نظام التسجيل العيني للعقار
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موافقة مجلس الوزراء على نظام التسجيل العيني للعقار
نظام التسجيل العيني للعقار

صدر المرسوم الملكي رقمم م  6فمي 1221 2 11ه ,-بالموافقمة علمى نظمام التسمجيل العينمي للعقمار كمما

صممدر ق مرار مجلممس المموزراء رقممم  7ب  7881وتمماري 1221 2 21ه ,-بالموافقممة علممى نظممام التسممجيل
العيني للعقار.

ويتكون النظام من ثمماني وسمبعين ممادض تتممنخ اةخيمرض من ما لن يعممل ب مما النظمام بعمد سمنة ممن تماري

نشره في الجريدض الرسمية لم القرى.
وتتكون فصول النظام من التعريفاخ للنظام ومصطلحاته ولحكام عامة واالختصاصاخ والخرائط التي يسمتند
علي ا في قيد الوحداخ العقارية ,وكملك عدد من القيود على تطبيق النظام والتغيير والتصمحي فمي بيانماخ
السجل العقاري ولثر التجزئة والدمج على ما للوحداخ العقارية من حقوق وما علي ا من التزامماخ وصمكوك
الملكية والش اداخ ولحكام انتقالية وجزاءاخ.
وفيما يلي نص النظام:

يجمموز لن تعممد منطقممة مممن منمماطق السممكنى لو قيريمما وحممدض عقاريممة فممي جملت مما فممي الحمماالخ التممي يصممعب

تطبيق توابط الوحدض العقارية علي ا.
تتولى وزارض العدل ووزارض الشؤون البلدية والقروية لعمال التسجيل العقاري والتوثيق.
يسممتند فممي قيممد الوحممداخ العقاريممة فممي السممجل العقمماري الممى خ مرائط اةسمماس الطبمموقرافي وخارطممة الوحممدض
العقارية وخارطة المنطقة العقارية.
يطبق النظام تدريجيا ويصدر وزيمر العمدل بعمد االتفماق ممر وزيمر الشمؤون البلديمة والقرويمة قم ار ار بتحديمد

المنطقة لو المناطق العقارية التي يبدل في ا تطبيق النظام.

تجرى لعمال القيد اةول في السجل العقاري تحمخ اشمراق قمام ممن المحكممة التمي يقمر العقمار فمي دائمرض
اختصاص ا.

ال يجمموز اصممدار لي تغييممر فممي البيانمماخ ال مواردض فممي السممجل العقمماري اال بنمماء علممى طلممب ممممن يملممك حممق

التصرق في الحقوق المقيدض ب ا.

يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدض عقارية واحدض.
تسلم لكل مالك صورض من صحيفة الوحدض العقارية المملوكة له وتسمى ؛صك الملكية«.

يستمر العمل بمنظم تسمجيل العقمار المعممول ب ما علمى العقماراخ التمي يشممل ا النظمام حتمى صمدور مما يفيمد

شموله ل ا.
تعريفاخ

المادض اةولى:
يقصد بالمصطلحاخ والعباراخ اآلتية المعاني المحددض لمام كل من ا:
السجل العقاري :مجموعة الوثائق التي تبين لوصاق كل عقار وموقعة وحالته الشرعية ,وما له من حقوق

وما عليه من التزاماخ ,والتعديالخ التي تط لر عليه تباعا .

المنطقة العقارية :مجموعة من الوحداخ العقارية محددض بشوارع رئيسة لو معالم ثابتة وواتحة.
الخارطة :رسم يندسي مساحي مبني على نظام احداثياخ وطني يبمين موقمر المنطقمة والوحمدض لو الوحمداخ

العقارية وحدوديا ومعالم ا ولرقام ا ولطوال ا ومساحت ا.

خرائط اةساس الطبوقرافية :تمثيل لمساحة معينة من سمط اةرم بمما علي ما ممن ظمواير مختلفمة ,وفمق
مقياس رسم دقيق يمثل نسبة ثابتة بين اةبعاد الخطية علمى الخارطمة واةبعماد اةصملية المنماظرض ل ما علمى
الطبيعة.

القيممد اةول :ادراا الوحممداخ العقاريممة فممي السممجل العقمماري ةول مممرض بحالت مما التممي يممي علي مما ,وتخصمميص

صحيفة لكل من ا وفقا ةحكام يما النظام.
لعمممال التحديممد والتحريممر :الوقمموق علممى طبيعممة الوحممدض العقاريممة ,بواعممداد خارطممة ل مما بمعرفممة م نممدس لو
مساح ,يوت علي ا رقم ا وبيانات ا ,وتحرير محتر يمكر فيه ما يمدلي بمه المالمك ممن لقموال ومما يؤيمديا
من مستنداخ ,ولقوال من يمدعي لنفسمه حقما علي ما ,ولقموال الجيمران وقيمريم ان لمزم اةممر وفقما للنمموما
المعد ل ما الغرم ويتم ملك تحخ اشراق قام من المحكمة المختصة.

القيود التالية :ادراا التصرفاخ التي ترد على الوحدض العقارية بعد اتمام القيد اةول في السجل العقاري.

المحكمة المختصة :المحكمة التي يقر العقار في دائرض اختصاص ا.
الحممق العقمماري :سمملطة مباشممرض يقريمما النظممام لشممخص لو لكثممر علممى عقممار معممين ,تخولممه التصممرق فيممه

واالستئثار بمنافعه.

