
*   اأ�صدرت بتعميم وزير العدل ذي رقم 13/ت/4070 بتاريخ 1431/9/11هـ.
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�لباب �لأول: �أحكام عامة

مادة )1(

النظام  هذا  اأينما وردت يف  منها  قرين كل  املو�ضح  املعنى  التالية  للعبارات  يكون 
)القانون( ما مل يق�ص �ضياق الن�ص بغري ذلك:

الآيل  باحلا�ضب  املحفوظة  اأو  املحررة  ال�ضحائف  جمموعة  هو  العيني:  ال�ضجل 
)القانونية(  النظامية  وحالته  عقار  كل  اأو�ضاف  تبني  التي  احلفظ  و�ضائل  من  بغريه  اأو 

واحلقوق املرتتبة له اأو عليه واملعامالت والتعديالت املتعلقة به.
العقاري  الت�ضجيل  على  الإ�ششراف  وزارتششه  تتولى  الذي  الوزير  املخت�ص:  الوزير 

والتوثيق.
الإدارة املخت�ضة: هي الإدارة التي تتولى الت�ضجيل العقاري العيني والتوثيق، اأو اأي 

وظائف م�ضابهة وفقاً لالأنظمة والقوانني املتبعة يف كل دولة.
الق�ضم امل�ضاحي: هو املنطقة العقارية ال�ضاملة ملجموعة من الوحدات العقارية.
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مادة )2(

النظام  هذا  لأحكام  طبقاً  العيني  ال�ضجل  اأعمال  وفروعها  املخت�ضة  الإدارة  تتولى 
)القانون( ولئحته التنفيذية.

مادة )3(

يخ�ض�ص �ضجل عيني لكل ق�ضم م�ضاحي، وتفرد يف هذا ال�ضجل �ضحيفة خا�ضة بكل 
عقار ترقم وفقاً للقواعد اخلا�ضة بكيفية اإم�ضاك ال�ضجل، وتبنينّ الالئحة التنفيذية كيفية 

اإم�ضاك ال�ضجل العيني واإجراءات القيد به وكذلك الوثائق املتعلقة به.
وي�ضدر قرار من الوزير املخت�ص بتعيني الأق�ضام امل�ضاحية بالتن�ضيق مع اجلهة املعنية.

مادة )4(

ين�ضاأ بالإدارة املخت�ضة فهر�ص �ضخ�ضي هجائي يكون فيه لكل مالك �ضحيفة خا�ضة 
ن بيانات هذا الفهر�ص من واقع بيانات  يبني فيها الوحدات العقارية التي ميلكها وتدونّ

ال�ضجل العيني.

مادة )5(

اأ�ضول  فروعها  اأو  املخت�ضة  الإدارة  من  تنقل  اأن  الأحششوال  من  حال  باأي  يجوز  ل 
املحررات التي مت قيدها ول ال�ضجالت والدفاتر والوثائق املتعلقة بالقيد، على اأنه يجوز 

لل�ضلطات الق�ضائية اأو من تندبه من اخلرباء الطالع عليها يف اأماكن حفظها.

مادة )6(

يتعلق  فيما  �ضواء  )القانون(  النظام  هذا  يف  الواردة  واحلقوق  الت�رفات  تخ�ضع 
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بقيدها اأو التاأ�ضري بها اأو حفظها اأو طلبات الإجراء فيها لقواعد الر�ضوم اخلا�ضة بالت�ضجيل 
العقاري -اإن وجدت- وفقاً لالأداة النظامية )القانونية( النافذة يف كل دولة.

مادة )7(

مع عدم الإخالل بالأنظمة والقوانني ال�ضارية يف الدول الأع�ضاء تعترب وحدة عقارية 
يف تطبيق اأحكام هذا النظام )القانون( كل قطعة من الأر�ص وما عليها من بناء تقع يف 
ق�ضم م�ضاحي واحد وتكون مملوكة ل�ضخ�ص واحد اأو اأ�ضخا�ص على ال�ضيوع اأو للدولة 
اأن  اأو خا�ص ودون  اأن يف�ضل جزءاً منها عن �ضائر الأجزاء فا�ضاًل من ملك عام  دون 

يكون جلزء منها اأو عليه من احلقوق ما لي�ص لالأجزاء الأخرى اأو عليها.
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�لباب �لثاين: قيد �حلقوق يف �ل�سجل �لعيني

الف�صل الأول: القيد الأول

مادة )8(

ت�ري الأحكام الواردة يف هذا الباب على الأو�ضاع النا�ضئة عن حالة انتقال الدولة 
اإلى الأخذ بنظام الت�ضجيل العقاري العيني.

مادة )9(

منها  لكل  وتفرد  م�ضاحي  ق�ضم  بكل  الكائنة  العقارية  الوحدات  جميع  ح�ر  يتم 
�ضحيفة تثبت بها كافة البيانات املتعلقة بها وحدودها الطبيعية واحلقوق الواردة عليها.

مادة )10(

اأو  ل تقيد احلقوق يف �ضحائف ال�ضجل العيني اإل اإذا كانت ثابتة باأحد املحررات 
النظام  بهذا  العمل  قبل  به  املعمول  القانون  اأو  النظام  وفق  عليها  املن�ضو�ص  الوثائق 
)القانون( اأو كانت قد ن�ضاأت اأو تقررت ب�ضبب من اأ�ضباب اكت�ضاب احلقوق العينية، 

واإذا كان هذا ال�ضبب ت�رفاً اأو حكماً ق�ضائياً وجب اأن يكون قد �ضبق ت�ضجيله.

