
، ویسمى قانون 2021مع كامل التعدیالت حتى سنة   ) 2019فیما یلي النص الكامل ( قانون الملكیة العقاریة األردني لسنة 
 ، محدث ومفھرس وموضح بطریقة سھلة األردنالملكیة العقاریة الجدید في  

 1المادة 

 .) ویعمل بھ بعد مائة وعشرین یوما من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة2019یسمى ھذا القانون ( قانون الملكیة العقاریة لسنة 

   جدول محتویات القانون

  .و الشفعة و الوكاالت والبطالنتعاریف وتصنیف العقارات وحجیة السجالت   ألول : أحكام عامةالفصل ا

 الفصل الثاني : تحدید العقارات ومسحھا وتحدید قیمھا 

 والمیاه الفصل الثالث : تسویة العقارات  

 الفصل الرابع : تسجیل عقارات لم یسبق تسجیلھا 

 الفصل الخامس : إزالة الشیوع

 الفصل السادس: األبنیة والمجمعات العقاریة

 تملك وإیجار غیر األردنیین واألشخاص الحكمیین للعقارات  :  الفصل السابع

 الفصل الثامن: رھن العقار رھناً تأمینیا 

 الفصل التاسع: االستمالك

 الفصل العاشر: أحكام ختامیة

و   والبطالناألول : أحكام عامة تعاریف وتصنیف العقارات وحجیة السجالت  الفصل 
 . الشفعة و الوكاالت

 2المادة 

 -:یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك

 .مجلس الوزراء :المجلس

 . أو دائرة أو ھیئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمیة عامة أو مؤسسة عامة  ،وزارةأي  :الحكومة

 .وزیر المالیة :الوزیر

 .ائرة األراضي والمساحةد :الدائرة

 . مدیر عام الدائرة : المدیر



 .مدیریة تسجیل األراضي المختصة :مدیریة التسجیل

 .مدیر مدیریة التسجیل :مدیر التسجیل

 .قطعة األرض والبناء المقام علیھا وأي حصة شائعة في أي منھما :العقار

 .طابق أو أكثر مقام على قطعة أرض ومسجل بسند ملكیة مستقل عنھا :البناء

 .وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد :الطابق

 .وحدة مستقلة من طابق أو أكثر، وتشمل البیوت المتالصقة :الشقة

ألقنیة واألكتاف  أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج بما فیھا الخنادق والمجاري والعبارات واألرصفة وا ،شارعأي  : الطریق
 . والدواویر التابعة للطرق والجدران االستنادیة وجزر السالمة ویشمل ذلك حرم الطریق والساحات الملحقة بھا

أو الجداول أو البرك أو العیون اوالبحیرات أو الینابیع أو اآلبار أو الشالالت أو السدود أو الخزانات أو أي قناة   ،األنھار : المیاه
ى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظیم الماء أو تحویلھ أو بئر أو واسطة الستخراج الماء أو  أو خندق أو مجر

 رفعھ أو دفعھ أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعھ ونقلھ واستعمالھ لغایات الري أو التجفیف األولیة

. 

المستندات الورقیة واإللكترونیة والخرائط الموجودة لدى الدائرة والتي تبین  مجموعة الصحائف والوثائق و :السجل العقاري
أوصاف العقار، وتعین حالتھ القانونیة، وتنص على الحقوق المترتبة لھ وعلیھ، وتبین المعامالت المتعلقة بھ وما یطرأ علیھ من 

 .تعدیالت أو تغییرات

لكیة أو تعدیل علیھا أو شطبھا أو حجز أو إشارة بشأن عقار یوجب  تسجیل تصرف أو عقد أو تغییر في م :معاملة التسجیل
 .القانون تسجیل أي منھا في السجل العقاري وفقا ألحكام القانون

 .الوثیقة الصادرة عن مدیریة التسجیل نتیجة التصرفات الناقلة للملكیة ومعامالت التغییر وأعمال التسویة :سند التسجیل

 .وحدودھا وموقعھا ومشتمالتھا  ،وأبعادھاندسي یعین فیھ شكل األرض مرتسم ھ :الخارطة العقاریة

تسویة جمیع المسائل واالختالفات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في األرض أو المیاه أو حق منفعة فیھا أو   :التسویة
 .أیة حقوق متعلقة بھا وقابلة للتسجیل

لملكیة الذي یولي مالكیھا حق استعمالھا واستغاللھا والتصرف فیھا ضمن العقارات التي یجري علیھا حق ا :العقارات المملوكة
 .القانون

 .العقارات التي أوقفھا مالكوھا، فحبست عن التصرف على وجھ التأبید، وخصصت منافعھا للبر ولو مآال :العقارات الموقوفة

 نتفاع بھا لمنفعة عامة الناس أو جماعة محددة منھمحق المتروكة اال وتركالعقارات العائدة رقبتھا للخزینة  :األراضي المتروكة

. 

العقارات البعیدة عن العمران والعائدة للخزینة والخالیة التي لم تزرع ولیست في ملك احد، ولم تجر علیھا  :األراضي الموات
 .أعمال التسویة، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس وال المنفعة جماعة محددة منھم

 .نزع ملكیة عقار من مالكھ أو حق التصرف فیھ أو االنتفاع بھ أو االرتفاق علیھ بمقتضي أحكام ھذا القانون :كاالستمال



 .وأي جھة أو شخص حكمي یخولھ القانون حق االستمالك والبلدیاتالحكومة  :المستملك

 .محكمة البدایة التي یقع العقار ضمن دائرة اختصاصھا :المحكمة

 3المادة 

ئرة الوكیل العام إلدارة قضایا الدولة في اإلجراءات القضائیة المتعلقة بھا أمام المحاكم على اختالف درجاتھا وفقا  یمثل الدا
 .ألحكام قانون إدارة قضایا الدولة

 4المادة 

 -:ما یليتتولى الدائرة المھام والصالحیات المنصوص علیھا في ھذا القانون والتشریعات النافذة ولھا في سبیل ذلك القیام ب

 .إجراء مسح شامل ألراضي المملكة وتحدیدھا وتسویتھا وتنظیم خرائطھا -أ

 .تسجیل حق ملكیة العقارات وتوثیقھ والمحافظة علیھ وتسھیل ممارستھ -ب

 .انشاء شبكة المثلثات من الدرجتین الرابعة والخامسة وإدامتھا -ج

 .ائب المترتبة على ذلك واستیفائھاإنجاز معامالت تسجیل العقارات واحتساب الرسوم والضر -د

إدارة أمالك الدولة والمحافظة علیھا ومتابعة إجراءات معامالت التأجیر والتفویض والتخصیص واستمالك األراضي وتوثیق   -ه
 . ذلك وفقا للتشریعات

 .إجراء تقدیر شامل لقیم العقارات ومتابعة تحدیثھ -و

 .توثیق معلومات الملكیة العقاریة وحفظھا -ز

 .تطویر قاعدة المعلومات العقاریة وضبطھا واإلشراف علیھا وتحدیثھا العتمادھا أساساً لنظام المعلومات الوطني -ح

 .تنظیم مھنة المساحة والمكاتب العقاریة والتقدیر والمقدرین العقاریین -ط

 5المادة 

 -:تصنف العقارات في المملكة إلى ما یلي

 .العقارات المملوكة -أ

 . العقارات الموقوفة -ب

 . األراضي المتروكة -ج

 . األراضي الموات -د

 6المادة 



 .ال یجوز بیع األراضي المتروكة، وال شراؤھا، وال التصرف فیھا، وال یجري علیھا حكم مرور الزمان-أ

م الخزینة بقرار من المجلس بناًء على تنسیب الوزیر إذا ثبت للمدیر زوال المنفعة عنھا سواء  تسجل العقارات المتروكة باس -ب
لھم منفعة فیھا سواء أكانت   عمنأكانت مخصصة باسم من لھم منفعة فیھا أو غیر مخصصة لھم أو باسمھا مباشرة أو نیابةً 

 .ت ألحكام قانون إدارة أمالك الدولةواقعة داخل حدود مناطق البلدیات ام خارجھا وتخضع ھذه العقارا

 7المادة 

 .ال یجوز تملك األراضي الموات أو استغاللھا أو وضع الید علیھا خالفا ألحكام القانون

 إلغاء تصنیف المیري 

 8المادة 

إلى (الملك)،  اعتبارا من تاریخ نفاذ أحكام ھذا القانون، یلغى تصنیف العقارات من نوع (المیري) وتحول العقارات األمیریة -أ
كما یلغي (حق التصرف) في العقارات األمیریة، وجمیع األحكام القانونیة الناظمة لھ ویحل محلھ (حق الملكیة) على العقارات  

 .المتحولة

حكام  ال تسري أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة على الوقائع والحقوق المتعلقة بالمسائل اإلرثیة الشرعیة واالنتقالیة قبل نفاذ أ -ب
 .ھذا القانون وتسري علیھا أحكام القانون التي نشأت وفق أحكامھ

یتولى مدیرو التسجیل، دون طلب من المالكین تصحیح بیانات صحائف السجل العقاري للعقارات األمیریة المتحولة إلى   -ج
من متصرفین إلى مالكین  نوع الملك بما في ذلك تصحیح نوعھا من أمیریة إلى ملك خارج حدود البلدیات وصفة أصحابھا 
 .وتصحیح سندات التسجیل الصادرة بموجب ھذه الصحائف من سندات تصرف إلى سندات ملكیة

 . ال یعتبر تحویل العقارات الواقعة خارج حدود البلدیات الى ملك بموجب أحكام ھذه المادة توسیعا لحدود البلدیات -د

 حجیة سندات التسجیل  

 9المادة 

ومة بمضامین سندات تسجیل العقارات الصادرة عن مدیریات التسجیل بال بینة، وال یجوز إبطال أي من تعمل المحاكم والحك
 .ھذه السندات أو إصالح خطأ فیھا ادعي أنھ مخالف لقیود السجل العقاري إال وفق أحكام ھذا القانون

 10المادة 

 .مسجلة في السجل العقاريال تسمع دعاوى وضع الید واالسم المستعار (الصوریة) في العقارات ال

 11المادة 

 .یعمل بمضمون قیود الدائرة المتعلقة بعقارات الخزینة وتحكم بھا المحاكم بال بینة -أ

ب. مدة مرور الزمن في األراضي األمیریة قبل نفاذ أحكام ھذا القانون والموقوفة واألمالك المحلولة والتي یتعلق بھا حق  
 . ت الدعوى على رقبتھاالتصرف ست وثالثون سنة إذا كان

 12المادة 

على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر، ال یجوز أن تتجاوز مدة عقد إیجار العقار تسعاً وتسعین سنة فإذا عقدت لمدة أطول  
 .ردت إلى تسع وتسعین سنة



 بطالن تصرف أو معاملة  

 13المادة 

 -:على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر

 .لزمن على العقارات المسجلة في السجل العقاريال تسري مدة مرور ا -أ

إذا ثبت للمحكمة بطالن تصرف أو معاملة تسجیل بشأن عقار مسجل فلھا مع مراعاة قواعد حسن النیة واستقرار الملكیات  -ب
 -:العقاریة، أن تقرر أیا من الحالتین التالیتین

الت التي بنیت علیھما كاملة أو في حدود حصة المحكوم لھ  إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجیل والتصرفات والمعام -1
 .وإعادة تسجیل الحق المحكوم بھ باسمھ في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى كلما كان ذلك ممكنا

 .إلزام المتسبب بالضرر بتعویض عادل یدفعھ للمتضرر وفقا لقیمة العقار وقت رفع الدعوى -2

 .لطلب منع التصرف في العقار موضوع الدعوى وإلى حین الفصل فیھاتقرر المحكمة وبناء على ا -ج

د. یسري حكما الفقرتین (ب) و(ج) من ھذه المادة على أي دعوى لم یصدر بھا حكم قطعي من المحاكم عند نفاذ أحكام ھذا 
 .القانون

  

  (الشفعة ( انظر مقال عن   14المادة 

 -:على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر

 .ال یمارس حق الشفعة اال من الشریك في العقار -أ

من تاریخ علمھ بتسجیل عقد البیع ، واذا ) ثالثین یوما 30یحق لمن لھ حق الشفعة أن یرفع الدعوى لدى المحكمة خالل ( -ب
 . تأخر في رفعھا دون عذر شرعي یسقط حقھ في الشفعة

 . ) یوما من تاریخ تسجیل البیع في السجل العقاري90في جمیع األحوال ال تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ( -ج

في عقد البیع أو أن یقدم كفالة مصرفیة   علي مدعي الشفعة عند تقدیم دعواه أن یودع في صندوق المحكمة الثمن المسمى -د
بمقداره وفي حال االدعاء بأن الثمن المسمى في العقد یزید على الثمن الحقیقي فعلى المحكمة تقدیر المبلغ الواجب إیداعھ أو  

 .لدائرة حول ذلكتقدیم الكفالة على أن ال یؤثر ذلك في حقھ في استرداد ما زاد على الثمن الحقیقي وللمحكمة االستئناس بقیود ا

 . تقبل دعوى الشفعة دون التقید بإجراءات المواثبة والتقریر واإلشھاد -ه

 -:ال یمارس حق الشفعة اذا -و

 . حصل البیع بالمزاد العلني وفقا لإلجراءات المحددة في ھذا القانون .1

عة ، أو بین األصھار حتى حصل البیع بین األصول والفروع أو بین الزوجین أو بین األقارب حتى الدرجة الراب -2
 . الدرجة الثانیة

 . كان العقار قد بیع لیكون محل عبادة أو لیلحق بمحل عبادة -3

 . حصل التفویض من الدولة -4

حصل البیع من مؤسسة اإلسكان الى أحد المنتفعین من مشاریعھا أو من جمعیة إسكان الى احد أعضائھا أو من  -5
 . ة أو األجھزة األمنیة وصنادیقھا إلى أحد ضباطھا أو أفرادھاجمعیات القوات المسلحة األردنی

یمارس الخلیط في حق الشرب من عین ماء مشتركة باالنتفاع، حق الشُّفعة للعقار المجاور المبیع إذا نتج الجوار عن اإلفراز   -ز
 .األخیر لعیون المیاه التي لم تجر فیھا أعمال تسویة المیاه

 الوكاالت على العقارات 

 15المادة 
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بعد مرور ثالث سنوات من تاریخ نفاذ أحكام ھذا القانون ال تقید في السجل العقاري الوكاالت غیر القابلة للعزل التي تعلق  -1 -أ
بھا حق الغیر أو التي صدرت لصالح الوكیل، في التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة، سواء نظمت داخل المملكة أو خارجھا، 

 .ت المنظمة على ھذا النحو عند إجراء تلك التصرفات كما لو لم یتعلق بھا حق الغیر أو لم تصدر لصالح الوكیلوتعامل الوكاال 

 -:) من ھذه الفقرة لألحكام التالیة1تخضع الوكاالت التي نظمت خالل المدة المشار إلیھا في البند ( -2

التي ینظمھا قناصل المملكة األردنیة في الخارج والمتضمنة  الوكالة التي ینظمھا الكاتب العدل داخل المملكة وخارجھا أو -أ
التصرفات الناقلة لملكیة األموال غیر المنقولة ورھنھا والمتعلق بھا حق الغیر واجبة التنفیذ في جمیع األحوال لدى مدیریات 

الوكیل وفي حالة وفاة الوكیل   التسجیل والمحاكم خالل سنة من تاریخ تنظیمھا سواء أعزل الموكل الوكیل أم توفي الموكل أو
 .تقوم مدیریات تسجیل األراضي بتنفیذ الغرض من الوكالة بناء على طلب أحد الورثة

تنفذ الوكالة المشار إلیھا أعاله بتنظیم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكیل وتستوفى عند تنفیذ الغرض من الوكالة   -ب
رسوم انتقال عن القیمة المقدرة لحصص الموكل بھا وتسجل المعاملة على اعتبار  ضریبة بیع العقار ورسوم تسجیل األراضي و

 . أنھا معاملة بیع وانتقال

 .إذا ورد نص في سند الوكالة یحدد مدة العمل بھا ألقل من سنة فیعمل بھ -ج

) باأللف من القیمة المقدرة 16( تسجل الوكالة الُمشار الیھا في ھذه المادة لدى مدیریة التسجیل الُمختصة مقابل رسم مقداره -د
 . للمال غیر المنقول وتوضع إشارة بھذا الخصوص على صحیفة السجل العقاري العائد لذلك المال

ال یجوز للموكل أو الغیر إجراء أي تصرف مھما كان نوعھ بما في ذلك إیقاع الحجز على األموال غیر المنقولة موضوع  -ه
مادة بعد تسجیل الوكالة على صحیفة السجل العقاري لتلك األموال لدى مدیریة تسجیل األراضي الوكالة المشار الیھا في ھذه ال

 .المختصة

یُحسم الرسم المشار إلیھ في البند (د) من ھذه الفقرة من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بیع العقار إذا تم تنفیذ   -و
ھا وإذا لم یتم تنفیذ الغرض منھا خالل ھذه المدة یستوفي كامل الرسوم الغرض من الوكالة خالل ستة أشھر من تاریخ تنظیم 

 .والضرائب المقررة قانوناً على بیع العقار عند تقدیم الوكالة لتنفیذ أحكامھا

الوكاالت التي یتم تنظمیھا بین األصول والفروع صعودا أو نزوال أو بین الزوجین واإلخوة واألخوات أو بین الورثة بعضھم   -ز
بعض تستمر لمدة عشر سنوات، ویلزم الوكیل بتسجیل الوكالة اذا كانت غیر قابلة للعزل وبدفع رسم نسبتھ نصف بالمائة من  ب

القیمة المقدرة للمال غیر المنقول الموكل بھ ویحسم ھذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بیع العقار إذا تم تنفیذ  
 .تین من تاریخ تنظیمھاالغرض من الوكالة خالل سن

تبقى الوكاالت التي نظمت قبل تاریخ العمل بھذا القانون ساریة بمددھا وأحكامھا وفقاً ألحكام القانون الذي نظمت وسجلت   -ب
 .بمقتضاه

  ال یجوز أن تتضمن الوكاالت المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكیة العقارات ورھنھا أي نص یخول الوكیل حق توكیل غیره -ج

 .وال یعمل بأي نص یخالف ذلك ورد في أي وكالة نظمت قبل نفاذ ھذا القانون

 16المادة 

تزید ھذه المدة في التصرفات الناقلة للملكیة  أالیعمل بالوكاالت في التصرفات العقاریة خالل المدة المحددة في سند الوكالة على 
 .الة) خمس سنوات من تاریخ تنظیم الوك5العقاریة والرھن على (

 البیع لقاء اإلعالة

 17المادة 

یجوز للمالك أن یبیع عقاره إلى آخر لقاء اإلعالة، بإعالة المشتري البائع أو شخصا آخر یحدده في عقد البیع، طیلة حیاة "  -أ
 ".المعال

 .ال یجوز التصرف في العقار المبیع لقاء اإلعالة وال حجزه وال رھنھ طیلة حیاة المعال -ب



 18المادة 

لقاء اإلعالة بقرار من المحكمة ، إذا قصر المعیل، أو ورثتھ من بعده في حال وفاتھ في   للبائع الحق في استرداد العقار المبیع
 .التزامھ بإعالة الُمعال وفقا للشروط المتفق علیھا في عقد البیع

 19المادة 

أو بالحكم للبائع تنتھي اإلعالة ویشطب قیدھا في السجل العقاري باتفاق الطرفین، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعیل دون وارث، 
 .باسترداد العقار

 الفصل الثاني : تحدید العقارات ومسحھا وتحدید قیمھا 
 20المادة 

 .تناط بالمدیر إدارة أعمال تحدید العقارات ومسحھا وتقدیر قیمھا، ویباشرھا بنفسھ أو بوساطة موظف مفوض منھ -أ

دة قیاس (المتر المربع)، ومساحة األرض بوحدة قیاس  تقاس المسافات بوحدة قیاس (المتر) وتعین مساحة العقار بوح  -ب
 .(الدونم) الذي یساوي ألف متر مربع

 21المادة 

للمدیر أو من یفوضھ ، أن یدخل أي عقار، برفقة من یحتاج من مساعدین وما یلزمھ من أجھزة ومعدات ومواد، للقیام بأعمال 
ثبت فیھ أي عالمات تحدید أو مساحة من حجارة أو نصب أو أعمدة، كما  التحدید أو المسح أو تقدیر القیمة وما یتعلق بھا، وأن ی

 .لھ أن یحفر فیھ بالقدر الالزم لتثبیت تلك العالمات

 22المادة 

للمدیر أو من یفوضھ وفي أثناء أعمال التحدید أو المسح أو تقدیر القیمة، أن یأمر أي شخص یملك عقاراً أو یشغلھ أو مستخدم 
 -:فیھ أو من لھ حق أو مصلحة فیھ أو عنده علم بحدوده أو یحوز أي مستندات أو أوراق تخصھ أن یقوم بأي مما یلي

 .عنھ في المكان والزمان اللذین یعینھما لھأن یمثل أمامھ بنفسھ أو بوساطة وكیل  -أ

 .أن یدل على حدود العقار -ب

 .أن یقدم المعلومات المتوافرة لدیھ بشأن التحدید أو المسح أو تقدیر القیمة -ج

 .د. أن یبرز أي مستندات أو أوراق یحوزھا ذات صلة بحدود العقار

 23المادة 

بشأن أعمال التحدید أو المسح أو تقدیر القیمة أن یُحلف الیمین ولھ أن یتخذ ما   للمدیر أو من یفوضھ في التحقیقات التي یجریھا
 .یراه مناسباً من إجراءات لدعوة األشخاص للمثول أمامھ أو إلبراز أي مستندات أو أوراق لدیھم ذات صلة بتلك األعمال

 24المادة 

المسح أو تقدیر القیمة أن یطلب تعویضاً عنھا، وللمدیر   ال یحق ألي شخص لحقت بھ أضرار من جراء القیام بأعمال التحدید أو
إذا ثبت لھ تعذر االنتفاع بعقار لوجود عالمة تحدید أو مسح فیھ، أن یأمر بتغییر موضع العالمة بناء على طلب خطي مقدم من 

 .مالك العقار مشفوع بما یثبت تعذر انتفاعھ بعقاره

 25المادة 



عقار من عقاراتھا أو حراج الخزینة، ینظم المدیر أو من یفوضھ تقریرا بذلك یوقع علیھ  عند تعیین حدود قریة من القرى أو
وھیئة اختیاریة أي قریة ذات صلة بھذا التحدید، بعد أن یحیطھم علماً بأعمال التحدید  ومخاتیرمخاتیر وھیئة اختیاریة القریة، 

 .التحدید التي أجریت والوقوف معھم على العالمات التي نصبت نتیجة ذلك

 26المادة 

یبلغ المدیر الحاكم اإلداري أمر اختتام أعمال التحدید، وینشر (إعالن اختتام أعمال التحدید) في صحیفتین یومیتین محلیتین   -أ
من الصحف الثالث األوسع انتشاراً ، وتعلق صورة عنھ في مدیریة التسجیل وفي مكان بارز في القریة التي جرى تعیین 

ي قریة ذات صلة بھذا التحدید في یوم نشر اإلعالن یدعو فیھ كل من لھ اعتراض على التحدید أن یتقدم بھ خطیاً حدودھا وفي أ
 .) ثالثین یوما من تاریخ نشر اإلعالن30إلى الحاكم اإلداري خالل مدة (

 .حد باعتراض علیھیعد التحدید قطعیا إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من ھذه المادة دون أن یتقدم أ -ب

