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1ـ

اسم القانون.

يسمى هذا القانون " قانون تسوية األراضى وتسجيلها لسنة ."1925

إلغاء وإستثناء
2ـ

( )1و(( )2ألغت تشريعات سابقة ).
()3

1

علــى الــرغم مــن أحكــام البنــد ( )1إذا كــان قــد أجــرى مســح عنــد العمــل بهــذا القــانون وكانــت
األحكام الخاصـة بالتسـوية والتسـجيل المضـمنة فيمـا بعـد حسـب رأى المسـجل العـام ـ المشـار
إليه فيما بعد ـ قد نفذت فعلياً أو جوهرياً فيما يختص بأى أرض واتضـح أن تلـك األرض قـد

1

قاا ا رقن رقاااام  26لساااار  ،1983قاا ا رقن رقاااام  75لساااار  ،1983قاا ا رقن رقاااام  18لساااار  ،1985قاا ا رقن رقاااام 40

لسر .1974

س ــجلت بموج ــب أحك ــام أى ق ــانون ألغ ــاه ه ــذا الق ــانون فيج ــوز للمس ــجل الع ــام م ــع م ارع ــاة أى
شــروط أو تحقيــق آخــر قــد ي ـراه مالئم ـاً أن يوجــه باعتبــار تســجيل تلــك األ ارضــى الــذى ســبق
إج ـ ار ه تس ــجيالً لملكيتهــا أو بسع ــداد تســجيل ملكي ــة تل ــك األ ارضــى م ــن التســجيل ال ــذى س ــبق

إج ار ه ويعتبر أن ذلك التسجيل للملكية قد أجرى وفقاً ألحكام هذا القانون.

3ـ

تفسير.

فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:

2

" أرض "

تشـ ـ ــمل الفوائـ ـ ــد الناشـ ـ ــئة عـ ـ ــن األرض والمبـ ـ ــانى
واألشـياء الثابتـة علـى األرض بصـورة دائمـة كمـا
تش ــمل الحص ــة الش ــائعة ف ــى األرض وأيضـ ـاً أي ــة

مصـ ــلحة فـ ــى األرض تتطل ـ ــب تسـ ــجيالً بموج ـ ــب
أحكام هـذا القـانون أو تكـون قابلـة لـذلك التسـجيل
خـالف اإلمتيـاز ولكــن ال تشـمل حــق ز ارعـة جــزء

م ــن األرض يك ــون معينـ ـاً أو ق ــابالً للتعي ــين عل ــى

" إمتياز "

الرغم من أن موقعه قد يتغيرمن سنة الى أخرى،

يشمل أى رهن أو أى امتياز آخر ينشأ على
األرض لغرض ضمان دفع نقود أو ما يقـيم

بـ ــالنقود ويشـ ــمل اإلمتي ـ ــاز الـ ــذى ينشـ ــأ عل ـ ــى
" انتقال "

إمتياز،

فيم ــا يتعل ــق ب ــاألرض أو اإلمتي ــاز يقص ــد ب ــه

انتقال األرض أو اإلمتياز من شخص آلخـر
" ايجارة "

بالوراثة أو على وجه آخر بحكم القانون،

تش ــمل اإليجـ ــارة مـ ــن الب ــاطن واالتفـ ــاق علـ ــى
االيج ـ ـ ــارة أو االتف ـ ـ ــاق عل ـ ـ ــى االيج ـ ـ ــارة م ـ ـ ــن

الباطن،
" تصرف "

يقصــد بــه أى تصــرف مــن أى نــو تتــأثر بــه

حق ــوق األش ــخاأل ف ــى األرض أو عليه ــا أو
ينشأ أو يتأثر امتياز بمقتضاه ،ويكون للفعـل
"يتصرف " معنى مماثل،

"رئيس الجهـاز القضائى المختص"

يقصد به رئيس الجهـاز القضـائى المنشـأ فـى

" سجل "

يقص ـ ـ ــد ب ـ ـ ــه س ـ ـ ــجل ملكي ـ ـ ــة األرض المنشـ ـ ـ ــأ

أى من الواليات حسبما يكون الحال،
بموجب أحكام هذا القانون،

2ا ق رقن رقم  40لسر .1974

يقصد به الشـخص أو الهيئـة مـن األشـخاأل

" مالك "

المس ـ ـ ــجلين بموجـ ـ ـ ــب أحك ـ ـ ــام هـ ـ ـ ــذا القـ ـ ـ ــانون

" مالك االمتياز "

كمالكين لألرض،

يقصد به الشـخص أو الهيئـة مـن األشـخاأل

المس ـ ـ ــجلين بموجـ ـ ـ ــب أحك ـ ـ ــام هـ ـ ـ ــذا القـ ـ ـ ــانون
كمالكين المتياز،

يقصد بها المحكمة العامـة ومحكمـة القاضـى

" المحكمة "
" مسجل عام "

الجزئى من الدرجة األولى أو الثانية،

يشـ ــمل مسـ ــاعد المسـ ــجل العـ ــام وأى شـ ــخص

مفـ ـ ـ ــوض تفويض ـ ـ ـ ـاً صـ ـ ـ ــحيحاً لينـ ـ ـ ــوب عـ ـ ـ ــن

المسجل العام،
" مسجل "

يشــمل مســاعد المســجل وأى شــخص مفــوض

" مطالب "

يشمل الشخص الحـائز لـألرض حتـى ولـو لـم

تفويضاً صحيحاً لينوب عن المسجل،
يتقدم بمطالبة رسمية،

" مقابل ذو قيمة "

يش ــمل ال ــزواج ولك ــن ال يش ــمل مق ــابالً إس ــمياً

" مقرر "

يقص ـد بــه مقــرر بموجــب أحكــام هــذا القــانون

من المال،

أو بمقتضـى أيــة قواعــد تصـدر وفقـاً ألحكامــه

أو بمقتضــى أى أم ــر يصــدره المس ــجل الع ــام

وفق ـاً لألس ــس الت ــى يحف ــت الس ــجل بمقتض ــاها

ف ــى الح ــاالت الت ــى ل ــم ي ــنص عليه ــا ف ــى أي ــة

قاعدة،
" نقل األرض أو االمتياز "

" الوالى "

يقص ـ ــد ب ـ ــه انتق ـ ــال األرض أو االمتي ـ ــاز م ـ ــن

ش ـ ـ ــخص آلخ ـ ـ ــر بفعـ ـ ـ ــل الطـ ـ ـ ـرفين أو بـ ـ ـ ــأمر
المحكمة،

يقصـ ـ ــد ب ـ ـ ــه وال ـ ـ ــى الواليـ ـ ــة المعن ـ ـ ــى أو م ـ ـ ــن

يفوضه،
" وثيقة "

تشمل أى سند أو حكم أو أمـر أو أى مسـتند

آخـ ــر يتطلـ ــب تسـ ــجيالً بموجـ ــب أحكـ ــام هـ ــذا

القانون أو يكون قابالً لذلك التسجيل.

الفصل الثانى
التسوية والتسجيل األول

نشر االعالن.

متـى اتضـح لـوزير العـدل أنـه مـن المناســب إج ـراء تسـوية لملكيـة أى أرض وتسـجيلها فعليــه أن

4ـ

ينشـر إعالنـاً فـى الجريـدة الرسـمية يبـين أنـه فــى النيـة إجـراء تسـوية وتسـجيل لأل ارضـى فـى تلــك
المنطقة وتسمى فيما بعد " منطقة التسوية " وفقاً لما يوضح فى االعالن.

3

تعـيين الموظفـين العاملين فى التسوية وسلطاتهم العامة:

يعين الشخص الذى يفوضه رئيس الجهازالقضائى المختص فى هذا الصدد (ويسمى فيما بعد

5ـ()1

"الشخص المفوض") فى تاريخ نشـر اإلعالن المذكور فى المادة  4أو بعده شخصاً يسميه أو

شخصاً يشغل منصباً ما ضابطاً للتسوية ويعين بذات الطريقة ضباط التحديد والمساحة
والتسجيل الالزمين للقيام بتحديد وتسوية وتسجيل منطقة التسوية ويكون لضباط التحديد
والمساحة الذين تم تعيينهم على ذلك الوجه فيما يختص بكل األراضى داخل تلك المنطقة كل

سلطات الضابط المفوض لتحديد أو مسح األراضى بمقتضى قانون تحديد األراضى ومسحها
لسنة .1905

4

( )2يكون ضباط التسوية والتسجيل الذين عينوا على الوجه سالف الذكر مختصين قانوناً بتحليف
اليمين فى أى تحقيق يجرونه ألغراض هذا الفصل وباصدار أوامر التكليف أو االعالنات أو

األوامر بطلب حضور األشخاأل أو ابراز المستندات مما يكون الزماً الجراء التسوية

والتسجيل سالفى الذكر وتنفذ تلك األ وامر أو االعالنات بقدر المستطا بالطريقة التى يخولها

قانون اإلجراءات المدنية لسنة  1983فيما يتعلق بتنفيذ أوامر التكليف بالحضور على
المدعى عليهم.

()3

6ـ ()1

5

يجوز لضابط التسوية أن يباشر بنفسه كل أو بعض السلطات التى يمنحها هذا القانون

لضابط التحيد أو المساحة أو التسجيل.

االعالن الذى ينشره ضابط التسوية:

يأمر ضابط التسوية بعد تعيينه بنشـر اعالن بالتسوية والتسجيل المزمع إج ار هما فى مكتب
المحلية المختصة فى المحافظة التى تقع فيها منطقة التسوية وفى مكتـب تسـجيل األ ارضـى
فى المحافظة المذكورة ـ إن وجد ـ وفى أماكن مالئمة داخـل منطقـة التسـوية وبجوارهـا ولـه
أيض ـاً إذا رأى ذلــك مناســباً أن يــأمر بنشــر إعــالن فــى الجريــدة الرســمية أو فــى أيــة صــحيفة

أخرى.

6

( )2يجب عليه فى ذلك اإلعالن أن:
3ا ق رقن رقم  40لسر .1974
4ا ق رقن رقم  75لسر  ،1983ق رقن رقم  18لسر .1985
5ا ق رقن رقم  40لسر .1974
6ا ق رقن رقم  40لسر .1974

( أ)

(ب)
(ج )

يحدد فى أقرب فرصة ممكنة موقع منطقة التسوية وحدودها،

يعلــن أن األرض الواقع ــة داخ ــل منطقــة التس ــوية ستس ــوى وتس ــجل
وفقاً ألحكام هذا الفصل،

يحــدد المــدة المطلــوب خاللهــا مــن أى شــخص يطالــب بــأى أرض
داخ ـ ــل منطق ـ ــة التس ـ ــوية أو أى ح ـ ــق أو امتي ـ ــاز عليه ـ ــا أن يتق ـ ــدم

بمطالبته،
(د )

يأمر كل المطالبين بأرض داخل منطقة التسوية بأن يبينـوا حـدود

األرض المتـ ــأثرة بمطـ ــالبتهم بالكيفيـ ــة وقبـ ــل التـ ــاريخ اللـ ــذين يـ ــرى

ضابط التسوية أنهما مالئمان.
الحضور:

يجــب علــى جميــع مــالكى األ ارض ــى والمطــالبين بهــا واألشخ ــاأل المطــالبين بامتيــاز عليهــا

7ـ

وأى شـخص آخـر قـد يرغـب ضـابط التسـوية فـ حضـوره أن يحضـروا إلـى األرض بأنفســهم أو

عن طريق وكيل مفوض على الوجـه المطلـوب وفـى الوقـت الـذأ أعلـنهم بـه ضـابط التسـوية
أو فـ ـ أى وق ــت الح ــق حس ــبما ي طلب ــه ويج ــب عل ــيهم أن يب ــرزوا ل ــه ك ــل الس ــندات والش ــهادات
والمستندات الت تتعلق باألرض أو ملكيتها.
أثر الغياب:
8ـ ()1

إذا تخلف أى مطالـب بأرض داخـل منطقة التسـوية أو بامتياز عليهـا عـن الحضـور بنفسـه أو

من طريق وكيله المفوض تفويضاً صحيحاً ،وفقاً لما قد يتطلبه التكليف بالحضور أو اإلعالن

أو األمـر المشـرو

الصـادر بموجـب أحكـام هـذا الفصـل ،فيجـوز ،حسـب الحـال ،أن يســتمر

التحديد أو المسح أو التسجيل أو التسوية فى غيابه.

( )2إذا ظهـ ــر واحـ ــد أو أكثـ ــر مـ ــن عـ ــدة وارثـ ــين لمالـ ــك أو مطالـ ــب متـ ــوفى أو واحـ ــد أو أكثـ ــر مـ ــن
مجموعــة وارثــين لهــم مص ــلحة منفصــلة عــن مجموعــة أو مجموع ــات أخــرى فيعتبــر ظه ــوره أو

ظهــورهم ظهــو اًر لكــل الورث ــة أو كــل المجموعــات ،حس ــب الحــال ،مــا ل ــم يوجــه ضــابط التس ــوية

بخالف ذلك.

9ـ

واجبات ضابط التحديد:

م ــع م ارع ــاة أى توجيه ــات عام ــة أو خاص ــة يص ــدرها ض ــابط التس ــوية تك ــون واجب ــات ضـ ــابط
التحديد هى أن:
( أ)

يتأكـد مـن أن حـدود كـل قطعـة أرض منفـردة ومملوكـة ملكيـة خاصـة وحـدود
الط ــرق العام ــة وحق ــوق الم ــرور والش ــرب وح ــرم ك ــل اآلب ــار والمق ــابر والق ــرى
الموج ــودة داخ ــل منطق ــة التس ــوية ق ــد ح ــددت عل ــى الوج ــه األمث ــل وفق ـاً ألي ــة
توجيهات عامة يصدرها،

(ب)

يتاك ــد م ــن أن ك ــل األ ارض ــى الب ــور والغاب ــات واأل ارض ــى غي ــر المأهول ــة ق ــد

(ج )

يعد أو يأمر باعداد رسـم تخطيطـى لأل ارضـى التـى تـم تحديـدها علـى النحـو

(د )

حددت على الوجه األمثل نيابة عن الحكومة،

الس ــابق وأن يتأك ــد م ــن أن ك ــل قطع ــة أرض منف ــردة ق ــد مي ــزت ف ــى الرس ــم

التخطيطى برقم أو حرف أو خالف ذلك وفقاً لما يوجه به،

يعد أو يأمر باعداد قائمة توضح فيمـا يتعلـق بكـل قطعـة أرض اسـم مالكهـا
المشــهور ـ إن وجــد ـ أو مالكهــا المشــهورين ـ إن وجــدوا ـ واســم أى مطــالبين

(هـ)

بها أو بأى امتياز عليها،

يقيــد فــى القائمــة المــذكورة فيمــا تقــدم الحكومــة كمالــك لكــل األ ارضــى البــور

والغاب ــات واأل ارضـ ــى غيـ ــر المأهول ــة ويوضـ ــح فيهـ ــا أس ــماء كـ ــل المطـ ــالبين

بحقوق على تلك األراضى باالضافة الى تفاصيل مطالباتهم.