الحق العيني اةصلي :الحق المسمتقل بماتمه قيمر المسمتند المى حمق دخمر يمرد علمى اسمتعمال الشميء محمل
الحق لو استغالله لو التصرق فيه.

الحق العيني التبعي :حق يتقرر على العقار تمانا لحق شخصي.
حق االرتفاق :حق عيني عقاري يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار قيره يملكه شخص دخر.
لحكام عامة

المادض الثانية:
ينشأ سجل عقاري تثبخ فيه  -وفقا ةحكام النظام  -الحقوق العقارية وما يط لر علي ا من تعديالخ.
المادض الثالثة:

يكمون للسممجل العقمماري قموض اثبمماخ مطلقممة ,واليجمموز الطعمن فممي بياناتممه بعممد انت ماء اآلجممال المحممددض للطعممن
المنصوص علي ا في يما النظام ,اال تأسيسا على مخالفت ا لمقتتى اةصول الشرعية لو تزويريا.
المادض الرابعة:

تعد وحدض عقارية في تطبيق لحكام يما النظام:

كل قطعة من اةرم  -بما علي ا من بنماء وقمراس وقيمر ملمك  -تقمر فمي منطقمة عقاريمة واحمدض ,وتكمون
مملوكة لشخص لو لكثمر ,دون لن يفصمل جمزءا من ما عمن سمائر اةجمزاء فاصمل ممن ملمك عمام لو خماص,
ودون لن يكون لجزء من ا من الحقوق لو عليه من االلتزاماخ ما ليس لألجزاء اةخرى لو علي ا.

قطعة اةرم المخصصة لمنفعة عامة ,وفقا للتوابط التي تحدديا الالئحة التنفيمية.
المناجم والمحاجر.
المادض الخامسة:

يجمموز بق مرار مممن وزيممر العممدل  -بعممد االتفمماق مممر وزيممر الشممؤون البلديممة والقرويممة  -لن تعممد منطقممة مممن
مناطق السكنى لو قيريا وحدض عقارية في جملت ا تفرد ل ا صحيفة عامة ,وملك في الحاالخ التمي يصمعب
تطبيممق ت موابط الوحممدض العقاريممة علي مما .ويعممد لقيممد المعممامالخ والحقمموق الخاصممة ب مممه المنمماطق ف ممرس
خاص ,يرتب وفقا ةسماء اةشخاص ,ويلحق بالصحيفة التي يتعلق ب ا.

المادض السادسة:
يخصص لكمل منطقمة سمجل عقماري ,تفمرد فيمه صمحيفة لكمل وحمدض عقاريمة ,تقيمد ب ما الحقموق وااللتزامماخ.
وتبين الالئحة التنفيمية كيفية اعداد يما السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به.

المادض السابعة:

يلحق بكمل سمجل عقماري ف مرس شخصمي يجمائي تسمتقى بياناتمه منمه يخصمص فيمه لكمل مالمك صمحيفة لو
لكثر ,تبين في ا الوحداخ العقارية التي يملك ا وما قد يط لر علي ا من تعديالخ.

المادض الثامنة:

تقيد الحقوق العقارية في السجل العقاري اما كانخ قد نشأخ لو تقررخ بسبب من لسباب اكتسماب الحقموق
العينيممة علممى النحممو المممي تقممره الشممريعة احسممالمية ,وتوتم الالئحممة التنفيميممة شممروط بواجمراءاخ قيممد تلممك

الحقوق.

االختصاصاخ
المادض التاسعة:

تتولى كل من :وزارض الشؤون البلدية والقروية ,ووزارض العمدل ,لعممال التسمجيل العقماري والتوثيمق وفقما لمما

يأتي:
تقوم احدارض المختصة باةراتي والمساحة في وزارض الشؤون البلدية والقرويمة  -بحصمر الوحمداخ العقاريمة

والقيممام باةعمممال المسمماحية ,بواعممداد الخ مرائط الالزمممة وتحممديث ا ,وتنفيممم نظممم معلوممماخ اةراتممي .ويصممدر
وزير الشؤون البلدية والقروية الق ارراخ والتعليماخ الالزمة لملك.
تقممموم احدارض المختصمممة بالتسمممجيل العقممماري والتوثيمممق فمممي وزارض العمممدل  -بقيمممد وتوثيمممق الحقممموق المتعلقمممة

بالوحممداخ العقاريممة الواقعممة فممي دائممرض اختصاصم ا ,فم ما كانممخ الوحممدض العقاريممة واقعممة فممي دائممرض اختصمماص
اداراخ متعددض ,وجب اجراء القيد في كل من ا ,وال يكون للقيد المي يتم في احدايا لثمر اال بالنسمبة للجمزء
الواقر في دائرض اختصاص ا.
المادض العاشرض:
تحفمظ فممي ادارض التسممجيل العقمماري لصممول الصممكوك واةحكممام التممي يممتم القيممد بموجب مما ,والسممجالخ والوثممائق
الخاصممة بالقيممد ,ويحظممر نقل مما الممى خارج مما .وال يجمموز لغيممر الج مماخ القتممائية لو مممن تندبممه مممن لربمماب

الخبمممرض وييئممماخ النظمممر االطمممالع علي ممما .ويسمممتثنى ممممن ملمممك الوثمممائق المتعلقمممة بقيمممد المنشممم خ العسمممكرية
والمشروعاخ االقتصادية ماخ الطابر الوطني فمتحفظ فمي مقمار الج ماخ الحكوميمة التابعمة ل ما ,وتتبمر فمي
شأن ا لحكام السرية المقررض في اةنظمة الخاصة ب ا.