 27المادة 

یرسل الحاكم اإلداري االعتراضات على التحدید التي وردت إلیھ، بعد انتھاء مدة االعتراض، إلى المدیر الذي بدوره یحیلھا  -أ
 .إلى (لجنة البت في االعتراضات على التحدید)

ف رئیسا وعضویة أحد قضاة المحكمة التي تشكل لجنة البت في االعتراضات على التحدید من أحد قضاة محكمة االستئنا -ب
تقع القریة أو عقار الخزینة أو الحراج ضمن اختصاصھما یسمیھما المجلس القضائي وعضویة احد موظفي الدائرة یسمیھ  

 . المدیر

یین حدوده تنتقل اللجنة بكامل أعضائھا، بواسطة نقل یتولى المعترض تأمینھا لھا ذھاباً وإیابا، إلى الموقع الذي جرى تع -ج
 .لمعاینة الحدود المعترض علیھا بحضور مخاتیر القرى المعنیة بالتحدید

تبت اللجنة في االعتراضات على التحدید، بعد النظر فیھا وتدقیق المستندات واألوراق، ووزن البینات الخطیة والشفویة،   -د
 ً  .وتتخذ قرارھا باألغلبیة، ویكون قرارھا بھذا الشأن قطعیا

 28المادة 

 .تقدر قیم العقارات الواقعة ضمن حدود أي قریة أو عقار خزینة عقب تعیین حدودھا بصورة قطعیة -أ

یجري تقدیر قیم العقارات ، وذلك بتقدیر الدخل السنوي للعقار، فإن كان أرضاً زراعیة یقدر الدخل الذي یحتمل أن تنتجھ  -ب
 .ة في المناطق المجاورة لھا متوسطة اإلنتاج وذلك خالل سنةإذا زرعت بطریقة جیدة ومناسبة وفق قواعد الزراعة المتبع

 .یصدر المدیر تعلیمات تبین طرق وأسالیب القیام بأعمال التحدید والمسح وتقدیر القیمة -ج

 29المادة 

اري بذلك  على من یعلم بتعرض عالمة تحدید أو مساحة للتخریب أو للنقل من مكانھا أو لإلزالة أو للطمس، أن یخبر الحاكم اإلد
 -:) ثالثة أیام من وقت علمھ بھ، ویشمل ھذا بوجھ خاص3خالل مدة ال تتجاوز (

 .مالك العقار الذي نصبت فیھ العالمة ومن في حكمھ من مشغل لھ أو مستخدم فیھ أو صاحب حق أو مصلحة فیھ -أ

 .كمھممالكي العقارات التي نصبت عالمة تحدید أو مساحة على حد مشترك بینھا، ومن في ح -ب

 .مختار القریة األقرب موقعاً إلى عالمة التحدید أو المساحة الواقعة في أي من حراج الخزینة أو في عقار من عقاراتھا -ج

 والمیاهالفصل الثالث : تسویة العقارات  
 30المادة 

لمخبر عنھا ویكشف علیھا وأن أ. على الحاكم اإلداري، أو الموظف المفوض منھ بعد تبلغھ اإلخبار، أن یقف على موقع العالمة ا 
 .یجري تحقیقاً یحدد فیھ الفعل الذي تعرضت لھ إذا كان بفعل الطبیعة أو بفعل شخص

یحیل الحاكم اإلداري الشخص الذي ثبت لھ تسببھ فیما تعرضت لھ العالمة، بفعل منھ أو إھمال، مع أوراق التحقیق إلى  -ب



 .المحكمة

 .لحاكم اإلداري أن ما تعرضت لھ العالمة كان من جراء العوامل الطبیعیةتحفظ أوراق التحقیق في حال ثبت ل -ج

یرفع الحاكم اإلداري، في كل األحوال، تقریراً بالواقع إلى المدیر، الذي علیھ أن یتخذ اإلجراءات الالزمة إلعادة العالمة إلى   -د
 .وضعھا السابق

 31المادة 

لوارد في األحكام العامة جمیع األشخاص والھیئات والجمعیات الذین لھم حق  تتناول تسویة األراضي والمیاه بحسب تعریفھا ا
 . التصرف أو حق التملك أو حق المنفعة في األراضي والمیاه سواء أكان ھذا الحق معترفا بھ أم متنازعا علیھ

 32المادة 

 . یر األردنیین واألشخاص الحكمیینتراعي أثناء أعمال التسویة األحكام الخاصة بتملك وإیجار األموال غیر المنقولة لغ

 33المادة 

ال تباشر أعمال التسویة في منطقة تسویة لم یكن قد جرى تعیین حدود عقاراتھا ومسحھا وتقدیر قیمھا وفقا ألحكام الفصل الثاني 
 .من ھذا القانون

 34المادة 

 .منھ بمقتضى تعلیمات یصدرھا لھذه الغایةتحت رقابة المدیر وإشرافھ ویمارسھا موظفون مفوضون  تجري أعمال التسویة -أ

 .یشكل فریق التسویة برئاسة مأمور التسویة وعدد من موظفي الدائرة من الحقوقیین والمساحین من ذوي الخبرة -ب

 35المادة 

یصدر المدیر أمرا یسمى (أمر التسویة ) یقرر بمقتضاه البدء بأعمال التسویة، وینشر ھذا األمر في الجریدة الرسمیة، وتعین فیھ 
 .بصورة مفصلة منطقة التسویة التي ستجرى التسویة فیھا، وتاریخ البدء بھا، والحقوق التي تتناولھا

 36المادة 

 -:ة الرسمیة على الدائرة أن تقوم بما یليبعد صدور أمر التسویة ونشره في الجرید

نشر إعالن التسویة ألصحاب الحقوق في منطقة التسویة، في صحیفتین محلیتین یومیتین من الصحف الثالث األوسع انتشارا  -أ
مر وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالدائرة ، وتعلیق صورة عنھ في مكان بارز من منطقة التسویة، تعلمھم فیھ بصدور أ

التسویة وأنھ ستتم المباشرة بأعمال التسویة في منطقة التسویة، على أن یتضمن ھذا اإلعالن البیانات الواردة في أمر التسویة،  
 .ویعین فیھ مكان وزمان تقدیم االدعاءات بالحقوق التي تتناولھا التسویة

على الحكومة والبلدیات والجھات التنظیمیة   إعالم رئیس الوزراء بصدور إعالن التسویة وتزویده بصورة عنھ لتعمیمھ -ب
 . ودعوتھا لتقدیم االدعاءات بشأن الحقوق التي تخصھا في منطقة التسویة

 37المادة 

أ. على كل من یدعي بحق تتناولھ التسویة أن یتقدم إلى مأمور التسویة بادعاء خطي معزز بالوثائق المؤیدة لحقھ، وذلك في  
 .إعالن التسویة المكان والزمان المعینین في



أو فاقدھا أو غائب أو مفقود، ناب عنھ ولیھ أو وصیة أو القیم علیھ في االدعاء بھ   ،أھلیةب. إذا كان الحق عائدة لناقص  
 .لمصلحتھ بإذن مسبق من المحكمة الدینیة المختصة

 .بھ لمصلحتھإذا كان الحق عائدا لمقیم خارج المملكة جاز أن ینوب عنھ وكیلھ القانوني في االدعاء  -ج

 38المادة 

 .أ. یحقق مأمور التسویة في االدعاءات المقدمة إلیھ بصورة علنیة

لمأمور التسویة، ما لم تكن الحكومة طرفاً في النزاع، أن یعرض الصلح على األطراف المتنازعة على حق من الحقوق،   -ب
ور المتفق علیھا تذكر فیھ تفاصیل الحق وأوصاف  فإن اتفقوا على حل النزاع بصورة تتفق والقانون ینظم صك مصالحة باألم

العقارات موضوع المصالحة، ویوقعھ األطراف وشاھدان اثنان، ویعمل بمضمونھ باعتباره إقرارا أو اتفاقا بعد تصدیقھ من  
 .مأمور التسویة

من المدعي بملكیة  لمأمور التسویة عندما تكون األشجار أو اإلنشاءات لغیر صاحب األرض أن یجري تسویة لحقوق كل -ج
العقار والمدعي بملكیة اإلنشاءات أو األشجار وفقا لما یتفقان علیھ خطیاً، على أن یصدق االتفاق منھ بعد توقیعھ من الطرفین 

ومن شاھدین اثنین فإن لم یتفقا وتقدما لمأمور التسویة بطلب خطي إلجراء التسویة بینھما فلھ أن یقرر إجراء التسویة على النحو 
ذي یراه مناسباً، بما في ذلك تعویض أي من الطرفین تقدر قیمتھ ویسلم لمستحقھ. فإذا لم یتفقا على التسویة ولم یطلبا إجراءھا ال

 .من مأمور التسویة تجري المحكمة ھذه التسویة عند نظرھا في االعتراضات على جدول االدعاءات

ت في منطقة التسویة، وكیفیة تقدیم االدعاءات بالحقوق التي تتناولھا  یصدر المدیر تعلیمات تبین طریقة تعیین حدود العقارا -د
 .التسویة، واألصول الواجب اتباعھا عند التحقیق في االدعاءات

 39المادة 

للمدیر إصدار أمر استثناء من التسویة ألي عقارات أو میاه إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، وتسري على العقارات والمیاه  
ن التسویة األحكام التي تسري على العقارات والمیاه التي لم یتم شمولھا في إعالن التسویة، وتنظر المحاكم في أي المستثناة م

 .نزاعات تطرأ بشأنھا

 40المادة 

یعد نافذاً التصرف الجاري بسند على عقار واقع في منطقة لم تعلن التسویة فیھا أو مستثناة من التسویة إذا مرت على التصرف  
 .) خمس عشرة سنة من تاریخ التصرف15صرف فعلیا مدة (فیھ ت

 41المادة 

إذا تصرف وارث في عقار موروث واقع في منطقة لم تعلن التسویة فیھا أو مستثناة من التسویة مدة خمس عشرة سنة من   -أ
 .ھ لم یكن على ھذا الوجھتاریخ التصرف مستقالً عن بقیة الورثة، فیعتبر أنھ تصرف فیھ بالنیابة عنھم ما لم یثبت أن تصرف

یبدأ سریان المدة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة بحق الوریث ناقص األھلیة أو فاقدھا الذي یدعي السترداد   -ب
حقھ في العقار من تاریخ بلوغھ سن الرشد أو من تاریخ اكتساب حكم المحكمة الدینیة المختصة برفع الحجر عنھ الدرجة  

 . النھائیة

 42المادة 

 -:تسجل باسم الخزینة

 .حقوق في عقارات لم یدع أحد بھا أو لم تثبت ألي من المدعین بھا وأيأي حقوق في عقارات تثبت الحكومة أنھا عائدة لھا ،  -أ



 . العقارات المتروكة والمستعملة منذ القدم لمنفعة أھالي قریة أو عشیرة منھا، وذلك بالنیابة عمن لھم منفعة فیھا -ب

أي حقوق في میاه تثبت الحكومة أنھا عائدة لھا، و أي حقوق في میاه لم یدع بھا أحد أو لم تثبت ألي من المدعین بھا سواء  -ج
 . أكان أي من ھذه الحقوق مخصصة لعقار من عقارات الخزینة أم غیر مخصص لھ

 43المادة 

 -:ةیراعي مأمور التسویة بشأن تسویة حقوق المیاه األمور التالی -أ

تعیین مجموع حصص المیاه التي ینبغي إدراجھا في جدول الحقوق بما یتناسب ومجموع مساحات العقارات التي تسقى عادة  -1
 .منھا محسوبة بالدونمات وتوزیعھا على العقارات كل حسب المساحة المستحقة لحصص المیاه من ھذه العقارات

صصت لعقار زیادة على حاجتھ عن بقیة العقارات التي تسقى من المیاه  إعادة توزیع حصص المیاه التي یتبین أنھا قد خ -2
نفسھا بالصورة التي یراھا مناسبة مع إلزام مالكي العقارات المستفیدة من تلك الحصص بدفع التعویض العادل الذي یقرره 

 . قطعیامأمور التسویة المالك العقار الذي أخذت منھ تلك الحصص ویكون قراره بشأن مقدار التعویض 

تقسیم حصص میاه العین التي سجلت في جدول الحقوق النھائي باعتبارھا مصدرا شائعا للمیاه على العقارات التي تسقى  -3
 .منھا حسب المساحات المستحقة للسقي من ھذه العقارات

ین منھا واألقنیة  تنظیم جدول تقسیم حصص المیاه في حال كانت العقارات تسقي من أكثر من عین، حسب ما یتبع كل ع -4
المتفرعة عنھا من العقارات التي تسقى منھا مستقلة عن العیون األخرى ، بقرار من مأمور التسویة، وللمتضرر حق 

 . االعتراض على ھذا الجدول وفق األحكام المنصوص علیھا في ھذا الفصل

جلة باعتبارھا مصدرا شائعا وذلك بمقتضى یحدد المدیر كیفیة تعیین حصص المیاه وتوزیعھا وطریقة تقسیم المیاه المس -ب
 .تعلیمات یصدرھا لھذه الغایة

 44المادة 

للمدیر أو مأمور التسویة أن یرسم على الخریطة حداً جدیداً یفصل بین األحواض أو بین العقارات الواقعة في منطقة التسویة 
ویرسم أي حد على النحو الذي یراه مناسباً لطبیعة   عوضاً عن الحد القدیم الفاصل بینھا إذا رأى أنھ معوج، كما لھ أن یسوي

العقار وتضاریسھ بقصد تحسین األعمال فیھ، وذلك إما بمبادلتھ بعقار مساو لھ في القیمة أو بإعطاء تعویض عادل لمالك العقار 
ً المتضرر یقدر وفقاً ألحكام تقدیر التعویض المنصوص علیھ في ھذا الفصل، ویكون قراره بھذا الشأن قط  .عیا

 45المادة 

للمدیر أن یستحدث طریقاً جدیدة أو أن یعتمد طریقاً قدیمة، سواء أكانت عامة أم خاصة، ولھ أن یعین حرماً وطریقاً لبئر أو   -أ
كھف أو مغارة تقع في عقار في تصرف الغیر، كما لھ أن یقرر حق مرور أو حق مجرى أو حق مسیل على عقار لمنفعة عقار  

سبة ویكون قراره بذلك قطعیاً على أن یتم تعویض مالك العقار المتضرر وفقاً ألحكام المواد آخر، وذلك بالصورة التي یراھا منا
 .) من ھذا القانون80) و(79) و(78(

للمدیر إذا ثبت لھ أن الطریق المطلوب استحداثھا أو اعتمادھا أثناء أعمال التسویة ال تخدم سوى عقار واحد، أن یستعیض   -ب
 .دد عرضھ ویرسم على الخریطةعنھا بطریق خاص على أن یح

تمسح الطرق العامة والخاصة التي تستحدث أو تعتمد أثناء أعمال التسویة وترسم على الخرائط ھي وأي تغییر یطرأ علیھا،  -ج
 .وتعد ھذه الخرائط الوثیقة الوحیدة التي یرجع إلیھا في حال حدوث نزاع أو وقوع تعٍد على ھذه الطرق

 46المادة 



وع، أثناء أعمال التسویة بإذن المدیر وبالصورة التي یراھا مناسبة، في أي عقار ادعى ملكیتھ أكثر من شخص على  یزال الشی -أ
الشیوع، ولم یجر تعلیق جدول حقوقھ، إذا حدد بأنھ قطعة مفرزة، وجرى تثبیتھ على الخرائط ، سواء أجرت القسمة على عقار  

 -:ى النحو التاليواحد أم على أكثر من عقار بقسمة جمع وذلك عل

بقسمة رضائیة بین الشركاء المدعین، إذا كانت أسماؤھم قد دونت في جدول االدعاءات، ولم یكن منازعاً في ادعاءاتھم  -1
بملكیة العقار، ولم یكن بینھم ناقص أھلیة أو فاقدھا أو غائب أو مفقود فإن كانت ھناك منازعة في ادعاءاتھم تلك، فتجري القسمة  

 .ء المدعین الذین ستدرج أسماؤھم في جدول الحقوق وفقا ألحكام ھذا الفصلبین الشركا

) من ھذه المادة، إذا 1) ثالثة أرباع الحصص من الشركاء المذكورین في البند (4/3بناء على طلب خطي من أصحاب ( -2
 .أو مفقودتعذر االتفاق على القسمة الرضائیة بینھم، أو كان بینھم ناقص أھلیة أو فاقدھا أو غائب 

تمسح القطع الناتجة من القسمة، وتدرج في جدولي االدعاءات والحقوق، ویجري االعتراض علیھا، بعد تعلیق الجدول  -ب
 .) من ھذا القانون50) و(49األخیر، وفقاً ألحكام المادتین (

 47المادة 

اءات) یشمل جمیع االدعاءات المعترف بھا  ینظم مأمور التسویة عند انتھاء التحقیق في االدعاءات جدوال یسمى (جدول االدع
 .والمتنازع علیھا ویرفعھ إلى المدیر لتدقیقھ مرفقا بھ تقاریر مفصلة عن كل ادعاء بحق متنازع علیھ

 48المادة 

بعد االنتھاء من تدقیق جدول االدعاءات والتقاریر المرفقة بھ، ینظم جدول یسمى (جدول الحقوق) یصادق علیھ المدیر،   -أ
إلى أھالي منطقة التسویة، بنشره في صحیفتین یومیتین محلیتین من الصحف الثالث األوسع انتشاراً والموقع اإللكتروني   ویبلغھ

الخاص بالدائرة ، وتعلق نسخة منھ، في یوم نشره، في مقر مدیریة التسجیل، وأخرى في مقر الحاكم اإلداري الذي تتبع لھ 
 .من القریة منطقة التسویة، وثالثة في مكان بارز

یحدد المدیر الطریقة التي یتم فیھا تنظیم جدولي االدعاءات والحقوق وشكلھما واألمور التي یجب مراعاتھا بشأن نشر   -ب
 .جدول الحقوق وتعلیقھ، وذلك بمقتضى تعلیمات یصدرھا لھذه الغایة

 49المادة 

 -:أن یعترض على ھذا الجدول إذاألي مدع بحق في عقار أو میاه مس حقھ في جدول الحقوق بأي صورة،  -أ

 .أغفل ذكر اسمھ في الجدول -1

 .أدرج حقھ بصورة مغلوطة -2

 .نسب حقھ بكاملھ أو جزء منھ إلى آخر خطأ -3

 .قدرت قیمة عقاره أو حصص المیاه العائدة لھ بصورة غیر صحیحة -4

 .ورد أي أمر آخر لم یرد علیھ نص في ھذه الفقرة -5

أو فاقدھا أو   ،أھلیة) من ھذا القانون إذا كان الحق المدعى بھ عائداً لناقص 50فقرة (ب) من المادة (مع مراعاة أحكام ال -ب
 غائب أو مفقود ناب عنھ في االعتراض على الجدول ولیھ أو وصیھ أو القیم علیھ بإذن مسبق من المحكمة الدینیة المختصة



 .از أن ینوب عنھ في االعتراض على الجدول وكیلھ القانونيإذا كان الحق المدعى بھ عائداً لمقیم خارج المملكة ج -ج

 50المادة 

أ. یقدم االعتراض على جدول الحقوق إلى المدیر مباشرة أو بوساطة مدیر التسجیل بصورة خطیة مبیناً فیھ أوجھ االعتراض  
 .) من ھذا القانون49) ثالثین یوماً من تاریخ نشره وفقاً ألحكام المادة ( 30وذلك خالل (

 -:على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة یقدم االعتراض على جدول الحقوق إلى المحكمة وفقاً لما یلي -ب

من المعترض الذي كان ناقص أھلیة أو فاقدھا أو غائباً أو مفقوداً وقت االدعاء بالحقوق أو وقت االعتراض على جدول   -1
دعاء بحقھ أو في االعتراض على الجدول، وذلك خالل سنة من تاریخ بلوغھ سن  الحقوق، ولم ینب عنھ ولیھ أو وصیھ في اال

 .الرشد، أو من تاریخ استرداده أھلیتھ القانونیة أو تحقق حیاة المفقود أو رجوع الغائب

ر من المقیم خارج المملكة وقت االدعاء بالحقوق أو وقت االعتراض على جدول الحقوق، وذلك خالل سنة من تاریخ نش -2
 .) من ھذا القانون49الجدول وفقاً ألحكام المادة (

للمدیر تمدید مدة تقدیم االدعاءات أو االعتراض علیھا، للمدعین بالحقوق أو للمعترضین علیھا في أحوال الحرب، وذلك إلى   -ج
 .تزید ھذه المدة على سنة واحدة من تاریخ إعالن انتھاء الحرب أالالمدة التي یراھا مناسبة على 

 51المادة 

یقدم اعتراض مستقل بشأن كل حق معترض علیھ، وفي حال شمل االعتراض أكثر من حق مدرج في جدول الحقوق تستوفي  -أ
 . الرسوم القانونیة عن كل حق معترض علیھ بصورة مستقلة عن كل قطعة

كاء فیھ، كما یقبل  للشریك في عقار مدعي بملكیتھ على الشیوع أن یقدم اعتراضا على جدول الحقوق دون غیره من الشر -ب
 .االعتراض من الغیر على حقھ دون حقوق غیره من الشركاء في العقار

 52المادة 

یحیل المدیر جدول الحقوق، بعد انتھاء مدة االعتراض علیھ، مع االعتراضات الواردة على ھذا الجدول إلى المحكمة لتنظر  
 .فیھا

 53المادة 

 .ت الواردة على جدول الحقوق في المحكمةتنحصر صالحیة النظر والبت في االعتراضا -أ

 .تحال القضایا المنظورة أمام محكمة تسویة األراضي والمیاه إلى المحكمة على أن تنظر فیھا من النقطة التي وصلت إلیھا -ب

بعقارات    ج. تمتنع المحاكم، فور نشر إعالن التسویة، عن النظر في أي دعاوى ترفع إلیھا أو تنظر فیھا بشأن أي حقوق تتعلق
أو میاه واقعة في منطقة التسویة أو البت فیھا، وذلك الى حین االنتھاء من أعمال التسویة، إذا ما توقف الحكم في تلك الدعاوى  

 .على نتیجة تسویة تلك الحقوق

تسویة، إلى  للمحكمة صالحیة إصدار قرار بوقف السیر في إجراءات أي معاملة تسجیل تتعلق بعقار أو میاه واقعة في منطقة -د
 .حین االنتھاء من أعمال التسویة أو صدور قرار قطعي في االعتراضات بشأن العقار أو المیاه موضوع تلك المعاملة

 54المادة 

تتبع المحكمة عند النظر في االعتراضات والبت فیھا اإلجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون وفي قانون أصول   -أ
 .المحاكمات المدنیة

حكمة صالحیة طلب أي بینة خطیة كانت أم شفویة، للبت في االعتراضات على جدول الحقوق، وذلك في الحالتین  للم -ب



 -:التالیتین

 .إذا لم یكن بإمكان الخصم إبراز بینة خطیة تثبت حقھ المدعى بھ -1

 .إذا أبرز الخصم بینة خطیة صادرة عن جھة غیر الدائرة -2

 55المادة 

ض على جدول الحقوق فیما بین الورثة بشأن استرداد حق في عقار أو في میاه موروث عن جد مشترك ال تسمع دعوى االعترا
بعد انقضاء المدة المعینة لالعتراض على جدول الحقوق، والتي یبدأ سریانھا من تاریخ بدء التصرف في العقار دون موافقة بقیة  