10ـ

سلطات ضابط التحديد الخاصة:

يج ــوز لض ــابط التحدي ــد عن ــد أداء واجبات ــه المبين ــة ف ــى الم ــادة  9أن يم ــارس كـ ـالً أو أيـ ـاً م ــن

السلطات اآلتية:
( أ)

يجـوز لـه إذا كانـت الحــدود بـين قطـع أرض منفصـلة عبــارة عـن خـط مــنحن

أو غير منتظم أن يضع حداً مستقيماً بدالً عن الحد األصلى ويقوم بتسـوية

حقوق مالكى األرض المالصقة لذلك الحد بتبادل أرض متساوية القيمة،

(ب) يج ــوز ل ــه أن يض ــع أى أرض متاخم ــة لطري ــق ع ــام أو لح ــق م ــرور ف ــى خ ــط
(ج )

(د )

مستقيم وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة،

يجوز له أن يحـدد حـق مـرور عنـد الضـرورة لطريـق عـام أو ألرض بـور أو

لنهــر ،لصــالح أى مالــك أرض تكــون أرضــه محاطــة بــأرض مالــك آخــر أو
مالكين آخرين،

إذا رأى أنــه يجــب دفــع تعــويض ألى شــخص فيمــا يتعلــق بــأى تغييــر حــدود

أو وضــع أراض فــى خــط مســتقيم أو حــق مــرور أج ـراه بموجــب أحكــام هــذه

ا لمادة فيجب عليه أن يبلغ األمر لضابط التسوية الذى يجوز له أن يصـدر
أم اًر بالتعويض وفقاً لما نص عليه فى المادة .17
واجبات ضابط المساحة:
11ـ

مع مراعاة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسـوية يقـوم ضـابط المسـاحة بسـمح
األ ارضـى الموجـودة فــى منطقـة التســوية ويعـد لهــا خـرائط علــى أسـاس الرســم التخطيطـى الــذى

يعده ضابط التحديد.

واجبات ضابط التسجيل:

12ـ()1

مع مراعاة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية يكلف ضـابط التسـجيل كـل

األشـخاأل الـذين ظهــرت أسـما هم فـى القائمــة التـى يعـدها ضــابط التحديـد وفقـاً للمــادة (9د)

بالحضـور أمامـه فـى الزمـان والمكـان اللـذين يراهمــا مناسـبين وبعـد إجـراء التحـرى الـذى يـراه

الزم ـاً يش ــر ضــابط التس ــجيل فــى إع ــداد ســجل أول يس ــمى فيمــا بع ــد " ســجل التس ــوية " لك ــل
قطعة أرض بمنطقة التسوية حددت ومسحت وفقاً لما نص عليه فيما تقدم.

( )2يق ــوم ض ــابط التس ــجيل ب ــأى تس ــجيل أو بتص ــحيح س ــجل التس ــوية وفق ـاً ألى أم ــر ص ــادر م ــن
ضابط التسوية بمقتضى السلطات التى يتضمنها هذا القانون.

13ـ

عند اعداد سجل التسوية:
( أ)

أسس التسجيل.

يجب على ضابط التسجيل ،متى اقتنع بأن أى شخص له الحق فى ملكية

األرض ،أن يقر بملكيته ويسجل األرض باسمه ،على أنه إذا كان تسجيل
أية ملكية سيخل بأى من أحكام المادة  ،31فيجب على ضابط التسجيل

أن يحيل الموضو الى ضابط التسوية الذى يجوز له أن يصدر أم اًر وفقاً

لما نص عليه فى المادة (17ج)،

(ب) إذا اقتنــع ضــابط التســجيل فيمــا يتعلــق بأيــة أرض بأنهــا خاليــة مــن أيــة حقــوق
خاصة أو بأن الحقوق الموجودة فيها أو عليها ال ترقى الى الملكية الكاملـة

(ج )

فيجب عليه أن يسجل األرض باسم الحكومة،

إذا اقتنــع ضــابط التســجيل بــأن أى شــخص مســتحق ألى حــق مــن الحقــوق
المـذكورة فيمــا بعــد فـى أو علــى أرض تملكهــا الحكومـة أو أى شــخص آخــر
أو ب ــأن الحكوم ــة مس ــتحقة ألى ح ــق م ــن تل ــك الحق ــوق ف ــى أو عل ــى أرض

يملكها أى شخص ،والحقوق هى:
(أوال)

حق الزراعة التى يرويها الفيضان الطبيعى للنهر أو األمطار،

(ثانيا)

حق المرعى،

(ثالثا)

الحق فى منتجات الغابة،

(رابعا)

الحق فى شغل األرض وزراعتها (المعروف بحق العمارة )،

(خامسا) أى حق نافع آخر،

فيجب عليه االقرار بـذلك الحـق وتسـجيله باسـم الشـخص المسـتحق أو باسـم
الحكومــة ،بحســب الحــال ،ويجــب عليــه أن يقيــد فــى ســجل التســوية الحــدود

المحلية التى يجوز ممارسة ذلك الحق فـى نطاقهـا والمـدى الـذى اليـه يجـوز

التصرف فـى المنفعـة وأيـة بيانـات ضـرورية أخـرى لتوضـيح طبيعـة الحقـوق
(د )

وتوابعها ومداها،

يتبع ضابط التسجيل القواعد المنصوأل عليها فى المادة .16
محتويات سجل التسوية:

14ـ ()1

يقيــد ض ــابط التس ــجيل ف ــى ســجل التس ــوية البيان ــات اآلتي ــة باالض ــافة ال ــى أي ــة بيان ــات

تتطلــب المــادة  13تقييــدها فيمــا يتعلــق بكــل قطعــة أرض ســجلها وفقـاً ألحكــام المــادة

 12وهى:

( أ)

الرقم الذى خصص لتلك األرض،

(ب)

ف ــى حال ــة األرض المملوك ــة ،عل ــى الش ــيو حص ــة أى مال ــك عل ــى الش ــيو

عينـ ــت حصـ ــته ،علـ ــى أنـ ــه إذا كـ ــان تسـ ــجيل تلـ ــك الحصـ ــة يخـ ــل بـ ــأى مـ ــن
األحكام الواردة فى المادة  32فيجب على ضابط التسجيل إحالة األمر الـى

()2

ضابط التسوية الذى يفصل فيه وفقاأل ألحكام المادة ( 17ج )،

(ج )

أى تقييد لسلطـات المالك فى التصـرف فى األرض،

(د )

أى امتيــازات علــى األرض وأى تقييــد لســلطات الشــخص المقــر بأنــه مالكهــا

(هـ)

التاريخ الذى تم فيه التسجيل.

فى التصرف فى االمتياز،

يجوز لضابط التسجيل أن يقيد اشعا اًر فى سجل التسوية بأية التزامات أو حقوق أو

مصالح تمس أية ارض وال تتطلب اشعا اًر بموجب أحكام المادة  ،27ولكن ال يؤثر

()3

عدم قيد ذلك االشعار فى صحة أى التزام أو حق أو مصلحة مما سلف ذكره.

يوقع ضا بط التسجيل على سجل تسوية كل قطعة أرض ويجب ـ كلما أمكن ذلك ـ

أن يوقع عليه أو يختمه بخاتم الشخص المقر بأنه مالك لألرض أو ألى امتياز

عليها أو وكيل ذلك الشخص المفوض على وجه صحيح وشيخ القرية أو البلدة

التى تقع داخل حدودها قطعة األرض ،وكذلك كل من يكون حاض اًر من األشخاأل
المعروفين وفقاً لما يراه ضابط التسجيل مالئماً.
واجبات ضابط التسوية.
15ـ

()1

يم ـ ــارس ض ـ ــابط التس ـ ــوية اشـ ـ ـرافاً عامـ ـ ـاً عل ـ ــى التس ـ ــوية ويج ـ ــوز ل ـ ــه أن يصـ ـ ــدر م ـ ــن

التوجيه ــات العام ــة أو الخاص ــة م ــا يـ ـراه ض ــرورياً لمر وس ــيه م ــن الض ــباط ليغي ــروا أو

يكملوا األحكام التى يتضـمنها هـذا الفصـل التـى تتعلـق بـاجراءات تحديـد أو تسـجيل

األرض داخل منطقة التسوية.
()2

( أ)

ينظ ــر ض ــابط التسـ ــوية ويفص ــل فـ ــى ك ــل المطالبـ ــات والمنازع ــات المتعلقـ ــة

بملكيــة أو حــدود أرض داخــل منطقــة التســوية أو المتعلقــة بــأى امتيــاز علــى
تلــك األرض وف ــى أيــة عريض ــة الستص ــدار أمــر لتغيي ــر التحديــد كم ــا أج ـراه
ضابط التحديد أو لتصـحيح أى قيـد أصـلى قيـده ضـابط التسـجيل فـى سـجل
التســوية ،علــى أن تصــل تلــك المطالبــات أو المنازعــات الــى علمــه أو تقــدم

تلك العريضة اليه قبل انتهاء التسوية فـى القريـة أو المكـان الـذى تكـون فيـه

األرض،
(ب)

إذا قـدم أى طلـب لضـابط التسـوية فــى أى وقـت الحـق النتهـاء التسـوية كمــا
تقدم ولكن وقبل أن يصـبح التسـجيل نهائيـاً بموجـب أحكـام المـادة  18بشـأن

أى مطالبة أو ن از مما ذكر أو قدمت له عريضة ممـا ذكـر فيجـوز لضـابط
التسـوية حســب ســلطته التقديريــة إمــا أن ينظــر ويفصــل فــى األمــر بنفســه أو

أن يرفض نظر األمـر ويوجـه مقـدم الطلـب برفـع دعـوى مدنيـة لتغييـر سـجل

التس ــوية وعل ــى ض ــابط التس ــوية عن ــد توجي ــه مق ــدم الطل ــب أن يقي ــد اش ــعا اًر

() 3

بالطلب فى سجل التسوية أو يأمر بتقييده.

يجب على ضابط التسـوية عنـد سـما أيـة مطالبـة أو منازعـة أو عريضـة كمـا سـلف
ذكـ ـره أن يع ــد محضـ ـ اًر ب ــاالجراءات ،ويج ــب علي ــه ـ كلم ــا ك ــان ذل ــك عمليـ ـاً ـ أن يتب ــع
االج ـراءات الت ــى يوج ــه بمراعاته ــا ق ــانون االجـ ـراءات المدني ــة لس ــنة  1983ف ــى س ــما

الدعاوى المدنية وتـدفع ذات الرسـوم المقـررة بموجـب أحكـام ذلـك القـانون عـن القضـايا

()4

المدنية7.

يجـ ــوز لضـ ــابط التسـ ــوية أن يضـ ــع اعتبـ ــا اًر للطـ ــرق العامـ ــة وحقـ ــوق المـ ــرور والشـ ــرب
والمقــابر واآلبــار والطــرق المؤديــة الــى المقــابر واآلبــار وأن يضــع األ ارضــى المتاخمــة

لطريــق ع ــام أو حــق م ــرور فــى خ ــط مســتقيم وفق ـاً لمــا تتطلب ــه المصــلحة العام ــة دون
تعويض أو مقابل دفع تعويض نقدى أو بأرض وفقاً لما يراه مناسباً.

()5

يجوز لضا بط التسوية أن يفرز كحرم للقرية أية مساحة مالصقة ألية قرية حسـبما يـراه

() 6

يجـوز لضــابط التســوية أن يمــنح ،عنــد االقتضـاء ،حــق مــرور لصــالح أى مالــك أرض

ضرورياً.

لطريــق عــام أو ألرض بــور أو لنهــر إذا كانــت أرضــه محاطــة بــأرض مالــك آخــر او

مالكين آخـرين ويجـوز لـه تحديـد الطريقـة التـى يمـارس بهـا ذلـك الحـق والتعـويض ـ إن
وجد ـ الذى يدفعه المالك الذى منح ذلك الحق قبل استعماله.
القواعد التى يتبعها ضابط التسوية:
16ـ

يراعى ضابط التسوية عند السما والفصل فى جميع المطالبات أو المنازعـ ـ ـ ـ ــات أو

العرائض المذكورة فى البند( )2من المادة  15القواعد اآلتية:
( أ)

إذا اتضــح لضــابط التســوية أنــه يحتمــل أن يقــوم قاصــر أو جنــين (إذا ولــد)
باثب ــات مطالب ــة فيع ــين أو ي ــأمر بتعي ــين ش ــخص ليمث ــل القاص ــر أو الجن ــين

ويعتبــر القاصــر أو الجنــين كأنــه قــد تقــدم بمطالبــة خــالل المــدة التــى يســمح

بها القانون،
(ب)

إذا اقتنـع ضـابط التســوية بـأن أى شـخص ،لــم يتقـدم بمطالبـة ،لــه الحـق فــى
أرض أو امتيـ ــاز ،فيجـ ــوز لضـ ــابط التسـ ــوية أن يسـ ــتمر كمـ ــا لـ ــو كـ ــان ذلـ ــك

الشخص قد تقدم بمطالبة خالل المدة التى يسمح بها القانون،
(ج )

7ا ق رقن رقم  40لسر .1974

تعتبر كل األراضى البور والغابات واألراضى غير المشغولة ملكاً للحكومـة

حتى يثبت العكس،

(د )

(هـ)

فى حالة األرض التى تـزر فـى فتـرات غيـر منتظمـة فقـط بمقتضـى العـرف
المحلى الجارى بشأنها ،فان مجـرد ز ارعـة تلـك األرض بوسـاطة أى شـخص
ألية مدة كانت ال يعطيه الحق فى ملكيتها ملكية مطلقة،

ممارســة أى شــخص لحقوقــه فــى أو علــى قطعــة أو أكثــر أو جــزء أو أكثــر

مـ ــن األرض ال تؤخـ ــذ كـ ــافتراض لص ـ ــالحه فـ ــى مواجهـ ــة الحكومـ ــة الثب ـ ــات

ملكيته ألية حقوق فى أو على أية مساحة أكبر من األرض غير تلـك التـى

تمارس تلك الحقوق فيها أو عليها،
(و )

(ز )

تعتبــر حيــازة أو اس ــتالم االيجــارات أو األربــا بوس ــاطة أى شــخص يس ــتمد

المطال ــب حق ــه م ــن خالل ــه كم ــا ل ــو كان ــت حي ــازة أو اس ــتالماً لاليج ــارات أو

األربا قام بهما المطالب،

إذا اتضح من عالقة األطـراف أو مـن أى سـبب خـاأل آخـر بـأن الشـخص
ال ــذى ف ــى حيازت ــه األرض يحوزه ــا أو ك ــان يحوزه ــا نياب ــة ع ــن آخ ــر ،ف ــان

حيازته تعتبر كأنها كانت حيازة قام بها ذلك اآلخر.
سلطـات ضابط التسوية الخاصة:

17ـ

تكون لضابط التسوية عند تسوية األرض فى منطقة التسوية السلطات اآلتية:

8

( أ)

يجوز له إذا رأى ذلك مناسباً ،أن يصدر أم اًر يمنح بمقتضـاه تعويضـاً نقـدياً

أو أرضـ ـاً ف ــى مقابـ ــل أى تغيي ــر للحـ ــدود أو وض ــع قطـ ــع األرض ف ــى خـ ــط

مســتقيم أو تحديــد لحــق مــرور قــام بــه ضــابط التحديــد بموجــب أحكــام المــادة

 10ويجوز له أن يبين فى ذلك األمر من يدفع التعويض كمـا يجـوز لـه أن
يقرر الطريقة التى يمارس بها حق المرور،

(ب)

يجــوز لــه بموافقــة ال ـوالى أن يوجــه بــأن يشــيد مالــك األرض كحــد حائط ـاً أو

ح ــاج اًز م ــن المـ ـواد الت ــى ق ــد يوج ــه به ــا ام ــا ليط ــوق األرض أو لي ــدل عل ــى