الخرائط

المادض الحادية عشرض:

يستند في قيد الوحداخ العقارية في السجل العقاري الى الخرائط اآلتية:
خرائط اةساس الطبوقرافية.

خارطة الوحدض العقارية.

خارطة المنطقة العقارية.
المادض الثانية عشرض:

يكون لكل وحدض عقاريمة خارطمة مسمتقلة تبمين موقع ما وحمدوديا ولطوال ما ومسماحت ا ومعالم ما ومما علي ما

من منش خ ولرقام الوحداخ المجاورض ل ا.
المادض الثالثة عشرض:

يكون لكل منطقمة عقاريمة خارطمة لو خمرائط مسماحية تبمين علي ما الوحمداخ العقاريمة الواقعمة ب ما ولرقام ما,
ويستند في اعداديا الى خرائط اةساس الطبوقرافية ,وخرائط الوحداخ العقارية المكونة ل ا ,وال تعد ن ائيمة

اال بعد تمام لعمال التحديد والتحرير.

المادض الرابعة عشرض.

يعطى موو الشأن بناء على طلب م صو ار من خرائط الوحداخ العقارية بعد لداء المقابل المالي المقرر.
القيد اةول
المادض الخامسة عشرض:

يطبق يما النظام تدريجيا ويصدر وزير العدل  -بعد االتفماق ممر وزيمر الشمؤون البلديمة والقرويمة  -قم ار ار
بتحديممد المنطقممة لو المنمماطق العقاريممة التممي يبممدل في مما تطبيممق النظممام .وينشممر يممما الق مرار فممي الجريممدض

الرسمية ,ويعلن عنه بالطرق التي تحدديا الالئحة التنفيمية.
المادض السادسة عشرض:
يصدر القاتي المشرق على القيد اةول  -فور نشر قرار وزير العدل المشار اليمه فمي الممادض ل الخامسمة
عشرض)  -ق ار ار بتحديد موعد البدء في لعمال التحديد والتحريمر .وينشمر يمما القمرار فمي الجريمدض الرسممية
قبل بدء تلك اةعمال بمدض ال تقل عن ستين يوما  ,كما يعلن عنه بالطرق التي تحدديا الالئحة التنفيميمة.

ويتتمن احعالن دعوض موي الشأن لو من يمثل م شرعا الى احرشاد عمن لمالك مم وبيمان حقموق م وتقمديم
ما يؤيديم من مستنداخ في المواعيد واةماكن المحددض لملك.

المادض السابعة عشرض:

تعد ادارض اةراتي والمساحة ,الخمرائط الالزممة ةعممال التحديمد والتحريمر ,وتقموم بحصمر الوحمداخ العقاريمة
وتحديد كل وحدض بعالماخ ثابتة مملوكة للدولة.

المادض الثامنة عشرض:

على كل ج ة تقديم مما لمدي م ممن بيانماخ ومسمتنداخ متعلقمة بم جراء القيمد فمي السمجل العقماري المى اداراخ
التسجيل العقاري ,وتوثيق ا خالل ثالثين يوما من تاري طلب ا.

المادض التاسعة عشرض:

يجب على واتر اليد على الوحدض العقارية  -ليا كان سبب ملك  -لن يمكن المموظفين المكلفمين باةعممال
المساحية من القيام بعملياخ التحديد ووتر العالماخ الالزمة لملك.

المادض العشرون:

يقيد في صمحيفة الوحمدض العقاريمة رقم ما وحمدوديا ولطوال ما ومسماحت ا واحنشماءاخ المقاممة علي ما ,واسمم
المالك لو المالكين ل ا ومقدار حصص م في ا ,والوحداخ العقارية المجاورض ل ما ,وبيمان مما ل ما ممن حقموق

وما علي ا من التزاماخ ,وتاري نشأت ا ,ولصحاب ا على النحو المي توتحه الالئحة التنفيمية.
المادض الحادية والعشرون:

اما وقر تناقم بين صكوك الملكية في شأن وحمدض عقاريمة واحمدض تقيمد الحقموق باسمم ممن يظ مر للقاتمي
المشرق على القيد اةول لنه صاحب الحق ,ويرفق في صحيفة الوحدض العقارية تقرير بملك.

المادض الثانية والعشرون:

تجرى لعمال القيد اةول في السجل العقاري تحمخ اشمراق قمام ممن المحكممة التمي يقمر العقمار فمي دائمرض
اختصاصم ا ,ويعاونممه فممي ملممك عممدد مممن الم ندسممين والمسمماحين للقيممام بأعمممال التحديممد والتحريممر ,يصممدر
بتكلمميف م قممرار مممن وزارض الشممؤون البلديممة والقرويممة ,ويكونممون تممابعين ل مما فيممما يتعلممق باةعمممال الفنيممة
واحدارية.
المادض الثالثة والعشرون:

لوزير العدل لن يؤجل لممدض لقصمايا ثمالن سمنواخ لعممال التحديمد والتحريمر ,ةي وحمدض عقاريمة بنماء علمى

توصية مسببة من القاتي المشرق على القيد اةول اما رلى لن المصلحة العامة تقتتي ملك.
المادض الرابعة والعشرون:

بعمد االنت مماء ممن لعمممال التحديمد والتحريممر ,يعمد محتممر بمملك يوقعممه القاتمي المشممرق علمى القيممد اةول,
ويعلن عن بياناخ الوحداخ العقارية التي تمم تحديمديا ,ويتتممن احعمالن دعموض موي الشمأن لالطمالع علمى