مادة )11(

والوثائق  واملحررات  ال�ضجالت  من  العيني  ال�ضجل  �ضحائف  بيانات  ت�ضتلخ�ص 
امل�ضجلة بالإدارة املخت�ضة ومن �ضجالت وخمططات اجلهة املخت�ضة.
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مادة )12(

يف حالة وجود تناق�ص بني املحررات والوثائق امل�ضجلة عن وحدة عقارية واحدة، 
تقوم الإدارة املخت�ضة بتقدمي تقرير عمن تعتربه �ضاحب احلق نتيجة لفح�ضها للمحررات 
املادة  املن�ضو�ص عليها يف  الق�ضائية  اللجنة  اإلى  املتناق�ضة ودرا�ضتها، واإحالته  والوثائق 

)15( من هذا النظام )القانون(.

مادة )13(

على  اليد  و�ضع  حالت  ويف  ت�ضجل  مل  بعقود  عقارات  على  التبادل  حالت  يف 
التي  الأخششرى  الأحششوال  جميع  ويف  ت�ضجل،  مل  ق�ضمة  عقود  مبقت�ضى  مفرزة  عقارات 
ال�ضاأن  لأ�ضحاب  يجوز  م�ضجلة  وثائق  اأو  حمررات  يف  ثابتاً  فيها  اليد  و�ضع  يكون  ل 
باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان اأن يقوموا يف ميعاد 
وت�ضليم  كتابة  اتفاقاتهم  باإثبات  )القانون(  النظام  هذا  نفاذ  تاريخ  من   )........(
املحررات والوثائق املت�ضمنة لذلك اإلى الإدارة املخت�ضة للنظر يف اإثبات تلك احلقوق 
والإجراءات  للأو�ضاع  طبقاً  ال�رشوط  ا�ضتوفت  متى  العقارية  الوحدات  �ضحائف  يف 

املن�ضو�ص عليها نظاماً )قانوناً(.

مادة )14(

اإعالن يف اجلريدة  بن�ر  النظام )القانون(  املخت�ضة فور �ضدور هذا  الإدارة  تقوم 
الر�ضمية واأي و�ضيلة من و�ضائل الإعالم الأخرى يت�ضمن تنبيه اأ�ضحاب ال�ضاأن من مالنّك 

واأ�ضحاب حقوق عينية اإلى ميعاد �ريان النظام )القانون( على كل ق�ضم م�ضاحي.
وعند حلول امليعاد تقوم الإدارة املخت�ضة بالإعالن يف اجلريدة الر�ضمية واأي و�ضيلة من 
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و�ضائل الإعالم الأخرى عن البيانات اخلا�ضة بالوحدات العقارية الكائنة بكل ق�ضم م�ضاحي 
الواردة  ال�ضاأن  اأ�ضحاب  اإلى  الو�ضول  بعلم  م�ضحوب  م�ضجل  بكتاب  اإخطارات  وتر�ضل 
حقوق  من  اإثباته  مت  ما  بها  يبنينّ  املذكورة  الوحدات  �ضحائف  من  �ضحيفة  بكل  اأ�ضماوؤهم 
باأ�ضمائهم يف هذه ال�ضحائف وما يقع على هذه الوحدات من تكاليف وحقوق عينية تبعية.

وتبنينّ الالئحة التنفيذية القواعد املتعلقة بالإعالن وكيفية اإر�ضال الإخطارات.

الف�صل الثاني: اللجنة الق�صائية المخت�صة بنظر الدعاوى والطلبات

مادة )15(

مع عدم الإخالل بالأنظمة والقوانني ال�ضارية يف الدول الأع�ضاء تن�ضاأ يف الإدارة 
املخت�ضة جلنة ق�ضائية اأو اأكرث تتولى دون غريها النظر يف جميع الدعاوى والطلبات التي 
ترفع خالل ال�ضنة الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام )القانون( على الق�ضم امل�ضاحي 

لإجراء تغيري يف بيانات ال�ضجل العيني.
وي�ضدر بت�ضكيل اللجنة وتعيني رئي�ضها واأع�ضائها قرار من الوزير املخت�ص، وتبني 

الالئحة التنفيذية نظام العمل يف هذه اللجنة والإجراءات التي تتبع اأمامها.

مادة )16(

يقفل جدول قيد الدعاوى والطلبات اأمام اللجنة الق�ضائية املن�ضو�ص عليها يف 
املادة ال�ضابقة بعد انق�ضاء ال�ضنة الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام )القانون( على 
الق�ضم امل�ضاحي، وذلك ما مل ي�ضدر قرار من الوزير املخت�ص مبدها لفرتة اأخرى ل 

تزيد عن �ضنة.
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مادة )17(

لالإجراءات  وفقاً  فيها  للطعن  قابلة  الق�ضائية  اللجنة  من  ال�ضادرة  القرارات  تكون 
–اأمكن-  اإن  العتبار  يف  يوؤخذ  اأن  على  حدة  على  دولة  كل  تقررها  التي  وال�رشوط 

مراعاة امل�ضائل املتعلقة بفر�ص الكفالة املالية وا�ضرتدادها وم�ضادرتها.
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�لباب �لثالث: �لقيود �لتالية يف �ل�سجل �لعيني

الف�صل الأول: الت�صرفات والحقوق الواجب قيدها

مادة )18(

جميع الت�رفات التي من �ضاأنها اإن�ضاء حق من احلقوق العينية العقارية الأ�ضلية اأو 
النهائية املثبتة ل�ضيء من ذلك يجب قيدها  اأو زواله، وكذلك الأحكام  اأو تغيريه  نقله 
يف ال�ضجل العيني مبا يف ذلك الوقف والو�ضية، ويرتتب على عدم القيد اأن احلقوق 

املذكورة ل تن�ضاأ ول تنقل ول تتغري ول تزول ل بني ذوي ال�ضاأن ول بالن�ضبة لغريهم.
ول يكون للت�رفات غري املقيدة من الآثار �ضوى اللتزامات ال�ضخ�ضية بني ذوي ال�ضاأن.