ح ــدودها بص ــورة مس ــتديمة ويك ــون مال ــك األرض ملزمـ ـاً قانونـ ـاً بتنفي ــذ ذل ــك
(ج )

التوجيه،

يجوز له فى أى أمر يحال اليه بموجب أحكـام البنـد ( )1مـن المـادة  13أو

البن ــد (()1ب) م ــن الم ــادة  14أن يم ــارس ذات س ــلطات المس ــجل بموج ــب

أحكـام البنـد ( )2مــن المـادة  31أو أحكــام البنـد ( )2مــن المـادة  32بحســب
الحال،
(د )

إذا طالــب ورث ــة ش ـخص متــوف أو أش ــخاأل آخ ــرون بــأرض كش ــركاء فيه ــا

اء كان ــت تش ــمل ع ــدداً م ــن القط ــع أم كان ــت قطع ــة واح ــدة مملوك ــة عل ــى
س ـو ً
الشــيو فيج ــوز لض ــابط التس ــوية أن يــأمر بقس ــمة األرض قس ــمة اف ـراز فيم ــا

8ا ق رقن رقم  26لسر  ،1983ق رقن رقم  40لسر .1974

بين الشركاء وفقاً ألى اتفاق يوافق عليه ضابط التسوية وان لم يوجـد اتفـاق
وفقاً لما قد يأمر به ضابط التسوية،
ويجــوز لضــابط التســوية قبــل أن يصــدر أمـ اًر بمقتضــى هــذه الفقـرة أن يتــر

طريقة قسـمة اإلفـراز لتقررهـا لجنـة ال يقـل عـدد أعضـائها عـن ثالثـة ويجـوز

له تكوينها وتقرير اجراءاتها،

ويجوز له عند اصداره أم اًر بمقتضى أحكام هذه الفقرة أن يقبـل قـرار اللجنـة

بعد أن يدخل عليـه أى تعـديل يـراه مناسـباً أو دون تعديلـه ولـه أن يخصـص

مبلغـ ـاً م ــن الم ــال ألى شـ ـريك ف ــى الملكي ــة بم ــا يحق ــق مس ــاواة ف ــى القطع ــة

المفــرزة يؤديــه واح ــد أو أكثــر م ــن الشــركاء اآلخ ـرين وأن ي ــأمر بــأن يض ــمن

المبلغ المخصص بامتيـاز يسـجل متعلقـاً بحصـة المالـك المشـار اآلخـر أو

الشــركاء اآلخـرين حتــى الســداد ويجــب علــى ضــابط التســوية أن يــنص علــى
أن مصـ ـ ــالح الورثـ ـ ــة أو الشـ ـ ــركاء محميـ ـ ــة أو أن الشـ ـ ــركاء ممثلـ ـ ــون أثنـ ـ ــاء
اج ـراءات قس ــمة االف ـراز وم ــع ذل ــك يك ــون ل ــه س ــلطة تقديري ــة ليق ــرر أى م ــن

الشـ ــركاء س ـ ــيكلف بالحضـ ــور وم ـ ــا إذا كـ ــان الش ـ ــركاء الغـ ــائبون أو القص ـ ــر
ممثلين تمثيالً كافياً وبوجه خاأل:

يج ــوز ل ــه أن يع ــين أح ــد الش ــركاء اآلخـ ـرين أو أى ش ــخص آخ ــر

(أوال)

ليمثل مصلحة أى شريك آخر،

(ثانيا)

يجوز له أن يتحقق بنفسه ويقرر ما إذا كانت مصـلحة أى شـريك

تضار بغيابه أو لم تضار به.
اعتبار التسجيل نهائياً:

بعد فترة ستة أشهر من تاريخ توقيع ضـابط التسجــيل علـى سـجل التسـوية الـذى يشـير

18ـ

ألى أرض ،أو إذا أصدر ضابط التسوية أى أمـر يتعلـق بتسـجيل أيـة أرض بعـد فتـرة

ستة أشهر من تاريخ ذلك األمر ،يعتبر التسجيل ـ كما هـو مـدون فـى سـجل التسـوية
ومـع م ارعـاة أى اسـتئناف كمـا هـو منصـوأل عليـه فـى المـادة  19ـ نهائيـاً ويكـون هــو

المحضر الذى يعد وفقاً له سجل الملكية بموجـب أحكـام الفصـل الثالث.

19ـ

()1

االستئنافات:

يجـوز ألى متضـرر مــن قـرار ضــابط التسـوية بموجـب أحكــام هـذا الفصــل فيمـا يتعلــق
بملكيــة أرض أو إمتيــاز ،أن يســتأنف ذلــك الق ـرار الــى محكمــة االســتئناف التــى تقــع
األرض فى دائرة اختصاصها.

9

9ا ق رقن رقم  16لسر .1984

( )2يب ــدأ ك ــل اس ــتئناف مم ــا ذك ــر بعريض ــة مكتوب ــة ت ــود إم ــا ل ــدى ض ــابط التس ــوية أو ل ــدى

محكمــة االســتئناف التــى يقــدم إليهــا االســتئناف خــالل مــدة ســتة أشه ــر مــن تــاريخ

القرار المستأنف.

10

( )3ال ينظ ــر ف ــى أى اس ــتئناف مم ــا ذك ــر حت ــى ت ــدفع الرس ــوم الت ــى ق ــد تق ــرر فيم ــا يتعل ــق ب ــه

بمقتضـى قواعــد تصــدر بموجــب أحكــام قـانون اإلجـراءات المدنيــة لســنة  ،1983فــسذا لــم
تقـرر رسـوم كتلـك فتــدفع الرسـوم الواجـب دفعهــا بموجـب أحكـام ذلــك القـانون فيمـا يتعلــق
باستئناف مدنى لمحكمة االستئناف.

11

( )4بــالرغم م ــن أى حك ــم مخــالف ف ــى أى ق ــانون آخــر ،يج ــوز ألى ش ــخص يضــار م ــن ق ـ ارر
محكمة االستئناف أن يستأنف ذلك القرار أمام المحكمة العليا.

12

( )5يح ــصل ذات الرس ــم الواجــب دفعــه عــن الطع ــن بالنق ــض أمــام المحكمــة العليــا وذلــك ف ــى
حالة أى استئناف مقدم بموجب أحكام البند (.)4

13

 19أـ

مسح األ راضى البور والغابات غير المأهولة وتسجيلها باسم الحكومة.

()1

يجــوز لمســاعد مســجل األ ارضــى أن يــأمر بــأن تمســح وأن تســجل باســم الحكومــة أيــة

أراضى تقع داخل منطقته إذا ما اقتنع باآلتى:

14

( أ) أن األراضى بور أو غابات أو غير مأهولة ،و

(ب) ليس هنا شخص آخر يطالب بأية حقوق فيها أو يمارس أية حقوق عليها.
()2

قبـل تســجيل أيـة أرض باســم الحكومـة بموجــب أحكــام هـذه المــادة يجـب علــى الـوال

أن يعل ــن أن هنالـ ــك نيـ ــة فـ ــى التسـ ــجيل ،وأن يطل ــب مـ ــن أى شـ ــخص يعتـ ــرض علـ ــى
التســجيل أن يخط ـره خــالل شــهر واحــد باألســباب التــى يبنــى عليهــا اعت ارضــه ،وينشــر
ذل ــك اإلع ــالن بالطريق ــة الت ــى ق ــد ي اره ــا الـ ـوال كفيل ــة اليص ــاله لعل ــم ك ــل األش ــخاأل

المعنيين.
()3

ال تسجل أية أرض باسم الحكومة بموجب أحكـام هـذه المـادة مـا لـم يشـهد الـوالى لـدى
مس ــاعد المس ــجل بأن ــه ق ــد انقض ــى ش ــهر م ــن ت ــاريخ إص ــدار اإلع ــالن الم ــذكور ،وأن

التحريات الالزمة قد أجريـت محليـاً وأنـه حسـب علـم الـوالى لـيس هنـا شـخص يشـغل

األرض أو يطالب بأية حقوق فيها أو يمارس أية حقوق عليها.
()4

يك ــون ألى متض ــرر م ــن تس ــجيل أج ــرى بموج ــب أحك ــام ه ــذه الم ــادة الح ــق ف ــى أن
يستأنف خالل سنتين من ذلك التسجيل للمحكمة المدنية العامـة التـى تقـع فـى دائرتهـا

األرض.
10ا الق رقن رفسه.
11ا ق رقن رقم  6لسر  ،1984ق رقن رقم  40لسر .1974
12ا ق رقن رقم  16لسر .1984
13ا الق رقن رفسه.
 14ا ق رقن رقم  16لسر  ،1984ق رقن رقم  40لسر .1974

( )6ك ــل أم ــر يص ــدره مس ــاعد المس ــجل وتس ــجل بمقتض ــاه أرض باس ــم الحكوم ــة وفقـ ـاً له ــذه
المادة يجب أن ينشر محلياً وفى الجريدة الرسمية.

الفصل الثانى ( أ)
إعادة التسوية وإعادة التسجيل
اإلجراءات التمهيدية العادة التسوية وإعادة التسجيل.
19ب ـ

متـى تبـين للـوالى أن للمحكمـة المدنيـة العامـة فيمـا يتعلـق بأيـة منطقـة مـن األرض المسـجلة أن
األشــخاأل أو نســبة كبي ـرة مــن األشــخاأل ال ـواردة أســما هم فــى ســجل التســوية كمــالكين لتل ــك
المنطقــة أو ألي ــة مص ــلحة فيه ــا أنهــم ،بس ــبب م ــوت أو غياب ــأو تصــرف غي ــر مس ــجل أو ع ــدم

اســتعمال أو حيــازة مضــادة أو تســجيل ســابق غيــر صــحيح أو ألى ســبب آخــر ،ليســو حــائزين

فعـ ـالً لتلـ ــك األجـ ـزاء مـ ــن األرض أو ال يتمتعـ ــون بايجاراتهـ ــا أو عوائـ ــدها أو أى مصـ ــالح فيهـ ــا

حسبما هى مسجلة بأسمائهم على التـوالى ،فيجـوز لهـم أن يطلبـوا مـن " الشـخص المفـوض "

إعادة تسوية وتسجيل تلك المنطقة.

15

19ج ـ

نشـر إعالن فى الجريدة الرسمية:

إذا تبــين للشــخص المفــوض عنــد النظــر فــى أى طلــب ممــا ذكــر وبعــد إجـراء تحريــات أخــرى
حسبما يراه مناسباً أنه من المالئم إجراء إعادة تسوية وإعادة تسـجيل للمنطقـة المـذكورة فعليـه
أن ينشـر إعالنـاً فـى الجريـدة

الرسـمية مبينـاً فيـه أنـه فـى النيـة إجـراء إعـادة تسـوية وإعـادة

تسجيل لألرض داخل تلك المنطقة " ،وتسمى فيما بعد منطقة إعادة التسوية " ،حسبما يبـين

فى اإلعالن.

16

سلطـــة الشخص المفـوض فى تعيين ضابط إعادة التسوية وضباط آخرين:
19دـ

يع ــين "الش ــخص المف ــوض" عن ــد أو بع ــد نش ــر اإلع ــالن الم ــذكور ف ــى الم ــادة 19ج شخصـ ـاً

باالسـ ـم أو شـ ــاغل وظيف ــة ضـ ــابطاً الع ــادة التسـ ــوية ويع ــين بـ ــذات الطريق ــة ضـ ــباط التحديـ ــد

والمسـاحة والتسـجيل حسـبما يلـزم الجـراء التحديـد وإعـادة التســوية وإعـادة التسـجيل الخــاأل

بمنطقـة إعـادة التسوية.

17

السلطــات العامـة لضباط إعادة التسوية والضباط
اآلخـرين العاملين فى إعادة التسوية:

15ا ق رقن رقم  75لسر  ،1983ق رقن رقم  18لسر  ،1985ق رقن رقم  40لسر .1974
16ا الققارين رفسه .
17ا الققارين رفسه .

19هـ-

فيما يتعلق بسعادة التسوية وإعادة التسـجيل بموجـب أحكـام هـذا الفصـل يكـون لضـابط إعـادة

التســوية وكــل الضــباط اآلخ ـرين الــذين عين ـوا علــى الوجــه المــذكور ،ذات الحقــوق والســلطات
والواجبــات المخولــة لضــباط التســوية والضــباط اآلخـرين المعينــين بموجــب أحكــام الفصــل
الثــانى فيمــا يتعلــق بالتســوية والتســجيل األول ،وذلــك للمــدى الــذى ال يتعــارض فيــه ذلــك مــع

إجراءات إعادة التسوية وإعادة التسجيل.

18

تطبيق أحكام الفصل الثانى:
19وـ

تطبــق أحك ــام الفصــل الث ــانى المتعلق ــة بالتســوية والتس ــجيل األول علــى إع ــادة التس ــوية
وإعــادة التســجيل بمقتضــى أحكــام هــذا الفصــل للمــدى الــذى ال يتعــارض فيــه ذلــك مــع
إج ـراءات إعــادة التســوية وإعــادة التســجيل ولكــن يجــوز ذلــك لم ارعــاة اإلضــافات أو

االستثناءات أو التعديالت اآلتية:

يضع الضباط العاملون فى إعادة التسوية فـى اعتبـارهم بقـدر مـا يكـون ذلـك

( أ)

عملياً ،الخطة الحالية لتسجيل األراضى والسجل وعليهـم اعتبار ذلك أساسـاً
إلجـراءات إعادة التسوية،
كــل األرض البــور والغابــات واأل ارضــى غيــر المشــغولة داخــل منطقــة إعــادة

(ب)

التســوية س ـواء أكانــت كــذلك قبــل تــاريخ التســجيل الســابق أو صــارت ك ــذلك

بع ــد ذلـ ــك التـ ــاريخ ،تعتبـ ــر ملكـ ـاً للحكومـ ــة حتـ ــى يثبـ ــت العكـ ــس ،وال يشـ ــكل

التسجيل السابق باسم شـخص أو أشـخاأل غيـر الحكومـة وحـده دلـيالً علـى
العكس وتفسر المادة (16ج) طبقاً لذلك.

19

سلطـــة الشخص المفـوض فى تعيين ذات
19زـ

الشخص ضابطاً للتسوية وإلعادة التسوية:

إذا تبـين "للشـخص المفـوض" فيمـا يتعلـق بأيـة مسـاحة مـن األرض أن جـزءاً مسـجالً واآلخـر
غي ــر مس ــجل وأن ــه م ــن المناس ــب دم ــد إع ــادة تس ــوية وإع ــادة تس ــجيل الج ــزء المس ــجل منه ــا

بمقتضى أحكام هذا الفصل مع تسوية وتسجيل الجزء غير

المسـ ــجل منهـ ــا بمقتضـ ــى

أحكــام الفصــل الثــانى ،فيجــوز للمف ــوض أن يعــين ذات الشــخص ليك ــون فــى ذات الوق ــت

ضابطاً للتسـوية وإلعـادة التسـوية ويجـ وز لـه بـذات الطريقـة أن يعـين ذات األشـخاأل ليكونـوا

ضـباط تحديـد ومسـاحة وتسـجيل بمقتضـى ذلـك الفصـلين لكـل مـن الغرضـين سـالفى الـذكر

على التوالى.

20

الفصل الثالث

18ا ق رقن رقم  70لسر  ،1983ق رقن رقم  18لسر  ،1985ق رقن رقم  40لسر .1974
19ا الققارين رفسه .
20ا ق رقن رقم  75لسر  ،1983ق رقن رقم  18لسر .1985

تسجيل األراضى
التنظيم.
20ـ

()1

تشــكل مكات ــب تسج ــيل األ ارض ــى الحاليــة م ــع أى مكاتــب لتس ــجيل األ ارضــى تنش ـأ

فيما بعد جزءاً من السلطة القضائية.

