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 (1ملحق رقم )
 

العامة والبيئة خبصوص تقرير جلنة 
مشروع قانون التسجيل العقاري، 

( 48املرافق للمرسوم امللكي رقم )
، ومشروع قانون بتعديل 2102لسنة 

( من قانون التسجيل 67املادة )
العقاري الصادر باملرسوم بقانون رقم 

م )املعد يف ضوء 0161( لسنة 01)
االقتراح بقانون املقدم من جملس 

 .النواب(
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 م2102مايو  6التاريخ: 

 

 للجنة املرافق العامة والبيئة  التاسعالتقرير 

( لسنة 48مشروع قانون التسجيل العقاري، املرافق للمرسوم امللكي رقم )بشأن 
( من قانون التسجيل العقاري الصادر 67ومشروع قانون بتعديل املادة )، 2102

)املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من  0161( لسنة 01باملرسوم بقانون رقم )
 جملس النواب(

 من الفصل التشريعي الثالث الثالثدور االنعقاد العادي 

 ة:ـمقدم

استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاا  معاار يسايل  لال ال ا ي                          

االنعقااد  ما  دوي   2603أبريل  22( املؤيخ يف 3د 3ص ل م   / ف 076يقم ) 

والذي مت مب جبه تكليا  اللنناة باياساة     م  الفصل الت ريعي الثالث الثالثالعادي 

، 2602( لسانة  48رافق للمرس م امللكي يقام ) م روع قان ن التسنيل العقايي، امل

( م  قان ن التسنيل العقايي الصادي باملرس م بقان ن 70وم روع قان ن بتعايل املادة )
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، على أن )املعا يف ض ء االقتراح بقان ن املقام م   لل الن ا ( 0171( لسنة 01يقم )

ننة ب أنه ؛ ليتم عرضه على تتم دياسته وإبااء املالحظات ، وإعااد تقرير يتضم  يأي الل

 اجمللل. 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 

 قان ن يف االجتماعني التاليني:م روع التاايست اللننة  (0)

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع

 م2603أبريل  24 الثالث ع راالجتمااع 

 م2603أبريل  36 الرابع ع راالجتمااع 

 

موضـوع   مبشروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة   (2)
 :البحث والدراسة واليت اشتملت على مايلي

 

 (مرفقيأي جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبنلل ال  ي  . ) -

 ( مرفقمرسيات جهاز املساحة والتسنيل العقايي. )  -

 ( مرفق)  مرسيات غرفة جتاية وصناعة البحري . -

 (مرفقمرسيات مجعية البحري  العقايية. ) -

 ( مرفققراي  لل الن ا  ومرفقاته. )  -

، 2602( لسنة 48م روع قان ن التسنيل العقايي، املرافق للمرس م امللكي يقم ) -
( م  قان ن التسنيل العقايي الصادي باملرس م 70وم روع قان ن بتعايل املادة )
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يف ض ء االقتراح بقان ن املقام م   لل )املعا  0171( لسنة 01بقان ن يقم )
 ( مرفق. ) الن ا (

 

 

 كل من: الرابع عشردعت اللجنة إىل اجتماعها . 2

 :وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين 

ال كيل املساعا للخامات البلاية امل تركة القااسم   السياا حمماا نا ي ال يخ .0
 بأعمال ال كيل.

 

  العقاري:جهاز املساحة والتسجيل 
 ماير عام املساحة.  تاي سباا ناجاالسي   

 .املست اي القان ين  عباالقادي حمم د  اا ن ي الاييالس .0
 مست اي عقايي.  ا ي س  العمايياالسي .2

 

 

 :غرفة جتارة وصناعة البحرين 
 مست اي قان ين.  ان ا  الطعا. أمرية حس0

 ال ؤون القان نية والتحكيم.القاسم بأعمال ماير   . حمما عباال ها  العامر 2
 

 :مجعية البحرين العقارية 

  يسيل اجلمعية. . السيا ناصر علي األهلي0
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  وقد شارك يف االجتماع الرابع عشر سعادة األستاذ أمحد ابراهيم هبزاد عضو جملس
 الشورى.

   

 : كما شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة 
 

 لشؤون  اللجان. املستشار القانوين اذ حمسن محيد مرهون   ـاألست -
 

 

 مـن هاشـة حسـخول السيدة وت ىل أمانة سار اللننة. 

 

ـًا : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:  ثانيـ

اطلعت اللننة على يأي جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبنلل ال  ي  والذي جاء 
 ( مرفقالاست يية والقان نية. )م  الناحيتني  نيقان نم روعي المؤكًاا لسالمة 

 

ـًا: رأي   :وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراينثالثـ

على عاد م  بن د  املالحظاتل زاية شؤون البلايات والتخطيط العمراين بعض كان 
وقا مت الت افق بني اللننة وال زاية  وذلك على النح  ال ايد يف وم اد م روعي القان نني، 

  .اجلاول املرفق
 

ـًا  :جهاز املساحة والتسجيل العقاري: رأي رابعـ

أشاي جهاز املساحة والتسنيل العقايي أنه يف سبيل م اكبة التط يات احلاصلة يف مملكة 
البحري  يف العايا م  اجملاالت وباألخص اجملال العقايي وصاوي العايا ما  القا انني   
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بنقل اختصاصات وزيار   2600لسنة( 08املتعلقة بالعقاي م  بينها املرس م بقان ن يقم )
اإلسكان بالنسبة ألعمال املساحة لرسيل جهاز املساحة والتسنيل العقايي، وبناًء علياه  
قام اجلهاز بإعااد م روع قان ن التسنيل العقايي لينظم إجاراءات املساا العقاايي    

 والتسنيل العقايي.

امل ض عات اليت ويدت يف إىل أهم  –عرب مذكرته اليت قامها للننة  –وقا تطرق اجلهاز 
 م روع القان ن ومنها:

منا مقام طلب القيا يف التسنيل العقايي ماة مخسة ع ر ي مًا الستيفاء البياناات   -
 واملستناات الالزمة للقيا وما هذه املاة ملاة مماثلة إذا أبايت أعذاي مقب لة.

  إضافيني لالستفادة منا مقام احملري امل ثق خالل شهري  م  تاييخ ت ثيقه ماة شهري -
% إذا أبايت أعذاي مقب لة ومت تعايل هذه النسابة مبعرفاة   06م  ختفيض الرس م بنسبة
 %.01 لل الن ا  امل قر إىل 

حق ذوي ال أن يف االطالع على الصح  العقايية وملفات املقامات أو احلص ل على  -
 نسخ منها بعا ما كان ذلك حمص يًا على احملكمة املختصة فقط.

إذا قيا يف السنل العقايي حكم بتثبيت ملكية أحا ال يثة حلصته ال ااسعة يف عقااي    -
م يوث ثبتت ملكيته للم يث جاز ألي م  ال يثة الباقيني التقام للنهاز لقيا حصاته  

 (مرفقاستنادًا على هذا احلكم. )
 

ـًا  :غرفة جتارة وصناعة البحرين: رأي خامس

 على نص ص امل روعني، منها على سبيل املثال: املالحظاتعاًدا م   الغرفةطرحت 
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تعري  العقاي ال ايد يف م روع القان ن ال يتناسق مع  التعريفات امل حاة ملفه م   -
 . العقاي حسب الق انني العقايية األخر  والق انني املقاينة والفقه املاين

التعري  ال ايد إلشاية القيا )التأشري حبظر التصرف يف العقاي، وذلاك يف ملا     -
مقامة العقاي وعلى م قعه يف اخلراسط( يعترب تعري  مغل ط، فالتأشري ه  ليل حلظر 

 التصرف. 
األمثلة على التصرفات واحلق ق ال اجب قياها وال ايدة يف امل روع تعتارب قليلاة    -

سنيل العقايي املعم ل به حاليًا والذي يت سع يف ذكر وغري شاملة بعكل قان ن الت
األمثلة، مثل قيا القسمة الرضاسية وقيا نزع امللكية وقيا ال ق  وقيا حق ق الره  

 التأميين واحليازي.
قا أعطت صالحية كبرية لرسيل اجلهااز   80وكذلك املادة  88،83،30إن امل اد  -

امللكية وسلطة إصااي قراي تسليم نسخ  اإلدايي مثل سلطة اعتماد التغيري يف بيانات
م  شهادة امللكية، وكذلك سلطته يف إصااي قرايًا بتحايا ال هادات األخر  اليت 

  )مرفق(جي ز تسليمها لذوي ال أن.
 

ـًا  :مجعية البحرين العقارية: رأي سادس

أشادت مجعية البحري  العقايية بتعايل قان ن التسنيل العقايي الصادي باملرس م بقاان ن  
، والذي يعا م  أهم متطلبات احلااثة يف االستثماي العقايي بعا 0171( لسنة 01يقم )

النهضة العمرانية والعقايية الكبرية يف البالد خالل الع ر سن ات املاضية م اريي  إىل أن  
 صاي يف فترة زمنية كانت األم ي اإلدايية للتسنيل العقايي تحت مسامى  القان ن القامي

إداية التسنيل العقايي واليت تتبع وزاية العال وال ؤون اإلساالمية نناذا ، وخاالل    
السن ات املاضية ونظرًا ألمهية هذا القطاع مت استحااث جهاز تنفيذي خاص تسنا إلياه  
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اق داسرة املساحة باجلهاز وتحت مسمى جهااز  مجيع ما خيص أم ي العقاي إىل جانب إحل
املساحة والتسنيل العقايي أتى لي اكب التط يات الكبرية يف  ال العقااي واالساتثماي   

 العقايي مبملكة البحري .

إن تعايل وتغيري قاان ن التسانيل    -عرب مذكرهتا اليت قامتها للننة –وأضافت اجلمعية 
ية يف العمل احلك مي واالقتصاد احمللي ولي اكب العقايي جاء كإحا  املباديات التط ير

العها اإلصالحي حلضرة صاحب اجلاللة امللك محا ب  عيساى نل خليفاة وحك متاه    
الرشياة، إىل جانب التط يات الكبرية يف  ال العمل العقايي م  خالل إصااي قا انني  

 التملك وق انني بيع الطبقات وق انني أخر  جاياة قا تصاي الحقًا.

، مت على م اروعي القاان نني   املالحظاتعاًدا م   مجعية البحري  العقاييةقامت ا وق
 (مرفقتفصيلها يف مذكرة اجلمعية املرفقة بتقرير اللننة. )

 

ـًا   رأي اللجنة : -سابع

 م اد م روعي القان نني، وحبثت أوجه املالحظات اليت مت إبااؤها م  قبل تاايست اللننة 
وممثلي وزاية شؤون البلايات والتخطيط العمراين، وجهاز املساحة أعضاء اللننة 

اطلعت والتسنيل العقايي، وغرفة جتاية وصناعة البحري  ومجعية البحري  العقايية، كما 
اللننة على يأي جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبنلل ال  ي  والذي جاء مؤكًاا 

وتب دلت وجهات النظر بني  ت يية والقان نية،م  الناحيتني الاس م روع القان نلسالمة 
 .أعضاء اللننة واملست اي القان ين باجمللل

 د،تن يط احلركة االقتصادية العقايية يف البال تربز يف أمهية امل روعنياللننة إىل أن  ويأت

ويفع العبء ع  كاهل امل اطنني نتينة ما ت كله الرس م املفروضة على حاالت بيع 
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مبا يترتب  ،مكانة الس ق احمللي بني أس اق املنطقة يف احلفاظ على تربز أمهيتهالعقاي، كما 
 االستثمايات اخلايجيةقايته على جذ   م  استعادةالس ق العقايي البحريين  عليه متكني

خص صًا أن م قع البحري  االستراتيني اجلاذ  واحملفز لالستثماي ه  الاعامة الرسيسية 
 م.إلنعاش هذا القطاع اهلا

( م  قان ن التسنيل العقايي واليت 70وقا مثنت اللننة حذف الفقرة األخرية م  املادة )
تسما جمللل ال زياء بناًء على اقتراح وزير العال وال ئ ن اإلسالمية واألوقاف تعايل 

 فئات الرس م امل اي إليها يف القان ن.

وانتهت إىل ما مت االتفاق  ،قامت اللننة بامل اءمة بني نص ص امل روعني بقان نوعليه   
 مب جبه على حسب اجلاول املرفق وما انتهت إليه م  ت صيات.

 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: - ثامن

( م  الالسحة الااخلية جمللل ال  ي ، اتفقت اللننة على اختياي  31إعمااًل لنص املادة ) 
  م  : كل

ـًا احلاجــيفــؤاد أمحـد اذ ـاألست سعادة  .0  مقرًرا أصليـ

ـًا حممــد حسـن باقــر األستـاذ ادةسع .2  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصية اللجنة : - تاسع

، فاإن  م روعي القاان نني يف ض ء ما داي م  مناق ات وما أباي م  نياء أثناء دياسة 
 اللننة ت صي مبا يلي :
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مشروع قانون التسجيل العقاري، املرافق للمرسوم امللكي رقم امل افقة على ت حيا  -

( من قـانون التسـجيل   67، ومشروع قانون بتعديل املادة )2102( لسنة 48)

)املعد يف ضوء االقتراح  0161( لسنة 01العقاري الصادر باملرسوم بقانون رقم )

  .اأيف م روع قان ن واحا م  حيث املببقانون املقدم من جملس النواب(، 

امل افقة على ت صيات اللننة ب أن م روع القان ن امل حا وذلك بالتفصيل ال ايد يف  -

 اجلاول املرفق.

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 ة حممــد مجعــة الكعيبـمجع             األستـاذ فــؤاد أمحـد احلاجــي

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة              رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة نائب   
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 (  لسنة )       (     مشروع قانون رقم ) 
( من قانون التسجيل 76، ومشروع قانون بتعديل املادة )2012( لسنة 84املرافق للمرسوم امللكي رقم ) ،بإصدار قانون التسجيل العقاري

  1979( لسنة 15العقاري الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

   امل افقة على املسمى كماا
ويد يف امل ااروع بقااان ن 

 األول.
نص مسمى املشروع كما ورد 

 يف املشروع بقانون األول:

  على قراي  لل امل افقة
سمى املعلى الن ا  بامل افقة 
 م روع القان نكما ويد يف 

 األول.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 م روع قان ن يقم )  ( لسنة
( بإصااي قان ن التسنيل  ) 

 العقايي

 

 

 

م روع قان ن بتعايل املادة 
( م  قان ن التسنيل 70)

العقايي الصادي باملرس م بقان ن 
 .0171( لسنة 01يقم )

 

 

 م روع قان ن يقم )  ( لسنة
( بإصااي قان ن التسنيل  ) 

 العقايي

 

 

 

 م روع قان ن يقم )  ( لسنة
( بإصااي قان ن التسنيل  ) 

 العقايي
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 الديباجة

 

 

 

 

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 الديباجة

 قري اجمللل ما يأيت: 

 
 

   امل افقة على نص الايباجاة
كما ويد يف امل روع بقان ن 
األول مع إضاافة القا انني   

 واملراسيم اآلتية:
   قانون العقوبات الصـادر

 الديباجة

امل افقة على قاراي  لال    -
 الن ا  بإجراء ما يلي:

 

امل افقة على نص الايباجاة   -
كما ويد يف امل روع بقاان ن  

إضااافة القاا انني ، مااع األول
 واملراسيم اآلتية:

 الديباجة
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 10باملرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته.0167لسنة 

    قانون اإلثبـات يف املـواد
املدنية والتجارية الصـادر  

( 08بقانون رقم  )باملرسوم 
 ، وتعديالته.0117لسنة 

    قانون السـلطة القضـائية
الصادر باملرسوم بقانون رقم 

ــنة 82) ، 2112( لسـ
 وتعديالته.

   قانون العقوبات الصـادر
( 10باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته.0167لسنة 
    قانون اإلثبـات يف املـواد

املدنية والتجارية الصـادر  
( 08باملرسوم بقانون رقم  )

 ، وتعديالته.0117لسنة 
    قانون السـلطة القضـائية

الصادر باملرسوم بقانون رقم 
ــنة 82) ، 2112( لسـ
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( لارسيل تص يب عبااية )
ال ايدة يف بنا )القان ن يقم 

بنقال   2600( لسنة 08)
اختصاصات وزير اإلسكان 
بالنسبة ألعماال املسااحة   
لاارسيل جهاااز املساااحة 

العقايي( لتك ن والتسنيل 
( كما ها  وايد  إىل رئيس)

 يف األصل.
  ( مملكاة تص يب كلماة )

 وتعديالته.
  ( لارسيل تص يب عبااية )

ال ايدة يف بنا )القان ن يقم 
بنقال   2600( لسنة 08)

اختصاصات وزير اإلسكان 
سااحة  بالنسبة ألعماال امل 

لاارسيل جهاااز املساااحة 
والتسنيل العقايي( لتك ن 

( كما ها  وايد  إىل رئيس)
 يف األصل.

 

 

 

 

 

 



77 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال ايدة يف )املرس م بقاان ن  
 0111( لساانة 86يقاام )

ب أن متلاك ما اطين دول   
 لل التعاون لاول اخللاي   
العربية للعقاايات املبنياة   
واألياضي يف مملكة البحري ( 

( كما ه  وايد دولةلتك ن )
 يف النص األصلي.

 

  ( مملكاة تص يب كلماة )
ال ايدة يف )املرس م بقاان ن  

 0111( لساانة 86يقاام )
ب أن متلاك ما اطين دول   
 لل التعاون لاول اخللاي   
العربية للعقاايات املبنياة   
واألياضي يف مملكة البحري ( 

( كما ه  وايد دولةلتك ن )
 يف النص األصلي.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص الديباجة 
 بعد التعديل:

حنن محد بن عيسى آل خليفـة       
 ملك مملكة البحرين.

 بعا االطالع على الاست ي،

وعلى قان ن املرافعات املانياة  
والتنايية الصاادي باملرسا م   

، 0170( لسنة 02بقان ن يقم )
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتعايالته،

( 08وعلى املرس م بقان ن يقم )
 ق،ب أن الت ثي 0170لسنة 

وعلى قانون العقوبات الصادر 
( 10باملرسوم بقـانون رقـم )  

 ، وتعديالته،0167لسنة 
 

( 06وعلى املرس م بقان ن يقم )
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

ل خليفـة        حنن محد بن عيسى آ
 ،ملك مملكة البحرين

 بعا االطالع على الاست ي،

وعلى قان ن املرافعات املانياة  

 

 

 

ل خليفـة        حنن محد بن عيسى آ
 ملك مملكة البحرين

 بعا االطالع على الاست ي،

وعلى قان ن التسنيل العقاايي  

يف شأن اإلسكان،  0170لسنة 
( لسانة  7املعال بالقان ن يقم )

2661، 

وعلى قان ن التسنيل العقاايي  
الصادي باملرس م بقاان ن يقام   

، املعااال 0171( لساانة 01)
( لساانة 07يقاام )بالقااان ن 
2660، 

 

 

 

حنن محد بن عيسى آل خليفـة       
 ملك مملكة البحرين.

 بعا االطالع على الاست ي،

وعلى قان ن املرافعات املانياة  
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

والتنايية الصاادي باملرسا م   
، 0170( لسنة 02بقان ن يقم )
 وتعايالته،

( 08وعلى املرس م بقان ن يقم )
 ب أن الت ثيق، 0170لسنة 

 

 

الصادي باملرس م بقاان ن يقام   
 ، وتعايالته،0171( لسنة 01)

أقر  لل ال ا ي  و لال   
الن ا  القان ن اآليت نصه، وقا 

 صاقنا عليه وأصايناه:

( 07وعلى املرس م بقان ن يقم )
يف شاأن تنظايم    0142لسنة 

 مزاولة امله  اهلناسية، وتعايالته،

وعلى قانون اإلثبات يف املـواد  
املدنيــة والتجاريــة الصــادر 

( 08باملرسوم بقانون رقـم  ) 
 ، وتعديالته،0117لسنة 

( 86وعلى املرس م بقان ن يقم )

والتنايية الصاادي باملرسا م   
، 0170( لسنة 02بقان ن يقم )
 وتعايالته،

( 08املرس م بقان ن يقم )وعلى 
 ب أن الت ثيق، 0170لسنة 

وعلى قانون العقوبات الصادر 
( 10باملرسوم بقـانون رقـم )  

 ، وتعديالته،0167لسنة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

( 06وعلى املرس م بقان ن يقم )
يف شأن اإلسكان،  0170لسنة 

( لسانة  7املعال بالقان ن يقم )
2661، 

يل العقاايي  وعلى قان ن التسن
الصادي باملرس م بقان ن يقام  

م اطين  ب أن متلك 0111لسنة 
دول  لل التعاون لاول اخللي  
العربية للعقايات املبنية واألياضي 

 البحري ، دولةيف 

( 2وعلى املرس م بقان ن يقم )
ب أن متلك غاري   2660لسنة 

البحرينيني للعقاايات املبنياة   
 واألياضي،

 
( 06وعلى املرس م بقان ن يقم )

يف شأن اإلسكان،  0170لسنة 
( لسانة  7املعال بالقان ن يقم )

2661، 

وعلى قان ن التسنيل العقاايي  
بقاان ن يقام   الصادي باملرس م 

، املعااال 0171( لساانة 01)
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

، املعااال 0171( لساانة 01)
( لساانة 07بالقااان ن يقاام )

2660، 

( 07وعلى املرس م بقان ن يقم )
يف شاأن تنظايم    0142لسنة 

 مزاولة امله  اهلناسية، وتعايالته،

 

 

 

وعلى القان ن املااين الصاادي   
( لسنة 01باملرس م بقان ن يقم )

2660، 

لايات الصاادي  وعلى قان ن الب
( لسنة 31باملرس م بقان ن يقم )

، املعال بالقان ن يقام  2660
 ،2660( لسنة 34)

( لساانة 07بالقااان ن يقاام )
2660، 

( 07وعلى املرس م بقان ن يقم )
يف شاأن تنظايم    0142لسنة 

 مزاولة امله  اهلناسية، وتعايالته،

وعلى قانون اإلثبات يف املـواد  
املدنيــة والتجاريــة الصــادر 

( 08باملرسوم بقانون رقـم  ) 



77 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

( 86وعلى املرس م بقان ن يقم )
ب أن متلك م اطين  0111لسنة 

دول  لل التعاون لاول اخللي  
العربية للعقايات املبنية واألياضي 

 البحري ، مملكةيف 

( 2وعلى املرس م بقان ن يقم )

( 01وعلى املرس م بقان ن يقم )
ب أن التصرف يف  2662لسنة 

األياضي اململ كة للاولة ملكية 
 خاصة،

وعلى قانون السلطة القضـائية  
الصادر باملرسوم بقانون رقـم  

ــنة 82) ، 2112( لســـ
 وتعديالته،

 ، وتعديالته،0117لسنة 

( 86املرس م بقان ن يقم )وعلى 
ب أن متلك م اطين  0111لسنة 

دول  لل التعاون لاول اخللي  
العربية للعقايات املبنية واألياضي 

 البحري ، دولةيف 

( 2وعلى املرس م بقان ن يقم )
ب أن متلك غاري   2660لسنة 



77 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

ب أن متلك غاري   2660لسنة 
البحرينيني للعقاايات املبنياة   

 واألياضي،

 

وعلى القان ن املااين الصاادي   
( لسنة 01باملرس م بقان ن يقم )

2660، 

وعلى قان ن البلايات الصاادي  

( لسانة  31وعلى القان ن يقم )
ب أن استمال  العقايات  2661

 للمنفعة العامة،
( لسانة  08وعلى القان ن يقم )

بنقل اختصاصات وزير  2600
اإلسكان بالنسبة ألعمال املساحة 

ــيس جهاااز املساااحة  إىل رئ
 والتسنيل العقايي،

أقر  لل ال ا ي  و لال   
الن ا  القان ن اآليت، وقا صاقنا 

البحرينيني للعقاايات املبنياة   
 واألياضي،

 

وعلى القان ن املااين الصاادي   
( لسنة 01م بقان ن يقم )باملرس 
2660، 

وعلى قان ن البلايات الصاادي  
( لسنة 31باملرس م بقان ن يقم )



72 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

( لسنة 31باملرس م بقان ن يقم )
، املعال بالقان ن يقام  2660

 ،2660( لسنة 34)

( 01وعلى املرس م بقان ن يقم )
ب أن التصرف يف  2662لسنة 

األياضي اململ كة للاولة ملكية 
 خاصة،

 
 

، املعال بالقان ن يقام  2660 ناه:عليه وأصاي
 ،2660( لسنة 34)

( 01وعلى املرس م بقان ن يقم )
ب أن التصرف يف  2662لسنة 

األياضي اململ كة للاولة ملكية 
 خاصة،

وعلى قانون السلطة القضـائية  
رسوم بقانون رقـم  الصادر بامل



77 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 
 

( لسانة  31وعلى القان ن يقم )
ب أن استمال  العقايات  2661

 للمنفعة العامة،
( لسانة  08وعلى القان ن يقم )

بنقل اختصاصات وزير  2600
اإلسكان بالنسبة ألعمال املساحة 

جهاز املساحة والتسنيل  لرسيل
 العقايي،

ــنة 82) ، 2112( لســـ
 وتعديالته،

( لسانة  31وعلى القان ن يقم )
ب أن استمال  العقايات  2661

 للمنفعة العامة،
( لسانة  08وعلى القان ن يقم )

بنقل اختصاصات وزير  2600
اإلسكان بالنسبة ألعمال املساحة 

ــيس جهاااز املساااحة  إىل رئ



77 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

أقر  لل ال ا ي  و لال   
الن ا  القان ن اآليت، وقا صاقنا 

 عليه وأصايناه:

 والتسنيل العقايي،
 أقر  لل ال ا ي  و لال  
الن ا  القان ن اآليت، وقا صاقنا 

 عليه وأصايناه:

 املادة األوىل

ُيعمل بأحكام القان ن املرافق يف 
شأن املسا العقايي والتسنيل 
العقايي، وُيلغى قان ن التسنيل 

 املادة األوىل 

  قري اجمللل امل افقة على نص
ويد يف امل روع املادة كما 
 بقان ن.