مادة )19(

العينية  احلقوق  من  حلق  املقررة  النهائية  والأحكام  الت�رفات  جميع  قيد  يجب 
العقارية الأ�ضلية ويرتتب على عدم القيد اأن هذه احلقوق ل تكون حجة ل بني ذوي 

ال�ضاأن ول بالن�ضبة لغريهم.
وي�ري هذا احلكم على الق�ضمة العقارية ولو كان حملها اأمواًل موروثة.

مادة )20(

يجب قيد جميع الت�رفات املن�ضئة اأو املقررة اأو الناقلة اأو التي من �ضاأنها زوال اأي 
من  ل�ضيء  املثبتة  النهائية  الأحكام  وكذلك  التبعية،  العقارية  العينية  احلقوق  من  حق 
ذلك. ويرتتب على عدم القيد اأن هذه احلقوق ل تكون حجة ل بني ذوي ال�ضاأن ول 

بالن�ضبة لغريهم.
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مادة )21(

بقيد  وذلك  عقارية،  عينية  الرتكة على حقوق  ا�ضتملت  اإذا  الإرث  قيد حق  يجب 
كل  ن�ضيب  تت�ضمن  اأن  يجب  التي  الرتكة  جرد  قوائم  مع  احلق  لهذا  املثبتة  ال�ضندات 

وارث ول يجوز للوارث اأن يت�رف يف حق من هذه احلقوق قبل اإمتام هذا القيد.

مادة )22(

يجب التاأ�ضري باملحررات اأو الوثائق املثبتة لدين من الديون العادية على املورث يف 
�ضحف ال�ضجل العيني املخ�ض�ضة لأعيان الرتكة اأو حقوقها، ويجب على الدائن اإعالن 
كل ذي �ضاأن بقيام الدين قبل التاأ�ضري به، ويحتج بهذا التاأ�ضري من تاريخ ح�ضوله، ومع 
ذلك اإذا مت التاأ�ضري خالل �ضنة من تاريخ قيد الإرث فللدائن اأن يحتج على كل من تلقى 

من الوارث حقاً عينياً وقام بقيده قبل هذا التاأ�ضري.

مادة )23(

يجب قيد عقود الإيجار وال�ضندات التي ترد على منفعة عقار اإذا زادت مدتها على 
)........( �ضنوات ويرتتب على عدم قيدها اأنها ل تكون نافذة يف حق الغري فيما زاد 

على هذه املدة.

مادة )24(

يجب اأن تت�ضمن الطلبات يف الدعاوى التي تتعلق باحلقوق اأو الت�رفات الواجب 
قيدها طلب اإجراء التغيري يف بيانات ال�ضجل العيني، ول تقيد الدعوى اإل بعد تقدمي 

�ضهادة دالة على ح�ضول التاأ�ضري يف ال�ضجل مب�ضمون هذه الطلبات.
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مادة )25(

النظام  نفاذ هذا  املحاكم وقت  اأمام  املنظورة  ال�ضابقة  املادة  اإليها يف  امل�ضار  الدعاوى 
)القانون( والتي مل يوؤ�ر بها، ل يجوز ال�ضتمرار يف نظرها اإل بعد التاأ�ضري بها يف ال�ضجل 
العيني، وتق�ضي املحكمة بوقف الدعاوى اإذا مل يبا�رها رافعوها باتخاذ الإجراءات امل�ضار 

اإليها خالل �ضتني يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام )القانون( على الق�ضم امل�ضاحي.

مادة )26(

يقيد يف ال�ضجل العيني منطوق احلكم النهائي ال�ضادر يف الدعاوى املبينّنة يف املادتني 
ال�ضابقتني، ويجب اأن يتم ذلك خالل )........( �ضنوات من تاريخ �ضريورة احلكم 
نهائياً واإل اعترب التاأ�ضري بال�ضحيفة يف ال�ضجل العيني كاأن مل يكن، وتبداأ املدة بالن�ضبة 

اإلى الأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا النظام )القانون( من تاريخ نفاذه.

مادة )27(

يرتتب على التاأ�ضري بالدعاوى يف ال�ضجل العيني اأن حق املدعي اإذا تقرر بحكم نهائي 
مت قيده خالل الأجل املن�ضو�ص عليه باملادة ال�ضابقة، يكون حجة على من ترتبت له حقوق 
واأثبتت مل�ضلحته بيانات يف ال�ضجل ابتداًء من تاريخ التاأ�ضري بهذه الدعاوى يف ال�ضجل.

مادة )28(

العقارية  الوحدات  �ضحف  يف  بال�ضفعة  الأخذ  يف  الرغبة  باإعالن  التاأ�ضري  يجب 
ويرتتب على ذلك اأنه اإذا تقرر حق ال�ضفيع بحكم مت قيده يف ال�ضجل العيني وفقاً للمادة 
)26( اأن يكون حجة على من ترتبت له حقوق عينية ابتداًء من تاريخ التاأ�ضري املذكور.
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الف�صل الثاني: التغيير والت�صحيح في بيانات ال�صجل العيني

مادة )29(

يكون لل�ضجل العيني قوة اإثبات ل�ضحة البيانات الواردة فيه ول يقبل يف اإثبات امللكية 
اأو احلق العيني �ضوى �ضحيفة العقار اأو ال�ضهادات امل�ضتخرجة من ال�ضجل العيني، كما 

ل يقبل اإثبات التملك بالتقادم على خالف ما هو ثابت بال�ضجل.