م المحكمة الدینیة المختصة برفع الحجر عنھ أو تحقق حیاة المفقود  الورثة، ومن تاریخ بلوغ سن الرشد أو من تاریخ اكتساب حك
 .أو رجوع الغائب الدرجة القطعیة بالنسبة للمدعي ناقص األھلیة أو فاقدھا

 56المادة 

یصدق رئیس المحكمة أو من ینیبھ جدول الحقوق الذي لم ترد علیھ أي اعتراضات كما یصدق القسم غیر المعترض علیھ من   -أ
 .القسم المعترض علیھ من الجدول إلى المحكمة للنظر والبت في االعتراضات ویرسللحقوق ویعیده للمدیر جدول ا

 .یسمى جدول الحقوق المصدق وفق أحكام ھذه المادة (جدول الحقوق النھائي) -ب

 57المادة 

نھائي وفقاً لما ستدرج علیھ في  ینظم المدیر جدوالً یسمى (جدول التسجیل) یتضمن الحقوق الواردة في جدول الحقوق ال -أ
 .سجالت الدائرة، ویودعھ لدى مدیریة التسجیل بمقتضى تعلیمات یصدرھا لھذه الغایة

یفتح سجل عقاري للقریة الواردة في جدول التسجیل لدى مدیریة التسجیل تسجل فیھ حقوق العقارات، كما یفتح سجل للمیاه  -ب
لتسجیل، وتصدر سندات تسجیل لتلك الحقوق بعد استیفاء رسوم التسویة المستحقة تسجل فیھ حقوق المیاه المدرجة في جدول ا

 .على أصحابھا

 58المادة 

یعتمد في المناطق التي تمت تسویة حقوق المیاه فیھا، جدول الحقوق النھائي للمیاه عند تنظیم جدول تسجیل المیاه وسجل میاه  
 .ند المباشرة بأعمال تسویة حقوق العقارات الواقعة في تلك المناطقالقریة، دون حاجة إلى إعادة تسویة حقوق المیاه ع

 59المادة 

في غیر الحاالت المنصوص علیھا في ھذا القانون ال یجوز ألي محكمة أن تسمع أي اعتراض على صحة جدول الحقوق 
 .النھائي وال على صحة أي قید من قیود السجل العقاري أو سجل المیاه العائد للقریة

 60ة الماد

) ثالث سنوات من تاریخ تصدیق ھذا 3إذا أحرز بطریق الغش أي حق في جدول الحقوق النھائي فللمتضرر، خالل ( -أ
 .الجدول، أن یطلب إلى المحكمة إلزام الشخص المسؤول عن الغش تعویضھ عن الضرر الذي لحق بھ من جراء ذلك

بناء على تبلیغات مزورة فللمتضرر، خالل ثالث سنوات من    لقطعیةب. إذا ثبت للمحكمة أن حكماً من أحكامھا اكتسب الدرجة ا
تاریخ اكتساب الحكم الدرجة النھائیة، أن یطلب إلى المحكمة إلزام الشخص المستفید من ذلك الحكم تعویضھ عن الضرر الذي  

 .لحق بھ من جراء ذلك

 61المادة 



بصحة دعوى االعتراض المرفوعة أمامھا في أي من الحاالت  للمحكمة أن تقرر تصحیح جدول الحقوق النھائي، إذا اقتنعت -أ
) من ھذا القانون مالم یكن العقار أو حصص المیاه موضوع  50االستثنائیة المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من المادة (

 .االعتراض قد انتقل إلى شخص آخر بالبیع أو ما في حكمھ

فللمحكمة أن تحكم على من سجل العقار أو حصص المیاه المدعى بھا  إذا انتقل العقار أو حصص المیاه إلى شخص آخر -ب
 .باسمھ في جدول الحقوق بتعویض عادل یدفعھ للمدعي

للمحكمة أن تقرر منع التصرف في العقار أو حصص المیاه التي ال تزال مسجلة باسم من سجل العقار أو حصص المیاه  -ج
 .باسمھ في جدول الحقوق ولم تنتقل إلى شخص آخر

 62المادة 

إذا ثبت للمدیر وقوع سھو أو خطأ في جدول الحقوق النھائي للعقارات أو للمیاه سواء أكان في الكتابة أم في المساحة أم في   -أ
التثبیت أم في ربط الحدود على الخرائط أثناء أعمال المساحة أم في حساب حصص المیاه، فیحیل الموضوع إلى المحكمة 

 .شأنھالتصدر قرارا نھائیا ب

إذا ثبت للمدیر وجود سھو عن تثبیت حق مجرى أو حق مسیل أثناء أعمال التسویة والمساحة على الخریطة لعقار وكان  -ب
ھذا الحق معینا لھ قبل إعالن التسویة، یصدر المدیر قرارا بتثبیت ھذا الحق على الخریطة بالحالة التي كان علیھا قبل البدء 

ً بأعمال التسویة في المنطقة د  .ون دفع أي تعویض، ویكون قراره بھذا الشأن قطعیا

إذا ثبت للمدیر وقوع سھو أو خطأ في قید من قیود السجل العقاري أو في سجل المیاه سواء أكان في الكتابة أم في المساحة   -ج
 .أم في حساب حصص المیاه، فیصدر قرارا بتصحیح ذلك السھو أو الخطأ

تمت تسویتھا أو التي لم تعلن التسویة إذا ثبت للمدیر وقوع سھو أو خطأ في قید من قیود السجل العقاري في المناطق التي  -د
فیھا أو التي استثنیت من التسویة سواء أكان في الكتابة أم في المساحة أم في تثبیت الحدود أم في ربطھا على الخرائط، وكان  

خالف ذلك الخطأ أو السھو مخالفا لصریح مضامین القیود والوثائق الرسمیة، فلھ أن یأمر بتصحیح ھذا الخطأ أو ذلك السھو وب
 .یرجع أمر التصحیح إلى المحكمة

على الرغم مما ورد في ھذا القانون أو في أي تشریع آخر یجوز للمدیر في حاالت خاصة إجراء تعدیل على حدود القرى   -1 -ه
تقتضیھ أو األحواض أو األحیاء التي أصبحت قیودھا نھائیة سواء بالتوحید أو التقسیم وذلك إذا اقتنع أن مثل ھذا التعدیل 

یؤثر ذلك على مساحة األراضي في منطقة التعدیل أو على أي حق من حقوق الملكیة ألي   أالضرورات فنیة أو تنظیمیة على 
 .شخص من جراء التعدیل

للمدیر تشكیل لجنة فنیة إلجراء تعدیل على حدود العقارات التي أصبحت قیودھا نھائیة إذا اقتنع بوجود ضرورات تنظیمیة   -أ-2
 .یة لذلكوفن

ب. تصدر اللجنة قرارھا بموافقة اغلبیھ األعضاء وترفع توصیاتھا للمدیر أو من یفوضھ للموافقة علیھا مع أرفاق تقدیر لقیمة  
 .التعویض الناشئ عن التعدیل إذا اقتضى األمر ذلك، ویعكس على السجل العقاري

الملكیة ألي شخص من جراء التعدیل ولم یوافق  إذا تأثرت مساحة األراضي في منطقة التعدیل أو أي حق من حقوق -ج
 .أصحاب العالقة على تقدیر قیمة التعویض الذي أجرتھ اللجنة یحق للمتضرر اللجوء للقضاء بخصوص التعویض

 63المادة 

إال إذا  ال تكون التصرفات أو العقود أو أي معامالت تجري على العقارات أو المیاه صحیحة في المناطق التي تمت التسویة فیھا
 .سجلت لدى مدیریة التسجیل، ویعد باطال كل تصرف أو عقد أو معاملة أجري خالفاً لذلك



 64المادة 

ال یجوز التنازل عن حقوق المیاه أو أي حصة منھا بمعزل عن العقار المخصصة لھ، كما ال یسمح ألي عقار أن ینتفع بمیاه   -أ
دیر بناء على طلب خطي مقدم من ذوي العالقة، على أن یسجل ذلك  مخصصة لغیره من العقارات، إال بإذن مسبق من الم

 .التنازل أو االنتفاع في سجل المیاه لدى مدیریة التسجیل

یسجل أي تغییر یطرأ على حقوق المیاه من وقت آلخر في سجل المیاه لدى مدیریة التسجیل تبعا ألي تغییر یطرأ على  -ب
 .و قسمتھا بین الشركاء أو استمالكھاالعقار المخصصة لھ، كانتقالھا للورثة أ

 65المادة 

في غیر األحوال المنصوص علیھا في ھذا القانون ال یسمع أي اعتراض على صحة جدول الحقوق النھائي وال على صحة أي  
 .قید من قیود السجل العقاري أو سجل المیاه

 66المادة 

ة بتنظیم  إذا كان حق التصرف على الشیوع في عقار بین أھالي قریة واقعة ضمن نطاق منطقة تسویة، فیجوز قبل المباشر -أ
 -:جدول التسجیل تقسیم العقار بین أھالي القریة المدرجة أسماؤھم في جدول الحقوق النھائي على النحو التالي

) ثالثة أرباع فأكثر من أصحاب الحصص المدرجة في جدول الحقوق النھائي من أھالي القریة،  4/3باتفاق خطي موقع من ( -1
 .وماً من تاریخ تصدیق جدول الحقوق) ستین ی60مصدق من المدیر، وذلك خالل ( 

) ثالثة أرباع أصحاب الحصص المدرجة في  4/3بقرار من المدیر وبالصورة التي یراھا مناسبة، في حال تعذر اتفاق ( -2
جدول الحقوق النھائي من أھالي القریة على القسمة بینھم، أو في حال تعذر إتمامھم القسمة خالل المدة المحددة لھم لھذا  

 .الغرض

تمسح القطع الناتجة من قسمة العقار المشاع وتدرج في جدول التسجیل وتسجل في السجل العقاري للقریة وفقاً لنتائج تلك  -ب
 .القسمة

 67المادة 

یحظر من تاریخ نشر إعالن التسویة قید أو تسجیل أي عقار، أو أي حصة شائعة فیھ، في قیود التسویة وجداولھا ضمن أي   -أ
اسم شخص أو أكثر إذا كانت مساحة ذلك العقار أو الحصة تقل عن دونم واحد في العقارات الواقعة خارج حدود  منطقة تسویة ب
) مائة متر مربع حدا أدنى في العقارات الواقعة داخل حدود التنظیم، وتسمى القطعة أو الحصة التي تقل 100التنظیم وعن (

 .مساحتھا عن الحد األدنى بالنتفة

 .فة للمزایدة بین مالكي العقارات أو الحصص المالصقة لھا وتحال على من یدفع أعلى بدل مزایدة لصاحبھاتعرض النت -1 -ب

إذا أمكن جمع نتفتین فأكثر، تزید مجموع مساحاتھا على الحد األدنى المذكور في الفقرة (أ) من ھذه المادة، تعرض القطعة  -2
 .لنتفالناتجة من ھذا الجمع للمزایدة بین أصحاب ھذه ا

تقدر قیمة للتعویض عن النتفة التي لم یتقدم للمزایدة علیھا سوى مزاود واحد أو تلك التي ال یستفید منھا سوى عقار مالصق   -ج
 . .) من ھذا القانون79) و(78واحد، ویسلم لصاحب الحق فیھ وفقا ألحكام المادتین (

 .تي أضیفت إلیھتؤول حصص المیاه العائدة للنتفة إلى حصص میاه العقار ال -د



 68المادة 

للمحكمة أن تقرر إرجاء البت في أي دعوى بشأن عقار یقع في منطقة غیر مشمولة بأعمال التسویة أو مستثناة منھا إلى حین 
إعالن التسویة فیھا، إذا رأت في ذلك تحقیقا للعدالة، وثبت لھا بكتاب صادر عن المدیر بأنھ سیتم اإلعالن عن التسویة في  

التي یقع العقار موضوع الدعوى فیھا ، وعلیھا أن ترجع عن قرارھا وتنظر الدعوى وتبت فیھا حسب األصول إذا ثبت   المنطقة
 . لھا تعذر إعالن التسویة

 69المادة 

 . تعفى من رسوم الطوابع الوثائق واألوراق المتعلقة بأي معاملة لھا صلة بتنفیذ أحكام التسویة

 70المادة 

لمالك أي عقار مسجل بمقتضى جدول التسجیل في السجل العقاري، لم تحدد لھ طریق على الخریطة أو أن الطریق التي حددت  
لھ یتعذر استعمالھا، أن یطلب خطیاً إلى المدیر استحداث طریق توصل عقاره بطریق عامة أو خاصة أو تبدیل تلك الطریق 

 .بطریق أخرى قابلة لالستعمال

 71المادة 

 -:دد الطریق المستحدثة أو البدیلة بالصورة التي یراھا المدیر مناسبة، على أن یراعى في ذلك ما یليتح

تقدیر قیمة التعویض عن المساحة التي ستقتطع من العقار للطریق المستحدثة أو البدیلة، في حال تبین نتیجة الكشف والتحقیق   -أ
سابق أو أن مساحة الطریق البدیلة تزید على مساحة الطریق المتعذر  أنھ لم یكن للعقار المطلوب فتح طریق لھ حق مرور

 .) من ھذا القانون80) و(79) و(78استعمالھا، ویسلم ذلك التعویض لصاحب الحق فیھ، وفقاً ألحكام المواد (

دد عرضھ  إذا كانت الطریق المطلوب استحداثھا ال تخدم سوى عقار واحد، فللمدیر االستعاضة عنھا بطریق خاص یح -ب
)  79) و (78المواد ( ویرسم بخط متقطع على الخریطة وذلك لقاء تعویض تقدر قیمتھ ویسلم لمالك العقار الخادم، وفقا ألحكام

 .) من ھذا القانون80و(

 72المادة 

لمالك أي عقار تمر منھ طریق عامة أو خاصة، عدا طریق المواصالت الواقعة ضمن اختصاص وزارة األشغال العامة 
سكان، أن یتقدم للمدیر بطلب خطي لتغییر مسار تلك الطریق ضمن حدود عقاره، إذا كان مسارھا الحالي یضر بمصلحتھ  واإل

أو یحول دون استغالل العقار على الوجھ األمثل، وللمدیر، بعد استیفاء رسوم الكشف والمساحة المقررة في ھذا القانون، أن  
مارة منھ، فإن ثبت للمدیر نتیجة الكشف تحقق الضرر، فلھ أن یأمر بتعیین مسار  یقرر إجراء الكشف على العقار والطریق ال

مناسب جدید للطریق في ذلك العقار یكون أقل ضرراً من المسار الحالي، شریطة أن ال یلحق مسار الطریق الجدید ضرراً  
 ً  .بالعقارات المجاورة و بالمصلحة العامة، ویعتبر قرار المدیر بھذا الشأن قطعیا

 73المادة 

لمالك أي بئر أو كھف أو مغارة تقع في عقار مملوك لشخص آخر لم یعین لھا حرم وطریق أن یطلب خطیاً إلى المدیر تعیین   -أ
 .حرم وطریق لتلك البئر أو الكھف أو المغارة لقاء تعویض یدفعھ لمالك العقار عن المساحة المقتطعة من عقاره لھذا الغرض

عین لھ حق مجرى أو حق مسیل أن یطلب خطیاً إلى المدیر تعیین ھذا الحق من أقرب عقار مجاور لقاء المالك أي عقار لم ی -ب
 .تعویض یدفعھ لمالكھ



)  80) و(79) و(78تقدر قیمة أي تعویض واجب دفعھ، بمقتضى ھذه المادة، ویسلم ألصحاب الحق فیھ وفقاً ألحكام المواد ( -ج

 .من ھذا القانون

 74المادة 

تعیین حرم وطریق ألي عین ماء أو بئر تستعمل منفعة عامة ألھالي القریة بناء على طلب خطي مقدم من أكثریة   للمدیر -أ
 المنتفعین من أھالي قریة اختتمت فیھا أعمال التسویة دون تحدید حرم وطریق على الخریطة وذلك بالصورة التي یراھا مناسبة

. 

الي القریة بتعویض مالك العقار عن المساحة المقتطعة للحرم أو للطریق أو لكلیھما،  یلزم المنتفعون من العین أو البئر من أھ -ب
ویحدد المدیر الملزمین بدفع التعویض والنسب المستحقة على كل منھم، ویقدر قیمة التعویض ویسلمھ لصاحب الحق فیھ وفقاً  

 .) من ھذا القانون80) و(79) و (78ألحكام المواد (

 75المادة 

یر بعد إجراء التحقیق الالزم، مقدار عرض أي طریق أو حق مرور مرسم بخط متقطع على خریطة عائدة لقریة  یحدد المد
اختتمت فیھا أعمال التسویة لم یحدد لھا عرض على الخریطة، ویكون قراره بھذا الشأن قطعیاً بعد االستئناس برأي الجھة 

 .التنظیمیة المختصة

 76المادة 

ق مرور أھمل وأن المنفعة المرجوة منھ قد زالت، فلھ أن یقرر بناء على طلب خطي من مالك العقار إذا ثبت للمدیر أن ح -أ
 .الخادم، إلغاء حق المرور وشطبھ من الخریطة، ویكون قراره بھذا الشأن قطعیاً 

وة منھا قد زالت، فیتبع  إذا ثبت أن طریقاً أو مجرى میاه أو جزءاً منھما مرسمة على الخریطة، قد أھملت وأن المنفعة المرج -ب
 -:بشأنھا ما یلي

للمدیر إذا كانت الطریق أو المجرى واقعة خارج حدود مناطق البلدیات، أن یقرر إلغاءھا، وتؤول ملكیة ما ألغي منھا حینئذ  -1
 .للخزینة

واقعة داخل حدود  لوزیر الشؤون البلدیة ، بناء على تنسیب من المجلس البلدي المختص، إذا كانت الطریق أو المجرى  -2
منطقة البلدیة، أن یقرر إلغاءھا، وتؤول ملكیة ما ألغي منھا حینئذ للبلدیة، ویسجل باسمھا في السجل العقاري وفقا لمضمون ھذا  

 .القرار

 77المادة 

  ألي شخص سجل حقھ في جدول التسجیل العائد لقریة اختتمت فیھا أعمال التسویة على أنھ صاحب أشجار مغروسة في عقار

یملكھ شخص آخر، أن یطلب من المدیر إجراء إفراز األشجار عن العقار، ویجري اإلفراز وفق الطریقة المبینة في الفقرة (ج)  
 .) من ھذا القانون38من المادة (

 78المادة 

ثالثة خبراء،   تقدر قیمة أي تعویض مقرر نتیجة أعمال التسویة من لجنة تسمى (لجنة تقدیر قیمة التعویض) یشكلھا المدیر من -أ
) سبعة أیام من تاریخ تبلغھ  7أحدھم من موظفي الدائرة یختاره المدیر، وآخران یختار كل فریق واحدة منھما، وذلك خالل (

 .طلب تسمیة الخبیر



 یتولى المدیر اختیار خبیر من أھالي المنطقة بدال عن أي خبیر استنكف أي من الفریقین عن تسمیتھ أو تعذر على أي منھما -ب

 .اختیاره خالل المدة المحددة لذلك، أیا كان سبب ھذا االستنكاف أو ذلك التعذر

تتخذ اللجنة قرارھا بتقدیر قیمة التعویض بأكثریة أعضائھا ، ویبلغ مضمون ھذا القرار إلى الفریقین بالطریقة التي یراھا   -ج
 .المدیر مناسبة

تبلغھ قرار لجنة تقدیر قیمة التعویض، أن یعترض خطیا إلى المدیر  ) ثالثین یوما من تاریخ30ألي من الفریقین، خالل ( -د
 .على قیمة التعویض

یعد قرار اللجنة قطعیا ، بعد تصدیقھ من المدیر، في حال عدم االعتراض علیھ من أي من الفریقین خالل المدة المحددة   -ه
 .لالعتراض

ً  -و  .یكون قرار المدیر بشأن االعتراض على قرار لجنة تقدیر قیمة التعویض قطعیا

 .تقدر قیمة حصص المیاه المخصصة لسقي العقار عند تقدیر قیمة التعویض المستحق عن أي قسم مقتطع منھا -ز

 79المادة 

لقانون، لصاحب الحق فیھ وذلك باتباع  ) من ھذا ا78تسلم قیمة أي تعویض مقدر من اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (
 -:اإلجراءات التالیة

یودع الشخص المكلف بدفع التعویض المقدر من لجنة تقدیر قیمة التعویض أثناء أعمال التسویة، مبلغ التعویض أمانة لدى  -أ
ً 30محاسب مدیریة التسجیل لحساب صاحب الحق فیھ بمقتضى جدول الحقوق النھائي خالل (  من تاریخ اكتساب  ) ثالثین یوما

قرار اللجنة بتقدیر قیمة التعویض الصفة النھائیة ویسلم مدیر التسجیل التعویض لصاحب الحق فیھ بعد تصدیق جدول الحقوق 
 .النھائي

یسلم الشخص المكلف بدفع التعویض، المقدر من لجنة تقدیر قیمة التعویض بعد اختتام أعمال التسویة، مبلغ التعویض   -ب
 .) ثالثین یوماً من تاریخ اكتساب قرار اللجنة بتقدیر قیمة التعویض الصفة القطعیة30بحضور مدیر التسجیل خالل (لمستحقھ ، 

یضع مدیر التسجیل إشارة حجز تنفیذي على قید العقار الذي صدر القرار الموجب للتعویض لمصلحتھ أو على قیود  -ج
تعویض في حال صدر القرار لمنفعتھم، وذلك لضمان حق صاحب التعویض  العقارات المملوكة ألھالي القریة الملزمین بدفع ال

 .في تسلمھ إذا تعذر تسلیمھ لھ خالل أي من المدتین المذكورتین في الفقرتین (أ) و(ب) من ھذه المادة

 .ن ھذه المادةتسري الفائدة القانونیة على مبلغ التعویض بعد انقضاء أي من المدتین المذكورتین في الفقرتین (أ) و(ب) م -د

ترفع إشارة الحجز التنفیذي، كما یوقف سریان الفائدة القانونیة حال تسلیم مبلغ التعویض والفائدة القانونیة المستحقة عنھ  -ه
 .الصاحب الحق فیھما بحضور مدیر التسجیل، أو حال إیداعھما أمانة باسم صاحب الحق فیھما لدى محاسب مدیریة التسجیل

ع رسوم التسجیل الواجب استیفاؤھا عن المعاملة من الملزمین بدفع التعویض، في حال كان صاحب یحصل التعویض م -و
 .الحق في التعویض الخزینة وفقا ألحكام قانون تحصیل األموال العامة

 80المادة 

وصلة ألي منھا، أو أو عین الماء أو المغارة أو الكھف أو الطریق الم ،البئرترسم الطریق المستحدثة أو البدیلة، أو حرم  -أ
حقوق االرتفاق المقررة التي ال یستحق أي تعویض عنھا على الخریطة بعد صدور قرار المدیر بالموافقة على استحداثھا أو  



تبدیلھا أو تعیینھا واذا كان یستحق عنھا تعویض ال یرسم على الخریطة أي منھا إال بعد دفع التعویض المقرر لصاحب الحق  
 . فیھ

أو تبدیلھا، أو تعیین حرم لبئر أو لعین ماء أو لمغارة أو لكھف أو طریق موصلة ألي  ،طریقن طالب استحداث  تستوفي م -ب
 .منھا، أو تقریر حقوق ارتفاق، رسوم الكشف والمساحة المقررة قانون قبل السیر باإلجراءات الالزمة للنظر في الطلب