()2

بناء على توصية
يدير مكاتب تسجيل األراضى مسجل عام يعينه مجلس الوزراء ً
رئيس القضاء.

()3

تخضع جميع مكاتب تسجيل األراضى إلشراف رئيس القضاء.

21

التسجيل اإلجبارى:

يجوز للوالى أن يوجه من وقت آلخـر بـأمر ينشـر فـى الجريـدة الرسـمية أنـه إبتـداء مـن تـاريخ

21ـ

يــذكر فــى األمــر يطبــق نظــام تســجيل األ ارضــى المنصــوأل عليــه فيمــا بعــد ويصــبح إجباري ـاً
فى أى مكان كان فيه تسجيل األراضى مطبقاً قبل بدء العمـل بهـذا القـانون بمقتضـى أحكـام

أى مـن القـوانين التــى ألغاهــا هــذا القــانون أو فــى أى مكــان ال يعمــل فيــه بــأى نظــام لتســجيل
األراضى ،ويجوز له بمقتضى ذلك األمر أن يستبعد مـن التسـجيل أى نـو مـن األ ارضـى أو

األمتيازات التى يعتبر أن التسجيل ال يطبق عليها بصورة مناسبة.

22

الحدود اإلدارية:

ألغراض هذا القانون تكون حدود أى مكان تطبق عليه أحكام هذا القانون هى ذات الحدود

22ـ

اإلدارية ما لم يأمر المسجل العام بخالف ذلك.
سجل حقوق الملكية.
23ـ

()1

م ــن ت ــاريخ إنش ــاء مكت ــب لتس ــجيل األ ارض ــى وبع ــد إنش ــائه يح ــتفت في ــه بس ــجل لملكي ــة
أراضى المحافظة أو ذلك الجزء من المحافظة الذى أنشئ المكتب من أجله.

()2

يعد سجل كل قطعة أرض نقالً عن سجل التسوية المعد بمقتضى أحكام الفصل

()3

يكتب السجل باللغة العربية ولكن يجـوز أن يكتـب باللغـة اإلنجليزيـة إذا وجـه المسـجل

()4

تحمــل ك ــل قطع ــة أرض ســجلت رقم ـاً ممي ـ اًز يكــون ه ــو ال ـرقم المعطــى له ــا ف ــى س ــجل

الثانى مع أية بيانات إضافية يعتبرها المسجل ضرورية.

العام بذلك ويجب أن يكون فى الشكل المقرر.

التسوية ما لم يوجه المسجل العام بخالف ذلك.
مكان التسجيل.

21ا ق رقن رقم  75لسر  ،1983ق رقن رقم  18لسر  ،1985ق رقن رقم  40لسر .1974
22

ـ قانون رقم  26لسنة  ،1983قانون رقم  40لسنة .1974

24ـ

25ـ

تقدم جميع الوثائق لتسجيلها فى مكتب تسجيل األراضى فى المحافظـة أو المنطقـة التـى تقـع

فى دائرتها األرض.

أثر التسجيل.

إستثناء مما نص عليه فى هذا القانون تكون حقوق المالك سواء أكانت قد إكتسبت
عند التسجيل األول أم بعد ذلك بمقابل ذى قيمة أو بأمر من المحكمة ،حقوقاً غير قابلة

لإلبطال إال على الوجه المنصوأل عليه فى هذا القانون ويملكها المالك مع كل الميزات
والحقوق التابعة التى تتمتع بها خالية من كل المصالح والمطالبات األخرى كيفما كانت
وفقاً للمصالح المحددة فى السجل وفى هذا القانون ولكنها تكون خاضعة لما يلى:
( أ)

(ب)

اإلمتيــازات واألعبــاء واإليجــارات واإللت ازمــات األخــرى والشــروط والقيــود ـ إن
وجدت ـ المقيدة فى السجل،

اإللت ازمـ ــات والحقـ ــوق والمصـ ــالح التـ ــى أعلـ ــن هـ ــذا القـ ــانون أنهـ ــا ال تتطلـ ــب
اإلش ــعار به ــا ف ــى الس ــجل والت ــى تك ــون موج ــودة م ــا ل ــم ي ــنص صـ ـراحة ف ــى
السجل على عكس ذلك،

(ج )

أيــة حقــوق أو مصــالح غيــر مســجلة قــد يكــون أى شــخص مســتحقاً لهــا ،إذا

ك ـ ــان المال ـ ــك غي ـ ــر مس ـ ــتحق األرض لمنفعت ـ ــه الخاص ـ ــة (فيم ـ ــا بين ـ ــه وب ـ ــين

الشخص المستحق لمنفعتها).

26ـ

النقل اإلختيارى.

إذا إستحق المالك األرض من طريق نقل تم بدون مقابل ذى قيمة فسنه يمتلكها وهى
خاضعة ألية حقوق أو مصالح غير مسجلة كان الناقل يمتلك تلك األرض وهى مثقلة بها،
وذلك مع مراعاة السلطات واألحكام التى يتضمنها أى قانون إفالس يكون معموالً به

وقتئذ ،وإستثناء مما تقدم يكون لذ لك النقل ،فى جميع األحوال ،عندما يسجل وعلى
األخص فيما يتعلق بأية معاملة مسجلة يقوم بها المالك ،ذات األثر كما لو كان نقالً لها
بمقابل ذى قيمة.

27ـ

اإللتزامـات التـى تخضع لها األرض.

تعتبر األرض ،ما لم ينص على خالف ذلك صراحة فى السجل خاضعة لما قد يكون فى

الوقت الحالى قائماً أو قابالً للنفاذ عليها من اإللتزامات والحقوق والمصالح التالية دون
اإلشعار بها فى السجل:
( أ)

(ب)
(ج )

(د )

ضريبة األراضى وضريبة المبانى وغيرها من الضرائب والعوائد المفروضـة

على األرض،

لوائح المبانى واللوائح الصحية األخرى المعمول بها وقتئذ،

حقوق المرور وحقوق الشرب وحقوق اإلرتفاق األخرى،
الحقوق المتعلقة بالمناجم والمعادن،

(هـ)

الحقــوق المتعلقــة بأشــجار النخيــل واألشــجار األخــرى وكــل الحقــوق المترتبــة

(و )

الحقوق التى تكون فى الطريق الى تملكها بمرور الزمن،

على ملكيتها،

(ز )

اإليجارات أو اإلتفاقات على اإليجارات لفترات تقل عن ثالث سنوات،

( )

الح ــق العرف ــى ف ــى ش ــغل المن ــازل المبني ــة عل ــى األرض بموافق ــة المال ــك أو

المالك السابق له.

عل ـ ــى أن ـ ــه يج ـ ــوز دائم ـ ـاً للمس ـ ــجل أن يوج ـ ــه بتس ـ ــجيل أى م ـ ــن اإللت ازم ـ ــات والحق ـ ــوق
والمصالح المحددة فيما تقدم بالطريقة التى يراها مناسبة.
التصرفات الالحقة.

إعتبا اًر من تاريخ إنشاء مكتب لتسجيل األراضى ألية محافظة أو جزء منها ال تكون أى
أرض أو إمتياز يطبق عليهما هذا القانون قابلين للنقل أو اإلخضا إلمتياز أو التصرف

28ـ

فيهما بوجه آخر إال إذا كان ذلك وفقاً ألحكام هذا القانون فيما عدا والى المدى الذى قد
يستثنى إليه أيهما من التسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون ،وتكون أية محاولة لنقل أى

أرض أو إمتياز أو إخضاعهما إلمتياز أو التصرف فيهما بوجه آخر خالفاً ألحكام هذا
القانون باطلة وال أثر لها.
إستبقاء قانون تقييد تصرف السودانيين لســنة  1918الملغى.

ال يحد أى نص يتضمنه هذا القانون من السلطات المخولة بمقتضى أى قانون يجعل

29ـ

موافقة الوالى ضرورية ألى تعامل فى األرض ،أو فـى األ ارضـى من السلطات المخولة

بمقتضى قانون تقييد تصرف السودانيين فى األراضى لسنة  1918الملغى ،وكذلك ال يسبغ
ذلك النص صحة على أى تصرف جعله أى قانون مما تقدم ذكره باطالً وال أثر له.

23

تقييد التصرف فى الحصص الشائعة.
إذا كانت األرض مسجلة بأسماء مالكين على الشيو يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أى

30ـ

تصـرف يقوم به أى مالك فى حصة شـائعة لصالح أى شخص خالف المالكين اآلخرين ما

لم يوافق بقية المالكين أو ما لم تجر قسمة إفراز قبل التسجيل.
الحد األدنى لتسجيل القطـع المنفـردة والحصص المفرزة:
31ـ

()1

يجوز لرئيس القضاء أن يقرر ـ بقواعد يصدرها ـ الحدود الدنيا لتسجيل القطع التى
تسجل منفردة والحصص المفـرزة فى القطع ويجوز له أن يقرر حـدوداً دنيا
مختلفة ألماكن مختلفة أو حدوداً دنيا على أسـاس أى وحـدة للتسجيل تستعمل عادة
وعند تقرير الحدود الدنيا فى أى مكان يقرر فيه بمقتضى لوائح مبان أو لوائح

23
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صحية أو لوائح أخرى حداً أدنى لبناء قطعة أرض يجب عليه أن يضع ذلك الحد
24
األدنى فى اإلعتبار.
()2

بعد إعداد السجل وفقاً لما هو منصوأل عليه فى المـادة 23ال تسـجل كقطعـة منفـردة
أو كحص ــة مف ــرزة ف ــى قطع ــة ،أى قطع ــة أرض تق ــل ع ــن الح ــد األدن ــى المق ــرر عل ــى

الوجه السالف ذكره وال يسجل أى تصرف فى مثل تلك القطعة مـن األرض إال مـا قـد
يوافــق عليــه المســجل لغــرض تبســيط الســجل ويجــوز للمســجل أن يــأمر بسضــافة مث ــل

تلــك القطعــة مــن األرض الــى أرض أى مالــك مالصــق وفق ـاً ألى إتفــاق قــد يبــرم بــين

المــالكين وإذا لــم يوجــد إتفــاق يجــوز للمســجل أن يحــدد التعــويض الــذى يدفعــه المالــك

المالصق الذى ينتفع من اإلضافة ويجوز له أن يـأمر بـأن يضـمن التعـويض بسمتيـاز
يسجل على القطعة التى يملكها المالك المالصق واإلضافة المذكورة سابقاً.
( )3ألغراض البند ( )2يعتبـر اإلنتقـال مـن طريـق اإلرث لقطعـة أرض تقـل عـن الحـد األدنـى
المقــرر تص ـرفاً فــى تلــك القطعــة وذلــك مــا لــم تكــن تلــك القطعــة عنــد إنتقالهــا مشــغولة
بوساطة الشخص الذى إنتقلت منه أو الشخص الذى إنتقلت إليه.

()4

يجـوز للمســجل عنـد إعــداد السـجل أن يـرفض تسـجيل أيــة قطعـة منفــردة أو أيـة حصــة
مفرزة تقل عن حد أدنى ـ قرر بموجب أحكام البند ( )1ـ باسم الشخص المسـتحق لهـا
ويجـوز لــه التصـرف فــى تلــك القطعـة أو الحصــة المفـرزة حســبما نــص عليـه فــى البنــد

()5

(.)2

علــى ال ــرغم م ــن أى ن ــص مخ ــالف ف ــى ه ــذه الم ــادة تس ــجل باس ــم الحكوم ــة ،عن ــد دف ــع
التعــويض ،الحصــص التــى تقــل عــن الحــد األدنــى التــى نشــأت أو التــى تنشــأ فــى أى

وقت فى أى أرض مستأجرة بمقتضى قانون أرض الجزيرة لسنة .1927
الحد األدنى لتسجيل الحصص الشائعة:
32ـ

()1

يجوز لرئيس القضاء أن يقرر بمقتضى قواعد يصدرها الحدود الدنيا للحصص

الشائعة فى األراضى ويجوز له أن يقرر حدوداً دنيا مختلفة لألماكن المختلفة أو

يقرر حدوداً دنيا تستند على أية وحدة للتسجيل تستعمل عادة.
ال يجــوز بعــد إعــداد الســجل حســبما ه ــو منصــوأل عليــه فــى المــادة  23تســجيل أي ــة
25

()2

حصة شائعة تقل ،إذا افرزت ،عن حد أدنى مقرر حسبما تقدم.

وال يجوز تسجيل أى تصرف فى أية حصة كتلك إال حسبما يوافق المسجل لغرض

تبسيط السجل ،ويجوز للمسجل أن يضيف مثل تلك الحصة الى حصة أى مالك
مشار وفقاً ألى إتفاق قد يبرم بين الشركاء وإذا لم يوجد إتفاق وفقاً لتوجيهات
المسجل مقابل التعويض (أو دونه) الذى يحدده المسجل حسبما يراه مالئماً ويدفعه

24
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الشخص الذى ينتفع من اإلضافة ،ويجوز للمسجل أن يأمر بأن يضمن التعويض

بسمتياز يسجل على حصة الشخص المنتفع من اإلضافة.
()3

()4

يجـوز للمسـجل عنـد تحريـر السـجل أن يـرفض تســجيل أيـة حصـة شـائعة تقـل عـن حــد

أدنى مقـرر بموجـب أحكـام البنـد ( ،)1ويجـوز لـه التصـرف فـى تلـك الحصـة حسـبما
نص عليه فى البند (.)2

عل ــى ال ــرغم م ــن أى ن ــص مخ ــالف ف ــى ه ــذه الم ــادة تس ــجل باس ــم الحكوم ــة عن ــد دف ــع
التع ــويض الحصـ ــص التـ ــى تق ــل عـ ــن الحـ ــد األدنـ ــى الت ــى نشـ ــأت أو تنشـ ــأ فـ ــى أرض

مستأجرة بمقتضى قانون أرض الجزيرة لسنة .1927
وثائق التسجيل.
33ـ

تتم التصرفات التى تتعلق بأرض أو إمتياز على الوجه اآلتى:

( أ)

بمقتضى وثيقة مكتوبة باللغة العربية فى الشكل المقـرر أو فـى أى شـكل آخـر أو فـى

الشكل المقـرر بعـد تعديلـه حسـبما يقـرره المسـجل فـى أى حالـة بعينهـا علـى أنـه يجـوز

للمسـ ــجل العـ ــام أن يقبـ ــل تسـ ــجيل وثيقـ ــة مكتوب ـ ـ ة بأيـ ــة لغـ ــة غيـ ــر العربيـ ــة إذا كان ـ ــت

مصحوبة بترجمـة عربيـة صـحيحة متـى رأى أنـه مـن المتعـذر أو سـيكون مـن المتعـذر

الحصول على وثيقة أخرى معدة باللغة العربية دون تكبد نفقات غير معقولة،
(ب)

إذا كان ــت تل ــك التصـ ـرفات ب ــين مس ــلمين بمتقض ــى إش ــهاد أو حج ــة ش ــرعية تص ــدرها
محكم ــة ف ــى الس ــودان كب ــديل إذا س ــمحت ب ــذلك القواع ــد الص ــادرة بموج ــب أحك ــام ه ــذا

القانون.

اإلستعمال اإلجبارى للنماذج المطبوعة.

