية(( و�إذ� كانت 

�مللكية �سائعة �أعطي لكل �سريك م�سل�سل يبني �إ�سمه كاماًل مع ذكر ن�سيبه يف �لوحدة عقب �لإ�سم.

منع  ك�سرط  �مللكية  حق  على  �لو�ردة  �لقيود   ، �لقانونية  بالقيود  �خلا�سة  �ل�سحيفة  ق�سم  يف  يدون   :  )19( مادة 

�لت�سرف وحق �لإنتفاع وحق �حلكر و�لإيجار�ت �إذ� ز�دت مدتها على �سبع �سنو�ت و�لرهن و�لأحكام 

�لنهائية �ملثبتة ل�سيء من ذلك.

�لعقار  �سحيفة  ويف  �ملخدوم  �لعقار  �سحيفة  يف  لها  �ملخ�س�ص  �لق�سم  يف  �لإرتفاق  حقوق  ت�سجل   :  )20( مادة 

�خلادم.

مادة )21( : تدون �لتاأ�سري�ت �لهام�سية يف �لق�سم �ملخ�س�ص للتاأ�سري�ت كاإعالن �لرغبة يف �لأخذ بال�سفعة و�لتنازل 

عنها ، و�سحف دعاوي �إ�ستحقاق حق من �حلقوق �مل�سجلة يف �ل�سحيفة �لعقارية �أو �لطعن يف �أي من 

هذه �حلقوق وجودً� �أو �سحًة �أو نفاذً� وتاأ�سري�ت �ملنع من �لت�سرف.

مادة )22( : �إذ� ت�سرف �ملالك يف �لوحدة �لعقارية يوؤ�سر بجو�ر �إ�سمه من �جلهتني بال�سطب بعالمة )x( باملد�د 

�لأحمر ثم يكتب على �ل�سطر �لأبي�ص �لتايل مبا�سرة باملد�د �لأ�سود �لبيانات �ملتعلقة باملالك �جلديد 

طبقًا للمادة رقم )18( وتوؤخذ �لبيانات �جلديدة من �ملحرر �ملثبت للت�سرف.
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مادة )23( : �إذ� ت�سرف �ل�سريك يف ن�سيبه كاماًل للغري يوؤ�سر بجو�ر �إ�سمه من �جلهتني بال�سطب ) x ( باملد�د 

�لأحمر ويكتب �إ�سم �ل�سريك �جلديد باملد�د �لأ�سود يف نهاية �لأ�سماء مبا�سرة ، ويعطى لل�سريك �جلديد 

�لرقم �لتايل لالأرقام �ملعطاة لل�سركاء �ل�سابقني مع كتابة هذ� �لرقم ب�سطًا ورقم �ل�سريك �ملت�سرف 

مقامًا.

مادة )24( : �إذ� ت�سرف �أحد �ل�سركاء يف جزء م�ساعًا من ن�سيبه يوؤ�سر بال�سطب بجو�ر �إ�سمه على �لنحو �ملبني 

يف �ملادة )23( ثم يعاد كتابة �إ�سمه باملد�د �لأ�سود يف نهاية �لأ�سماء مبا�سرة يف �جلزء �لباقي له على 

�أن يعطى �لرقم �مل�سل�سل �لتايل ب�سطًا و�لرقم �لذي كان مقامًا مع متييزه بكلمة )باقي( ثم يكتب �إ�سم 

�ل�سريك �جلديد بعد ذلك طبقًا للمادة )23(.

�إي�ساح  مع  �سجله  بتوقيع مقروء ممن  يذيل  �أن  يجب  �لعقاري  �ل�سجل  ي�سجل يف �سحائف  بيان  كل   : مادة )25( 

�أمني  �لبيانات �مل�سجلة ممن �سجلها ، وتعتمد من  �لتاريخ ، وتوقع �سند�ت �مللكية �ل�سادرة من و�قع 

�ل�سجل �لعقاري �أو من ينوب عنه.

مادة )26( : ل يجوز �إجر�ء �أي ك�سط �أو حت�سري �أو حمو يف �سحائف �ل�سجل �لعقاري.