البياناخ التفصيلية للوحمداخ الخاصمة ب مم ,وميعماد االعتمرام علي ما ,كمما يوجمه المى كمل ممن م فمي الوقمخ
نفسه اشعا ار يمكر فيه ما لثبخ بأسممائ م فمي جمداول التحديمد والتحريمر ممن وحمداخ عقاريمة ومما ل ما ممن

حقوق وما علي ا من التزاماخ .ويكمون احعمالن واحشمعار المشمار المي م علمى الوجمه الممي تحمدده الالئحمة
التنفيمية.
المادض الخامسة والعشرون:

لمموي الشمأن االعتمرام علممى نتيجمة لعممال التحديمد والتحريممر خمالل سمتين يومما مممن تماري احعمالن عممن
انت ائ ا ,ويوقق القيد الى حين الفصل في تلك االعتراتاخ.
المادض السادسة والعشرون:

يصممدر القاتممي المشممرق علممى القيممد اةول قم ار ار بتشممكيل لجنممة للنظممر فممي االعتراتمماخ المشممار الي مما فممي

المادض لالخامسة والعشمرين) ,تتكمون ممن عتمو يكلفمه القاتمي ودخمر فنمي ترشمحه وزارض الشمؤون البلديمة
والقرويممة ,وتقمموم يمممه اللجنممة بممالتحقيق والمعاينممة الالزمممة ,وتعممد تقري م ار بممملك تحيلممه الممى القاتممي خممالل
ثالثين يوما من تاري وصول االعترام الي ا ,ويصدر القاتي ق ار ار اما ببقماء الحمال علمى مما يمو عليمه

لو بالتصحي  .ويبلغ موو الشأن ب ما القرار.
المادض السابعة والعشرون:
تعرم محاتر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشأن ا اعتراتماخ علمى القاتمي المشمرق علمى القيمد اةول
حسب اةرقام المتسلسلة للوحمداخ العقاريمة ,فم ما تأكمد ممن صمحت ا صمدق علي ما ولممر بقيمديا فمي السمجل

العقمماري ,بواال لمممر باسممتيفاء لوجممه الممنقص بواج مراء ممما يلممزم مممن تحقيقمماخ ,ثممم يصممدر ق مراره بالتصممديق لو
الرفم ,وفي الحالة اةخيرض يكون قراره مسببا .
المادض الثامنة والعشرون:
لكممل مي مصمملحة لن يعتممرم علممى البيانمماخ التممي لدرجممخ فممي صممحيفة الوحممدض العقاريممة ,ولن يطلممب مممن
القاتي المشرق على القيد اةول تغييريا ,وملك خالل سمنة ممن تماري القيمد فمي السمجل العقماري ,ويجموز
بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفترض لمدض لو مدد اتمافية ال تزيمد علمى سمنة .ويتبمر فمي نظمر االعتمرام

والفصل فيه احجراءاخ التي تبي ن ا الالئحة التنفيمية.
المادض التاسعة والعشرون:

ينظم القاتي المشرق على القيد اةول بيانا متسلسال للعقاراخ التي قدم بشأن ا اعتراتماخ ,ويمتم النظمر
في مما حسممب تمماري تقممديم الممدعوى لو الطلممب ,وللقاتممي لن يسممتعين بمموزارض الشممؤون البلديممة والقرويممة فممي

اعداد ممكرض البياناخ والملحوظاخ المتعلقة بملك قبل النظر في االعترام.
المادض الثالثون:

يوقممق لثممر القيممد اةول فيممما يتعلممق بالوحممداخ العقاريممة محممل االعت مرام الممى حممين صممدور حكممم القاتممي

المشممرق علممى القيممد اةول لو ق مراره بشممأن ا ,وعليممه لن يفصممل فممي االعت مرام علممى وجممه السممرعة ولممو لممم
يحتر موو الشأن بعد التحقق من ابالق م بموعد النظر في االعترام ,علمى النحمو الممي تحمدده الالئحمة
التنفيمية.

المادض الحادية والثالثون:
التسمر الدعاوى والطلباخ التي تقدم اعتراتا على القيد اةول في السجل العقاري لمام ليمة ج مة قتمائية

بعممد انت مماء اآلجممال المشممار الي مما فممي المممادتين ل الثامنممة والعشممرين ,الرابعممة والثالث مين ) بواال وفقمما لحكممم
المادض الثالثة.
المادض الثانية والثالثون:
تعلن اةحكام والق ارراخ الصادرض من القاتي المشرق على القيد اةول بشأن الطلباخ والدعاوى التي لقيمخ
اعتراتمما علممى القيممد اةول ,ويخطممر ب مما لط مراق الممدعوى ,وموو الطلبمماخ ,وتكممون تلممك اةحكممام والق م ارراخ

ن ائية في الحالتين اآلتيتين:

اما كممان التغييممر المطلمموب فممي بيانمماخ السممجل متفقمما عليممه بممين جميممر موي الشممأن ال مواردض لسممماؤيم فممي
صحائق الوحداخ العقارية.
اما كان التغيير المطلوب ال يمس حق شخص من اةشخاص الواردض لسماؤيم في السجل العقاري.
المادض الثالثة والثالثون:
فيممما عممدا الحممالتين المنصمموص علي ممما فممي المممادض ل الثانيممة والثالثممون) ,يجمموز لممموي الشممأن طلممب تمييممز
اةحكام الصادرض من القاتي المشرق على القيد اةول خالل ثالثين يوما من تاري النطق ب ا.