مادة )30(

من  وا�ضتثناء  الأع�ضاء  الدول  يف  ال�ضارية  والقوانني  بالأنظمة  الإخششالل  عدم  مع 
يف  للملكية  املك�ضب  اليد  و�ضع  اإلى  ا�ضتناداً  احلقوق  قيد  يقبل  ال�ضابقة  املادة  اأحكام 

احلالتني الآتيتني:
1- اإذا رفعت الدعوى خالل ).........( �ضنوات من تاريخ العمل بهذا النظام 

)القانون( على الق�ضم امل�ضاحي الكائن فيه العقار.
بهذا  العمل  تاريخ  قبل  املحاكم  اأمام  املقامة  الدعوى  نهائي يف  اإذا �ضدر حكم   -2
النظام )القانون( على الق�ضم امل�ضاحي الكائن فيه العقار، على اأن يقدم احلكم لقيده 

يف امليعاد املن�ضو�ص عليه يف املادة )26(.
ول تكون هذه احلقوق حجة على من تلقى حقه عينياً من املالك املقينّد يف ال�ضجل 
العيني قبل ح�ضول التاأ�ضري املن�ضو�ص عليه يف املادة )24( من هذا النظام )القانون(.

مادة )31(

ل يجوز اإجراء تغيري يف البيانات الواردة يف ال�ضجل العيني اإل مبقت�ضى حمررات اأو 
وثائق موثقة �ضادرة ممن ميلك الت�رف يف احلقوق الثابتة يف ال�ضجل العيني اأو مبقت�ضى 
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املادة  يف  اإليها  امل�ضار  الق�ضائية  اللجنة  من  نهائي  قرار  اأو  املحكمة  من  �ضادر  نهائي  حكم 
)15(. ولالإدارة املخت�ضة اأن ت�ضحح الأخطاء املادية )الكتابية( يف ال�ضجل العيني من تلقاء 
نف�ضها اأو بناء على طلب اأ�ضحاب ال�ضاأن طاملا مل يتم القيد، ول يجوز يف حالة اإمتام القيد 
الو�ضول،  بعلم  م�ضحوب  م�ضجل  بكتاب  ال�ضاأن  ذوي  اإخطار  بعد  اإل  الت�ضحيح  اإجراء 

وحترر الإدارة املخت�ضة حم�راً تو�ضح فيه اأ�ضباب اخلطاأ وكيفية اكت�ضافه وما مت ب�ضاأنه.

مادة )32(

تعدل بيانات ال�ضجل العيني وفقاً ملا يتم من تغيري على الوحدة العقارية ب�ضبب اإ�ضافة 
مباٍن اأو تعديلها اأو اإزالتها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي ين�ص عليها يف الالئحة 

التنفيذية لهذا النظام )القانون(.

مادة )33(

لكل ذي �ضاأن اأن يطلب اإلى املحكمة املخت�ضة ب�ضفة م�ضتعجلة حمو التاأ�ضري امل�ضار 
اإليه يف املادة )22(، وتاأمر املحكمة مبحو التاأ�ضري متى كان �ضند الدين غري ثابت اأو متى 

تبنينّ لها اأن الدعوى كيدية.

مادة )34(

اإذا األغي املحو عاد لقيد احلق التبعي مرتبته الأ�ضلية يف ال�ضجل العيني، ومع ذلك 
ل يكون لإلغائه اأثر رجعي بالن�ضبة للقيود التي اأجريت يف الفرتة ما بني املحو والإلغاء.

مادة )35(

اأو  تاأ�ضري  اأو  اأو حمو  اأو نقلت بكل قيد  اأو زالت  ت حقوقه  يخطر كل �ضخ�ص تغرينّ
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ت�ضحيح وذلك بكتاب م�ضجل م�ضحوب بعلم الو�ضول اإلى حمله املعنينّ يف ال�ضجل 
العيني، ويدرج القياد اأو املحو اأو التاأ�ضري اأو الت�ضحيح باأكمله يف �ضند/ �ضك امللكية 

ويف ال�ضهادة املن�ضو�ص عليها يف املادتني )43، 45(.

الف�صل الثالث: اإجراءات القيد

مادة )36(

تقدم طلبات القيد اإلى مكتب ال�ضجل العيني الذي تقع الوحدة العقارية يف دائرة 
النظام  لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتددها  التي  والأو�ضاع  لالإجراءات  وفقاً  اخت�ضا�ضه 

)القانون(.

مادة )37(

يقوم  اأو من  ال�ضاأن  بناء على طلب ذوي  القيد والتغيري والت�ضحيح  اإجراءات  تتم 
مقامهم وفقاً لل�رشوط والأو�ضاع التي ين�ص عليها النظام )القانون( واللئحة التنفيذية، 
وتدون الطلبات ح�ضب تواريخ و�ضاعة تقدميها يف �ضجل يعد لذلك باملكتب املخت�ص 
بالإدارة املخت�ضة، وتعطى الطلبات اأرقاماً م�ضل�ضلة وتبنينّ يف هذا ال�ضجل مراحل العمل 

يف �ضاأنها.