مادة )27( : يتم ت�سحيح �خلطاأ �ملادي �لو�قع بال�سحيفة �لعقارية بو�سع عالمة تفيد ذلك، ويكون �إجر�ء �لت�سحيح 

تاليًا لعالمة �خلطاأ مبا�سرة ، ويوقع �لت�سحيح ممن يقوم به وذلك يف �لأخطاء �لتي تقع �أثناء �لت�سجيل 

�أول  �لت�سجيل تو�سع عالمة تفيد ذلك ، ويتم ت�سحيح �خلطاأ على  �إكت�ساف �خلطاأ بعد  �إذ� مت  �أما   ،

�سطر �أبي�ص بالق�سم �ملخ�س�ص للبيان حمل �خلطاأ ويوقع من مدير �لد�ئرة �ملخت�سة ، ويحرر حم�سرً� 

يو�سح فيه �خلطاأ و�أ�سبابه وكيفية ك�سفه. وتتبع ذ�ت �لإجر�ء�ت �إذ� وقع �خلطاأ يف �سند �مللكية �أو يتم 

�إ�سد�ر �سند ملكية بديل بعد �إ�ستالم �سند �مللكية �لأول.

مادة )28( : تعد �أمانة �ل�سجل �لعقاري وكل فرع من فروعها ملفًا لكل وحدة عقارية حتفظ بها �ملحرر�ت �لتي يتم 

ت�سجيلها ، وحما�سر �لت�سجيل �لتي ��ستخل�ست منها �لبيانات �ملدونة بال�سحيفة �لعقارية ، و�لر�سوم 

و�إي�سالت   ، للت�سجيل  �لالزمة  �مل�ستند�ت  �مل�ساحية، وغري ذلك من  �لتخطيط  و��ستمار�ت  �مل�ساحية 

�لر�سوم ، وذلك طبقًا للقو�عد �ملقررة للحفظ باأمانة �ل�سجل �لعقاري ويكون هذ� �مللف متممًا لل�سحيفة 

�لعقارية.

مادة )29( : يعد كل فرع من فروع �أمانة �ل�سجل �لعقاري ك�سوفًا بالت�سجيالت و�لتاأ�سري�ت و�لتغيري�ت �لتي متت 

بال�سجل وتر�سل يف نهاية كل �سهر �إىل �أمانة �ل�سجل �لعقاري.

مادة )30( : تقيد �أمالك مو�طني دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي ، يف �لأحو�ل �لتي يجيز �لقانون فيها �لتملك ، 

يف �سجل خا�ص يعد باأمانة �ل�سجل �لعقاري لهذ� �لغر�ص يو�سح به �لإ�سم و�جلن�سية ونوع �لإ�ستعمال 
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وتاريخ �لتملك ، و�أية بيانات �أخرى عن �لوحدة �لعقارية.

بيانات  و�قع  من  فيها  �ل�سائعة  �مل�ساحة  �أو  منها  كل  وم�ساحة   ، مالك  لكل  �لعقارية  �لوحد�ت  تقيد   :  )31( مادة 

�ل�سحيفة �لعقارية يف �لفهر�ص �ل�سخ�سي �لهجائي �لذي تعده �أمانة �ل�سجل �لعقاري وفروعها.

مادة )32( : عند طلب ت�سجيل �لوحد�ت �لعقارية لبعثات �لدول �لأجنبية ، وفقًا لنظام �ل�سجل �لعقاري �مل�سار �إليه 

، يتم �لتحقق من �سرط �ملعاملة باملثل عن طريق وز�رة �خلارجية.

مادة )33( : ي�سجل قر�ر جلنة �سوؤون �لأر��سي �ملخت�سة �ل�سادر ب�سحة �لوقف طبقا للحجج �ل�سرعية �ملعتمدة من 

وز�رة �لأوقاف و�ل�سوؤون �لدينية ، وتعترب �حلجة �ل�سرعية بعد نظرها من �للجنة �مل�ستند �لثبوتي للوقف 

ي�سدر مبقت�ساها �سند �مللكية.
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الف�سل الثالث

الإعالن عن قرار الت�سوية والإطالع على احلقوق امل�سجلة

مادة )34( : يعلن قر�ر حتديد منطقة �لت�سوية بو�سائل �لإعالم �ملرئية و�مل�سموعة مرة و�حدة قبل بدء �لأعمال 

بخم�سة ع�سر يومًا وباإحدى �ل�سحف �ليومية مرتني �لأوىل يف �ليوم �لتايل ل�سدور �لقر�ر و�لثانية قبل 

بدء �لأعمال بع�سرة �أيام كما يعلن عنه مبكاتب �إد�ر�ت �لإ�سكان ،  وتخطر به �ملحكمة �ملخت�سة و�لبلدية 

و�لولة �لذين تقع منطقة �لت�سوية �سمن نطاق �إخت�سا�سهم ، ويو�سع �لقر�ر يف لوحة �لإعالنات مبكاتب 

�لولة.