المادض الرابعة والثالثون:
يجمموز االعت مرام علممى البيانمماخ المدرجممة فممي السممجل العقمماري لمممام المحكمممة المختصممة خممالل سممنتين مممن
تاري القيد في السجل اما ظ رخ لدلة لو وثائق جديدض لم يتيسر ابرازيا من قبل.

المادض الخامسة والثالثون:

يحممق لمممن كممان قاص م ار لو فاقممدا لأليليممة وقممخ القيممد فممي صممحائق السممجل العقمماري لن يطعممن فيممه لمممام
المحكمة المختصة خالل خمس سنواخ ممن تماري بلمول القاصمر ,لو سمنتين ممن التماري الممي يسمترد فيمه

فاقد اةيلية ليليته الشرعية.
القيود التالية للقيد اةول
المادض السادسة والثالثون:

يجب لن تقيد في السجل العقاري جمير التصرفاخ التي من شأن ا انشاء حق من الحقوق العينيمة العقاريمة
اةصلية لو التبعية ,لو نقله ,لو تغييره ,لو زوالمه ,وكمما اةحكمام الن ائيمة المثبتمة لشميء ممن ملمك ,ويمدخل
في يمه التصرفاخ القسمة العقارية والوصية والوقق والميمران والمرين ,وال يسمري لثريما علمى الغيمر اال ممن

تاري قيديا.

المادض السابعة والثالثون:
يجممب قيممد عقممود احيجممار والسممنداخ التممي تممرد علممى منفعممة العقممار التممي تزيممد مممدت ا علممى خمممس سممنواخ
والمخالصاخ والحمواالخ بمأكثر ممن لجمرض ثمالن سمنواخ مقمدما  ,واةحكمام الن ائيمة المثبتمة لشميء ممن ملمك,
ويترتب على عدم قيديا لن يممه الحقموق ال تكمون نافممض فمي حمق الغيمر فيمما زاد علمى الممدد المشمار الي ما
دنفا.
المادض الثامنة والثالثون:

يجب قيد الحق الثابخ باحرن اما اشتمل على حقموق عينيمة عقاريمة ,بوالمى لن يمتم يمما القيمد ال يجموز قيمد
لي تصرق يصدر من الوارن بشأن حق من يمه الحقوق.
ويجوز لن يقصر قيد يما الحق على جزء من عقماراخ التركمة ,وفمي يممه الحالمة ال يجموز قيمد لي تصمرق
من الوارن اال في حدود نصيبه الشرعي.

المادض التاسعة والثالثون:
يجب التأشير بالمحرراخ المثبتة لدين من الديون العادية علمى الممورن فمي السمجل العقماري ,وعلمى المدائن

للتركة ابالل موي الشأن بقيمام المدين قبمل التأشمير بمه واليحمتج ب مما التأشمير اال ممن تماري حصموله ,وممر
ملك اما تم التأشير خمالل سمنة ممن تماري القيمد المشمار اليمه فمي الممادض ل الثامنمة والثالثمون ) فللمدائن لن
يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارن حقا عينيا عقاريا وقام بقيده قبل التأشير.

المادض اةربعون:

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري لو بتصرق من التصرفاخ الواجب قيديا يجب التأشير ب ا في السمجل
العقاري بناء على طلب المحاكم المختصة بعد قيديا لدي ا ,متى تتممنخ يممه المدعاوى طلمب اجمراء تغييمر

في بياناخ السجل ,وال يتم سماع الدعوى اال بعد تقديم ما يثبخ حصول التأشير بمتمون يمه الدعاوى.
المادض الحادية واةربعون:

يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري لن حق المدعي اما تقمرر بحكمم ن مائي يكمون حجمة علمى
من ترتبخ ل م حقوق لو لثبمخ لمصملحت م بيانماخ فمي السمجل العقماري بعمد اجمراء التأشمير المممكور ,وملمك

متى تم قيد الحكم خالل خمس سنواخ ممن التماري الممي لصمب فيمه ن ائيما  ,وتبمدل ممدض السمنواخ الخممس
بالنسبة لألحكام الن ائية الصادرض قبل العمل ب ما النظام من تاري سريانه على المنطقة العقارية.

المادض الثانية واةربعون:

يجب التأشير ب عالن الرقبة في اةخم بالشفعة في صحق الوحداخ العقاريمة المشمفوع في ما ,ويترتمب علمى
ملك لن حق الشفير اما تقرر بحكم ن ائي مقيد في السجل يكون حجة علمى ممن تترتمب ل مم حقموق عينيمة

بعد اجمراء التأشمير ,وملمك متمى تمم قيمد الحكمم خمالل خممس سمنواخ ممن التماري الممي لصمب فيمه ن ائيما ,
وتبدل مدض السمنواخ الخممس بالنسمبة لألحكمام الن ائيمة الصمادرض قبمل العممل ب مما النظمام ممن تماري سمريانه
على المنطقة العقارية.
اجراءاخ القيود التالية للقيد اةول

المادض الثالثة واةربعون:

يقدم طلب القيد الى ادارض التسجيل العقماري والتوثيمق التمي يقمر العقمار فمي دائمرض اختصاصم ا ممن قبمل موي
الشأن ,لو من يمثل م شمرعا  ,ويرفمق بالطلمب صمك الملكيمة والمسمتنداخ المؤيمدض لمه ,وعلمى احدارض لن تعمد
دفت م ار لليوميممة تممدو ن فيممه طلبمماخ موي الشممأن ,وفقمما لسمماعة وتمماري تقممديم ا علممى النحممو المممي تحممدده
الالئحة التنفيمية ,وال يجوز اجراء القيد اما تتمنخ صحيفة الوحدض العقارية قيودا تمنر التصرق في ا.
المادض الرابعة واةربعون:

يعد طلب القيد كأن لمم يكمن اما لمم يقمدم صماحب الشمأن البيانماخ والوثمائق المؤيمدض للطلمب الالزممة حتماممه
خالل سنة من تماري تقديممه ,وتممدد يممه الممدض ممرض واحمدض سمنة لخمرى اما قمدم قبمل انت ماء السمنة اةولمى

بخمسة عشر يوما طلبا لمد ملك اةجل.