 املادة األوىل
 

 دون تعايل

 املادة األوىل

ُيعمل بأحكام القان ن املرافق يف 
شأن املسا العقايي والتسنيل 
العقايي، وُيلغى قان ن التسنيل 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

العقايي الصادي باملرس م بقان ن 
 .0171( لسنة 01يقم )

العقايي الصادي باملرس م بقان ن 
 .0171( لسنة 01يقم )

 الثانيةاملادة 

 

 

 

 

 الثانيةاملادة 

 

 

 

 

 املادة الثانية

  تص يب اخلطاأ  قري اجمللل
اللغ ي يف كلمة )املنااط(  
ال ايدة يف الفقارة الثانياة   

 (.املنوطلتك ن )
وعلى ذلك يكون نص املـادة  

 املادة الثانية

    امل افقة على قاراي  لال
تصا يب اخلطاأ   ب الن ا 

اللغ ي يف كلمة )املنااط(  
ال ايدة يف الفقارة الثانياة   

 (.املنوطلتك ن )

 املادة الثانية
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

يصاي يسيل  لل ال زياء 
التنفيذية للقان ن املرافق، الالسحة 

خالل ستة أشهر م  تاييخ 
 العمل به.

ويصاي يسيل جهاز املساحة 
والتسنيل العقايي القرايات 

 

  

 

 بعد التعديل:

يصاي يسيل  لال الا زياء   
الالسحة التنفيذية للقان ن املرافق، 
خالل ستة أشهر ما  تااييخ   

 العمل به.

ويصاي يسيل جهاز املسااحة  
والتسنيل العقايي القارايات  
الالزمة لتنفيذ القان ن املرافاق  

   

 

يصاي يسيل  لال الا زياء   
الالسحة التنفيذية للقان ن املرافق، 
خالل ستة أشهر ما  تااييخ   

 العمل به.

ويصاي يسيل جهاز املسااحة  
والتسنيل العقايي القارايات  
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

الالزمة لتنفيذ القان ن املرافق 
وتنظيم العالقة بني اجلهاز 
واملكاتب اهلناسية املتخصصة 
املناط هبا أعمال املسا العقايي 
واحلاصلة على ترخيص مزاولة 

اهلناسية وفقًا ألحكام  امله 
( لسنة 07املرس م بقان ن يقم )

يف شأن تنظيم مزاولة  0142
 امله  اهلناسية.

وتنظيم العالقاة باني اجلهااز    
واملكاتب اهلناسية املتخصصاة  

هبا أعمال املسا العقايي  املنوط
واحلاصلة على ترخيص مزاولاة  
امله  اهلناسية وفقاًا ألحكاام   

( لسنة 07س م بقان ن يقم )املر
يف شأن تنظيم مزاولاة   0142

 امله  اهلناسية.

الالزمة لتنفيذ القان ن املرافاق  
وتنظيم العالقاة باني اجلهااز    
واملكاتب اهلناسية املتخصصاة  

هبا أعمال املسا العقايي  املنوط
واحلاصلة على ترخيص مزاولاة  
امله  اهلناسية وفقاًا ألحكاام   

( لسنة 07املرس م بقان ن يقم )
يف شأن تنظيم مزاولاة   0142



887 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

وإىل أن يتم إصاااي الالسحاة   
التنفيذية والقرايات املذك ية يف 
الفقرتني األوىل والثانية م  هذه 
املادة، يستمر العمال باالل اسا   
والقرايات املعم ل هباا وقات   

وذلك فيما صاوي هذا القان ن، 
 ال يتعايض مع أحكامه.

وإىل أن يتم إصاااي الالسحاة   
التنفيذية والقرايات املذك ية يف 
الفقرتني األوىل والثانية م  هذه 
املادة، يستمر العمال باالل اسا   
والقرايات املعم ل هباا وقات   
صاوي هذا القان ن، وذلك فيما 

 أحكامه.ال يتعايض مع 

 امله  اهلناسية.

وإىل أن يتم إصاااي الالسحاة   
التنفيذية والقرايات املذك ية يف 
الفقرتني األوىل والثانية م  هذه 

مال باالل اسا   املادة، يستمر الع
والقرايات املعم ل هباا وقات   
صاوي هذا القان ن، وذلك فيما 

 ال يتعايض مع أحكامه.



887 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 املادة الثالثة

على يسايل  لال الا زياء    
 –كل فيما خيصاه   –وال زياء 

تنفيذ هذا القان ن، وُيعمل باه  
اعتبايًا م  أول ال اهر التاار   
ملضي ستة أشهر علاى تااييخ   

 الرمسية.ن ره يف اجلرياة 

 

 الثانيةاملادة 

على يسايل  لال الا زياء    
 –كل فيما خيصاه   –وال زياء 

تنفيذ هذا القان ن، وُيعمل به م  
الي م التار لتااييخ ن اره يف   

 اجلرياة الرمسية.

 املادة الثالثة

  قري اجمللل امل افقة على نص
املادة كما ويد يف امل روع 

 بقان ن األول.

 املادة الثالثة

امل افقة على قاراي  لال    -
امل افقة على نص املادة ب الن ا 

كما ويد يف امل روع بقاان ن  
 األول.

 املادة الثالثة

على يسايل  لال الا زياء    
 –كل فيما خيصاه   –وال زياء 

تنفيذ هذا القان ن، وُيعمل باه  
اعتبايًا م  أول ال اهر التاار   
ملضي ستة أشهر علاى تااييخ   

 ن ره يف اجلرياة الرمسية.

 



887 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 قانون التسجيل العقاري

 باب متهيدي

  التعاريف 

 (0مادة )

 

 

 قانون التسجيل العقاري 

 باب متهيدي

 التعاريف

 (0مادة )

 قري اجمللل إجراء اآليت:
 

 -  (  العقـار حذف تعريا )
ل ج د تعري  شامل له يف املادة 

 قانون التسجيل العقاري

 باب متهيدي

 التعاريف

 (0مادة )

 -    امل افقة على قاراي  لال
 بإجراء ما يلي: الن ا 

 - ( العقـار تعريا  )  حذف
ل ج د تعري  شامل له يف املادة 

 قانون التسجيل العقاري

 باب متهيدي

 التعاريف

 (0مادة )

 

 



887 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

( م  القان ن املااين  26يقم )
الصادي باملرس م بقاان ن يقام   

 .2660( لسنة 01)
  
 - (  صحيفة العقـار تعري :)

( بعا وااللتزاماتإضافة كلمة )
 كلمة )احلق ق(.

 - (  السجل العقـاري تعري :)
( بعا وااللتزاماتإضافة كلمة )
 كلمة )احلق ق(.

( م  القان ن املااين  26يقم )
الصادي باملرس م بقاان ن يقام   

 .2660( لسنة 01)
 - (  صحيفة العقـار تعري :)

( بعا وااللتزاماتإضافة كلمة )
 كلمة )احلق ق(.

 - (  السجل العقـاري تعري :)
( بعا وااللتزاماتإضافة كلمة )
 كلمة )احلق ق(.

  

 

 

 

 

 

 



882 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

املـادة   وعلى ذلك يكون نص
 بعد التعديل:

 قانون التسجيل العقاري

 باب متهيدي

 التعاريف

 (0مادة )

يف تطبيق أحكام هذا القاان ن،  

 

 

 

 

 

 



887 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

يف تطبيق أحكام هذا القاان ن،  
تك ن للكلمات والعبايات التالية 

تك ن للكلمات والعبايات التالية 
املعاين املبينة قري  كل منها، ماا  
مل يقتض سياق النص خاالف  

 ذلك:

: جهاز املساحة والتسنيل اجلهاز
 العقايي.

 : يسيل جهاز املسااحة الرئيس
 والتسنيل العقايي.

 

 

 

 

 

يف تطبيق أحكام هذا القاان ن،  
تك ن للكلمات والعبايات التالية 



887 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

املعاين املبينة قري  كل منها، ماا  
مل يقتض سياق النص خاالف  

 ذلك:

: جهاز املساحة والتسنيل اجلهاز
 العقايي.

املسااحة  : يسيل جهاز الرئيس
 والتسنيل العقايي.

: احملكمااة احملكمــة املختصــة

: احملكمااة احملكمــة املختصــة
 الكرب  املانية.

ــة : أيااة إداية اإلدارة املختص
باجلهاز ختتص بأمر م  األما ي  
املنص ص عليها يف هذا القان ن، 
 وفقًا ملا تحاده السحته التنفيذية.

 

املعاين املبينة قري  كل منها، ماا  
مل يقتض سياق النص خاالف  

 ذلك:

: جهاز املساحة والتسنيل اجلهاز
 العقايي.

: يسيل جهاز املسااحة  الرئيس
 والتسنيل العقايي.

: احملكمااة احملكمــة املختصــة



888 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 الكرب  املانية.

ــة : أيااة إداية اإلدارة املختص
باجلهاز ختتص بأمر م  األما ي  
املنص ص عليها يف هذا القان ن، 
 وفقًا ملا تحاده السحته التنفيذية.

كل قطعة أيض أو بناء  العقار:
قاسم حباود وم قاع ومسااحة   

ًا ل اخص  معينة، ويك ن ممل ك

 

 

 

 

 

 

 

 الكرب  املانية.

ــة : أيااة إداية اإلدارة املختص
باجلهاز ختتص بأمر م  األما ي  
املنص ص عليها يف هذا القان ن، 
 وفقًا ملا تحاده السحته التنفيذية.

 

 



888 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

واحا أو لعاة أشخاص علاى  
ال ي ع، دون أن يفصال باني   
أجزاسه فاصل م  ملك عاام أو  
خاص، ودون أن يك ن جلزء منه 
أو عليه م  احلق ق ماا لايل   
لألجزاء األخر  أو عليها، وتعا 
 املنافع العامة يف حكم العقايات.

: تحايا م قاع  املسح العقاري

 

 

: تحايا م قاع  املسح العقاري
العقاي وبيان مساحته وأبعااده  

 حاود امللكية.ووضع عالمات و

: خريطة شهادة املسح العقاري
فنية ت ضا طبيعة العقاي وم قعه 

 

 

 

 

 

 

 



887 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

العقاي وبيان مساحته وأبعااده  
 مات وحاود امللكية.ووضع عال

: خريطة شهادة املسح العقاري
فنية ت ضا طبيعة العقاي وم قعه 
 وبيان مساحته وأبعاده وحاوده.

: السانا الاذي   وثيقة امللكية
يصايه اجلهاز ويثبت حق ملكية 

 العقاي.

 وبيان مساحته وأبعاده وحاوده.

: السانا الاذي   وثيقة امللكية
يصايه اجلهاز ويثبت حق ملكية 

 العقاي.

: خريطاة تابني   خريطة العقار
مساحة العقاي وم قعه وحاوده 

 وأبعاده ويقمه.

: التأشاري حبظار   إشارة القيد

 

: تحايا م قاع  املسح العقاري
العقاي وبيان مساحته وأبعااده  

 اود امللكية.ووضع عالمات وح

: خريطة شهادة املسح العقاري
فنية ت ضا طبيعة العقاي وم قعه 
 وبيان مساحته وأبعاده وحاوده.

: السانا الاذي   وثيقة امللكية



887 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

: خريطاة تابني   خريطة العقار
مساحة العقاي وم قعه وحاوده 

 وأبعاده ويقمه.

حبظار  : التأشاري  إشارة القيد
التصرف يف العقاي، وذلاك يف  
مل  مقامة العقاي وعلى م قعه 

 يف اخلراسط.

: صحيفة خاصة صحيفة العقار

التصرف يف العقاي، وذلاك يف  
مل  مقامة العقاي وعلى م قعه 

 يف اخلراسط.

: صحيفة خاصة صحيفة العقار
بكل عقاي تبني أوصافه وحالتاه  
القان نية واسم مالكه أو مالكه، 

املترتبة له  وااللتزاماتواحلق ق 
أو عليه واملعامالت والتعايالت 

يصايه اجلهاز ويثبت حق ملكية 
 العقاي.

: خريطاة تابني   خريطة العقار
مساحة العقاي وم قعه وحاوده 

 وأبعاده ويقمه.

: التأشاري حبظار   إشارة القيد
التصرف يف العقاي، وذلاك يف  
مل  مقامة العقاي وعلى م قعه 



887 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

بكل عقاي تبني أوصافه وحالتاه  
القان نية واسم مالكه أو مالكه، 
واحلق ق املترتبة لاه أو علياه   
واملعامالت والتعايالت املتعلقة 

 به.

 

:  م عاة  السجل العقـاري 
الصحاس  اليت تبني أوصااف  
العقايات وحالتاها القان نياة   

 املتعلقة به.

 

:  م عاة  السجل العقـاري 
الصحاس  اليت تابني أوصااف   
العقايات وحالتاها القان نياة   
وأمساااء مالكهااا، واحلقاا ق 

املترتبة هلا أو عليها  وااللتزامات
واملعامالت والتعايالت املتعلقة 

 هبا.

 يف اخلراسط.

: صحيفة خاصة صحيفة العقار
بكل عقاي تبني أوصافه وحالتاه  
القان نية واسم مالكه أو مالكه، 

املترتبة له  وااللتزاماتواحلق ق 
أو عليه واملعامالت والتعايالت 

 املتعلقة به.

 



887 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

وأمساء مالكها، واحلق ق املترتبة 
هلااا أو عليهااا واملعااامالت  

 والتعايالت املتعلقة هبا.

 م عاة  : السجل العقـاري 
الصحاس  اليت تابني أوصااف   
العقايات وحالتاها القان نياة   
وأمساااء مالكهااا، واحلقاا ق 

املترتبة هلا أو عليها  وااللتزامات
واملعامالت والتعايالت املتعلقة 

 هبا.

 



887 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 القسم األول 

 املسح العقاري  

 الباب األول 

 أحكام عامة  

 (2مادة )

يت ىل اجلهااز أعماال املساا    
العقايي، وفقًا ألحكاام هاذا   

 القسم األول  

 املسح العقاري  

 اب األول الب

 أحكام عامة  

 (2مادة )

  قري اجمللل امل افقة على نص
املادة كما ويد يف امل روع 

 القسم األول 

 املسح العقاري  

 الباب األول 

 أحكام عامة  

 (2مادة )

 

 القسم األول 

 املسح العقاري  

 الباب األول 

 أحكام عامة  

 (2مادة )

يت ىل اجلهااز أعماال املساا    
العقايي، وفقًا ألحكاام هاذا   



882 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

القااان ن والسحتااه التنفيذيااة 
والقرايات الصادية تنفيذا هلما، 
ويعترب ه  املرجاع األساساي   
جلميع املس حات العقايياة يف  
مملكة البحري ، مبا يف ذلك حفظ 
وتحااايث قاعاااة املعل مااات 

 العقايية.

 بقان ن. 
 

القااان ن والسحتااه التنفيذيااة  دون تعايل
والقرايات الصادية تنفيذا هلما، 
ويعترب ه  املرجاع األساساي   
جلميع املس حات العقايياة يف  
مملكة البحري ، مبا يف ذلك حفظ 
وتحااايث قاعاااة املعل مااات 

 العقايية.

 



887 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 (2مادة )

يت ىل اجلهااز، مبعرفاة اإلداية   
املختصة، أو م  خالل املكاتب 
اهلناسية املتخصصة وفقاًا ملاا   
تحاده الالسحة التنفيذياة هلاذا   
القان ن، إجاراء املسا حات   
الالزمة لتنفيذ املخططات العامة 
جلميع مناطق مملكة البحاري ،  
وكذا املسا حات العقايياة،   
ووضع عالمات حاود ملكياة  

 (2مادة ) 

  امل افقة على نص قري اجمللل
املادة كما ويد يف امل روع 

 بقان ن.
 

 (2مادة )

 دون تعايل

 (2مادة )

يت ىل اجلهااز، مبعرفاة اإلداية   
املختصة، أو م  خالل املكاتب 
اهلناسية املتخصصة وفقاًا ملاا   
تحاده الالسحة التنفيذياة هلاذا   
القان ن، إجاراء املسا حات   
الالزمة لتنفيذ املخططات العامة 
جلميع مناطق مملكة البحاري ،  



887 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

يتا ىل اجلهااز    العقايات، كما
إصااي شهادات املسا العقايي 
وإعااد التقايير الفنية املتعلقاة  
 بالقضايا املنظ ية أمام احملاكم.

وكذا املسا حات العقايياة،   
ووضع عالمات حاود ملكياة  

يتا ىل اجلهااز    العقايات، كما
إصااي شهادات املسا العقايي 
وإعااد التقايير الفنية املتعلقاة  
 بالقضايا املنظ ية أمام احملاكم.

 (4مادة )

 

 (8مادة ) 

    قري اجمللل إضاافة عبااية

 (8مادة )

امل افقة على قاراي  لال    -

 (8مادة )

 



878 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

ُيقام طلب فتا املعاملة املساحية 

( بعاا عبااية   بتوكيل رمسي)
)مالك العقاي أو م  ين   عنه( 

 بااية املادة.ال ايدة يف 
وعلى ذلك يكون نص املـادة  

 بعد التعديل:
 (8مادة )

ُيقام طلب فتا املعاملة املساحية 
م  مالك العقاي أو م  ينا    

، علاى  بتوكيـل رمسـي  عنه 

بتوكيـل  إضافة عباية )ب الن ا 
( بعا عباية )مالك العقاي رمسي

أو م  ين   عنه( الا ايدة يف  
 دة.بااية املا

 

 

 

 

 

 

ُيقام طلب فتا املعاملة املساحية 



878 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

م  مالك العقاي أو م  ينا    
عنه، على النم ذج املعا لذلك، 
ووفقًا ملا تحاده الالسحة التنفيذية 

القان ن، حسب ن عية طلب هلذا 
 املسا.

 
وعلى اإلداية املختصة أن تتحقق 
م  م قاع العقااي ومسااحته    
وحاوده وأبعاده، م  اخلاراسط  
احملف ظة لايها أو ما  معايناة   

النم ذج املعا لذلك، ووفقًا ملاا  
تحاده الالسحة التنفيذياة هلاذا   
القان ن، حسب ن عية طلاب  

 املسا.

وعلى اإلداية املختصة أن تتحقق 
م  م قاع العقااي ومسااحته    
وحاوده وأبعاده، م  اخلاراسط  
احملف ظة لايها أو ما  معايناة   

م  مالك العقاي أو م  ينا    
، علاى  بتوكيـل رمسـي  عنه 

النم ذج املعا لذلك، ووفقًا ملاا  
تحاده الالسحة التنفيذياة هلاذا   
القان ن، حسب ن عية طلاب  

 املسا.

وعلى اإلداية املختصة أن تتحقق 
م  م قاع العقااي ومسااحته    



877 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

وأبعاده، م  اخلاراسط  وحاوده  العقاي على الطبيعة. العقاي على الطبيعة.
احملف ظة لايها أو ما  معايناة   

 العقاي على الطبيعة.

 الثاين الباب

 الشهادات وخريطة العقار

 (1مادة )

 

 الباب الثاين  

 الشهادات وخريطة العقار

 (1مادة )

  إضافة عبااية قري اجمللل ( ،
وفقًا لإلجـراءات املقـررة يف   

 الباب الثاين 

 الشهادات وخريطة العقار

 (1مادة )

امل افقة على قاراي  لال    -

 الباب الثاين 

 الشهادات وخريطة العقار

 (1مادة )

 



877 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 يف هناية املادة.( الالئحة التنفيذية
وعلى ذلك يكون نص املـادة  

 بعد التعديل:

 الباب الثاين 

 الشهادات وخريطة العقار

 (1مادة )

مع عاام اإلخاالل بأحكاام    
( لسنة 06املرس م بقان ن يقم )

، وفقـًا  ) إضافة عبايةب الن ا 
لإلجراءات املقررة يف الالئحة 

 يف هناية املادة.( التنفيذية

 

 

 

 

 

 



877 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

مع عاام اإلخاالل بأحكاام    
( لسنة 06املرس م بقان ن يقم )

يف شأن اإلساكان، ال   0170
تصاي شهادة املسا العقايي إال 
مب جب وثيقة ملكية العقاي حمل 
 التعامل، وال ُتعا كسنا ملكية.

يف شأن اإلساكان، ال   0170
تصاي شهادة املسا العقايي إال 
مب جب وثيقة ملكية العقاي حمل 
، التعامل، وال ُتعا كسنا ملكية
وفقًا لإلجـراءات املقـررة يف   

 .الالئحة التنفيذية

 

مع عاام اإلخاالل بأحكاام    
( لسنة 06املرس م بقان ن يقم )

يف شأن اإلساكان، ال   0170
العقايي إال  تصاي شهادة املسا

مب جب وثيقة ملكية العقاي حمل 
، التعامل، وال ُتعا كسنا ملكية
وفقًا لإلجـراءات املقـررة يف   



877 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 .الالئحة التنفيذية

 (6مادة )

تعا اإلداية املختصاة خريطاة   
العقاي، م  واقع اخلراسط احملف ظة 
لايها أو م  املعاينة على الطبيعة، 
وتلزم هذه اخلريطة إلجاراءات  

 السنل العقايي. القيا يف

وتبني الالسحة التنفيذياة هلاذا   

 (7مادة ) 

  قري اجمللل امل افقة على نص
املادة كما ويد يف امل روع 

 بقان ن.
 