34ـ

يكون إستعمال النماذج المطبوعة التى يصدرها مكتب تسجيل األراضى إجبارياً ما لم

يسـمح المسجل بسستعمال أنمـوذج يكـون مطبوعاً بالمطبعة أو اآللة الكاتبة أو مكتوباً
بوضو على ورقة ( فلسكاب ) مقواة.

35ـ

وجوب تضمين الوثائـق بياناً صحيحاً للثمن.

يجب أن تتضمن الوثائق بياناً صحيحاً لثمن الشراء أو القرض أو أى مقابل أخر وبياناً
بما تم دفعه أو إستالمه من ثمن الشراء أو القرض أو المقابل اآلخر ـ إن وجد.
تحرير الوثائق.

36ـ

يجب أن يحرر الوثائق جميع أطرافها ما لم ير المسجل عدم ضرورة تحريرها من طرف

بعينه وتحرر من نسختين ما لم يسمح المسجل بتقديم صورة معتمدة بدالً عن النسخة.
وجوب اإلشهاد على الوثائق التى تتطلب التسجيل.

37ـ

تحرر بالكيفية المقررة الوثائق التى تتطلب تسجيالً والتوكيالت الرسمية التى حررت تلك
الوثائق بمقتضاها ويشهد عليها شاهد واحد على األقل ويتم التحقق بالطريقة اآلتية:

يحضــر الشــخص الــذى حررهــا أمــام الموظــف أو الشــخص اآلخــر حســبما يقــرره ومــا لــم يكــن

معروفـاً لــدى ذلــك الموظــف أو الشــخص اآلخـر يجــب أن يصــحبه إدارى شــعبى أو أى شــاهد
آخـر موثـوق بـه لغـرض إثبـات شخصــيته ويجـب علـى الموظـف أو الشـخص اآلخـر أن يقتنــع
تمام ـاً بشخصــية الش ــخص الماثــل أمامــه وأن يتأك ــد ممــا إذا ك ــان قــد حــرر الوثيق ــة فــى حري ــة
وعن طواعية وأنه يفهم محتوياتها وعليه ان يظهر عليها شهادة بذلك.
سلطة المسجل العـام فى اإلسـتغناء عـن التحقق من الوثائق.
38ـ

يجوز للمسجل العـام أن يسـتغنى عـن التحقـق بموجـب أحكـام المـادة  37إذا اعتبـر أنـه ال يمكـن إجـ ار ه

أو أن إج ار ه يكلف مشقة وإقتنـع بطريقـة أخــرى بـأن الوثيقـة قـد تـم تحريرهـا علـى وجـه صـحيح ويجـوز
له أيضاً أن يستغنى عن التحقق بموجب أحكام تلك المـادة فـى الحـاالت التـى يعلـم فيهـا أن الوثيقـة تـم
تحريرها على وجه صحيح.

39ـ

الوثائق والتوكيالت الشرعية المحررة خارج السودان.

الوثــائق والتــوكيالت الشــرعية التــى حــررت خــارج الســودان يجــب تحريرهــا بالكيفيــة المقــررة وإذا لــم تقــرر
أية كيف ية فتحرر بالكيفية التى يوجه بها المسجل العام فى أية حالة بعينها.

40ـ

التوكيل الشرعى.

إذا حررت أية وثيقـة للتسـجيل بمقتضـى توكيـل شـرعى ،فيجـب إبـراز التوكيـل الشـرعى للمسـجل ويـود
األصل أو تود بموافقة المسجل صورة معتمدة منه فى مكتب تسجيل األراضى.
صحـة التوكيل الشرعى المحرر لغرض التسجيل:

41ـ

يظــل التوكيــل الشــرعى الــذى يحــرز لغــرض التســجيل صــحيحاً ـ مــا لــم يــنص فيــه ص ـراحة علــى بقائــه

صحيحاً لمدة معينة فقط ـ الى أن يلغيه الشخـص الذى حـرره بوثيقة مكتوبة والى أن تـود تلـك الوثيقـة
فــى مكتــب التســجيل أو يخطــر بهــا المســجل ،وال يســرى اإللغــاء بســبب وفــاة الشــخص الــذى حــرره أو
اإلبطال بحكم القانون فى مواجهة الشخص الذى يتعامل مع الوكيل بحسن نية ودون علم باإلبطال.
تأييد التوكيل الشرعى.
42ـ

إذا إعتبــر المســجل نظ ـ اًر لطــول الوقــت منــذ تحريــر التوكيــل الشــرعى أو ألى ســبب آخــر ضــرورة تأييــده

بوساطة الشخص ا لذى حرره ،فيجوز للمسجل أن يوجه بتأييده على ذلك النحو.
الوثائق التى سبق تسجيلها.

43ـ

تعتبر الوثائق المسجلة بموجب أحكام قوانين تسجيل الحجد الصادرة من سـنة  1907الـى سـنة 1920

أو بموجب أحكـام قانون حـق ملكيـة األ ارضـى لسـنة  1899الملغـى كمـا لـو أنهـا سـجلت بموجـب أحكـام
هذا القانون ما لم يوجه المسجل العام بخالف ذلك.

الوثائق التى تتطلب التسجيل.

44ـ

إذا لم تسجل أية وثيقة تتطلب التسجيل ،بموجب أحكام هذا القانون سواء حررت أو كتبت بموجب
أحكام قوانين تسجيل الحجد الصادرة من سنة  1907الى سنة  1920أو قانون حق ملكية األراضى

لسنة  1989الملغى قبل إنشاء مكتب تسجيل األراضى أو بعد ذلك ،فتصبح تلك الوثيقة باطلة وال
أثر لها ما لم يقدم طلب لتسجيلها خالل شهرين من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ،على أنه يجوز

بناء على طلب أى شخص ذى مصلحة أن يصدر أم اًر بمد تلك المدة إذا إقتنع أن
دائماً للمسجل ً
هنالك سبباً كافياً حال دون تقديم الطلب خالل المدة المذكورة.

45ـ

قبول الوثائق وتسجيلها.

يجــوز للمســجل ،عنــدما يقــدم إليــه طلــب لتســجيل أيــة وثيقــة غيــر مســجلة كمــا ذكــر فــى المــادة  ،44أن
يقبل ويسجل تلك الوثيقة ويجوز له أن يقرر أولوية تسجيل الوثيقة المذكورة بالنسـبة للوثـائق التـى سـبق
تسجيلها:

عل ــى أن ــه يج ــب عل ــى المس ــجل قب ــل تس ــجيل الوثيق ــة الم ــذكورة أن ي ــدعو جمي ــع األش ــخاأل المت ــأثرين
بالتسجيل الذى ينوى إج ار ه أو باألولوية التى ينوى تقريرها إلبداء األسباب المانعة من تسجيل الوثيقة

المذكورة أو منحها األولوية المعتزمة.

سلطة اإلجبار على التسجيل:

46ـ

يجـوز للمسـجل أن يـدعو ،بـسعالن مكتـوب ،الـى تسـجيل أيـة وثيقـة لــم تسـجل وفقـاً ألحكــام هـذا القــانون

ويدفــع عنــد التســجيل ،مــا لــم تقــدم الوثيقــة للتســجيل خــالل شــهر واحــد مــن تــاريخ إبــال اإلعــالن ،رســم

باإلضـافة الـى الرســم المقـرر للتسـجيل ال يجــاوز ربـع الرسـم المقـرر ،دون اإلخـالل بأيـة سـلطة أخــرى

يملكه ــا المس ــجل ف ــى اإلجب ــار عل ــى التس ــجيل ،ويج ــوز إس ــترداد جمي ــع رس ــوم التس ــجيل وجمي ــع الرس ــوم

اإلضـافية المسـتحقة ـ إن وجـدت ـ عـن طريـق دعـوى مدنيـة وذلـك سـواء قـدمت الوثيقـة للتسـجيل أو لـم
تقدم.

ويجــب علــى المحكمــة ،فــى أيــة حال ــة لــم تقــدم فيهــا وثيقــة دع ــا المســجل لتســجيلها وصــدر حكــم ب ــدفع

الرسوم المستحقة عنها ،أن تأمر بتقديم الوثيقة للتسجيل.

47ـ

()1

تاريخ التسجيل وأولويته.

إذا روعيـ ــت أحكـ ــام هـ ــذا القـ ــانون وقبلـ ــت الوثيقـ ــة المقدمـ ــة للتسـ ــجيل لتسـ ــجيلها ودفعـ ــت الرس ـ ــوم
المستحقة عنهـا فيجب تسجيل الوثيقة إعتبا اًر من اليوم الذى روعيت فيه األحكام التى يتضمنها
هذا القانون.

()2

إذا ل ــم يك ــن ممكن ـاً نظـ ـ اًر ألحك ــام ق ــانون تقيي ــد تص ــرف الس ــودانيين ف ــى األ ارض ــى لس ــنة 1918

الملغــى ،تقــديم وثيقــة فــى الشــكل المقــرر للتســجيل فيجــوز ألى طــرف فــى التصــرف أن يطالــب

بمقتضـى عريضـة مكتوبــة إجـراء تسـجيل مؤقــت الـى حـين إبـراز الوثيقـة فـى الشــكل المقـرر فــى
مثــل هــذه الحالــة وعنــدما ت ارع ــى الشــروط التــى يتضــمنها البن ــد ( )1تســجل الوثيقــة إعتبــا اًر م ــن

اليوم الذى قدم فيه طلب التسجيل المؤقت الى مكتب تسجيل األراضى.

26

()3

إذا قــدمت أكثــر مــن وثيقــة واحــدة أو طلــب واحــد فــى ذات اليــوم أو كانــت الفت ـرات الواقعــة بــين
تقديم كل منها والتى تليهـا مـن القصـر بحيـث قـد تنشـأ مشـكلة حـول أولويـة التسـجيل فيمـا بينهـا

فيجـ ــوز للمس ـ ــجل أن ي ـ ـرفض التس ـ ــجيل ال ـ ــى أن تفصـ ــل المحكم ـ ــة ف ـ ــى حق ـ ــوق األط ـ ـراف ذوى

المصلحة بمقتضاها.

48ـ

األرض الحكر.

يحف ــت م ــن ت ــاريخ إنشـ ــاء مكت ــب لتس ــجيل األ ارض ــى وبع ــد ذل ــك ،س ــجل ل ــألرض الحك ــر تس ــجل في ــه
تفاص ــيل ح ــق ملكي ــة جمي ــع قط ــع األرض الحك ــر الت ــى تم ــت حيازته ــا بمقتض ــى إيج ــارة قابل ــة لإلنته ــاء

بسنتهــاء حيــاة شــخص أو أكثــر أو لمــدة ثــالث ســنوات أو أكثــر وال تكــون اإليجــارة صــحيحة الــى أن
تسجل.

49ـ

مالك األرض الحكر:

يحــوز مالــك األرض الحكــر تلــك األرض ط ـوال مــدة الحكــر المبينــة فــى اإليجــارة المســجلة مــع التمتــع

بجمي ــع الحق ــوق الض ــمنية والصـ ـريحة والحق ــوق التابع ــة له ــا وتك ــون خاض ــعة لك ــل اإلتفاق ــات الض ــمنية
والصريحة واإللتزامات المتعلقة باألرض الحكر خالل مدة الحكر.

مع مراعاة ما تقدم تطبق األحكام التى يتضمنها هذا القانون على الحكر بقدر ما يمكن تطبيقها.

50ـ

قيد رقم ملكية المؤجر فى سجل ملكية المستأجر.

تقيـد فـى سـجل ملكيـة المسـتأجر إشــارة الـى رقـم ملكيـة المـؤجر وتكتــب ملحوظـة عـن اإليجـارة فـى ســجل
ملكية المؤجر.
الرخصة الصادرة بمتقضى إيجارة.

51ـ

عند تسجيل أى أرض حكـر تمـت حيازتهـا بمقتضـى إيجـارة تتضـمن إتفاقـاً يمنـع التصـرف دون رخصــة

م ــن الم ــؤجر تقي ــد تفاص ــيل اإلتف ــاق ف ــى الس ــجل وال يس ــجل أى تص ــرف ال ــى أن تب ــرز الرخص ــة ال ــى

المســجل وللمســجل الحــق فــى قبــول بينــة ســجل ملكيــة المــؤجر كبينــة قاطعــة مــن الجهــة التــى تمــنح
الرخصة.
اإلشعار باإليجارة.
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52ـ

()1

يجــوز ألى مــؤجر أو اى شــخص ذى حــق أو مصــلحة فــى أيــة إيجــارة أو إتفــاق علــى إيجــارة أو

إس ــتئجار لم ــدة تق ــل ع ــن ث ــالث س ــنوات ـ ويش ــمل ذل ــك أي ــة إيج ــارة أبرم ــت وفقـ ـاً للع ــرف المحل ــى
المع ــروف عـ ــادة " بـ ــالحكر " ـ أن يطلـ ــب مـ ــن المسـ ــجل

قيـ ــد إشـ ــعار باإليجـ ــارة أو اإلتفـ ــاق أو

اإلســتئجار فــى ســجل األرض المتــأثرة بــذلك ،ويعتبــر كــل شــخص يتصــرف فــى األرض بعــد قيــد
اإلشعار مخط اًر باإلشعار المقيد عن تلك اإليجارة أو ذلك اإلتفاق أو اإلستئجار.

( )2يجوز للمسـجل بـدالً مـن قيـد إشـعار كمـا تقـدم أن يوجـه بتسـجيل أيـة إيجـارة أو إتفـاق علـى إيجـارة

أو " حكر " مشار إليه فى البند ( )1على الـرغم مـن اإلسـتثناء الـذى تتضـمنه المـادة  48وبمجـرد

ذل ــك يص ــبح عق ــد اإليج ــارة أو اإلتف ــاق أو " الحك ــر " خاض ــعاً ألحك ــام ه ــذا الق ــانون كم ــا ل ــو ك ــان
إيجارة لمدة ثالث سنوات.

53ـ

إنتهاء اإليجارة والتنازل عنها.

يجــب علــى المســجل عنــدما يثبــت لــه مــا يقنعــه بسنتهــاء إيجــارة مســجلة أن يقيــد فــى الســجل ملحوظــة
بواقعة اإلنتهاء.

ويجــوز إج ـراء التنــازل عــن اإليجــارة بتظهيــر عبــارة " متنــازل عنهــا " مــع تــاريخ التنــازل علــى اإليجــارة

وتحرير المؤجر والمستأجر للتنازل.

وتنقضى مصلحة المستأجر بمجرد تسجيل التنازل وال يجوز التنازل عـن إيجـارة خاضـعة إلمتيـاز دون

موافقة صاحب اإلمتياز.

54ـ

نقل الملكية.

يج ــوز لمال ــك األرض بمقتض ــى وثيق ــة ف ــى الش ــكل المق ــرر أن ينق ــل ملكي ــة األرض أو أى ج ــزء منه ــا،
ويكتم ــل نق ــل الملكي ــة عن ــدما يقي ــد المس ــجل ف ــى الس ــجل إس ــم الش ــخص ال ــذى نقل ــت إلي ــه ملكي ــة األرض

كمالك لها.

ملكــية األرض الخاضعة إلمتياز.

55ـ

إذا نقلت بموجب أحكام هـذا القـانون ملكيـة أى أرض خاضـعة إلمتيـاز يكـون هنالـك إتفـاق ضـمنى ـ مـا

لم ينص صراحة على خـالف ذلك فى إتفاق نقـل الملكيـة ـ مـن جانـب الشـخص الـذى نقلـت إليـه ملكيـة

األرض على أنه:

( أ)

سـ ــينفذ اإلتفاقـ ــات التـ ــى يتضـ ــمنها اإلمتيـ ــاز أو التـ ــى يعتبرهـ ــا هـ ــذا القـ ــانون
مضمنة فيه ،و

(ب)

سيعوض ناقل الملكية عن المسئولية الناشئة عن أى من تلك اإلتفاقات.
نقل ملكية األرض الحكر.