المادض الخامسة واةربعون:

اما قدم الى ادارض التسجيل العقاري والتوثيق لكثر من طلب للقيد في شأن وحدض عقارية واحدض وجمب بحث ما
وفقا ةسبقية ادراج ا في دفتر اليومية ,وملك على النحو المي تحدده الالئحة التنفيمية.

المادض السادسة واةربعون:

اما لم يتيسر اتمام احجراءاخ الخاصة بالطلب اةسبق بسبب نقص لو عيب في البياناخ لو الوثمائق لخطمر
صمماحب الشممأن بممملك لتالفيممه خممالل لجممل ال يتجمماوز خمسممة يوممما مممن تمماري احخطممار ,فم ن لممم يفعممل كممان
لرئيس ادارض التسجيل العقاري والتوثيق لن يصدر ق ار ار مسببا برفم الطلب لو بسقوط لسمبقيته لو بوقمق
احجراءاخ الخاصة بالطلباخ التالية حسب اةحوال ,ويخطر موي الشأن بملك ,وينظر في اجمراءاخ الطلبماخ
الالحقة للطلب المي تقرر رفته لو سقوط لسبقيته بعد متي خمسة عشر يوما من تاري يما احخطار.

المادض السابعة واةربعون:

يحق لمن لخطر بمرفم طلبمه لو بسمقوط لسمبقيته لو بوقمق احجمراءاخ  -لن يمتظلم لمرئيس ادارض التسمجيل
العقاري والتوثيق خالل خمسة عشر يوما ممن خ-اريم اخطماره بمملك ,فم ما قبمل رئميس احدارض تظلممه لممر
بالقيد ,لما اما رفته فعليه احالة التظلم الى المحكممة المختصمة؛ للفصمل فيمه بصمفة مسمتعجلة بحكمم قيمر

قابل للتمييز ,ويوقق النظر في الطلباخ الالحقة لحين الفصل فيه.
المادض الثامنة واةربعون:
يممتم قيممد المحممرراخ فممي السممجل العقمماري طبقمما للترتيممب الموارد فممي دفتممر اليوميممة ,وتمماري ادراج مما فممي يممما

الدفتر.

المادض التاسعة واةربعون:
يحصممل مقابممل مممالي  -ال يقممل عممن مائممة

وال يزيممد علممى خمسممة دالق

 -عممن القيممود التاليممة للقيممد

اةول ,وعممن اسممتخراا الصممكوك البديلممة والشم اداخ والخمرائط ,وتحممدد الالئحممة التنفيميممة فئمماخ يممما المقابممل
وكيفية تحصيله ولمجلس الوزراء تعديل يما المقابل المالي.
التغيير والتصحي في بياناخ السجل العقاري

المادض الخمسون:

ال يجمموز اج مراء لي تغييممر فممي البيانمماخ ال مواردض فممي السممجل العقمماري اال بنمماء علممى طلممب ممممن يملممك حممق
التصممرق فممي الحقمموق المقيممدض ب مما ,لو بموجممب لحكممام قتممائية ن ائيممة علممى النحممو المممي تحممدده الالئحممة

التنفيمية.

المادض الحادية والخمسون:

تحممال الطلبمماخ والمسممتنداخ المتعلقممة ب مما التممي مممن شممأن ا لن خ قيممر فممي البيانمماخ المسمماحية الممى ادارض
اةراتي والمساحة؛ لبحث ا بواعادت ا الى ادارض التسجيل العقاري والتوثيق مشفوعا ب ا نتيجة البحن.
المادض الثانية والخمسون:
لرئيس ادارض التسجيل العقاري والتوثيق لن يصح اةخطاء الماديمة البحتمة فمي صمحائق السمجل ممن تلقماء
نفسه لو بناء على طلب من موي الشأن قبل القيد ,ف ما كان القيد قد تم فال يجموز يمما التصمحي اال بعمد
اخطار موي الشأن على النحو الممي تحمدده الالئحمة التنفيميمة ,وعلمى رئميس احدارض تحريمر محتمر يوتم

فيه الخطأ وسببه وكيفية الوقوق عليه واحجراء المي اتخم بشأنه.
المادض الثالثة والخمسون:

علممى الج ممة المختصممة فممي البلديممة اعممالم ادارض التسممجيل العقمماري والتوثيممق بممرخص البنمماء وال ممدم المعطمماض
ةصممحاب الشممأن بخصمموص الوحممداخ العقاريممة المدرجممة فممي السممجل العقمماري؛ للتأشممير ب مما لمممام كممل وحممدض

عقارية على النحو المي تحدده الالئحة التنفيمية.

المادض الرابعة والخمسون:

يجممب علممى مممالك الوحممداخ العقاريممة اعممالم ادارض التسممجيل العقمماري والتوثيممق بممأي تغييممر يطم لر علممى الوحممدض
العقارية بسبب انشاء مبان لو اتمافت ا لو تعمديل ا لو ازالت ما ,وملمك خمالل تسمعين يومما ممن تماري يمما
التغيير ,ويرفق به ش ادض مصمدقة ممن الج مة المختصمة ,ويمتم اجمراء تحمدين بيانماخ السمجل العقماري بنماء

على ملك.