 

 (7مادة )

 

 دون تعايل

 (7مادة )

تعا اإلداية املختصاة خريطاة   
اخلراسط احملف ظة العقاي، م  واقع 

لايها أو م  املعاينة على الطبيعة، 
وتلزم هذه اخلريطة إلجاراءات  

 القيا يف السنل العقايي.

وتبني الالسحة التنفيذياة هلاذا   



877 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

القان ن إجراءات إصااي شهادة 
املسا العقايي وإعااد خريطاة  

 العقاي.

القان ن إجراءات إصااي شهادة 
املسا العقايي وإعااد خريطاة  

 العقاي.

 (6مادة )

لكل ذي مصلحة أن يطلب م  
اإلداية املختصة احلص ل علاى  

 أي م  ال هادات التالية:

 (6مادة ) 

  قري اجمللل امل افقة على نص
املادة كما ويد يف امل روع 

 بقان ن.
 

 (6مادة )

 تعايلدون 

 (6مادة )

لكل ذي مصلحة أن يطلب م  
اإلداية املختصة احلص ل علاى  

 أي م  ال هادات التالية:



872 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 شهادة املسا العقايي. -0

نسخة طبق األصال ما     -2
 خريطة العقاي.

وللرسيل أن يصاي قرايًا بتحايا 
ال هادات األخر  ذات الصالة  
 اليت جي ز تسليمها لذوي ال أن.

 

 شهادة املسا العقايي. -0 

نسخة طبق األصال ما     -2
 خريطة العقاي.

وللرسيل أن يصاي قرايًا بتحايا 
ال هادات األخر  ذات الصالة  
 اليت جي ز تسليمها لذوي ال أن.



877 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 الباب الثالث 

 التغيري والتصحيح يف السندات 

 (4مادة )

إذا تبني لإلداية املختصة، ما   
املعاينة على الطبيعاة، وجا د   
تغريات غري مثبتة يف اخلراسط أو 
يف السنل العقايي، فعليهاا أن  
تثبتها يف خريطة جاياة للعقااي  

 الباب الثالث 

 التغيري والتصحيح يف السندات

 (4مادة )

 

  قري اجمللل امل افقة على نص
املادة كما ويد يف امل روع 

 بقان ن.
 

 الباب الثالث

 يف السندات التغيري والتصحيح

 (4مادة )

 

 دون تعايل

 الباب الثالث

 التغيري والتصحيح يف السندات

 (4مادة )

إذا تبني لإلداية املختصة، ما   
املعاينة على الطبيعاة، وجا د   
تغريات غري مثبتة يف اخلراسط أو 
يف السنل العقايي، فعليهاا أن  
تثبتها يف خريطة جاياة للعقااي  



877 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

م ف عة ب هادة باالتغيري ما    
البلاية املختصة، مع إلزام املالك 

 لكية.بتقامي وثيقة امل

وتعال بيانات السنل العقايي 
ووثيقة امللكية تبعًا لذلك، وفقًا 
ملا تحاده الالسحة التنفيذية هلاذا  

 القان ن.
 
 

 
 

م ف عة ب هادة باالتغيري ما    
البلاية املختصة، مع إلزام املالك 

 بتقامي وثيقة امللكية.

وتعال بيانات السنل العقايي 
ووثيقة امللكية تبعًا لذلك، وفقًا 
ملا تحاده الالسحة التنفيذية هلاذا  

 القان ن.



878 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 (1مادة )

 

 

 

 

 

 (1مادة ) 

 قري اجمللل إجراء اآليت:

 

 تصحيا اخلطأ اإلمالسي يف -0
 (.بناًء( لتصبا )بناًءاكلمة )

 

، ويعتمـد  )إضافة عباية  -2
رئــيس اجلهــاز التصــحيح، 

 (1مادة )

امل افقة على قاراي  لال    -
 الن ا  بإجراء ما يلي:

تصحيا اخلطأ اإلمالسي يف  -0
 (.بناًء( لتصبا )بناًءاكلمة )

 

، ويعتمـد  )إضافة عبااية   -2

 (1مادة )

 

 

 

 

 



878 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

وُتْخَطر اإلدارة املختصة وذوو 
( يف هناياة  الشأن هبذا التعديل.
 الفقرة األوىل م  املادة.

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

يصحا اجلهاز األخطاء املادياة  
اليت تقاع يف شاهادة املساا    
العقايي أو يف خريطة العقااي،  

علاى   بنـاءً م  تلقاء نفسه أو 

رئــيس اجلهــاز التصــحيح، 
وُتْخَطر اإلدارة املختصة وذوو 

( يف هناياة  الشأن هبذا التعديل.
 الفقرة األوىل م  املادة.

 

 

 

 

 

 

 



877 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

يصحا اجلهاز األخطاء املادياة  
اليت تقاع يف شاهادة املساا    
العقايي أو يف خريطة العقااي،  
م  تلقاء نفسه أو بنااًءا علاى   

 طلب م  ذوي ال أن.

 

، ويعتمد طلب م  ذوي ال أن
رئــيس اجلهــاز التصــحيح، 
وُتْخَطر اإلدارة املختصة وذوو 

 .الشأن هبذا التعديل

ويف مجيع األح ال، جيب إصااي 
شهادة مسا عقايي وخريطاة  

 اي جاياتني.عق

    

يصحا اجلهاز األخطاء املادياة  
اليت تقاع يف شاهادة املساا    
العقايي أو يف خريطة العقااي،  

علاى   بنـاءً م  تلقاء نفسه أو 
، ويعتمد طلب م  ذوي ال أن

رئــيس اجلهــاز التصــحيح، 
وُتْخَطر اإلدارة املختصة وذوو 



877 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

ويف مجيع األح ال، جيب إصااي 
شهادة مسا عقايي وخريطاة  

 عقاي جاياتني.
 
 
 
 

 .الشأن هبذا التعديل

ويف مجيع األح ال، جيب إصااي 
شهادة مسا عقايي وخريطاة  

 عقاي جاياتني.



877 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 القسم الثاين

 التسجيل العقاري

 الباب األول

 أحكام عامة

 (01مادة )

يت ىل اجلهاز أعمال التسانيل  
العقايي، وفقًا ألحكاام هاذا   

 القسم الثاين 

 التسجيل العقاري 

 الباب األول  

 أحكام عامة

 (01مادة )

  امل افقة على نص قري اجمللل
املادة كما ويد يف امل روع 

 القسم الثاين

 التسجيل العقاري 

 الباب األول  

 أحكام عامة

 (01مادة )

 دون تعايل

 القسم الثاين

 التسجيل العقاري 

 الباب األول  

 أحكام عامة

 (01مادة )

يت ىل اجلهاز أعمال التسانيل  
العقايي، وفقًا ألحكاام هاذا   



877 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

القااان ن والسحتااه التنفيذيااة 
 والقرايات الصادية تنفيذا هلما.

 

القااان ن والسحتااه التنفيذيااة   بقان ن.
 والقرايات الصادية تنفيذا هلما.

 

 (11مادة )

 

 

 

 (00مادة ) 

  إضافة عبااية قري اجمللل ( ،
طبقًا ملـا تبينـه الالئحـة    

يف هناية املاادة،  ( التنفيذية
وتصحيا اخلطأ اإلمالسي يف 

( لتصابا  إليكتروينكلمة )

 (00مادة )

    امل افقة على قاراي  لال
طبقًا ، ) إضافة عبايةالن ا  ب

يف ( ملا تبينه الالئحة التنفيذية
هناية املادة، وتصحيا اخلطأ 
اإلمالساااي يف كلماااة 

 (00مادة )
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 .)إلكتروين(
وعلى ذلك يكون نص املـادة  

 بعد التعديل:

 (00مادة )

 

يلحق بالسنل العقايي فهار   
، إلكتروينشخصي ويقي ونخر 

تك ن فيه لكل مالك صاحيفة  

( لتصااابا إليكتاااروين)
 .)إلكتروين(
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

يلحق بالسنل العقايي فهار   
كتروين، يشخصي ويقي ونخر إل

تك ن فيه لكل مالك صاحيفة  
عقاي خاصة به، تااون فيهاا   

واقاع  العقايات اليت ميلكها م  
البيانااات املثبتااة يف الساانل 

 العقايي.

عقاي خاصة به، تااون فيهاا   
العقايات اليت ميلكها م  واقاع  
البيانااات املثبتااة يف الساانل 

، طبقًا ملا تبينه الالئحة العقايي
 .التنفيذية

 

يلحق بالسنل العقايي فهار   
، إلكتروينشخصي ويقي ونخر 

تك ن فيه لكل مالك صاحيفة  
عقاي خاصة به، تااون فيهاا   

واقاع  العقايات اليت ميلكها م  
البيانااات املثبتااة يف الساانل 

، طبقًا ملا تبينه الالئحة العقايي
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 .التنفيذية

 (12مادة )

 

 

 

 

 (02مادة ) 

 اجمللل إجراء اآليت: قري

 

( والنيابة العامة) إضافة عباية -0
( وللمحااكم ) بعا كلماة 

يف بااية الفقرة الثانية  ال ايدة
 م  املادة.

 (02مادة )

امل افقة على قراي  لل النا ا   
 بإجراء ما يلي:

 

والنيابـة  ) إضافة عبااية  -0
( وللمحاكم) بعا كلمة( العامة
يف بااية الفقرة الثانية م   ال ايدة

 (02مادة )
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

( وال جيا ز تغيري عبااية )  -2
ال ايدة يف بااية الفقرة الثالثة 

 (.وحيظرم  املادة إىل )
وعلى ذلك يكون نص املـادة  

 بعد التعديل:

 (02مادة )

ال جي ز بأي حال م  األحا ال  
أن تنقل خايج اجلهاز صحاس  

 املادة.

( وال جيا ز تغيري عبااية )  -2
ال ايدة يف بااية الفقرة الثالثة م  

 (.وحيظراملادة إىل )
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

ال جي ز بأي حال م  األحا ال  
أن تنقل خايج اجلهاز صحاس  
الساانل العقااايي وملفااات 
املقامات وأص ل احملريات اليت 

 مت قياها.

وللمحاكم أو م  تناباه ما    

الساانل العقااايي وملفااات 
املقامات وأص ل احملريات اليت 

 مت قياها.

أو م   والنيابة العامةوللمحاكم 
تنابه م  أعضاسها أو م  اخلرباء، 
لغرض الفصل فيما تنظره ما   
منازعااات، االطااالع علااى 
الصحاس  واحلص ل على ص ي 

 

 

ال جي ز بأي حال م  األحا ال  
أن تنقل خايج اجلهاز صحاس  
الساانل العقااايي وملفااات 
اليت املقامات وأص ل احملريات 

 مت قياها.

أو م   والنيابة العامةوللمحاكم 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

اخلرباء، لغارض  أعضاسها أو م  
الفصل فيما تنظره م  منازعات، 
االطااالع علااى الصااحاس  
واحلص ل على ص ي يمسية ما   
احملريات وامللفات املاذك ية يف  

 الفقرة األوىل م  هذه املادة.

وال جي ز متكني غري ذوي ال أن 
م  االطالع علاى الصاحاس    
وامللفات املذك ية أو احلصا ل  

احملاريات وامللفاات   يمسية م  
املذك ية يف الفقرة األوىل ما   

 هذه املادة.

متكني غري ذوي ال اأن   وحيظر
م  االطالع علاى الصاحاس    
وامللفات املذك ية أو احلصا ل  

 على نسخ منها.

تنابه م  أعضاسها أو م  اخلرباء، 
لغرض الفصل فيما تنظره ما   
منازعااات، االطااالع علااى 
الصحاس  واحلص ل على ص ي 
يمسية م  احملاريات وامللفاات   
املذك ية يف الفقرة األوىل ما   

 هذه املادة.

متكني غري ذوي ال اأن   وحيظر
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 على نسخ منها.
 

الصاحاس    م  االطالع علاى 
وامللفات املذك ية أو احلصا ل  

 على نسخ منها.

 (13مادة )

تك ن مجياع وثااسق امللكياة    
الصادية وفقًا لألحكام السايية 
قبل العمل هبذا القان ن حناة  
على الكافة، ما مل ُيقض بإلغاسها 

 مب جب حكم قضاسي هناسي.

 (02مادة ) 

  قري اجمللل امل افقة على نص
امل روع املادة كما ويد يف 

 بقان ن.
 

 (02مادة )

 دون تعايل

 (02مادة )

تك ن مجياع وثااسق امللكياة    
الصادية وفقًا لألحكام السايية 
قبل العمل هبذا القان ن حناة  
على الكافة، ما مل ُيقض بإلغاسها 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 مب جب حكم قضاسي هناسي.

 (14مادة )

يك ن للسنل العقاايي قا ة   
 إثبات بالنسبة للبيانات املثبتة فيه.

جي ز متلك العقايات استنادًا  وال
إىل احليازة خالفًا ملا ه  مثبت يف 
السنل العقايي أو يف وثااسق  

 امللكية العقايية.

 (08مادة ) 

  قري اجمللل امل افقة على نص
املادة كما ويد يف امل روع 

 بقان ن.
 
 

 (08مادة )

 دون تعايل

 (08مادة )

يك ن للسنل العقاايي قا ة   
 املثبتة فيه. إثبات بالنسبة للبيانات

وال جي ز متلك العقايات استنادًا 
إىل احليازة خالفًا ملا ه  مثبت يف 
السنل العقايي أو يف وثااسق  

 امللكية العقايية.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 (15مادة )

مع عاام اإلخاالل بأحكاام    
( لسنة 01املرس م بقان ن يقم )

ب ااأن التصاارف يف  2662
األياضي اململ كة للاولة ملكية 

ما  ذوي  خاصة، يعترب اجلهاز 
ال أن يف أية دع   قضاسية تقام 
بطلب تثبيت ملكية عقاي استنادا 

 إىل احليازة.

 (01مادة ) 

  قري اجمللل امل افقة على نص
املادة كما ويد يف امل روع 

 بقان ن.
 
 
 

 (01مادة )

 دون تعايل

 (01مادة )

مع عاام اإلخاالل بأحكاام    
( لسنة 01املرس م بقان ن يقم )

ب ااأن التصاارف يف  2662
األياضي اململ كة للاولة ملكية 
خاصة، يعترب اجلهاز ما  ذوي  
ال أن يف أية دع   قضاسية تقام 
بطلب تثبيت ملكية عقاي استنادا 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 إىل احليازة.

 (16مادة )

 

 

 

 

 (07مادة ) 

  بأي حذف عباية )قري اجمللل
( الا ايدة يف  حال م  األح ال،

الفقرة األخارية ما  املاادة،    
إال مع العقـار  وإحالل عباية )

( حمال  املالصق كصفقة واحدة
ب كل مستقل ع  العقاي عباية )

 (.املالصق هلا

 (07مادة )

امل افقة على قاراي  لال    -
حال بأي ذف عباية )حبالن ا  

( ال ايدة يف الفقرة م  األح ال،
األخرية م  املادة، وإحالل عباية 

إال مع العقار املالصق كصفقة )
ب اكل  ( حمل عبااية ) واحدة

 (07مادة )
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 التعديل:بعد 

 (07مادة )

جي ز للبلايات أن تبيع الزواياا  
 ²م266اليت ال تتناوز مساحتها 

)ماسيت متر مربع(، وذلك بعاا  

 (.مستقل ع  العقاي املالصق هلا
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 ز للبلايات أن تبيع الزواياا  جي
 ²م266ال تتناوز مساحتها  اليت

)ماسيت متر مربع(، وذلك بعاا  
 أخذ يأي اجلهات املختصة.

وُي ترط لبيع الزاوية أن تكا ن  
مالصقة لعقاي مملا   لطالاب   
ال راء، وأال تك ن مقتطعة ما   
أيض حك مية تتناوز مساحتها 
املساحة املاذك ية يف الفقارة   

 أخذ يأي اجلهات املختصة.

وُي ترط لبيع الزاوية أن تكا ن  
مالصقة لعقاي مملا   لطالاب   
ال راء، وأال تك ن مقتطعة ما   
أيض حك مية تتناوز مساحتها 
املساحة املاذك ية يف الفقارة   
األوىل م  هذه املادة، وأال تصلا 
لتك ن قطعة مساتقلة ميكا    

جي ز للبلايات أن تبيع الزواياا  
 ²م266اليت ال تتناوز مساحتها 

 )ماسيت متر مربع(، وذلك بعاا 
 أخذ يأي اجلهات املختصة.

وُي ترط لبيع الزاوية أن تكا ن  
مالصقة لعقاي مملا   لطالاب   
ال راء، وأال تك ن مقتطعة ما   
أيض حك مية تتناوز مساحتها 
املساحة املاذك ية يف الفقارة   
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

األوىل م  هذه املادة، وأال تصلا 
تقلة ميكا   لتك ن قطعة مسا 

 استغالهلا.

ويترتب على قيا عقا د بياع   
الزوايا الصادية م  البلايات إىل 
مال  العقايات املالصقة هلاا يف  
السنل العقايي إدماج الزاوياة  
يف العقاااي املالصااق اململاا   
للم تري، وال تصاي هلا وثيقاة  

 استغالهلا.

ويترتب على قيا عقا د بياع   
 الزوايا الصادية م  البلايات إىل
مال  العقايات املالصقة هلاا يف  
السنل العقايي إدماج الزاوياة  
يف العقاااي املالصااق اململاا   
للم تري، وال تصاي هلا وثيقاة  

 ملكية مستقلة.

األوىل م  هذه املادة، وأال تصلا 
لتك ن قطعة مساتقلة ميكا    

 استغالهلا.

ويترتب على قيا عقا د بياع   
الزوايا الصادية م  البلايات إىل 
مال  العقايات املالصقة هلاا يف  
السنل العقايي إدماج الزاوياة  
يف العقاااي املالصااق اململاا   
للم تري، وال تصاي هلا وثيقاة  
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 ملكية مستقلة.

وال جي ز، باأي حاال ما     
األح ال، التصرف يف الزواياا  

راة ب كل مستقل ع  العقاي امل ت
 املالصق هلا.

 

 

وال جي ز التصارف يف الزواياا   
إال مع العقار املالصـق  امل تراة 

 كصفقة واحدة

 ملكية مستقلة.

وال جي ز التصارف يف الزواياا   
إال مع العقار املالصـق  امل تراة 

 .كصفقة واحدة
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 باب الثاينال

إثبات احلقوق يف السجل 
 العقاري

 الفصل األول

التصرفات واحلقوق الواجب 
 قيدها

 (06مادة )
 

 الباب الثاين 

إثبات احلقوق يف السجل 
 العقاري

 الفصل األول

التصرفات واحلقوق الواجب 
 قيدها

مادة  -( 04( و )06املادتان )

 الباب الثاين

إثبات احلقوق يف السجل 
 العقاري

 الفصل األول

واحلقوق الواجب التصرفات 
 قيدها

مادة  -( 04( و )06املادتان )

 الباب الثاين

احلقوق يف السجل إثبات 
 العقاري

 الفصل األول

التصرفات واحلقوق الواجب 
 قيدها

 (06) مادة
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( بعد إعادة الترقيم17)
 

  قري اجمللل دم  املادتني على
النح  ال ايد أدناه، مع مراعااة  
إعادة ترقيم امل اد اليت تليهماا،  
وأيقام امل اد املذك ية يف اإلحالة 

داخل نصا ص ما اد   إليهما 
 م روع القان ن.

وعلى ذلك يكون نص املـادة  

 ( بعد إعادة الترقيم17)

 

    امل افقة على قاراي  لال
، مع مراعاة ام  املادتنيالن ا  ب

إعادة ترقيم امل اد اليت تليهماا،  
وأيقام امل اد املذك ية يف اإلحالة 
إليهما داخل نصا ص ما اد   

 م روع القان ن.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 
 
 
 
 
 

جيب أن ُتقيا يف السنل العقايي 
مجيع التصرفات املن ئة أو املقرية 
أو الناقلة للحق ق العينية العقايية 

 بعد التعديل:

 الباب الثاين

إثبات احلقوق يف السجل 
 العقاري

 الفصل األول

التصرفات واحلقوق الواجب 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

األصلية أو اليت م  شأهنا تغيري أو 
هذه احلق ق، زوال أي حق م  

وكذلك األحكاام القضااسية   
 النهاسية املثبتة ل يء م  ذلك.

ويترتب على عاام القياا يف   
السنل العقاايي أن احلقا ق   
املذك ية يف الفقرة األوىل ما   
هذه املادة ال تن أ وال تتقري وال 
تنتقل وال تتغري وال تزول، ال بني 

 قيدها

 (06مادة )

جيــب أن ُتقيــد يف الســجل 
العقاري مجيع التصرفات املنشئة 
أو املقررة أو الناقلة للحقـوق  
العينية العقارية األصلية والتبعية 
أو اليت من شأهنا زوال أي حق 
من هذه احلقـوق، وكـذلك   

 

 

 

 

 

جيــب أن ُتقيــد يف الســجل 
العقاري مجيع التصرفات املنشئة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

ذوي ال ااأن وال بالنساابة إىل 
 غريهم.

 
 

األحكام القضـائية النهائيـة   
املثبتــة لشــيء مــن ذلــك، 
واإلقرارات بالتنازل عن مرتبة 

 ية التبعية.قيد احلقوق العين
ويترتب على عـدم القيـد يف   
السجل العقاري أن احلقـوق  
املذكورة يف الفقرة األوىل مـن  
هذه املادة ال تنشأ وال تتقـرر  
وال تنتقل وال تتغري وال تزول، 
ال بني ذوي الشأن وال بالنسبة 

أو املقررة أو الناقلة للحقـوق  
العينية العقارية األصلية والتبعية 
أو اليت من شأهنا زوال أي حق 
 من هذه احلقـوق، وكـذلك  
األحكام القضـائية النهائيـة   
املثبتــة لشــيء مــن ذلــك، 
واإلقرارات بالتنازل عن مرتبة 

 قيد احلقوق العينية التبعية.
ويترتب على عـدم القيـد يف   
السجل العقاري أن احلقـوق  

 (04مادة )

جيب أن ُتقيا يف السنل العقايي 
مجيع التصرفات املن ئة أو املقرية 
أو الناقلة للحق ق العينية العقايية 
التبعية أو اليت م  شأهنا زوال أي 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

حق م  هذه احلق ق، وكذلك 
األحكام القضاسية النهاسية املثبتة 
ل يء م  ذلك، واإلقرايات 
بالتنازل ع  مرتبة قيا احلق ق 

 املذك ية.

ويترتب على عام القيا يف 
السنل العقايي أن احلق ق 
املذك ية يف الفقرة األوىل م  
هذه املادة ال تن أ وال تتقري وال 

 إىل غريهم.
 

املذكورة يف الفقرة األوىل مـن  
هذه املادة ال تنشأ وال تتقـرر  
وال تنتقل وال تتغري وال تزول، 

ن وال بالنسبة ال بني ذوي الشأ
 إىل غريهم.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

تنتقل وال تتغري وال تزول، ال بني 
ذوي ال أن وال بالنسبة إىل 

 غريهم.

 ( 19مادة )

 

 

 

( بعد 04مادة ) –( 19مادة ) 
 إعادة الترقيم

   تغايري عبااية   قري اجمللال
( ال ايدة (04(، و)07املادتني ))

( (06املادة ))يف سياق املادة إىل 
وذلك تبعًا لقراي اجمللل خبص ص 

( بعد 04مادة ) –( 19مادة )
 الترقيمإعادة 

امل افقة على قراي  لل  -
املادتني عباية ) الن ا  بتغيري

( ال ايدة يف (04(، و)07)

 (04) مادة
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 دم  املادتني املذك يتني.
 

