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 اسم القانون. 

 ".1925يسمى هذا القانون " قانون تسوية األراضى وتسجيلها لسنة  ـ1 
 

 إلغاء وإستثناء
 1( )ألغت تشريعات سابقة (. 2( و)1) ـ2 

( إذا كــان قــد أجــرى مســح عنــد العمــل بهــذا القــانون وكانــت 1علــى الــرغم مــن أحكــام البنــد ) (3)
لمسـجل العـام ـ المشـار األحكام الخاصـة بالتسـوية والتسـجيل المضـمنة فيمـا بعـد حسـب رأى ا

إليه فيما بعد ـ قد نفذت فعليًا أو جوهريًا فيما يختص بأى أرض واتضـح أن تلـك األرض قـد 
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ــاة أى  ــذا القـــانون فيجـــوز للمســـجل العـــام مـــع مراعـ ســـجلت بموجـــب أحكـــام أى قـــانون ألغـــاه هـ
شــروط أو تحقيــق آخــر قــد يــراه مالئمــًا أن يوجــه باعتبــار تســجيل تلــك األراضــى الــذى ســبق 
إجــرا ه تســـجياًل لملكيتهــا أو بسعـــداد تســجيل ملكيـــة تلـــك األراضــى مـــن التســجيل الـــذى ســـبق 

 إجرا ه ويعتبر أن ذلك التسجيل للملكية قد أجرى وفقًا ألحكام هذا القانون.
 

 تفسير.
 2فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: ـ3 

ــانى  " أرض " ــد الناشــــــئة عــــــن األرض والمبــــ تشــــــمل الفوائــــ
الثابتـة علـى األرض بصـورة دائمـة كمـا  شـياءواأل

ــة  ــًا أيـ ــائعة فـــى األرض وأيضـ ــة الشـ تشـــمل الحصـ
ــلحة فــــى األرض تتطلـــــب تســــجياًل بموجـــــب  مصــ
أحكام هـذا القـانون أو تكـون قابلـة لـذلك التسـجيل 
خـالف اإلمتيـاز ولكــن ال تشـمل حــق زراعـة جــزء 
ــًا أو قـــاباًل للتعيـــين علـــى  مـــن األرض يكـــون معينـ

 موقعه قد يتغيرمن سنة الى أخرى،الرغم من أن  
 يشمل أى رهن أو أى امتياز آخر ينشأ على " إمتياز "

األرض لغرض ضمان دفع نقود أو ما يقـيم  
بــــالنقود ويشــــمل اإلمتيـــــاز الــــذى ينشــــأ علـــــى 

 إمتياز،
فيمـــا يتعلـــق بـــاألرض أو اإلمتيـــاز يقصـــد بـــه  " انتقال "

انتقال األرض أو اإلمتياز من شخص آلخـر 
 أو على وجه آخر بحكم القانون، بالوراثة

تشـــمل اإليجــــارة مــــن البـــاطن واالتفــــاق علــــى  " ايجارة "
ــن  ــارة مـــــ ــاق علـــــــى االيجـــــ االيجـــــــارة أو االتفـــــ

 الباطن،
يقصــد بــه أى تصــرف مــن أى نــو  تتــأثر بــه  " تصرف "

ــوق األشـــخاأل فـــى األرض أو عليهـــا أو  حقـ
ينشأ أو يتأثر امتياز بمقتضاه، ويكون للفعـل 

 مماثل،"يتصرف " معنى 
يقصد به رئيس الجهـاز القضـائى المنشـأ فـى  "رئيس الجهـاز القضائى المختص"

 أى من الواليات حسبما يكون الحال،
ــة األرض المنشــــــــأ  " سجل " ــجل ملكيـــــ ــه ســـــ ــد بـــــ يقصـــــ

 بموجب أحكام هذا القانون،
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يقصد به الشـخص أو الهيئـة مـن األشـخاأل  " مالك "
ــام هــــــــذا القــــــــانون  ــجلين بموجــــــــب أحكـــــ المســـــ

 لألرض، كمالكين

يقصد به الشـخص أو الهيئـة مـن األشـخاأل  " مالك االمتياز "
ــام هــــــــذا القــــــــانون  ــجلين بموجــــــــب أحكـــــ المســـــ

 كمالكين المتياز،
يقصد بها المحكمة العامـة ومحكمـة القاضـى  " المحكمة "

 الجزئى من الدرجة األولى أو الثانية،
يشــــمل مســــاعد المســــجل العــــام وأى شــــخص  " مسجل عام "

ــًا صــــــــحيحًا لينــــــــوب عــــــــن مفــــــــوض  تفويضــــــ
 المسجل العام،

يشــمل مســاعد المســجل وأى شــخص مفــوض  " مسجل "
 تفويضًا صحيحًا لينوب عن المسجل،

يشمل الشخص الحـائز لـألرض حتـى ولـو لـم  " مطالب "
 يتقدم بمطالبة رسمية،

ــاباًل إســـميًا  " مقابل ذو قيمة " يشـــمل الـــزواج ولكـــن ال يشـــمل مقـ
 من المال،

د بــه مقــرر بموجــب أحكــام هــذا القــانون يقصــ " مقرر "
أو بمقتضـى أيــة قواعــد تصـدر وفقــًا ألحكامــه 
أو بمقتضــى أى أمـــر يصــدره المســـجل العـــام 
وفقــًا لألســـس التـــى يحفـــت الســـجل بمقتضـــاها 
فـــى الحـــاالت التـــى لـــم يـــنص عليهـــا فـــى أيـــة 

 قاعدة،
يقصـــــد بـــــه انتقـــــال األرض أو االمتيـــــاز مـــــن  " نقل األرض أو االمتياز "

ــرفين أو بــــــــأمر شـــــــخص آل ــر بفعــــــــل الطـــــ خـــــ
 المحكمة،

يقصــــــد بـــــــه والـــــــى الواليــــــة المعنـــــــى أو مـــــــن  " الوالى "
 يفوضه،

تشمل أى سند أو حكم أو أمـر أو أى مسـتند  " وثيقة "
آخــــر يتطلــــب تســــجياًل بموجــــب أحكــــام هــــذا 

 القانون أو يكون قاباًل لذلك التسجيل.
 

 الفصل الثانى 

 التسوية والتسجيل األول



 نشر االعالن. 
متـى اتضـح لـوزير العـدل أنـه مـن المناســب إجــراء تسـوية لملكيـة أى أرض وتسـجيلها فعليــه أن  ـ4 

ينشـر إعالنـًا فـى الجريـدة الرسـمية يبـين أنـه فــى النيـة إجـراء تسـوية وتسـجيل لألراضـى فـى تلــك 
    3االعالن. وفقًا لما يوضح فى   المنطقة وتسمى فيما بعد " منطقة التسوية " 

  
 

 :تعـيين الموظفـين العاملين فى التسوية وسلطاتهم العامة
يعين الشخص الذى يفوضه رئيس الجهازالقضائى المختص فى هذا الصدد )ويسمى فيما بعد  ( 1ـ)5

أو بعده شخصًا يسميه أو  4"الشخص المفوض"( فى تاريخ نشـر اإلعالن المذكور فى المادة 
ويعين   للتسوية  ضابطًا  ما  منصبًا  يشغل  والمساحة   شخصًا  التحديد  ضباط  الطريقة  بذات 

لل الالزمين  التحديد  والتسجيل  لضباط  ويكون  التسوية  منطقة  وتسجيل  وتسوية  بتحديد  قيام 
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  
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ة والتسجيل الذين عينوا على الوجه سالف الذكر مختصين قانونًا بتحليف  يكون ضباط التسوي    (2)

اليمين فى أى تحقيق يجرونه ألغراض هذا الفصل وباصدار أوامر التكليف أو االعالنات أو  
التسوية   الجراء  الزمًا  يكون  مما  المستندات  ابراز  أو  األشخاأل  حضور  بطلب  األوامر 

وامر أو االعالنات بقدر المستطا  بالطريقة التى يخولها  والتسجيل سالفى الذكر وتنفذ تلك األ
لسنة   المدنية  اإلجراءات  على   1983قانون  بالحضور  التكليف  أوامر  بتنفيذ  يتعلق  فيما 

 5المدعى عليهم.
القانون      (3) هذا  يمنحها  التى  السلطات  بعض  أو  بنفسه كل  يباشر  أن  التسوية  لضابط  يجوز 

 التسجيل.  لضابط التحيد أو المساحة أو
 

 االعالن الذى ينشره ضابط التسوية: 
يأمر ضابط التسوية بعد تعيينه بنشـر اعالن بالتسوية والتسجيل المزمع إجرا هما فى مكتب  (1ـ  )6

المحلية المختصة فى المحافظة التى تقع فيها منطقة التسوية وفى مكتـب تسـجيل األراضـى 
مالئمة داخـل منطقـة التسـوية وبجوارهـا ولـه  ن وجد ـ وفى أماك  فى المحافظة المذكورة ـ إن 

أيضــًا إذا رأى ذلــك مناســبًا أن يــأمر بنشــر إعــالن فــى الجريــدة الرســمية أو فــى أيــة صــحيفة 
  6أخرى.

 يجب عليه فى ذلك اإلعالن أن: (2)
 

 .1974لسر   40ا ق رقن رقم 3 

 .1985لسر   18، ق رقن رقم 1983لسر   75ا ق رقن رقم 4 

 .1974لسر   40ا ق رقن رقم 5 

 .1974لسر   40ا ق رقن رقم 6 



 يحدد فى أقرب فرصة ممكنة موقع منطقة التسوية وحدودها، ) أ(
التســـوية ستســـوى وتســـجل  يعلــن أن األرض الواقعـــة داخـــل منطقــة )ب(

 وفقًا ألحكام هذا الفصل،
يحــدد المــدة المطلــوب خاللهــا مــن أى شــخص يطالــب بــأى أرض  )ج (

داخـــــل منطقـــــة التســـــوية أو أى حـــــق أو امتيـــــاز عليهـــــا أن يتقـــــدم 
 بمطالبته،

يأمر كل المطالبين بأرض داخل منطقة التسوية بأن يبينـوا حـدود  )د (
فيــــة وقبــــل التــــاريخ اللــــذين يــــرى األرض المتــــأثرة بمطــــالبتهم بالكي
 ضابط التسوية أنهما مالئمان.

 
 الحضور: 

يجــب علــى جميــع مــالكى  األراضـــى  والمطــالبين  بهــا  واألشخـــاأل المطــالبين بامتيــاز عليهــا  ـ7
وأى شـخص آخـر قـد يرغـب ضـابط التسـوية فـ  حضـوره أن يحضـروا إلـى األرض بأنفســهم أو 

الوقـت الـذأ أعلـنهم بـه ضـابط التسـوية   الوجـه المطلـوب وفـى  عن طريق وكيل مفوض على 
ــق حســـبما ي ــهادات أو فـــ  أى وقـــت الحـ ــه كـــل الســـندات والشـ ــب علـــيهم أن يبـــرزوا لـ طلبـــه ويجـ

 والمستندات الت  تتعلق باألرض أو ملكيتها.

 
 أثر الغياب: 

إذا تخلف أى مطالـب بأرض داخـل منطقة التسـوية  أو بامتياز عليهـا عـن الحضـور بنفسـه أو  (1) ـ8
ف بالحضور أو اإلعالن من طريق وكيله المفوض تفويضًا صحيحًا، وفقًا لما قد يتطلبه التكلي

بموجـب أحكـام هـذا الفصـل، فيجـوز، حسـب الحـال، أن يســتمر  الصـادر   أو األمـر المشـرو 
 التحديد أو المسح أو التسجيل أو التسوية فى غيابه.

إذا ظهــــر واحــــد أو أكثــــر مــــن عــــدة وارثــــين لمالــــك أو مطالــــب متــــوفى أو واحــــد أو أكثــــر مــــن  (2)
عــن مجموعــة أو مجموعـــات أخــرى فيعتبــر ظهـــوره أو مجموعــة وارثــين لهــم مصـــلحة منفصــلة 

ظهــورهم ظهــورًا لكــل الورثـــة أو كــل المجموعــات، حســـب الحــال، مــا لـــم يوجــه ضــابط التســـوية 
 بخالف ذلك.

 

 واجبات ضابط التحديد: 
تكـــون واجبـــات ضــــابط  مـــع مراعـــاة أى توجيهـــات عامـــة أو خاصـــة يصـــدرها ضـــابط التســـوية ـ9

 التحديد هى أن:
ن حـدود كـل قطعـة أرض منفـردة ومملوكـة ملكيـة خاصـة وحـدود يتأكـد مـن أ ) أ(

الطـــرق العامـــة وحقـــوق المـــرور والشـــرب وحـــرم كـــل اآلبـــار والمقـــابر والقـــرى 
الموجـــودة داخـــل منطقـــة التســـوية قـــد حـــددت علـــى الوجـــه األمثـــل وفقـــًا أليـــة 

 توجيهات عامة يصدرها،



لمأهولـــة قـــد يتاكـــد مـــن أن كـــل األراضـــى البـــور والغابـــات واألراضـــى غيـــر ا )ب(
 حددت على الوجه األمثل نيابة عن الحكومة،

يعد أو يأمر باعداد رسـم تخطيطـى لألراضـى التـى تـم تحديـدها علـى النحـو  )ج (
ــابق وأن يتأكـــد مـــن أن كـــل قطعـــة أرض منفـــردة قـــد ميـــزت فـــى الرســـم  السـ

 التخطيطى برقم أو حرف أو خالف ذلك وفقًا لما يوجه به،
ائمة توضح فيمـا يتعلـق بكـل قطعـة أرض اسـم مالكهـا يعد أو يأمر باعداد ق )د (

المشــهور ـ إن وجــد ـ أو مالكهــا المشــهورين ـ إن وجــدوا ـ واســم أى مطــالبين 
  بها أو بأى امتياز عليها،

يقيــد فــى القائمــة المــذكورة فيمــا تقــدم الحكومــة كمالــك لكــل األراضــى البــور  )هـ(
اء كــــل المطــــالبين والغابـــات واألراضــــى غيــــر المأهولـــة ويوضــــح فيهــــا أســـم

 بحقوق على تلك األراضى باالضافة الى تفاصيل مطالباتهم.
 