المادض الخامسة والخمسون:
لرئيس ادارض التسجيل العقاري والتوثيق لن يصدر قم ار ار ب تمافة لي تغييمر ممرخص بمه قمائم علمى الطبيعمة,
قير مثبخ في السجل العقاري.
المادض السادسة والخمسون:
لكل مي مصلحة لن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير المشار اليمه فمي الممادتين ؛التاسمعة

والثالثين واةربعين« ,وتأمر المحكمة بالمحو متى كان سند الدين قير ثابخ شمرعا  ,لو متمى تبمين ل ما لن
الدعوى التي تم التأشير ب ا لم ترفر اال لغرم كيدي.
المادض السابعة والخمسون:

يجممب علممى ادارض التسممجيل العقمماري والتوثيممق اخطممار كممل شممخص تغيممرخ حقوقممه لو زالممخ بقيممد لو محممو لو
تأشممير لو تصممحي  ,وكممملك اخطممار ادارض اةراتممي والمسمماحة بممالتغييراخ التممي تطمم لر علممى بيانمماخ السممجل

العقاري كافة ,ويدرا ملك بالتفصيل في صك الملكية والشم اداخ المسمتخرجة ممن السمجل وفقما لمما تحمدده
الالئحة التنفيمية.

المادض الثامنة والخمسون:
اما للغي المحو عادخ لقيد الحق مرتبته اةصلية في السجل العقاري ,ومر ملك ال يكون حلغائه لثمر رجعمي
بالنسبة للقيود التي لجريخ في الفترض ما بين المحو واحلغاء.

المادض التاسعة والخمسون:

للمتتررين من القيد في السجل العقاري الرجموع بمالتعويم علمى المتسمبب والمسمتفيد ممن يمما القيمد متمى
ثبخ لنه تم دون وجه حق.

لثر التجزئة والدمج على ما للوحداخ العقارية من حقوق وما علي ا من التزاماخ

المادض الستون:
اما جزئخ الوحدض العقارية المرتفقة بقي حق االرتفماق مسمتحقا لكمل جمزء من ما ,علمى لال يزيمد ملمك العمبء

الواقر على الوحدض العقارية المرتفق ب ا ,قير لنمه اما كمان حمق االرتفماق ال يفيمد فمي الواقمر اال جمزءا ممن
يمه اةجزاء ,فلمالك الوحمدض العقاريمة المرتفمق ب ما لن يطلمب ممن المحكممة المختصمة زوال يمما الحمق عمن
اةجزاء اةخرى.
المادض الحادية والستون:

اما ج زئخ الوحدض العقارية المرتفق ب ما بقمي حمق االرتفماق واقعما علمى كمل جمزء ممن لجزائ ما ,قيمر لنمه اما
كان حق االرتفاق ال يستعمل في الواقر على بعم يمه اةجزاء لو ال يمكن لن يستعمل علي ا ,فلمالمك كمل
جزء من ا لن يطلب من المحكمة المختصة زوال الحق عن الجزء المي يملكه.
المادض الثانية والستون:
تخطمممر ادارض التسمممجيل العقممماري والتوثيمممق ممممالك الوحمممداخ العقاريمممة المرتفقمممة والمرتفمممق ب ممما فمممي الحمممالتين
المنصوص علي ما في المادتين ؛الستين ,والحادية والستين« ,وفي حالة الخمالق بمين موي الشمأن يعمرم

اةمر على المحكمة المختصة.
المادض الثالثة والستون:

تنت ي حقموق االرتفماق اما لصمبحخ الوحمدض العقاريمة المرتفمق ب ما والوحمدض العقاريمة المرتفقمة فمي يمد مالمك

واحد ,وعلى ادارض التسجيل العقاري والتوثيق شطب ا تلقائيا دون حاجة الى طلب من المالك.
المادض الرابعة والستون:

اما جزئممخ الوحممدض العقاريممة المحملممة بحممق عينممي تبعممي الممى وحممدتين عقمماريتين لو لكثممر ,تحملممخ كممل وحممدض
عقارية جديدض بالحق كامال  ,ويجوز االتفاق بين المالك الجدد وصاحب الحمق التعبمي علمى تجزئتمه بحيمن

ال تتحمل كل وحدض عقارية جديدض اال جزءا منه يحدده االتفاق.
المادض الخامسة والستون:

اما لدمجخ وحدتان عقاريتان احدايما محملمة بحمق عينمي تبعمي واةخمرى قيمر محملمة ,امتمد الحمق التبعمي
ليشمل الوحدض العقارية الجديدض بأكمل ا دون موافقة صاحب الحق .لما اما كانخ كمل ممن الوحمدتين محملمة

بحق عيني مستقل ,فيجب موافقة لصحاب الحقوق على احدماا.
المادض السادسة والستون:

يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدض عقارية واحدض ,ويخصص له صحيفة عقارية في السجل العقماري
تلحق ب ا صحائق تكميلية بأسماء مالك شققه وطوابقه.

المادض السابعة والستون:

تسلم لكل مالك صورض من صحيفة الوحدض العقارية المملوكة له وتسمى ؛صك الملكية« ,فم ما كانمخ الوحمدض

العقارية مملوكة على الشيوع  -يسلم الى كل مالك صك ملكية بأسماء جمير المالك على الشيوع.
المادض الثامنة والستون:
تسلم لموي الشأن بناء على طلب م ش ادض بالبياناخ المقيدض فمي السمجل العقماري بعمد لداء المقابمل الممالي

المقرر.