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

 (04مادة )

ال يك ن للتصرفات غري املقياة 
ما    (06املادة )طبقًا ألحكام 

هذا القان ن ما  أثار سا      

( (06املادة ))سياق املادة إىل 
وذلك تبعًا لقراي اجمللل خبص ص 

 دم  املادتني املذك يتني.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

للتصرفات غري املقياة ال يك ن 
( 07طبقًا ألحكاام املاادتني )  

( م  هذا القان ن م  أثر 04و)
س   االلتزامات ال خصية بني 

 ذوي ال أن.

االلتزامات ال خصية باني ذوي  
 ال أن.

ال يك ن للتصرفات غري املقياة 
م   (06املادة )طبقًا ألحكام 

هذا القان ن م  أثر س   
االلتزامات ال خصية بني ذوي 

 ال أن.

 ( 21مادة )

جيب قيا حق اإليث يف السنل 
العقايي إذا اشتملت التركة على 

( بعد 01مادة ) –( 21مادة ) 
 إعادة الترقيم 

  قري اجمللل امل افقة على نص

( بعد 01مادة ) –( 21مادة )
 إعادة الترقيم 

 (01)مادة 

جيب قيا حق اإليث يف السنل 
العقايي إذا اشتملت التركة على 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

حق ق عينية عقايية، وذلك بقيا 
السناات املثبتة حلق اإليث ماع  
ق اسم جرد التركة اليت جياب أن  
تتضم  نصيب كل وايث، وإىل 

القيا ال جي ز لل ايث أن يتم هذا 
التصرف يف حاق ما  هاذه    

 احلق ق.

املادة كما ويد يف امل روع 
 بقان ن.

 
 

 

 دون تعايل

حق ق عينية عقايية، وذلك بقيا 
السناات املثبتة حلق اإليث مع 
ق اسم جرد التركة اليت جيب أن 
تتضم  نصيب كل وايث، وإىل 
أن يتم هذا القيا ال جي ز لل ايث 
التصرف يف حق م  هذه 

 احلق ق.

 (21)مادة ( بعد 21مادة ) –( 20مادة )( بعد 21مادة ) –( 20مادة )  ( 20مادة )
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 إعادة الترقيم

 :قري اجمللل ما يأيت
 

 ( صااح  تغاايري عباااية
ــة ( إىل )الاااعاوي الئح
 (.الدعوى

  أينماا  ( صحيفة) كلمةتغيري
 (.)الئحةويدت إىل 

وعلى ذلك يكون نص املـادة  

 إعادة الترقيم
 

امل افقة على قاراي  لال    -
 الن ا  بإجراء ما يلي:

صااح  غاايري عباااية )ت -
 (.الئحة الدعوىإىل )( الاعاوي

 

أينماا  ( صحيفة) تغيري كلمة -
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

جيب أن ت اتمل الطلباات يف   
صح  الاعاوي املتعلقة حباق  
عيين عقايي، أو بصحة ونفااذ  
تصرف م  التصرفات ال اجب 

 بعد التعديل:

 (21مادة )

جيب أن ت اتمل الطلباات يف   
املتعلقة حبق عيين  الئحة الدعوى

عقايي، أو بصحة ونفاذ تصرف 
م  التصرفات ال اجب قياها يف 
السنل العقايي، على طلاب  
إجراء التغيري يف بيانات السنل 

 (.)الئحةويدت إىل 

 

 

 

 

جيب أن ت اتمل الطلباات يف   
املتعلقة حبق عيين  الئحة الدعوى

عقايي، أو بصحة ونفاذ تصرف 
م  التصرفات ال اجب قياها يف 
السنل العقايي، على طلاب  
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

قياها يف السنل العقايي، على 
طلب إجراء التغيري يف بياناات  

 السنل العقايي.

وعلى املاعي، يف أية دع   م  
الاعاوي املاذك ية يف الفقارة   
األوىل م  هذه املادة، التقام إىل 
اإلداية املختصااة بصاا يتني  
يمسيتني م  صحيفة الااع  ،  
وذلك لقيا الاع   والتأشاري  

 العقايي.

وعلى املاعي، يف أية دع   م  
الاعاوي املاذك ية يف الفقارة   
األوىل م  هذه املادة، التقام إىل 
اإلداية املختصااة بصاا يتني  

الااع  ،   الئحـة يمسيتني م  
وذلك لقيا الاع   والتأشاري  
 بالطلبات يف السنل العقايي.

إجراء التغيري يف بيانات السنل 
 العقايي.

وعلى املاعي، يف أية دع   م  
الاعاوي املاذك ية يف الفقارة   
األوىل م  هذه املادة، التقام إىل 
اإلداية املختصااة بصاا يتني  

الااع  ،   الئحـة يمسيتني م  
وذلك لقيا الاع   والتأشاري  
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 بالطلبات يف السنل العقايي.

وُتحفظ إحا  ص ييت صحيفة 
الاع   مبل  مقامة التسنيل، 

األخار  إىل  وتعاد الصا ية  
املاعي مؤشرًا عليها مبا مت مبعرفة 
اإلداية املختصة، وتقضي احملكمة 
املختصة بعام قب ل الاع   إذا 
مل تقام إليها الصا ية املؤشار   

 عليها.
 

 الئحـة وُتحفظ إحا  ص ييت 
الاع   مبل  مقامة التسنيل، 

خار  إىل  وتعاد الصا ية األ 
املاعي مؤشرًا عليها مبا مت مبعرفة 
اإلداية املختصة، وتقضي احملكمة 
املختصة بعام قب ل الاع   إذا 
مل تقام إليها الصا ية املؤشار   

 عليها.

 بالطلبات يف السنل العقايي.

 الئحـة وُتحفظ إحا  ص ييت 
الاع   مبل  مقامة التسنيل، 

الصا ية األخار  إىل   وتعاد 
املاعي مؤشرًا عليها مبا مت مبعرفة 
اإلداية املختصة، وتقضي احملكمة 
املختصة بعام قب ل الاع   إذا 
مل تقام إليها الصا ية املؤشار   
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 عليها. 

 

 ( 22مادة )

 

 

 

 

( بعد 20مادة ) –( 22مادة ) 
 إعادة الترقيم

 

 :قري اجمللل ما يأيت

 

 ( بعاا  منطوقإضافة كلمة )

( بعد 20)مادة  –( 22مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قراي  لل  -
 :ما يليبإجراء  الن ا 

 ( بعاا  منطوقإضافة كلمة )
( ال ايدة يف جيب قياعباية )

 (20)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ال ايدة يف جيب قياعباية )
 صاي املادة.

 

   تصحيا اخلطأ اإلمالساي يف
( لتصابا  الاعاويكلمة )

 .)الدعاوى(
 

  ( إىل 20تغيري يقم املاادة )
تبعًا لقاراي اجمللال    (21)

 بإعادة ترقيم امل اد السابقة.

 صاي املادة.
    امل افقة على قاراي  لال

تصاحيا اخلطاأ   الن ا  ب
( الاعاوياإلمالسي يف كلمة )

 .)الدعاوى(لتصبا 
    امل افقة على قاراي  لال

يقام املاادة   تغيري الن ا  ب
تبعًا لقراي  (21)( إىل 20)

اجمللل بإعادة ترقيم املا اد  
 السابقة.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 
 

جيب قياا األحكاام النهاسياة    
الصادية يف الاعاوي املاذك ية  

القان ن ( م  هذا 20يف املادة )
يف السنل العقايي، بناًء علاى  

 طلب ذوي ال أن.

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

 (20مادة )

األحكاام   منطـوق جيب قيا 
 الـدعاوى النهاسية الصادية يف 
م  هذا  (21)املذك ية يف املادة 

القان ن يف السنل العقايي، بناًء 
 على طلب ذوي ال أن.

  

 

 

 

 

األحكام  منطوقجيب قيا 
 الدعاوىالنهاسية الصادية يف 



872 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

م  هذا  (21)املذك ية يف املادة 
القان ن يف السنل العقايي، بناًء 

 على طلب ذوي ال أن.

 ( 22مادة )

 

 

 

( بعد 22مادة ) –( 22مادة ) 
 إعادة الترقيم

  إعادة صاياغة  قري اجمللل
 ال ايد أدناه.النح  املادة على 

وعلى ذلك يكون نص املـادة  

( بعد 22مادة ) –( 22مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قاراي  لال    -
 .إعادة صياغة املادةالن ا  ب

 (22)مادة 

 

 

 



877 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

يترتب على قياا الااعاو  يف   
السنل العقايي عماًل بأحكاام  

( م  هذا القان ن، أن 20املادة )
حق املاعي إذا تقاري حبكام   
قضاسي هناسي مت قياه يف السنل 

 بعد التعديل:

 (22)مادة 

يترتب على قيد الئحة الدعوى 
املتعلقة حبق عـي  عقـاري أو   
بصحة ونفـاذ تصـرم مـن    
التصرفات الواجب قيـدها يف  
السجل العقاري اعتبار حـق  
املدعي الثابت حبكم قضـائي  
هنائي قد مت قيده يف السجل من 

  

 

 

يترتب على قيد الئحة الدعوى 
املتعلقة حبق عي  عقاري أو 
بصحة ونفاذ تصرم من 
التصرفات الواجب قيدها يف 
السجل العقاري اعتبار حق 
املدعي الثابت حبكم قضائي 



877 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

( م  هذا 22طبقًا حلكم املادة )
القان ن يعترب قا ُقيا منذ تاييخ 
قيا الاع  ، ويرتا أثر القيا إىل 

 ذلك التاييخ.

 

ولكي يرتا أثر احلكم إىل تاييخ 
قيا الاع  ، جيب أن يتم قياه 
يف السنل العقايي خالل مخل 

تاريخ قيد الئحـة الـدعوى   
 الصادر فيها احلكم.

 
وجيب قيد احلكم يف السـجل  

خالل مخس سـنوات  العقاري 
من تاريخ صـريورته هنائيـًا،   
وذلك حىت يرتد أثره إىل تاريخ 

 قيد الئحة الدعوى.

هنائي قد مت قيده يف السجل من 
تاريخ قيد الئحة الدعوى 

 الصادر فيها احلكم.
 

وجيب قيد احلكم يف السجل 
مخس سنوات العقاري خالل 

من تاريخ صريورته هنائيًا، 
وذلك حىت يرتد أثره إىل تاريخ 

 قيد الئحة الدعوى.



828 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

سن ات م  تااييخ صاريويته   
 هناسيًا.

 ( 28مادة )

 

 

 

 

( بعد 22مادة ) –( 28مادة ) 
 إعادة الترقيم

  إضاافة كلماة  قري اجمللل 
وإذا تقاري  بعا عباية )( هنائي)

( حق ال فيع حبكام قضااسي  
ال ايدة يف بااية الفقرة الثانية م  

 .املادة

( بعد 22مادة ) –( 28مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قاراي  لال    -
بعا ( هنائي) إضافة كلمةالن ا  ب
وإذا تقري حق ال افيع  عباية )

( ال ايدة يف بااياة  حبكم قضاسي

 (22)مادة 

 

 

 

 



828 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

جيب قيا إعالن الرغبة يف أخاذ  

 

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

 (22مادة )

جيب قيا إعالن الرغبة يف أخاذ  
العقاااي بال اافعة يف صااحيفة 

 العقاي.

 .الفقرة الثانية م  املادة

 

 

 

 

 

 

 

جيب قيا إعالن الرغبة يف أخذ 



827 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

العقاااي بال اافعة يف صااحيفة 
 العقاي.

وإذا تقري حق ال افيع حبكام   
قضااسي مت قيااه يف صاحيفة    
العقاي، فإنه يك ن حنة علاى  

عيين على كل م  ترتب له حق 
العقاي ابتااًء م  تاييخ قيا إعالن 

 الرغبة.

وإذا تقري حق ال افيع حبكام   
مت قياه يف صحيفة  هنائيقضاسي 

العقاي، فإنه يك ن حنة علاى  
كل م  ترتب له حق عيين على 
العقاي ابتااًء م  تاييخ قيا إعالن 

 الرغبة.

 

العقاي بال فعة يف صحيفة 
 العقاي.

وإذا تقري حق ال فيع حبكم 
مت قياه يف صحيفة  هنائيقضاسي 

العقاي، فإنه يك ن حنة على 
كل م  ترتب له حق عيين على 
العقاي ابتااًء م  تاييخ قيا إعالن 

 الرغبة.



827 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 ( 21مادة )

 

 

 

 

 

( بعد 28مادة ) –( 21مادة ) 
 إعادة الترقيم

  تغيري يقم املاادة  قري اجمللل
( الاا ايدة يف السااطر 20)

الرابع م  املادة لتك ن برقم 
( وفقًا لقراي اجمللال  21)

 ترقيم امل اد السابقة.بإعادة 
وعلى ذلك يكون نص املـادة  

 بعد التعديل:

( بعد 28مادة ) –( 21مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قاراي  لال    -
( 20تغيري يقم املاادة ) الن ا  ب

ال ايدة يف السطر الرابع م  املادة 
( وفقًا لقاراي  21لتك ن برقم )

اجمللل بإعاادة تارقيم املا اد    
 السابقة.

 (28)مادة 

 

 

 

 

 

 



827 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

مع عام اإلخالل بأحكام القان ن 
ب اأن   2661( لسنة 31يقم )

استمال  العقاايات للمنفعاة   

 (28مادة )

مع عام اإلخالل بأحكام القان ن 
ب اأن   2661( لسنة 31يقم )

استمال  العقاايات للمنفعاة   
العامة، ي ق  اختاذ كل إجاراء  
ب أن طلبات القيا يف السانل  
العقايي املتعلقة مبلكية أي عقاي 
ُيفعت ب اأنه دعا   ما     

  

 

 

مع عام اإلخالل بأحكام القان ن 
ب اأن   2661( لسنة 31يقم )

استمال  العقاايات للمنفعاة   
العامة، ي ق  اختاذ كل إجاراء  
ب أن طلبات القيا يف السانل  



827 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

العامة، ي ق  اختاذ كل إجاراء  
يف السانل   ب أن طلبات القيا

العقايي املتعلقة مبلكية أي عقاي 
ُيفعت ب اأنه دعا   ما     
الاعاوي املاذك ية يف املاادة   

( م  هذا القان ن، وذلاك  20)
إىل حني صاوي حكم هناسي يف 
الاع   أو تقامي ما يفيا انتهاء 

 الاع  .

اعاوي املاذك ية يف املاادة   ال
م  هذا القان ن، وذلاك   (21)

إىل حني صاوي حكم هناسي يف 
الاع   أو تقامي ما يفيا انتهاء 

 الاع  .

وعلى احملكمة املختصة أو حمكمة 
إذا  –حبسب األح ال  –التنفيذ 

ما قريت وضع إشاية القياا أو  

العقايي املتعلقة مبلكية أي عقاي 
ُيفعت ب اأنه دعا   ما     
الاعاوي املاذك ية يف املاادة   

م  هذا القان ن، وذلاك   (21)
إىل حني صاوي حكم هناسي يف 
الاع   أو تقامي ما يفيا انتهاء 

 الاع  .

وعلى احملكمة املختصة أو حمكمة 



827 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

وعلى احملكمة املختصة أو حمكمة 
إذا  –حبسب األح ال  –التنفيذ 

القياا أو   ما قريت وضع إشاية
احلنز التحفظي على العقاي أن 
ختطر مكتب الت ثياق واإلداية  
املختصة للتأشري بذلك عنا ت ثيق 

 احملريات.

احلنز التحفظي على العقاي أن 
 ختطر مكتب الت ثياق واإلداية 
املختصة للتأشري بذلك عنا ت ثيق 

 احملريات.

إذا  –حبسب األح ال  –التنفيذ 
ما قريت وضع إشاية القيا أو 
احلنز التحفظي على العقاي أن 
ختطر مكتب الت ثيق واإلداية 
يق املختصة للتأشري بذلك عنا ت ث

 احملريات.

 الفصل الثاين

التغيري والتصحيح يف بيانات 

 الفصل الثاين  

التغيري والتصحيح يف بيانات 

 الفصل الثاين 

التغيري والتصحيح يف بيانات 

 الفصل الثاين 

التغيري والتصحيح يف بيانات 



822 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 السجل العقاري والوثائق

 

 ( 27مادة )

 

ال جي ز إجراء تغيري يف البيانات 
ال ايدة يف السنل العقاايي أو  
يف وثيقة امللكياة إال مبقتضاى   

 السجل العقاري والوثائق

 

( بعد 21مادة ) –( 27مادة )
 إعادة الترقيم

  امل افقة على نص قري اجمللل
املادة كما ويد يف امل روع 

 بقان ن.
 

 السجل العقاري والوثائق

 

( بعد 21مادة ) –( 27مادة )
 إعادة الترقيم

 

 دون تعايل

 العقاري والوثائقالسجل 

 

 ( 21)مادة 

 

ال جي ز إجراء تغيري يف البيانات 
ال ايدة يف السنل العقاايي أو  
يف وثيقة امللكياة إال مبقتضاى   



827 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

حمريات م ثقة صادية مم  ميلك 
التصرف يف احلق ق املثبتة يف هذا 

حكام  السنل، أو مبقتضاى  
 قضاسي هناسي.

وجي ز للنهاز إجراء التغايري يف  
بيانات وثيقة امللكية بناًء علاى  
إقراي م ثق م  صاحب احلاق  
املثبت يف هذه ال ثيقة وأطاراف  
التصرف، على أن ُيعتما هاذا  

حمريات م ثقة صادية مم  ميلك  
التصرف يف احلق ق املثبتة يف هذا 
السنل، أو مبقتضاى حكام   

 قضاسي هناسي.

وجي ز للنهاز إجراء التغايري يف  
مللكية بناًء علاى  بيانات وثيقة ا

إقراي م ثق م  صاحب احلاق  
املثبت يف هذه ال ثيقة وأطاراف  
التصرف، على أن ُيعتما هاذا  



827 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 التغيري م  الرسيل. التغيري م  الرسيل.

 ( 26مادة )

 

 

 

 

( بعد 27مادة ) –( 26مادة ) 
 إعادة الترقيم

  إضافة عبااية قري اجمللل ( ،
ويعتمــد رئــيس اجلهــاز 
التصحيح، وُتْخَطر اإلدارة 
املختصة وذوو الشأن هبذا 

بعا عباية )وثيقاة  ( التعديل
 امللكية(.

( بعد 27مادة ) –( 26مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قاراي  لال    -
، ويعتمد ) إضافة عبايةالن ا  ب

رئــيس اجلهــاز التصــحيح، 
وُتْخَطر اإلدارة املختصة وذوو 

بعا عباية ( الشأن هبذا التعديل

 (27)مادة 

 

 

 

 

 



878 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

للنهاز، م  تلقاء نفسه أو بناًء 

 

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

 (27مادة )

للنهاز، م  تلقاء نفسه أو بناًء 
على طلب ما  ذوي ال اأن،   
تصحيا األخطاء املادية اليت تقع 
يف السنل العقايي أو يف وثيقة 

 )وثيقة امللكية(.

 

 

 

 

 
 

للنهاز، م  تلقاء نفسه أو بناًء 
على طلب ما  ذوي ال اأن،   
تصحيا األخطاء املادية اليت تقع 



878 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

على طلب ما  ذوي ال اأن،   
تصحيا األخطاء املادية اليت تقع 
يف السنل العقايي أو يف وثيقة 
امللكية، وفقًا ملا تحاده الالسحاة  

 التنفيذية هلذا القان ن.
 

، ويعتمد رئيس اجلهـاز  امللكية
ــر اإلدارة  التصــحيح، وُتْخَط
املختصة وذوو الشـأن هبـذا   

، وفقًا ملا تحاده الالسحة التعديل
 هلذا القان ن. التنفيذية

 

 

يف السنل العقايي أو يف وثيقة 
، ويعتمد رئيس اجلهـاز  امللكية

ــر اإلدارة  التصــحيح، وُتْخَط
املختصة وذوو الشـأن هبـذا   

، وفقًا ملا تحاده الالسحة التعديل
 التنفيذية هلذا القان ن.

 



877 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 ( 24مادة )

 

 

 

 

 

( بعد 26مادة ) –( 24مادة ) 
 إعادة الترقيم

  على ) تغيري كلمةقري اجمللل
( مال  العقاايات إخطااي  
ال ايدة يف صاي املادة لتصبا 

يلتزم مـالك العقـارات   )
 (.بإخطار

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

( بعد 26مادة ) –( 24مادة )
 إعادة الترقيم

    امل افقة على قاراي  لال
علاى  ) تغيري كلمةالن ا  ب

( مال  العقاايات إخطااي  
ال ايدة يف صاي املادة لتصبا 

يلتزم مـالك العقـارات   )
 (.بإخطار

 

 (26)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

على مال  العقاايات إخطااي   
اجلهاز بكل تغيري يطارأ علاى   
العقاي ويستلزم ترخيصاًا ما    
البلاية املختصة، وُيرفق باإلخطاي 

 (26)مادة 

 يلتزم مالك العقارات بإخطـار 
اجلهاز بكل تغيري يطارأ علاى   
العقاي ويستلزم ترخيصاًا ما    
البلايااة املختصااة، وُيرفااق  
باإلخطاي شهادة باالتغيري ما    
البلاية، وجيب أن يتم اإلخطاي 
خالل الثالثاة أشاهر التالياة    

 

 

 

 بإخطار يلتزم مالك العقارات
اجلهاز بكل تغيري يطرأ على 
العقاي ويستلزم ترخيصًا م  
البلاية املختصة، وُيرفق باإلخطاي 
شهادة بالتغيري م  البلاية، وجيب 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

شهادة بالتغيري م  البلاية، وجيب 
أن يتم اإلخطاي خالل الثالثاة  
أشهر التالية حلااوث التغايري،   
وتعال بيانات العقاي يف السنل 

اًء على ذلاك، دون  العقايي بن
اقتضاء أية يس م، كماا ُتعاا   

 خريطة جاياة للعقاي.
 

 

حلاوث التغيري، وتعال بياناات  
العقاي يف السنل العقايي بنااًء  

دون اقتضااء أياة    على ذلك،
يس م، كما ُتعا خريطة جاياة 

 للعقاي.