 .تقل سعة أي طریق عن ستة أمتار أالیشترط  -ج

 81 المادة

) 29تسري بشأن أي عالمة تحدید أو مساحة نصبت في أي عقار أثناء أعمال التسویة والمساحة أو بعد اختتامھا أحكام المواد (

 .) من ھذا القانون220) و(30و(

 الفصل الرابع : تسجیل عقارات لم یسبق تسجیلھا
 82المادة 

على العقارات التي لم تشمل بأعمال تسویة ولم تسجل سابقا لدى یقتصر إجراء معامالت تسجیل العقارات التي لم یسبق تسجیلھا 
 .مدیریات التسجیل

 83المادة 

) من ھذا القانون تسري على تسجیل العقارات التي لم یسبق تسجیلھا لغیر األردنیین واألشخاص  32مع مراعاة أحكام المادة (
 .اص أثناء أعمال التسویةالحكمیین األحكام ذاتھا التي تسري على تسویة حقوق ھؤالء األشخ

 84المادة 

یتقدم الراغب في تسجیل عقار لم یسبق تسجیلھ بطلب خطي إلى مدیر التسجیل یبین فیھ تصرفھ في ھذا العقار وأسباب ھذا 
 .التصرف وأوصاف العقار المطلوب تسجیلھ

 85المادة 

مقدمھ، إعالناً في صحیفتین محلیتین یومیتین من   ینشر مدیر التسجیل بعد تقدیم طلب تسجیل عقار لم یسبق تسجیلھ وعلى نفقة
الصحف الثالث األوسع انتشاراً وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالدائرة ، وفي مكان بارز من القریة، وفي مدیریة التسجیل 

خطیاً إلى المدیر خالل   الحاكم اإلداري، یذكر فیھ التفاصیل المبینة في الطلب، ویدعو فیھ من لھ اعتراض علیھ أن یتقدم بھ ومقر
 .) ثالثین یوما من تاریخ نشر اإلعالن في الصحف30(

 86المادة 

 -:یقوم مدیر التسجیل فور انقضاء مدة االعتراض على طلب تسجیل عقار لم یسبق تسجیلھ بما یلي

ة منھ، والتحقق من إجراء كشف على العقار المطلوب تسجیلھ، على نفقة مقدم الطلب بعد استیفاء رسم الكشف والمساح -أ
تصرف مقدم الطلب فیھ وأسبابھ، والنظر في االعتراضات الواردة على طلب التسجیل، والتحري عن أي موانع قد تحول دون  

 .تسجیل العقار باسم مقدم الطلب



تي توصل  تنظیم تقریر موقع منھ ومن المجاورین وأھل الخبرة تبین فیھ أوصاف العقار المطلوب تسجیلھ وواقع الحال ال -ب
إلیھا نتیجة الكشف والتحقق بشأن طلب التسجیل واالعتراضات الواردة علیھ والتصرف في العقار وأسبابھ، مرفقا بھ مخطط  

 .دقیق للعقار یبین حدوده ومساحتھ

 .رفع أوراق معاملة تسجیل العقار الذي لم یسبق تسجیلھ للنظر فیھا إلى لجنة تسجیل العقارات -ج

 87المادة 

تشكل في كل محافظة أو لواء لجنة تسمى ( لجنة تسجیل العقارات التي لم یسبق تسجیلھا ) برئاسة الحاكم اإلداري وعضویة   -أ
في طلبات تسجیل العقارات التي لم یسبق تسجیلھا وإصدار القرارات المناسبة  كل من مدیر المالیة ومدیر التسجیل تتولى النظر

 .بشأنھا

تتخذ اللجنة قراراتھا باألكثریة خالل ستین یوما ، ولھا الحق في إعادة الكشف على العقار وطلب سماع البینات التي تراھا   -ب
 .ا الشأن إلى أصحاب العالقةمناسبة، والتحقق من التصرف في العقار وأسبابھ، ویبلغ قرارھا بھذ

 88المادة 

) من ھذا 87إذا لم ترد أي اعتراضات بشأن طلب تسجیل العقار الذي لم یسبق تسجیلھ تصدر اللجنة المشكلة وفقا ألحكام المادة (
 .القانون قرارھا بتسجیل العقار باسم طالب التسجیل

 89المادة 

 .ب إقامة دعوى لدى المحكمة خالل ثالثین یوما من تاریخ تبلغھ القرارلطالب التسجیل أو ألي من المعترضین على الطل -أ

 . للمحكمة تصدیق قرار لجنة تسجیل العقارات التي لم یسبق تسجیلھا أو فسخھ حسب وقائع الدعوى وبیناتھا -ب

 90المادة 

ة مدیر التسجیل أو من ینیبھ من  تبلغ القرارات الصادرة بشأن طلبات تسجیل عقارات لم یسبق تسجیلھا ألصحاب العالقة بمعرف
 .مدیري التسجیل اآلخرین في حال كان المطلوب تبلیغھ مقیما في منطقة خارج اختصاص مدیر التسجیل

 91المادة 

) خمسة وأربعین یوما من تاریخ تبلیغ قرار لجنة تسجیل العقارات التي لم یسبق تسجیلھا  45على مدیر التسجیل بعد مرور ( -أ
قة إتمام إجراءات معاملة تسجیل العقار باسم طالب التسجیل وفق قرار اللجنة ما لم یرد الى مدیریة التسجیل  إلى أصحاب العال

 .خالل ھذه المدة إشعار من المحكمة بوقف السیر بھذه المعاملة

 .یلتزم مدیر التسجیل بتنفیذ مضمون قرار المحكمة بعد اكتسابھ الدرجة القطعیة -ب

 92المادة 

لصادر عن مدیریة التسجیل بحق التصرف باسم طالبھ وثیقة غیر قابلة للطعن أمام المحاكم من أي معترض على ھذا  یعد السند ا
أو فاقدھا أو الغائب أو المفقود إقامة دعوى لدى المحكمة على من سجل العقار   ،األھلیةالتسجیل، على أنھ یحق للمتضرر ناقص 

) من ھذا القانون، أو على أي من أصولھ أو فروعھ أو زوجھ في حال  50المادة ( باسمھ خالل المدد الواردة في الفقرة (ب) من
 .) من ھذا القانون13انتقلت ملكیة العقار إلى أي منھم بأي صورة من الصور، وإذا انتقلت إلى غیرھم تطبق أحكام المادة (



 93المادة 

لب التسجیل أن ترجئ البت فیھ إلى حین إعالن التسویة في  للجنة تسجیل العقارات التي لم یسبق تسجیلھا، أثناء النظر في ط -أ
 . المنطقة التي یقع العقار المطلوب تسجیلھ ضمن نطاقھا إذا رأت أن في ذلك تحقیقا للعدالة

للجنة التي أرجأت البت في معاملة تسجیل العقار أن ترجع عن قرارھا وأن تستأنف البت في الطلب إذا تبین لھا بكتاب من   -ب
 .ر عدم وجود نیة لدى الدائرة بإعالن التسویة في المنطقة التي یقع العقار المطلوب تسجیلھ ضمن نطاقھاالمدی

 الفصل الخامس : إزالة الشیوع 
 94المادة 

 .یزال الشیوع في ملكیة العقار بتصرف الشركاء فیھ تصرفا ناقال للملكیة أو بقسمتھ بینھم كل بنسبة حصتھ في ملكیتھ

 95المادة 

التصرف في العقار المملوك على الشیوع باتفاق جمیع الشركاء فیھ ببیعھ وتوزیع ثمنھ بین الشركاء كل حسب حصتھ في یجري 
 .ملكیتھ

 96المادة 

إذا تعذر اتفاق جمیع الشركاء على التصرف في العقار المملوك على الشیوع ببیعھ یجوز التصرف في ھذا العقار إلنھاء الشیوع  
 -:دیر التسجیل إلحالتھ إلى لجنة إزالة الشیوع في العقار منفیھ بطلب یقدم إلى م

) ثالثة أرباع الحصص على األقل في العقار شریطة أن تكون الحصص المتبقیة غیر قابلة للقسمة منفردة أو 4/3مالكي ( -أ
ا عن إبداء رأیھم فیھ نفذ  مجتمعة على أن یبلغ طلبھم إلى بقیة الشركاء، فإن أجازوه أجري التصرف، وإن لم یجیزوه أو امتنعو

یخص حصصھم من ثمن العقار، لدى المحكمة  فیماالتصرف ولھم إقامة دعوى للمطالبة بالتعویض عما لحق بھم من ضرر 
 .) ثالثین یوماً من تاریخ تسجیل التصرف في العقار30خالل (

أن یبلغ طلبھم إلى بقیة الشركاء فإن أجازوه   مالكي أقل من نسبة حصص الشركاء المحددة في الفقرة (أ) من ھذه المادة على -ب
نفذ التصرف وإن رفضوه أو امتنعوا عن إبداء رأیھم فیھ فعلي مدیر التسجیل إحالة الطلب الى لجنة إزالة الشیوع في العقار 

 .للنظر فیھ

 97المادة 

 -:تنظر لجنة إزالة الشیوع في العقار في طلب التصرف في العقار وفقا لما یلي

 :اذا كانت حصص جمیع الشركاء في العقار غیر قابلة للقسمة تقرر اللجنة إجراء التصرف المطلوب وفقا لما یلي -أ

رأیھم في شراء حصة طالب تقدر قیمة حصة طالب التصرف بوساطة خبیر منتخب لھذه الغایة وتدعو الشركاء اإلبداء  -1
 . ) خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغھم15التصرف بالقیمة المقدرة خالل (

 .إذا أبدى الشركاء أو بعضھم رغبتھم في الشراء بیعت إلیھم الحصة بالتساوي -2

لحصة في المزاد بین  إذا رفض أحد الشركاء أن تباع الحصة لھم بالتساوي ودفع ثمنا لھا یزید على القیمة المقدرة توضع ا -3
 .الشركاء وتحال على الشریك الذي یعرض أعلى ثمن لھا

 .إذا امتنع رافضو التصرف عن إبداء موقفھم تقرر اللجنة بیع العقار في المزاد العلني -4



رز  اذا كانت حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة تخیر اللجنة الشركاء رافضي التصرف بین التصرف في العقار أو ف -ب
حصصھم عن حصص بقیة الشركاء في عقار مستقل، فإذا اختاروا التصرف في العقار تقرر اللجنة إجراءه أما إذا رفضوا أو  
 .اختاروا فرز حصصھم في العقار تجري اللجنة القسمة بفرز حصص الشركاء رافضي التصرف عن حصص الشركاء طالبیھ

أو رافضیھ غیر قابلة للقسمة اال بتجمیعھا في عقار واحد تخیر اللجنة   اذا كانت حصص الشركاء طالبي التصرف في العقار -ج
رافضي التصرف بین التصرف في العقار أو شراء حصص طالبي التصرف بالثمن الذي یتفقون علیھ أو الثمن الذي تحدده  

 .عقار واحداللجنة في حال عدم اتفاقھم علیھ وبین فرز حصصھم عن حصص طالبي التصرف وتسجیلھا بأسمائھم في 

د. اذا كانت حصص الشركاء طالبي التصرف في العقار أو رافضیھ غیر قابلة للقسمة وغیر قابلة للتجمیع في عقار واحد تخیر 
اللجنة الشركاء رافضي التصرف في العقار بین التصرف فیھ أو شراء حصص الشركاء طالبي التصرف بالثمن الذي یتفقون 

نة في حال عدم اتفاقھم علیھ، فان اختاروا التصرف تقرر اللجنة إجراءه وان اختاروا شراء علیھ أو الثمن الذي تحدده اللج
حصص طالبي التصرف تقرر اللجنة بیعھا لھم، وإذا امتنع رافضو التصرف عن إبداء موقفھم تقرر اللجنة تطبیق أحكام الفقرة 

 .(أ) من ھذه المادة

 98المادة 

ة إزالة الشیوع في العقار) إجراء التصرف في العقار المملوك على الشیوع ال یجوز أن یقل في األحوال التي تقرر فیھا (لجن -أ
ال تزید على سنة من تاریخ صدور قرار اللجنة بالتصرف في   ولمدةثمن ھذا العقار عن الثمن الذي تحدده اللجنة في قرارھا 

 .ن جدید لھ في حال انقضت ھذه المدة دون التصرف فیھالعقار، وألي من الشركاء في العقار اللجوء الى اللجنة لتحدید ثم

) من ھذا القانون أن یبدي موقفھ منھا خطیا  103) و (97) و (96على الشریك الذي یبلغ بأي من األمور الواردة في المواد ( -ب
 .) خمسة عشر یوما من تاریخ تبلغھ بھا15خالل مدة (

 99المادة 

) من ھذا القانون سواء أكان بین الشركاء 97) و (96الشیوع وفق أحكام المادتین (یجري التصرف في العقار المملوك على 
ناقص أھلیة أم فاقدھا أم غائب أم مفقود، على أن یمثل أیا من ھؤالء الولي أو الوصي أو القیم الذي ینوب عنھ قانونا، سواء في 

 .ك من المحكمة الدینیة المختصةطلب التصرف في العقار أو في االعتراض علیھ بعد الحصول على إذن بذل

 100المادة 

 .للشریك في عقار مملوك على الشیوع أن یطلب قسمتھ وال یحق ألي من شركائھ فیھ أن یرفض ھذا الطلب -أ

 .) خمس سنوات باتفاق جمیع الشركاء فیھا5یجوز تأخیر قسمة العقار المملوك على الشیوع لمدة ال تزید على ( -ب

 .شركاء على استمرار الشیوع لمدة غیر محددة دون مباشرة أي منھم حقھ في طلب إجراء القسمةال یحول اتفاق ال -ج

د. لیس للشركاء في ملكیة عقار أن یطلبوا إزالة الشیوع فیھ، سواء أكان بالتصرف فیھ أم بقسمتھ، إذا تبین من الغرض الذي  
 .خصص لھ وجوب بقائھ مملوكة على الشیوع

 101المادة 

أو فاقدھا أو غائب أو مفقود فیقوم مقامھ في إزالة الشیوع  ،أھلیةبین الشركاء في العقار المملوك على الشیوع ناقص إذا وجد من 
 .الولي أو الوصي أو القیم الذي ینوب عنھ قانونا بعد حصولھ على إذن بذلك من المحكمة الدینیة المختصة

 102المادة 

ع الشركاء فیھ أو بوساطة لجنة إزالة الشیوع في العقار المشكلة وفق أحكام ھذا أ. یقسم العقار الذي یقبل القسمة باتفاق جمی
 .القانون



للشركاء في عقار مملوك على الشیوع إنشاء شركة فیما بینھم وفق أحكام قانون الشركات تنقل الیھا ملكیة ھذا العقار بموافقة  -ب
ر المملوك على الشیوع وذلك بمقتضى تعلیمات یصدرھا المدیر المدیر على أن تكون حصة أي منھم فیھا بنسبة حصتھ في العقا

 . لھذه الغایة دون أن یترتب على عملیة نقل الملكیة استیفاء أي رسوم

 103المادة 

إذا تعذر اتفاق جمیع الشركاء على قسمة العقار المملوك على الشیوع وتوافرت أسباب مبررة تدعو إلى قسمتھ إلنھاء حالة 
 -:ز قسمة العقار بطلب یقدم إلى مدیر التسجیل إلحالتھ إلى لجنة إزالة الشیوع في العقار منالشیوع فیھ فیجو

) ثالثة أرباع الحصص في العقار على أن یبلغ طلبھم إلى بقیة الشركاء، فإن أجازوه أجریت القسمة، وإن 4/3مالكي ( -أ
ى للمطالبة بالتعویض عما لحق بھم من ضرر في ما یخص رفضوه أو امتنعوا عن إبداء رأیھم فیھ تنفذ القسمة ولھم إقامة دعو 

 .) ثالثین یوما من تاریخ تسجیل القسمة30قیمة حصصھم المفرزة من العقار لدى المحكمة خالل (

مالكي أقل من نسبة حصص الشركاء المحددة في الفقرة (أ) من ھذه المادة على أن یبلغ طلبھم إلى بقیة الشركاء فإن أجازوه   -ب
القسمة وإن رفضوه أو امتنعوا عن إبداء رأیھم فیھ فعلى مدیر التسجیل إحالة الطلب الى لجنة إزالة الشیوع في العقار أجریت 

 .للنظر فیھ

 104المادة 

تشكل في مدیریة التسجیل لجنة أو أكثر بقرار من المدیر تسمى ( لجنة إزالة الشیوع في العقار) برئاسة أحد موظفي الدائرة  -أ
األولى ال تقل درجتھ عن الثالثة وعضویة اثنین من موظفي مدیریة التسجیل أحدھم حقوقي واآلخر مساح یسمیھم من الفئة 

 . المدیر

على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر، تختص اللجنة دون غیرھا بالنظر والبت في طلبات إزالة الشیوع في العقار التي   -ب
 . یلیتقدم بھا أي من الشركاء الى مدیر التسج

تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المتعلقة في طلبات إزالة الشیوع في العقار التي أقیمت قبل نفاذ أحكام ھذا القانون وفقاً  -ج
 . للقواعد واإلجراءات الساریة قبل نفاذه

ینبغي إتمام معاملة إزالة   تحدد طریقة عمل اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، وإجراءاتھا، والمدد التي -د
الشیوع خاللھا ، وكیفیة حضور الشركاء ومثولھم لدیھا، وطریقة انتخابھا للخبراء، وشروطھم، والمكافآت التي یتقاضاھا 

رئیسھا وأعضاؤھا والخبراء وكاتب جلساتھا والتبلیغات التي تجریھا ، وكیفیة اتخاذ قراراتھا، وتنفیذھا، ومكان عقد جلساتھا، 
 . مور أخرى تتعلق بعملھا بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایةوأي أ

 .یجوز ألي من الشركاء في العقار الحضور أمام اللجنة بالذات أو بوساطة محام یتم توكیلھ لھذه الغایة -ه

تستوفى الرسوم المقررة بموجب نظام رسوم المحاكم على معامالت إزالة الشیوع في العقار المنصوص علیھا في ھذا   -و
 .الفصل

 105المادة 

إذا اتفق الشركاء في العقار المملوك على الشیوع على قسمتھ بینھم فعلیھم اللجوء إلى مساح مرخص یتولى تنظیم معاملة 
القسمة، على أن تتضمن ھذه المعاملة خریطة تبین حصص الشركاء مفرزة، على الوجھ الذي یرونھ ویتفقون علیھ، على أن  

دیریة التسجیل لقیدھا في السجل العقاري بعد استیفاء الرسوم المقررة عنھا وفقا لإلجراءات المتبعة لدى  تقدم ھذه المعاملة إلى م
 .الدائرة

 106المادة 

 -:تتبع بشأن قسمة العقار المملوك على الشیوع اإلجراءات التالیة



یمسح العقار المطلوب قسمتھ ثم تفرز حصص الشركاء فیھ بعد تحقیق المعادلة فیما بینھا مع األخذ باالعتبار أي عوامل تؤثر   -أ
 .في قیم تلك الحصص زیادة أو نقصاناً، كشكلھا ومساحتھا ونوع تنظیمھا وجودة تربتھا وشرف موقعھا

 .تتعلق حصة بأخرى ما أمكن ذلك أاللى تفرز حقوق االرتفاق للعقار المملوك على الشیوع، ع -ب

تقدر قیم حصص الشركاء باالتفاق بینھم، فإن لم یتفقوا على تقدیر قیمھا فیتولى مدیر التسجیل، وعلى نفقة الشركاء، تعیین   -ج
 .خبیر أو أكثر لتقدیر قیم تلك الحصص

اء باالتفاق أو بالقرعة، ویدرج ذلك في محضر  بعد إتمام المعاملة وفق أحكام ھذه المادة تخصص الحصص المفرزة للشرك -د
 .یوقع علیھ الشركاء ویربط بخریطة القسمة

إذا ظھر في نتیجة تقدیر قیم الحصص أن حصة واحدة أو أكثر غیر متعادلة من حیث القیمة مع الحصص األخرى وجب   -ه
 .تحقیق التعادل بضم شيء من النقد إلیھا

 107المادة 

لوب قسمتھا، وكانت مملوكة على الشیوع من الشركاء أنفسھم، واتفقوا على القسمة، فیمكن إجراء  إذا تعددت العقارات المط
 .المعاملة بطریقة قسمة الجمع

 108المادة 

 .) من ھذا القانون106إذا كان على العقار المطلوب قسمتھ بناء واتفق الشركاء على قسمتھ فتجري قسمتھ وفقاً ألحكام المادة ( -أ

 .ام األبنیة والتجمعات العقاریة الواردة في ھذا القانون على قسمة األراضي المقامة علیھا طوابق وشققتطبق أحك -ب

یفرز الجزء غیر المبني الذي یقبل القسمة عن الجزء القابل للقسمة المقام علیھ بناء، من العقار الذي تجري قسمتھ، في حال   -ج
 .أبدى الشركاء رغبتھم في ذلك

 109المادة 

 .قدم طلب قسمة العقار إلى مدیر التسجیل الذي علیھ إحالتھ إلى لجنة إزالة الشیوع في العقاری -أ

عند تسجیل طلب القسمة تصدر لجنة إزالة الشیوع في العقار قراراً یتضمن وضع إشارة على السجل العقاري للعقار   -ب
 .المطلوب قسمتھ تفید بوجود طلب قسمة بشأنھ

إجراء أي تصرف أو تغییر على حصص أي شریك في العقار الذي أدرجت على صحیفتھ إشارة   على مدیر التسجیل عند -ج
بوجود طلب قسمة بشأنھ، أن یعلم لجنة إزالة الشیوع في العقار مسبقا بإجراء ھذا التصرف أو ذلك التغییر. وعلى مدیر التسجیل  

أن یعلم اللجنة بأي  وعلیھبإذن منھا حال تسجیلھ لدیھا، إعالم اللجنة بإتمام التصرف أو التغییر الذي جرى على حصص الشریك 
وقوعات تدون في السجل العقاري للعقار موضوع طلب القسمة من استمالك أو حجز أو انتقال باإلرث لتؤخذ باالعتبار عند  

 .قرار القسمة

فیھ بإدراج إشارة طلب قسمة  د. یعلم مدیر التسجیل الجھات الحاجزة أو المرتھنة للعقار موضوع طلب القسمة أو أي حصة
 .العقار المحجوز أو المرھون، كلھ أو حصة منھ

 110المادة 



 .تتم التبلیغات التي تجریھا لجنة إزالة الشیوع في العقار وفقاً لنظام التبلیغات الذي سیصدر لھذه الغایة -أ

 .لب القسمة یبلغ ورثتھ حسب األصولإذا كان أحد الشركاء في العقار المطلوب قسمتھ متوفي أو توفي أثناء نظر ط -ب

 111المادة 

أ. تقوم لجنة إزالة الشیوع في العقار بالكشف على العقار المطلوب قسمتھ برفقة الخبیر المعین ومن حضر من الشركاء وعلیھا 
قسمتھ وفق أحكام  بعد التثبت من مطابقة البیانات الواردة في سند تسجیل العقار وخرائطھ مع واقع العقار، أن تباشر إجراءات

 . ھذا القانون

بعد إتمام إجراءات القسمة تبلغ لجنة إزالة الشیوع في العقار قرارھا إلى الشركاء في العقار وفقاً ألحكام النظام الصادر   -ب
 .بمقتضى أحكام ھذا القانون