 سلطات ضابط التحديد الخاصة: 
ــًا مـــن   9يجـــوز لضـــابط التحديـــد عنـــد أداء واجباتـــه المبينـــة فـــى المـــادة   ـ10 أن يمـــارس كـــاًل أو أيـ

 السلطات اآلتية:
خـط مــنحن  يجـوز لـه إذا كانـت الحــدود بـين قطـع أرض منفصـلة عبــارة عـن ) أ(

أو غير منتظم أن يضع حدًا مستقيمًا بداًل عن الحد األصلى ويقوم بتسـوية 
 حقوق مالكى األرض المالصقة لذلك الحد بتبادل أرض متساوية القيمة،

يجـــوز لـــه أن يضـــع أى أرض متاخمـــة لطريـــق عـــام أو لحـــق مـــرور فـــى خـــط       ()ب
 مستقيم وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة،

يجوز له أن يحـدد حـق مـرور عنـد الضـرورة لطريـق عـام أو ألرض بـور أو  )ج (
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  )د (

أو وضــع أراض فــى خــط مســتقيم أو حــق مــرور أجــراه بموجــب أحكــام هــذه 
لمادة فيجب عليه أن يبلغ األمر لضابط التسوية الذى يجوز له أن يصـدر ا

 .17أمرًا بالتعويض وفقًا لما نص عليه فى المادة 
 

 واجبات ضابط المساحة: 
مع مراعاة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسـوية يقـوم ضـابط المسـاحة بسـمح  ـ11

لهــا خـرائط علــى أسـاس الرســم التخطيطـى الــذى  األراضـى الموجـودة فــى منطقـة  التســـوية ويعـد
 يعده ضابط التحديد.

 
 واجبات ضابط التسجيل: 



مع مراعاة أية توجيهات عامة أو خاصة يصدرها ضابط التسوية يكلف ضـابط التسـجيل كـل  (1ـ)12
)د( 9األشـخاأل  الـذين ظهــرت أسـما هم فـى القائمــة التـى يعـدها ضــابط التحديـد وفقـًا للمــادة 

مناسـبين وبعـد إجـراء التحـرى الـذى يــراه  والمكـان اللـذين يراهمــا  مـه فـى الزمـانبالحضـور أما
الزمــًا يشـــر  ضــابط التســـجيل فــى إعـــداد ســجل أول يســـمى فيمــا بعـــد " ســجل التســـوية " لكـــل 

 فيما تقدم. قطعة أرض بمنطقة التسوية حددت ومسحت وفقًا لما نص عليه
بتصـــحيح ســـجل التســـوية وفقـــًا ألى أمـــر صـــادر مـــن يقـــوم ضـــابط التســـجيل بـــأى تســـجيل أو  (2)

 ضابط التسوية بمقتضى السلطات التى يتضمنها هذا القانون.
 

 أسس التسجيل. 
 عند اعداد سجل التسوية: ـ13

يجب على ضابط التسجيل، متى اقتنع بأن أى شخص له الحق فى ملكية  ) أ( 
ن تسجيل  األرض، أن يقر بملكيته ويسجل األرض باسمه، على أنه إذا كا

، فيجب على ضابط التسجيل  31أية ملكية سيخل بأى من أحكام المادة  
أن يحيل الموضو  الى ضابط التسوية الذى يجوز له أن يصدر أمرًا وفقًا  

 )ج(،17لما نص عليه فى المادة 
إذا اقتنــع ضــابط التســجيل فيمــا يتعلــق بأيــة أرض بأنهــا خاليــة مــن أيــة حقــوق       ()ب

خاصة أو بأن الحقوق الموجودة فيها أو عليها ال ترقى الى الملكية الكاملـة 
 فيجب عليه أن يسجل األرض باسم الحكومة،  

إذا اقتنــع ضــابط التســجيل بــأن أى شــخص مســتحق ألى حــق مــن الحقــوق  )ج (
فـى أو علــى أرض تملكهــا الحكومـة أو أى شــخص آخــر المـذكورة فيمــا بعــد 

ــى أرض  ــى أو علـ ــك الحقـــوق فـ ــق مـــن تلـ ــة مســـتحقة ألى حـ أو بـــأن الحكومـ
 يملكها أى شخص، والحقوق هى:

 حق الزراعة التى يرويها الفيضان الطبيعى للنهر أو األمطار، )أوال(
 حق المرعى، )ثانيا(
 الحق فى منتجات الغابة، )ثالثا(
 شغل األرض وزراعتها )المعروف بحق العمارة (،  الحق فى )رابعا(
 أى حق نافع آخر، )خامسا(

فيجب عليه االقرار بـذلك الحـق وتسـجيله باسـم الشـخص المسـتحق أو باسـم  
الحكومــة، بحســب الحــال، ويجــب عليــه أن يقيــد فــى ســجل التســوية الحــدود 
وز المحلية التى يجوز ممارسة ذلك الحق فـى نطاقهـا والمـدى الـذى اليـه يجـ

التصرف فـى المنفعـة وأيـة بيانـات ضـرورية أخـرى لتوضـيح طبيعـة الحقـوق 
  وتوابعها ومداها،

 .16يتبع ضابط التسجيل القواعد المنصوأل عليها فى المادة  )د (
 

 محتويات سجل التسوية: 



باالضـــافة الـــى أيـــة بيانـــات  يقيــد ضـــابط التســـجيل فـــى ســجل التســــوية البيانـــات اآلتيـــة (1ـ  )14
تقييــدها  فيمــا يتعلــق بكــل قطعــة أرض ســجلها وفقــًا ألحكــام المــادة  13لمــادة تتطلـــب ا

 وهى:    12
 الرقم الذى خصص لتلك األرض، ) أ(
فـــى حالـــة األرض المملوكـــة، علـــى الشـــيو  حصـــة أى مالـــك علـــى الشـــيو   )ب(

عينــــت حصــــته، علــــى أنــــه إذا كــــان تســــجيل تلــــك الحصــــة يخــــل بــــأى مــــن 
التسجيل إحالة األمر الـى  يجب على ضابطف 32األحكام الواردة فى المادة 

 )ج (،   17ضابط التسوية الذى يفصل فيه وفقاأل ألحكام المادة 
 أى تقييد لسلطـات المالك فى التصـرف فى األرض، )ج (
أى امتيــازات علــى األرض وأى تقييــد لســلطات الشــخص المقــر بأنــه مالكهــا  )د (

 فى التصرف فى االمتياز،
 تم فيه التسجيل.التاريخ الذى  )هـ(

(       يجوز لضابط التسجيل أن يقيد اشعارًا فى سجل التسوية بأية التزامات أو حقوق أو  2)
، ولكن ال يؤثر 27مصالح تمس أية ارض وال تتطلب اشعارًا بموجب أحكام المادة  

 مصلحة مما سلف ذكره. أى التزام أو حق أو عدم قيد ذلك االشعار فى صحة
بط التسجيل على سجل تسوية كل قطعة أرض ويجب ـ كلما أمكن ذلك ـ  (       يوقع ضا3)

امتياز  أو ألى  لألرض  مالك  بأنه  المقر  الشخص  بخاتم  يختمه  أو  عليه  يوقع  أن 
وجه صحيح على  المفوض  الشخص  ذلك  وكيل  أو  البلدة     عليها  أو  القرية  وشيخ 

األشخاأل    التى تقع داخل حدودها قطعة األرض، وكذلك كل من يكون حاضرًا من
 المعروفين وفقًا لما يراه ضابط التسجيل مالئمًا.

 
 واجبات ضابط التسوية. 

ــن  (1)     ـ15 ـــدر مـــ ــوز لـــــه أن يصـــ ــًا علـــــى التســـــوية ويجـــ ــرافًا عامـــ يمـــــارس ضـــــابط التســـــوية اشـــ
التوجيهــــات العامــــة أو الخاصــــة مـــا يـــراه ضـــروريًا لمر وســـيه مـــن الضـــباط ليغيـــروا أو 

أو تسـجيل    بـاجراءات تحديـد تتعلـق نها هـذا الفصـل التـى يكملوا األحكام التى يتضـم
 األرض داخل منطقة التسوية.

ينظـــر ضـــابط التســــوية ويفصـــل فــــى كـــل المطالبــــات والمنازعـــات المتعلقــــة  (      ) أ(2)
بملكيــة أو حــدود أرض داخــل منطقــة التســوية أو المتعلقــة بــأى امتيــاز علــى 

الستصـــدار أمــر لتغييـــر التحديــد كمـــا أجـــراه تلــك األرض وفـــى أيــة عريضـــة 
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 لضـابط التسـوية فــى أى وقـت الحـق النتهـاء التسـوية كمــا إذا قـدم أى طلـ )ب(

بشـأن  18تقدم ولكن وقبل أن يصـبح التسـجيل نهائيـًا بموجـب أحكـام المـادة 



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

األمـر ويوجـه مقـدم الطلـب برفـع دعـوى مدنيـة لتغييـر سـجل أن يرفض نظر 
ــدم الطلـــب أن يقيـــد اشـــعارًا  ــوية عنـــد توجيـــه مقـ ــوية وعلـــى ضـــابط التسـ التسـ

   بالطلب فى سجل التسوية أو يأمر بتقييده.  

(       يجب على ضابط التسـوية عنـد سـما  أيـة مطالبـة أو منازعـة أو عريضـة كمـا سـلف 3)
ــاال ــرًا بـ ــد محضـ ــره أن يعـ ــًا ـ أن يتبـــع ذكـ ــك عمليـ ــان ذلـ ــا كـ ــب عليـــه ـ كلمـ جراءات، ويجـ

ــا قـــانون االجـــراءات المدنيـــة لســـنة  فـــى ســـما   1983االجـــراءات التـــى يوجـــه بمراعاتهـ
الدعاوى المدنية وتـدفع ذات الرسـوم المقـررة بموجـب أحكـام ذلـك القـانون عـن القضـايا 

 7المدنية.
طــــرق العامــــة وحقــــوق المــــرور والشــــرب (      يجــــوز لضــــابط التســــوية أن يضــــع اعتبــــارًا لل4)

والمقــابر واآلبــار والطــرق المؤديــة الــى المقــابر واآلبــار وأن يضــع األراضــى المتاخمــة 
لطريــق عـــام أو حــق مـــرور فــى خـــط مســتقيم وفقـــًا لمــا تتطلبـــه المصــلحة العامـــة دون 

 تعويض أو مقابل دفع تعويض نقدى أو بأرض وفقًا لما يراه مناسبًا.
بط التسوية أن يفرز كحرم للقرية أية مساحة مالصقة ألية قرية حسـبما يـراه (     يجوز لضا5)

 ضروريًا.
(      يجـوز لضــابط التســوية أن يمــنح، عنــد االقتضـاء، حــق مــرور لصــالح أى مالــك أرض 6)

لطريــق عــام أو ألرض بــور أو لنهــر إذا كانــت أرضــه محاطــة بــأرض مالــك آخــر او 
ة التـى يمـارس بهـا ذلـك الحـق والتعـويض ـ إن مالكين آخـرين ويجـوز لـه تحديـد الطريقـ

 وجد ـ الذى يدفعه المالك الذى منح ذلك الحق قبل استعماله.
 

 القواعد التى يتبعها ضابط التسوية: 
ــات أو  يراعى ضابط التسوية عند السما  والفصل فى جميع المطالبات أو ـ16 المنازعــــــــ

 اآلتية:القواعد  15( من المادة 2العرائض المذكورة فى البند)
إذا اتضــح لضــابط التســوية أنــه يحتمــل أن يقــوم قاصــر أو جنــين )إذا ولــد(  ) أ(

باثبـــات مطالبـــة فيعـــين أو يـــأمر بتعيـــين شـــخص ليمثـــل القاصـــر أو الجنـــين 
ويعتبــر القاصــر أو الجنــين كأنــه قــد تقــدم بمطالبــة خــالل المــدة التــى يســمح 

 بها القانون،
شـخص، لــم يتقـدم بمطالبـة، لــه الحـق فــى إذا اقتنـع ضـابط التســوية بـأن أى  )ب(

أرض أو امتيــــاز، فيجــــوز لضــــابط التســــوية أن يســــتمر كمــــا لــــو كــــان ذلــــك 
 الشخص قد تقدم بمطالبة خالل المدة التى يسمح بها القانون،

تعتبر كل األراضى البور والغابات واألراضى غير المشغولة ملكًا للحكومـة  )ج (
 حتى يثبت العكس،

 

 .1974لسر   40ا ق رقن رقم 7 



التى تـزر  فـى فتـرات غيـر منتظمـة فقـط بمقتضـى العـرف  فى حالة األرض )د (
المحلى الجارى بشأنها، فان مجـرد زراعـة 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  )هـ(

فــــى مواجهــــة الحكومــــة الثبـــــات  مــــن األرض ال تؤخــــذ كــــافتراض لصـــــالحه
ملكيته ألية حقوق فى أو على أية مساحة أكبر من األرض غير تلـك التـى 

 تمارس تلك الحقوق فيها أو عليها،
تعتبــر حيــازة أو اســـتالم االيجــارات أو األربــا  بوســـاطة أى شــخص يســـتمد  )و (

ــا لـــو كانـــت حيـــازة أو اســـتالمًا لاليجـــارات أو  المطالـــب حقـــه مـــن خاللـــه كمـ
 ربا  قام بهما المطالب،األ

إذا اتضح من عالقة األطـراف أو مـن أى سـبب خـاأل آخـر بـأن الشـخص  )ز (
ــن آخـــر، فـــان  ــا نيابـــة عـ ــه األرض يحوزهـــا أو كـــان يحوزهـ ــذى فـــى حيازتـ الـ

 حيازته تعتبر كأنها كانت حيازة قام بها ذلك اآلخر.
 