مادة )38(

اإذا مل يتم قيد املحرر اأو الوثيقة يف ال�ضجل العيني خالل مدة )......( من تاريخ 
الطلب  اعترب  املقررة  والإجششراءات  لالأوراق  الطالب  ا�ضتيفاء  ب�ضبب عدم  الطلب  قيد 
اإليها اإذا قدم �ضاحب ال�ضاأن طلباً مبدها قبل  كاأن مل يكن. ويجوز اأن متتد املدة امل�ضار 
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انتهائها مبدة )........(. ويف حالة عدم ا�ضتيفائه لالأوراق والإجراءات املقررة ي�ضقط 
طلبه، ول يجوز لأحد اأطراف الطلب العدول عنه قبل انتهاء املدة املحددة ل�ضقوطه دون 

موافقة باقي الأطراف.

مادة )39(

اإذا قدم اأكرث من طلب يف �ضاأن وحدة عقارية واحدة وجب اأن تبحث هذه الطلبات وفقاً 
ر اإمتام الإجراءات اخلا�ضة بالطلب الأ�ضبق ب�ضبب  لأ�ضبقية قيدها يف �ضجل الطلبات، واإذا تعذنّ
نق�ص اأو عيب يف البيانات اأو يف الأوراق اأخطر �ضاحب ال�ضاأن يف حمل اإقامته املبنينّ يف الطلب 
بكتاب م�ضجل م�ضحوب بعلم الو�ضول لتاليف هذا النق�ص اأو العيب خالل مدة ).......( 
يوماً من تاريخ ت�ضّلمه الكتاب واإل �ضقطت اأ�ضبقية طلبه، ويكون اإ�ضقاط الأ�ضبقية بقرار م�ضبب 

من الإدارة املخت�ضة، وتبا�ر الإدارة ال�ضري يف اإجراءات الطلب التايل يف ترتيب الأ�ضبقية.

مادة )40(

يجوز ملن اأُ�رشرِّ على طلبه با�ضتيفاء بيان ل يرى وجهاً له، وملن تقرر �ضقوط طلبه اأو 
املخت�ضة خالل مدة  الإدارة  اأمام  ال�ضاأن  ال�ضادر يف هذا  القرار  يتظلم من  اأن  اأ�ضبقيته 
).......(. ويف حالة رف�ص تظلمه فله اأن يطعن يف القرار املذكور اأمام اجلهة الق�ضائية 
املخت�ضة وفقاً للنظام )القانون( املعمول به يف كل دولة. ويف جميع الأحوال يوقف 

فح�ص الطلبات التالية يف ترتيب الأ�ضبقية حتى يتم الف�ضل يف الطعن.
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�لباب �لر�بع: م�ستند�ت �مللكية و�ل�سهاد�ت

مادة )41(

ل يقبل يف اإثبات امللكية اأو احلق العيني �ضوى �ضحيفة الوحدة العقارية اأو ال�ضهادات 
امل�ضتخرجة من ال�ضجل العيني.

مادة )42(

كل  اإلى  ت�ضلم  الأع�ضاء  الدول  يف  ال�ضارية  والقوانني  بالأنظمة  الإخالل  عدم  مع 
مالك بناء على طلبه ن�ضخة من اأ�ضل ال�ضحيفة العقارية ت�ضمى »�ضند/ �ضك امللكية«. 
من  ن�ضخة  منهم  اإلى كل  ت�ضلم  ال�ضيوع  العقارية على  الوحدة  مالنّك  تعدد  ويف حالة 
�ضند/ �ضك امللكية باأ�ضمائهم جميعاً، مع عدم جواز الت�رف فيها اإل بعد الرجوع اإلى 

اأ�ضل ال�ضحيفة.

مادة )43(

ت�ضلم لغري املالنّك من ذوي ال�ضاأن بناء على طلبهم �ضهادة بالبيانات اخلا�ضة بهم املثبتة 
يف ال�ضجل العيني.

مادة )44(

ل يجوز ت�ضليم ن�ضخة ثانية من �ضند/ �ضك امللكية اأو ال�ضهادة امل�ضار اإليها يف املادة 
ن على الن�ضخة الثانية  اأو تلفها، على اأن يدونّ ال�ضابقة اإل يف حالة فقد الن�ضخة الأولى 
اأنها بدل مفقود اأو تالف ويتم �ضحب الن�ضخة التالفة، ويجب اأن يتم الإعالن عن فقد 

الن�ضخة الأولى وفقاً لالإجراءات املقررة يف الدولة.
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مادة )45(

على الإدارة املخت�ضة اأن تعطي كل ذي م�ضلحة بناء على طلبه �ضهادة مبطابقة �ضند/ 
بعد  العيني، وذلك  لل�ضجل  املادة )43(  املن�ضو�ص عليها يف  ال�ضهادة  اأو  امللكية  �ضك 

التاأكد من جدية الطلب ووجاهته.
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�لباب �خلام�س: �أحكام ختامية

مادة )46(

على ال�ضلطات املخت�ضة اأن تقدم البيانات والأوراق التي تطلبها اجلهة القائمة على 
القيد  باإجراءات  واملتعلقة  تقدميها  )القانون(  النظام  يوجب  التي  اأو  العيني  ال�ضجل 

خالل مدة ).......( من تاريخ طلبها.

مادة )47(

تنظم الالئحة التنفيذية اأعمال امل�ضح والتحديد، وتبنينّ الأحكام والإجراءات الالزمة 
لها.