 112المادة 

نة إزالة الشیوع في العقار لبیع حصتھ فیھ للشریك في عقار غیر قابل للقسمة أثناء نظر طلب القسمة تقدیم طلب الى لج -أ
لشركائھ أو لغیرھم، وعلى لجنة إزالة الشیوع في العقار إذا تبین لھا نتیجة الكشف أن العقار غیر قابل للقسمة، أن تعین خبیراً أو  

) خمسة عشر یوماً  15أكثر لتقدیر قیمة حصة طالب البیع بالنسبة إلى مجموع الحصص، ثم تدعو الشركاء اإلبداء رأیھم خالل (
 -:من تاریخ تبلغھم فیما إذا كانوا یرغبون في شراء ھذه الحصة بالقیمة المقدرة لھا ووفقا لما یلي

 . إذا أبدى الشركاء أو بعضھم رغبتھم في الشراء بیعت إلیھم الحصة بالتساوي بالقیمة المقدرة لھا -1

ودفع ثمنا لھا یزید على القیمة المقدرة توضع الحصة في المزاد بین إذا رفض أي من الشركاء أن تباع الحصة لھم بالتساوي  -2
 .الشركاء وتحال على الشریك الذي یعرض أعلى ثمن لھا

ب. إذا لم یتقدم أي من الشركاء خالل المدة المعینة في الفقرة (أ) من ھذه المادة لشراء الحصة المعروضة للبیع وأصر الشریك 
المقدرة فتقرر لجنة إزالة الشیوع في العقار إجراء التصرف المطلوب ببیع العقار بمجملھ من  على البیع أو لم یرض بالقیمة 

 .خالل دائرة تنفیذ المحكمة

 113المادة 

) من  120أ. مع مراعاة أحكام قانون تنظیم المدن والقرى واألبنیة وأي تشریعات أخرى وأحكام النظام الصادر باالستناد للمادة (
 .ھذا القانون تعد الحصة قابلة للقسمة إذا كانت المنفعة المقصودة منھا ال تفوت بالقسمة

ع حصصھم فیھ قابلة للقسمة، وإذا كانت جمیعھا غیر قابلة للقسمة یزال الشیوع في العقار بقسمتھ بین الشركاء إذا كانت جمی -ب
 .) من ھذا القانون97فیزال الشیوع فیھ وفقا ألحكام الفقرة (أ) من المادة (

إذا كانت بعض حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة وبعضھا اآلخر غیر قابلة لھا، فیزال الشیوع بقسمة الحصص القابلة   -ج
 -:ع وتخصیص كل قطعة منھا لمالكھا من الشركاء. أما الحصص غیر القابلة للقسمة فیتبع بشأنھا ما یليللقسمة إلى قط

إذا وجدت حصة غیر قابلة للقسمة أو كان مجموع الحصص غیر القابلة للقسمة في حال توحیدھا ال یقبل القسمة، فیجري   -1
القابلة للقسمة دون غیرھم، وتؤول ھذه الحصص لمن   وضع جمیع ھذه الحصص في المزاد بین الشركاء من أصحاب الحصص

یدفع منھم أعلى ثمن لھا على أن ال یقل عن القیمة المقدرة من لجنة إزالة الشیوع في العقار و تضم الحصة التي یتم شراؤھا إلى  
 .حصتھ القابلة للقسمة

غیر القابلة للقسمة بما ال یقل عن القیمة المقدرة إذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشریك واحد فتباع إلیھ الحصة أو الحصص   -2
 .من لجنة إزالة الشیوع في العقار

) من ھذه الفقرة، إذا لم یتقدم أي من الشركاء من ذوي الحصص القابلة  2) و (1في أي من الحالتین المذكورتین في البندین ( -3
) خمسة عشر یوماً من التاریخ الذي تعینھ لجنة إزالة الشیوع في العقار، 15للقسمة لشراء الحصص غیر القابلة للقسمة خالل (



بالمزاد العلني لدى دائرة تنفیذ المحكمة التي یقع العقار ضمن اختصاصھا على أن ال یقل بدء فیعرض العقار بكاملھ للبیع 
 . المزایدة عن القیمة المقدرة من تلك اللجنة

یجوز ألي من مالكي الحصص القابلة للقسمة الموافقة على ضم جزء من حصصھ إلى حصص غیر قابلة للقسمة لتصبح   -4
الذي یتفق علیھ الشركاء المعنیون أو القیمة المقدرة من لجنة إزالة الشیوع في العقار في حال عدم  قابلة للقسمة، مقابل الثمن 

 .اتفاقھم على الثمن

إذا كانت الحصص غیر القابلة للقسمة في حال توحیدھا قابلة للقسمة فتخصص لمالكیھا من الشركاء إذا رغبوا في   .5
 أالوضعت الحصص موحدة في المزاد بین جمیع الشركاء على  البقاء على الشیوع وإذا اعترض أي منھم على ذلك

 .یقل بدء المزایدة عن القیمة المقدرة من لجنة إزالة الشیوع في العقار

) خمسة عشر یوما من التاریخ 15) من ھذه الفقرة خالل (5إذا لم یتقدم أي من الشركاء في الحالة المشار إلیھا في البند ( -6
لة الشیوع في العقار لشراء ھذه الحصص أو لم یرض أصحابھا بالقیمة المقدرة فتعرض الحصص غیر  الذي تحدده لجنة إزا

القابلة للقسمة موحدة للبیع في المزاد العلني لدى دائرة التنفیذ على أن ال یقل بدء المزایدة عن القیمة المقدرة من لجنة إزالة  
 .الشیوع في العقار

كاء لكامل حصصھ عیناَ عوض بالنقد عما نقص من حصصھ من المستفید وفقا للتعویض  إذا تعذر التخصیص ألي من الشر -د
 .الذي یتفق علیھ الشركاء المعنیون أو القیمة المقدرة من المحكمة في حال عدم اتفاقھم على مقدار التعویض

 114المادة 

) ثالثین یوما من  30طعن لدى المحكمة خالل (تخضع قرارات لجنة إزالة الشیوع في العقار الفاصلة في طلب إزالة الشیوع لل -أ
 . تاریخ صدوره اذا كان وجاھیا ومن تاریخ تبلیغھ اذا كان غیر ذلك

ً  -ب  .تنظر المحكمة في الطعن في قرار اللجنة مرافعة ویكون قرارھا بھذا الشأن قطعیا

 115المادة 

 .ة التي قدرت للعقار وقت إزالة الشیوعیلزم الشركاء بدفع نفقات إزالة الشیوع كل بنسبة حصتھ حسب القیم -أ

ینفذ قرار لجنة إزالة الشیوع في العقار ببیع العقار بالمزاد العلني لدى دائرة تنفیذ المحكمة التي یقع العقار ضمن  -ب
 .اختصاصھا

 .نفیذینفذ القرار الصادر في طلب إزالة الشیوع في السجل العقاري لدى مدیریة التسجیل دون وساطة دائرة الت -ج

 .ینفذ القرار الصادر عن لجنة إزالة الشیوع في العقار بالمصاریف والنفقات والفروقات النقدیة لدى دائرة تنفیذ المحكمة -د

 116المادة 

تنقل إشارة الحجز أو الرھن التي كانت مدرجة في السجل العقاري للعقار الذي جرت إزالة الشیوع فیھ أو على حصة شریك فیھ  
عقاري للعقارات الناتجة من إزالة الشیوع أو العقار الذي آل إلى الشریك مالك الحصة المحجوزة أو المرھونة، فإذا  إلى السجل ال

 .بیع العقار أو الحصة نتیجة إزالة الشیوع انتقل حق الحاجز أو الدائن المرتھن إلى ثمنھ

 117لمادة 

ممانعة في تسلیمھ تولى مأمور التنفیذ أمر تخلیتھ وتسلیمھ للمشتري  یسلم العقار المباع بالمزاد العلني إلى مشتریھ فإذا وجدت أي
 .وفقاً ألحكام قانون التنفیذ

 118المادة 



ال تسمع الدعوى التي یقیمھا أي من الشركاء، أو من ینوب عنھم قانون، بطلب فسخ وإلغاء معامالت اإلحالة التي تمت بالمزاد 
 .العلني لغایات إزالة الشیوع

 119المادة 

تعرض خریطة القسمة على الجھة التنظیمیة المختصة، قبل البت فیھا من لجنة إزالة الشیوع في العقار، وقبل طلب تسجیلھا   -أ
 .لدى مدیریة التسجیل، وذلك إلجازتھا وفقا ألحكام قانون التنظیم المعمول بھا والتصدیق علیھا حسب األصول

 .جیل أي قسمة لم تتم إجازة مخططاتھا من الجھة التنظیمیة المختصةب. تمتنع مدیریة التسجیل عن السیر بإجراءات تس

 120المادة 

على الرغم مما ورد في ھذا القانون أو أي تشریع آخر، وألغراض إزالة الشیوع بین الشركاء، لمجلس الوزراء إصدار نظام 
دید المناطق التي یجوز تطبیق أحكامھ یتضمن أحكاماً خاصة بقسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظیم یتضمن تح

 .فیھا والحد األدنى لمساحة العقارات المفرزة في تلك المناطق ویعتبر باطال كل تقسیم یخالف أحكام ھذا النظام

 األبنیة والمجمعات العقاریة -الفصل السادس
 121المادة 

 األبنیة والمجمعات العقاریة -الفصل السادس

لى مدیریة التسجیل تسجیل بناء مقام على عقاره أو تسجیل طابق أو شقة مضافة إلى بناء مسجل لدیھا لمالك العقار أن یطلب إ -أ
 .باعتباره وحدة عقاریة یجري التصرف فیھا على وجھ االستقالل

للقسم  وصحیفةتخصص في السجل العقاري لدى مدیریة التسجیل صحیفة عقاریة مستقلة لكل وحدة عقاریة مفرزة  -ب
 .وذلك بمقتضى تعلیمات یصدرھا المدیر تتضمن تسجیل الوحدات العقاریة واألقسام المشتركة وترقیمھاالمشترك 

 122 المادة

یعد العقار المقام علیھ البناء وأجزاء العقار المعدة لالستعمال المشترك قسماً مشتركاً یشترك في ملكیتھ واستعمالھ واالنتفاع بھ 
 .امة علیھجمیع مالكي الوحدات العقاریة المق

 123المادة 

یدار القسم المشترك من جمعیة المالكین التي تتشكل حكما من مجموع مالكي الوحدات العقاریة في عقار واحد، ومن اتحاد   -أ
 .المالكین الذي یتشكل حكما من مجموع جمعیات المالكین ومالكي العقارات الموجودة ضمن مجمع عقاري واحد

 .كمیة وذمة مالیة مستقلة بالقدر الالزم إلدارة القسم المشتركیكون لجمعیة المالكین والتحاد المالكین شخصیة ح -ب

 -:تحدد بنظام أحكام إدارة القسم المشترك في العقار وفي المجمع العقاري، على أن یتضمن، بوجھ خاص ما یلي -ج

، والتصرف فیھ على  القسم المشترك بأنواعھ، ومشتمالتھ، وحفظھ، وإدارتھ، وصیانتھ، واستعمالھ، وتأمین حسن االنتفاع بھ -1
وجھ االستقالل، وقسمتھ، والبناء فیھ، وترتیب حق ارتفاق علیھ، وإحداث تغییر أو تعدیل فیھ، ونفقات حفظھ وإدارتھ وصیانتھ 
وتوزیعھا بین المالكین وطرق تحصیلھا، وحدود مسؤولیة شاغل العقار عن االلتزامات المترتبة على مالكھ المتعلقة بالخدمات 

منھا الوحدة العقاریة التي یشغلھا، وكیفیة تسجیل األقسام المشتركة الواقعة ضمن حدود المجمع العقاري التي أنشئت   التي تستفید
 .على نفقة المطور العقاري أو مالكي العقارات الموجودة فیھ، واإلعفاءات التي تتمتع بھا



لجھة التي یجري تسجیلھما لدیھا، والسجل الذي یسجالن  جمعیة المالكین واتحاد المالكین و تشكیل كل منھما، وتسمیتھما، وا -2
فیھ، وھیأتھما العامة، وتمثیل المالكین فیھا، وأصوات أعضاء كل منھما، ومجلسي إدارتیھما، وطریقة انتخابھ وحلھ،  

الشتراكات التي وعضویتھما، وطریقة إدارتھما، واجتماعاتھما، ونصابھا والدعوة لھا، وكیفیة اتخاذ قراراتھما، ومواردھما، وا
تستوفى من أعضائھما وكیفیة تحصیلھا، وطریقة توزیع نفقات الحفظ واإلدارة والصیانة والخدمات وتحصیلھا، والقروض التي 

تمنح للمالكین، وحساباتھما، وصالحیاتھما، والمھام المنوطة بھما وبمن یتولى إدارتھما، والقوة القانونیة لقرارات مجلسي 
 .لطعن بھاإدارتیھما وكیفیة ا

النظام الداخلي الذي تضعھ الجمعیة واالتحاد و األمور التي ینظمھا، وبیاناتھ، وشكلھ، وصیغتھ النموذجیة، وكیفیة وضعھ،  -3
وتصدیقھ، والخرائط المرفقة بھ، وتوقیع المالكین علیھ، وإیداعھ في السجل، وأحوال وجوب وضعھ، والطریقة الواجب اتباعھا  

 .سند تسجیل الملكیةلتعدیلھ، وارتباطھ ب

األحكام الخاصة بإدارة األقسام المشتركة في األبراج، والمجمعات الكبیرة، ومجمعات المباني، والمجمعات السكنیة  -4
المسورة، والمجمعات متعددة االستخدام، واألبنیة والمجمعات ذات الطبیعة الخاصة، والعقارات المملوكة للمؤسسة العامة 

 .حضريلإلسكان والتطویر ال

 .االنتفاع باألرض المالصقة للوحدة العقاریة أو المحیطة بھا -5

 .تخصیص أجزاء من القسم المشترك مواقف إضافیة للمركبات، وتحدید المنتفعین بھا -6

 .أحكام حساب األمانات المخصص للمشروع الذي یقیمھ المطور العقاري والمستثمر العقاري -7

 .مر العقاري وااللتزامات المترتبة على أي منھما للقسم المشتركحقوق المطور العقاري والمستث -8

 .أحكام إعادة تشیید العقار الذي ھلك أو تھدم -9

 .شروط التأمین على العقار من الحریق وغیره من األخطار -10

 .العقارات والمجمعات العقاریة المشمولة بأحكامھ -11

 .النظامالعقوبات التي توقع على المخالفین ألحكام  -12

 124المادة 

للشریك في ملكیة بناء أو طابق أو شقة مسجلة بمقتضى أحكام ھذا الفصل حق أفضلیة في شراء أي حصة شائعة فیھا یراد  -أ
بیعھا بالتراضي إلى شخص من غیر الشركاء فیھ وال تطبق على ھذه العقارات األحكام المتعلقة بالشفعة وبحق الرجحان أو أي  

 .حق آخر مماثل

ال تسمع دعوى األفضلیة إذا وقع البیع بین األصول والفروع أو بین الزوجین أو بین اإلخوة أو بینھم وبین فروعھم حتى   -ب
 .الدرجة الثالثة

) ثالثین یوما من تاریخ علم الشریك بالبیع، وفي جمیع األحوال 30تقام دعوى األفضلیة على المشتري لدى المحكمة خالل ( -ج
 .) تسعین یوما من تاریخ التسجیل90ضلیة بعد (ال تسمع دعوى األف

 125المادة 

یسقط حق األفضلیة في حال عرض الشریك، الذي ینوي بیع حصتھ، على شركائھ شراءھا بإخطار موجھ بوساطة الكاتب   -أ
الشروط المذكورة  العدل یتضمن اسم المشتري، وعنوانھ، والثمن المتفق علیھ، وشروط البیع، ولم یقبل أي منھم شراءھا بالثمن و

 .) عشرة أیام من تاریخ تبلغھم اإلخطار10خالل (

ب. إذا قبل أي من الشركاء شراء الحصة بالثمن والشروط المذكورة في اإلخطار فعلیھ تبلیغ الشریك الذي ینوي البیع، بوساطة 
خالل عشرة أیام من تاریخ تبلغ   الكاتب العدل، إخطارا بقبولھ الشراء، على أن تستكمل معاملة البیع لدى مدیریة التسجیل

 .الشریك إخطار قبول الشراء



 126المادة 

حق األفضلیة ال یقبل التجزئة، فلیس لصاحبھ أن یأخذ بعض الحصة المباعة جبرا على المشتري، إال إذا تعدد المشترون من  -أ
 .اآلخر  بائع واحد فلصاحب حق األفضلیة في ھذه الحالة أن یأخذ حصص بعضھم ویترك حصص بعضھم

إذا تعدد أصحاب حق األفضلیة أخذ بھ كل واحد منھم بنسبة الحصص التي یملكھا، وإن أسقطھ أحدھم انتقل حقھ إلى البقیة  -ب
 .بالتساوي بینھم إضافة إلى حصص كل واحد منھم فیھ

 127المادة 

م تبلیغھ إلى الشركاء یكون البائع  إذا ثبت للمحكمة أن الشراء قد تم بشروط أفضل من الشروط الواردة في اإلخطار الذي ت
مسؤوالً تجاه أصحاب حق األفضلیة، دون حاجة إلى إنذار، عن تعویضھم عن العطل والضرر الذي لحق بھم من جراء ذلك 

 .) ربع قیمة الحصة المباعة التي تقدرھا المحكمة1/4وبالمبلغ الذي تقدره المحكمة على أن ال یقل مقداره عن (

 128المادة 

عقداً صحیحاً وملزماً لطرفیھ الوعد ببیع بناء أو طابق أو شقة، على عقار مسجل، مرخص بإنشائھ على الخریطة ولم   یعد -أ
 .یشرع بإنشائھ، أو كان تحت اإلنشاء ولم یصدر إذن بإشغالھ من الجھة المختصة، إذا جرى تسجیل العقد لدى مدیریة التسجیل

المتفق علیھا بین طرفیھ، وبخاصة الثمن، والمدة الواجبة لتنفیذه، وأوصاف البناء   یجب أن یتضمن عقد الوعد بالبیع الشروط -ب
 .أو الطابق أو الشقة الموعود ببیع أي منھا ومواصفاتھ مع ربطھ بخرائط توضح تفصیالت كل من ھذه األوصاف والمواصفات

 129المادة 

 .ببیع أي منھا دون موافقة طرفي عقد الوعد بالبیعیحظر إجراء أي معاملة تسجیل على بناء أو طابق أو شقة موعود  -أ

تنتقل ملكیة البناء أو الطابق أو الشقة الموعود ببیعھا إلى الموعود لھ وتسجل باسمھ، بطلب خطي من المتعاقدین، وذلك بعد  -ب
 .تنفیذ الشروط المدرجة في عقد الوعد بالبیع واستیفاء رسوم التسجیل المقررة عنھ

في أي خالف بین المتعاقدین بشأن تنفیذ عقد الوعد بالبیع المسجل أو أي من شروطھ بما في ذلك إصدار  تفصل المحكمة  -ج
 .قرار بتسجیل البناء أو الطابق باسم الموعود لھ

   130المادة 

تقسیط إذا جرى تسجیل العقد لدى مدیریة یعد عقدا صحیحا وملزما لطرفیھ بیع بناء أو طابق أو شقة، على عقار مسجل، بال -أ
 .التسجیل

یجب أن یتضمن عقد البیع بالتقسیط الشروط المتفق علیھا بین طرفیھ، وبخاصة الثمن، واألقساط، والمدة الواجبة لتنفیذه،  -ب
 .وأوصاف البناء أو الطابق أو الشقة المبیعة بالتقسیط ومواصفاتھا

   131المادة 

 یحظر إجراء أي معاملة تسجیل على البناء أو الطابق أو الشقة المبیعة بالتقسیط دون موافقة طرفي عقد البیع بالتقسیط  -أ

تنتقل ملكیة البناء أو الطابق أو الشقة المبیعة بالتقسیط إلى المشتري وتسجل باسمھ، بطلب خطي من المتعاقدین، وذلك بعد  -ب
 .تنفیذ الشروط المدرجة في عقد البیع بالتقسیط واستیفاء رسوم التسجیل المقررة عنھ

بالتقسیط أو أي من شروطھ، بما في ذلك إصدار قرار   تفصل المحكمة في أي خالف بین المتعاقدین بشأن تنفیذ عقد البیع -ج
 .بتسجیل البناء أو الطابق أو الشقة باسم المشتري



   132المادة 

تستوفي مدیریة التسجیل الرسوم المقررة عند إجراء معامالت تسجیل األبنیة أو اإلنشاءات الجدیدة وتسجیل عقود الوعد بالبیع 
 .یع بالتقسیط، المذكورة في ھذا الفصلوالب

 تملك وإیجار غیر األردنیین واألشخاص الحكمیین للعقارات  - الفصل السابع 
   133المادة 

 للعقارات تملك وإیجار غیر األردنیین واألشخاص الحكمیین -الفصل السابع

عقارا في المملكة بعد حصولھ على إذن بذلك وفقا لألحكام والغایات المبینة  یجوز لغیر األردني وللشخص الحكمي أن یتملك -أ
 .في ھذا الفصل

 .یحظر على غیر األردني تملك العقارات في المناطق الحدودیة واألثریة والتاریخیة -ب

   134المادة 

نیا عقاریا في المملكة بعد حصولھ على إذن بذلك وفقا لألحكام  یجوز لغیر األردني وللشخص الحكمي أن یكتسب حقا عی  -أ
 .المبینة في ھذا الفصل

 . تسري أحكام تملك غیر األردني والشخص الحكمي للعقار على اكتسابھ الحقوق العینیة العقاریة -ب

ولة في المملكة وفقاً للمجلس إخضاع حق تملك األشخاص الذین یحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة لألموال غیر المنق -ج
 .ألحكام ھذا الفصل إلى موافقة مسبقة وبناء على تنسیب الوزیر المستند إلى توصیة وزیر الداخلیة

   135المادة 

حقاً عینیاً   ال یجوز لغیر األردني والشخص الحكمي الذي یحمل جنسیة دولة ال تعترف بھا المملكة أن یتملك عقارا أو أن یكتسب
 .عقاریاً فیھا بأي صورة كانت

   136المادة 

أ. یقدم غیر األردني والشخص الحكمي طلب إذن بتملك عقار إلى الدائرة، وفقا لإلجراءات المحددة بتعلیمات یصدرھا المدیر  
 . لھذه الغایة

 .ي من الحاالت الواردة في ھذا الفصل، الجھات المعنیة إلبداء رأیھا فیھیخاطب المدیر، عند طلب األذن بتملك عقار، في أ -ب

یرفع طلب األذن بتملك العقار الى الجھة المختصة بمنحھ وفق أحكام ھذا الفصل لتصدر قرارھا بشأنھ وعلیھا مراعاة رأي  -ج
 .الجھات المعنیة في الطلب

طبتھا إلبداء رأیھا في طلب تملك العقار في كل حالة من حاالت تملك تحدد بقرار من المجلس الجھات المعنیة التي تجب مخا -د
 .العقار المنصوص علیھا في ھذا الفصل

   137المادة 

تطبیقاً ألحكام ھذا الفصل، للجھة المختصة سلطة مطلقة في منح اإلذن بتملك عقار أو رفضھ، وال تخضع قراراتھا برفض منح 
 .للطعن أو رقابة أي جھة اإلذن

   138المادة 

 .ألغراض تملك غیر األردني للعقارات وفق أحكام ھذا الفصل یعد األزواج واألوالد القاصرون بحكم الشخص الواحد



