
ال�شلطايامر�شوم
)89/48(رقم

با�شدارنظامملكال�شققوالطبقات
.عمانشلطان�   شعيد�بنقابو�سنحن

الإداري اجهازتنظيم قانون باإ�صدار 75/26رقم ال�صلطاي امر�صوم علىالإطاع بعد
،وتعدياتهللدولة

وعلىامر�صومال�صلطاي80/5باإ�صدارقانونالأرا�صيوتعدياته،
،العامةام�صلحةتقت�صيهماعلىوبناء

ر�شمناماهواآت
يعملباأحكامنظامملكال�صققوالطبقاتامرافق. :)1(مادة

امملوكةلل�صركاتيجوز((،اإليهام�صارالأرا�صيقانوناأحكاممنا�صتثناء :)2(مادة
بالكامللعمانين((ملكالأرا�صيلإقامةمبانعليهابق�صدمليكها.

علىوزيرالإ�صكاناإ�صدارالقراراتالازمةلتنفيذاأحكامهذاامر�صوم. :)3(مادة
ين�صرهذاامر�صومياجريدةالر�صميةويعملبهاعتبارًامنتاريخن�صره. :)4(مادة

�صدري12:�صعبان�صنة1409هـ
اموافق20:مار�س�صنة1989م

قابو�سبن�شعيد
�شلطانعمان
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نظام مليك ال�شقق والطبقات
البـاب الأول 
التعريفـــات

يقت�سممامنهاكلاأمامامبينةامعايالتاليةوام�صطلحاتللكلماتتكون :)1(مادة
.اآخرمعنىالن�سصياق�

:امحلاأوالطبقةاأوال�شقة-اأ

خا�سوجهعلىوي�صملاأكراأومالكبهي�صتقلامبنىمنمفرزجزءكلهي
اماءاأنابيبمنفيهايوجدومااحجراتبنفا�صلةحواجزمنيوجدما
،امثبتة الأدوات من وغرها ال�صحية والأدوات الكهرباء واأ�صاك والغاز
والأخ�صاب والباط وال�صرفات والنوافذ والأبواب اخارجي الباب وكذلك

التيتك�صوالأر�صيةوال�صقفواجدران.

:ال�شائعةااأجزاء-ب

اماكجميعبنام�صركلاإ�صتعمالامعدةالأخرىامبنىاأجزاءكلهي
واجدران والأ�صا�صات البناء عليها اأقيم التي الأر�س خا�سبوجه وي�صمل
وقواعدوالدهاليزواممراتوام�صاعدوالأ�صطحوالأفنيةوامداخلالرئي�صية
منكانماالكهرباء)اإلواأ�صاكوالغازامياهواأنابيبوالأ�صقفالأر�صيات
صكنه�وحلالبوابوغرفةوال�صّلم)امحلاأوال�صقةاأوالطبقةداخلذلك

.ال�صياراتومواقفامداخلواأعمالام�صركةاحدائقاأوواحديقة
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:للت�شجيلالقابلةالعقاريةالوحدة-ج

وحدودموقعيالقانونهذالأحكاميخ�صعحلاأوصقة�اأوطبقةكلهي
اأوعامملكمنفا�صلبع�سعناأجزاءهيف�صللبحيث،معينةوم�صاحة

خا�س.
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البـاب الثـانـي

الف�شـل الأول
اأحكام عامـــة

بالكاملامملوكةوال�صركاتامخت�صةاحكوميةوالهيئاتللوزاراتيجوز-1 :)2(مادة
وال�صققالطبقاتبع�ساأوكلمليكبق�صدامباياإن�صاءولاأفرادلعمانين

وامحالاموجودةبها.
ببنائهايرخ�سوالتي،القائمةامبايعلىالنظامهذااأحكامت�صري-2 

بعدالعملبه.
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الف�شل الثاي
اأحكام ملكية ال�شقة اأو الطبقة اأو امحل

يعدون فاإنهم امختلفة حاله اأو صققه� اأو امباي طبقات ماك تعدد اإذا :)3(مادة
لاإ�صتعمالامعدةالبناءاأجزاءوملكيةالأر�سملكيةيال�صيوععلىصركاء�
وامداخلالرئي�صيةواجدرانالأ�صا�صاتخا�سوبوجهاجميعبنام�صرك
وكل،الأر�صياتوقواعدوالدهاليزواممراتوام�صاعدوالأ�صطحوالأفنية
مماهذاكلامحلاأوال�صقةاأوالطبقةداخلمنهاكانمااإلالأنابيباأنواع

يوجدي�صنداتاملكمايخالفه.

ي�صتويواأنمنهاي�صتفيداأنولهتامًاملكًاح�صتهمتلكال�صيوعيصريك�كل :)4(مادة
.ال�صركاءصائر�بحقوقال�صرريلحقلبحيث،ي�صتغلهاواأنثمارهاعلى

فيهامالككلن�صيبويكون،الق�صمةتقبللامبنىمنال�صائعةالأجزاء :)5(مادة
هذان�صيبهييت�صرفاأنمالكولي�س،امبنىيملكهالذياجزءبن�صبة

م�صتقًاعناجزءالذيملكه.

بن م�صركة ملكيتها تكون حلن اأو صقتن� بن الفا�صلة احواجز :)6(مادة
اأ�صحابها.

ال�صائعةالأجزاءيتعديلاأياإدخالامحلاأوالطبقةاأوال�صقةمالكيجوزل :)7(مادة
للمبنىبغرموافقة�صائراماك.