56ـ

عند نقل ملكية أى أرض حكر بموجب أحكام هذا القانون يكون هنالـك إتفاقــان ضـمنيان ـ مـا لـم يـنص
صراحة على خالف ذلك فى إتفاقية نقل الملكية ـ وهما:

( أ)

(ب)

إتفــاق م ــن جان ــب ناقــل الملكي ــة عل ــى أن األج ـرة واإلتفاق ــات والش ــروط الت ــى

تتضمنها اإليجارة المسجلة والتى يجب على المستأجر دفعها أو تنفيذها أو
مراعاتها قد دفعت أو نفذت أو روعيت حتى تاريخ النقل،

إتف ــاق م ــن جان ــب م ــن نقل ــت إلي ــه ملكي ــة األرض عل ــى دف ــع األجـ ـرة وتنفي ــذ

ومراعـ ــاة اإلتفاقـ ــات والشـ ــروط التـ ــى تتضـ ــمنها اإليجـ ــارة والتـ ــى يجـ ــب علـ ــى
المستأجر دفعها وتنفيذها ومراعاتها وعلى تعـويض ناقـل الملكيـة عـن جميـع

اإلجـراءات والمطالبــات والنفقــات الناشــئة عــن عــدم دفــع األج ـرة أو اإلخــالل
بأى من تلك اإلتفاقات والشروط.

57ـ

الشروط المتعلقة بالبناء واإلستعمال.

أى شرط أو قيد يتعلق بالبنـاء علـى األرض أو بسسـتعمالها يجـوز تسـجيله بالكيفيـة المقـررة وعنـدما يـتم
تسـجيله علـى ذلــك النحــو يلــزم بـه المالـك ويعتبــر أن كـل شــخص يتصـرف فـى األرض قــد أخطـر بــذلك

الشرط أو القيد.

المبادالت وتقسيمات اإلفراز.

58ـ

تجرى المبادالت وتقسيمات اإلفراز من طريق نقل الملكية أو بأمر صادر من محكمة مختصة.
اإلمتيازات.

59ـ

60ـ

يجـ ــوز لمال ــك أى أرض أو إمتي ــاز أن يق ــوم بمقتض ــى وثيق ــة ف ــى الش ــكل المق ــرر بسنش ــاء إمتي ــاز عل ــى

األرض أو إمتياز مقابل دفع نقود أو ما يقيم بالنقود أو لغرض ضمان الوفاء بأية شروط.
وجوب تسجيل اإلمتياز.

يكتمل اإلمتياز عندما يقيد المسجل بيان ذلك اإلمتياز فى السجل.
اإلتفاقات المضمنة فى اإلمتيازات:

61ـ

يفت ــرض ،م ــا ل ــم يوج ــد ش ــرط ينف ــى ذل ــك اإلفتـ ـراض ،وج ــود إتف ــاق ض ــمنى ب ــين الش ــخص ال ــذى ينش ــئ

اإلمتياز وبين صاحب اإلمتياز بما يلى:

27

( أ)

أن يــدفع فــى الوقــت المعــين أصــل المبلــغ المنشــأ بشــأنه اإلمتيــاز والتكــاليف

(ب)

حذفت،

(ج )

القيام بصيانة جميع المبانى المشيدة على األرض،

(د )

والنفقات المتكبدة بطريقة معقولة فيما يتعلق باإلمتياز،

ف ـ ــى حال ـ ــة األرض الحك ـ ــر ،ت ـ ــدفع األجـ ـ ـرة الواج ـ ــب دفعه ـ ــا وتنف ـ ــذ وت ارع ـ ــى

اإلتفاق ــات والش ــروط الم ــتحفت ع ليه ــا والمض ــمنة ف ــى الحك ــر مم ــا يلت ــزم به ــا
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المســتأجر ويعــوض صــاحب اإلمتي ــاز أو أى شــخص إكتســب حق ـاً بموجب ــه

ع ــن ك ــل اإلجـ ـراءات والمطالب ــات والنفق ــات المتعلقـ ــة بع ــدم دف ــع األجـ ـرة أو

(هـ)

اإلخالل بأى من اإلتفاقات والشروط المذكورة،

يجوز لصاحب اإلمتياز سواء قام بذلك بنفسه أو من طريـق وكيلـه والـى أن
ينتهــى اإلمتيــاز ،أن يــدخل األرض خــالل األوقــات المناســبة لــيفحص حالــة

أية مبان توجد عليها أو صيانتها.
اإلمتياز الحيازى.

62ـ

يكـون صـحيحاً أى إمتيـاز يســمح لصـاحبه وفقـاً للعـرف المحلــى بحيـازة األرض ويكـون لمالــك األرض
الحــق فــى إســترداد الحيــازة بعــد إنقضــاء ال مــدة التــى حــددها اإلمتيــاز ـ إن وجــد ـ وبعــد دفــع جميــع النقــود
المستحقه بمقتضاه ولكن إذا لم يمارس ذلك الحق عند إنقضاء المدة المـذكورة أو إذا لـم يحـدد اإلمتيـاز

مدة فيكون ملزماً قبل دفع المبالغ المستحقة بمقتضى اإلمتياز وإستعادة حيازة األرض بأن يوجه إعالناً
ال تق ــل مدتـ ـه عـ ــن ثالث ــة أشـ ــهر ال ــى صـ ــاحب اإلمتي ــاز وإذا كانـ ــت األرض أرضـ ـاً زراعيـ ــة ف ــال يكـ ــون
لإلعـالن أثــر مــا لــم تــنقض مــدة أخــرى تمكـن صــاحب اإلمتيــاز مــن حصــاد أى محصــول كــان مزروعـاً

عند إنقضاء مدة اإلعالن البالغ قدرها ثالثة أشهر.

63ـ

نقل اإلمتياز.

يجوز لصاحب اإلمتياز أن ينقله بمقتضى وثيقة بالشـكل المقـرر وينـتد النقـل أثـره لينقـل جميـع الحقـوق

المخولة بمقتضى اإلمتياز أو التى ينص هذا القانون على تضمينها ويكتمل النقل عندما يقيد المسـجل

إسم المنقول إليه فى السجل كصاحب اإلمتياز.

اإلعتراف بمبلغ مستحق فى وقت نقل الملكية.

64ـ

يكــون لكــل مــن نقــل إليــه إمتيــاز الحــق فــى أن يطلــب مــن المالــك الــذى حــرر اإلمتيــاز أو المالــك الــذى
يطالــب بحــق مــن طريقــه أن يحــرر نقــل اإلمتيــاز فــى تــاريخ تحريــر وثيقــة نقــل الملكيــة وذلــك لغــرض

اإلقـرار بمبلغ الدين المستحق عن اإلمتياز.

عيب اإلمتياز عند نقل الملكية.

65ـ

ال يتــأثر صــاحب إمتيــاز حصــل عليــه نظيــر مقابــل ذى قيمــة وكــذا الشــخص الــذى يطــالب بحــق مــن
طريقه بأى عيب أو بطالن فى اإلمتياز ذاته إذا لم يكن عالماً به عندما نقل اإلمتياز إليه.
اإلبراء من اإلمتياز.

66ـ

يصـدر اإلبـراء مــن اإلمتيـاز كليـاً أو جزئيـاً فــى وثيقـة فــى الشـكل المقــرر ويكتمـل اإلبـراء عنـدما يشــطب
المسجل اإلمتياز من السجل.
جواز دفـع النقود المستحقة للمحكمة.

إذا إسـتحق أى شــخص الوفــاء بنقــد بمقتضـى إمتيــاز وكــان صــاحب اإلمتيـاز غائبـاً أو ال يمكــن العثــور
عليه ،أو اقتنع المسجل أنه ال يمكن اإلبراء من اإللتزام بطريقة أخرى ،فيجـوز لـذلك الشـخص أن يـدفع

67ـ

النقود المستحقة بمقتضى اإلمتياز الى المحكمة لصالح صاحب اإلمتياز ويجـرى المسـجل ،عنـد إبـراز
إيصال بالمبلغ الصادر من الموظف المختص قيداً فى السجل يلغى بموجبه اإلمتياز.
اإلنتقال من طـريق اإلرث إذا كان المالك غير مسلم.

إذا تــوفى مالــك أرض أو صــاحب إمتي ــاز وكــان غيــر مســلم فعل ــى ممثــل المالــك المتــوفى ال ــذى

68ـ ()1

عينته المحكمة أن يتقـدم بطلـب الـى المسـجل لتسـجيله كمالـك بصـفته ممـثالً للمتـوفى ويجـب
()2

عليه أن يبرز للتسجيل صورة معتمدة من أمر المحكمة بتعيينه ممثالً.

يجــوز لممثــل أى مالــك أرض أو ص ـاحب إمتيــاز متــوف بــدالً عــن التقــدم بطلــب لتســجيل نفســه

مالك ـاً ،أن يتق ــدم بطل ــب لتس ــجيل الورث ــة أو المنتفع ــين بمقتض ــى أي ــة وص ــية للمت ــوفى كم ــالكين.
ويج ــب عل ــى الممث ــل أن يب ــرز أمـ ـ اًر معتم ــداً م ــن المحكم ــة بتض ــمين أس ــماء الورث ــة والحص ــص

المستحقين لها ،ومع مراعاة أحكام المادتين 31و 32يسجل أولئك الورثـة أو المنتفعـين كمـالكين

وفقاً لذلك األمر.

إثبات وراثة المسلم المتوفى.
69ـ

عنــد إب ـراز إعــالم بو ارثــة أى مســلم متــوف يملــك أى أرض أو إمتيــاز أو ـ إذا ســمحت بــذلك قواع ــد
صــادرة بموجـب أحكـام هـذا القـانون ـ عنـد إبـراز قائمـة تـم إعـدادها والتوقيـع عليهـا وفقـاً لتلـك القواعـد

تبين الورثة وحصة كل منهم ،ومع مراعاة أحكام المادتين 31و 32يسجل الورثة الواردة أسـما هم فـى

اإلعالم أو القائمة كمالكين وفقاً لإلعالم أو القائمة.

أثر اإلنتقال من طريق اإلرث.
70ـ

يمتلك ممثل وارثى األرض أو المنتفعين بمقتضى وصية المتوفى األرض (أو اإلمتياز) خاضعة ألية

حقوق أو مصـالح غير مسجلة كانت األرض محملة بها ويعتبر (أو يعتبرون) بالنسبة ألى تصرف
كما لو كانوا قد سجلوا كمالك أو مالكين لألرض (أو اإلمتياز) مع كل الحقوق المخولة بموجب أحكام
هذا القانون للمالك الذى يمتلك األرض (أو اإلمتياز) نظير مقابل ذى قيمة .ويكون إمتال هؤالء مع
مراعاة أى قيد على سلطتهم فى التصرف فى األرض (أو اإلمياز) مما قد

يرد فى األمر الصادر

بموجب أحكام البند ( )1من المادة  68أو فى اإلعالم بالوراثة أو القائمة التى أعدت بموجب أحكام
المادة  .69وال يؤثر أى إنتقال من ط ريق اإلرث فى األرض أو اإلمتياز الذى يتعلق به الى أن يتم
تسجيله.
أمر المحكمة.
71ـ

ترسل المحكمة التى تصدر حكماً أو تقوم بتنفيذ أو حجز تتأثر بـه أرض أو إمتيـاز صـورة معتمـدة

منه الى المسجل للتسجيل وال يؤثر الحكم أو التنفيذ أو الحجـز أو األمـر فـى األرض أو اإلمتيـاز الـذى

يتعلق بهما الى أن يتم تسجيله.

72ـ

اإلفالس.

عندما تبرز للمسـجل صــورة معتمـدة مـن أمـر محكمـة مختصـة بـاإلفالس تشـهر بمقتضـاه إفـالس

المالـك أو توجــه فيــه بـسدارة تركــة مالــك متــوفى وفقـاً لقــانون اإلفــالس ســنة  1929مرفقـة بهــا شــهادة مــن

المحكمــة التــى أصــدرت األمــر تعلــن فيهــا أن األرض أو اإلمتيــاز جــزء مــن مــال المفلــس أو المالــك
المتــوفى وقابــل للقســمة بــين دائنيــه فيجــب علــى المســجل أن يســجل أمــا محكمــة اإلفــالس أو الشــخص

الذى تم تعيينه أميناً لإلفالس كمالك بدالً عن المفلس أو المالك المتوفى.

إعتبار كـل من محكمة اإلفالس أو أمين اإلفالس مالك مسجل.

73ـ

تؤول ملكية األرض أو اإلمتياز لمحكمـة اإلفـالس أو أمـين اإلفـالس ويكـون أى منهمـا ،بحسـب الحـال،

خاضعاً فقط ألى قيد على سلطة

التص ـ ــرف ف ـ ــى األرض أو اإلمتي ـ ــاز يتض ـ ــمنه أى ق ـ ــانون إف ـ ــالس

معمــول بــه فــى الوقــت الح ــالى أو أى أمــر أص ــدرته محكمــة اإلفــالس وخاضــعاً أيض ـاً أليــة حقــوق أو

مصالح غير مسجلة أمتلك المفلس أو المالك المتوفى فى األرض أو اإلمتياز بمقتضاها ولكن لغـرض
أى تص ــرف مس ــجل تعتب ــر المحكم ــة أوأم ــين اإلف ــالس كم ــا ل ــو ك ــان منهم ــا ،بحس ــب الح ــال ،ق ــد س ــجل

كمالك لتلك األرض أو اإلمتياز وله كـل الحقـوق التـى يمنحهـا هـذا القـانون للمالـك الـذى إمتلـك األرض
أو اإلمتياز نظير مقابل ذى قيمة.

74ـ

األمناء.

إذا ك ــان مال ــك األرض أو صـ ــاحب اإلمتي ــاز أمينـ ـاً فيمتل ــك األرض أو اإلمتي ــاز وفقـ ـاً ألي ــة حق ــوق أو

مصــالح غي ــر مس ــجلة تخض ــع له ــا بمقتض ــى الوثيقــة المنش ــئة لإلئتم ــان ،ولك ــن ألغ ـراض أى تص ـرفات

مسـجلة يعتبـر مالكـاً مطلقـاً لتلـك األرض أو اإلمتيـاز ،وال يعتبـر أى شـخص يتصـرف فـى األرض أو
إمتياز مسجل بتلك الطريقة مخط اًر بذلك اإلئتمان.

75ـ

األمناء الباقون على قيد الحياة.

إذا ملــك األرض أو اإلمتيــاز أمينــان أو أكثــر فيجــوز لمــن يبقــى حي ـاً مــنهم أن يتصــرف فــى األرض أو

اإلمتياز ما لم تنص شروط ال وثيقة المنشئة لألمانة على قصـد مخـالف ،ولكـن إذا نـص صـراحة علـى

قصد مخالف فيجب علـى أولئـك األمنـاء عنـد التسـجيل أن يتقـدموا بطلـب للمسـجل ليـدون قيـداً بموجـب

أحكام المادة .79

القصر وناقصو األهلية.
76ـ

إذا كـان فـى إمكــان أى شـخص أن يتقــدم بـأى طلــب لـوال نقصــان أهليتـه بسـبب أنـه قاصـر أو إلخــتالل
عقله أو ألى نقص آخر فى أهليته وقام بأى فعـل أو كـان طرفـاً فـى أيـة إجـراءات تتخـذ بموجـب أحكـام
هــذا القــانون فيجــوز للوصــى علــى ذلــك الشــخص أو إذا كــان ال يوجــد وصــى فيجــوز لمــن تعينــه
المحكمة بصفة خاصة ليمثل ذلك الشخص أن يتقدم بأى طلب ويقوم بـأى فعـل ويصـبح طرفـاً فـى أيـة
إجراءات نيابة عن ذلك الشخص ويمثله بصورة عامة ألغراض هذا القانون.