مادة )48(

ي�ضدر الوزر املخت�ص الالئحة التنفيذية لهذا النظام )القانون( بالتن�ضيق مع اجلهات 
املعنية بتطبيقه.
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�ملذكرة �لإي�ساحية لوثيقة م�سقط للنظام )�لقانون( �ملوحد 
للت�سجيل �لعقاري �لعيني لدول جمل�س �لتعاون 2009-2010م

لتقوية العالقات فيما بينها وتعمل على  ملا كانت دول جمل�ص التعاون ت�ضعى دائماً 
اإلى تنمية وتدعيم الروابط القت�ضادية ملا  تعميق الروابط الأخوية التي جتمعها وتدعو 
فيه خري �ضعوبها وتهدف اإلى توحيد الأنظمة )القوانني( املتعلقة باملجالت القت�ضادية 
التكامل القت�ضادي  اإلى  للو�ضول  بينها  التن�ضيق والتجان�ص  لتحقيق  واملالية والنقدية، 

بكافة جوانبه ومن اأهمها امللكية العقارية.
واإذا كانت امللكية العقارية حتظى باأهمية بالغة يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 
العربية، فاإنها قد �ضعت اإلى تطوير النظام القانوين الذي يحكم �ضهر الت�رفات املتعلقة 

بهذه امللكية.
ولتحقيق ا�ضتقرار امللكية العقارية وتدعيم الئتمان العقاري وتب�ضيط عملية الت�ضجيل 
اأظهرها  التي  الثغرات  على  والق�ضاء  املطلوبة  بال�رعة  واإجنازها  العقارية  للت�رفات 
التطبيق يف النظم القانونية القائمة يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية والتي 
تقوم على نظام الت�ضجيل ال�ضخ�ضي الذي يعترب فيه �ضخ�ص مالك العقار اأو �ضاحب 
اإ�ضفاء  �ضوى  قانوين  اأثر  من  له  يكون  ل  والششذي  الت�ضجيل،  يف  اأ�ضا�ضاً  العيني  احلق 
اكت�ضبها  التي  امللكية  �ضالمة  �ضمان  دون  ت�ضجيلها  يتم  التي  الت�رفات  على  الر�ضمية 
املت�رف اإليه ودون اأن يكون له حجية كاملة، مبا ل يتوافر معه الأمان الكايف، حيث 
ميكن اأن تتعر�ص امللكية املكت�ضبة يف كل وقت للمنازعة مبا ل يوفر ال�ضتقرار املن�ضود يف 

امللكية العقارية.
املوحد  )القانون(  النظام  مب�روع  الكويت  بدولة  العدل  وزارة  تقدمت  فقد 



388
جملة الق�ضائية - العدد الثالث - حمرم  1433هـ

للت�ضجيل العقاري العيني لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية – والذي يعتمد 
فيه الت�ضجيل على اأ�ضا�ص الوحدة العقارية فتخ�ض�ص �ضحيفة لكل وحدة عقارية يدون 
فيها ما يرد عليها من ت�رفات بعد اأن تتم اإجراءات الت�ضجيل مبا تتوافر فيها من عالنية 
و�ضمانات حقيقية عند التعامل يف العقار، وملا يرتتب على الأخذ بهذا النظام من عدة 
مبادئ اأخ�ضها مبداأ احلجية املطلقة يف ال�ضجل العيني يف مواجهة الكافة ومبداأ ال�ضهر 
العام مبعنى اأن اأي ت�رف اأو واقعة متعلقة بامللكية العقارية ل توجد بالن�ضبة لأطراف 
التملك  مبداأ عدم جواز  ال�ضجل، وكذا  قيدها يف  بعد  اإل  للغري  بالن�ضبة  اأو  الت�رف 

بالتقادم بالن�ضبة ملا يجري قيده من ت�رفات يف ال�ضجل العيني.
واإعمال هذه املبادئ يوؤدي من الناحية الواقعية اإلى الق�ضاء على ال�ضكوى القائمة 
يف ظل نظام الت�ضجيل ال�ضخ�ضي من ت�ضابه الأ�ضماء، وما يرتتب عليه من حظر التملك 
ادعاءات  على  الق�ضاء  ثم  ومن  العيني  بال�ضجل  املقيدة  احلقوق  مواجهة  يف  بالتقادم 
امللكية بو�ضع اليد وهو اأمر �روري اإزاء قوة الثبوت املطلقة للقيد يف ال�ضجل دون اأن 
يخل ذلك بو�ضع اليد امل�ضتقر يف ظل النظام القائم وما يرتتب عليه من حقوق مكت�ضبة، 

وقد روعي ذلك عند القيد الأول يف نظام ال�ضجل العيني.
ونظراً ملا يقت�ضيه تطبيق نظام ال�ضجل العيني من �رورة القيام بعدة خطوات منها 
م�ضح العقارات وبيان م�ضاحتها وحدودها وتق�ضيمها اإلى وحدات عقارية يتم تخ�ضي�ص 
التطبيق  هذا  يتطلبه  وما  بها  اخلا�ضة  والتاأ�ضريات  القيود  لقيد جميع  منها  لكل  �ضحيفة 
اأ�ضحاب ال�ضاأن واإجراءات ن�ر يف و�ضائل الإعالم  من فح�ص للم�ضتندات ومناق�ضة 
املختلفة وتلقي اعرتا�ضات ذوي ال�ضاأن وفح�ضها اأمام جلنة ق�ضائية خا�ضة ت�ضكل لهذا 
الغر�ص حتى ل يتم قيد حق اإل ل�ضاحبه وحتى يكون ال�ضجل عنواناً للحقيقة بالن�ضبة 
لكل وحدة عقارية فقد اقت�ضى كل ذلك عدم تطبيق نظام ال�ضجل العيني دفعة واحدة 
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حتدد  اأن  على  الأخرى  بعد  منطقة  يف  تدريجياً  به  الأخذ  يتم  واإمنا  املناطق،  كافة  على 
التي  املناطق  اأن حتدد  بعد الأخرى على  به تدريجياً يف منطقة  يتم الأخذ  املناطق واإمنا 
دول  من  دولة  كل  يف  املخت�ص  الوزير  من  قرار  مبوجب  �ريانه  وتاريخ  عليها  ي�ري 
التي تثور يف حينها وجتنباً  اإثارة امل�ضاكل وح�ضماً لالأمور وال�ضعاب  املجل�ص منعاً من 
اأ�ضحاب  واعرتا�ضات  ومنازعات  بطلبات  املخت�ضة  لالإدارة  واإرباك  اجلهود  لت�ضتيت 