   139المادة 

املة بالمثل یجوز لغیر األردني تملك العقارات بغرض السكن الخاص بھ أو مع مراعاة أحكام التشریعات النافذة وشرط المع -أ
 -:بأسرتھ داخل حدود التنظیم بناء على موافقة الجھات المعنیة بإذن یمنح وفقا للصالحیات التالیة

فضاء، شریطة بقرار من المدیر، لشقة أو طابق أو قطعة أرض ال تزید مساحتھا على خمسة دونمات سواًء أكانت مبنیة أم  -1
 .أن ال یكون لطالب اإلذن عقارات مملوكة في المملكة

بقرار من الوزیر بناء على تنسیب المدیر لشقة أو طابق أو قطعة أرض ال تزید مساحتھا على خمسة دونمات، سواء أكانت   -2
أرض ال تزید مساحتھا على  مبنیة أم فضاء، وكانت لطالب اإلذن عقارات في المملكة غیر العقار المطلوب تملكھ، أو لقطعة

 .عشرة دونمات ولم یكن لطالب األذن عقارات في المملكة

ال یسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص علیھ في الفقرة (أ) من ھذه المادة، على غیر األردني الذي یحمل جنسیة أي   -ب
 .دولة عربیة

ھذه المادة، على كل دولة یحمل غیر األردني جنسیتھا،  یسري شرط المعاملة بالمثل، المنصوص علیھ في الفقرة (أ) من  -ج
 .وذلك في حال كان لطالب إذن التملك جنسیة أكثر من دولة في آن واحد

   140المادة 

مشروع صناعي للوزیر بناء على تنسیب المدیر أن یأذن لغیر األردني بالتملك داخل حدود مناطق التنظیم بقصد االستثمار في 
 .) عشرة دونمات شریطة معاملة األردني بالمثل10أو خدمي قطعة أرض ال تزید مساحتھا على (

   141المادة 

 .) من ھذا القانون140) و(139یبت المجلس وفقا لما یراه مناسبا في المساحات التي تزید على المساحات المحددة في المادتین (

   142ادة الم

لغیر األردني الذي یحمل جنسیة أي دولة عربیة، أن یتملك قطعة ارض خارج حدود مناطق التنظیم، بقصد استثمارھا  
 -:باستصالحھا أو بزراعتھا أو بإقامة مشروع صناعي أو إسكاني علیھا، وذلك بإذن یمنح وفقا للصالحیات التالیة

 .) خمسین دونما 50لوزیر بناء على تنسیب المدیر لقطعة ارض ال تزید مساحتھا على (بقرار من ا -أ

 .) خمسین دونما50بقرار من المجلس بناء على تنسیب الوزیر لقطعة ارض تزید مساحتھا على ( -ب

   143المادة 

بالشخصیة الحكمیة وتسجیلھ في المملكة ومزاولتھ ألعمالھ وفق  ال یمنح اإلذن بتملك عقار لشخص حكمي إال إذا ثبت تمتعھ
 .أحكام القانون

   144المادة 

للشخص الحكمي، أردنیاً كان أم غیر أردني، أن یتملك داخل حدو مناطق التنظیم عقارات لمزاولة أعمالھ المحددة ضمن غایاتھ  
 -:المدرجة في الوثائق القانونیة لتسجیلھ ، وذلك بإذن یمنح وفقاً للصالحیات التالیة

خمسة دونمات ، سواًء أكانت مبنیة أم فضاء، ولم تكن  بقرار من المدیر لشقة أو طابق أو قطعة أرض ال تزید مساحتھا على -أ
 .لطالب اإلذن عقارات في المملكة 

بقرار من الوزیر بناء على تنسیب المدیر لشقة أو طابق أو قطعة أرض ال تزید مساحتھا على خمسة دونمات سواء أكانت   -ب
طلوب تملكھ أو قطعة أرض ال تزید مساحتھا على مبنیة أم فضاًء، وكانت لطالب اإلذن عقارات في المملكة غیر العقار الم

 . ) ثالثین دونما30(

 .) ثالثین دونما 30بقرار من المجلس بناء على تنسیب الوزیر لقطعة أرض تزید مساحتھا على ( -ج



   145المادة 

والھیئات الدینیة، المسجلة في المملكة وفقاً ألحكام  للجمعیات واألحزاب السیاسیة والمؤسسات الخیریة، واألندیة الریاضیة،
القوانین النافذة، أن تتملك داخل حدود مناطق التنظیم عقارات بالقدر الضروري لمزاولة أنشطتھا، بإذن یمنح لھا وفقاً 

 .) من ھذا القانون142للصالحیات المنصوص علیھا في المادة (

   146المادة 

للشخص الحكمي، أردنیاً كان أم غیر أردني، أن یتملك، وبقصد االستثمار، خارج حدود مناطق التنظیم عقارات لمزاولة أعمالھ  
 -:المحددة ضمن غایاتھ المدرجة في الوثائق القانونیة لتسجیلھ بإذن یمنح وفقا للصالحیات التالیة

 .) خمسین دونما 50ض ال تزید مساحتھا على (بقرار من الوزیر بناء على تنسیب المدیر لقطعة أر -أ

 .) خمسین دونما50بقرار من المجلس بناء على تنسیب الوزیر لقطعة أرض تزید مساحتھا على ( -ب

   147المادة 

رات داخل حدود التنظیم ألي أ. للوزیر بناء على تنسیب المدیر المستند الى توصیة من وزیر الخارجیة منح األذن بتملك العقا
 -:من

البعثات الدبلوماسیة المعتمدة لمزاولة أعمالھا وسكن رؤسائھا وأفرادھا شریطة معاملة بالدھا للبعثات الدبلوماسیة األردنیة  -1
 .بالمثل

 .المنظمات العربیة واإلقلیمیة والدولیة المعتمدة في المملكة لمزاولة أعمالھا وسكن ممثلیھا -2

 .لمجلس في أي حالة غیر منصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادةیبت ا -ب

   148المادة 

أ. لغیر األردنیین، طبیعیین كانوا أم حكمیین، استئجار عقارات في المملكة لمزاولة أعمالھم أو للسكن بإذن من وزیر الداخلیة  
 .ه الغایةعلى أن یتم ذلك بمقتضى نظام یصدر لھذ

) من الفقرة (ب) من ھذه المادة یجوز لألشخاص غیر األردنیین استئجار أموال غیر منقول 2مع مراعاة أحكام البند ( -1 -ب
 .في المملكة لمقاصد العمل أو السكن

الشخص اذا كان اإلیجار یتعلق بارض تزید مساحتھا على عشرة دونمات ولمدة تزید في مجموعھا على ثالث سنوات فعلى  -2
غیر األردني طالب اإلیجار الحصول على موافقة وزیر الداخلیة أو من یفوضھ وذلك تحت طائلة البطالن ، وتحدد اإلجراءات 

 .المتعلقة بتسجیل تلك العقود بتعلیمات یصدرھا وزیر الداخلیة لھذه الغایة

   149المادة 

حكمي الذي تملك عقارا وفقاً ألحكام ھذا القانون إنجاز المشروع الذي تملك العقار من اقلھ أو  أ. على غیر األردني والشخص ال 
أي مشروع آخر یتوافق مع غایاتھ خالل اربع سنوات إذا كان التملك لغایات السكن وخالل ست سنوات إذا كان التملك ألي 

 .غرض آخر من تاریخ تسجیل العقار باسمھ



ار إلیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة قبل إنجاز المشروع فللوزیر بناء على تنسیب المدیر وطلب مبرر اذا انقضت المدة المش -ب
من مالك العقار أن یقرر تمدیدھا للمدة التي یراھا مناسبة على أن ال یزید مجموع المدد على ثماني سنوات لغایات السكن واثنتي  

 .ار باسم المالكعشرة سنة للغایات األخرى من تاریخ تسجیل العق

   150المادة 

أ. یحظر على غیر األردني والشخص الحكمي الذي تملك عقاراً وفقاً ألحكام ھذا الفصل التصرف في العقار تصرفا ناقالً 
 .) من ھذا القانون149للملكیة بأي صورة قبل مضي المدد المنصوص علیھا في المادة (

) من ھذا القانون، للوزیر بناء على تنسیب المدیر وطلب من المالك وألسباب  152أحكام الفقرة (أ) من المادة (مع مراعاة  -ب
 .) من ھذا القانون149مبررة أن یأذن لھ بالتصرف في العقار بنقل ملكیتھ قبل انقضاء المدد المنصوص علیھا في المادة (

لعقارات التي تم تملكھا بقصد تطویرھا أو استثمارھا في إنشاء وحدات سكنیة أو  تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة ا -ج
تجاریة أو صناعیة علیھا لغایات بیعھا، ویسمح لمالكي تلك العقارات ببیعھا بعد تطویرھا أو بعد إنشاء تلك الوحدات علیھا، 

 .بمقتضى تعلیمات یصدرھا المدیر لھذه الغایة

   151المادة 

لغایات تطبیق أحكام ھذا القانون، تعتبر مدة إنجاز المشروع المحددة قبل نفاذ أحكامھ، المنتھیة منھا وغیر المنتھیة ممددة حكماً  
لغایات إنجاز المشروع الذي تم تملك العقار من أجلھ، على أن ال یتجاوز التمدید اربع سنوات إذا كان التملك لمزاولة أعمالھ أو 

 .لسكن و ست سنوات إذا كان التملك ألي سبب آخر وذلك من تاریخ نفاذ أحكام ھذا القانونل

   152المادة 

) من ھذا القانون، ألي سبب كان تستوفى منھ نسبة 149اذا لم ینجز المالك مشروعھ خالل المدد المنصوص علیھا في المادة ( -أ
درة للعقار عن كل سنة أو جزء منھا من تاریخ تسجیل العقار باسمھ الى تاریخ انتقال ملكیة العقار الى %) من القیمة المق2(

 .مالك آخر

للوزیر إعفاء مالك المشروع من الغرامة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة اذا ثبت أن عدم إنجاز المشروع  -ب
 .یعود ألسباب إداریة وتنظیمیة

حكام ھذه المادة ، تقدر قیمة العقار وفقا للطریقة المتبعة في تقدیر قیمتھ عند استیفاء رسم تسجیل البیع على أن تحسم  تطبیقا أل -ج
 . منھا قیمة ما أحدثھ المالك على العقار وفقا لما یقدره مدیر التسجیل 

ي السجل العقاري لعقار لم تستوف من  د. یمتنع مدیر التسجیل عن تسجیل أي معاملة بما في ذلك معامالت االنتقال باإلرث ف
 .مالكھ أو ورثتھ المبالغ المستحقة علیھم بمقتضى أحكام ھذه المادة

 . تسري أحكام ھذه المادة على العقارات التي تم تملكھا قبل نفاذ أحكام ھذا القانون -ه

   153المادة 

إذا كان العقار مرھونا رھناً تأمیناي لمصلحة دائن غیر أردني أو شخص حكمي وتم عرضھ للبیع بالمزاد العلني فیتبع بشأن ذلك 
 :ما یلي

ھذا الدائن الدخول في المزاد العلني وشراء العقار دون الحصول على إذن بذلك شریطة بیع العقار الذي آل الیھ نتیجة  یجوز ل -أ
المزاد الى شخص أردني خالل مدة ال تتجاوز سنتین من تاریخ تسجیل العقار باسمھ، واذا لم یقم الدائن ببیعھ خالل ھذه المدة 

 .ھ بقرار من الوزیر بناء على تنسیب المدیر ودون موافقة الدائنفیتم بیعھ بالمزاد العلني على نفقت



تستوفى من الدائن الذي تخلف عن بیع العقار الذي تملكھ بالمزاد العلني خالل المدة الواردة في الفقرة (أ) من ھذه المادة عن   -ب
%) اثنان بالمائة من قیمة 2نتین نسبة (كل سنة أو أي جزء منھا یلي انقضاء المدة وإلى تاریخ بیع العقار وبحد أعلى مدة س

 .) من ھذا القانون152العقار التي یقدرھا المدیر وفقا ألحكام الفقرة (ج) من المادة (

) اربع سنوات من تاریخ قرار اإلحالة القطعیة، وفقاً لألحكام واإلجراءات 4یباع العقار الذي تخلف مالكھ عن بیعھ خالل ( -ج
 . مادةالمنصوص علیھا في ھذه ال

یعفى الدائن من شرط بیع العقار في المزاد العلني إذا حصل خالل المدد الواردة في ھذه المادة على إذن بتملك العقار ذاتھ  -د
 .وفقا ألحكام ھذا الفصل

   154المادة 

) من ھذا القانون، 153زاد العلني، إضافة ألحكام المادة (تطبق على شراء البنوك الدائنة للعقارات الموضوعة تأمیناً لدیونھا بالم
 .أحكام قانون البنوك

   155المادة 

لغایات ھذا الفصل یتولى المدیر إصدار التعلیمات الالزمة لتنظیم آلیة االحتفاظ بسجالت عن تملك أي شخص أو جھة بمقتضى  
من ھذه السجالت اسم المالك وأي معلومات تتعلق بھ، وما یملكھ من عقارات، وأوصافھا،  أحكام ھذا القانون، على أن تتض

 .ومساحاتھا، والقصد من تملكھا، وتاریخ تملكھ لھا، ومدى إنجازه المشروع، وأي إجراءات تمت على العقار الذي تملكھ

   156المادة 

 -:ام ھذا الفصللغایات تملك العقار وفقا ألحك

 . یتم احتساب الحد األعلى للتملك على أساس ما یملكھ الشخص بشكل تراكمي -أ

 .تعد الحصة الشائعة في ملكیة عقار ملكیة تامة لھ -ب

   157المادة 

 .قرار بمنحھیسقط مفعول اإلذن بتملك العقار بعدم العمل بھ خالل سنة واحدة من تاریخ صدور ال -أ

 . تطبق أحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة على أي إذن بتملك عقار منح قبل نفاذ أحكام ھذا القانون -ب

   158المادة 

 -:یستثنى من شرط الحصول على إذن بتملك العقار وفق أحكام ھذا الفصل ما یلي

 .ن ورثة المالكتملك العقار باالنتقال باإلرث ألي م -أ

 .تملك فضلة طریق لتوحیدھا مع عقار المالك وفقا ألحكام قانون تنظیم المدن و القرى واألبنیة وأي تشریع آخر -ب

 .تملك المالك أو خلفھ العام باالسترداد عقارا مستملكا تخلى المستملك عن استمالكھ وفقاً ألحكام ھذا القانون -ج

   159المادة 

یستثنى من تطبیق أحكام ھذا الفصل تملك غیر األردنیین واألشخاص الحكمیین عقارات مشمولة بأحكام قانون تطویر وادي  
األردن، وقانون منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة، وقانون سلطة إقلیم البتراء التنموي السیاحي وقانون االستثمار، وأي عقارات 

 .طقة یقرر قانون إنشائھا استثناء تملك العقارات الواقعة ضمن منطقتھا من تطبیق أحكام ھذا الفصلواقعة ضمن حدود أي من

 رھن العقار رھناً تأمیناي  -الفصل الثامن



   160المادة 

 .یجوز رھن العقار، أو أي حصة شائعة فیھ، رھناً تأمینیاً ضماناً لدین على مالكھ أو كفالة لدین على غیر مالكھ -أ

یجوز رھن العقار رھناً تأمینیا ضماناً لدین جھة رسمیة أو مؤسسة عامة كانت أم خاصة أو شركة أو بنك مصرح ألي   -ب
 . .منھما بمزاولة أعمالھ في المملكة

 .عقد رھن العقار إال بتسجیلھ لدى مدیریة التسجیلال ین -ج

تنصرف كلمة الراھن حیثما وردت في ھذا الفصل، إلى كل من المدین والكفیل، وذلك في حال كان رھن العقار كفالة لدین   -د
 .على غیر مالكھ، ما لم تدل القرینة على غیر ذلك

  

   161المادة 

 .العقار رھناً تأمینیاً ضماناً لدین محدد یتوقع تحققھ في ذمة المدین مستقبالً یجوز رھن 

  

   162المادة 

یجوز انشاء أكثر من رھن تأمیني على عقار واحد، تتعین مرتبة كل واحد منھا تبعاً لتاریخ قیده في السجل العقاري للعقار 
 .المرھون

  

   163المادة 

ً  -أ  .یقدم الراھن طلباً خطیاً إلى مدیر التسجیل لرھن عقاره رھناً تأمینیا

یجري مدیر التسجیل أو من یفوضھ من موظفي مدیریة التسجیل كشفا على العقار المطلوب رھنھ ویعد تقریرا بنتیجتھ  -ب
 -:مشتمال على ما یلي

أو المبنى، في حال كان العقار المطلوب رھنھ شقة أو طابقاً أو مبنى، والحصص  قم الشقة أو الطابقرقم القطعة، ور -1
المطلوب رھنھا، في حال كان المطلوب رھنھ حصصاً في عقار، ورقم الحوض واسمھ، ورقم الحي، إن وجد، واسمھ واسم  

 .القریة والمحافظة

 .وصف للعقار وموقعھ ومساحتھ وصفة استعمالھ -2

 .وصف لألبنیة واإلنشاءات المقامة على العقار واألشجار المغروسة فیھ -3

أسماء شاغلي العقار اذا كان العقار مشغوالً وصفاتھم وتحدید القسم الذي یشغلھ كل واحد منھم من العقار، وفي حال كان   -4
 .الشاغل مستأجراً یذكر مقدار بدل اإلیجار وتاریخ بدء اإلجارة ومدتھا

 .لكشف على العقار وتاریخ تنظیم التقریرتاریخ ا -5

 .توقیع معد التقریر، وتوقیع من یرغب من شاغلي العقار بحضور معد التقریر -6

 -:یقوم مدیر التسجیل، أو من یفوضھ بما یلي -ج

 .ردعوة كل من الراھن والدائن المرتھن للتوقیع على التقریر بحضوره و التصدیق على صحة توقیعاتھم على التقری -1
أخذ إقرار على الدائن المرتھن بموافقتھ على تنظیم سند رھن العقار تأمیناً لدینھ، بالحالة المثبتة للعقار في تقریر الكشف، مع  -2

 .حفظ حقوق الشاغلین باالنتفاع بالعقار وفقاً ألحكام ھذا الفصل والتشریعات النافذة



  

   164المادة 

 -:د الرھن ویسجل لدى مدیریة التسجیل، ویتولى مدیرھا، أو من یفوضھ من موظفیھا، القیام بما یليینظم سن

التصدیق على سند الرھن بعد أن یقر بحضوره كل من الراھن والدائن المرتھن في السند بموافقتھم على ما ورد فیھ، وبعد أن   -أ
 .تدون فیھ بصورة مفصلة محال إقامتھم

ي السجل العقاري للعقار تفید بأنھ مرھون رھناً تأمینیاً مع بیان مرتبة الرھن وإعطاء كل من الراھن والدائن  أدراج إشارة ف -ب
 .المرتھن نسخة من سند الرھن و القید مقابل توقیعھم بتسلمھا

  

   165المادة 

ر التنفیذ والدوائر الرسمیة بما اشتمل علیھ سند الرھن التأمیني على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر، تعمل المحاكم ودوائ
العقاري المنظم وفقا ألحكام ھذا الفصل، ویبقى السند منتجاً آلثاره طالما أن الدین الموثق بھ لم ینقض ألي سبب من أسباب  

 .انقضاء الدین

  

   166المادة 

قات العقار المرھون من أبنیة وإنشاءات وأشجار وتحسینات وعقارات بالتخصیص، سواء أحدثت قبل یشمل الرھن التأمیني ملح
 .الرھن أم بعده، كما یشمل أي حقوق رتبت لمنفعة ھذا العقار كحقوق االرتفاق

   167المادة 

ارتھ والحصول على غلتھ إلى حین بیع العقار بالمزاد العلني تنفیذاً للراھن أن ینتفع بالعقار المرھون رھناً تأمینیاً، ولھ حق إد
 .لسند الرھن

  

   168المادة 

للراھن أن یبیع العقار المرھون بموافقة الدائن المرتھن إلى شخص آخر یقبل تملك العقار مثقال بالرھن على أن تبقى معاملة 
 .الرھن على ما ھي علیھ

  

   169المادة 

یضمن الراھن العقار المرھون رھناً تأمینیاً، ویسأل في مواجھة المرتھن عن كل ضرر یلحق بالعقار المرھون الى حین الوفاء  
 .بالدین وذلك في حدود مسؤولیتھ

  



   170المادة 

راھن الخطیة، أن یحیل إلى آخر حقھ لدى المدین مع ما لھ من ضمان على العقار المرھون تأمیناً  للدائن المرتھن بموافقة ال
لدینھ، ودون موافقة الراھن إذا كان سند الرھن التأمیني محرراً لألمر، وفي كلتا الحالتین ال تنفذ ھذه اإلحالة إال بتسجیلھا في 

 .السجل العقاري وبقیدھا على سند الرھن

  

   171المادة 

 :للمدین الوفاء بمبلغ الدین الموثق بسند الرھن التأمیني وملحقاتھ على النحو التالي -أ

قبل حلول األجل المحدد للوفاء بھ بإیداعھ لحساب الدائن المرتھن لدى صندوق المحكمة أو لدى مدیریة التسجیل ما لم تحدد  -1
 .في سند الرھن طریقة أخرى للوفاء

رضھ  بعد حلول األجل المحدد للوفاء بھ بإیداعھ لحساب الدائن المرتھن لدى صندوق المحكمة أو لدى مدیریة التسجیل بعد ع -2
 .علیھ عرضاً حقیقیاً وفقاً ألحكام القانون المدني

إذا اشترط على المدین في سند الرھن أن یدفع للدائن المرتھن مبلغاً محدداً تعویضاً لھ عن عطل وضرر إضافة إلى مبلغ  -ب
 ً  .الدین األصلي، فعلى المدین أن یؤدي إلى الدائن المرتھن المبلغین معا

أن یتسلم من المدین إشعاراً بإیداع مبلغ الدین وملحقاتھ، دعوة الدائن لتسلمھ من صندوق المحكمة  على مدیر التسجیل، بعد -ج
 .أو من مدیریة التسجیل، وشطب إشارة الرھن التأمیني من السجل العقاري للعقار المرھون تأمیناً لذلك الدین

  

   172المادة 

موع ما یؤدیھ المدین للدائن المرتھن من مبلغ الدین وملحقاتھ وأي تعویض عن عطل وضرر مشترط في  یجب أن ال یزید مج  -أ
سند الرھن، سواء قبل حلول أجل الوفاء بالدین أم بعد حلولھ، على ضعف مبلغ الدین األصلي الموثق في سند الرھن التأمیني  

 .ولو نص فیھ على غیر ذلك

ن ھذه المادة أي نفقات أو رسوم أو ضرائب یثبت أن الدائن المرتھن قد تكبدھا الستیفاء الدین تستثنى من أحكام الفقرة (أ) م -ب
 وتنفیذ سند الرھن

  

   173المادة 

بیع العقار للدائن المرتھن رھنا تأمینیا عقاریا، أیا كانت مرتبة رھنھ، أن یطلب إلى دائرة التنفیذ المختصة تنفیذ سند الرھن و
المرھون تأمینا لدینھ بالمزاد العلني في حال تخلف المدین عن تأدیة الدین عند حلول أجل الوفاء بھ أو في حال تحقق شرط في 

 .سند الرھن یقضي بسقوط األجل لتخلف المدین عن الوفاء بما تعھد بھ

  