أن يتم اإلخطاي خالل الثالثة 
أشهر التالية حلاوث التغيري، 
وتعال بيانات العقاي يف السنل 
العقايي بناًء على ذلك، دون 

ا ُتعا اقتضاء أية يس م، كم
 خريطة جاياة للعقاي.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 الباب الثالث

إجراءات القيد يف السجل 
 العقاري

 الفصل األول

 إجراءات القيد بوجه عام

 ( 21مادة )

 

 الباب الثالث  

إجراءات القيد يف السجل 
 العقاري

 الفصل األول 

 إجراءات القيد بوجه عام 

( بعد 24مادة ) –( 21مادة )
 إعادة الترقيم

 الباب الثالث 

 إجراءات القيد يف السجل
 العقاري

 الفصل األول 

 إجراءات القيد بوجه عام 

( بعد 24مادة ) –( 21مادة )
 إعادة الترقيم

 الباب الثالث 

إجراءات القيد يف السجل 
 العقاري

 الفصل األول 

 إجراءات القيد بوجه عام 

  (24)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

   قري اجمللل إضاافة عبااية 
يف هناياة  ( بتوكيل رمسـي )

 املادة.
وعلى ذلك يكون نص املـادة  

 بعد التعديل:

 

 الباب الثالث 

إجراءات القيد يف السجل 

امل افقة على قاراي  لال    -
بتوكيـل  ) إضافة عبايةالن ا  ب
 يف هناية املادة.( رمسي
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

يقام طلب القياا يف السانل   

 العقاري

 الفصل األول 

 إجراءات القيد بوجه عام

 (24مادة )

يقام طلب القياا يف السانل   
العقايي إىل اإلداية املختصة على 
النم ذج املعا لذلك، وي قع م  
أطااراف التصاارف، أو ماا  

 

 

 

 

 

 

يقام طلب القياا يف السانل   
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

العقايي إىل اإلداية املختصة على 
النم ذج املعا لذلك، وي قع م  
أطااراف التصاارف، أو ماا  

 عنهم.أحاهم، أو مم  ين   
 

 أحاهم، أو مم  ينا   عناهم  
 .بتوكيل رمسي

 

العقايي إىل اإلداية املختصة على 
النم ذج املعا لذلك، وي قع م  
أطااراف التصاارف، أو ماا  
 أحاهم، أو مم  ينا   عناهم  

 .بتوكيل رمسي
 

 ( 21مادة )

 

( بعد 21مادة ) –( 21مادة ) 
 إعادة الترقيم

( بعد 21مادة ) –( 21مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قراي  لل  -

 (21)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 قري اجمللل ما يأيت:

  ( تغايري كلماة   2البناا :)
 (.رباعيًا( إىل كلمة )ثالثيًا)
 

 

 ( حاذف كلماة   7البنا :)
 (.بيان)
 

 : ما يليبإجراء  الن ا 

  ( تغايري كلماة   2البناا :)
 (.رباعيًا( إىل كلمة )ثالثيًا)
 

 ( امل افقة على ماا  7البنا :)
انتهى إليه  لل الن ا  م  

 نص.
اجلدير بالذكر أن من مالحظة: )

جملس النواب، ويف توضيح مـا  
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أجراه من تعديالت على مـواد  
مشروع القانون وبشأن املـادة  

( بعد إعادة 21مادة ) –( 21)
الترقيم منه، قد أفاد خبصـوص  

( من هذه املادة حبذم كلمة 6)
)بيان(، إال أنه يف منت النص الذي 
اعتمده اعتمادًا هنائيًا مل يتم حذم 

 .كلمة )بيان(

هو  اعتمدته اللجنةوعليه فإن ما 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما انتهى إليه جملس النـواب يف  
نصه النهائي وليس يف ما أوصى 

 (  به وذلك حبذم كلمة )بيان(

 

 

 

امل افقة على قراي  لل النا ا   
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفقرة األخرية م  املادة 
 ( ــري إحااالل عباااية غ

املستويف البيانات كأن مل 
إذا مل ( حمل عبااية ) يكن،

 بإجراء ما يلي:

 :الفقرة األخرية م  املادة 
 ( غري املستويف إحالل عباية

( حمال  البيانات كأن مل يكن،
إذا مل يست ف البيانات عباية )

ال ايدة يف السطر ( كأن مل يك 
 األول م  الفقرة.

 ( إىل وللارسيل تغيري كلمة )
ــرار ) ــرئيس بق ــوز لل وجي

 (.مسبب
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

البيانات كاأن مل  يست ف 
( ال ايدة يف الساطر  يك 

 األول م  الفقرة.
 ( إىل وللرسيلتغيري كلمة )

وجيوز للـرئيس بقـرار   )
 (.مسبب

 

   وبقاراي  حذف عبااية(
ال ايدة يف هناياة   مسبب(
 الفقرة.

 

 

   وبقااراي حاذف عباااية(
 ال ايدة يف هناية الفقرة. مسبب(

 

 

 

 

 

 

 

 



877 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

 (21مادة )

جيب أن يتضم  طلب القيا يف 
السنل العقايي، فضااًل عماا   
يتطلبه القاان ن يف األحا ال   

 اخلاصة، البيانات اآلتية:
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

جيب أن يتضم  طلب القيا يف 
السنل العقايي، فضااًل عماا   

 م ض ع طلب القيا. -0

البيانات الاالة على شخصية  -2
كل طرف ما  أطاراف   
التصرف، وعلى األخاص  

ولقبه وجنسيته،  رباعيًاامسه 
وحمل إقامته، ويقم وبيانات 
ج از سافره أو بطاقاة   

 ه يته.

 

جيب أن يتضم  طلب القيا يف 
السنل العقايي، فضااًل عماا   

القاان ن يف األحا ال    يتطلبه
 اخلاصة، البيانات اآلتية:

 م ض ع طلب القيا. -0

البيانات الاالة على شخصية  -2
كل طرف ما  أطاراف   
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

يتطلبه القاان ن يف األحا ال   
 اخلاصة، البيانات اآلتية:

 م ض ع طلب القيا. -0

البيانات الاالة على شخصية  -2
كل طرف ما  أطاراف   
التصرف، وعلى األخاص  
امسه ثالثيًا ولقبه وجنسيته، 
وحمل إقامته، ويقم وبيانات 

أمساء وصفات م  ين با ن   -3
سلطاهتم ع  غريهم، وما  

 واملستناات املثبتة لذلك.

البيانات الالزمة لتعيني ذاتية  -8
العقاي حمل طلاب القياا،   
وعلى األخص م قعه ون عه 
ومعامله ومساحته وحاوده 

 وأبعاده.

التصرف، وعلى األخاص  
ولقبه وجنسيته،  رباعيًاامسه 

وحمل إقامته، ويقم وبيانات 
ج از سافره أو بطاقاة   

 ه يته.

أمساء وصفات م  ين با ن   -3
 ع  غريهم، وما  سلطاهتم
 واملستناات املثبتة لذلك.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

قاة  ج از سافره أو بطا 
 ه يته.

أمساء وصفات م  ين با ن   -3
عاا  غريهاام، ومااا  
سلطاهتم واملستناات املثبتة 

 لذلك.

البيانات الالزمة لتعيني ذاتية  -8
العقاي حمل طلب القياا،  

بيان ما للعقاي أو عليه ما    -1
 حق ق عينية عقايية إن وجات.

 الثم  أو املقابل إن وجا. -0

بيان املساتناات املؤيااة    -7
لكية أو احلق العيين حمل للم

طلب القيا، وعلى األخص 
يقم وثيقة امللكياة وسانة   

 إصاايها.

البيانات الالزمة لتعيني ذاتية  -8
العقاي حمل طلاب القياا،   
وعلى األخص م قعه ون عه 
ومعامله ومساحته وحاوده 

 وأبعاده.

بيان ما للعقاي أو عليه ما    -1
 حق ق عينية عقايية إن وجات.

 الثم  أو املقابل إن وجا. -0
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

وعلى األخاص م قعاه   
ون عه ومعامله ومسااحته  

 وحاوده وأبعاده.

بيان ما للعقاي أو عليه ما    -1
 حق ق عينية عقايية إن وجات.

   أو املقابل إن وجا.الثم -0

بيان املساتناات املؤيااة    -7
للملكية أو احلق العيين حمل 

وجيب أن يرفق بطلب القياا يف  
السنل العقايي وثيقة امللكية أو 
ما يق م مقامها وكافاة األوياق  
واملستناات املؤيااة للبياناات   
ال ايدة يف الطلب، وفقًا ملا تحاده 

 ن.الالسحة التنفيذية هلذا القان 

 

غري املستويف ويعترب طلب القيا 
وترفق به  البيانات كأن مل يكن،

بيان املساتناات املؤيااة    -7
احلق العيين حمل  للملكية أو

طلب القيا، وعلى األخص 
يقم وثيقة امللكياة وسانة   

 إصاايها.

وجيب أن يرفق بطلب القياا يف  
السنل العقايي وثيقة امللكية أو 
ما يق م مقامها وكافاة األوياق  
واملستناات املؤيااة للبياناات   
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

طلب القيا، وعلى األخص 
يقم وثيقة امللكية وسانة  

 إصاايها.

وجيب أن يرفق بطلب القياا يف  
السنل العقايي وثيقة امللكية أو 
ما يق م مقامها وكافاة األوياق  
واملستناات املؤيااة للبياناات   

طلب، وفقًا ملا تحاده ال ايدة يف ال

املستناات املذك ية خالل مخسة 
ع ر ي مًا م  تااييخ تقامياه،   

ما  وجيوز للرئيس بقرار مسبب
هذه املاة مخسة ع ار ي ماًا   
 أخر  إذا ُأبايت أعذاي مقب لة.

 

ال ايدة يف الطلب، وفقًا ملا تحاده 
 الالسحة التنفيذية هلذا القان ن.

 

غري املستويف ترب طلب القيا ويع
وترفق به  البيانات كأن مل يكن،

املستناات املذك ية خالل مخسة 
ع ر ي مًا م  تااييخ تقامياه،   

ما  وجيوز للرئيس بقرار مسبب
هذه املاة مخسة ع ار ي ماًا   
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 الالسحة التنفيذية هلذا القان ن.

ويعترب طلب القيا كأن مل يك  
إذا مل يست ف البيانات وترفق به 
املستناات املذك ية خالل مخسة 
ع ر ي مًا م  تااييخ تقامياه،   
وللرسيل ما هذه املاة مخساة  
ع ر ي مًا أخار  إذا ُأباايت   

 أعذاي مقب لة وبقراي مسبب.
 

 أخر  إذا ُأبايت أعذاي مقب لة.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 ( 20مادة )

 

 

 

 

 

( بعد 21مادة ) –( 20مادة ) 
 إعادة الترقيم

  تغايري كلماة  قري اجمللل 
ال ايدة يف هناياة  ( صحيفة)

 (.الئحةاملادة إىل كلمة )
  تغيري أيقام امل اد قري اجمللل

يف نص املادة الااخلية ال ايدة 
تبعًا لقراي اجمللال بإعاادة   

 ترقيم امل اد السابقة.

( بعد 21مادة ) –( 20مادة )
 عادة الترقيمإ

    امل افقة على قاراي  لال
 تغاايري كلمااةالناا ا  ب

ال ايدة يف هناياة  ( صحيفة)
 (.الئحةاملادة إىل كلمة )

    امل افقة على قاراي  لال
تغيري أيقاام املا اد   الن ا  ب

الااخلية ال ايدة يف نص املادة 

 (21)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

إذا كان م ض ع طلب القيا يف 

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

 (21مادة )

إذا كان م ض ع طلب القيا يف 
السنل العقايي تصارفًا ما    

املادة التصرفات امل اي إليها يف 
م  هذا القان ن، فينب  (06)

أن ترفق به نسخة م  احملري املراد 

تبعًا لقراي اجمللال بإعاادة   
 ترقيم امل اد السابقة.

 

 

 

 

 

 

إذا كان م ض ع طلب القيا يف 
السنل العقايي تصرفًا م  
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

السنل العقايي تصارفًا ما    
التصرفات امل اي إليها يف املادتني 

( م  هذا القان ن، 04( و)07)
فينب أن ترفق به نسخة ما   
احملري املراد قياه، أما إذا كاان  
م ض ع طلب القياا إحاا    
الاعاو  املاذك ية يف املاادة   

( م  هذا القان ن أو حكمًا 20)
قضاسيًا هناسياًا ما  األحكاام    

( مناه،  22املادة ) املذك ية يف

قياه، أما إذا كان م ض ع طلب 
القيا إحا  الاعاو  املذك ية 

م  هذا القان ن  (21)يف املادة 
أو حكمًا قضاسيًا هناسياًا ما    
األحكام املاذك ية يف املاادة   

منه، فينب أن ترفق باه   (20)
الاع    الئحةص ية يمسية م  

أو م  احلكم النهاسي، حبساب  

املادة التصرفات امل اي إليها يف 
م  هذا القان ن، فينب  (06)

أن ترفق به نسخة م  احملري املراد 
قياه، أما إذا كان م ض ع طلب 
القيا إحا  الاعاو  املذك ية 

م  هذا القان ن  (21)يف املادة 
أو حكمًا قضاسيًا هناسيًا م  
األحكام املذك ية يف املادة 

منه، فينب أن ترفق به  (20)
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

فينب أن ترفق به ص ية يمسية 
م  صحيفة الااع   أو ما    
 احلكم النهاسي، حبسب األح ال.

الاع    الئحةص ية يمسية م   األح ال.
أو م  احلكم النهاسي، حبسب 

 األح ال.

 ( 22مادة )

 

 

 

( بعد 20مادة ) –( 22مادة ) 
 إعادة الترقيم

  تغيري يقم املاادة  قري اجمللل
ال ايدة يف السطر األخري  (36)

تبعًا لقراي اجمللل  (21)لتك ن 
 ب أن إعادة ترقيم امل اد السابقة.

( بعد 20مادة ) –( 22مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قاراي  لال    -
 (36)تغيري يقم املاادة  الن ا  ب

ال ايدة يف السطر األخري لتك ن 

 (20)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

تاون طلبات القيا يف السانل  
العقايي حسب تاييخ وسااعة  

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

 (20مادة )

تاون طلبات القيا يف السانل  
العقايي حسب تاييخ وسااعة  
تقاميها بأيقام متتابعة يف دفتار  
ُيعا لذلك وُيسمى "دفتر طلبات 
القيا"، ويسلم مقاام الطلاب   

تبعًا لقراي اجمللل ب اأن   (21)
 إعادة ترقيم امل اد السابقة.

 

 

 

 

 

 

تاون طلبات القيا يف السنل 
العقايي حسب تاييخ وساعة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

تقاميها بأيقام متتابعة يف دفتار  
ُيعا لذلك وُيسمى "دفتر طلبات 

ويسلم مقاام الطلاب   القيا"، 
إيصااًل يتضم  يقام وتااييخ   
الطلاااب وبياااان األوياق 
واملستناات املرفقة به ووثيقاة  

 امللكية إن وجات.

وال ُترد مرفقات طلبات القيا يف 
السنل العقايي إال يف حالة عام 

إيصااًل يتضم  يقام وتااييخ   
الطلاااب وبياااان األوياق 
واملستناات املرفقة به ووثيقاة  

 امللكية إن وجات.

د مرفقات طلبات القيا يف وال ُتر
السنل العقايي إال يف حالة عام 
كفايتها إلثبات امللكية أو احلاق  
العيين، أو عام استيفاسها للبيانات 
وامل اعيا املاذك ية يف املاادة   

تقاميها بأيقام متتابعة يف دفتر 
"دفتر طلبات  ُيعا لذلك وُيسمى

القيا"، ويسلم مقام الطلب 
إيصااًل يتضم  يقم وتاييخ 
الطلب وبيان األوياق 
واملستناات املرفقة به ووثيقة 

 امللكية إن وجات.

وال ُترد مرفقات طلبات القيا يف 
السنل العقايي إال يف حالة عام 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

كفايتها إلثبات امللكية أو احلاق  
العيين، أو عام استيفاسها للبيانات 

املاادة  وامل اعيا املاذك ية يف  
( م  هاذا القاان ن، أو   36)

عاول مقام الطلب ع  الساري  
 يف اإلجراءات.

م  هاذا القاان ن، أو    (21)
عاول مقام الطلب ع  الساري  

 يف اإلجراءات.

كفايتها إلثبات امللكية أو احلق 
العيين، أو عام استيفاسها للبيانات 

امل اعيا املذك ية يف املادة و
م  هذا القان ن، أو  (21)

عاول مقام الطلب ع  السري 
 يف اإلجراءات.

 ( 22مادة )

يعترب طلب القياا يف السانل   

( بعد 22مادة ) –( 22مادة ) 
 إعادة الترقيم

( بعد 22مادة ) –( 22مادة )
 إعادة الترقيم

 (22)مادة 

يعترب طلب القيا يف السنل 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

العقايي كأن مل يك  إذا ُقاام  
التما  بالتنازل عنه م قعًا ما   
مقام الطلب، وال ُيقبل التناازل  
ع  الطلب إذا ُقام بعا متام قيا 

 السنل العقايي. احملري يف

  امل افقة على نص قري اجمللل
املادة كما ويد يف امل روع 

 بقان ن.
 
 

 

 دون تعايل

العقايي كأن مل يك  إذا ُقام 
م قعًا م  التما  بالتنازل عنه 

مقام الطلب، وال ُيقبل التنازل 
ع  الطلب إذا ُقام بعا متام قيا 

 احملري يف السنل العقايي.

 ( 28مادة )

 

( بعد 22مادة ) –( 28مادة ) 
 إعادة الترقيم

 قري اجمللل ما يأيت:

( بعد 22مادة ) –( 28مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قراي  لل النا ا   

 (22)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 ( ال ايدة صحيفةتغيري كلمة )
يف سياق الفقرة الثانية ما   

 (.الئحةاملادة إىل )
   تغاايري يقمااي املااادتني

املذك يتني يف سياق الفقرة 
(، 20)( و21)الثانيااة إىل 

وذلك بناًء على قراي اجمللل 
 بإعادة ترقيم امل اد السابقة.

 بإجراء ما يلي: 

( ال ايدة صحيفةتغيري كلمة ) -
يف سياق الفقرة الثانية م  املادة 

 (.الئحةإىل )

تغيري يقمي املادتني املذك يتني  -
( 21)لفقرة الثانية إىل يف سياق ا

(، وذلك بناًء على قاراي  20)و
اجمللل بإعاادة تارقيم املا اد    
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

 (22مادة )

تتحقق اإلداية املختصاة ما    
بيانات امللكية أو أي حق ما   
احلق ق العينية األخر  م  واقع 
املستناات املقامة إليهاا ومماا   
يك ن مقياًا أو حمف ظًا لايها م  

 السابقة.

 

 

 

 

 

 

 

تتحقق اإلداية املختصاة ما    
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

تتحقق اإلداية املختصاة ما    
بيانات امللكية أو أي حق ما   
احلق ق العينية األخر  م  واقع 
املستناات املقامة إليهاا ومماا   

لايها م  يك ن مقياًا أو حمف ظًا 
 مستناات.

وعلى اإلداية املذك ية التحقاق  
م  أن بيانات احملري امل ثق املراد 
قياه، وبيانات صحيفة الاع   

 مستناات.

وعلى اإلداية املذك ية التحقاق  
م  أن بيانات احملري امل ثق املراد 

الاع   أو  الئحةقياه، وبيانات 
احلكم القضاسي امل اي إليهما يف 

م  هذا  (20)و (21)املادتني 
القان ن، تتفق وما قامت به مع 
اإلداية املختصة م  مراجعة على 

بيانات امللكية أو أي حق ما   
احلق ق العينية األخر  م  واقع 
املستناات املقامة إليهاا ومماا   
يك ن مقياًا أو حمف ظًا لايها م  

 مستناات.

وعلى اإلداية املذك ية التحقاق  
م  أن بيانات احملري امل ثق املراد 

الاع   أو  الئحةقياه، وبيانات 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

أو احلكم القضاسي امل اي إليهما 
( م  هذا 22( و)20يف املادتني )

القان ن، تتفق وما قامت به مع 
اإلداية املختصة م  مراجعة على 

( 8)النح  امل اي إليه يف املاادة  
م  هذا القان ن، على أن تحفظ 

 نتاس  املراجعة مبل  الطلب.
 

( 8النح  امل اي إليه يف املاادة ) 
هذا القان ن، على أن تحفظ م  

 نتاس  املراجعة مبل  الطلب.

 

احلكم القضاسي امل اي إليهما يف 
م  هذا  (20)و (21)املادتني 

القان ن، تتفق وما قامت به مع 
اإلداية املختصة م  مراجعة على 
( 8النح  امل اي إليه يف املاادة ) 

ا القان ن، على أن تحفظ م  هذ
 نتاس  املراجعة مبل  الطلب.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 (21مادة )

 

 

 

 

 

( بعد 28مادة ) –( 21مادة ) 
 إعادة الترقيم

 ما يأيت:قري اجمللل 

 

   الفقرة األوىل: تغيري كلماة
 (.إشارة( إىل )شاية)
  :الفقرة الثالثة 
  ( 01إحاالل عباااية %

( بعد 28مادة ) –( 21مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قاراي  لال    -
 الن ا  بإجراء ما يلي:

   الفقرة األوىل: تغيري كلماة
 (.إشارة( إىل )شاية)
  :الفقرة الثالثة 
  ( 01إحاالل عباااية %

( حمل )مخسة عشر باملائة(

 (28)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

( حمل )مخسة عشر باملائة(
% )ع اارة 06عباااية )
 (.باملاسة(

 ( بقــرار إضااافة عباااية
، ( بعاا كلماة )  مسبب
 (.وللرسيل

 ( إىل إضافينيتغيري كلمة )
 (.آخرين)

  ( وبقاراي  حذف عبااية
 هناياة  ( ال ايدة يفمسبب

% )ع اارة 06عباااية )
 (.باملاسة(

 ( بقــرار إضااافة عباااية
، ( بعاا كلماة )  مسبب
 (.وللرسيل

 ( إىل إضافينيتغيري كلمة )
 (.آخرين)

  ( وبقاراي  حذف عبااية
( ال ايدة يف هناياة  مسبب
 الفقرة.

 

 

 

 

 

 

 



787 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 الفقرة.
  الفقاارة األخاارية: إعااادة

 صياغتها على النح  اآليت:
"وال تقبل الطلبات املقدمة إىل 
السجل العقاري بعد مضى سنة 
من تاريخ توثيق احملـرر إال إذا  
 .صدر حكم هنائي بقيد احملرر"

 

  الفقاارة األخاارية: إعااادة
 صياغتها على النح  اآليت:

املقدمة إىل "وال تقبل الطلبات 
السجل العقاري بعد مضى سنة 
من تاريخ توثيق احملـرر إال إذا  
 .صدر حكم هنائي بقيد احملرر"
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

 (28مادة )

على امل ثق قبل ت ثياق احملاري   
التحقق م  صحة بيانات امللكية 
م  واقع وثيقة امللكية أو ال هادة 
اليت تق م مقامها، والتحقق ماع  
اإلداية املختصة م  عام وج د 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

على امل ثق قبل ت ثياق احملاري   
التحقق م  صحة بيانات امللكية 
م  واقع وثيقة امللكية أو ال هادة 

قيا أو حنز تحفظي أو ما  إشارة
مينع م  قيا احملري يف السانل  

 العقايي.

وف ي ت ثيق احملاري، جياب أن   
ص يًة منه  يرسل مكتب الت ثيق

 إىل اجلهاز حلفظها لايه.

وخيفض يسم قياا احملاري يف   
% 01السنل العقايي بنسبة 

 

على امل ثق قبل ت ثياق احملاري   
التحقق م  صحة بيانات امللكية 
م  واقع وثيقة امللكية أو ال هادة 
اليت تق م مقامها، والتحقق ماع  
اإلداية املختصة م  عام وج د 

قيا أو حنز تحفظي أو ما  إشارة
مينع م  قيا احملري يف السانل  



787 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

اليت تق م مقامها، والتحقق ماع  
اإلداية املختصة م  عام وج د 

تحفظي أو ما شاية قيا أو حنز 
مينع م  قيا احملري يف السانل  

 العقايي.

وف ي ت ثيق احملاري، جياب أن   
يرسل مكتب الت ثيق ص يًة منه 

 إىل اجلهاز حلفظها لايه.

إذا قاام   )مخسة عشر باملائـة( 
احملري امل ثق لقياه يف السانل  
خالل شهري  م  تاييخ ت ثيقه، 

ما هذه  بقرار مسببوللرسيل 
إذا ُأبايت  آخريناملاة شهري  
 أعذاي مقب لة.

قدمـة إىل  وال تقبل الطلبات امل
السجل العقاري بعد مضى سنة 

 العقايي.

وف ي ت ثيق احملاري، جياب أن   
ص يًة منه  يرسل مكتب الت ثيق

 إىل اجلهاز حلفظها لايه.

وخيفض يسم قياا احملاري يف   
% 01السنل العقايي بنسبة 
إذا قاام   )مخسة عشر باملائـة( 

احملري امل ثق لقياه يف السانل  
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

وخيفض يسم قياا احملاري يف   
% 06السنل العقايي بنسابة  

)ع رة باملاسة( إذا قاام احملاري   
امل ثق لقياه يف السنل خاالل  
شهري  ما  تااييخ ت ثيقاه،    

للرسيل ما هذه املاة شاهري   و
إضااافيني إذا ُأبااايت أعااذاي 

 مقب لة، وبقراي مسبب.