 ، �ملقرر  �لر�سم  �سد�د  بعد  �لت�سجيل  �لعقارية حمل  �لعينية  �لإطالع على �حلقوق  لكل ذي م�سلحة   : مادة )35( 

ويتعدد �لر�سم بتعدد طلبات �لت�سجيل و�لوحد�ت �لعقارية.

مادة )36( : يقدم طلب �لإطالع على �لنموذج �ملعد لهذ� �لغر�ص �إىل �أمني �ل�سجل �لعقاري �أو من ينوب عنه ، ويتم 

�لإطالع باأماكن حفظ �مل�ستند�ت يف ح�سور �ملوظف �ملخت�ص ، ويوؤ�سر بالدفرت �ملعد لهذ� �لغر�ص مبا 

يفيد متام �لإطالع ويوقع عليه من �لطالب.
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الف�سل الرابع

التوثيق

مادة )37( : يكون توثيق �ملحرر�ت و�لت�سرفات �لقانونية حمل �لت�سجيل من ن�سختني حتفظ �إحد�هما مبلف �لوحدة 

�لعقارية وت�سلم �لأخرى لل�سادر ل�ساحله �ملحرر.

مادة )38( : يف حالت �لوكالة �لتي يكون مو�سوعها ت�سرف قانوين و�حد يلزم �إرفاق �أ�سل �لوكالة باملحرر حمل 

�لتوثيق ، ويف �لوكالة �لتي يت�سمن مو�سوعها �أكرث من ت�سرف قانوين يتم �إطالع �ملوثق عليها ، ويوؤ�سر 

على �سورتها مبا يفيد �أنها طبق �لأ�سل ، ويوقع عليها مع بيان �إ�سمه.

مادة )39( : يف حالة توقيع �ملعني �ملختار لتعذر توقيع �ساحب �ل�ساأن �أو و�سع ب�سمته على �ملحرر ، على �ملوثق حترير 

حم�سر بذلك يبني فيه �ل�سبب بح�سور �ساهدين، ويوقع معهما على �ملح�سر مع بيان �إ�سمه.
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الف�سل اخلام�ض

اإجراءات التغيري واآثاره

مادة )40( : جتوز جتزئة �لوحدة �لعقارية �إىل �أكرث من وحدة عقارية ب�سرط �أن يتو�فر يف كل جزء مفرز مو��سفات 

�لوحدة �لعقارية ، و�أن تتفق �لتجزئة ومقت�سيات �لتخطيط و�لت�سميم �لأ�سا�سي �ملعتمد للمنطقة.

مادة )41( : يجب على طالب �لتجزئة تقدمي خريطة يحدد فيها �لوحد�ت �لعقارية �ملر�د �إفر�زها و�أ�سكالها ، ويتم 

�إعد�د ر�سم م�ساحي لكل وحدة عقارية مفرزة يبني م�ساحتها و��ستعمالها و�رتفاقاتها.

مادة )42( : تخ�س�ص �سحيفة عقارية لكل وحدة عقارية مفرزة ويعطى لكل منها رقم م�سل�سل جديد يبد�أ من 

�آخر �أرقام �لت�سل�سل للوحد�ت �لعقارية �أو �مللفات ، وي�سار �إىل ذلك يف �سحيفة �لوحدة �لعقارية �لأ�سل 

، وتنتقل �حلقوق �ملحملة على  �لعقارية لكل وحدة مفرزة  �لبيانات  ، ويقيد يف هذه �ل�سحيفة جميع 

�لوحدة �لعقارية �لأ�سل �إىل �لوحد�ت �ملفرزة ويجوز �أن تقت�سر على وحدة �أو عدد من �لوحد�ت �ملفرزة 

مبو�فقة �ساحب �حلق.

مادة )43( : دون �إخالل بحقوق �لغري �مل�سجلة ، يجوز للمالك طلب دمج �أكرث من وحدة عقارية، ويجب �أن يرفق 

�ملدن  لتخطيط  �لعامة  �ملديرية  من  معتمدة  �لدمج  حمل  �لعقارية  �لوحد�ت  خريطة  �لدمج  بطلب 

و�مل�ساحة.