تي�صر صاأنها� من يكون تعديات اإدخال اماك موافقة بغر له ويجوز 
باماكصرر�اإحاقودونتخ�صي�صهيتغيردونال�صائعاجزءاإ�صتعمال

.اخا�صةنفقتهعلىذلكيكوناأنب�صرطالأخرين
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عندوجديدهاواإداراتهاو�صيانتهاال�صائعةالأجزاءحفظتكاليفتكون-اأ :)8(مادة
الإقت�صاءم�صاهمةجميعاماكوتكونبينهمبن�صبةماملكهكلمنهم.

منللتخل�سال�صائعةالأجزاءين�صيبهعنيتخلىاأنمالكيحقول-ب 
الإ�صراكيالتكاليفامتقدمةالذكر.

منعالازمةوالرميماتبالأعماليقوماأنال�صفلىالطبقةصاحب�على -1 :)9(مادة
�صقوطالطبقاتالعليا.

تاأمراأنامخت�صةللمحكمةجازالرميماتبهذهالقيامعنامتنعفاإذا -2
اإجراءهادونالأجلانق�صىواإذا،حددهمنا�صباأجلخالباإجرائها
جميعيللمحكمةويجوز.ال�صفلىالطبقةببيعتاأمراأنللمحكمةجاز

الأحوالاأنتاأمرباإجراءالرميماتالعاجلة.
، بناءها يعيد اأن ال�صفلى الطبقة صاحب�علىوجبالبناء انهدم اإذا -1 :)10(مادة
صاحب�طلباإذا اإل ،الطبقةهذهببيعتاأمراأن للمحكمةجازامتنعفاإذا
مابقدرصاحبها�نفقةعلىال�صفلىالطبقةبناءهويعيداأنالعلياالطبقة

يدفعبهال�صررامحققح�صولهيالطبقةالعليا.
الطبقةصاحب�منعاأنالعلياالطبقةل�صاحبيجوزالأخرةاحالةوي -2
اأن لهويجوز،ذمتهيمايوؤديحتى،والإنتفاعال�صكنىمنال�صفلى
اإ�صتيفاء صكناها�اأو الطبقةتلكلإيجاراإذن علىامحكمةمنيح�صل

حقه.
ي�صئاأويهدمهاأناأوبنائهاإرتفاعييزيداأنالعلياالطبقةل�صاحبيجوزل:)11(مادة

اإ�صتعمالهبحيثي�صربالطبقاتال�صفلى.
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البـاب الثـالث
اإدارة العقار وجمعية اماك

وحالو�صقق طبقاتاإى مق�صملعقار م�صركةملكية وجدتحيثما-1 :)12(مادة
يال�صائعةالأجزاءلإدارةبينهمفيماجمعيةبتكوينجميعًااماكاإلتزم

العقار.
م�صراهااأوالعقاراتبناءاجمعيةتكوينمنالغر�سيكوناأنويجوز-2 

لتوزيعملكيةاأجزائهاعلىاأع�صائها.
وتكوناأع�صائهاصخ�صية�عنم�صتقلةمعنويةب�صخ�صيةاماكجمعيةتتمتع :)13(مادة

لهاذمةماليةم�صتقلة،ويجباأنيكونلهامديريتوىتنفيذقراراتها.
الإنتفاع ح�صن ل�صمان نظامًا الأع�صاء اأغلبية موافقة ت�صع اأن للجمعية  :)14(مادة

بالعقارام�صركوح�صناإدارته.
الأموربع�سعلىالن�سمنالنظامخااإذااأولاإدارةنظاميوجدماإذا :)15(مادة
ذلك ي قراراتها وتكون ، اجمعية حق من ال�صائعة الأجراء اإدارة تكون
،الإجتماعاإىعليهمو�صىبكتابال�صاأنذويجميعيدعىاأنب�صرطملزمة

واأنت�صدرالقراراتمناأغلبيةاماكح�صوبةعلىاأ�صا�سالأن�صبة.
العقاراتماكجمعياتموذجيًانظامًامنهبقرارالإ�صكانوزيري�صدر :)16(مادة

ل�صمانالإنتفاعبالأجزاءال�صائعةبالعقاروح�صناإدارتها.
اإلتزامات حديد وقواعد باجمعية العمل صر� كيفية النظام ويت�صمن 
وبائعاماكمثيلوقواعدحقوقهماإ�صتعمالهموتنظيماأع�صائهاوواجبات

.تعددوااإذاالعقار
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قياممنالتحققمراقبةلهاالتابعةالإداريةوالوحداتالإ�صكانوزارةتتوى :)17(مادة
على لها ويكون اأعمالها على والإ�صراف القانون هذايامبينة اجمعيات

:يليماالأخ�س
-1التحققمنقياماجمعيةوبياناأ�صماءاأع�صائهاومثلهاالقانوي.

-2متابعةدعوةاجمعيةاإىالإجتماعمبا�صرةاأعمالها.
قرارات ي ال�صاأن ذوي من تقدم التي والتظلمات ال�صكاوي فح�س -3

اجمعيةوالبتفيهااإذااقت�صىالأمر.
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الباب الرابع
الت�شجيــــل

ت�صجيل ويتم ، عقارية صحيفة� حل اأو طبقة اأو صقة� لكل يكون اأن يجب : )18( مادة
.لذلكامنظمةوالأحكامللنظامطبقًاملكيتها
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