وال تقبل طلبات القيا يف السنل 

من تاريخ توثيق احملـرر إال إذا  
 صدر حكم هنائي بقيد احملرر.

خالل شهري  م  تاييخ ت ثيقه، 
ما هذه  بقرار مسببوللرسيل 

إذا ُأبايت  آخريناملاة شهري  
 أعذاي مقب لة.

املقدمـة إىل  وال تقبل الطلبات 
السجل العقاري بعد مضى سنة 
من تاريخ توثيق احملـرر إال إذا  
 صدر حكم هنائي بقيد احملرر.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

العقايي إذا ُقامت بعا مضاي  
سنة م  تاييخ ت ثيق احملري، إال 
إذا صاي حكم ما  احملكماة   

 املختصة بقيا احملري.
 ( 27مادة )

 

 

 

( بعد 21مادة ) –( 27مادة ) 
 إعادة الترقيم

  تغايري كلماة  قري اجمللل 
 (.تبينهإىل كلمة )( ت ضحه)

وعلى ذلك يكون نص املـادة  

( بعد 21مادة ) –( 27مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قاراي  لال    -
( ت ضاحه ) تغيري كلمةالن ا  ب

 (.تبينهكلمة ) إىل

 (21)مادة 

 

 

 



778 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

يتم القيا يف السنل العقاايي  
باملطابقة لألوياق واملساتناات  
املقامة، وتاون كافة بياناات  
احملريات املقامة للقيا بالسانل  

التنفيذية وفقًا ملا ت ضحه الالسحة 
 هلذا القان ن.

 بعد التعديل:

 (21مادة )

يتم القيا يف السنل العقاايي  
باملطابقة لألوياق واملساتناات  
املقامة، وتاون كافة بياناات  
احملريات املقامة للقيا بالسانل  

الالسحة التنفيذياة   تبينهوفقًا ملا 
 هلذا القان ن.

  

 

 

يتم القيا يف السنل العقايي 
باملطابقة لألوياق واملستناات 
املقامة، وتاون كافة بيانات 
احملريات املقامة للقيا بالسنل 

الالسحة التنفيذية  تبينهوفقًا ملا 



777 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 هلذا القان ن.

 الفصل الثاين

 دعوى تثبيت امللكية

 ( 26مادة )

 

 

 الفصل الثاين 

 دعوى تثبيت امللكية

( بعد 27مادة ) –( 26مادة )
 إعادة الترقيم 

 قري اجمللل ما يأيت:

 

 الفصل الثاين

 دعوى تثبيت امللكية

( بعد 27مادة ) –( 26مادة )
 إعادة الترقيم 

امل افقة على قاراي  لال    -
 الن ا  بإجراء مايلي:

 الفصل الثاين

 دعوى تثبيت امللكية

 ( 27) مادة
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 ( واسم املّدعى إضافة عباية
واملاعي ( بعا عباية )عليه،

( ال ايدة يف ساياق  وطلباته،
 الفقرة األوىل م  املادة.

 ( ال ايدة بصحيفةتغيري كلمة )
يف سياق الفقرة الثالثة إىل كلمة 

( 20(، ويقم املاادة ) بالئحة)
( 21ال ايدة يف ذات الفقرة إىل )

وذلك بناًء على قاراي اجمللال   
املتعلق بإعاادة تارقيم املا اد    

واسم املّدعى إضافة عباية )  -
واملااعي  ( بعا عبااية ) عليه،

( الا ايدة يف ساياق   وطلباته،
 الفقرة األوىل م  املادة.

( ال ايدة بصحيفةتغيري كلمة ) -
يف سياق الفقرة الثالثة إىل كلمة 

( 20(، ويقم املاادة ) بالئحة)
( 21ال ايدة يف ذات الفقرة إىل )
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 السابقة.
وعلى ذلك يكون نص املـادة  

 بعد التعديل:

 الفصل الثاين

 دعوى تثبيت امللكية

 (27مادة )

على احملكمة املختصة، عنا النظر 
يف دع   تثبيت ملكية العقااي،  

وذلك بناًء على قاراي اجمللال   
م املا اد  املتعلق بإعاادة تارقي  

 السابقة.

 

 

 

 

 

 

 

 



777 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

على احملكمة املختصة، عنا النظر 
يف دع   تثبيت ملكية العقااي،  
أن تن ر أعالناًا يف اجلريااة   
الرمسية، ويف إحاا  اجلراساا   

أن تن ر أعالناًا يف اجلريااة   
الرمسية، ويف إحاا  اجلراساا   
الي مية واسعة االنت اي على نفقة 
املاعي، يتضم  يقم الااع    
وم ض عها، واسام املااعي   

 واسم املّدعى عليـه، وطلباته، 
وم قع العقاي ومساحته، وتاييخ 

 اجللسة احملادة لنظر الاع  .

 

 

على احملكمة املختصة، عنا النظر 
يف دع   تثبيت ملكية العقااي،  
أن تن ر أعالناًا يف اجلريااة   
الرمسية، ويف إحاا  اجلراساا   
الي مية واسعة االنت اي على نفقة 
املاعي، يتضم  يقم الااع    



777 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

الي مية واسعة االنت اي على نفقة 
املاعي، يتضم  يقم الااع    
وم ض عها، واسام املااعي   
وطلباتااه، وم قااع العقاااي  
ومساحته، وتاييخ اجللسة احملادة 

 لنظر الاع  .

ولكل ذي شأن حق االعتاراض  
على مضم ن اإلعالن املاذك ي  
خالل ثالثني ي مًا ما  تااييخ   

ولكل ذي شأن حق االعتاراض  
اإلعالن املاذك ي  على مضم ن 

خالل ثالثني ي مًا ما  تااييخ   
ن ره يف اجلرياة الرمسية، وعلى 
احملكمة أال تفصل يف الااع    

 قبل انقضاء هذا األجل.

ويك ن االعتراض بالتااخل يف  
دع   تقام  بالئحةالاع  ، أو 

وم ض عها، واسام املااعي   
 واسم املّدعى عليـه، وطلباته، 

وم قع العقاي ومساحته، وتاييخ 
 اجللسة احملادة لنظر الاع  .

ولكل ذي شأن حق االعتاراض  
على مضم ن اإلعالن املاذك ي  
خالل ثالثني ي مًا ما  تااييخ   
ن ره يف اجلرياة الرمسية، وعلى 



772 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

ن ره يف اجلرياة الرمسية، وعلى 
احملكمة أال تفصل يف الااع    

 قبل انقضاء هذا األجل.

 

ويك ن االعتراض بالتااخل يف  
الاع  ، أو بصحيفة دعا    
تقام إىل قلم كتا  احملكماة،  
 ويسري على االعتراض حكام 

إىل قلم كتا  احملكمة، ويسري 
على االعتراض حكام املاادة   

 ( م  هذا القان ن.21)

وي حكم هناسي بثب ت وبعا صا
امللكية، يقيا العقااي م ضا ع   
احلكم يف السانل العقاايي   
وتصاي باسم م  صاي لصاحله 
 احلكم وثيقة ملكية خاصة به.

احملكمة أال تفصل يف الااع    
 األجل.قبل انقضاء هذا 

 

ويك ن االعتراض بالتااخل يف  
دع   تقام  بالئحةالاع  ، أو 

إىل قلم كتا  احملكمة، ويسري 
على االعتراض حكام املاادة   

 ( م  هذا القان ن.21)



777 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 ( م  هذا القان ن.20املادة )

وبعا صاوي حكم هناسي بثب ت 
امللكية، يقيا العقااي م ضا ع   
احلكم يف السانل العقاايي   
وتصاي باسم م  صاي لصاحله 
 احلكم وثيقة ملكية خاصة به.

وبعا صاوي حكم هناسي بثب ت 
امللكية، يقيا العقااي م ضا ع   
احلكم يف السانل العقاايي   
وتصاي باسم م  صاي لصاحله 

 صة به.احلكم وثيقة ملكية خا

 (24مادة )

إذا ُقيا يف السنل العقايي حكم 
بتثبيت ملكية أحا ال يثة حلصته 

( بعد 26مادة ) –( 24مادة ) 
 إعادة الترقيم

    قري اجمللل امل افقة على نص

( بعد 26مادة ) –( 24مادة )
 إعادة الترقيم

 

 (26)مادة 

إذا ُقيا يف السنل العقايي حكم 
بتثبيت ملكية أحا ال يثة حلصته 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

ال اسعة يف عقاي م يوث ثبتات  
ملكيته للم يث، جاز ألي م  
ال يثة التقام إىل اإلداية املختصة 
بطلب لقيا حصته اساتنادًا إىل  
هذا احلكم، على أن يق م بسااد 

 الرس م املقرية.

 

 

املادة كماا ويد يف امل اروع   
 بقان ن.

 

ال اسعة يف عقاي م يوث ثبتات   دون تعايل
جاز ألي م  ملكيته للم يث، 

ال يثة التقام إىل اإلداية املختصة 
بطلب لقيا حصته اساتنادًا إىل  
هذا احلكم، على أن يق م بسااد 

 الرس م املقرية.

 



778 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 الباب الرابع

 وثيقة امللكية والشهادات

 (21مادة )

لكل م  ُقيا له حق يف السنل 
العقايي احلص ل على سنا يثبت 

 حقه.
 

 الباب الرابع  

 والشهادات وثيقة امللكية

( بعد 24مادة ) –( 21مادة )
 إعادة الترقيم

  قري اجمللل امل افقة على نص
املادة كما ويد يف امل روع 

 بقان ن.

 الباب الرابع 

 وثيقة امللكية والشهادات

( بعد 24مادة ) –( 21مادة )
 إعادة الترقيم

 

 دون تعايل

 الباب الرابع 

 وثيقة امللكية والشهادات

 (24مادة )

ُقيا له حق يف السانل  لكل م  
العقايي احلص ل على سنا يثبت 

 حقه.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 (81مادة )

 

 

 

 

 

( بعد 21مادة ) –( 81مادة ) 
 إعادة الترقيم

  إضافة عبااية ) قري اجمللل، 
وفقًا ملـا تبّينـه الالئحـة    

( يف التنفيذية هلذا القـانون 
 هناية املادة.

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

( بعد 21مادة ) –( 81مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قاراي  لال    -
وفقًا ملا إضافة عباية )، الن ا  ب

تبّينه الالئحة التنفيذيـة هلـذا   
 ( يف هناية املادة.القانون

 

 (21)مادة 

 

 

 

 

 

 



777 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

ُيسلم اجلهاز لكل مالك وثيقاة  
 ملكية تبني ما ميلكه يف العقاي.

وجي ز، يف حالة عام استكمال 
إجراءات إصااي وثيقة امللكياة،  
تسليم املالك شاهادة مؤقتاة   
بامللكية تق م مقام وثيقة امللكية 

 (21)مادة 

ُيسلم اجلهاز لكل مالك وثيقاة  
 ملكية تبني ما ميلكه يف العقاي.

وجي ز، يف حالة عام استكمال 
إجراءات إصااي وثيقة امللكياة،  
تسليم املالك شاهادة مؤقتاة   
بامللكية تق م مقام وثيقة امللكية 

 يف إثبات امللكية.

 

 ُيسلم اجلهاز لكل مالك وثيقة
 ملكية تبني ما ميلكه يف العقاي.

وجي ز، يف حالة عام استكمال 
إجراءات إصااي وثيقة امللكية، 
تسليم املالك شهادة مؤقتة 
بامللكية تق م مقام وثيقة امللكية 

 يف إثبات امللكية.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 امللكية.يف إثبات 

 

وتسلم لغري املاال  ما  ذوي   
ال أن شهادة تبني ما هلم ما   

 حق ق يف العقاي.
 

 

 

وتسلم لغري املاال  ما  ذوي   
ال أن شهادة تبني ما هلم ما   

وفقًا ملا تبّينـه  العقاي، حق ق يف 
 الالئحة التنفيذية هلذا القانون.

 

وتسلم لغري املال  م  ذوي 
ال أن شهادة تبني ما هلم م  

وفقًا ملا تبّينه حق ق يف العقاي، 
 الالئحة التنفيذية هلذا القانون.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 (80مادة )

 

 

 

 

 

بعد ( 81مادة ) –( 80مادة ) 
 إعادة الترقيم

  تغيري يقم املاادة  قري اجمللل
ال ايدة يف سياق املادة  (86)

وفقاًا   (21)لتك ن بارقم  
لقراي اجمللل بإعادة تارقيم  

 امل اد السابقة.
وعلى ذلك يكون نص املـادة  

 بعد التعديل:

( بعد 81مادة ) –( 80مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قاراي  لال    -
 (86)تغيري يقم املاادة  الن ا  ب

ال ايدة يف سياق املادة لتكا ن  
وفقًا لقراي اجمللال   (21)برقم 

 بإعادة ترقيم امل اد السابقة.

 

 (81)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

ال جي ز تسليم نسخة أخر  م  
وثيقة امللكية امل ااي إليهاا يف   

( م  86الفقرة األوىل م  املادة )
هذا القان ن إال يف حالة تل  أو 

 (81مادة )

ال جي ز تسليم نسخة أخر  م  
وثيقة امللكية امل ااي إليهاا يف   

 (21)الفقرة األوىل م  املاادة  
م  هذا القان ن إال يف حالة تل  
أو ضياع ال ثيقة األوىل، ويك ن 
ذلك حبكم تصاايه احملكماة   

 املختصة.

 

 

 

ال جي ز تسليم نسخة أخر  م  
وثيقة امللكية امل اي إليها يف 

 (21)الفقرة األوىل م  املادة 
م  هذا القان ن إال يف حالة تل  
أو ضياع ال ثيقة األوىل، ويك ن 



777 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

ضياع ال ثيقة األوىل، ويكا ن  
ذلك حبكم تصاايه احملكماة   

 املختصة.

 

 

ذلك حبكم تصايه احملكمة 
 املختصة.

 (82مادة )

 

 

 

( بعد 80مادة ) –( 82مادة ) 
 إعادة الترقيم

  تغيري يقم املادتني قري اجمللل
ال ايدتني يف  (80( و)86)

سياق املادة لتك نا برقماي  
وفقًا لقاراي   (81( و)21)

( بعد 80مادة ) –( 82مادة )
 إعادة الترقيم

ى قاراي  لال   امل افقة عل -
( 86)تغيري يقم املادتني الن ا  ب

ال ايدتني يف سياق املادة  (80و)
 (81( و)21)لتك نا برقماي  

 (80)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

( 86استثناًء م  أحكام املادتني )

اجمللل بإعادة ترقيم املا اد  
 السابقة.

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

 (80مادة )

 (21)استثناًء م  أحكام املادتني 
م  هذا القان ن، لكال   (81و)

م  حصل على حكم قضااسي  
هناسي بصحة ونفاذ تصرف ما   

وفقًا لقراي اجمللل بإعادة تارقيم  
 امل اد السابقة.

 

 

 

 

 

 

 (21)استثناًء م  أحكام املادتني 
م  هذا القان ن، لكل  (81و)
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

( م  هذا القان ن، لكال  80و)
م  حصل على حكم قضااسي  
هناسي بصحة ونفاذ تصرف ما   
التصرفات املتعلقة مبلكية العقاي 
أو يسا عليه مزاد حبكم قضاسي 
هناسي، وامتنع الصاادي ضااه   
احلكم ع  تسليمه وثيقة ملكية 
العقاي، أن يتقاام إىل احملكماة   
املختصة للحص ل على حكام  

قة امللكية بتسليمه نسخة م  وثي

التصرفات املتعلقة مبلكية العقااي  
أو يسا عليه مزاد حبكم قضاسي 
هناسي، وامتنع الصاادي ضااه   
احلكم ع  تسليمه وثيقة ملكية 
العقاي، أن يتقاام إىل احملكماة   
املختصة للحص ل على حكام  

لكية بتسليمه نسخة م  وثيقة امل
إلمكان قيا احلكام الصاادي   
لصاحله يف السنل العقايي، وال 
ُيعتا ب ثيقة امللكياة األصالية   

م  حصل على حكم قضاسي 
هناسي بصحة ونفاذ تصرف م  
التصرفات املتعلقة مبلكية العقاي 
أو يسا عليه مزاد حبكم قضاسي 
هناسي، وامتنع الصادي ضاه 
احلكم ع  تسليمه وثيقة ملكية 
العقاي، أن يتقام إىل احملكمة 
املختصة للحص ل على حكم 
بتسليمه نسخة م  وثيقة امللكية 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

إلمكان قيا احلكام الصاادي   
لصاحله يف السنل العقايي، وال 
ُيعتا ب ثيقة امللكياة األصالية   
اعتبايًا م  تاييخ صاوي احلكم 
القضاسي بصحة ونفاذ التصرف 
أو برس  املزاد، وُيخطر امل ثاق  
ب ق  كل تصرف على هاذه  

 ال ثيقة.

اعتبايًا م  تاييخ صاوي احلكم 
القضاسي بصحة ونفاذ التصرف 
أو برس  املزاد، وُيخطر امل ثاق  
ب ق  كل تصرف على هاذه  

 ال ثيقة.

م الصادي إلمكان قيا احلك
لصاحله يف السنل العقايي، وال 
ُيعتا ب ثيقة امللكية األصلية 
اعتبايًا م  تاييخ صاوي احلكم 
القضاسي بصحة ونفاذ التصرف 
أو برس  املزاد، وُيخطر امل ثق 
ب ق  كل تصرف على هذه 

 ال ثيقة.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 (82مادة )

 

 

 

 

 

( بعد 82مادة ) –( 82مادة ) 
 إعادة الترقيم

 قري اجمللل ما يأيت:

  ال ايدة  (86)تغيري يقم املادة
يف سياق املادة لتك ن برقم 

وفقًا لقراي اجمللال   (21)
 بإعادة ترقيم امل اد السابقة.

 

عد ( ب82مادة ) –( 82مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قاراي  لال    -
 الن ا  بإجراء ما يلي:

ال ايدة  (86)تغيري يقم املادة  -
يف سياق املادة لتكا ن بارقم   

وفقًا لقراي اجمللل بإعادة  (21)
 ترقيم امل اد السابقة.

 (82)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

  ،( وفقًا ملا تبّينه إضافة عباية
الالئحــة التنفيذيــة هلــذا 

 ( يف هناية املادة.القانون
 

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

 (82مادة )

 

وفقًا ملا تبّينه إضافة عباية )،  -
( الالئحة التنفيذية هلذا القانون

 املادة.يف هناية 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

ال ُتسلم لغري املال  ما  ذوي  
ال أن نسخة أخر  م  ال هادة 

 

ال ُتسلم لغري املال  ما  ذوي  
ال أن نسخة أخر  م  ال هادة 
املذك ية يف الفقرة الثالثة ما   

م  هذا القان ن، إال  (21)املادة 
يف حالة تل  أو ضياع ال هادة 
األوىل، ويك ن ذلاك بقاراي   

وفقًا ملا تبّينـه   ،يصايه الرسيل
 الالئحة التنفيذية هلذا القانون.

 

 

 

ال ُتسلم لغري املال  ما  ذوي  
ال أن نسخة أخر  م  ال هادة 
املذك ية يف الفقرة الثالثة ما   

م  هذا القان ن، إال  (21)املادة 
يف حالة تل  أو ضياع ال هادة 
األوىل، ويك ن ذلاك بقاراي   
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

املذك ية يف الفقرة الثالثة ما   
( م  هذا القان ن، إال 86املادة )

يف حالة تل  أو ضياع ال هادة 
األوىل، ويك ن ذلاك بقاراي   

 يصايه الرسيل.
 

وفقًا ملا تبّينـه   ،يصايه الرسيل 
 هلذا القانون.الالئحة التنفيذية 

 

 (88مادة )

لكل ذي مصلحة طلب احلص ل 
على شهادة مبطابقة وثيقة امللكية 

( بعد 82مادة ) –( 88مادة ) 
 إعادة الترقيم

  امل افقة على نص قري اجمللل

( بعد 82مادة ) –( 88مادة )
 إعادة الترقيم

 

 (82)مادة 

لكل ذي مصلحة طلب احلص ل 
على شهادة مبطابقة وثيقة امللكية 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 ملا ه  مقيا بالسنل العقايي.

وللرسيل أن يصاي قرايا بتحايا 
ال هادات األخر  اليت جيا ز  

 تسليمها لذوي ال أن.
 
 

املادة كما ويد يف امل روع 
 بقان ن.

 

 ملا ه  مقيا بالسنل العقايي. دون تعايل

وللرسيل أن يصاي قرايا بتحايا 
ال هادات األخر  اليت جي ز 

 تسليمها لذوي ال أن.

 (81مادة )

ملالك العقاي أن يطلاب ما    
اإلداية املختصة إجراء املطابقاة  

( بعد 88مادة ) –( 81مادة ) 
 إعادة الترقيم

  امل افقة على نص قري اجمللل

( بعد 88مادة ) –( 81مادة )
 إعادة الترقيم

 (88)مادة 

ملالك العقاي أن يطلاب ما    
اإلداية املختصة إجراء املطابقاة  
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

بني وثيقة امللكية الصادية بامسه 
وبني ص يهتا امل دعة باإلداية أو 
ما ه  مقيا بالسنل العقاايي،  
ووضع اخلامت الالزم مبا يفيا ذلك 

 بأصل ال ثيقة اليت يف ح زته.

وال جي ز ملالك العقااي طلاب   
جاياة قبل مضي إجراء مطابقة 

ثالثة أشهر على تااييخ نخار   
 مطابقة.

املادة كما ويد يف امل روع 
 بقان ن.

 

 

 دون تعايل

بني وثيقة امللكية الصادية بامسه 
وبني ص يهتا امل دعة باإلداية أو 
ما ه  مقيا بالسنل العقاايي،  
ووضع اخلامت الالزم مبا يفيا ذلك 

 بأصل ال ثيقة اليت يف ح زته.

وال جي ز ملالك العقااي طلاب   
مضي إجراء مطابقة جاياة قبل 

الثة أشهر على تااييخ نخار   ث
 مطابقة
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 (87مادة )

ُتحري وثاسق امللكياة ومجياع   
ال هادات امل اي إليها يف هاذا  
البا  طبقًا ملا ه  مبني بالالسحة 
التنفيذية هلذا القان ن والقرايات 

 اليت يصايها الرسيل.

( بعد 81مادة ) –( 87مادة ) 
 إعادة الترقيم

  امل افقة على نص قري اجمللل
املادة كما ويد يف امل روع 

 بقان ن.
 

( بعد 81مادة ) –( 87مادة )
 إعادة الترقيم

 

 دون تعايل

 (81)مادة 

ُتحري وثاسق امللكية ومجيع 
ال هادات امل اي إليها يف هذا 
البا  طبقًا ملا ه  مبني بالالسحة 
التنفيذية هلذا القان ن والقرايات 

 اليت يصايها الرسيل.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 الباب اخلامس

 متنوعة أحكام

 (86مادة )

ُيقيا السنا املن ئ حلق االيتفاق 
يف السنل العقايي يف صاحيفة  
العقاي املرتفق وصحيفة العقااي  
املرتفق به، وُيذكر حق االيتفاق 
يف املكان املخصص لاذلك يف  

 وثيقيت ملكية العقايي .

 الباب اخلامس  

 أحكام متنوعة 

( بعد 87مادة ) –( 86مادة )
 إعادة الترقيم

  امل افقة على نص قري اجمللل
املادة كما ويد يف امل روع 

 بقان ن.