مادة )44( :يرتتب على دمج �لوحد�ت �لعقارية يف وحدة عقارية �أخرى �أو �أكرث �إلغاء �ل�سحائف �لعقارية للوحد�ت 

حمل �لدمج وتخ�س�ص �سحيفة عقارية جديدة ت�سجل فيها �لبيانات �خلا�سة باحلالة �ملادية للوحدة 

�لعقارية �لناجتة عن �لدمج، و�حلقوق �لعينية �لعقارية �لو�ردة على �لوحد�ت �لعقارية حمل �لدمج ، 

وتعطى رقم �لوحدة �لعقارية �لأوىل حمل �لدمج باملخطط �أو رقم �مللف �لأول للوحد�ت �لعقارية حمل 

�لدمج.

و�أعمال  �ملقا�سات  �إجر�ء  بعد  و�سعها  �أو  �لتحديد  برفع عالمات  �لطبيعة  و�لتجزئة يف  �لدمج  ينفذ   : مادة )45( 

ح�ساب �مل�ساحة و�إعد�د �لر�سم �مل�ساحي وتثبيت �لبيانات على �إ�ستمار�ت �لتخطيط �مل�ساحية بالتغيري 

، ويوقع �ملخطط على �لر�سم �مل�ساحي و��ستمارة �لتغيري �لتخطيطية مع بيان �إ�سمه.
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الف�سل ال�ساد�ض

الوحدة العقارية والر�سومات الهند�سية

مادة )46( : حتدد �لوحدة �لعقارية ح�سب �لتعريف �لو�رد يف نظام �ل�سجل �لعقاري، بعالمات يف �لطبيعة لف�سلها 

عن �لوحد�ت �ملال�سقة لها وتقوم بعملية �لتحديد �ملديرية �لعامة لتخطيط �ملدن و�مل�ساحة.

مادة )47( : تو�سع عالمات حتديد �لوحد�ت �لعقارية على روؤو�سها �أو على نقاط حتويل �لإجتاهات وعند بد�ية 

رفع  ويجب   ، �حلاجة  عند  �لو�سط  يف  عالمة  و�سع  وميكن   ، منحنيا  �حلد  كان  �إذ�  �لإنحناء  ونهاية 

�لك�سر�ت �لظاهرة �لتي ميكن ر�سمها و�لتي ل يتطلب �لأمر و�سع عالمة عليها ، ويف حالة وجود حو�ئط 

�أو �أ�سو�ر ثابتة على حدود �لوحد�ت �لعقارية تعترب حدودً� لها ول تو�سع عليها عالمات يف �لطبيعة ، 

وذلك بعد �لتحقق من �أنها مقامة على �حلدود �ل�سحيحة.

مادة )48( : تقوم �ملديرية �لعامة لتخطيط �ملدن و�مل�ساحة بعمل ر�سم هند�سي ،  يبني فيه �لتفا�سيل �لطبوغر�فية 

ور�سم �حلدود و�مل�ساحة ورقم �لوحدة و�ملربع و�ملنطقة، و�لإ�ستعمال و�سروط �لبناء وطبيعته، و�أي بيان 

لزم لتحديد �لوحدة �لعقارية كالأ�سجار و�لنخيل ونوع �لأر�ص ومو�سع عالمات �لتحديد، وت�سلم ن�سخة 

من �لر�سم �مل�ساحي ، بعد �سد�د ر�سوم �لتحديد �ملقررة.
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الف�سل ال�سابع

�سند امللكية

مادة )49( : ت�سدر �أمانة �ل�سجل �لعقاري �أو فروعها �ملخت�ص �سند ملكية و�حد لكل وحدة عقارية ، ويف حالة تعدد 

�مللكية  �سند  �إ�ستالم  له �حلق منهم يف  �إتفاقهم على من  وعدم  �ل�سيوع  �لعقارية على  �لوحدة  مالك 

حتفظ �مللكية مبلف �لوحدة �لعقارية ، ويوؤ�سر بذلك على �ل�سحيفة �لعقارية ويعطى كل منهم بناء على 

طلبه �سهادة بيانات عقارية ، بعد �سد�د �لر�سوم �ملقررة.

مادة )50( : يقدم طلب ��ستخر�ج �سهادة �لبيانات �لعقارية �إىل �أمني �ل�سجل �لعقاري �أو من ينوب عنه مو�سحًا 

فيه �لبيانات �ملطلوبة ، ويرفق بالطلب �سورة من �لبطاقة �ل�سخ�سية للطالب �أو �سورة من جو�ز �ل�سفر 

، وت�سدر �سهادة �لبيانات من و�قع �لبيانات �لثابتة بال�سحيفة �لعقارية للوحدة �لعقارية بعد �سد�د 

�لر�سوم �ملقررة،  ويتعدد �لر�سم بتعدد �لوحد�ت �لعقارية.