 سلطـات ضابط التسوية الخاصة: 
 8األرض فى منطقة التسوية السلطات اآلتية: تكون لضابط التسوية عند تسوية ـ17

يجوز له إذا رأى ذلك مناسبًا، أن يصدر أمرًا يمنح بمقتضـاه تعويضـًا نقـديًا  ) أ(
أو أرضـــًا فـــى مقابــــل أى تغييـــر للحــــدود أو وضـــع قطــــع األرض فـــى خــــط 
مســتقيم أو تحديــد لحــق مــرور قــام بــه ضــابط التحديــد بموجــب أحكــام المــادة 

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

يجــوز لــه بموافقــة الــوالى أن يوجــه بــأن يشــيد مالــك األرض كحــد حائطــًا أو  )ب(
ــوق األرض أو ليـــدل علـــى  ــا امـــا ليطـ ــد يوجـــه بهـ ــواد التـــى قـ ــاجزًا مـــن المـ حـ

ــك األرض م ــون مالـ ــورة مســـتديمة ويكـ ــدودها بصـ ــذ ذلـــك حـ ــًا بتنفيـ لزمـــًا قانونـ
 التوجيه،

أو  13( مـن المـادة 1يجوز له فى أى أمر يحال اليه بموجب أحكـام البنـد ) )ج (
أن يمـــارس ذات ســـلطات المســـجل بموجـــب  14()ب( مـــن المـــادة 1البنـــد )

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

خص متــوف أو أشـــخاأل آخـــرون بــأرض كشـــركاء فيهـــا إذا طالــب ورثـــة شـــ )د (
ســـواًء كانـــت تشـــمل عـــددًا مـــن القطـــع أم كانـــت قطعـــة واحـــدة مملوكـــة علـــى 
الشــيو  فيجـــوز لضـــابط التســـوية أن يــأمر بقســـمة األرض قســـمة افـــراز فيمـــا 
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بين الشركاء وفقًا ألى اتفاق يوافق عليه ضابط التسوية وان لم يوجـد اتفـاق 
 ابط التسوية، وفقًا لما قد يأمر به ض

ويجــوز لضــابط التســوية قبــل أن يصــدر أمــرًا بمقتضــى هــذه الفقــرة أن يتــر  
طريقة قسـمة اإلفـراز لتقررهـا لجنـة ال يقـل عـدد أعضـائها عـن ثالثـة ويجـوز 

 له تكوينها وتقرير اجراءاتها،
ويجوز له عند اصداره أمرًا بمقتضى أحكام هذه الفقرة أن يقبـل قـرار اللجنـة 

ليـه أى تعـديل يـراه مناسـبًا أو دون تعديلـه ولـه أن يخصـص بعد أن يدخل ع
ــة بمـــا يحقـــق مســـاواة فـــى القطعـــة  ــًا مـــن المـــال ألى شـــريك فـــى الملكيـ مبلغـ
المفــرزة يؤديــه واحـــد أو أكثــر مـــن الشــركاء اآلخــرين وأن يـــأمر بــأن يضـــمن 
المبلغ المخصص بامتيـاز يسـجل متعلقـًا بحصـة المالـك المشـار  اآلخـر أو 

ن حتــى الســداد ويجــب علــى ضــابط التســوية أن يــنص علــى الشــركاء اآلخــري
أن مصــــــالح الورثــــــة أو الشــــــركاء محميــــــة أو أن الشــــــركاء ممثلــــــون أثنــــــاء 
اجـــراءات قســـمة االفـــراز ومـــع ذلـــك يكـــون لـــه ســـلطة تقديريـــة ليقـــرر أى مـــن 
الشــــركاء ســـــيكلف بالحضــــور ومـــــا إذا كــــان الشـــــركاء الغــــائبون أو القصـــــر 

 خاأل:ممثلين تمثياًل كافيًا وبوجه 
ــرين أو أى شـــخص آخـــر  )أوال( ــين أحـــد الشـــركاء اآلخـ ــوز لـــه أن يعـ يجـ

 ليمثل مصلحة أى شريك آخر،
يجوز له أن يتحقق بنفسه ويقرر ما إذا كانت مصـلحة أى شـريك  )ثانيا(

 تضار بغيابه أو لم تضار به.  
  

 اعتبار التسجيل نهائيًا: 
التسـوية الـذى يشـير  التسجــيل علـى سـجلبعد فترة ستة أشهر من تاريخ توقيع ضـابط  ـ18

ألى أرض، أو إذا أصدر ضابط التسوية أى أمـر يتعلـق بتسـجيل أيـة أرض بعـد فتـرة 
سـجل التسـوية  ـ كما هـو مـدون فـى   ستة أشهر من تاريخ ذلك األمر، يعتبر التسجيل

ـ نهائيـًا ويكـون هــو  19ومـع مراعـاة أى اسـتئناف كمـا هـو منصـوأل عليـه فـى المـادة 
 ضر الذى يعد وفقًا له سجل الملكية بموجـب أحكـام الفصـل  الثالث.المح

 
 االستئنافات: 

يجـوز ألى متضـرر مــن قـرار ضــابط التسـوية بموجـب أحكــام هـذا الفصــل فيمـا يتعلــق  (1ـ    )19
بملكيــة أرض أو إمتيــاز، أن يســتأنف ذلــك القــرار الــى محكمــة االســتئناف التــى  تقــع 

  9األرض فى دائرة اختصاصها.
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يبـــدأ كـــل اســـتئناف ممـــا ذكـــر بعريضـــة مكتوبـــة تـــود  إمـــا لـــدى ضـــابط التســـوية أو لـــدى     (2)
محكمــة االســتئناف التــى يقــدم إليهــا االســتئناف  خــالل  مــدة  ســتة  أشهـــر مــن  تــاريخ  

 10القرار المستأنف. 
 ال ينظـــر فـــى أى اســـتئناف ممـــا ذكـــر حتـــى تـــدفع الرســـوم التـــى قـــد تقـــرر فيمـــا يتعلـــق بـــه    (3)

، فــسذا لــم 1983بمقتضـى قواعــد تصــدر بموجــب أحكــام قـانون اإلجــراءات المدنيــة لســنة 
تقـرر رسـوم كتلـك فتــدفع الرسـوم الواجـب دفعهــا بموجـب أحكـام ذلــك القـانون فيمـا يتعلــق 

 11باستئناف مدنى لمحكمة االستئناف.
ر بــالرغم مـــن أى حكـــم مخــالف فـــى أى قـــانون آخــر، يجـــوز ألى شـــخص يضــار مـــن قـــرا    (4)

 12محكمة االستئناف أن يستأنف ذلك القرار أمام المحكمة العليا.
يحـــصل ذات الرســـم الواجــب دفعــه عــن الطعـــن بالنقـــض أمــام المحكمــة العليــا وذلــك فـــى     (5)

 13(.4حالة أى استئناف مقدم بموجب أحكام البند )
 

 مسح األراضى البور والغابات غير المأهولة وتسجيلها باسم الحكومة.
يجــوز لمســاعد مســجل األراضــى أن يــأمر بــأن تمســح وأن تســجل باســم الحكومــة أيــة  (1)    أـ   19

 14أراضى تقع داخل منطقته إذا ما اقتنع باآلتى:
  ) أ(  أن األراضى بور أو غابات أو غير مأهولة، و

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

قبـل تســجيل أيـة أرض باســم الحكومـة بموجــب أحكــام هـذه المــادة يجـب علــى الــوال     (2)
أن يعلـــن أن هنالــــك نيــــة فــــى التســــجيل، وأن يطلـــب مــــن أى شــــخص يعتــــرض علــــى 

اعتراضــه، وينشــر  التســجيل أن يخطــره خــالل شــهر واحــد باألســباب التــى يبنــى عليهــا
ــخاأل  ــل األشـ ــم كـ ــاله لعلـ ــة اليصـ ــوال  كفيلـ ــا الـ ــد يراهـ ــى قـ ــة التـ ــالن بالطريقـ ــك اإلعـ ذلـ

 المعنيين.

ال تسجل أية أرض باسم الحكومة بموجب أحكـام هـذه المـادة مـا لـم يشـهد الـوالى لـدى  (  3)
ــذكور، وأن  ــالن المـ ــدار اإلعـ ــن تـــاريخ إصـ ــهر مـ ــى شـ ــه قـــد انقضـ ــجل بأنـ مســـاعد المسـ

زمة قد أجريـت محليـًا وأنـه حسـب علـم الـوالى لـيس هنـا  شـخص يشـغل التحريات الال
 األرض أو يطالب بأية حقوق فيها أو يمارس أية حقوق عليها.

ــب أحكـــام هـــذه (  4) ــن تســـجيل أجـــرى بموجـ ــى أن  يكـــون ألى متضـــرر مـ المـــادة الحـــق فـ
ا يستأنف خالل سنتين من ذلك التسجيل للمحكمة المدنية العامـة التـى تقـع فـى دائرتهـ

 األرض.  
 

 ا الق رقن رفسه.10 
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ــذه    (6) ــًا لهـ ــم الحكومـــة وفقـ ــاعد المســـجل وتســـجل بمقتضـــاه أرض باسـ كـــل أمـــر يصـــدره مسـ
 المادة يجب أن ينشر محليًا وفى الجريدة الرسمية.

 
 

 الفصل الثانى ) أ( 
 إعادة التسوية وإعادة التسجيل 

 
 اإلجراءات التمهيدية العادة التسوية وإعادة التسجيل. 

للـوالى أن للمحكمـة المدنيـة العامـة فيمـا يتعلـق بأيـة منطقـة مـن األرض المسـجلة أن متـى تبـين  ب ـ19
األشــخاأل أو نســبة كبيــرة مــن األشــخاأل الـــواردة أســما هم فــى ســجل التســوية كمــالكين لتلـــك 
المنطقــة أو أليـــة مصـــلحة فيهـــا أنهــم، بســـبب مـــوت أو  غيابـــأو تصــرف غيـــر مســـجل أو عـــدم 

ل ســابق غيــر صــحيح أو ألى ســبب آخــر، ليســو حــائزين اســتعمال أو حيــازة مضــادة أو تســجي
فعــــاًل لتلــــك األجــــزاء مــــن األرض أو ال يتمتعــــون بايجاراتهــــا أو عوائــــدها أو أى مصــــالح فيهــــا 
حسبما هى مسجلة بأسمائهم على التـوالى، فيجـوز لهـم أن يطلبـوا مـن " الشـخص  المفـوض  " 

 15إعادة تسوية وتسجيل تلك المنطقة.

 
 الجريدة الرسمية: نشـر إعالن فى  

إذا تبــين للشــخص المفــوض عنــد النظــر فــى أى طلــب ممــا ذكــر وبعــد إجــراء تحريــات أخــرى  ج ـ19
حسبما يراه مناسبًا أنه من المالئم إجراء إعادة تسوية وإعادة تسـجيل للمنطقـة المـذكورة فعليـه 

ة تسـوية وإعـادة النيـة إجـراء إعـاد الرسـمية مبينـًا فيـه أنـه فـى   أن ينشـر إعالنـًا فـى الجريـدة 
تسجيل لألرض داخل تلك المنطقة، " وتسمى فيما بعد منطقة إعادة التسوية "، حسبما يبـين 

 16فى اإلعالن.
 

 سلطـــة الشخص المفـوض فى تعيين ضابط إعادة التسوية وضباط آخرين:
ــادة  دـ19 ــى المـ ــذكور فـ ــالن المـ ــر اإلعـ ــد نشـ ــد أو بعـ ــًا 19يعـــين "الشـــخص المفـــوض" عنـ ج شخصـ

م أو شــــاغل وظيفـــة ضــــابطًا العـــادة التســــوية ويعـــين بــــذات الطريقـــة ضــــباط التحديــــد باالســـ
وإعـادة التسـجيل الخــاأل  التحديـد وإعـادة التســوية   والمسـاحة والتسـجيل حسـبما يلـزم الجـراء

   17بمنطقـة إعـادة  التسوية.
 

 السلطــات العامـة لضباط إعادة التسوية والضباط 
 التسوية:  اآلخـرين العاملين فى إعادة
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يكـون لضـابط إعـادة  فيما يتعلق بسعادة التسوية وإعادة التسـجيل بموجـب أحكـام هـذا الفصـل  -هـ19
الوجــه المــذكور، ذات الحقــوق والســلطات  التســوية وكــل الضــباط اآلخــرين الــذين عينــوا علــى

المعينــين بموجــب أحكــام الفصــل  والضــباط اآلخــرين  والواجبــات المخولــة لضــباط التســوية 
الثــانى فيمــا يتعلــق بالتســوية والتســجيل األول، وذلــك للمــدى الــذى ال يتعــارض  فيــه ذلــك مــع 

 18إجراءات إعادة التسوية وإعادة التسجيل.
 

 تطبيق أحكام الفصل الثانى: 
تطبــق أحكـــام الفصــل الثـــانى المتعلقـــة بالتســوية والتســـجيل األول علــى إعـــادة التســـوية  وـ19

هــذا الفصــل للمــدى الــذى ال يتعــارض فيــه ذلــك مــع  وإعــادة التســجيل بمقتضــى أحكــام
اإلضــافات أو   ذلــك لمراعــاة  إجــراءات إعــادة التســوية وإعــادة التســجيل ولكــن يجــوز 

 االستثناءات أو التعديالت اآلتية: 
يضع الضباط العاملون فى إعادة التسوية فـى اعتبـارهم بقـدر مـا يكـون ذلـك  ) أ(

ى والسجل وعليهـم اعتبار ذلك أساسـًا عمليًا، الخطة الحالية لتسجيل األراض
 إلجـراءات إعادة التسوية،  

كــل األرض البــور والغابــات واألراضــى غيــر المشــغولة داخــل منطقــة إعــادة  )ب(
التســوية ســواء أكانــت كــذلك قبــل تــاريخ التســجيل الســابق أو صــارت كـــذلك 
بعـــد ذلــــك التــــاريخ، تعتبــــر ملكــــًا للحكومــــة حتــــى يثبــــت العكــــس، وال يشــــكل 

جيل السابق باسم شـخص أو أشـخاأل غيـر الحكومـة وحـده دلـياًل علـى التس 
 19)ج( طبقًا لذلك.16العكس وتفسر المادة 

 
 سلطـــة الشخص المفـوض فى تعيين ذات 
 الشخص ضابطًا للتسوية وإلعادة التسوية: 

واآلخـر جـزءًا مسـجاًل  إذا تبـين "للشـخص المفـوض" فيمـا يتعلـق بأيـة مسـاحة مـن األرض أن زـ19
ــادة تســـجيل الجـــزء المســـجل منهـــا  ــب دمـــد إعـــادة تســـوية وإعـ ــه مـــن المناسـ ــر مســـجل وأنـ غيـ

المســــجل منهــــا بمقتضــــى  وتسجيل الجزء  غير  تسوية بمقتضى أحكام هذا الفصل مع
الثــانى،  فيجــوز للمفـــوض أن يعــين ذات الشــخص ليكـــون  فــى  ذات الوقـــت  أحكــام الفصــل

وز لـه بـذات الطريقـة أن يعـين ذات األشـخاأل ليكونـوا ضابطًا للتسـوية وإلعـادة التسـوية ويجـ
بمقتضـى ذلـك الفصـلين لكـل مـن الغرضـين سـالفى الـذكر  وتسـجيل  ضـباط تحديـد ومسـاحة 

  20على التوالى. 