 الباب اخلامس 

 أحكام متنوعة 

( بعد 87مادة ) –( 86مادة )
 إعادة الترقيم

 

 دون تعايل

 (87)مادة 

 

ُيقيا السنا املن ئ حلق االيتفاق 
يف السنل العقايي يف صاحيفة  
العقاي املرتفق وصحيفة العقااي  

حق االيتفاق  املرتفق به، وُيذكر
يف املكان املخصص لاذلك يف  

 وثيقيت ملكية العقايي .
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 (84مادة )

 

 

 

 

 

( بعد 86مادة ) –( 84مادة ) 
 إعادة الترقيم

  تص يب اخلطاأ  قري اجمللل
( إتباعهااإلمالسي يف كلمة )

 (.اتباعهالتك ن )
وعلى ذلك يكون نص املـادة  

 بعد التعديل:

 (86مادة )

( بعد 86مادة ) –( 84مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قاراي  لال    -
تص يب اخلطأ اإلمالسي الن ا  ب

( لتكاا ن إتباعهااايف كلمااة )
 (.اتباعها)

 

 (86)مادة 

 

 

 

 

 

 



777 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

تبني الالسحاة التنفيذياة هلاذا    
القان ن اإلجاراءات ال اجاب   
إتباعها عنا قياا عقا د بياع    
العقايات بنظام الطبقات وال قق 
املفرزة، وكاذلك عناا قياا    

ضي الفضاء قرايات تقسيم األيا
 .السكنيةبنظام القساسم 

تبني الالسحاة التنفيذياة هلاذا    
القان ن اإلجاراءات ال اجاب   

عنا قياا عقا د بياع     اتباعها
العقايات بنظام الطبقات وال قق 
املفرزة، وكاذلك عناا قياا    
قرايات تقسيم األياضي الفضاء 

 بنظام القساسم السكنية.

 

  

تبني الالسحاة التنفيذياة هلاذا    
القان ن اإلجاراءات ال اجاب   

عنا قياا عقا د بياع     اتباعها
العقايات بنظام الطبقات وال قق 
املفرزة، وكاذلك عناا قياا    
قرايات تقسيم األياضي الفضاء 

 بنظام القساسم السكنية.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 (81مادة )

 

 

 

 

 

( بعد 84مادة ) –( 81مادة ) 
 إعادة الترقيم

 قري اجمللل ما يأيت:

 

 ال ايدة يف ( إليه) تغيري كلمة
سياق الفقرة الثانية م  املادة 

 (.إليها)إىل 
 

( بعد 84مادة ) –( 81مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قراي  لل النا ا   
 بإجراء ما يلي:

الا ايدة يف  ( إليه) تغيري كلمة -
سياق الفقرة الثانية م  املادة إىل 

 (.إليها)

 (84)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف
الا ايدة يف  ( امل صيكلمة )

السطر األول ما  الفقارة   
 (.املوصىالثانية لتك ن )

 

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

 (84مادة )

 

تص يب اخلطأ اإلمالساي يف   -
( الا ايدة يف  امل صاي كلمة )

السطر األول م  الفقرة الثانياة  
 (.املوصىلتك ن )
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 
 

فيما عاا اهلبات امللكية، ال تقيا 
شهادات اهلباة أو ال صاية أو   
ال ق  وما يطرأ عليهاا ما    
تغيريات يف السنل العقايي، إال 

فيما عاا اهلبات امللكية، ال تقيا 
شهادات اهلباة أو ال صاية أو   
ال ق  وما يطرأ عليهاا ما    
تغيريات يف السنل العقايي، إال 
بعا ت ثيقها مبعرفاة احملكماة   

 املختصة.ال رعية 

ويصاي اجلهاز وثااسق ملكياة   
هبا  املوصىللعقايات امل ه بة أو 

 

 

 

 

فيما عاا اهلبات امللكية، ال تقيا 
شهادات اهلباة أو ال صاية أو   
ال ق  وما يطرأ عليهاا ما    
تغيريات يف السنل العقايي، إال 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

بعا ت ثيقها مبعرفاة احملكماة   
 ال رعية املختصة.

ويصاي اجلهاز وثااسق ملكياة   
للعقايات امل ه بة أو امل صي هبا 
أو امل ق فة بعا قيا ال اهادات  

 الفقرة األوىل ما   امل اي إليه يف
هذه املادة ومب جب وثاسق ملكية 
 ال اهب أو امل صي أو ال اق .

أو امل ق فة بعا قيا ال اهادات  
يف الفقرة األوىل م   إليهاامل اي 

هذه املادة ومب جب وثاسق ملكية 
 ال اهب أو امل صي أو ال اق .

بعا ت ثيقها مبعرفاة احملكماة   
 ال رعية املختصة.

ويصاي اجلهاز وثااسق ملكياة   
هبا  املوصىللعقايات امل ه بة أو 

أو امل ق فة بعا قيا ال اهادات  
يف الفقرة األوىل م   إليهاامل اي 

هذه املادة ومب جب وثاسق ملكية 
 ال اهب أو امل صي أو ال اق .
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 (11مادة )
 حال اختاذ إجراءات حناز  يف

العقاي وبيعه املنص ص عليها يف 
قااان ن املرافعااات املانيااة  
والتنايية، على اإلداية املختصة 
إخطاي قاضي التنفياذ بأمسااء   
الااسنني املقياة حق قهم علاى  
العقاي مبنرد وضع إشاية احلنز 

 عليه.
 

( بعد 81مادة ) –( 11مادة ) 
 إعادة الترقيم

  امل افقة على نص قري اجمللل
املادة كما ويد يف امل روع 

 بقان ن.
 

( بعد 81مادة ) –( 11مادة )
 إعادة الترقيم

 

 دون تعايل

 (81)مادة 
 حال اختاذ إجراءات حناز  يف

العقاي وبيعه املنص ص عليها يف 
قااان ن املرافعااات املانيااة  
والتنايية، على اإلداية املختصة 
إخطاي قاضي التنفياذ بأمسااء   
الااسنني املقياة حق قهم علاى  
العقاي مبنرد وضع إشاية احلنز 

 عليه.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 القسم الثالث 

 الرسوم

 (10مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثالث القسم ا

 الرسوم

( بعد 11مادة ) –( 10مادة )
 إعادة الترقيم

قري اجمللل امل افقة على نص  -
املادة كماا ويد يف امل اروع   
 بقان ن األول، مع إجراء اآليت:

 

 القسم الثالث 

 الرسوم

بعد ( 11مادة ) –( 10مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قاراي  لال    -
على نص املادة الن ا  بامل افقة 

كما ويد يف امل روع بقاان ن  
 :ما يلياألول، مع إجراء 

 القسم الثالث 

 الرسوم

 ( 11)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 ( إعادة صاياغة  أواًلالبنا :)
 البنا على النح  اآليت:

% 2رسم قيد عقد البيـع:  "
)اثنان باملائة( من قيمة العقـار،  

من رسم قيـد  % 01وخيصم 
 71العقد إذا مت القيد خـالل  

يومًا من تاريخ إجـراء عقـد   
 ".البيع

  الا ايدة   %(3)تغيري النسبة

 ( إعادة صاياغة  أواًلالبنا :)
 البنا على النح  اآليت:

% 2رسم قيد عقد البيـع:  "
)اثنان باملائة( من قيمة العقـار،  

% من رسم قيـد  01وخيصم 
 71إذا مت القيد خـالل  العقد 

يومًا من تاريخ إجـراء عقـد   
 ".البيع

  الا ايدة   %(3)تغيري النسبة
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

يف البناي  )ثانيًا، ثالثاًا( إىل  
(2%.) 
  تغيري قيمة العقاي املذك ي يف

( إىل 8، 3 –البنا )ثالثاًا  
 (.مخسني)
   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف

( ال ايدة يف اإلطالعكلمة )
)يابعااًا( لتكاا ن البنااا 

 (.االطالع)
 .)إعادة صياغة البنا )سادسًا 

يف البناي  )ثانيًا، ثالثاًا( إىل  
(2%.) 
  تغيري قيمة العقاي املذك ي يف

( إىل 8، 3 –البنا )ثالثاًا  
 (.مخسني)
   تص يب اخلطأ اإلمالساي يف

( ال ايدة يف اإلطالعكلمة )
البنااا )يابعااًا( لتكاا ن  

 (.طالعاال)
 .)إعادة صياغة البنا )سادسًا 

 

 

 

 

 

 

 



777 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

 القسم الثالث 

 الرسوم

 (11مادة )

هذا القان ن، ُتفرض، مب جب 
 الرس م اآلتية:

 

 

 

 

 

 

 

 املادة األوىل

تلغى الفقرة األخرية م  املادة 
( م  قان ن التسنيل 70)

العقايي الصادي باملرس م 
( لسنة 01بقان ن يقم )

0171. 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

ُتفرض، مب جب هذا القان ن، 
 الرس م اآلتية:

% 3أوال: يسم قيا عقا البيع: 

رسم قيد عقد البيع: أواًل: 
ثنان بالمائة( من قيمة ا% )2

% من 51العقار، ويخصم 
العقد إذا تم القيد  رسم قيد

يومًا من تاريخ  06خالل 
 .إجراء عقد البيع

 

ثانيًا: يسم قيا عقا املقايضة 
 باملائة( اثنان% )2)املناقلة(: 

 

 

 

 

ُتفرض، مب جب هذا القان ن، 
 الرس م اآلتية:

رسم قيد عقد البيع: أواًل: 



778 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 )ثالثة باملاسة( م  قيمة العقاي.
 
 
 
 
 

ثانيًا: يسم قيا عقا املقايضة 
% )ثالثة باملاسة( م  3)املناقلة(: 

قيمة أكرب البالني، ويلتزم بافعه 

ويلتزم م  قيمة أكرب البالني، 
 بافعه طرفا املقايضة متضامنني.

 ثالثًا: يسم قيا عقا اهلبة:
 

  
 اهلبات امللكية. .0
اهلبااات بااني األزواج   .2

  واألقاي  حىت الايجة الرابعة.
اهلبات اليت ال تتناوز فيها   .3

ثنان بالمائة( من قيمة ا% )2
% من 51العقار، ويخصم 

العقد إذا تم القيد  رسم قيد
يومًا من تاريخ  06خالل 

 .إجراء عقد البيع
 

ثانيًا: يسم قيا عقا املقايضة 
 باملائة( اثنان% )2)املناقلة(: 

م  قيمة أكرب البالني، ويلتزم 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 طرفا املقايضة متضامنني.
 ثالثًا: يسم قيا عقا اهلبة:

  
  اهلبات امللكية. .0
 اهلبات بني األزواج .2

  واألقاي  حىت الايجة الرابعة.
اهلبات اليت ال تتناوز فيها   .3

ثالثني أل   قيمة العقاي امل ه  
 ديناي.

 خمسيين  قيمة العقاي امل ه  
 أل  ديناي.

 )مخسة دنانري(
---------------- 

اهلبات اليت تتناوز فيها قيمة  .8
ألا    مخسـني العقاي امل ه   

ما    باملائة( اثنان% )2ديناي: 
 قيمة العقاي

----------------- 

 بافعه طرفا املقايضة متضامنني.
  ثالثًا: يسم قيا عقا اهلبة:

 
 
 اهلبات امللكية. .0
اهلبااات بااني األزواج   .2

  واألقاي  حىت الايجة الرابعة.
اهلبات اليت ال تتناوز فيها   .3

 خمسيين  قيمة العقاي امل ه  
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 )مخسة دنانري(
----------------- 

اهلبات اليت تتناوز فيها قيمة  .8
العقاي امل ه   ثالثاني ألا    

% )ثالثة باملاسة( ما   3ديناي: 
 قيمة العقاي

---------------- 
س م ال هادات والنسخ يابعًا: ي
  واإلطالع.

ابعًا: يس م ال هادات والنسخ ي
  .طالعاالو
  يسم طلب شهادة.  .0
يسم طلب نساخة ما     .2

  خريطة العقاي.
على  طالعرسم طلب اال  .3

  الافاتر وامللفات.
 من ذج طلب قيا يسم .8
                            ايي.       قع

 أل  ديناي.
 )مخسة دنانري(

---------------- 
اهلبات اليت تتناوز فيها قيمة  .8

ألا    مخسـني العقاي امل ه   
ما    باملائة( اثنان% )2ديناي: 

 قيمة العقاي
---------------- 

ابعًا: يس م ال هادات والنسخ ي
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

  يسم طلب شهادة.  .0
يسم طلب نساخة ما     .2

  خريطة العقاي.
يسم طلب اإلطالع على   .3

  الافاتر وامللفات.
 يسم من ذج طلب قيا .8
                            ايي.       قع
يسم طلب شهادة مؤقتة . 1

  بامللكية.

يسم طلب شهادة مؤقتة . 1
  بامللكية.

يسم استصاااي شاهادة    .0
  املسا العقايي.
 )ديناي واحا(

---------------- 
        يسم طلب مسا العقاي. .7
 (مخسة دنانري)

خامسًا: يس م نساخ وثااسق   

  .طالعاالو
  يسم طلب شهادة.  .0
يسم طلب نساخة ما     .2

  خريطة العقاي.
على  طالعرسم طلب اال  .3

  الافاتر وامللفات.
 يسم من ذج طلب قيا .8
                            ايي.       قع
يسم طلب شهادة مؤقتة . 1
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

يسم استصاااي شاهادة    .0
  العقايي.املسا 

 )ديناي واحا(
--------------- 

        يسم طلب مسا العقاي. .7
 (مخسة دنانري)

خامسًا: يس م نساخ وثااسق   
 امللكية ووضع عالمات التحايا:

يسم احلص ل على نسخة م   .0

 امللكية ووضع عالمات التحايا:
يسم احلص ل على نساخة   .0

  م  وثيقة امللكية.
يسم وضع العالمة ال احاة  .2

م  عالمات تحاياا العقااي،   
بالنسبة للمساا األور الاذي   
  ُينر  مبعرفة اإلداية املختصة.

  )مخسة دنانري(
----------------- 

  بامللكية.
يسم استصاااي شاهادة    .0

  املسا العقايي.
 )ديناي واحا(

---------------- 
        يسم طلب مسا العقاي. .7
 (مخسة دنانري)

خامسًا: يس م نساخ وثااسق   
 امللكية ووضع عالمات التحايا:
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

  وثيقة امللكية.
يسم وضع العالمة ال احااة   .2

م  عالمات تحاياا العقااي،   
بالنسبة للمساا األور الاذي   

  نر  مبعرفة اإلداية املختصة.ُي
  )مخسة دنانري(

---------------- 
بالنساابة للمساا حات   .3

اإلضافية امل كلة إىل املكاتاب  

بالنساابة للمساا حات   .3
اإلضافية امل كلة إىل املكاتاب  
اهلناسااية مبقتضااى الالسحااة 

نفيذية هلذا القان ن والقرايات الت
الصادية تنفيذًا له، ُتحاد قيماة  
وضع عالمات تحايا العقاايات  
بقراي يصايه الرسيل، ب رط أال 
تتناوز قيمة وضاع العالماة   
ال احاة ماسة ومخسني ديناايًا،  

يسم احلص ل على نساخة   .0
  م  وثيقة امللكية.

يسم وضع العالمة ال احاة  .2
م  عالمات تحاياا العقااي،   
بالنسبة للمساا األور الاذي   
  ُينر  مبعرفة اإلداية املختصة.

  دنانري()مخسة 
----------------- 

بالنساابة للمساا حات   .3
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

اهلناسااية مبقتضااى الالسحااة 
التنفيذية هلذا القان ن والقرايات 
الصادية تنفيذًا له، ُتحاد قيماة  
وضع عالمات تحايا العقايات 
بقراي يصايه الرسيل، ب رط أال 
تتناوز قيمة وضاع العالماة   
ال احاة ماسة ومخسني ديناايًا،  
يق م صاحب ال أن بتسااياها  
مباشرة إىل املكتاب اهلناساي   

يق م صاحب ال أن بتسااياها  
مباشرة إىل املكتاب اهلناساي   

 املعين.
رسيم قييد حئ ية    سادسًا: 

ى القضائية واأل كيام  الدعاو
القضيييائية والتصييير ا  

 األخرى:
رسم قيد الئحة الـدعوى   .0

 العقارية.

اإلضافية امل كلة إىل املكاتاب  
اهلناسااية مبقتضااى الالسحااة 
التنفيذية هلذا القان ن والقرايات 
الصادية تنفيذًا له، ُتحاد قيماة  
وضع عالمات تحايا العقاايات  
بقراي يصايه الرسيل، ب رط أال 
تتناوز قيمة وضاع العالماة   

ومخسني ديناايًا،  ال احاة ماسة 
يق م صاحب ال أن بتسااياها  
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 املعين.
ادسًا: يسم قيا أي تصرف أو س

م ض ع ينص عليه هذا القان ن 
ومل يرد ذكره يف هذا اجلااول:  

 .مخسة دنانري
وجي ز بقراي يصاي م   لال  

بناء على اقتراح ما    –ال زياء 
وزير العال وال ئ ن اإلسالمية 

تعااايل فئااات  –واألوقاااف 

رسم قيد منطوق احلكـم   .2
 القضائي.

ــد التصــرفات  .2 رســم قي
هـذا   ااألخرى اليت ينص عليه

القانون ومل يرد ذكرها يف هذا 
 اجلدول.

 (مخسة دنانري) 
 

مباشرة إىل املكتاب اهلناساي   
 املعين.

رسيم قييد حئ ية    سادسًا: 
الدعاوى القضائية واأل كيام  
القضيييائية والتصييير ا  

 األخرى:
رسم قيد الئحة الـدعوى   .0

 العقارية.
رسم قيد منطوق احلكـم   .2
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

الرس م الساالفة باإللغااء أو   
 اخلفض أو الزيادة.

 القضائي.
ــد التصــرفات  .2 رســم قي

هـذا   ااألخرى اليت ينص عليه
القانون ومل يرد ذكرها يف هذا 

 اجلدول.
 (مخسة دنانري) 

 (12املادة )

ُتحصل مقامًا مجياع الرسا م   

( بعد 10مادة ) –( 12مادة ) 
 إعادة الترقيم

( بعد 10مادة ) –( 12مادة )
 إعادة الترقيم

 

 (01)مادة 

ُتحصل مقامًا مجيع الرس م 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

املنص ص عليها يف هذا القان ن، 
 وقبل اختاذ أي إجراء مطل  .

  امل افقة على نص قري اجمللل
املادة كما ويد يف امل روع 

 بقان ن.

املنص ص عليها يف هذا القان ن،  دون تعايل
 وقبل اختاذ أي إجراء مطل  .

 (12املادة )

يتعاد الرسم بتعاد امل ض عات 
اليت يتضمنها الطلب، وُيحصل 
حسب الفئات املقرية على كل 

 م ض ع.

( بعد 12مادة ) –( 12)مادة  
 إعادة الترقيم

  امل افقة على نص قري اجمللل
املادة كما ويد يف امل روع 

 بقان ن.

( بعد 12مادة ) –( 12مادة )
 إعادة الترقيم

 

 دون تعايل

 (12)مادة 

يتعاد الرسم بتعاد امل ض عات 
اليت يتضمنها الطلب، وُيحصل 
حسب الفئات املقرية على كل 

 م ض ع.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 (18مادة )

يقاي الرسم النسيب على أساا   
قيمة العقاي وقت ت ثيق العقاا،  
ويف حاالت بيع أمال  الاولاة  
والبي ع القضاسية يقاي الرسام  

( بعد 12مادة ) –( 18مادة ) 
 إعادة الترقيم

  امل افقة على نص قري اجمللل
امل روع  املادة كما ويد يف

 بقان ن.

( بعد 12مادة ) –( 18مادة )
 إعادة الترقيم

 

 دون تعايل

 (12)مادة 

يقاي الرسم النسيب على أسا  
قيمة العقاي وقت ت ثيق العقا، 
ويف حاالت بيع أمال  الاولة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

النسيب على أسا  الثم  املبني يف 
 العقا أو يف احلكم القضاسي.

 

 

 

والبي ع القضاسية يقاي الرسم 
النسيب على أسا  الثم  املبني يف 

 العقا أو يف احلكم القضاسي.

 (11) مادة

 

 

 

( بعد 18مادة ) –( 11مادة ) 
 إعادة الترقيم

  تغيري يقم املاادة  قري اجمللل
( املذك ية يف سياق الفقرة 22)

( وذلك 20الثانية م  املادة إىل )

( بعد 18مادة ) –( 11مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قاراي  لال    -
( 22تغيري يقم املاادة ) الن ا  ب

 (18)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

حيصل الرسم النسيب على أسا  

اجمللال بإعاادة   بناًء على قراي 
 ترقيم امل اد السابقة.

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

 (18املادة )

حيصل الرسم النسيب على أسا  
الثم  أو املقابل املبني يف احملاري  
امل ثق أو احلكم القضاسي املاراد  

املذك ية يف سياق الفقرة الثانية 
ذلك بناًء ( و20م  املادة إىل )

على قراي اجمللل بإعادة تارقيم  
 امل اد السابقة.

 

 

 

 

 

 

 

حيصل الرسم النسيب على أسا  



727 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

الثم  أو املقابل املبني يف احملاري  
امل ثق أو احلكم القضاسي املاراد  

 قياه.

وعلى اإلداية املختصة، قبل القيا 
يف السنل العقايي، التحري ع  
القيمة احلقيقية للعقااي وقات   
ت ثيق احملري أو صاوي احلكام  
القضاسي امل اي إلياه يف املاادة   

( م  هذا القان ن، وإذا تبني 22)

 قياه.

وعلى اإلداية املختصة، قبل القيا 
يف السنل العقايي، التحري ع  
القيمة احلقيقية للعقااي وقات   
ت ثيق احملري أو صاوي احلكام  
القضاسي امل اي إلياه يف املاادة   

م  هذا القاان ن، وإذا  ( 20)
تبني أهنا تزيا علاى الاثم  أو   

الثم  أو املقابل املبني يف احملري 
امل ثق أو احلكم القضاسي املراد 

 قياه.

وعلى اإلداية املختصة، قبل القيا 
يف السنل العقايي، التحري ع  
القيمة احلقيقية للعقاي وقت 
ت ثيق احملري أو صاوي احلكم 
القضاسي امل اي إليه يف املادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

أهنا تزيا على الثم  أو املقابال  
املبني يف احملري أو احلكم، فعليها 

القيا، وتحيل أن ت ق  إجراءات 
األمر إىل جلنة لتقااير القيماة   
احلقيقية للعقاي، يصاي بت كيلها 
وبيان إجراءات عملها قراي م  

 الرسيل.

املقابل املبني يف احملري أو احلكم، 
القيا، فعليها أن ت ق  إجراءات 

وتحيل األمر إىل جلناة لتقااير   
القيمة احلقيقية للعقاي، يصااي  
بت كيلها وبيان إجراءات عملها 

 قراي م  الرسيل.

م  هذا القان ن، وإذا ( 20)
تبني أهنا تزيا على الثم  أو 
املقابل املبني يف احملري أو احلكم، 

القيا، فعليها أن ت ق  إجراءات 
وتحيل األمر إىل جلنة لتقاير 
القيمة احلقيقية للعقاي، يصاي 
بت كيلها وبيان إجراءات عملها 

 قراي م  الرسيل.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 (17مادة )

 

 

 

 

 

( بعد 11مادة ) –( 17مادة ) 
 إعادة الترقيم

  تغيري يقم املاادة  قري اجمللل
ال ايدة يف سياق املادة  (11)

وفقاًا   (18)لتك ن بارقم  
لقراي اجمللل بإعادة تارقيم  

 امل اد السابقة.
وعلى ذلك يكون نص املـادة  

 بعد التعديل:

عد ( ب11مادة ) –( 17مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قاراي  لال    -
 (11)تغيري يقم املاادة  الن ا  ب

ال ايدة يف سياق املادة لتكا ن  
وفقًا لقراي اجمللال   (18)برقم 

 بإعادة ترقيم امل اد السابقة.