ال�ضاأن يف عدة مناطق يف اآن واحد.
بدول  العدل  وزراء  املعايل  اأ�ضحاب  قرار  اإلى  وا�ضتناداً  ذلك  لكل  وحتقيقاً 
جمل�ص التعاون فقد اجتمعت جلنة اخلرباء املخت�ضني يف وزارات العدل ملناق�ضة 
جمل�ص  لدول  العيني  العقاري  للت�ضجيل  املوحد  )القانون(  النظام  م�روع 
التعاون املقدم من وزارة العدل بدولة الكويت وقامت بدرا�ضة امل�روع واإجراء 
ما  بني  كاماًل  وتن�ضيقاً  تاماً  ان�ضجاماً  املعرو�ص  للم�روع  يحقق  مبا  التعديالت 
ت�ضمنه من اأحكام يف كافة جمالت تطبيقه متوخياً كافة اأو�ضاع املجتمع بدول 
يف  املتبع  العمل  واأ�ضلوب  والثقافية  والقت�ضادية  الجتماعية  التعاون  جمل�ص 
كل دولة من دول جمل�ص التعاون. ووافق على امل�روع اأ�ضحاب املعايل وزراء 
العدل بدول املجل�ص يف اجتماعهم الرابع ع�ر الذي عقد يف م�ضقط بتاريخ 
)قانون(  كنظام  2002م  اأكتوبر   16 –  15 املوافق  1423هششش  �ضعبان   10 –  9
)القانون(  للنظام  م�ضقط  )وثيقة  ت�ضميته  مع  �ضنوات  اأربع  ملدة  ا�ضرت�ضادي 
املوحد للت�ضجيل العقاري العيني لدول جمل�ص التعاون( ثم اعتمده املجل�ص 
الأعلى ملجل�ص التعاون يف دورته الثالثة والع�رين املنعقدة يف الدوحة بدولة 
قطر بتاريخ 17 – 18 �ضوال 1423هش املوافق 21 – 22 دي�ضمرب 2002م، طبقاً 

ملا قرره وزراء العدل.



390
جملة الق�ضائية - العدد الثالث - حمرم  1433هـ

وقد ا�ضتمل النظام )القانون( على اأبواب خم�ضة:
- الباب الأول: )اأحكام عامة(.

- الباب الثاين: )قيد احلقوق يف ال�ضجل العيني(.
- الباب الثالث: )القيود التالية يف ال�ضجل العيني(.

- الباب الرابع: )م�ضتندات امللكية وال�ضهادات(.
- الباب اخلام�ص: )اأحكام ختامية(.

�لباب �لأول: �أحكام عامة

مادة )1(
عنيت هذه املادة بو�ضع تعريف لل�ضجل العيني على �ضوء ا�ضتخدام اأجهزة احلا�ضب 

الآيل يف املجال الإداري بدول جمل�ص التعاون.
امل�ضاحي وهي م�ضطلحات  الوزير املخت�ص والإدارة املخت�ضة والق�ضم  كما عرفت 

يكرث ا�ضتخدامها يف مواد النظام )القانون( نظراً لختالف الت�ضمية بكل دولة.
مادة )2(

)القانون(  النظام  هذا  اأحكام  تطبيق  وفروعها  املخت�ضة  بالإدارة  املادة  هذه  اأناطت 
والالئحة التنفيذية ال�ضادرة ب�ضاأنه يف كل دولة من دول املجل�ص، وذلك لرتك م�ضاحة 

اإجرائية تتفق و�ضهولة التنفيذ يف كل دولة.
مادة )3(

تفرد  امل�ضاحية  الأق�ضام  من  ق�ضم  لكل  عيني  �ضجل  تخ�ضي�ص  املادة  هذه  اأوجبت 
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اإليها  العيني والتي ت�ضتند  ال�ضجل  باعتبارها ركيزة نظام  فيه �ضحيفة خا�ضة بكل عقار 
بالتن�ضيق  جميع القيود والتاأ�ضريات واأناطت بالوزير املخت�ص تعيني كل ق�ضم م�ضاحي 
وبيان  ال�ضجل  اإم�ضاك  كيفية  بيان  التنفيذية  الالئحة  اإلى  واأحالت  املعنية،  اجلهات  مع 

اإجراءات القيد وكذلك الوثائق املتعلقة به.
مادة )4(

اإن�ضاء  بالن�ص على  الرابعة  املادة  للوقت فقد عنيت  البحث وتوفرياً  لعملية  ت�ضهياًل 
من  ميلكه  ما  فيها  يبني  خا�ضة  �ضحيفة  مالك  لكل  فيه  ير�ضد  هجائي  �ضخ�ضي  فهر�ص 