 
 الفصل الثالث 
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 تسجيل األراضى 

 التنظيم. 
أ تشــكل مكاتـــب تسجـــيل األراضــــى الحاليــة  مـــع  أى  مكاتــب لتســـجيل األراضــى تنشـــ (1ـ      )20

 فيما بعد جزءًا من السلطة القضائية.
بناًء على توصية          (2) يدير مكاتب تسجيل األراضى مسجل عام يعينه مجلس الوزراء 

 رئيس القضاء.
 21تخضع جميع مكاتب تسجيل األراضى إلشراف رئيس القضاء. (3)

 
 التسجيل اإلجبارى: 

الجريـدة الرسـمية أنـه إبتـداء مـن تـاريخ يجوز للوالى أن يوجه من وقت آلخـر بـأمر ينشـر فـى  ـ21
يــذكر فــى األمــر يطبــق نظــام تســجيل األراضــى المنصــوأل عليــه فيمــا بعــد ويصــبح إجباريــًا 
فى أى مكان كان فيه تسجيل األراضى مطبقًا قبل بدء العمـل بهـذا القـانون بمقتضـى أحكـام 

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

 22األمتيازات التى يعتبر أن التسجيل ال يطبق عليها بصورة مناسبة.
 

 الحدود اإلدارية: 
الحدود  ألغراض هذا القانون تكون حدود أى مكان تطبق عليه أحكام هذا القانون هى ذات  ـ22

 اإلدارية ما لم يأمر المسجل العام بخالف ذلك. 
 

 سجل حقوق الملكية. 
مـــن تـــاريخ إنشـــاء مكتـــب لتســـجيل األراضـــى وبعـــد إنشـــائه يحـــتفت فيـــه بســـجل لملكيـــة  (1ـ      )23

 أراضى المحافظة أو ذلك الجزء من المحافظة الذى أنشئ المكتب من أجله.
ا (2) سجل  نقاًل عن  أرض  قطعة  كل  سجل  الفصل يعد  أحكام  بمقتضى  المعد  لتسوية 

 الثانى مع أية بيانات إضافية يعتبرها المسجل ضرورية. 
يكتب السجل باللغة العربية ولكن يجـوز أن يكتـب باللغـة اإلنجليزيـة إذا وجـه المسـجل  (3)

 العام بذلك ويجب أن يكون فى الشكل المقرر.
م المعطــى لهـــا فـــى ســـجل تحمــل كـــل قطعـــة أرض ســجلت رقمـــًا مميـــزًا يكــون هـــو الـــرق (4)

 التسوية ما لم يوجه المسجل العام بخالف ذلك.
 

 مكان التسجيل. 
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تقدم جميع الوثائق لتسجيلها فى مكتب تسجيل األراضى فى المحافظـة أو المنطقـة التـى تقـع  ـ24
 فى دائرتها األرض.

 
 أثر التسجيل. 

سواء أكانت قد إكتسبت  إستثناء مما نص  عليه فى  هذا القانون  تكون حقوق  المالك   ـ25
عند التسجيل األول أم بعد ذلك بمقابل ذى قيمة أو بأمر من المحكمة، حقوقًا غير قابلة 
لإلبطال إال على الوجه المنصوأل عليه فى هذا القانون ويملكها المالك مع كل الميزات 

كانت  والحقوق التابعة التى تتمتع بها خالية من كل المصالح والمطالبات األخرى كيفما 
 وفقًا للمصالح المحددة فى السجل وفى هذا القانون ولكنها تكون خاضعة لما يلى:

اإلمتيــازات واألعبــاء واإليجــارات واإللتزامــات األخــرى والشــروط والقيــود ـ إن  ) أ(
 وجدت ـ المقيدة فى السجل،

اإللتزامــــات والحقــــوق والمصــــالح التــــى أعلــــن هــــذا القــــانون أنهــــا ال تتطلــــب  )ب(
ــى  ــا لـــم يـــنص صـــراحة فـ ــون موجـــودة مـ ــا فـــى الســـجل والتـــى تكـ اإلشـــعار بهـ

 السجل على عكس ذلك،
أيــة حقــوق أو مصــالح غيــر مســجلة قــد يكــون أى شــخص مســتحقًا لهــا، إذا  )ج (

كـــــان المالـــــك غيـــــر مســـــتحق األرض لمنفعتـــــه الخاصـــــة )فيمـــــا بينـــــه وبـــــين 
 الشخص المستحق لمنفعتها(.

 
 النقل اإلختيارى. 

المالك  األرض من طريق  نقل تم بدون  مقابل  ذى قيمة فسنه يمتلكها وهى   إذا إستحق ـ26
خاضعة ألية حقوق أو مصالح غير مسجلة كان الناقل يمتلك تلك األرض وهى مثقلة بها،  

التى   واألحكام  السلطات  مراعاة  مع  قانون   وذلك  أى  به   يتضمنها  معمواًل  يكون  إفالس 
لذ يكون  تقدم  مما  وإستثناء  وعلى  وقتئذ،  يسجل  عندما  األحوال،  جميع  فى  النقل،  لك 

 األخص فيما يتعلق بأية معاملة مسجلة يقوم بها المالك، ذات األثر كما لو كان نقاًل لها  

 بمقابل ذى قيمة. 
 

 اإللتزامـات التـى تخضع لها األرض. 
خاضعة لما قد يكون فى   تعتبر األرض، ما لم ينص على خالف ذلك صراحة فى السجل ـ27

وقت الحالى قائمًا أو قاباًل للنفاذ  عليها من اإللتزامات  والحقوق والمصالح التالية دون ال
 اإلشعار بها فى السجل: 

ضريبة األراضى وضريبة المبانى وغيرها من الضرائب والعوائد المفروضـة  ) أ(
 على األرض،

 لوائح المبانى واللوائح الصحية األخرى المعمول بها وقتئذ، )ب(
 حقوق المرور وحقوق الشرب وحقوق اإلرتفاق األخرى، )ج (
 الحقوق المتعلقة بالمناجم والمعادن، )د (



الحقــوق المتعلقــة بأشــجار النخيــل واألشــجار األخــرى وكــل الحقــوق المترتبــة  )هـ(
 على ملكيتها،

 الحقوق  التى تكون فى الطريق الى تملكها بمرور الزمن، )و (
 على اإليجارات لفترات تقل عن ثالث سنوات،  اإليجارات أو اإلتفاقات  )ز (
ــك أو  )  ( ــة المالـ ــى األرض بموافقـ ــة علـ ــازل المبنيـ ــغل المنـ ــى شـ ــى فـ الحـــق العرفـ

 المالك السابق له.
علـــــى أنـــــه يجـــــوز دائمـــــًا للمســـــجل أن يوجـــــه بتســـــجيل أى مـــــن اإللتزامـــــات والحقـــــوق 

 والمصالح المحددة فيما تقدم بالطريقة التى يراها مناسبة.
 

 التصرفات الالحقة. 
إعتبارًا من تاريخ إنشاء مكتب لتسجيل األراضى ألية محافظة أو جزء منها ال تكون أى  ـ28

أرض أو إمتياز يطبق عليهما هذا القانون قابلين للنقل أو اإلخضا  إلمتياز أو التصرف  
الذى قد    فيهما بوجه آخر إال إذا كان ذلك وفقًا ألحكام هذا القانون فيما عدا والى المدى

القانون، وتكون أية محاولة لنقل أى   التسجيل بمقتضى أحكام هذا  إليه أيهما من  يستثنى 
أرض أو إمتياز أو إخضاعهما إلمتياز أو التصرف فيهما بوجه آخر خالفًا ألحكام هذا  

    القانون باطلة وال أثر لها. 
 

 الملغى.  1918إستبقاء قانون تقييد تصرف السودانيين لســنة 
بمقتضى ـ29 المخولة  السلطات  من  القانون  هذا  يتضمنه  نص  أى  يحد  يجعل   ال  قانون  أى 

أو   األرض،  فى  تعامل  ألى  ضرورية  الوالى  األراضـى  موافقة  المخولة  فـى  السلطات  من 
الملغى، وكذلك ال يسبغ  1918األراضى لسنة  بمقتضى قانون تقييد تصرف السودانيين فى
 23أى قانون مما تقدم ذكره باطاًل وال أثر له. ذلك النص صحة على أى تصرف جعله

 
 تقييد التصرف فى الحصص الشائعة. 

أن يرفض تسجيل أى    إذا كانت األرض مسجلة بأسماء مالكين على الشيو  يجوز للمسجل ـ30
تصـرف يقوم به أى مالك فى حصة شـائعة لصالح أى شخص خالف المالكين اآلخرين ما  

 ما لم تجر قسمة إفراز قبل التسجيل.  لم يوافق بقية المالكين أو
 

 الحد األدنى لتسجيل القطـع المنفـردة والحصص المفرزة: 
يجوز لرئيس القضاء أن يقرر ـ بقواعد يصدرها ـ  الحدود الدنيا لتسجيل القطع التى  ( 1ـ     )31

تسجل منفردة والحصص المفـرزة  فى القطع  ويجوز له  أن  يقرر  حـدودًا  دنيا  
للتسجيل تستعمل عادة   على أسـاس أى وحـدة  ألماكن مختلفة أو حدودًا دنيا مختلفة

وعند تقرير الحدود الدنيا فى أى مكان يقرر فيه بمقتضى لوائح مبان أو لوائح 
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صحية أو لوائح أخرى حدًا أدنى لبناء قطعة أرض يجب عليه أن يضع ذلك الحد  
 24فى اإلعتبار. األدنى

ال تسـجل كقطعـة منفـردة 23قًا لما هو منصوأل عليه فى المـادة بعد إعداد السجل وف (2)
أو كحصـــة مفـــرزة فـــى قطعـــة، أى قطعـــة أرض تقـــل عـــن الحـــد األدنـــى المقـــرر علـــى 
الوجه السالف ذكره وال يسجل أى تصرف فى مثل تلك القطعة مـن األرض إال مـا قـد 

ثـــل يوافــق عليــه المســجل لغــرض تبســيط الســجل ويجــوز للمســجل أن يــأمر بسضــافة م
تلــك القطعــة مــن األرض الــى أرض أى مالــك مالصــق وفقــًا 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 

 مالصق واإلضافة المذكورة سابقًا.يسجل على القطعة التى يملكها المالك ال
( يعتبـر اإلنتقـال مـن طريـق اإلرث لقطعـة أرض تقـل عـن الحـد األدنـى 2ألغراض البند )       (3)

المقــرر تصــرفًا فــى تلــك القطعــة وذلــك مــا لــم تكــن تلــك القطعــة عنــد إنتقالهــا مشــغولة 
 بوساطة الشخص الذى إنتقلت منه أو الشخص الذى إنتقلت إليه.

يجـوز للمســجل عنـد إعــداد السـجل أن يــرفض تسـجيل أيــة قطعـة منفــردة أو أيـة حصــة  (4)
( ـ باسم الشخص المسـتحق لهـا 1مفرزة تقل عن حد أدنى ـ قرر بموجب أحكام البند )

ويجـوز لــه التصـرف فــى تلــك القطعـة أو الحصــة المفـرزة حســبما نــص عليـه فــى البنــد 
(2.) 

المـــادة تســـجل باســـم الحكومـــة، عنـــد دفـــع علــى الـــرغم مـــن أى نـــص مخـــالف فـــى هـــذه  (5)
التعــويض، الحصــص التــى تقــل عــن الحــد األدنــى التــى نشــأت أو التــى تنشــأ فــى أى 

 .1927وقت فى أى أرض مستأجرة بمقتضى قانون أرض الجزيرة لسنة  
 

 الحد األدنى لتسجيل الحصص الشائعة: 
لحدود الدنيا للحصص ا يجوز لرئيس القضاء أن يقرر بمقتضى قواعد يصدرها ( 1ـ      )32

الشائعة فى األراضى ويجوز له أن يقرر حدودًا دنيا مختلفة لألماكن المختلفة أو 
 25تستعمل عادة. يقرر حدودًا دنيا تستند على أية وحدة للتسجيل

تســجيل أيـــة  23ال يجــوز بعــد إعــداد الســجل حســبما هـــو منصــوأل عليــه فــى المــادة  (2)
 أدنى مقرر حسبما تقدم.  حصة شائعة تقل، إذا افرزت، عن حد

وال يجوز تسجيل أى تصرف فى أية حصة كتلك إال حسبما يوافق المسجل لغرض  
مالك   أى  الى حصة  الحصة  مثل تلك  أن يضيف  للمسجل  ويجوز  السجل،  تبسيط 
لتوجيهات  وفقًا  إتفاق  يوجد  لم  وإذا  الشركاء  بين  يبرم  قد  إتفاق  ألى  وفقًا  مشار  

ونه( الذى يحدده المسجل حسبما يراه مالئمًا ويدفعه المسجل مقابل التعويض )أو د
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التعويض   ينتفع من اإلضافة، ويجوز للمسجل أن يأمر بأن يضمن  الشخص الذى 
 بسمتياز يسجل على حصة الشخص المنتفع من اإلضافة.

يجـوز للمسـجل عنـد تحريـر السـجل أن يـرفض تســجيل أيـة حصـة شـائعة تقـل عـن حــد  (3)
(، ويجـوز لـه التصـرف فـى تلـك الحصـة حسـبما 1لبنـد   )أدنى مقـرر بموجـب أحكـام ا

 (.2نص عليه فى البند )
ــع  (4) علـــى الـــرغم مـــن أى نـــص مخـــالف فـــى هـــذه المـــادة تســـجل باســـم الحكومـــة عنـــد دفـ

التعـــويض الحصــــص التــــى تقـــل عــــن الحــــد األدنــــى التـــى نشــــأت أو تنشــــأ فــــى أرض 
 .1927مستأجرة بمقتضى قانون أرض الجزيرة لسنة 

 
 جيل. وثائق التس

 تتم التصرفات التى تتعلق بأرض أو إمتياز على الوجه اآلتى:  ـ33
بمقتضى وثيقة مكتوبة باللغة العربية فى الشكل المقـرر أو فـى أى شـكل آخـر أو فـى  ) أ(

الشكل المقـرر بعـد تعديلـه حسـبما يقـرره المسـجل فـى أى حالـة بعينهـا علـى أنـه يجـوز 
ة بأيــــة لغــــة غيــــر العربيــــة إذا كانـــــت للمســــجل العــــام أن يقبــــل تســــجيل وثيقــــة مكتوبــــ

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،

ــدرها  )ب( ــرعية تصـ ــة شـ ــهاد أو حجـ ــى إشـ ــلمين بمتقضـ ــين مسـ ــرفات بـ ــك التصـ ــت تلـ إذا كانـ
كبـــديل إذا ســـمحت بـــذلك القواعـــد الصـــادرة بموجـــب أحكـــام هـــذا  محكمـــة فـــى الســـودان

 القانون.
  