 (11)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

يعاد تقاير الرسم النسيب علاى  
أسا  قيمة العقاي، حسب تقاير 

( 11اللننة املذك ية يف املادة )
م  هذا القان ن، وخيطر امللازم  
بأداء الرسام باذلك بكتاا     

 (11مادة )

يعاد تقاير الرسم النسيب علاى  
أسا  قيمة العقاي، حسب تقاير 

 (18)اللننة املذك ية يف املادة 
م  هذا القان ن، وخيطر امللازم  
بأداء الرسام باذلك بكتاا     

 مسنل بعلم ال ص ل.

احب ال أن أن يتظلم ما   ولص

 

 

يعاد تقاير الرسم النسيب على 
أسا  قيمة العقاي، حسب تقاير 

 (18)اللننة املذك ية يف املادة 
م  هذا القان ن، وخيطر امللزم 
بأداء الرسم بذلك بكتا  

 مسنل بعلم ال ص ل.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 مسنل بعلم ال ص ل.

ولصاحب ال أن أن يتظلم ما   
إعادة تقاير الرسم إىل الارسيل  
خالل مخسة ع ر ي ماًا ما    

 تاييخ استالمه اإلخطاي.

ويبت يف التظلم وخيطر املاتظلم  
كتابة بالقراي الصادي فيه بكتا  
مسنل بعلم ال ص ل، خاالل  

إعادة تقاير الرسم إىل الارسيل  
خالل مخسة ع ر ي ماًا ما    

 تاييخ استالمه اإلخطاي.

ويبت يف التظلم وخيطر املاتظلم  
كتابة بالقراي الصادي فيه بكتا  
مسنل بعلم ال ص ل، خاالل  
مخسة ع ر ي مًا ما  تااييخ   

 تقاميه.

ولصاحب ال أن أن يتظلم م  
إعادة تقاير الرسم إىل الرسيل 
خالل مخسة ع ر ي مًا م  

 تاييخ استالمه اإلخطاي.

ويبت يف التظلم وخيطر املتظلم 
كتابة بالقراي الصادي فيه بكتا  
مسنل بعلم ال ص ل، خالل 
مخسة ع ر ي مًا م  تاييخ 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

مخسة ع ر ي مًا ما  تااييخ   
 تقاميه.

 

وللمتظلم أن يطعا  يف قاراي   
الرفض أمام احملكماة املختصاة   
خالل ثالثني ي مًا ما  تااييخ   
إخطايه، أو ف ات ثالثني ي ماًا  
م  تاييخ انتهاء ماة البات يف  

وللمتظلم أن يطعا  يف قاراي   
املختصاة  الرفض أمام احملكماة  

خالل ثالثني ي مًا ما  تااييخ   
إخطايه، أو ف ات ثالثني ي ماًا  
م  تاييخ انتهاء ماة البات يف  
التظلم دون إخطايه بنتينة البت 

 فيه.

وال جي ز الطع  علاى القاراي   
الصادي بإعادة تقاير الرس م إال 

 تقاميه.

 

وللمتظلم أن يطع  يف قراي 
الرفض أمام احملكمة املختصة 
خالل ثالثني ي مًا م  تاييخ 
إخطايه، أو ف ات ثالثني ي مًا 
م  تاييخ انتهاء ماة البت يف 
التظلم دون إخطايه بنتينة البت 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

ظلم دون إخطايه بنتينة البت الت
 فيه.

وال جي ز الطع  علاى القاراي   
الصادي بإعادة تقاير الرس م إال 
بعا التظلم منه، علاى النحا    

 ال ايد يف هذه املادة.
 

بعا التظلم منه، علاى النحا    
 ال ايد يف هذه املادة.

 

 فيه.

وال جي ز الطع  على القراي 
الصادي بإعادة تقاير الرس م إال 
بعا التظلم منه، على النح  

  ايد يف هذه املادة.ال
 

 (17)مادة ( بعد 17مادة ) –( 16مادة )( بعد 17مادة ) –( 16مادة )  (16مادة )
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

ال حي ل قيا احملاري أو احلكام   
القضاسي يف السانل العقاايي   
نتينة اخلطاأ أو الغاد دون   
املطالبة بسااد ما مل ياؤد ما    
الرس م، ويك ن للاولاة حاق   
امتياااز علااى األماا ال حماال 
التصرف، وتك ن هذه األم ال 
ضامنة لسااد تلك الرس م يف أي 

 يا تك ن.

 إعادة الترقيم

  امل افقة على نص قري اجمللل
املادة كما ويد يف امل روع 

 بقان ن.
 

 إعادة الترقيم

 

 دون تعايل

ال حي ل قيا احملاري أو احلكام   
القضاسي يف السانل العقاايي   
نتينة اخلطاأ أو الغاد دون   
املطالبة بسااد ما مل ياؤد ما    
الرس م، ويك ن للاولاة حاق   
امتياااز علااى األماا ال حماال 
التصرف، وتك ن هذه األم ال 
ضامنة لسااد تلك الرس م يف أي 

 يا تك ن.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

سريان املاة املقرية لعاام  ويباأ 
مساع دع   املطالبة بالرسا م  
املذك ية يف الفقرة األوىل ما   
هذه املادة م  تاييخ القياا يف  

 السنل العقايي.

سريان املاة املقرية لعام  ويباأ
مساع دع   املطالبة بالرس م 
املذك ية يف الفقرة األوىل م  
هذه املادة م  تاييخ القيا يف 

 السنل العقايي.

 (14مادة )

 

( بعد 16مادة ) –( 14مادة ) 
 إعادة الترقيم

  تغيري يقم املاادة  قري اجمللل

( بعد 16مادة ) –( 14مادة )
 إعادة الترقيم

 -   امل افقة على قراي  لال

 (16)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

ال ايدة يف سياق املادة  (17)
وفقاًا   (17)لتك ن بارقم  

لقراي اجمللل بإعادة تارقيم  
 امل اد السابقة.

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 التعديل:بعد 

 (16مادة )

يصاي بتقاير الرس م اليت مل يتم 
 (17)أداؤها واملذك ية يف املادة 

تغيري يقام املاادة   بالن ا  
ال ايدة يف سياق املادة  (17)

وفقاًا   (17)لتك ن بارقم  
لقراي اجمللل بإعادة تارقيم  

 امل اد السابقة.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

يصاي بتقاير الرس م اليت مل يتم 
( 17أداؤها واملذك ية يف املادة )

م  هذا القان ن أمر سااد ما   
األمر للملزم الرسيل، ويعل  هذا 

بأداء الرسم، بكتاا  مسانل   
 بعلم ال ص ل أو على يا حمضر.

وجي ز الطع  يف أمر السااد أمام 

م  هذا القان ن أمر سااد ما   
الرسيل، ويعل  هذا األمر للملزم 
بأداء الرسم، بكتاا  مسانل   
 بعلم ال ص ل أو على يا حمضر.

وجي ز الطع  يف أمر السااد أمام 
احملكمة املختصة خالل ثالثاني  

 م  تاييخ اإلعالن. ي مًا

وإذا مل يتم الطع  يف أمر السااد 

يصاي بتقاير الرس م اليت مل يتم 
 (17)أداؤها واملذك ية يف املادة 

م  هذا القان ن أمر سااد م  
الرسيل، ويعل  هذا األمر للملزم 
بأداء الرسم، بكتا  مسنل 
 بعلم ال ص ل أو على يا حمضر.

وجي ز الطع  يف أمر السااد أمام 
احملكمة املختصة خالل ثالثني 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

احملكمة املختصة خالل ثالثاني  
 ي مًا م  تاييخ اإلعالن.

وإذا مل يتم الطع  يف أمر السااد 
أو مت الطع  فيه وُيفض الطع ، 
يك ن للنهاز اللن ء إىل قاضي 

الصايغة  التنفيذ للحص ل على 
التنفيذية على ص ية ما  أمار   
السااااد ومباشاارة إجااراءات 

 تنفيذه.

أو مت الطع  فيه وُيفض الطع ، 
يك ن للنهاز اللن ء إىل قاضي 
التنفيذ للحص ل على الصايغة  
التنفيذية على ص ية ما  أمار   
السااااد ومباشاارة إجااراءات 

 تنفيذه.

 ي مًا م  تاييخ اإلعالن.

وإذا مل يتم الطع  يف أمر السااد 
أو مت الطع  فيه وُيفض الطع ، 

ك ن للنهاز اللن ء إىل قاضي ي
التنفيذ للحص ل على الصيغة 
التنفيذية على ص ية م  أمر 
السااد ومباشرة إجراءات 

 تنفيذه.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 (11مادة )

 

 

 

 

 

( بعد 14مادة ) –( 11مادة ) 
 إعادة الترقيم

  حاذف عبااية   قري اجمللل
خالل ثالثني ي ما م  تاييخ )

( م  الفقارة  تقامي الطلب،
 .الثانية م  املادة

 

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

( بعد 14مادة ) –( 11مادة )
 إعادة الترقيم

 -   امل افقة على قراي  لال
خالل ذف عباية )حبالن ا  

ثالثني ي ما م  تاييخ تقامي 
( م  الفقرة الثانياة  الطلب،
 .م  املادة

 

 (14)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

ال يترتب على بطالن القياا يف  
السنل العقايي يد شيء مماا  
تحصل م  الرس م، وترد الرس م 
النسبية احملصلة ع  قيا أحكاام  
مرسى املزاد يف حالاة احلكام   

 (14مادة )

ال يترتب على بطالن القياا يف  
السنل العقايي يد شيء مماا  
تحصل م  الرس م، وترد الرس م 
النسبية احملصلة ع  قيا أحكاام  
مرسى املزاد يف حالاة احلكام   

 بإلغاسها.

ويف حالة يج ع صاحب طلب 

 

 
 

ال يترتب على بطالن القياا يف  
السنل العقايي يد شيء مماا  
تحصل م  الرس م، وترد الرس م 
النسبية احملصلة ع  قيا أحكاام  
مرسى املزاد يف حالاة احلكام   
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 بإلغاسها.

ويف حالة يج ع صاحب طلب 
القيا يف السنل العقايي عا   
طلبه خالل ثالثني ي ماا ما    
تاييخ تقامي الطلب، ُترد إلياه  

 اليت مت تحصيلها منه.الرس م 

القيا يف السنل العقايي عا   
طلبه، ُترد إليه الرس م الايت مت  

 تحصيلها منه.

 بإلغاسها.

ويف حالة يج ع صاحب طلب 
القيا يف السنل العقايي عا   
طلبه، ُترد إليه الرس م الايت مت  

 تحصيلها منه.

 (71مادة )

 

بعد ( 11مادة ) –( 71مادة ) 
 إعادة الترقيم

( بعد 11مادة ) –( 71مادة )
 إعادة الترقيم

امل افقة على قراي  لل النا ا   

 (11)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 قري اجمللل ما يأيت:

 

 ( ليصابا  8تغيري يقم البنا )
(0.) 
 ( ليصابا  1تغيري يقم البنا )

(8.) 
 ( 0إعادة صياغة البنا يقم )

على النح  اآليت، علاى أن  
 (:1يأخذ الرقم )

 يلي:بإجراء ما 

( ليصابا  8تغيري يقم البنا ) -
(0.) 

( ليصابا  1تغيري يقم البنا ) -
(8.) 

( 0إعادة صياغة البنا يقام )  -
على النح  اآليت، على أن يأخذ 

 (:1الرقم )
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

احلاصلون على قـروض  "
من بنك اإلسكان لشراء 
وحدات سكنية أو قسيمة 
سكنية يف حدود قيمـة  

 .القرض"

  إضافة أيبعة بن د مستحاثة
( على النح  06-7بأيقام )

ال ايد يف نّص املاادة بعاا   
 التعايل.

احلاصلون على قـروض  "
من بنك اإلسكان لشراء 
وحدات سكنية أو قسيمة 
سكنية يف حدود قيمـة  

 .القرض"

إضافة أيبعة بن د مساتحاثة   -
( علاى النحا    06-7يقام )بأ

 ال ايد يف نّص املادة بعا التعايل.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

 (11مادة )

ُيعفى م  الرسا م املفروضاة   
 مب جب هذا القان ن:

العق د اليت تؤول مبقتضااها   .0
 ملكية العقايات إىل الاولة.

الص ي وال اهادات الايت    .2
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

ُيعفى م  الرسا م املفروضاة   
 مب جب هذا القان ن:

العق د اليت تؤول مبقتضاها  -0
 ملكية العقايات إىل الاولة.

لاا زايات واإلدايات تطلبااها ا
التابعة هلا، وساسر أجهزة الاولة 

 واهليئات واملؤسسات العامة.
مجيع التصرفات اليت تاؤول   .3

مبقتضاها إىل حك مات أي م  
الاول العربية أو اإلساالمية أو  
األجنبية ملكية عقايات يف مملكة 
البحري  الختاذها مقرًا هليئاهتاا  
السياسية أو القنصلية، ب ارط  

 باملثل.املعاملة 

ُيعفى م  الرسا م املفروضاة   
 مب جب هذا القان ن:

العق د اليت تؤول مبقتضااها   .0
 ملكية العقايات إىل الاولة.

الص ي وال اهادات الايت    .2
تطلبااها الاا زايات واإلدايات 

أجهزة الاولة التابعة هلا، وساسر 
 واهليئات واملؤسسات العامة.

مجيع التصرفات اليت تاؤول   .3
مبقتضاها إىل حك مات أي م  
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

الص ي وال اهادات الايت    -2
تطلبها ال زايات واإلدايات 
التابعة هلا، وساسر أجهازة  
الاولة واهليئات واملؤسسات 

 العامة.

مجيع التصرفات اليت تاؤول   -3
مبقتضاها إىل حك مات أي 
ماا  الاااول العربيااة أو 
اإلسالمية أو األجنبية ملكية 

العق د واهلبات وال اهادات   .8
اليت تاؤول مبقتضااها ملكياة    
العقاااايات إىل األوقااااف 

 واملؤسسات اخلريية.
احلاصلون على قروض مـن   .1

بنك اإلسكان لشراء وحدات 
سكنية أو قسـيمة سـكنية يف   

 .حدود قيمة القرض
القي د الايت تاتم لصاا      .0

األشاااخاص الطبيعااايني أو 

الاول العربية أو اإلساالمية أو  
األجنبية ملكية عقايات يف مملكة 
البحري  الختاذها مقرًا هليئاهتاا  
السياسية أو القنصلية، ب ارط  

 املعاملة باملثل.
العق د واهلبات وال اهادات   .8
تاؤول مبقتضااها ملكياة     اليت

العقاااايات إىل األوقااااف 
 واملؤسسات اخلريية.

احلاصلون على قروض من  .1
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

عقايات يف مملكة البحري  
الختاذهااا مقاارًا هليئاهتااا 
السياسااية أو القنصاالية، 

 ب رط املعاملة باملثل.

القي د الايت تاتم لصاا      -8
األشااخاص الطبيعاايني أو 
اي االعتباييني الاذي  يصا  

ب أهنم أمر ملكي أو قراي م  
يسيل  لل ال زياء، مثال  

 االعتباييني الذي  يصاي ب أهنم
أمر ملكي أو قراي ما  يسايل   
 لل ال زياء، مثل هيئات اهلالل 
األمحاار واهليئااات الرياضااية، 

 وغريها.
القيود اليت تتملَّك مبوجبـها   .6

البنوك وبنوك التجزئة األجنبية 
واملؤسسات املصرفية احلاصـلة  
ــل   ــراخيص التموي ــى ت عل
اإلسالمي يف اململكة واملصرح 

بنك اإلسكان لشراء وحدات 
سكنية أو قسـيمة سـكنية يف   

 .حدود قيمة القرض
القي د الايت تاتم لصاا      .0

األشاااخاص الطبيعااايني أو 
االعتباييني الذي  يصاي ب أهنم 
أمر ملكي أو قراي ما  يسايل   

ال زياء، مثل هيئات اهلالل  لل 
األمحاار واهليئااات الرياضااية، 

 وغريها.
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

هيئااات اهلااالل األمحاار 
 واهليئات الرياضية، وغريها.

العق د واهلبات وال هادات  -1
اليت تؤول مبقتضاها ملكية 
العقااايات إىل األوقاااف 

 واملؤسسات اخلريية.

احلاالت املقارية مب جاب    -0
 ق انني خاصة.

هلا بالتمّلـك مـن مصـرم    
كزي ووفقًا ملا تبينه البحرين املر

 الالئحة التنفيذية هلذا القانون.
 
القيود اليت يتم مبوجبها نقل  .4

ملكية العقارات من شركة إىل 
أخرى إذا كـان الشـركاء يف   
إحدى الشركتني هـم ذاهتـم   
 الشركاء يف الشركة األخرى.

القيود اليت يتم مبوجبها نقل  .1

القيود اليت تتملَّك مبوجبها  .6
البنوك وبنوك التجزئة األجنبية 
واملؤسسات املصرفية احلاصـلة  
ــل   ــراخيص التموي ــى ت عل
اإلسالمي يف اململكة واملصرح 
هلا بالتمّلـك مـن مصـرم    
البحرين املركزي ووفقًا ملا تبينه 

 التنفيذية هلذا القانون.الالئحة 
القيود اليت يتم مبوجبها نقل  .4

ملكية العقارات من شركة إىل 



777 

 

 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

ملكية العقارات من الشـخص   
ة لورثته املتوىف إىل شركة مملوك
 أو بعض منهم بالكامل.

القيود اليت يتم مبوجبها  .01
نقل ملكيـة العقـارات مـن    
شخص إىل شركة مملوكة لـه  
بالكامل أو لشركة يكون مجيع 
الشركاء فيها من أقربائه حـىت  

 الدرجة الرابعة.
 

أخرى إذا كـان الشـركاء يف   
إحدى الشركتني هـم ذاهتـم   
 الشركاء يف الشركة األخرى.

القيود اليت يتم مبوجبها نقل  .1
ملكية العقارات من الشـخص  
املتوىف إىل شركة مملوكة لورثته 

 أو بعض منهم بالكامل.
القيود اليت يتم مبوجبها . 01

نقل ملكية العقارات من 
شخص إىل شركة مملوكة له 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 
 

بالكامل أو لشركة يكون مجيع 
الشركاء فيها من أقربائه حىت 

 الدرجة الرابعة.

 القسم الرابع

 العقوبات

 (70مادة )

 

 القسم الرابع  

 العقوبات

( بعد 71مادة ) –( 70مادة )
 إعادة الترقيم

 القسم الرابع 

 العقوبات

( بعد 71مادة ) –( 70مادة )
 إعادة الترقيم

 (71)مادة 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

ُيعاقب باحلبل وبغرامة ال جتاوز 
مخسماسة ديناي أو بإحا  هاتني 

  صياغة املادة إعادة قري اجمللل
 على النح  ال ايد أدناه.

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

 (71مادة )

مع عدم اإلخالل بأية عقوبـة  
أشد ينص عليهـا القـانون،   
يعاقب باحلبس وبغرامة ال جتاوز 
ألف دينار أو بإحـدى هـاتني   

امل افقة على قاراي  لال    -
 إعادة صياغة املادة.الن ا  ب

 

 

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبـة  
أشد ينص عليهـا القـانون،   
يعاقب باحلبس وبغرامة ال جتاوز 
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 نصوص مواد

 األول -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 واد نصوص م

 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 توصية اللجنة

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

م  ت صل إىل قيا  العق بتني، كل
حمري يف السنل العقايي لسلب 
عقاي ممل   للغري أو ترتيب حق 

 عيين عليه مع علمه بذلك.

ويعاقب على ال روع يف هاذه  
اجلرمية بنص  العق بة املقارية  

 على اجلرمية التامة.
 

العقوبتني، كل من توصـل إىل  
قيد حمرر يف السجل العقـاري  

للغـري أو  لسلب عقار مملـوك  
ترتيب حق عي  عليه مع علمه 
بذلك. ويعاقب على الشـروع  
يف هذه اجلرمية بنصف العقوبة 

 املقررة للجرمية التامة.

ألف دينار أو بإحـدى هـاتني   
العقوبتني، كل من توصـل إىل  
قيد حمرر يف السجل العقـاري  
لسلب عقار مملـوك للغـري أو   
ترتيب حق عي  عليه مع علمه 
بذلك. ويعاقب على الشـروع  
وبة يف هذه اجلرمية بنصف العق

 املقررة للجرمية التامة.

 



777 

 

 

 

 

 

 

 

م4102أبريل 42التاريخ :   
 

 

 احملرتم مجعة حممد الكعبي     / ستا األسعادة 

 املرافق العامة والبيئةرئيــس جلنة  
 

التسوول ا الاروووعلم المعالووس ل معسووو  الم  وو  عقوو        قووونو   مشووعو  :لموضووو ا

( مو  قوونو  التسول ا 67م ومشعو  قوونو  تتاول ا الموول  )2102لسنة  (48) 

) الماوول لوو  ضووو   0161( لسوونة 01الاروووعل الدووولع تولمعسووو  ترووونو  عقوو  )

 االقتعاح ترونو  المرل  م  قتا مل س النواب(.

 

 السال  ع     وعحمة هللا وتع وتهمم

عئوو س  دووولا الدووولاالسوو ل ع وو  توو  ماووول  ، أخفاا  م 7887أبخ اا   77بتاايخ   

 مشووعو  ااك  (، نساا  7د  7ف  ت  /   ص 728، ضاا ك اتيباام خ اام  المل ووس

م 2102( لسوونة 48التسوول ا الاروووعلم المعالووس ل معسووو  الم  وو  عقوو  ) قووونو  

( مووو  قوووونو  التسووول ا الارووووعل الدوووولع 67ومشوووعو  قوووونو  تتاووول ا الموووول  )

  االقتووعاح ترووونو  ) الماوول لوو  ضووو 0161( لسوونة 01تولمعسووو  ترووونو  عقوو  )
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شولقينشن اا ، شكلاا   إلاال لةناا  ول ااتشك ولت ااخ    المروول  موو  قتووا مل ووس النووواب(م 

 ول خوف  ول ي   شولب ئ .  ي للةن ل ني  تم شإبدوء ول الحظيت عل ه

، عقدت لةن  ول تشك ولت خ     شولقينشن   وةت يعهي م 7887أبخ    77شبتيخ        

، شكلااا   كول اااكاشخ  كولقاااينشن يعلااال   اااخشع، ح اااط وتل ااات ولحااايدا شول  اااخ ك

 .بحضشخ ول ست يخ ولقينشني بيل ةلس

  كقااينشنول   ااخشعيإلاال عاادم   يل اا   –ب ااد ول دوشلاا  شولنقااي   –شونتهاات وللةناا        

، ا ي تشوفقات وللةنا   ال ولت اد   ولاكا أةاخو   ةلاس ولناشو  ل بيدئ شأحايم ولدستشخ

 .إعيدة ولتخ  م( ب د 78( ول يدة  78علل ول يدة  

 

 عأل ال لنة:

التسوول ا الاروووعلم المعالووس ل معسووو  قووونو   مشووعو تااخا وللةناا  سااال        

( موو  67م ومشووعو  قووونو  تتاوول ا المووول  )2102( لسوونة 48الم  وو  عقوو  ) 

)  0161( لسوونة 01قووونو  التسوول ا الاروووعل الدووولع تولمعسووو  ترووونو  عقوو  )

 اك ولنايح ت ك رول  مو  قتوا مل وس النوواب(م المال ل  ضو  االقتعاح تروونو  الم

 ولدستشخ   شولقينشن  .

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 