77ـ

سلطة تسجيل التصرفات فى مصالح القصر..الخ.

يجــوز للمس ــجل قب ــل تس ــجيل أى تص ــرف أو ت ــدوين أى قي ــد ف ــى الس ــجل بموج ــب أحك ــام الم ــادة  76أن
يطلــب إبـراز أمــر المحكمــة الــذى يســمح بتســجيل أى تصــرف أو قيــد فــى الســجل سـواء أكــان ذلــك بــأى

شروط أو دون شروط حسبما تأمر به المحكمة.

التحوطات.
78ـ

()1

يجـ ــوز ألى ش ــخص يطـ ــالب بمص ــلحة ف ــى أرض أو إمتي ــاز بمقتض ــى وثيق ــة غي ــر مس ــجلة أو

بخـالف ذلــك بــأى وجــه آخــر ،أن يــود تحوطـاً لــدى المســجل يكــون مضــمونه منــع تســجيل أى

تصرف فى األرض أو

اإلمتياز أو أى قيد يؤثر فيهما منعاً باتاً أو السما به فقط بالكيفية

والى المدى الذى ينص عليه صراحة فى التحوط أو الى أن يتم إخطار المتحوط.

()2

ال يسـمح المسـجل بتسـجيل تحــوط فـى أيـة حالــة يعتبـر فيهـا أن أغـراض التحـوط يمكـن تحقيقهــا

بتســجيل وثيقــة بموجــب أحكــام هــذا القــانون غيــر أنــه يجــوز للمســجل بموافقــة المســجل العــام أن

يس ــمح بتس ــجيل تح ــوط لحماي ــة وثيق ــة إمتي ــاز غي ــر مس ــجلة مص ــحوبة بسي ــدا س ــندات الملكي ــة

وشــهادة التســجيل ـ إن وجــدت ـ لضــمان قــرض لبنــك أو فــى أى مــن الحــاالت األخــرى التــى قــد

تقــرر مــع م ارعــاة أنــه مــا دامــت وثيقــة اإلمتيــاز محميــة بتحــوط فقــط فــال يمكــن للمتحــوطين أن
()3

يتصرفوا فى األرض.

يك ــون التح ــوط ف ــى الش ــكل المق ــرر ويب ــين الحق ــوق الت ــى ي ــدعيها المتح ــوط ويج ــوز للمس ــجل أن
يطلب من المتحوط أن يؤيده بحلف اليمين.

()4

يســجل التحــوط بالنســبة لــألرض أو اإلمتيــاز المتعلــق بــه ويعطــى تســجيل التحــوط

للمتحوط ـ بعد تقديم طلب مكتوب الى المسجل ـ الحـق فـى تسـجيل الوثيقـة أو الحقـوق األخـرى
المطالب بها فى التحوط كما لو كان مستحقاً لها إذا كانـت الوثيقـة قـد تـم تسـجيلها أو كـان قيـد

الحق قد دون فى السجل إعتبا اًر من تاريخ تسجيل التحوط.

()5

طالم ــا بق ــى أى تح ــوط بالس ــجل ف ــال يج ــوز للمس ــجل أن يس ــجل أى س ــند أو ي ــدون أى قي ــد ف ــى

()6

يجوز أن يشطب التحوط من السجل أما بموافقة المتحوط أو بأمر المحكمة.

()7

السجل يتعلق باألرض أو اإلمتياز المتأثر بالتحوط إال بموافقة المتحوط أو بأمر المحكمة.

ـاء عل ـى طلــب أى شــخص ذى مصــلحة أن ينــذر
يجــوز للمســجل (ولــيس لمســاعد المســجل) بنـ ً
المتح ــوط ب ــأن تحوط ــه ل ــن يك ــون ل ــه أث ــر بع ــد مض ــى الم ــدة المبين ــة ف ــى اإلخط ــار وإذا فش ــل
المتحــوط ف ــى بــدء إج ـراءات أمــام المحكم ــة ليثبــت مطالبت ــه خــالل الم ــدة المبينــة ف ــى اإلخط ــار

()8

فيصبح التحوط ال أثر له ويشطب من السجل ما لم يصدر المسجل أم اًر بخالف ذلك.
إذا أود أى شــخص تحوط ـاً دون ســبب معقــول فيكــون ملزم ـاً بتعــويض أى شــخص حــدث ل ــه
ضرر من جراء ذلك.

القيود.

79ـ

()1

ـاء علـ ــى طلـ ــب أى شـ ــخص ذى مصـ ــلحة فـ ــى أرض أو
يجـ ــوز للمحكمـ ــة حسـ ــب تقـ ــديرها بنـ ـ ً
إمتيــاز ،ويجــوز للمســجل سـواء قــدم لــه مثــل ذلــك الطلــب أو لــم يقــدم وبعــد القيــام باإلستفســارات
التـى ينبغـى القيـام بهـا ـ إن وجـدت

ـ وبعـد القيـام باإلخطـارات التـى ينبغـى القيـام بهـا وسـما

األشخاأل الذين يرى من المناسب سماعهم ،إصدار أمـر يحظـر أو يقيـد بمقتضـاه أى تصـرف
فــى األرض أو اإلمتيــاز لمــدة معينــة أو حتــى حــدوث واقعــة تســمى فــى األمــر أو حتــى صــدور

()2

أمر آخر أو وفقاً ألية بنود أو شروط قد تعتبر مناسبة وتدوين إشعار بذلك فى السجل.

ي ــدون المس ــجل قي ــداً ف ــى أي ــة حال ــة يب ــدو ل ــه فيه ــا أن هنال ــك أى قي ــد عل ــى س ــلطة المال ــك ف ــى

التصرف فى األرض أو اإلمتياز.

شهادة األرض.
80ـ

81ـ

يجــوز للمســجل أن يــأمر بسص ــدار شــهادة أرض الــى المالــك فــى الشــكل المقــرر تتضــمن مســتخرجاً مــن
السجل الى المدى الذى ينطبق فيه على األرض التى صدرت بشأنها الشهادة.
شهادة اإلمتياز.

يج ــوز للمس ــجل أن ي ــأمر بسص ــدار ش ــهادة إمتي ــاز ال ــى ص ــاحب اإلمتي ــاز ف ــى الش ــكل المق ــرر وتتض ــمن
شهادة اإلمتياز تفاصيل أى إمتيازات سابقة ظاهرة فى السجل.

82ـ

إبراز الشهادة.

إذا لم تكن شـهادة األرض أو اإلمتياز مودعة فى مكتب تسجيل األ ارضـى فيجـب إبرازهـا للمسـجل
عنــد كــل قيــد فــى الســجل ألى تصــرف فــى األرض أو اإلمتيــاز الــذى تتعلــق بــه مــا لــم يســتغن المســجل

عن إبرازها ويجب أن يبين فى الشهادة إشعار بكل قيد.

الشهادات الضائعة أو التالفة.
83ـ

يج ــوز للمال ــك إذا ض ــاعت أو تلف ــت ش ــهادة أرض أو ش ــهادة إمتي ــاز أن يطل ــب م ــن المس ــجل إصـ ــدار

شـهادة جديـدة ،ويجــب عليـه أن يقــدم مـن البيانــات مـا يقنـع المســجل بضـيا أو تلــف الشـهادة القديمــة،
ويجوز للمسجل أن يطلب تقديم إقرار مشفو باليمين أو إعالن على اليمـين بـأن الشـهادة لـم تـود لـدى
أى شخص آخر كضـمان لقـرض أو ألى أغـراض أخـرى .ويجـوز للمسـجل إذا إقتنـع بالبيانـات المتعلقـة
بتلف أو ضيا الشهادة وبعد نشر اإلخطار الذى قد يراه مناسباً أن يصدر شهادة جديدة.
تصحيح المسجل للسجل.

84ـ

تكـون للمسـجل سـلطة تصـحيح السـجل فيمـا يتعلـق بـاألمور الشـكلية وفـى حالـة األخطـاء أو اإلعفــاءات
التـ ــى ال تـ ــؤثر تـ ــأثي اًر جوهري ـ ـاً فـ ــى مصـ ــلحة المـ ــالكين وفـ ــى أيـ ــة حالـ ــة بموافقـ ــة كـ ــل األشـ ــخاأل ذوى
المصلحة.
تصحيح السجل بأمر المحكمة.

85ـ

يجــوز للمحكمــة أن تــأمر بتصــحيح الســجل وذلــك بسلغــاء التســجيل أو بأيــة طريقــة أخــرى ت ارهــا المحكمــة

مناسبة فى أى من الحاالت مع مراعاة ما يأتى:
( أ)

إذا إقتنعـت المحكمـة بــأن تسـجيل شـخص كمالــك ألرض أو إمتيـاز بموجــب

أحكام الفصل الثانى قد تم الحصول عليه من طريق أى خطـأ أو إغفـال أو
من طريق أى قيد تم الحصول عليه من طريـق الغـش أو حـدث علـى سـبيل

الغلط،
(ب)

ف ــى أي ــة حال ــة أخ ــرى إذا رأت المحكم ــة ،بس ــبب أى خط ــأ أو اإلغف ــال ف ــى
السجل أو بسبب أى قيد تم الحصول عليه من طريـق الغـش أو الغلـط ،أنـه

من العدل تصحيح السجل،
(ج )

إذا طلــب أى شــخص يــدعى بأنــه إكتســب ملكيــة أرض بمــرور الــزمن ،مــن

المحكمة تصحيح السجل.

على أنه إذا كان ذلـك فـى مواجهـة مالـك إمتلـك األرض أو اإلمتيـاز بمقابـل
ذى قيمـة فــال يجـوز للمحكمــة أن تصـحح الســجل إال إذا كـان مالــك األرض

أو اإلمتيــاز ،حســب الحــال ،طرف ـاً أو شـريكاً فــى الغــش أو الغلــط أو تســبب
فى ذلك أو ساهم فيه بدرجة جوهرية بفعله أو إهماله أو تقصيره.
أثر الغش أو الغلط.

86ـ

إذا دون أى تسجيل أو أى قيد فى السجل أو تم الحصـول عليه من طريق الغش أو الغلط وكان ال
يمكن تصحيح الخطأ أو اإلغفال أو القيد فى السجل بموجب أحكام هذا القانون فيكون ألى شخص

تكبد خسارة نتيجة لذلك ،الحق فى المطالبة تعويض من الشخص المسئول عن الغش أو الغلط،

ولكن تسجيل أية وثيقة أو تدوين أى قيد فى السجل ال يكون فى أية وثيقة أو تدوين أى قيد فى
السجل ال يكون فى أية حالة ضماناً من الحكومة بأن التصرف كان ينبغى تسجيله أو أن القيد كان
صحيحاً وال تكون الحكومة أو المسجل العام أو المسجل أو أى موظف حكومة عرضة ألية قضية أو

د عوى أو إجراء بشأن أى فعل أو أمر تم القيام به أو أغفل بحسن نية عند مباشرة السلطات أو
إعتقاداً منه فى أنه يباشر السلطات التى يمنحها هذا القانون أو أية لوائح صادرة بمقتضاه.
التعويض فيمـا بين الحكومة والمالك فيما يتعلق بأخطاء المسح.
87ـ

ال تنشأ أى مطالبة بالت عويض فيمـا بـين الحكومـة والمالـك وال يجوزإقامـة أيـة دعـوى إذا أظهـر أى مسـح
لألرض زيادة أو نقصان فى مساحتها الموضحة فى السجل أو التى يوضحها أى مسح الحق.

التعويض فيمـا بين المالك والشخص الذى أخـذت منـه ملكية األرض فيمـا يتعلق بأخطاء المسح.
88ـ

فيما بين المالك وأى شخص تؤول إليـه األرض منـه أو مـن طريقـه ال تنشـأ أيـة مطالبـة بـالتعويض ،إذا
أظهــر أى مســح لــألرض أيــة زيــادة أو نقصــان فــى مســاحتها التــى يوضــحها المســح األصــلى أو مســح

الحق أو عن المساحة الموضحة فى أى سجل بعـد مضـى مـدة سـتة أشـهر مـن تـاريخ تسـجيل الوثيقـة
التى آلت األرض الى المالك بمقتضاها.

89ـ

سلطات المسجلين وواجباتهم.

يجوز للمسجل العام وكل مسجل مفوض مـن قبـل المسـجل العـام أن يمـارس السـلطات اآلتيـة باإلضـافة

الى أية سلطات أخرى يخوله إياها هذا القانون وهى أن:
( أ)

يطلب من المالك أو أى شخص أن يبرز أية وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو خ ريطة

تتعلق باألرض أو اإلمتياز المعنى ويكون المالك أو الشخص اآلخر ملزماً قانوناً

بسبرازها،
(ب)

يكلف المالك أو الشخص اآلخر بالحضور وإعطاء أية معلومات أو إيضاحات تتعلق
باألرض أو اإلمتياز أو أية وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو خريطة تتعلق باألرض

أو اإلمتياز المعنى ويكون المالك أو الشخص االخر ملزماً قانوناً بالحضور وإعطاء
(ج )

المعلومات واإليضا حسبما ذكر إعاله،

يرفض اإلستمرار فى أى تسجيل إذا لم تقدم له عند طلبه وثيقة أو شهادة أو مستند

آخر أو خريطة أو أية معلومات أو إيضا

بموجب أحكام هذا القانون،
(د )
(هـ)

أو إذا لم يؤد أى فعل مطلوب أدا ه

يعتبر أن أى طلب للتسجيل قد صرف النظر عنه إذا توقف السير فيه لمدة ثالثة
أشهر،

يحلف اليمين أو يأخذ إق ار اًر بدالً عن ذلك ،ويجوز له أن يطلب تأييد أية إجراءات أو
معلومات أو إيضاحات تؤثر على التسجيل على اليمين أو بوساطة إقرار مشفو

باليمين.
(و )

يصحح أى خطأ كتابى أو أى خطأ مشابه فى السجل أو أية وثيقة أو شهادة أو

(ز )

يسحب بعد تقديم ما يراه الزماً من البيانات من السجل من طريق الشطب أو بخالفه

خريطة،

أية إيجارة أو إمتياز أو إشعار يقتنع بأنه قد إنتهى أو توقف أثره أو تم الوفاء به

ويجوز له أيضاً أن يجرى أى تغيير شكلى فى السجل فيما يتعلق بأى تغيير فى اسم
( )
(ط )

أو وصف أو عنوان أى مالك أو شخص آخر حسبما يراه مناسباً،
أن يقوم بوضع عالمة أو ختم على أية وثيقة أو شهادة أو خريطة أبرزت إليه بمذكرة
توضح تسجيلها أو إبرازها،

يستغنى عن إبراز أية وثيقة أو شهادة أو خريطة إذا رأى سبباً معقوالً يدعوه لذلك،

(ى )

يأمر بسجراء مسح خاأل ألية أرض ألى غرض يتعلق بهذا القانون ويجوز له أن

( )

يجرى أى تغيير الزم فى أية خريطة إذا كانت التغييرات التى حدثت فى الحدود

يجرى التغيير الالزم فى الخريطة لتنفيذ ما أمر به،

الطبيعية ألية أرض نتيجة لفيضان النهر أو لتغيير مجراه أو ألى سبب آخر يقتضى

ذلك،
(ل )

يمد الوقت المقرر ألداء أى فعل ينبغى أدا ه بموجب أحكام هذا القانون،

(م )

يرفض تسجيل أية وثيقة يتضح أنها غير صالحة للتسجيل أو ال تكون فى الشكل

المقرر أو تكون غير سليمة فى الشكل أو المضمون أو ليست وفقاً للقانون أو ال تدل
داللة كافية على المصلحة فى األرض التى قصد أن تؤثر فيها أو كانت معب اًر عنها
تتعارض مع األسس التى يحفت السجل بمقتضاها.