مادة )51( : يف حالة فقد �سند �مللكية �أو تعر�سه للتلف يجوز بناء على طلب �ملالك �إ�سد�ر بدل فاقد �أو بدل تالف 

طبقًا لالإجر�ء�ت �لتالية ، ويعامل �سند �مللكية �لتالف �لذي ل تتوفر فيه �لبيانات �لعقارية �لد�لة على 

�لوحدة �لعقارية معاملة �ل�سند �ملفقود.

1- اإجراءات اإ�سدار بدل الفاقد :

اأ- تقدمي طلب �إ�ستخر�ج بدل فاقد يرفق به بالغ من �سرطة عمان �ل�سلطانية يت�سمن بيان مكان �لفقد   

�لوحدة  به  يبني  �أن  على  �مللكية  �سند  فقد  �ليومية عن  �ل�سحف  �إحدى  و�إعالن يف  و�سببه  وتاريخه   ،

�لعقارية وم�ساحتها وموقعها ، و�سورة من �لبطاقة �ل�سخ�سية �أو جو�ز �سفر �ملالك.

ب- �سد�د �لر�سوم �ملقررة :   

ويتم �إ�سد�ر بدل �لفاقد بعد م�سي 30 يومًا من تاريخ �لإعالن ويجب يف حالة �لعثور على �سند �مللكية   

�لأ�سلي ت�سليمه �إىل �أمانة �ل�سجل �لعقاري �أو فرعها �ملخت�ص ، ويف هذه �حلالة ل يجوز رد �لر�سم.

2- اإجراءات اإ�سدار بدل تالف : 

�أ- تقدمي طلب ��ستخر�ج بدل تالف يرفق به م�ستند �مللكية �لتالف و�سورة من �لبطاقة �ل�سخ�سية �أو   

جو�ز �سفر �ملالك.

ب- �سد�د �لر�سوم �ملقررة.  

ويتم �إ�سد�ر بدل �لتالف بعد مطابقة �لبيانات �لو�ردة بال�سند �لتالف مع بيانات �ل�سحيفة �لعقارية.  
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الف�سل الثامن

الر�سوم

مادة )52( : يلتزم من ت�سجل باإ�سمه �لوحدة �لعقارية ب�سد�د جميع �لر�سوم �ملقررة

�ل�سجل  لنظام  طبقا  �ملخت�سة  وفروعها  �لعقاري  �ل�سجل  باأمانة  ل  حت�سّ �لتي  �لر�سوم  رد  يجوز  ل   :  )53( مادة 

�لعقاري �مل�سار �إليه �إل يف �لأحو�ل �لآتية : 

1- �خلطاأ يف تقدير �لر�سوم.  

2-بطالن �إجر�ء�ت �لتوثيق �أو �لت�سجيل خلطاأ يف �لتوثيق �أو �لت�سجيل.  

مادة )54( : حت�سل ر�سوم �لت�سجيل على �أ�سا�ص �لقيمة �حلقيقية للوحدة �لعقارية وقت �لت�سجيل �أو �لثمن �ملحدد 

بالعقد �أيهما �أعلى.

�إجر�ء �لتحريات �لالزمة للوقوف على �لقيمة �حلقيقية  �أو فرعها �ملخت�ص  مادة )55( : لأمانة �ل�سجل �لعقاري 

للوحدة �لعقارية.

مادة )56( : �إذ� تبني بعد �إمتام �لإجر�ء�ت �أن �لر�سوم �ملح�سلة ل تتفق و�لقيمة �حلقيقية للعقار على �ملالك �سد�د 

�لفرق بالإ�سافة �إىل �لغر�مة �ملن�سو�ص عليها يف نظام �ل�سجل �لعقاري �مل�سار �إليه �إذ� ثبت �أنه تهرب 

عمدً� من �أد�ء �لر�سوم ، ويكون حت�سيل �لفرق يف حالة عدم �سد�ده طبقًا لالإجر�ء�ت �ملقررة بنظام 

�ل�سادر  للدولة  �لإد�ري  �جلهاز  لوحد�ت  �مل�ستحقة  �ملبالغ  من  وغريها  و�لر�سوم  �ل�سر�ئب  حت�سيل 

باملر�سوم �ل�سلطاين رقم 94/32 .
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