   174المادة 



لدى دائرة التنفیذ المختصة التي تتولى مباشرة إجراءات تنفیذ السند وبیع العقار المرھون تأمیناً للدین  یجري تنفیذ سند الرھن -أ
 . بالمزاد العلني طبقاً لإلجراءات المنصوص علیھا في قانون التنفیذ

سنة واحدة على آخر   تستمر مدیریات التسجیل في تنفیذ سندات الرھن التي باشرتھا قبل نفاذ أحكام ھذا القانون ولم تمض -ب
إجراء فیھا وفقا لإلجراءات المنصوص علیھا في قانون وضع األموال غیر المنقولة تامیناً للدین ویقوم مدیر التسجیل مقام  

 . رئیس التنفیذ في المعامالت الجاري تنفیذھا

بالمزاد العلني إذا لم ینفذ الحكم یسقط حق المحكوم لھ بتنفیذ الحكم القاضي بإعالن بطالن إجراءات بیع العقار المرھون  -ج
 .خالل ثالث سنوات من تاریخ اكتسابھ الدرجة القطعیة ما لم یوجد عذر شرعي یحول دون تنفیذه

  

   175المادة 

 ً لمرتبة كل واحد منھم أو  ینقضي الرھن التأمیني ببیع العقار المرھون بالمزاد العلني ودفع ثمنھ إلى الدائنین المرتھنین طبقا
 .إیداعھ لحسابھم

  

   176المادة 

إذا أحیل العقار على الدائن المرتھن فال یجوز لھ أن یتصرف فیھ بالبیع أو بالرھن أو بالمبادلة أو بالھبة أو باإلفراز خالل سنة 
ورثتھ خالل تلك المدة استرداد ھذا العقار إذا جرى دفع بدل المزایدة  واحدة من تاریخ تسجیل العقار باسمھ، ویحق للراھن أو ل

 . ) ستة أشھر إذا أحیل العقار على شخص آخر غیر الدائن المرتھن6مع الرسوم والنفقات، وتخفض تلك المدة إلى (

  

   177المادة 

لتي تمت لدى مدیریة التسجیل على المال غیر المنقول بعد سنة من تاریخ  ال یجوز للمدین الطعن بإجراءات التنفیذ ا -1 -أ
 .تسجیلھ باسم المزاود األخیر ما لم یكن الطعن بالتزویر

في حال وقوع طعن أمام المحكمة بإجراءات التنفیذ على المال غیر المنقول ، فعلى المحكمة الطلب من الدائرة التأشیر على   -2
 . ال بوقوع طعن بإجراءات التنفیذالسجل العقاري لذلك الم

  1953) لسنة 46التبلیغات التي أجرتھا مدیریة التسجیل وفق أحكام قانون وضع األموال غیر المنقولة تأمیناً للدین رقم ( -ب

ویسري ھذا بشأن تنفیذ سندات الرھن التأمیني العقاریة لدیھا تعتبر صحیحة ومنتجة آلثارھا القانونیة ما لم یطعن فیھا بالتزویر، 
 الحكم على ما لم یفصل فیھ من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم

 االستمالك   -الفصل التاسع
   178المادة 

 .ال یستملك أي عقار إال لمشروع یحقق نفعاً عاماً وفي مقابل تعویض عادل ووفق اإلجراءات المبینة في ھذا الفصل

  

   179المادة 



یعد محققاً للنفع العام ألغراض االستمالك المشروع الذي یھدف إلى إنشاء مرفق عام أو إدارتھ أو تسھیل أدائھ لوظائفھ وأي 
 ً  .مشروع ینص القانون على أنھ یحقق نفعاً عاما

  

   180المادة 

أ. على المستملك القیام بإجراء الشراء المباشر للعقار الذي ینوي استمالكھ أو أي عقار آخر یتحقق بشرائھ الغرض من 
یتم  المشروع، ولھ مبادلتھ مع عقار للمستملك، ما أمكنھ ذلك، واذا تعذر ذلك أو كانت طبیعة المشروع تقتضي االستمالك ف

 .استمالك العقار دون القیام بالشراء المباشر أو بالمبادلة

تحدد أحكام الشراء المباشر للعقار أو مبادلتھ أو اكتساب حق عیني عقاري علیھ من الجھات التي یجوز لھا االستمالك   -ب
 -:، ما یليبمقتضى أحكام ھذا الفصل، بمقتضي نظام یصدر لھذه الغایة على أن یتضمن ھذا النظام، بوجھ خاص

 .الحاالت التي یجب فیھا على الجھة الراغبة في االستمالك السیر في إجراءات الشراء المباشر أو المبادلة -1

 .الحاالت التي یجوز فیھا للجھة الراغبة في االستمالك طلب االستمالك مباشرة دون محاولة الشراء المباشر أو المبادلة .2

 .الراغبة في االستمالك طلب االستمالك بعد تعذر الشراء المباشر أو المبادلة الحاالت التي یجوز فیھا للجھة -3

 .تعیین الجھة المشرفة على عملیة الشراء المباشر أو المبادلة وتحدید مھامھا وصالحیاتھا .4

 .یةاإلجراءات الواجب اتباعھا عند الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتھا أو الكتساب أي حقوق عینیة عقار .5

 .اإلجراءات الكفیلة بضمان عدالة الشراء أو المبادلة للجھة الراغبة في االستمالك وفي حفظ حقوق الطرفین -6

 .تعیین الجھة المختصة بإجازة الشراء المباشر أو المبادلة واعتماده -7

 .بیان المعاملة التي یجري تسجیل العقار بمقتضاھا لدى مدیریة التسجیل -8

  

   181المادة 

على المستملك أن ینشر إعالن استمالك في صحیفتین یومیتین محلیتین من الصحف الثالث األوسع انتشاراً یعلن فیھ رغبتھ في  
االستمالك والتقدم الى المجلس بعد مرور خمسة عشر یوماً من تاریخ نشر اإلعالن بطلب استمالك العقار الموصوف في 

 . شروع یحقق النفع العاماإلعالن لم

   182المادة 

) تسعین یوماً من تاریخ انتھاء المدة  90على المستملك أن یتقدم إلى المجلس بطلب إصدار قرار باستمالك العقار خالل ( -أ
وتقریر كشف یتضمن وصفاً للعقار الواردة في إعالن االستمالك ، على أن یرفق بطلبھ خریطة للعقار المطلوب استمالكھ، 

وتقدیراً أولیاً لمقدار التعویض عن االستمالك على أن ال یقل عن القیمة المعتمدة استناداً لقانون رسوم تسجیل األراضي، وما 
 .یثبت مقدرتھ على دفعھ لمستحقیھ

 .إعالن االستمالك كأن لم یكن إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من ھذه المادة دون التقدم بالطلب، فیعد -ب

  

   183المادة 

للمجلس، إذا ثبت لھ أن تنفیذ المشروع یحقق نفعاً عاماً وأن لدى المستملك القدرة على دفع مبلغ التعویض، أن یقرر حسب   -أ
ض حق ارتفاق أو قید على ممارسة حق متفرع  مقتضى الحال، استمالك العقار أو استمالك حق عیني عقاري لمدة محددة أو فر

) مائة وثمانین یوماً من تاریخ انتھاء المدة الواردة 180عن حق ملكیة العقار، على أن یصدر المجلس قرار االستمالك خالل (
 .في إعالن االستمالك

راد استمالك العقار من أجلھ ینشر قرار المجلس في الجریدة الرسمیة ویعتبر نشره بینة قاطعة على أن المشروع الذي ی -ب



 .مشروع للنفع العام

 .إذا انقضت المدة الواردة في الفقرة (أ) من ھذه المادة دون صدور قرار االستمالك فیعتبر إعالن االستمالك كأن لم یكن -ج

  

   184المادة 

و البلدیات وألسباب مبررة أن یقرر استعمال العقار المستملك في للمجلس بناء على طلب من المستملك اذا كان من الحكومة أ
مشروع آخر للنفع العام غیر المشروع الذي استملك العقار من أجلھ، على أن ال یؤثر ذلك على مقدار التعویض الذي یجب دفعھ 

مستملكة دون تعویض من وعلى أي حق آخر من حقوق مالك العقار المستملك بما في ذلك حقھ في التعویض عن المساحة ال
 .عقاره

  

   185المادة 

 -:بعد صدور قرار االستمالك، على المستملك القیام بما یلي

تقدیم صورة عن قرار االستمالك وخریطة لھ إلى مدیر التسجیل، الذي علیھ قید إشارة االستمالك في السجل العقاري للعقار   -أ
متنع عن إجراء أي معاملة علیھ، باستثناء معامالت االنتقال والتخارج ، اال بموافقة المستملك، على أن ال المستملك، وأن ی

 .تصدر ھذه الموافقة اال بعد تعیین مقدار التعویض الواجب دفعھ رضائیا أو قضائیا

، في حال كان العقار المستملك غیر تقدیم كشف بأسماء واضعي الید على العقار المستملك ومحال إقامتھم إلى مدیر التسجیل -ب
 .مسجل

إجراء كشف على العقار المستملك بوساطة لجنة یشكلھا المستملك إلثبات واقع حال العقار المستملك تتولى الكشف على  -ج
ویعد العقار المستملك إلثبات حالھ وقت صدور قرار االستمالك، وتقدیر قیمة التعویض عن استمالكھ وفقا ألحكام ھذا الفصل. 

التقریر الذي تنظمھ اللجنة نتیجة الكشف بینة أولیة على تلك الحال ألغراض تقدیر قیمة التعویض عن االستمالك على أن ال تقل 
 .عن القیمة المعتمدة استنادا لقانون رسوم تسجیل األراضي

اذ قراراتھا، ومواصفات التقریر الذي تشكل اللجنة المشار إلیھا في الفقرة (ج) من ھذه المادة، وتحدد مھامھا، وطریقة اتخ -د
 .تضعھ نتیجة الكشف على العقار المستملك بمقتضى تعلیمات یصدرھا المدیر لھذه الغایة

  

   186المادة 

یعد مالكا للعقار المستملك من كان العقار مسجال باسمھ في السجل العقاري عند صدور قرار االستمالك، وإذا كان العقار غیر  -أ
مسجل فیعد مالكاً لھ واضع الید علیھ عند صدور قرار االستمالك، وال یحول ذلك دون ادعاء أي شخص لدى المحكمة بأنھ 

 .ستملك، وللمستملك وقف إجراءات التعویض الى حین البت في ملكیة العقارصاحب حق في التعویض عن العقار الم

 .تفصل المحكمة في ملكیة العقار المستملك إذا وقع نزاع بشأنھا  -ب

  

   187المادة 

المستملك خطیا بأسمائھم  في حال وجود أشخاص أصحاب حقوق انتفاع أو إجارة في العقار فعلى مالك العقار أن یخبر  -أ
 . ) ثالثین یوما من تاریخ نشر قرار االستمالك كما یجوز لصاحب الحق أن یقوم بذلك خالل المدة الواردة30وحقوقھم خالل (



یكون مالك العقار مسؤوال عن دفع التعویض الذي یستحقھ أي من أصحاب الحقوق المنصوص علیھا في ھذه المادة في   -ب
 .بإخبار المستملك بأسمائھم وحقوقھم خالل المدة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة العقار اذا لم یقم

  

   188المادة 

على المستملك أن ینشر إعالن تفاوض یتضمن موجزا لمضمون قرار االستمالك في صحیفتین یومیتین محلیتین من الصحف  -أ
) ثالثین یوما من تاریخ نشر ھذا اإلعالن  30ارا ، یدعو فیھ مالك العقار المستملك لمراجعتھ خالل (الثالث األوسع انتش

 .للتفاوض معھ بشأن مقدار التعویض الواجب دفعھ لھ عن استمالك العقار

ري مفعول  یجري التفاوض بین المستملك والمالك بشأن مقدار التعویض، ویحرر االتفاق الذي یتوصالن إلیھ خطیاً، ویس -ب
ھذا االتفاق من تاریخ تصدیقھ من الوزیر إذا كان المستملك من الحكومة أو أي جھة أخرى ومن وزیر الشؤون البلدیة إذا كان  

 . المستملك إحدى البلدیات ومن رئیس الوزراء إذا كان المستملك أمانة عمان الكبرى

أو مفقود االتفاق مع المستملك بشأن مقدار التعویض الذي یجوز لمن ینوب قانوناً عن ناقص أھلیة أو فاقدھا أو غائب  -ج
 .یستحقھ أي منھم عن استمالك العقار الذي یملكھ بعد الحصول على إذن مسبق بذلك من المحكمة الدینیة المختصة

  

   189المادة 

إذا تعذر االتفاق على مقدار التعویض عن االستمالك بین المستملك والمالك، ألي سبب كان، فیجوز ألي منھما اللجوء إلى  -أ
 .المحكمة لتعیین مقدار ذلك التعویض

تعطى دعاوى التعویض عن االستمالك صفة االستعجال على أن یتم الفصل فیھا خالل مدة ال تزید على سنة واحدة من   -ب
 .خ تسجیلھا لدى المحكمةتاری

   190المادة 

 -:تراعى عند تقدیر التعویض العادل عن القرار الصادر باستمالك العقار رضائیا أو قضائیا األسس التالیة

تملك عند صدور قرار تراعى عند تقدیر التعویض عن االستمالك المطلق للعقار، أو أي حق فیھ القیمة المقدرة للعقار المس -أ
 .االستمالك وذلك وفقا ألسس تقدیر قیم العقارات المعمول بھا

تعد تعویضا عادال عن استمالك العقار أو أي حق فیھ القیمة المقدرة للعقار المستملك، وفقا ألحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة  -ب
 .ات المجاورة لھ من واقع التعامل في السجل العقاريأو قیمة البیوعات التي تمت على العقار ذاتھ أو مثیلھ من العقار

یعد تعویضا عادال عن استمالك حق االرتفاق أو عن الضرر الذي یلحق بالمالك من جراء إنشاء حق ارتفاق على عقاره أو  -ج
و فرض القید على  فرض قید على ملكیتھ للعقار، مقدار النقص الحاصل في قیمة العقار بسبب استمالك حق االرتفاق أو إنشائھ أ

 .ملكیتھ للعقار

%) خمسة عشر بالمائة  15د. یعد تعویضاً عادالً لمستأجر العقار المستملك أو لصاحب حق االنتفاع بھ ما ال یزید على نسبة ( 
من مقدار التعویض المقرر لمالك العقار، إذا كان العقار مشغوالً ألغراض تجاریة أو صناعیة، وبما ال یزید على ما نسبتھ 

%) ثمانیة بالمائة منھ، إذا كان العقار مشغوالً ألغراض أخرى، وذلك في حال زوال حق اإلجارة أو االنتفاع كلیاً باستمالك  8(
كامل العقار، و في حال زوالھ جزئیاً تقتطع من ھاتین النسبتین نسبة ما نقص من أي من ھذین الحقین، على أن تراعى عند 

 .في تحدیدھا بما في ذلك شروط عقد اإلجارة أو االنتفاع وبدلھ ومدتھ وتاریخ انتھائھتعیین ھذه النسب أي عوامل تؤثر 

 -:ال یعتد عند تقدیر التعویض عن االستمالك بأي مما یلي -ه

 اإلنشاءات والمباني والمغروسات والتحسینات واإلضافات التي تحدث في العقار المستملك بعد صدور قرار االستمالك  -1

م بشأن العقار المستملك بعد صدور قرار االستمالك، كاإلجارة واالستثمار، بقصد زیادة التعویض عن أي عقود تبر -2
 .االستمالك

 .الزیادة أو النقصان في قیمة العقار المستملك بسبب االستمالك -3



ثابت فیھ أو ملحق بھ، تحسم من التعویض المقدر قیمة ما یبدي المالك رغبتھ خطیاً في أخذه من العقار المستملك مما ھو  -و
كأنقاض البناء واألشجار المقلوعة أو مستحقة القلع، على أن یقوم المالك بنقلھا من العقار المستملك خالل المدة التي یحددھا  

 .المستملك لھ، تحت طائلة قیام المستملك بنقلھا إلى المكان الذي یراه مناسباً على نفقة المالك ومسؤولیتھ

عن أي أضرار تلحق بموجودات أي عقار واقع خارج نطاق المساحة المستملكة أو المطلوب استمالكھا   یقدر التعویض -1 -ز
ناجمة عن األعمال التي یقوم بھا المستملك قبل صدور قرار االستمالك أو بعده بقرار من الوزیر بناء على تنسیب المدیر  

تي یتم تشكیلھا وتحدید صالحیاتھا ومھامھا وآلیة عملھا المستند إلى تقریر معد من لجنة تقدیر التعویض عن األضرار ال
بتعلیمات یصدرھا المدیر لھذه الغایة وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة لتقدیر التعویض العادل في جمیع  

 .األحوال

الشؤون البلدیة بناء على تنسیب  ) من ھذه الفقرة من وزیر 1اذا كان المستملك بلدیة فیقدر التعویض المشار الیھ في البند ( -2
المجلس البلدي المستند الى تقریر لجنة یشكلھا المجلس البلدي لھذه الغایة وللمتضرر أو المستملك حق اللجوء إلى المحكمة 

 .لتقدیر التعویض العادل في جمیع األحوال

   191المادة 

ن االستمالك بصورة نھائیة رضائیة كانت أم قضائیة، أن یعرض على المالك تعویضاً عینیاً  للمستملك، بعد تقدیر التعویض ع -أ
عن االستمالك، كلھ أو جزء منھ، بتفویضھ عقارا من عقارات الخزینة القابلة للتفویض بمقتضى قانون إدارة أمالك الدولة دون  

أو بتسجیل عقار مملوك للمستملك باسمھ معفى من الرسوم منعھ من التصرف فیھ بعد تفویضھ لھ، إذا كان المستملك الحكومة. 
والضرائب، إذا كان المستملك غیر الحكومة، شریطة موافقة المالك الخطیة على ذلك، وعلى أن تعادل قیمة العقار المقدم للمالك 

 .قیمة العقار المستملك أو الجزء منھ الذي سیتم تعویض المالك عینیاً عنھ

واجب مراعاتھا عند التعویض العیني عن االستمالك سواء في حال كان المستملك الحكومة أم غیرھا، تحدد اإلجراءات ال -ب
وكیفیة تقدیر قیمة العقار المقدم تعویضا عینیا عن االستمالك، ومعاملة التسجیل الواجب تنظیمھا لتسجیل العقار باسم المالك، 

 .بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة

  

   192المادة 

) 4/1) ربع مساحة العقار ألغراض إنشاء طریق أو توسعتھا، وما ال یزید على (4/1یستملك دون تعویض ما ال یزید على ( -أ

ربع مساحة الجزء المستملك منھ ألغراض إنشاء إسكان حكومي على أن یخصص الجزء المستملك منھ دون تعویض إلنشاء  
 .الطرق في ھذا اإلسكان

ال یجوز أن یزید مجموع ما استملك دون تعویض من مساحة العقار، بقرار استمالك واحد أو أكثر ألي من الغایات الواردة  -ب
 .) ربع مساحة العقار المستملك4/1في الفقرة (أ) من ھذه المادة على (

ول استمالك دون تعویض أجري علیھ،  ) ربع مساحة العقار ألغراض ھذه المادة بمساحة العقار قبل أ4/1یعتد عند حساب ( -ج
 .وال یؤثر في ذلك انتقال ملكیة العقار من مالكھ إلى غیره أو تقسیم العقار إلى أكثر من قسم

ال تؤثر في حساب المساحة المستملكة دون تعویض أي معامالت تقسیم أو تنظیم خاصة یجریھا المالكون على عقاراتھم  -د
 .نشر إعالن االستمالك ، سواء أكانت ضمن حدود مناطق البلدیات أم خارجھاالواقعة ضمن منطقة المشروع بعد 

  

 193المادة 



) من ھذا القانون یدفع التعویض كامالً عند استمالك العقار ألغراض مشاریع إنشاء الطرق 192على الرغم مما ورد في المادة (
 -:وتوسعتھا واإلسكانات الحكومیة في أي من الحاالت التالیة

م إنشاء طریق في الجزء المستملك دون تعویض عن كامل المساحة المستملكة من العقار ألغراض إنشاء إسكان حكومي، عد -أ
 .و یلزم المستملك في ھذه الحالة بدفع التعویض عن ذلك الجزء في أي وقت بعد االنتھاء من إنشاء المشروع

ض من العقار، كالمنشآت واألبنیة والغراس، سابقة على  وجود محدثات ملحقة أو ثابتة في الجزء المستملك دون تعوی  -ب
 .صدور قرار االستمالك، حیث یدفع التعویض عن كامل المحدثات الموجودة فیھ أیا كان الغرض من االستمالك

 .شمول كامل مساحة العقار باالستمالك -ج

 .االستمالكبقاء فضلة من العقار المستملك غیر صالحة لإلعمار أو االنتفاع بھا تشمل ب -د

 .استمالك العقار ألغراض إنشاء طریق محدودة المنافذ ذات مداخل ومخارج محددة -ه

 .استمالك عقار موقوف -و

  

 194المادة 

یشمل الجزء المتبقي من العقار المستملك (الفضلة أو النتفة) حكماً بقرار االستمالك، ویدفع عنھ تعویض وفقا للقیمة المقدرة 
 :العقار في حال تحقق الشروط التالیة للتعویض عن استمالك

 .أن یطلب المالك خطیا من المستملك شمول الفضلة أو النتفة باالستمالك والتعویض عنھا -أ

 .أن تكون الفضلة أو النتفھ غیر صالحة لإلعمار أو االنتفاع بھا  -ب

ر واحد صالح لإلعمار أو االنتفاع بھ وفقا أن ال یكون للمالك عقار آخر مالصق للفضلة أو النتفة یمكن ضمھما معا في عقا -ج
 .ألحكام التنظیم لتلك المنطقة

  

 195المادة 

یعد استمالكا بالمعنى المقصود في ھذا الفصل، إنشاء أو توسعة أي طریق بمقتضى خریطة تنظیم أصلیة أو تعدیلیة مكتسبة   -أ
 . .الدرجة القطعیة وفقا ألحكام قانون تنظیم المدن والقرى واألبنیة

ترسل نسخة من خریطة التنظیم إلى مدیر التسجیل لقید إشارة على صحائف السجل العقاري للعقارات المستملكة بمقتضى   -ب
 .) من ھذا القانون185الخریطة وفقا ألحكام المادة (

  

 196المادة 

ل، ویعد تاریخ التصدیق تسري على االستمالك بمقتضى خریطة التنظیم و إجراءاتھ وتقدیر التعویض ودفعھ أحكام ھذا الفص
 .النھائي لخریطة التنظیم لھذا الغرض بمثابة نشر لكل من إعالن االستمالك وقرار االستمالك

  



 197المادة 

للمالك، في حال استملك جزء من عقاره وخالل المدة الواقعة بین قید إشارة االستمالك ودفع التعویض، أن یطلب إلى مدیر  
ملك من العقار عن الجزء غیر المستملك منھ، بمعاملة تجزئة معفاة من الرسوم والضرائب، على  التسجیل، إفراز الجزء المست

 .أن تقید إشارة االستمالك في السجل العقاري للجزء المستملك المفرز من العقار

 198المادة 

 .لدیھا یدفع التعویض عن االستمالك بتسلیمھ للمالك لدى مدیریة التسجیل وفقاً لإلجراءات المتبعة -أ

یعد تسلیماً صحیحاً للتعویض عن االستمالك إیداعھ لحساب المالك لدى صندوق مدیریة التسجیل، في حال تخلف المالك عن   -ب
المطالبة بھ أو عن تسلمھ ألي سبب كان، على أن یتم نشر إعالن إیداع التعویض عن االستمالك في صحیفتین یومیتین محلیتین  