 اإلستعمال اإلجبارى للنماذج المطبوعة. 
يكون إستعمال النماذج المطبوعة التى يصدرها مكتب تسجيل األراضى إجباريًا ما لم   ـ34

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

 وجوب تضمين الوثائـق بيانًا صحيحًا للثمن. 
مقابل أخر وبيانًا     يجب أن تتضمن الوثائق بيانًا صحيحًا لثمن الشراء أو القرض أو أى ـ35

 أو المقابل اآلخر ـ إن وجد.  بما تم دفعه أو إستالمه من ثمن الشراء أو القرض
 

 ير الوثائق. تحر 
يجب أن يحرر الوثائق جميع أطرافها ما لم ير المسجل عدم ضرورة تحريرها من طرف   ـ36

 بعينه وتحرر من نسختين ما لم يسمح المسجل بتقديم صورة معتمدة بداًل عن النسخة. 
 

 وجوب اإلشهاد على الوثائق التى تتطلب التسجيل. 



تسجياًل والتوكيالت الرسمية التى حررت تلك  تحرر بالكيفية المقررة الوثائق التى تتطلب ـ37
 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 
أى شــاهد  معروفـًا لــدى ذلــك الموظــف أو الشــخص اآلخـر يجــب أن يصــحبه إدارى شــعبى أو

آخـر موثـوق بـه لغـرض إثبـات شخصــيته ويجـب علـى الموظـف أو الشـخص اآلخـر أن يقتنــع 
تمامــًا بشخصــية الشـــخص الماثــل أمامــه وأن يتأكـــد ممــا إذا كـــان قــد حــرر الوثيقـــة فــى حريـــة 

 وعن طواعية وأنه يفهم محتوياتها وعليه ان يظهر عليها شهادة بذلك.
  

 عـن التحقق من الوثائق. سلطة المسجل العـام فى اإلسـتغناء 
إذا اعتبـر أنـه ال يمكـن إجـرا ه   37يجوز للمسجل العـام أن يسـتغنى عـن التحقـق بموجـب أحكـام المـادة  ـ38

أو أن إجرا ه يكلف مشقة وإقتنـع  بطريقـة أخــرى بـأن الوثيقـة قـد تـم تحريرهـا علـى وجـه صـحيح ويجـوز 
أحكام تلك المـادة فـى الحـاالت التـى يعلـم فيهـا أن الوثيقـة تـم  يستغنى عن التحقق بموجب  له أيضًا أن

 تحريرها على وجه صحيح.
 

 الوثائق والتوكيالت الشرعية المحررة خارج السودان. 
الوثــائق والتــوكيالت الشــرعية التــى حــررت خــارج الســودان يجــب تحريرهــا بالكيفيــة المقــررة وإذا لــم تقــرر  ـ39

 ية فتحرر بالكيفية التى يوجه بها المسجل العام فى أية حالة بعينها.أية كيف
 

 التوكيل الشرعى. 
إذا حررت أية وثيقـة للتسـجيل بمقتضـى توكيـل  شـرعى، فيجـب إبـراز التوكيـل الشـرعى للمسـجل ويـود   ـ40

 األصل أو تود  بموافقة المسجل صورة معتمدة منه فى مكتب تسجيل األراضى.
 

 التوكيل الشرعى المحرر لغرض التسجيل: صحـة 
يــنص فيــه صــراحة علــى بقائــه  يظــل التوكيــل الشــرعى الــذى يحــرز لغــرض التســجيل صــحيحًا ـ مــا لــم ـ41

الشخـص الذى حـرره بوثيقة مكتوبة والى أن تـود  تلـك الوثيقـة  صحيحًا لمدة معينة فقط ـ الى أن يلغيه
ســرى اإللغــاء بســبب وفــاة الشــخص الــذى حــرره أو التســجيل أو يخطــر بهــا المســجل، وال ي فــى مكتــب

 اإلبطال بحكم القانون فى مواجهة الشخص الذى يتعامل مع الوكيل بحسن نية ودون علم باإلبطال.

 
 تأييد التوكيل الشرعى. 

إذا إعتبــر المســجل نظــرًا لطــول الوقــت منــذ تحريــر التوكيــل الشــرعى أو ألى ســبب آخــر ضــرورة تأييــده  ـ42
 لذى حرره، فيجوز للمسجل أن يوجه بتأييده على ذلك النحو.بوساطة الشخص ا

 
 الوثائق التى سبق تسجيلها. 



 1920الـى سـنة  1907من سـنة  تعتبر الوثائق المسجلة بموجب أحكام قوانين تسجيل الحجد الصادرة ـ43
الملغـى كمـا لـو أنهـا سـجلت بموجـب أحكـام  1899أو بموجب أحكـام قانون حـق ملكيـة األراضـى لسـنة 

 بخالف ذلك.   يوجه المسجل العام  هذا القانون ما لم

 
 الوثائق التى تتطلب التسجيل. 

القانون  ـ44 التسجيل، بموجب أحكام هذا  سواء حررت أو كتبت بموجب    إذا لم تسجل أية وثيقة تتطلب 
أو قانون حق ملكية األراضى    1920الى سنة    1907أحكام قوانين تسجيل الحجد الصادرة من سنة  

األراضى أو بعد ذلك، فتصبح تلك الوثيقة باطلة وال  قبل إنشاء مكتب تسجيل   الملغى  1989لسنة  
أثر لها ما لم يقدم طلب لتسجيلها خالل شهرين من تاريخ بدء العمل بهذا القانون، على أنه يجوز  
إقتنع أن  المدة إذا  أمرًا بمد تلك  بناًء على طلب أى شخص ذى مصلحة أن يصدر  دائمًا للمسجل 

 هنالك سببًا كافيًا حال دون تقديم الطلب خالل المدة المذكورة. 

 
 قبول الوثائق وتسجيلها. 

، أن 44يجــوز للمســجل، عنــدما يقــدم إليــه طلــب لتســجيل أيــة  وثيقــة غيــر مســجلة كمــا ذكــر فــى المــادة  ـ45
ائق التـى سـبق يقبل ويسجل تلك الوثيقة ويجوز له أن يقرر أولوية تسجيل الوثيقة المذكورة بالنسـبة للوثـ

  تسجيلها:
ــأثرين  ــخاأل المتـ ــدعو جميـــع األشـ ــة المـــذكورة أن يـ ــل تســـجيل الوثيقـ ــى المســـجل قبـ ــه يجـــب علـ علـــى أنـ
بالتسجيل الذى ينوى إجرا ه أو باألولوية التى ينوى تقريرها إلبداء األسباب المانعة من تسجيل الوثيقة 

 المذكورة أو منحها األولوية المعتزمة.
 

 التسجيل: سلطة اإلجبار على  
تسـجل وفقـًا ألحكــام هـذا القـــانون  يجـوز للمسـجل أن يـدعو، بـسعالن مكتـوب، الـى تسـجيل أيـة وثيقـة لــم ـ46

ويدفـــع عنــد التســجيل، مــا لــم تقــدم الوثيقــة للتســجيل خــالل شــهر واحــد مــن تــاريخ إبــال  اإلعــالن، رســم 
ن اإلخـالل بأيـة سـلطة أخــرى يجــاوز ربـع الرسـم المقـرر، دو  الرســم المقـرر للتسـجيل ال  باإلضـافة الـى

ــوم  ــوز إســـترداد جميـــع رســـوم التســـجيل وجميـــع الرسـ يملكهـــا المســـجل فـــى اإلجبـــار علـــى التســـجيل، ويجـ
للتسـجيل أو لـم  طريـق دعـوى مدنيـة وذلـك سـواء قـدمت الوثيقـة  اإلضـافية المسـتحقة ـ إن وجـدت ـ عـن

 تقدم.
المســجل لتســجيلها وصــدر حكــم بـــدفع ويجــب علــى المحكمــة، فــى أيــة حالـــة لــم تقــدم فيهــا وثيقــة دعـــا 

 الرسوم المستحقة عنها، أن تأمر بتقديم الوثيقة للتسجيل.
 

 تاريخ التسجيل وأولويته. 
ـــوم  (1ـ      )47 إذا روعيــــت أحكــــام هــــذا القــــانون وقبلــــت الوثيقــــة المقدمــــة للتســــجيل لتســــجيلها ودفعــــت الرســ

اليوم الذى روعيت فيه األحكام التى يتضمنها المستحقة عنهـا فيجب تسجيل الوثيقة إعتبارًا من 
 هذا القانون.



 1918إذا لـــم يكـــن ممكنـــًا نظـــرًا ألحكـــام قـــانون تقييـــد تصـــرف الســـودانيين فـــى األراضـــى لســـنة  (2)
الملغــى، تقــديم وثيقــة فــى الشــكل المقــرر للتســجيل فيجــوز ألى طــرف فــى التصــرف أن يطالــب 

حـين إبــراز الوثيقـة فـى الشــكل المقـرر فــى  بمقتضـى عريضـة مكتوبــة إجـراء تسـجيل مؤقــت الـى
( تســجل الوثيقــة إعتبــارًا مـــن 1مثــل هــذه الحالــة وعنــدما تراعـــى الشــروط التــى يتضــمنها البنـــد )

 26اليوم الذى قدم فيه طلب التسجيل المؤقت الى مكتب تسجيل األراضى.

رات الواقعــة بــين إذا قــدمت أكثــر مــن وثيقــة واحــدة أو طلــب واحــد فــى ذات اليــوم أو كانــت الفتــ (3)
تقديم كل منها والتى تليهـا مـن القصـر بحيـث قـد تنشـأ مشـكلة حـول أولويـة التسـجيل فيمـا بينهـا 
فيجــــوز للمســـــجل أن يـــــرفض التســـــجيل الـــــى أن تفصــــل المحكمـــــة فـــــى حقـــــوق األطـــــراف ذوى 

 المصلحة بمقتضاها.
 

 األرض الحكر. 
ــك، ـ48 ــد ذلـ ــجيل األراضـــى  وبعـ ـــاء مكتـــب لتسـ ــن تـــاريخ إنشـ ــت مـ ــجل فيـــه   يحفـ ســـجل لـــألرض الحكـــر تسـ

تفاصـــيل حـــق ملكيـــة جميـــع قطـــع األرض الحكـــر التـــى تمـــت حيازتهـــا بمقتضـــى إيجـــارة قابلـــة لإلنتهـــاء 
أو أكثــر وال تكــون اإليجــارة صــحيحة الــى أن    أو لمــدة ثــالث ســنوات بسنتهــاء حيــاة شــخص أو أكثــر 

 تسجل.

 
 مالك األرض الحكر: 

طــوال مــدة الحكــر المبينــة  فــى اإليجــارة المســجلة مــع التمتــع يحــوز مالــك األرض الحكــر تلــك األرض  ـ49
ــمنية  ــل اإلتفاقـــات الضـ ــون خاضـــعة لكـ ــة لهـــا وتكـ ــريحة والحقـــوق التابعـ ــوق الضـــمنية والصـ بجميـــع الحقـ

 والصريحة واإللتزامات المتعلقة باألرض الحكر خالل مدة الحكر.
 الحكر بقدر ما يمكن تطبيقها. مع مراعاة ما تقدم تطبق األحكام التى يتضمنها هذا القانون على

 
 قيد رقم ملكية المؤجر فى سجل ملكية المستأجر. 

ملحوظـة عـن اإليجـارة فـى ســجل  تقيـد فـى سـجل ملكيـة المسـتأجر إشــارة الـى رقـم ملكيـة المـؤجر وتكتــب ـ50
 ملكية المؤجر.

 
 الرخصة الصادرة بمتقضى إيجارة. 

إتفاقـًا يمنـع التصـرف دون رخصــة  بمقتضـى إيجـارة تتضـمنعند تسجيل أى أرض حكـر تمـت حيازتهـا  ـ51
مـــن المـــؤجر تقيـــد تفاصـــيل اإلتفـــاق فـــى الســـجل وال يســـجل أى تصـــرف الـــى أن تبـــرز الرخصـــة الـــى 

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

 
 اإلشعار باإليجارة. 
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يجــوز ألى مــؤجر أو اى شــخص ذى حــق أو مصــلحة فــى أيــة إيجــارة أو إتفــاق علــى إيجــارة أو  (  1)        ـ52
ــرف المحلـــى  ــًا للعـ ــت وفقـ ــة إيجـــارة أبرمـ ــك أيـ ــمل ذلـ ــنوات ـ ويشـ ــن ثـــالث سـ ــل عـ ــدة تقـ ــتئجار لمـ إسـ

قيــــد إشــــعار باإليجــــارة أو اإلتفــــاق أو  المعـــروف عــــادة " بــــالحكر " ـ أن يطلــــب مــــن المســــجل 
المتــأثرة بــذلك، ويعتبــر كــل شــخص يتصــرف فــى األرض بعــد قيــد  اإلســتئجار فــى ســجل األرض

 اإلتفاق أو اإلستئجار. اإلشعار مخطرًا باإلشعار المقيد عن تلك اإليجارة أو ذلك
يجوز للمسـجل بـداًل مـن قيـد إشـعار كمـا تقـدم أن يوجـه بتسـجيل أيـة إيجـارة أو إتفـاق علـى إيجـارة    (2)

وبمجـرد  48ى الـرغم مـن اإلسـتثناء الـذى تتضـمنه المـادة ( عل1أو " حكر " مشار إليه فى البند )
ــا لـــو كـــان  ذلـــك يصـــبح عقـــد اإليجـــارة أو اإلتفـــاق أو " الحكـــر " خاضـــعًا ألحكـــام هـــذا القـــانون كمـ

 إيجارة لمدة ثالث سنوات.
 

 إنتهاء اإليجارة والتنازل عنها. 
يقيــد فــى الســجل ملحوظــة   يجــب علــى المســجل عنــدما يثبــت لــه مــا يقنعــه بسنتهــاء إيجــارة مســجلة أن ـ53

 بواقعة اإلنتهاء.
ويجــوز إجــراء 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 

 ة صاحب اإلمتياز.موافق
 

 نقل الملكية. 
ــا،  ـ54 ــزء منهـ ــة األرض أو أى جـ ــل ملكيـ ــرر أن ينقـ ــكل المقـ ــى الشـ ــة فـ ــى وثيقـ ــك األرض بمقتضـ يجـــوز لمالـ

ويكتمـــل نقـــل الملكيـــة عنـــدما يقيـــد المســـجل فـــى الســـجل إســـم الشـــخص الـــذى نقلـــت إليـــه ملكيـــة األرض 
 كمالك لها.

 
 ملكــية األرض الخاضعة إلمتياز. 

يكـون هنالـك إتفـاق ضـمنى ـ مـا  نقلت بموجب أحكام هـذا القـانون ملكيـة أى أرض خاضـعة إلمتيـاز إذا  ـ55
لم ينص صراحة على خـالف ذلك فى إتفاق نقـل الملكيـة ـ مـن جانـب الشـخص الـذى نقلـت إليـه ملكيـة 

 األرض على أنه:
ــينفذ اإلتفاقــــات التــــى يتضــــمنها اإلمتيــــاز أو التــــى يعتبرهــــا هــــذا  ) أ( القــــانون ســ

 مضمنة فيه، و
 سيعوض ناقل الملكية عن المسئولية الناشئة عن أى من تلك اإلتفاقات. )ب(

 
 نقل ملكية األرض الحكر. 