90ـ

()1

الحـدود.

تعتبر الحدود المبينة فى الخريطة أنها توضح حدوداً عامة ،مـا لـم يعلـن عنهـا وتوضـح كحـدود
ثابتـة ،وفــى حالـة الحــدود العامـة يعتبــر خــط الحـدود الصــحيح غيـر معــين (مـثالً :إذا كــان يمتــد

علـى طــول منتصــف حـائط أو ســياج أو علـى طــول جانبـه الــداخلى أو الخــارجى أو عمــا إذا
كانت األرض المسجلة تمتد الى داخل طريق أو نهر أو خور).

()2

إذا ك ــان م ــن المناس ــب توض ــيح الموق ــع الص ــحيح لح ــدود األرض تك ــون للمس ــجل الس ــلطة ف ــى

إجـراء ذلــك بعــد إعطــاء إخطـار للمــال المجــاورين بالكيفيــة التـى ي ارهــا مناســبة وبعــد أن يفصــل

فـى أيـة إعت ارضــات يبـديها أولئـك المــال المجـاورون وتعتبــر الحـدود التـى توضــح بتلـك الكيفيــة

إنها حددت تلك الحدود بدقة.
()3

فى أية أرض غير أرض المدينة والقرية ما لم توضح على الخريطة وتعلـم علـى األرض موقـع
ومســاحة أيــة قطعــة بعينهــا تــم قياســها بالحبــل أو بــالعود أو أى مقيــاس عرفــى آخــر ،فــال يعتبــر

أن التسجيل والخريطة يوضحان أكثر من المساحة والموقع التقريبيين لـذلك الحبـل أو العـود أو

أى مقياس آخر جرى به العرف.

الفحص.
91ـ

أى قيــد فــى الس ــجل أو أى وثيقــة ف ــى عهــدة المس ــجل ومشــار إليه ــا فــى الس ــجل يجــوز أن يفحص ــه

صاحب العقد أو مالك اإلمتياز أو أى شخص آخر يفوضه المسجل ولكن ال يجـوز أن يفحصـه غيـر

هؤالء.

92ـ

البحوث الرسمية.

يجــوز ألى شــخص لــه الحــق فــى فحــص الســجل أن يطلــب مــن المســجل إجـراء بحــث رســمى عــن أيــة

أرض ألخــذ معلومــات عــن القيــد المــدون فــى الســجل فيمــا يتعلــق بأيــة أرض أو إمتيــاز فــى تــاريخ ذلــك
الطلب أو قبله ويجب على المسجل عند إستالمه مثل ذلـك الطلـب أن يجـرى البحـث ويصـدر شـهادة

بنتيجة الفحص.

93ـ

البينة الرسمية.

تقبل فى ك ل المحاكم شهادة البحث الرسمية وكـل وثيقـة تصـدر بصـفة رسـمية مـن المسـجل كبينـة علـى
البيانات التى تتضمنها.
اإلعالنات.

إذا كـان مطلوبـاً تنفيـذ إعـالن بموجــب أحكـام هـذا القـانون وإقتنـع المســجل بـأن الشـخص المطلـوب تنفيــذ

94ـ

اإلعالن فى مواجهته ال يمكن العثور عليه أو أنه يتهرب لتفادى إعالنه أو ال يمكن تنفيذ اإلعالن فى

مواجهته ألى سبب آخر فيجوز إعالنه حسب توجيه المسجل بأى من الطرق اآلتية:
( أ)

بسعالن وكيله المسئول عن األرض،

(ب)

بسعالن أى فرد بالغ من عائلته مقيم معه،

(ج )

بسعالن أى إدارى شعبى للمدينة أو القرية التى يقيم فيها الشخص،

(د )

بسلص ــاق اإلع ــالن ف ــى مكت ــب تس ــجيل األ ارض ــى أو المجل ــس المحل ــى المخ ــتص ،وإذا
أمك ــن ذل ــك ،عل ــى ب ــاب المن ــزل ال ــذى يق ــيم في ــه آخ ــر مـ ـرة إذا ك ــان معروفـ ـاً ،أو عل ــى
األرض،

(هـ)

بأية طريقة أخرى يراها المسجل مناسبة.
الرسوم28.

95ـ

تدفــع فيمــا يتعلــق بشــهادات التســجيل والفحــص والبحــث الرسـمى والمســاحة والخـرائط ونمــاذج

()1

الوثـائق وإعــدادها وفيمــا يتعلــق بكــل األمــور األخـرى المتعلقــة بالتســجيل ،الرســوم التــى تقــرر مــن

وقت آلخر وال يجوز تسجيل أى تصرف أو أية صفقة أخرى أو تدوين أى قيد فـى السـجل مـا
()2

لم تدفع كل الرسوم المتعلقة به إال بأمر من المسجل العام.

فــى حالــة الطلبــات المقدمــة مــن الســفارات إلعفائهــا مــن رســوم تســجيل عقــار بسســمها والموصــى

ـاء علــى
عليهــا مــن و ازرة الخارجيــة علــى أســاس مبــدأ المعاملــة بالمثــل يجــوز ل ـرئيس القضــاء وبنـ ً
توصية من المسجل العام إعفاء جميع أو جزء من رسوم التسجيل المقررة.
سلطة إصدار اللوائح والقواعد.

تكون لـرئيس القضـاء سـلطة إصـدار اللـوائح والقواعـد الالزمـة لتنفيـذ أحكــام هـذا القـانون ،وإلدارة مكــاتب

96ـ

تســجيل األ ارض ــى ولتحديــد الرســوم الواجــب دفعهــا بموجــب أحكــام هــذا القــانون ،ويجــب أن تنشــر كــل

اللوائح والقواعد الصادرة بتلك الكيفية فى الجريدة الرسمية وتكون لها عند نشرها ذات القوة واألثـر كمـا

لو كانت قد تضمنتها أحكام هذا القانون.

29

97ـ ()1

اإلستئنافات خالف اإلستئنافات المقدمة بموجب أحكـام الفصل الثانى.

فى كل األمور الشكلية المجردة يكون قرار المسجل العام أو قرار المسجل نهائياً.

( )2أى أمـر أو مسـألة تثـار أمـام المسـجل بشـأن تسـجيل أرض أو إمتيـاز أو بشـأن أى أمـر آخـر دون فــى
السجل أو حذف منه أو متعلق بالتسجيل بموجب أحكام الفصل الثانى بصورة أخرى يجـوز أن يحـال

بناء على طلب أى شخص ذى مصلحة.
الى المسجل العام ليفصل فيه ً
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ال يجــوز إســتئناف ق ـرار المســجل العــام الــذى صــدر فــى أى مــن األمــور أو المســائل التــى تثــار أمامــه

()3

بناء على إحالة من المسجل إال بموافقة المسجل العام أو رئيس الجهاز القضائى المختص.
ً
كــل طلــب لــإلذن بسســتئناف قـرار المســجل العــام يقــدم بعريضــة مكتوبــة خــالل شــهر مــن تــاريخ صــدور
30

()4

القـ ـرار ويج ــوز تقديم ــه ال ــى المس ــجل الع ــام أو ال ــى رئ ــيس الجه ــاز القض ــائى المخ ــتص وتك ــون لـ ـرئيس

الجهـاز القضــائى المخـتص ســلطة مـنح اإلذن باإلســتئناف أو رفــض منحـه ويجــوز مـد فتـرة اإلســتئناف

بعد إنقضائها إذا قدمت أسباب كافية لذلك.

31

إذا منح رئيس الجهاز القضائى المختص إذناً باإل ستئناف ،يجوز له أن يسـمع اإلسـتئناف المقـدم ضـد

()5

ق ـ ـرار المس ـ ــجل الع ـ ــام بنفس ـ ــه ويك ـ ــون ق ـ ـ ارره نهائي ـ ـاً أو أن يحي ـ ــل اإلس ـ ــئناف ال ـ ــى محكم ـ ــة اإلس ـ ــتئناف

لسماعه.

32

إذا م ـ ــنح اإلذن باإلس ـ ــتئناف فيج ـ ــب أن تحص ـ ــل عل ـ ــى طل ـ ــب اإلذن باإلس ـ ــتئناف أو عن ـ ــد م ـ ــنح اإلذن

()6

باإلستئناف الرسوم المقررة وفق أحكام قانون اإلجراءات المدنية لسنة .1983

()7

33

كـل طلــب إلســتئناف قـرار ضــابط التقــديرات أو رئــيس التســجيالت يقــدم بعريضــة مكتوبــة الــى المســجل

العام خالل شهر من تـاريخ صـدور القـرار ويجـوز مـد فتـرة اإلسـتئناف بعـد إنقضـائها إذا قـدمت أسـباب
كافية ومقتنعة.

34

الفصل الرابع

تعيين أمناء قانونيين على القطع المسجلة
98ـ

ألغيت.

99ـ ()1

تعيين األمناء القانونيين.

متى تعذر القيـام بـأى تعميـر لقطعـة أرض مسـجلة أو التصـرف فيهـا أو تعـذر القيـام بـذلك دون
تأخير ونفقات غير معقولة بسـبب أن عـدد المـالكين المسـجلين لتلـك القطعـة يزيـد علـى خمسـة أو

كان واحد منهم أو أكثر

متوفياً أو غائباً أو قاص اًر ال يمثله وصـى معـين بطريقـة قانونيـة أو

ك ــان يع ــانى م ــن أى نق ــص آخ ــر ف ــى أهليت ــه القانوني ــة فيج ــوز للـ ـوالى أو أى مال ــك مس ــجل لتل ــك

القطعة أن يطلب تعيين أمناء قانونيين عليها.
()2

يقدم طلب الوالى كتابة الى وزير العدل.

()3

يقدم طلب المالك المسجل كتابة الى المحكمة التى تقع القطعة المذكورة فى دائرة إختصاصها.

35
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()4

()5

إذا اقتنـع وزيـر العـدل أو المحكمـة ،حسـبما يكـون الحــال ،بـأن تعيـين أمنـاء قـانونيين علـى القطعــة

المـذكورة مناســب ،تعـين المحكمــة مــا ال يقـل عــن ثالثـة وال يجــاوز خمســة أشـخاأل ليكونـوا أمنــاء

قانونيين على القطعة المذكورة.

ال يكون الشخص أهالً لتعيينه أميناً على الوجه المتقدم إال إذا كان:
( أ)

(ب)

()6

36

عمره يجاوز  25سنة ،و

مقيماً فى المنطقة التى تقع فيها القطعة ،و

(ج )

ال يعانى من أى نقص فى أهليته القانونية ،و

(د )

قد وافق كتابة على القيام بذلك.

يجــوز لمــن يطلــب تعيــين أمنــاء قــانونيين أن يتقــدم للمحكمــة بأســماء األشــخاأل المــؤهلين للتعيــين
والراغبين فى العمل كأمناء وتأخذ المحكمـة ذلـك فـى إعتبارهـا عنـد تعيـين أمنـاء قـانونيين ورغبـات

من كان مقيماً فى المنطقة التى توجد فيها القطعة من المال المسجلين للقطعة.

()7

تســجل أســماء األمنــاء القــانونيين المعينــين بموجــب أحكــام هــذه المــادة فــى ســجل القطعــة المــذكورة

()8

يجوز للمحكمة إذا توفى أى أمين قانونى أو فقـد أهليتـه بموجـب أحكـام البنـد ( )5يجـب عليهـا إذا

مرفقاً بها إقرار بأنهم األمناء القانونيون على تلك القطعة.

نقــص عــدد األمنــاء القــانونيين عــن ثالثــة بســبب الموفــاة أو فقــدان األهليــة أن تعــين أمين ـاً قانوني ـاً
جدي ــداً أو أمن ــاء ق ــانونيين ج ــدد ب ــدالً عن ــه ويك ــون ك ــل تعي ــين عل ــى الوج ــه المتق ــدم وفقـ ـاً لألحك ــام
السابقة من هذه المادة.

أثر تسجيل األمناء القانونيين.

100ـ ()1

ـداء مــن تـاريخ تســجيلهم وبعـد ذلـك الحــق المطلـق فــى
يكـون لألمنـاء القــانونيين ،دون غيـرهم إبت ً
التصرف فى القطعة المذكورة أو أى جزء منها ،ولذلك الغرض تؤول إليهم بالتضامن واإلنفـراد

كل السلطات المتعلقة بها والتى كانت قبل تعيينهم لـدى مالكهـا المنتفعـين ،علـى أنـه ال يكـون

لألمن ــاء الق ــانونيين الح ــق ف ــى بي ــع أو ره ــن القطع ــة أو أى ج ــزء منه ــا إال بموافق ــة المحكم ــة أو

تجزئــة القطعــة إال بموافقــة ال ـوالى ويمــارس األمنــاء القــانونيون الســلطات التــى آلــت إلــيهم علــى
()2

الوجه المتقدم نيابة عن مالكى القطعة المنتفعين ولمصلحة أولئك المال مجتمعين.

أى تص ــرف أو محاول ــة للتص ــرف بع ــد ذل ــك ف ــى القطع ــة أو ف ــى أى ج ــزء منه ــا يق ــوم ب ــه المال ــك

المنتفـع يكــون لـه أثـره كتصـرف فــى منفعتــه فيهـا وال يعطــى للشـخص الــذى تـم التصــرف لصــالحه
أى حـق فــى التصــرف فــى تلــك القطعـة أو فــى أى جــزء منهــا يكــون لـه أثـره كتصــرف فــى منفعتــه
فيها وال يعطى للشخص الذى تم التصرف لصالحه أى حق فى التصرف.

()3

يعلن األمناء القانونيين كتابة أى تصرف مما تقدم فـى منفعـة تلـك القطعـة أو فـى أى جـزء منهـا،
ولكــن ال يجــوز تســجيل ذلــك التصــرف مــا لــم يقــدم الشــخص المنقولــة إليــه تلــك المنفعــة للتســجيل

وثيقة نقل منفعة محررة بطريقة صحيحة وموقعاً عليها من األمناء القانونيين.

 36ا الق رقن رفسه.

101ـ

إستبقاء.

إستثناء مما نص عليه فى المادة  100ال يغير أى من األحكـام التى يتضمنها هذا الفصل أو
ً
يــؤثر فــى حقــوق ومصــالح اإلنتفــا التــى يمتلكهــا المــالكون المنتفعــون أليــة قطعــة أرض ،عــين

عليهـا أمنـاء قـانونيون بموجـب أحكـام هـذا القـانون أو علـى أيـة حقـوق متعلقـة بالتصـرف فـى

حقوق اإلنت فا والمصالح أو تخول تسجيل تلك التصرفات أو المعامالت فى السجل.
102ـ

37

ألغيت.
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