تشارا یدعو فیھ المالك لتسلمھ من مدیریة التسجیل، وبھذا اإلیداع تبرأ ذمة المستملك من التعویض  من الصحف الثالث األوسع ان
 . عن االستمالك ومن الفائدة عنھ من تاریخ نشر ذلك اإلعالن

لعقار ال یدفع التعویض للمالك ما لم یثبت براءة ذمتھ من أي عوائد تنظیم أو ضرائب أو رسوم أو نفقات بلدیة تحققت على ا -ج
المستملك لتاریخ قرار االستمالك، فإن تخلف المالك عن إثبات ذلك تحسم العوائد والضرائب والرسوم والنفقات المتحققة من 

 .التعویض بعد أن یتثبت المستملك من مقدارھا خطیاً من الجھات المختصة بھا

 . تسلیم التعویض للمالكعلى مدیر التسجیل إشعار الجھة المستملكة بتسلم العقار المستملك قبل  -د

 .ال تستوفى أي رسوم أو ضرائب عن مبلغ التعویض عن االستمالك الذي یدفع للمالك وفقاً ألحكام ھذا القانون -ه

ال یجوز لمن ینوب قانوناً عن ناقص أھلیة أو فاقدھا أو غائب أو مفقود وال للنظار وال لمتولي األوقاف تسلم التعویض الذي  -و
 .ؤالء عن استمالك العقار إال بإذن مسبق من المحكمة الدینیة المختصةیستحقھ أي من ھ

  

 199المادة 

) ثالثین یوماً من تاریخ اكتساب قرار الحكم 30إذا لم یدفع التعویض عن االستمالك، إلى المالك أو لم یودع لحسابھ خالل (
یق على االتفاق في الحاالت التي یوجب القانون فیھا ھذا  الدرجة القطعیة بتحدیده أو من تاریخ االتفاق علیھ أو من تاریخ التصد

) خمسة بالمائة من مبلغ التعویض إلى وقت دفعھ إلى المالك 5التصدیق، فتستحق على مبلغ التعویض فائدة سنویة مقدارھا (%
 .أو إیداعھ لحسابھ

  

 200المادة 

ى الفسخ واالسترداد، إجراءات استمالك العقار كما ال تؤثر  ال توقف الدعاوى العینیة بشأن العقار المستملك، بما في ذلك دعاو 
 .في نتائجھ، وینحصر حق المحكوم لھم في تلك الدعاوى تجاه المستملك في التعویض المقرر عن االستمالك إن كان لھ مقتضى

  

 201المادة 

 .ال یجوز حجز بدل التعویض عن استمالك عقار إال وفقاً ألحكام القانون -أ

ي صندوق مدیریة التسجیل من مبلغ التعویض عن االستمالك، في حال استمالك عقار محجوز أو مرھون رھناً  یودع ف -ب
تأمینیاً، مبلغ یعادل قیمة الحجز أو الدین، وال یدفع شيء من ھذا المبلغ ألي شخص أو ألي جھة كانت إال بقرار صادر عن  

 .مرجع قضائي أو إداري مختص



  

 202المادة 

ار المستملك باسم المستملك لدى مدیریة التسجیل أو یرسم على الخرائط، حسب مقتضى الحال، بأمر من المدیر  یسجل العق -أ
 .بعد دفع التعویض عن االستمالك وفائدتھ لمستحقھ أو إیداعھ لحسابھ

 .ةیسجل العقار المستملك بطریق الحیازة الفوریة باسم المستملك وفقا ألحكام الفقرة (أ) من ھذه الماد -ب
ال یسجل العقار المستملك ألغراض إنشاء الطرق أو توسعتھا باسم المستملك، على أن یتم رسم الطریق أو توسعتھا على  -ج

 .خرائط الدائرة

  

 203المادة 

إذا ثبت للمدیر وجود خطأ في حساب المساحة المستملكة في خریطة االستمالك أو التنظیم، یصدر أمر تصحیح ھذا الخطأ في   -أ
المساحة المستملكة ویبلغھ للمستملك الذي علیھ أن یقوم بنشره في حال تأثر حق المالك في التعویض عن االستمالك   حساب

 ً  . بنتیجتھ زیادة أم نقصانا

یلزم المستملك بأن یدفع للمالك ما نقص من التعویض الذي یستحقھ عن المساحة المستملكة بمقتضى أمر تصحیح خطأ  -ب
لكة، وفقا للقیمة المقررة للتعویض عن االستمالك، كما یلزم المالك برد ما قبضھ زیادة على ما یستحقھ  حساب المساحة المستم

 .من تعویض بمقتضى ھذا األمر، فإن امتنع عن رده تحصل الزیادة منھ وفقا لقانون تحصیل األموال العامة

  

 204المادة 

ابا مبررة تدعوه ألن یضع یده على العقار فوراً، أن یصدر، مع قرار  للمجلس، بطلب من المستملك، و إذا اقتنع بأن ھناك أسب -أ
االستمالك أو بعده، قرار الحیازة الفوریة للعقار المستملك دون التقید باإلجراءات الواردة في ھذا الفصل باستثناء األحكام 

 .الشأن قطعیا ) من ھذا القانون، ویكون قراره بھذا183) و (182) و(181المنصوص علیھا في المواد (

على المستملك من غیر الحكومة والبلدیات أن یودع لدى صندوق مدیریة التسجیل تعویض االستمالك الذي تقدره لجنة  -ب
) خمسة عشر یوما من تاریخ صدور قرار الحیازة الفوریة للعقار، فإن تخلف عن ذلك  15إثبات حال العقار المستملك خالل (

 .لعقار كأن لم یكنفیعد قرار الحیازة الفوریة ل

  

 205المادة 

ال یجوز التخلي عن استمالك كامل المساحة المستملكة من عقار أو جزء منھا إذا كان المستملك قد وضع یده على العقار  -أ
وتصرف فیھ على نحو أثر فیھ وغیر من معالمھ بصورة جوھریة إال إذا قبل المالك استرداده بحالتھ تلك وفقا للشروط التي یتفق  

 .علیھا مع المستملك لھذا الغرض

للمجلس، بطلب من المستملك، أن یقرر التخلي عن استمالك كامل المساحة المستملكة من العقار أو عن جزء منھا خالل  -ب
مدة ال تتجاوز خمس سنوات من تاریخ تسجیل العقار باسم الجھة المستملكة ، بحیث ال یبقى للمستملك، بعد صدور "قرار  

 .تخلى عنھا من العقارالتخلي عن االستمالك"، أي حق في المساحة الم

 .یعد تخلیاً عن االستمالك أي تعدیل على خریطة التنظیم یخرج بمقتضاه العقار أو جزء منھ، من المساحة المستملكة للطریق -ج



د. یلزم المالك برد ما قبضھ من تعویض وفائدة عن استمالك العقار المتخلى عن استمالكھ، فإن امتنع عن رده فیتم تحصیلھ وفقا 
 .ون تحصیل األموال العامةلقان

لمالك العقار مطالبة المستملك بالتعویض عن الضرر الذي لحق بھ والمصروفات التي تكبدھا من جراء استمالك العقار   -ه
 .والتخلي عنھ

ائدة تستوفى من المالك األصلي في حال إعادة العقار إلیھ بناء على طلبھ وفق أحكام ھذه المادة فائدة سنویة حسب سعر الف -و
 .على أذونات الخزینة

  

 206المادة 

) عشر  10یحظر على المستملك من غیر الحكومة والبلدیات في جمیع الحاالت التصرف بنقل ملكیة العقار المستملك خالل (
 .سنوات من تاریخ تسجیلھ باسمھ

  

 207المادة 

ستملك عن مباشرة إنشاء مشروعھ الذي استملك  أ. للمالك أن یطلب إلى المحكمة استرداد العقار المستملك في حال تخلف الم
) ثالث  3) عشر سنوات من تاریخ تسجیل العقار، إذا كان المستملك الحكومة أو البلدیات، وخالل (10العقار ألجلھ خالل (

 .سنوات، إذا كان من غیرھما، ولم تكن للمستملك مبررات مقبولة لتأخره في مباشرة إنشاء المشروع

ر بطلب من المالك ووفقاً لما تقدره، تعویضاً عن الضرر الذي لحق بھ من جراء االستمالك، والمصاریف  للمحكمة أن تقر -ب
التي تكبدھا بسببھ، وأجر مثل العقار المستملك عن المدة الواقعة بین تاریخ تسجیل العقار باسم المستملك و تاریخ الحكم للمالك  

 .باسترداد العقار

 .سترداد العقار، أن یرد إلى المستملك التعویض والفائدة اللتین قبضھما منھ عن استمالك العقارعلى المالك، إذا حكم لھ با-ج

تستوفى من المالك األصلي في حال إعادة العقار الیھ بناء على طلبھ وفق أحكام ھذه المادة فائدة سنویة حسب سعر الفائدة  -د
 . على أذونات الخزینة

  

 208المادة 

ة عن المستملك من غیر البلدیات، مباشرة إجراءات االستمالك المنصوص علیھا في ھذا الفصل وممارسة  یتولى المدیر، نیاب
 .الصالحیات الممنوحة لھ بمقتضاه، وتكون ملزمة للمستملك كما لو أنھ قام بھا بنفسھ

  

 209المادة 

ن الكشوف الحسیة التي یشاركون في إجرائھا تصرف للقضاة ولممثلي الوكیل العام إلدارة قضایا الدولة وللموظفین مكافآت ع -أ
 .على العقارات المستملكة خارج أوقات الدوام الرسمي

تحدد أحكام صرف مكافآت الكشوف على العقارات المستملكة بما في ذلك تحدید مقادیرھا، وشروطھا، والجھة الملزمة   -ب
 .صدر لھذه الغایةبدفعھا، وكیفیة استیفائھا منھا ودفعھا لمستحقیھا، بمقتضى نظام ی 



  

 2019لسنة  13قانون الملكیة العقاریة رقم  210المادة 

تفرض بقرار من المجلس البلدي ضریبة تحسین على المالك اذا ارتفعت قیمة العقارات الواقعة ضمن مناطق تنظیم المجالس   -أ
لیھ أو بسبب ازدیاد مساحة وجھ الطریق البلدیة لخروجھا بنتیجة االستمالك الى وجھ الطریق أو بتوسیع الطریق الذي تقع ع

 .الذي تقع علیھ

تخضع لضریبة التحسین الزیادة التي تطرأ على قیمة العقار من جراء تنفیذ المشروع من تاریخ قرار االستمالك إلى تاریخ  -ب
 .وضع الطریق قید االستعمال

رض على أساسھا ضریبة التحسین وفقاً ألحكام  تحدد آلیة حساب النسب وأسس تقدیر الزیادة على قیمة العقار التي تف -ج
%) خمس وعشرین بالمائة من الزیادة على قیمة  25) من ھذا القانون على أن ال تزید النسب على (212) و (211المادتین (

 .العقار

  

 211المادة 

 -:یشترط لفرض ضریبة التحسین تحقق ما یلي

بلغ قراره بفرضھا للمالكین بنشر إعالن فرض ضریبة التحسین خالل  أن یكون المجلس البلدي قد فرض ضریبة التحسین و -أ
 سنة واحدة من تاریخ تنفیذ الطریق، التي زادت قیمة العقار بسبب 

 .تنفیذھا

 .أن یكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعویض عن العقارات التي استملكت ألغراض مشروع إنشاء الطریق كلھا أو بعضھا -ب

ص بین التعویض المقرر لمالك العقار، في حال كان عقاره مشموالً باالستمالك، وضریبة التحسین أن یجري التقا -ج
 .المفروضة علیھ

 .أن ال یزید مجموع ما یفرض لضریبة التحسین على مجموع التعویضات المقرر دفعھا لمالكي العقارات المستملكة -د

مساحة عقاره دون تعویض. أما إذا كان الجزء المستملك منھ أقل  ) ربع4/1أن ال تفرض ضریبة التحسین على من استملك ( -ه
) ربع مساحة العقار  4/1) ربع مساحة العقار فال یجوز أن تزید ضریبة التحسین المستوفاة منھ على الفرق بین قیمة (4/1من (

 .وقیمة الجزء المستملك

  

 212المادة 

) أربع سنوات من تاریخ قرار المجلس  4أربعة أقساط متساویة خالل ( )4تستوفى ضریبة التحسین من مالكي العقارات على ( -أ
 .البلدي بفرضھا

 .تفصل المحكمة في أي خالفات تقع بشأن ضریبة التحسین -ب

  

 213المادة 

تنشر في الجریدة الرسمیة وفي الصحف على نفقة المستملك، قرارات المجلس التي یتخذھا بشأن االستمالك، وتبدیل   -أ
 المشروع، والحیازة الفوریة، والتخلي عن االستمالك، وأي قرارات أخرى بشأن االستمالك یقرر المجلس نشرھا بھذه الطریقة

. 



اإلعالنات الصادرة عن المستملك باالستمالك، وبالتفاوض، وبإیداع التعویض تنشر في الصحف، وعلى نفقة المستملك،  -ب
عن االستمالك، وبصدور أمر تصحیح خطأ في حساب المساحة المستملكة، وبفرض ضریبة التحسین، وأي إعالنات أخرى  

 یقرر المستملك نشرھا بشأن االستمالك 

 أحكام ختامیة   -الفصل العاشر
 214المادة 

 أحكام ختامیة -الفصل العاشر

تقدر قیم العقارات لألغراض الواردة في ھذا القانون أو في أي تشریع آخر، قضائیة كانت أم غیر قضائیة، وتحدد األحكام 
الخاصة بتقدیر تلك القیم تبعاً لمشتمالت تعریف العقار الوارد في ھذا القانون، بما في ذلك الطرق واألسالیب الواجب اتباعھا  

ل تقدیر قیم العقارات واألسس والعوامل الواجب مراعاتھا فیھا واألشخاص المصرح لھم بمزاولة ھذه األعمال عند القیام بأعما
 .ومواصفات تقاریر تقدیر القیم العقاریة بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة

 215المادة 

وضع إشارة بوجود الدعوى على المحاكم عند تسجیل أي دعوى لدیھا بشأن أي عقار، أن تطلب خطیاً من مدیر التسجیل 
وبموضوعھا في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى وعلى مدیر التسجیل عند تسلمھ ذلك الطلب أن یضع ھذه اإلشارة وأن  

 .یعلم ذوي العالقة بوجودھا عند طلب إجراء أي معاملة تسجیل على ھذا العقار

 216المادة 

 ً  .لألحكام المنصوص علیھا فیھ وفي قانون أصول المحاكمات المدنیة تجرى التبلیغات الواردة في ھذا القانون وفقا

 217المادة 

تنشر اإلعالنات والقرارات الواجب نشرھا في الصحف، بمقتضى أحكام ھذا القانون، في صحیفتین یومیتین محلیتین من  -أ
ذي یصدر في الیوم األول من كل سنة على  الصحف الثالث األوسع انتشاراً وفقاً للتصنیف المعتمد من دائرة اللوازم العامة ال

نفقة الجھة المحددة فیھ أو على نفقة الجھة التي یعینھا المدیر في حال عدم تحدیدھا، ویشمل ذلك أي إعالنات أو قرارات ذات  
 .صلة بأحكام ھذا القانون یرى المجلس أو الوزیر أو المدیر ضرورة نشرھا في الصحف

) من ھذه المادة، للمجلس أن یقرر، وللمقتضیات التي یراھا مناسبة، نشر أي إعالن أو قرار ورد  مع مراعاة أحكام الفقرة (أ -ب
 .في ھذا القانون بأي وسیلة نشر أخرى إضافیة بما فیھا وسائل النشر اإللكترونیة

صدرھا المدیر لھذه تحدد مواصفات اإلعالنات والقرارات المشار إلیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة بمقتضى تعلیمات ی -ج
 .الغایة

 218المادة 

تنظم تقاریر الكشف على العقارات وأي تقاریر منصوص علیھا في ھذا القانون أو في أي تشریع آخر بمقتضى تعلیمات یضعھا  
 .المدیر لھذه الغایة

 219المادة 



اً ألحكام قانون تحصیل األموال تحصل الرسوم و الضرائب والغرامات و النفقات المفروضة بمقتضى أحكام ھذا القانون وفق
 .العامة

 220المادة 

) من ھذا القانون، أو یثبت أنھ نقل أي 22یعاقب كل من یقصر في تنفیذ األمر الصادر إلیھ من المدیر بمقتضى أحكام المادة ( -أ
القانون، بغرامة ال یزید   ) من ھذا30عالمة تحدید أو مساحة أو ألحق بھا ضرراً أو أزالھا أو طمسھا، وفقاً ألحكام المادة (

) ثالثین یومأ، و بدفع التعویض الذي تقدره المحكمة عن ما ینجم  30) مائة دینار أو بالحبس مدة ال تتجاوز (100مقدارھا علي (
 .عن أي من تلك األفعال من ضرر

أو للتخریب أو لإلزالة أو   یعاقب كل من یقصر في إخبار الحاكم اإلداري بتعرض عالمة تحدید أو مساحة للنقل من مكانھا  -ب
 .) خمسین دینارا50) من ھذا القانون، بغرامة ال تزید على (29للطمس، خالفا ألحكام المادة (

) من ھذا القانون غرامة ال تقل 123تفرض على كل من یخالف أحكام النظام المنصوص علیھ في الفقرة (ج) من المادة ( -ج
 .) خمسة آالف دینار وفقا لألحكام الواردة في النظام5000() خمسمائة دینار وال تزید على 500عن (

تعمل المحاكم المختصة بمضمون محاضر الضبط التي ینظمھا الحكام اإلداریون وموظفو الدائرة بشأن األفعال الواردة في   -د
 . ھذه المادة

 221المادة 

ما ال یتعارض مع أحكام قانون تطویر وادي  تطبق أحكام ھذا القانون على األراضي الواقعة ضمن منطقة وادي األردن ب
 .األردن

 222المادة 

 -:یصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون بما في ذلك ما یلي -أ

 .رسوم دعاوى التسویة التي تقام لدى المحكمة -1

 .رسوم قید الحقوق المدرجة في جدول التسجیل في سجالت مدیریة التسجیل -2

 . تنظیم المعامالت المتعلقة بالعقارات والمیاه التي تمت فیھا التسویة في مدیریات التسجیل -3

 .معامالت تسجیل العقارات والمیاه في منطقة التسویة بمقتضى جدول التسجیل، لدى مدیریة التسجیل -4

 . م عمل لجنة إزالة الشیوع في العقار والتبلیغاتتنظی -5

 .قسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظیم بین الشركاء -6

 .إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري -7

 .استئجار غیر األردنیین للعقارات في المملكة -8

 .عیني علیھا من الجھات التي یجوز لھا االستمالك الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتھا أو اكتساب حق -9

 .مكافئات الكشف على العقارات المستملكة -10

 .تقدیر قیم العقارات وتسجیل المقدرین العقاریین -11

 . اإلجراءات الواجب اتباعھا للمحافظة على السجل العقاري في حاالت تلف أي من وثائقھ بصورة كلیة أو جزئیة -12

 . ضي الخزینة بالنیابة عن من لھم منفعة فیھاتسجیل أرا -13

 .الكلف اإلداریة للخدمات المقدمة من الدائرة -14

 -:یصدر مجلس الوزراء القرارات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون بما في ذلك ما یلي -ب

 .لمملكةتعیین الحقوق العینیة العقاریة التي یجوز لغیر األردني والشخص الحكمي اكتسابھا في ا -1

 .تحدید الجھات المعنیة التي تجب مخاطبتھا إلبداء الرأي في طلبات تملك العقارات من غیر األردنیین واألشخاص الحكمیین -2

 .تحدید الجھات المختصة بالتوصیة للمجلس بتعیین وقت غمر العقار بمیاه البحر -3

 -:األنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما یليیصدر المدیر التعلیمات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون و -ج



معامالت تسجیل التصرفات والعقود والتغییرات والتعدیالت والحجوزات واإلشارات الجاریة على العقارات في السجل   -1
 .العقاري لدى مدیریات التسجیل

 .طرق وأسالیب القیام بأعمال تحدید العقار ومسحھ وتقدیر قیمتھ -2

 .الدائرة لممارسة أعمال التسویةتفویض موظفي  -3

 .طرق تعیین حدود العقار في مناطق التسویة وكیفیة االدعاء بالحقوق فیھا وأصول التحقیق في ھذه االدعاءات -4

 .تعیین حصص المیاه وتوزیعھا وتقسیم المسجل منھا باعتباره مصدرا شائعا -5

 .شرھما وتعلیقھمامواصفات جدولي االدعاءات والحقوق وطریقة تنظیمھما ون -6

 .مواصفات جدول التسجیل وطریقة تنظیمھ -7

 .تسجیل األبنیة والطوابق والشقق واألقسام المشتركة وترقیمھا -8

 .طلبات تملك غیر األردنیین واألشخاص الحكمیین للعقارات وتھیئتھا للنظر فیھا من الجھات المختصة -9

 .لحكمیین للعقارات وبیاناتھا وإحصاءاتھاتنظیم سجالت تملك غیر األردنیین واألشخاص ا -10

 .تشكیل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقاریر التي تعدھا -11

 .تشكیل لجنة تقدیر التعویض عن الضرر -12

 .إعداد تقاریر الكشف على العقارات -13

 .مواصفات اإلعالنات والقرارات وطریقة نشرھا -14

 223المادة 

 -:حكام ھذا القانون تلغى القوانین التالیةأ. عند نفاذ أ
 .قانون األراضي العثماني -1

 .1952) لسنة 40قانون تسویة األراضي والمیاه رقم ( -2

 .1953) لسنة 41قانون تحویل األراضي من نوع المیري إلى ملك رقم ( -3

 .1953) لسنة 42قانون تحدید األراضي ومسحھا وتثمینھا رقم ( -4

 .1953) لسنة 46األموال غیر المنقولة تأمیناً للدین رقم (قانون وضع  -5

 .1953) لسنة 48قانون تقسیم األموال غیر المنقولة المشتركة رقم ( -6

 .1953) لسنة 49قانون التصرف في األموال غیر المنقولة رقم ( -7

 .1953) لسنة 61قانون تصرف األشخاص المعنویین في األموال غیر المنقولة رقم ( -8

 .1958) لسنة 51قانون معدل لألحكام المتعلقة باألموال غیر المنقولة رقم ( -9

 .1964) لسنة 6قانون تسجیل األموال غیر المنقولة التي لم یسبق تسجیلھا رقم ( -10

 .1968) لسنة 25قانون ملكیة الطوابق والشقق رقم ( -11



 .1987) لسنة 12قانون االستمالك رقم ( -12

 .2006) لسنة 47األموال غیر المنقولة وبیعھا لغیر األردنیین واألشخاص المعنویین رقم ( قانون إیجار -13

تبقى األنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة بمقتضى القوانین الملغاة الواردة في الفقرة (أ) من ھذه المادة ساریة المفعول  -ب
 .ا القانونإلى أن تلغى أو تعدل أو یستبدل غیرھا بھا وفقا ألحكام ھذ

تستوفى رسوم التسجیل المنصوص علیھا في ھذا القانون وفقاً لألحكام والمقادیر المحددة في القوانین الملغاة بمقتضى أحكام   -ج
 .ھذا القانون وذلك إلى حین النص على مقادیرھا في قانون رسوم تسجیل األراضي

 224المادة 

 .القانون رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا

 عبد هللا الثاني ابن الحسین 
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