عند نقل ملكية أى أرض حكر بموجب أحكام هذا القانون يكون هنالـك إتفاقــان ضـمنيان ـ مـا لـم يـنص  ـ56
 صراحة على خالف ذلك فى إتفاقية نقل الملكية ـ وهما:



إتفــاق مـــن جانـــب ناقــل الملكيـــة علـــى أن األجــرة واإلتفاقـــات والشـــروط التـــى  أ(  )
تتضمنها اإليجارة المسجلة والتى يجب على المستأجر دفعها أو تنفيذها أو 

 مراعاتها قد دفعت أو نفذت أو روعيت حتى تاريخ النقل،
ــذ  )ب( ــرة وتنفيـ ــى دفـــع األجـ ــه ملكيـــة األرض علـ ــن نقلـــت إليـ ــن جانـــب مـ إتفـــاق مـ

اعــــاة اإلتفاقــــات والشــــروط التــــى تتضــــمنها اإليجــــارة والتــــى يجــــب علــــى ومر 
المستأجر دفعها وتنفيذها ومراعاتها وعلى تعـويض ناقـل الملكيـة عـن جميـع 
اإلجــراءات والمطالبــات والنفقــات الناشــئة عــن عــدم دفــع األجــرة أو اإلخــالل 

 بأى من تلك اإلتفاقات والشروط.
 

 ل. الشروط المتعلقة بالبناء واإلستعما
أى شرط أو قيد يتعلق بالبنـاء علـى األرض أو بسسـتعمالها يجـوز  تسـجيله بالكيفيـة المقـررة وعنـدما يـتم  ـ57

تسـجيله علـى ذلــك النحــو يلــزم بـه المالـك ويعتبــر أن كـل شــخص يتصـرف فـى األرض قــد أخطـر بــذلك 
 الشرط أو القيد.

 
 المبادالت وتقسيمات اإلفراز. 

 صادر من محكمة مختصة. إلفراز من طريق نقل الملكية أو بأمر تجرى المبادالت وتقسيمات ا ـ58
 

 اإلمتيازات. 
ــاز علـــى  ـ59 ــاء إمتيـ ــرر بسنشـ ــى الشـــكل المقـ ــة فـ ــى وثيقـ ــاز أن يقـــوم بمقتضـ ــك أى أرض أو إمتيـ ـــوز لمالـ يجـ

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

 از. وجوب تسجيل اإلمتي
 يكتمل اإلمتياز عندما يقيد المسجل بيان ذلك اإلمتياز فى السجل. ـ60

 
 اإلتفاقات المضمنة فى اإلمتيازات: 

ــئ   ـ61 ــذى ينشـ ــين الشـــخص الـ ــاق ضـــمنى بـ ــود إتفـ ــك اإلفتـــراض، وجـ ــرط ينفـــى ذلـ ــد شـ ــا لـــم يوجـ يفتـــرض، مـ
 27اإلمتياز وبين صاحب  اإلمتياز بما يلى:

المعــين أصــل المبلــغ المنشــأ بشــأنه اإلمتيــاز والتكــاليف أن يــدفع فــى الوقــت  ) أ(
 والنفقات المتكبدة بطريقة معقولة فيما يتعلق باإلمتياز،

 حذفت، )ب(
 القيام بصيانة جميع المبانى المشيدة على األرض، )ج (
ــى  )د ( ــذ وتراعـــ ــب دفعهـــــا وتنفـــ ــدفع األجـــــرة الواجـــ ــة األرض الحكـــــر، تـــ فـــــى حالـــ

ليهـــا والمضـــمنة فـــى الحكـــر ممـــا يلتـــزم بهـــا اإلتفاقـــات والشـــروط المـــتحفت ع
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المســتأجر ويعــوض صــاحب اإلمتيـــاز أو أى شــخص إكتســب حقــًا بموجبـــه 
عـــن كـــل اإلجــــراءات والمطالبـــات والنفقـــات المتعلقــــة بعـــدم دفـــع األجــــرة أو 

 اإلخالل بأى من اإلتفاقات والشروط المذكورة،
وكيلـه والـى أن  يجوز لصاحب اإلمتياز سواء قام بذلك بنفسه أو من طريـق )هـ(

ينتهــى اإلمتيــاز، أن يــدخل األرض خــالل األوقــات المناســبة لــيفحص حالــة 
 أية مبان توجد عليها أو صيانتها.

 
 اإلمتياز الحيازى. 

يكـون صـحيحًا أى إمتيـاز يســمح لصـاحبه وفقـًا  للعـرف المحلــى  بحيـازة األرض ويكـون لمالــك األرض  ـ62
مــدة التــى حــددها اإلمتيــاز ـ إن وجــد ـ وبعــد دفــع جميــع النقــود الحــق فــى إســترداد الحيــازة بعــد إنقضــاء ال

المستحقه بمقتضاه ولكن إذا لم يمارس ذلك الحق عند إنقضاء المدة المـذكورة أو إذا لـم يحـدد اإلمتيـاز 
مدة فيكون ملزمًا قبل دفع المبالغ المستحقة بمقتضى اإلمتياز وإستعادة حيازة األرض بأن يوجه إعالنًا 

ه عــــن ثالثـــة أشــــهر الـــى صــــاحب اإلمتيـــاز وإذا كانــــت األرض أرضـــًا زراعيــــة فـــال يكــــون ال تقـــل مدتـــ
لإلعـالن أثــر مــا لــم تــنقض مــدة أخــرى تمكـن صــاحب اإلمتيــاز مــن حصــاد أى محصــول كــان مزروعــًا 

 عند إنقضاء مدة اإلعالن البالغ قدرها ثالثة أشهر.
 

 نقل اإلمتياز. 
ثيقة بالشـكل المقـرر وينـتد النقـل أثـره لينقـل جميـع الحقـوق يجوز لصاحب اإلمتياز أن ينقله بمقتضى و  ـ63

المخولة بمقتضى اإلمتياز أو التى ينص هذا القانون على تضمينها ويكتمل النقل عندما يقيد المسـجل 
 السجل كصاحب اإلمتياز.  إسم المنقول إليه فى

 
 اإلعتراف بمبلغ مستحق فى وقت نقل الملكية. 

حــرر اإلمتيــاز أو المالــك الــذى  إليــه إمتيــاز الحــق فــى أن يطلــب مــن المالــك الــذىيكــون لكــل مــن نقــل  ـ64
اإلمتيــاز فــى تــاريخ تحريــر  وثيقــة نقــل  الملكيــة وذلــك لغــرض  يطالــب بحــق مــن طريقــه أن يحــرر نقــل

 المستحق عن اإلمتياز. اإلقـرار بمبلغ الدين
 عيب اإلمتياز عند نقل الملكية. 

عليــه نظيــر مقابــل ذى قيمــة وكــذا الشــخص الــذى يطـــالب  بحــق  مــن  ال يتــأثر صــاحب إمتيــاز حصــل ـ65
 طريقه  بأى عيب أو  بطالن  فى اإلمتياز ذاته إذا لم يكن عالمًا به عندما نقل اإلمتياز إليه.

 
 اإلبراء من اإلمتياز. 

ما يشــطب يصـدر اإلبـراء مــن اإلمتيـاز كليــًا أو جزئيـًا فــى وثيقـة فــى الشـكل المقــرر ويكتمـل اإلبــراء عنـد ـ66
 المسجل اإلمتياز من السجل.

 
 جواز دفـع النقود المستحقة للمحكمة. 



إذا إسـتحق أى شــخص الوفــاء بنقــد بمقتضـى إمتيــاز وكــان صــاحب اإلمتيـاز غائبــًا أو ال يمكــن العثــور  ـ67
عليه، أو اقتنع المسجل أنه ال يمكن اإلبراء من اإللتزام بطريقة أخرى، فيجـوز لـذلك الشـخص أن يـدفع 

المحكمة لصالح صاحب اإلمتياز ويجـرى المسـجل، عنـد إبـراز  بمقتضى اإلمتياز الى  قود المستحقةالن
 إيصال بالمبلغ الصادر من الموظف المختص قيدًا فى السجل يلغى بموجبه اإلمتياز.

 
 اإلنتقال من طـريق اإلرث إذا كان المالك غير مسلم. 

إذا تــوفى مالــك أرض أو صــاحب إمتيـــاز وكــان غيــر مســلم فعلـــى ممثــل المالــك المتــوفى الـــذى  (1)  ـ68
عينته المحكمة أن يتقـدم بطلـب الـى  المسـجل لتسـجيله  كمالـك بصـفته ممـثاًل  للمتـوفى ويجـب 

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

احب إمتيــاز متــوف بــداًل عــن التقــدم بطلــب لتســجيل نفســه يجــوز لممثــل أى مالــك أرض أو صــ (  2)
ــالكين.  مالكـــًا، أن يتقـــدم بطلـــب لتســـجيل الورثـــة أو المنتفعـــين بمقتضـــى أيـــة وصـــية للمتـــوفى كمـ
ــماء الورثـــة والحصـــص  ــة بتضـــمين أسـ ــدًا مـــن المحكمـ ــرز أمـــرًا معتمـ ــى الممثـــل أن يبـ ويجـــب علـ

جل أولئك الورثـة أو المنتفعـين كمـالكين يس  32و31المستحقين لها، ومع مراعاة أحكام المادتين 
 وفقًا لذلك األمر.

 
 إثبات وراثة المسلم المتوفى. 

أو ـ إذا  ســمحت  بــذلك   قواعـــد   يملــك أى أرض أو إمتيــاز  عنــد إبــراز إعــالم بوراثــة أى مســلم متــوف ـ69
وفقـًا لتلـك القواعـد صــادرة   بموجـب  أحكـام  هـذا القـانون ـ عنـد إبـراز قائمـة تـم إعـدادها والتوقيـع عليهـا 

يسجل الورثة الواردة أسـما هم فـى  32و31ومع مراعاة أحكام المادتين   تبين الورثة وحصة كل منهم، 
 اإلعالم أو القائمة كمالكين وفقًا لإلعالم أو القائمة.

 
 أثر اإلنتقال من طريق اإلرث. 

ض )أو اإلمتياز( خاضعة  ألية  األر   يمتلك ممثل وارثى األرض أو المنتفعين بمقتضى وصية المتوفى ـ70
حقوق أو مصـالح  غير مسجلة كانت األرض محملة بها ويعتبر )أو يعتبرون( بالنسبة ألى تصرف  

لألرض )أو اإلمتياز( مع كل الحقوق المخولة بموجب أحكام   سجلوا كمالك أو مالكين كما لو كانوا قد
ر مقابل ذى قيمة. ويكون إمتال  هؤالء مع  هذا القانون للمالك الذى يمتلك األرض )أو اإلمتياز( نظي

يرد فى األمر الصادر     التصرف فى األرض )أو اإلمياز( مما قد   مراعاة أى قيد على سلطتهم فى
أو فى اإلعالم بالوراثة أو القائمة التى أعدت بموجب أحكام    68( من المادة  1بموجب أحكام البند )

فى األرض أو اإلمتياز الذى يتعلق به الى أن يتم   رث. وال يؤثر أى إنتقال من طريق اإل69المادة  
 تسجيله. 

 
 أمر المحكمة. 

ترسل المحكمة التى  تصدر حكمًا  أو تقوم  بتنفيذ أو حجز تتأثر  بـه أرض أو إمتيـاز صـورة معتمـدة  ـ71
ذى منه الى المسجل للتسجيل وال يؤثر الحكم أو التنفيذ أو الحجـز أو األمـر فـى األرض أو اإلمتيـاز الـ

 يتم تسجيله. يتعلق بهما الى أن



 
 اإلفالس. 

عندما تبرز  للمسـجل  صــورة  معتمـدة  مـن  أمـر محكمـة  مختصـة بـاإلفالس تشـهر بمقتضـاه إفـالس  ـ72
مرفقـة بهــا شــهادة مــن  1929المالـك أو توجــه فيــه بـسدارة تركــة مالــك متــوفى وفقـًا لقــانون اإلفــالس ســنة 

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

 المفلس أو المالك المتوفى. الذى تم تعيينه أمينًا لإلفالس كمالك بداًل عن
 

 مالك مسجل. إعتبار كـل من محكمة اإلفالس أو أمين اإلفالس 
ويكـون أى منهمـا، بحسـب الحـال،  تؤول ملكية األرض أو اإلمتياز لمحكمـة اإلفـالس أو أمـين اإلفـالس ـ73

التصـــــرف فـــــى األرض أو اإلمتيـــــاز يتضـــــمنه أى قـــــانون إفـــــالس  خاضعًا فقط ألى قيد على سلطة
يــة حقــوق أو الحـــالى أو أى أمــر أصـــدرته محكمــة اإلفــالس وخاضــعًا أيضــًا أل معمــول بــه  فــى الوقــت

مصالح غير مسجلة أمتلك المفلس أو المالك المتوفى فى األرض أو اإلمتياز بمقتضاها ولكن لغـرض 
أى تصـــرف مســـجل تعتبـــر المحكمـــة أوأمـــين اإلفـــالس كمـــا لـــو كـــان منهمـــا، بحســـب الحـــال، قـــد ســـجل 

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

 
 األمناء. 

ــًا أليـــة حقـــوق أو  ـ74 ــًا  فيمتلـــك األرض  أو اإلمتيـــاز وفقـ ـــاحب اإلمتيـــاز أمينـ إذا كـــان مالـــك األرض أو صـ
مصــالح غيـــر مســـجلة تخضـــع لهـــا بمقتضـــى الوثيقــة المنشـــئة لإلئتمـــان، ولكـــن ألغـــراض أى تصـــرفات 

اإلمتيـاز، وال يعتبـر أى شـخص يتصـرف فـى األرض أو  لـك األرض أو لت مسـجلة يعتبـر مالكـًا مطلقـاً 
 إمتياز مسجل بتلك الطريقة مخطرًا بذلك اإلئتمان.

 
 األمناء الباقون على قيد الحياة. 

إذا ملــك األرض أو اإلمتيــاز أمينــان أو أكثــر فيجــوز لمــن يبقــى حيــًا مــنهم أن يتصــرف فــى األرض أو  ـ75
وثيقة المنشئة لألمانة على قصـد مخـالف، ولكـن إذا نـص صـراحة علـى اإلمتياز ما لم تنص  شروط ال

التسـجيل أن يتقـدموا بطلـب للمسـجل ليـدون قيـدًا بموجـب  علـى أولئـك األمنـاء عنـد  قصد مخالف فيجب
 .79أحكام المادة 

 
 القصر وناقصو األهلية. 