المادض التاسعة والستون:
ال يجمموز تسممليم صممك ملكيممة دخممر اال بعممد ثبمموخ تلممق الصممك اةول لو فقممده ,ويكممون التسممليم بعممد موافقممة
رئيس ادارض التسجيل العقاري والتوثيق وبعد سداد المقابل المالي المقرر.
المادض السبعون:
يسلم لموي الشمأن بنماء علمى طلمب م شم ادض بمطابقمة صمك الملكيمة للثابمخ فمي السمجل العقماري ,بعمد لداء

المقابل المالي المقرر.

المادض الحادية والسبعون:
الدعاوى المشار الي ا في المادض ؛اةربعين« المنظورض لمام المحماكم وقمخ نفمام يمما النظمام والتمي لمم يؤشمر

ب ا  -ال يجوز االستمرار في نظريا اال بعد التأشير ب ا في السجل العقاري.

ويمن المدعون ب ا حجراء يما التأشير م لة قدريا ستون يوما ممن تماري بمدء لعممال التحديمد والتحريمر
في المنطقة العقاريمة ,فم ما لمم تقمدم فمي لول جلسمة بعمد انت ماء يمما الميعماد شم ادض بحصمول يمما التأشمير

تعين عدم سماع الدعوى.
المادض الثانية والسبعون:

يتبر بشأن التعامالخ العقارية في لثناء اجراءاخ القيد اةول اةحكام اآلتية:

التعممامالخ التممي تجممري علممى الوحممداخ العقاريممة التممي لعممدخ ل مما محاتممر تحديممد وتحريممر ولممم يقممدم بشممأن ا
طعون ,تعرم على القاتي المشرق على القيد اةول لينظر في ا وفقا للممادض ؛السمابعة والعشمرين« دون
التقيد باةرقام المسلسة للوحداخ العقارية.

التعامالخ التي تجري في لثناء النظر فمي الطعمون علمى محاتمر التحديمد والتحريمر لممام القاتمي المشمرق
على القيد اةول ,يوقق لثريا الى حين الفصل في تلك الطعون.
التعممامالخ التممي تجممري فيممما بعممد الفصممل فممي الطعممون المشممار الي مما فيممما سممبق ,تقممدم الممى ادارض التسممجيل

العقاري والتوثيق للنظر في لمر قيديا وفقا ةحكام يما النظام.
الجزاءاخ
المادض الثالثة والسبعون:

مر عدم احخالل بأي عقوبة لشد يمنص علي ما نظمام دخمر ,يعاقمب بغراممة ال تقمل عمن خمسمة دالق

تتجاوز مائة للق

كل من ارتكب لحد اةفعال اآلتية:

وال

ل  -التوصل بسوء نية الى قيد عقار بغير اسم مالكه ,لو ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق.
ب  -اقامة دعوى كيدية.
ا  -تغيير عالمماخ تحديمد الوحمداخ العقاريمة لو اتالف ما ,ممر الزاممه بمدفر مصماريق اعادت ما المى وتمع ا
السابق.
د  -احخبار لو الش ادض بحق عيني ال وجود له ,لو االمتناع عن احخبار بوجود حق عيني يعلمه.
المادض الرابعة والسبعون:

مر عدم احخالل بأي عقوبة لشد ينص علي ا نظام دخر ,يعاقب بغرامة ال تتجاوز عشرض دالق
ل  -كل من تخلق عن احخطار المنصوص عليه في المادض ؛الرابعة والخمسين«.

.

ب  -كممل مممن امتنممر عممن الحتممور لمممام القاتممي المشممرق علممى القيممد اةول لمباشممرض اج مراءاخ التحديممد
والتحرير رقم اعالنه بملك اعالنا صحيحا .

ا  -كل من قام بعمل من شأنه عرقلة اجراءاخ التحديد والتحرير.
د  -كل من امتنر عن تقديم المستنداخ الدالة على الملكية.
المادض الخامسة والسبعون:

تتولى النظر في مخالفة لحكام يما النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقاخ لجان تشكل بقرار من وزير العمدل
في اةماكن التي يرى لن الحاجة تقتتي تشكيل لجان في ا ,وتتكون كل لجنة من ممثمل عمن كمل ممن وزارض
العدل ووزارض الشؤون البلدية والقروية ,ووزارض الداخلية ,ويجوز لمن صدر قرار عقوبة بحقه لن يتظلم منمه

لمام ديوان المظالم خالل ستين يوما من تاري ابالقه بالقرار.
المادض السادسة والسبعون:

يستمر العمل بنظم تسجيل العقار المعمول ب ا على العقاراخ التي لم يشممل ا النظمام حتمى صمدور مما يفيمد

شموله ل ا وفقا للمادض لالخامسة عشرض«.
المادض السابعة والسبعون:

يصدر وزير العدل بعد االتفاق مر وزيمر الشمؤون البلديمة والقرويمة الال ئحمة التنفيميمة ل مما النظمام ,وتنشمر

في الجريدض الرسمية ,ويعمل ب ا من تاري نفام يما النظام.
المادض الثامنة والسبعون:
ينشر يما النظام في الجريدض الرسمية ,ويعمل بمه بعمد سمنة ممن تماري نشمره ,ويلغمى كمل مما يتعمارم معمه

من لحكام.