ه قاصـر أو إلخــتالل بسـبب أنــ إذا كـان فـى إمكــان أى شـخص أن يتقــدم بـأى طلــب لـوال نقصــان أهليتـه ـ76
عقله أو ألى نقص آخر فى أهليته وقام بأى فعـل أو كـان طرفـًا فـى أيـة إجـراءات تتخـذ بموجـب أحكـام 

أو إذا كــان ال يوجــد وصــى فيجــوز لمــن تعينــه   للوصــى علــى ذلــك الشــخص   هــذا القــانون فيجــوز 
طرفـًا فـى أيـة  المحكمة بصفة خاصة ليمثل ذلك الشخص أن يتقدم بأى طلب ويقوم بـأى فعـل ويصـبح

 عامة ألغراض هذا القانون. إجراءات نيابة عن ذلك الشخص ويمثله بصورة 



 
 سلطة تسجيل التصرفات فى مصالح القصر..الخ. 

أن  76يجــوز للمســـجل قبـــل تســـجيل أى تصـــرف أو تـــدوين أى قيـــد فـــى الســـجل بموجـــب أحكـــام المـــادة  ـ77
قيــد فــى الســجل ســواء أكــان ذلــك بــأى  يطلــب إبــراز أمــر المحكمــة الــذى يســمح بتســجيل أى تصــرف أو

 تأمر به المحكمة. شروط أو دون شروط حسبما  
 

 التحوطات. 
ــجلة أو  (1)         ـ78 ــر مسـ ــة غيـ ــاز بمقتضـــى وثيقـ ــى أرض أو إمتيـ ـــالب بمصـــلحة فـ يجــــوز ألى شـــخص يطـ

بخـالف ذلــك بــأى وجــه آخــر، أن يــود  تحوطـًا لــدى المســجل يكــون مضــمونه منــع تســجيل أى 
فيهما منعًا باتًا أو السما  به فقط بالكيفية  اإلمتياز أو أى قيد يؤثر    رض أو تصرف فى األ

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

ال يسـمح المسـجل بتسـجيل تحــوط فـى أيـة حالــة يعتبـر فيهـا أن أغــراض التحـوط يمكـن تحقيقهــا  (2)
هــذا القــانون غيــر أنــه يجــوز للمســجل بموافقــة المســجل العــام أن بتســجيل وثيقــة بموجــب أحكــام 

ــندات الملكيـــة  ــدا  سـ ــحوبة بسيـ ــجلة مصـ ــر مسـ ــة إمتيـــاز غيـ ــة وثيقـ ــوط لحمايـ ــجيل تحـ ــمح بتسـ يسـ
وشــهادة التســجيل ـ إن وجــدت ـ لضــمان قــرض لبنــك أو فــى أى مــن الحــاالت األخــرى التــى قــد 

بتحــوط فقــط فــال يمكــن للمتحــوطين أن تقــرر مــع مراعــاة أنــه مــا دامــت وثيقــة اإلمتيــاز محميــة 
 يتصرفوا فى األرض.

يكـــون التحـــوط فـــى الشـــكل المقـــرر ويبـــين الحقـــوق التـــى يـــدعيها المتحـــوط ويجـــوز للمســـجل أن  (3)
 يطلب من المتحوط أن يؤيده بحلف اليمين.

تســجيل التحــوط يســجل التحــوط بالنســبة لــألرض أو اإلمتيــاز المتعلــق بــه ويعطــى                          (4)
للمتحوط ـ بعد تقديم طلب مكتوب الى المسجل ـ الحـق فـى تسـجيل الوثيقـة أو الحقـوق األخـرى 
المطالب بها فى التحوط كما لو كان مستحقًا لها إذا كانـت الوثيقـة قـد تـم تسـجيلها أو كـان قيـد 

 الحق قد دون فى السجل إعتبارًا من تاريخ تسجيل التحوط.

بالســـجل فـــال يجـــوز للمســـجل أن يســـجل أى ســـند أو يـــدون أى قيـــد فـــى  طالمـــا بقـــى أى تحـــوط (5)
 السجل يتعلق باألرض أو اإلمتياز المتأثر بالتحوط إال بموافقة المتحوط أو بأمر المحكمة.

 يجوز أن يشطب التحوط من السجل أما بموافقة المتحوط أو بأمر المحكمة. (6)

ى طلــب أى شــخص ذى مصــلحة أن ينــذر يجــوز للمســجل )ولــيس لمســاعد المســجل( بنــاًء علــ (7)
ــار وإذا فشـــل  ــة فـــى اإلخطـ ــى المـــدة المبينـ ــر بعـــد مضـ ــون لـــه أثـ ــه لـــن يكـ ــوط بـــأن تحوطـ المتحـ
المتحــوط فـــى بــدء إجـــراءات أمــام المحكمـــة ليثبــت مطالبتـــه خــالل المـــدة المبينــة فـــى اإلخطـــار 

 لك.فيصبح التحوط ال أثر له ويشطب من السجل ما لم يصدر المسجل أمرًا بخالف   ذ

إذا أود  أى شــخص تحوطــًا دون ســبب معقــول فيكــون ملزمــًا بتعــويض أى شــخص حــدث لـــه  (8)
 ضرر من جراء ذلك.

 
 القيود. 



ــاًء علــــى  طلــــب أى  شــــخص ذى مصــــلحة فــــى أرض أو  (1)       ـ79 يجــــوز للمحكمــــة حســــب  تقــــديرها بنــ
باإلستفســارات  إمتيــاز، ويجــوز للمســجل ســواء قــدم لــه مثــل ذلــك الطلــب أو لــم يقــدم وبعــد القيــام

باإلخطـارات التـى ينبغـى القيـام بهـا وسـما   ـ وبعـد القيـام   التـى ينبغـى القيـام بهـا ـ إن وجـدت 
األشخاأل الذين يرى من المناسب سماعهم، إصدار أمـر يحظـر أو يقيـد بمقتضـاه أى تصـرف 

فــى األمــر أو حتــى صــدور  فــى األرض أو اإلمتيــاز لمــدة معينــة أو حتــى حــدوث واقعــة تســمى
 آخر أو وفقًا ألية بنود أو شروط قد تعتبر مناسبة وتدوين إشعار بذلك فى السجل.  ر  أم

ــى  (2) ــك فـ ــى ســـلطة المالـ ــك أى قيـــد علـ ــه فيهـــا أن هنالـ ــة يبـــدو لـ ــى أيـــة حالـ ــدًا فـ ــجل قيـ يـــدون المسـ
 التصرف فى األرض أو اإلمتياز.

 
 شهادة األرض. 

فــى الشــكل المقــرر تتضــمن مســتخرجًا مــن  يجــوز للمســجل أن يــأمر بسصـــدار شــهادة أرض الــى المالــك ـ80
 السجل الى المدى الذى ينطبق فيه على األرض التى صدرت بشأنها الشهادة.

 
 شهادة اإلمتياز. 

يجـــوز للمســـجل أن يـــأمر بسصـــدار شــــهادة إمتيـــاز الـــى صـــاحب اإلمتيـــاز فـــى الشـــكل المقـــرر وتتضـــمن  ـ81
 سجل.شهادة اإلمتياز تفاصيل أى إمتيازات سابقة ظاهرة فى ال

 
 إبراز الشهادة. 

إذا لم  تكن شـهادة  األرض أو اإلمتياز  مودعة فى  مكتب  تسجيل األراضـى فيجـب إبرازهـا للمسـجل  ـ82
عنــد كــل قيــد فــى الســجل ألى تصــرف فــى األرض أو اإلمتيــاز الــذى تتعلــق بــه مــا لــم يســتغن المســجل 

 إشعار بكل قيد.   عن إبرازها ويجب أن يبين فى الشهادة 

 
 الشهادات الضائعة أو التالفة. 

يجـــوز للمالـــك إذا ضـــاعت أو تلفـــت شـــهادة أرض أو شـــهادة إمتيـــاز أن  يطلـــب مـــن المســـجل إصــــدار  ـ83
شـهادة جديـدة، ويجــب عليـه أن  يقــدم مـن البيانــات مـا يقنـع المســجل بضـيا  أو تلــف الشـهادة القديمــة، 

ن على اليمـين بـأن الشـهادة لـم تـود  لـدى تقديم إقرار مشفو  باليمين أو إعال ويجوز للمسجل أن يطلب
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 مناسبًا أن يصدر شهادة جديدة.

 
 تصحيح المسجل للسجل. 

حالـة األخطـاء أو اإلعفــاءات  يمـا يتعلـق بـاألمور الشـكلية وفـىتكـون للمسـجل سـلطة تصـحيح السـجل ف ـ84
ــالكين وفــــى أيــــة حالــــة بموافقــــة كــــل األشــــخاأل ذوى  ــًا فــــى  مصــــلحة المــ ــأثيرًا جوهريــ التــــى ال تــــؤثر تــ

 المصلحة.
 

 تصحيح السجل بأمر المحكمة. 



هــا المحكمــة طريقــة أخــرى ترا  يجــوز للمحكمــة أن تــأمر بتصــحيح الســجل وذلــك بسلغــاء التســجيل أو بأيــة ـ85
 مناسبة فى أى من الحاالت مع  مراعاة ما يأتى:

إذا إقتنعـت المحكمـة بــأن تسـجيل شـخص كمالــك ألرض أو إمتيـاز بموجــب  ) أ(
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،
ــى )ب( ــأ أو اإلغفـــال فـــى  فـ ــرى إذا رأت المحكمـــة، بســـبب أى خطـ أيـــة حالـــة أخـ

السجل أو بسبب أى قيد تم الحصول عليه من طريـق الغـش أو الغلـط، أنـه 
 من العدل تصحيح السجل،

إذا طلــب أى شــخص يــدعى بأنــه إكتســب ملكيــة أرض بمــرور الــزمن، مــن  )ج (
 المحكمة تصحيح السجل.

مالـك إمتلـك األرض أو اإلمتيـاز بمقابـل  على أنه إذا كان ذلـك فـى مواجهـة 
ذى قيمـة فــال يجـوز للمحكمــة أن تصـحح الســجل إال إذا كـان مالــك األرض 
أو اإلمتيــاز، حســب الحــال، طرفــًا أو شــريكًا فــى الغــش أو الغلــط أو تســبب 

 فى ذلك أو ساهم فيه بدرجة جوهرية بفعله أو إهماله أو تقصيره.
 

 أثر الغش أو الغلط. 
إذا دون أى تسجيل أو أى قيد فى  السجل أو تم الحصـول عليه من طريق الغش أو الغلط وكان ال   ـ86

يمكن تصحيح الخطأ أو اإلغفال أو القيد فى السجل بموجب أحكام هذا القانون فيكون ألى شخص  
المطالبة   فى  الحق  لذلك،  نتيجة  الغلط،   تكبد خسارة  أو  الغش  المسئول عن  الشخص  تعويض من 

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

أو د السلطات  مباشرة  عند  نية  بحسن  أغفل  أو  به  القيام  تم  أمر  أو  فعل  أى  بشأن  إجراء  أو  عوى 
 إعتقادًا منه فى أنه يباشر السلطات التى يمنحها هذا القانون أو أية لوائح صادرة بمقتضاه. 

 
 التعويض فيمـا بين الحكومة والمالك فيما يتعلق بأخطاء المسح. 

عويض فيمـا بـين الحكومـة والمالـك وال يجوزإقامـة أيـة دعـوى إذا أظهـر أى مسـح ال تنشأ أى مطالبة بالت ـ87
  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. 

المالك وأى شخص تؤول إليـه األرض منـه أو مـن طريقـه ال تنشـأ أيـة مطالبـة بـالتعويض، إذا فيما بين  ـ88
أظهــر أى مســح لــألرض أيــة زيــادة أو نقصــان فــى مســاحتها التــى يوضــحها المســح األصــلى أو مســح 

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



 
 سلطات المسجلين وواجباتهم. 

يمـارس السـلطات اآلتيـة باإلضـافة  يجوز للمسجل العام وكل مسجل مفوض مـن قبـل المسـجل العـام أن ـ89
 الى أية سلطات أخرى يخوله إياها هذا القانون وهى أن:

آخر أو خريطة يطلب من المالك أو أى شخص أن يبرز أية وثيقة أو شهادة أو مستند  ) أ( 
قانونًا   ملزمًا  اآلخر  الشخص  أو  المالك  ويكون  المعنى  اإلمتياز  أو  باألرض  تتعلق 

 بسبرازها،
يكلف المالك أو الشخص اآلخر بالحضور وإعطاء أية معلومات أو إيضاحات تتعلق   )ب( 

باألرض أو اإلمتياز أو أية وثيقة أو شهادة أو مستند آخر أو خريطة تتعلق باألرض  
اإلم وإعطاء أو  بالحضور  قانونًا  ملزمًا  االخر  الشخص  أو  المالك  ويكون  المعنى  تياز 

 المعلومات واإليضا  حسبما ذكر إعاله، 
يرفض اإلستمرار فى أى تسجيل إذا لم تقدم له عند طلبه وثيقة أو شهادة أو مستند   )ج ( 

أدا ه  مطلوب  فعل  أى  يؤد  لم  إذا  أو  إيضا   أو  معلومات  أية  أو  خريطة  أو  آخر 
 بموجب أحكام هذا القانون، 

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

يحلف اليمين أو يأخذ إقرارًا بداًل عن ذلك، ويجوز له أن يطلب تأييد أية إجراءات أو   )هـ( 
م إقرار  بوساطة  أو  اليمين  على  التسجيل  على  تؤثر  إيضاحات  أو  شفو    معلومات 

 باليمين.
أو  )و (  شهادة  أو  وثيقة  أية  أو  السجل  فى  مشابه  خطأ  أى  أو  كتابى  خطأ  أى  يصحح 

 خريطة، 
يسحب بعد تقديم ما يراه الزمًا من البيانات من السجل من طريق الشطب أو بخالفه   )ز ( 

به   الوفاء  تم  أو  أثره  توقف  أو  إنتهى  قد  بأنه  يقتنع  إشعار  أو  إمتياز  أو  إيجارة  أية 
جوز له أيضًا أن يجرى أى تغيير شكلى فى السجل فيما يتعلق بأى تغيير فى اسم  وي

 أو وصف أو عنوان أى مالك أو شخص آخر حسبما يراه مناسبًا، 
أن يقوم بوضع عالمة أو ختم على أية وثيقة أو شهادة أو خريطة أبرزت إليه بمذكرة  )  ( 

 توضح تسجيلها أو إبرازها،
 ة وثيقة أو شهادة أو خريطة إذا رأى سببًا معقواًل يدعوه لذلك،يستغنى عن إبراز أي )ط ( 
أن   )ى ( له  ويجوز  القانون  بهذا  يتعلق  أرض ألى غرض  ألية  مسح خاأل  بسجراء  يأمر 

 يجرى التغيير الالزم فى الخريطة لتنفيذ ما أمر به، 
الحدو  )  (  فى  حدثت  التى  التغييرات  كانت  إذا  خريطة  أية  فى  الزم  تغيير  أى  د  يجرى 

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

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



الشكل   )م (  فى  تكون  ال  أو  للتسجيل  صالحة  غير  أنها  يتضح  وثيقة  أية  تسجيل  يرفض 
لشكل أو المضمون أو ليست وفقًا للقانون أو ال تدل المقرر أو تكون غير سليمة فى ا

داللة كافية على المصلحة فى األرض التى قصد أن تؤثر فيها أو كانت معبرًا عنها 
 تتعارض مع األسس التى يحفت السجل بمقتضاها. 

 
 الحـدود. 

يعلـن عنهـا وتوضـح كحـدود تعتبر الحدود المبينة فى الخريطة أنها توضح حدودًا عامة، مـا لـم  (1)      ـ90
ثابتـة، وفــى حالـة الحــدود العامـة يعتبــر خــط الحـدود الصــحيح غيـر معــين )مـثاًل: إذا كــان يمتــد 

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

ــى إذا كـــان مـــن  (2) ــجل الســـلطة فـ ــدود األرض تكـــون للمسـ ــع الصـــحيح لحـ ــب توضـــيح الموقـ المناسـ
إجـراء ذلــك بعــد إعطــاء إخطـار للمــال  المجــاورين بالكيفيــة التـى يراهــا مناســبة وبعــد أن يفصــل 
فـى أيـة إعتراضــات يبـديها أولئـك المــال  المجـاورون وتعتبــر الحـدود التـى توضــح بتلـك الكيفيــة 

 إنها حددت تلك الحدود بدقة.
فى أية أرض غير أرض المدينة والقرية ما لم توضح على الخريطة وتعلـم علـى األرض موقـع  (3)

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 

 س آخر جرى به العرف.أى مقيا
 

 الفحص. 
أى قيــد فــى الســـجل أو أى  وثيقــة فـــى  عهــدة المســـجل  ومشــار إليهـــا  فــى الســـجل يجــوز أن يفحصـــه  ـ91

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

 
 البحوث الرسمية. 

ل أن  يطلــب مــن المســجل إجــراء بحــث رســمى عــن أيــة يجــوز ألى شــخص لــه الحــق فــى فحــص الســج ـ92
أرض ألخــذ معلومــات عــن القيــد المــدون فــى الســجل فيمــا يتعلــق بأيــة أرض أو إمتيــاز فــى تــاريخ ذلــك 

مثل ذلـك الطلـب أن يجـرى البحـث ويصـدر شـهادة   الطلب أو قبله ويجب على المسجل عند إستالمه 
 بنتيجة الفحص.

 
 البينة الرسمية. 

ل المحاكم شهادة البحث الرسمية وكـل وثيقـة تصـدر بصـفة رسـمية مـن المسـجل كبينـة علـى تقبل فى ك ـ93
 البيانات التى تتضمنها.

 
 اإلعالنات. 



إذا كـان مطلوبـًا تنفيـذ إعـالن بموجــب أحكـام هـذا القـانون وإقتنـع المســجل بـأن الشـخص المطلـوب تنفيــذ  ـ94
لتفادى إعالنه أو ال يمكن تنفيذ اإلعالن فى  اإلعالن فى مواجهته ال يمكن العثور عليه أو أنه يتهرب

 توجيه المسجل بأى من الطرق اآلتية: آخر فيجوز إعالنه حسب   مواجهته ألى سبب
 بسعالن وكيله المسئول عن األرض، ) أ(
 بسعالن أى فرد بالغ من عائلته مقيم معه، )ب(
 خص،بسعالن أى إدارى شعبى للمدينة أو القرية التى يقيم فيها الش  )ج (
بسلصـــاق اإلعـــالن فـــى مكتـــب تســـجيل األراضـــى أو المجلـــس المحلـــى المخـــتص، وإذا  )د (

ــى  ــًا، أو علـ أمكـــن ذلـــك، علـــى بـــاب المنـــزل الـــذى يقـــيم فيـــه آخـــر مـــرة إذا كـــان معروفـ
 األرض،

 بأية طريقة أخرى يراها المسجل مناسبة. )هـ(
 
 28الرسوم.

تدفــع فيمــا يتعلــق  بشــهادات التســجيل  والفحــص  والبحــث الرسـمى والمســاحة والخــرائط ونمــاذج  (1ـ    )95
الوثـائق وإعــدادها وفيمــا يتعلــق بكــل األمــور األخـرى المتعلقــة بالتســجيل، الرســوم التــى تقــرر مــن 

أية صفقة أخرى أو تدوين أى قيد فـى السـجل مـا  تسجيل أى تصرف أو  وقت آلخر وال يجوز 
 كل الرسوم المتعلقة به إال بأمر من المسجل العام.لم تدفع 

فــى حالــة الطلبــات المقدمــة مــن الســفارات إلعفائهــا مــن رســوم تســجيل عقــار بسســمها والموصــى  (2)
عليهــا مــن وزارة الخارجيــة علــى أســاس مبــدأ المعاملــة بالمثــل يجــوز لــرئيس القضــاء وبنــاًء علــى 

 رسوم التسجيل المقررة. توصية من المسجل العام إعفاء جميع أو جزء من
 

 سلطة إصدار اللوائح والقواعد. 
أحكــام هـذا القـانون، وإلدارة مكــاتب  تكون لـرئيس القضـاء سـلطة إصـدار اللـوائح والقواعـد الالزمـة لتنفيـذ ـ96

تســجيل األراضـــى  ولتحديــد الرســوم الواجــب دفعهــا بموجــب أحكــام هــذا القــانون، ويجــب أن تنشــر كــل 
فى الجريدة الرسمية وتكون لها عند نشرها ذات القوة واألثـر كمـا  لصادرة بتلك الكيفية ا اللوائح والقواعد

 29لو كانت قد تضمنتها أحكام هذا القانون.
 

 اإلستئنافات خالف اإلستئنافات المقدمة بموجب أحكـام الفصل الثانى.
 لمسجل نهائيًا.أو قرار ا فى كل األمور الشكلية المجردة يكون قرار المسجل العام (1) ـ97

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

 العام ليفصل فيه بناًء على طلب أى شخص ذى مصلحة. الى المسجل
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يجــوز إســتئناف قــرار المســجل العــام الــذى صــدر فــى أى مــن األمــور أو المســائل التــى تثــار أمامــه ال  (  3)
 30بناًء على إحالة من المسجل إال بموافقة المسجل العام أو رئيس الجهاز القضائى المختص.

كــل طلــب لــإلذن بسســتئناف قــرار المســجل العــام يقــدم بعريضــة مكتوبــة خــالل شــهر مــن تــاريخ صــدور  (4)
قـــرار ويجـــوز تقديمـــه الـــى المســـجل العـــام أو الـــى رئـــيس الجهـــاز القضـــائى المخـــتص وتكـــون لـــرئيس ال

الجهـاز القضــائى المخـتص ســلطة مـنح اإلذن باإلســتئناف أو رفــض منحـه ويجــوز مـد فتــرة اإلســتئناف 
 31بعد إنقضائها إذا قدمت أسباب كافية لذلك.

ستئناف، يجوز له أن يسـمع اإلسـتئناف المقـدم ضـد إذا منح رئيس الجهاز القضائى المختص إذنًا باإل (5)
قــــرار المســـــجل العـــــام بنفســـــه ويكـــــون قـــــراره نهائيـــــًا أو أن يحيـــــل اإلســـــئناف الـــــى محكمـــــة اإلســـــتئناف 

 32لسماعه.

إذا مـــــنح اإلذن باإلســـــتئناف فيجـــــب أن تحصـــــل علـــــى طلـــــب اإلذن باإلســـــتئناف أو عنـــــد مـــــنح اإلذن  (6)
 33. 1983كام قانون اإلجراءات المدنية لسنة باإلستئناف الرسوم المقررة وفق أح

كـل طلــب إلســتئناف قــرار ضــابط التقــديرات أو رئــيس التســجيالت يقــدم بعريضــة مكتوبــة الــى المســجل  (7)
العام خالل شهر من تـاريخ صـدور القـرار ويجـوز مـد فتـرة اإلسـتئناف بعـد إنقضـائها إذا قـدمت أسـباب 

 34كافية ومقتنعة.
 

 الفصل الرابع 
 أمناء قانونيين على القطع المسجلة  تعيين

 ألغيت. ـ98
 

 تعيين األمناء القانونيين. 
متى تعذر القيـام بـأى تعميـر لقطعـة أرض مسـجلة أو  التصـرف فيهـا أو تعـذر القيـام بـذلك  دون  (1)    ـ99

تأخير ونفقات غير معقولة بسـبب أن عـدد المـالكين المسـجلين لتلـك القطعـة يزيـد علـى خمسـة أو 
قاصرًا ال يمثله وصـى معـين بطريقـة قانونيـة أو   متوفيًا أو غائبًا أو     منهم أو أكثر  كان واحد

ــك  ــجل لتلـ ــك مسـ ــوز للـــوالى أو أى مالـ ــة فيجـ ــى أهليتـــه القانونيـ ــر فـ ــن أى نقـــص آخـ ــانى مـ كـــان يعـ
 القطعة أن يطلب تعيين أمناء قانونيين عليها.

 35يقدم طلب الوالى كتابة الى وزير العدل.   (2)
 يقدم طلب المالك المسجل كتابة الى المحكمة التى تقع القطعة المذكورة فى دائرة إختصاصها. (3)
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إذا اقتنـع وزيـر العـدل أو المحكمـة، حسـبما يكـون الحــال، بـأن تعيـين أمنـاء قـانونيين علـى القطعــة  (4)
يقـل عــن ثالثـة وال يجــاوز خمســة أشـخاأل ليكونــوا أمنــاء  المـذكورة مناســب، تعـين المحكمــة مــا ال

 36قانونيين على القطعة المذكورة.
 ال يكون الشخص أهاًل لتعيينه أمينًا على الوجه المتقدم إال إذا كان: (5)

 سنة، و  25عمره يجاوز   ) أ(
 مقيمًا فى المنطقة التى تقع فيها القطعة، و )ب(
 أهليته القانونية، وال يعانى من أى نقص فى  )ج (
 قد وافق كتابة على القيام بذلك. )د (

يجــوز لمــن يطلــب تعيــين أمنــاء قــانونيين أن يتقــدم للمحكمــة بأســماء األشــخاأل المــؤهلين للتعيــين  (6)
والراغبين فى العمل كأمناء وتأخذ المحكمـة ذلـك فـى إعتبارهـا عنـد تعيـين أمنـاء قـانونيين ورغبـات 

 التى توجد فيها القطعة من المال  المسجلين للقطعة. من كان مقيمًا فى المنطقة
تســجل أســماء األمنــاء القــانونيين المعينــين بموجــب أحكــام هــذه المــادة فــى ســجل القطعــة المــذكورة  (7)

 مرفقًا بها إقرار بأنهم األمناء القانونيون على تلك القطعة.
( يجـب عليهـا إذا 5ب أحكـام البنـد )يجوز للمحكمة إذا توفى أى أمين قانونى أو فقـد أهليتـه بموجـ (8)

نقــص عــدد األمنــاء القــانونيين عــن ثالثــة بســبب الموفــاة أو فقــدان األهليــة أن تعــين أمينــًا قانونيــًا 
ــام  ــًا لألحكـ ــه المتقـــدم وفقـ ــون كـــل تعيـــين علـــى الوجـ ــدد بـــداًل عنـــه ويكـ ــانونيين جـ جديـــدًا أو أمنـــاء قـ

 السابقة من هذه المادة.
 

 نيين. أثر تسجيل األمناء القانو 
يكـون لألمنـاء القــانونيين، دون غيـرهم إبتـداًء مــن تـاريخ تســجيلهم وبعـد ذلـك الحـــق المطلـق فــى  (1) ـ100

التصرف فى القطعة المذكورة أو أى جزء منها، ولذلك الغرض تؤول إليهم بالتضامن واإلنفـراد 
ى أنـه ال يكـون تعيينهم لـدى مالكهـا المنتفعـين، علـ بها والتى كانت قبل  كل السلطات المتعلقة

لألمنـــاء القـــانونيين الحـــق فـــى بيـــع أو رهـــن القطعـــة أو أى جـــزء منهـــا إال بموافقـــة المحكمـــة أو 
القــانونيون الســلطات التــى آلــت إلــيهم علــى  تجزئــة القطعــة إال بموافقــة الــوالى ويمــارس األمنــاء

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

ــك  (2) ــوم بـــه المالـ ــى أى جـــزء منهـــا يقـ ــى القطعـــة أو فـ ــرف بعـــد ذلـــك فـ أى تصـــرف أو محاولـــة للتصـ
المنتفـع يكــون لـه أثــره 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 أثــره كتصــرف فــى منفعتــه 

 ص الذى تم التصرف لصالحه أى حق فى التصرف.فيها وال يعطى للشخ

يعلن األمناء القانونيين كتابة أى تصرف مما تقدم فـى منفعـة تلـك القطعـة أو فـى أى جـزء منهـا،  (3)
ولكــن ال يجــوز تســجيل ذلــك التصــرف مــا لــم يقــدم الشــخص المنقولــة إليــه تلــك المنفعــة للتســجيل 

 ليها من األمناء القانونيين.وثيقة نقل منفعة محررة بطريقة صحيحة وموقعًا ع
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 إستبقاء.
ال يغير أى من األحكـام التى يتضمنها هذا الفصل أو  100إستثناًء مما نص عليه فى المادة  ـ101

يــؤثر فــى حقــوق ومصــالح اإلنتفــا  التــى يمتلكهــا المــالكون المنتفعــون أليــة قطعــة أرض، عــين 
حقـوق متعلقـة بالتصـرف فـى  هـذا القـانون أو علـى أيـة   عليهـا أمنـاء قـانونيون بموجـب أحكـام 

 فا  والمصالح أو تخول تسجيل تلك التصرفات أو المعامالت فى السجل.حقوق اإلنت
 37ألغيت. ـ102
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