وحدات عقارية، وت�ضتمد بيانات هذا الفهر�ص من واقع بيانات ال�ضجل العيني.
مادة )5(

والدفاتر  املحررات وال�ضجالت  اأ�ضول  يكفل حماية  املادة بحكم هام  جاءت هذه 
والوثائق و�ضوناً لها من ال�ضياع اأو التلف اأو الهالك حني ن�ضت على عدم جواز نقل 
باأي حال من الأحوال من الإدارات وال�ضجالت  هذه املحررات وال�ضجالت وغريها 
وغريها باأي حال من الأحوال من الإدارة املخت�ضة اأو فروعها اإلى مكان اآخر، على اأنه 
اإحدى  يف  مطلوباً  غريها  اأو  ال�ضجالت  اأو  املحررات  هذه  على  الطالع  اأمر  كان  اإذا 
مبقر  عليها  الطالع  اخلرباء  من  تندبه  ملن  اأو  الق�ضائية  لل�ضلطة  الن�ص  اأجاز  الدعاوى 
الإدارة املخت�ضة اأو الفرع وميكن لها بطبيعتها الق�ضائية وب�ضدد دعوى منظورة متعلقة 

بها اأن حت�ضل على �ضورة مطابقة لالأ�ضل.
مادة )6(

هذا  يف  املبينّنة  واحلقوق  الت�رفات  ت�ضجيل  على  امل�ضتحقة  بالر�ضوم  يتعلق  وفيما 
ال�ضهادات  اإ�ضدار  وطلبات  والتاأ�ضريات  القيد  طلبات  على  وكذا  )القانون(  النظام 
وغريها من الإجراءات املتعلقة بالت�ضجيل العيني فقد اأخ�ضعها هذا النظام )القانون( 
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املجل�ص  دول  من  دولة  بكل  وجدت  اإن  العقاري  بالت�ضجيل  اخلا�ضة  الر�ضوم  لقواعد 
ووفقاً لالأداة النظامية )القانونية( النافذة يف كل منها.

مادة )7(
اأو�ضحت  فقد  الأع�ضاء  الدول  يف  ال�ضارية  والقوانني  بالأنظمة  الإخالل  عدم  مع 
هذه املادة ماهية الوحدة العقارية يف تطبيق اأحكام هذا النظام )القانون( باأنها كل قطعة 
من الأر�ص وما عليها من بناء تقع يف ق�ضم م�ضاحي واحد ودون اأن يف�ضل جزءاً منها 
عن �ضائر الأجزاء فا�ضل من ملك عام اأو خا�ص ودون اأن يكون جلزء منها اأو عليه من 
احلقوق ما لي�ص لالأجزاء الأخرى اأو عليها و�ضواء اأكانت مملوكة ل�ضخ�ص واحد اأو عدة 

اأ�ضخا�ص على ال�ضيوع اأو كانت مملوكة للدولة.

�لباب �لثاين: قيد �حلقوق يف �ل�سجل �لعيني

الف�صل الأول: القيد الأول

مادة )8(
ن�ضت هذه الدولة على اأن اأحكام هذا الباب ت�ري على الأو�ضاع النا�ضئة عن حالة 

انتقال الدولة اإلى الأخذ بنظام الت�ضجيل العقاري العيني.
مادة )9(

نظراً ملا يقت�ضيه تطبيق نظام ال�ضجل العيني من �ضل�ضلة اإجراءات ت�ضتلزم يف البداية 
ح�راً �ضاماًل جلميع الوحدات العقارية يف الق�ضم امل�ضاحي الذي �ضيطبق عليه النظام 
)القانون( فقد اأوجبت هذه املادة اإجراء ح�ر جلميع الوحدات العقارية الكائنة يف كل 
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ق�ضم م�ضاحي واإفراد �ضحيفة لكل منها تدون بها احلدود الطبيعية للعقار وكافة ما يتعلق 
به من بيانات وحقوق واردة عليه.

مادة )10(
املحفوظة  اأو  املحررة  ال�ضجل  �ضحائف  يف  احلقوق  قيد  كيفية  املادة  هذه  بينّنت 
باأحد  اأ�ضاًل  ثابتة  كانت  اإذا  اإل  قيدها  يتم  ل  احلقوق  هذه  اأن  مبينّنة  الآيل  باحلا�ضب 
املحررات اأو الوثائق املن�ضو�ص عليها وفق النظام )القانون( املعمول به قبل العمل 
بهذا النظام )القانون( كما بنينّ الن�ص اأنه ل تقينّد احلقوق يف �ضحائف ال�ضجل اإل اإذا 
كانت قد ن�ضاأت اأو تقررت ب�ضبب من اأ�ضباب اكت�ضاب احلقوق العينية، اأما اإذا كان 
اأو حكماً ق�ضائياً فقد ا�ضتوجب �ضبق ت�ضجيله حتى يرتتب عليه  هذا ال�ضبب ت�رفاً 

الأثر العيني.
مادة )11(

من  يكون  ذلك  اأن  مبينّنة  ال�ضحائف  بيانات  ا�ضتخال�ص  كيفية  املششادة  هذه  عرفت 
�ضجالت  من  وكذا  املخت�ضة  بششالإدارة  امل�ضجلة  والوثائق  واملحررات  ال�ضجالت  واقع 

وخمططات اجلهات املخت�ضة الأخرى.
مادة )12(

والوثائق  املحررات  بيانات  بني  تناق�ص  من  يوجد  قد  ما  حلالة  املادة  هذه  عر�ضت 
امل�ضجلة عن وحدة عقارية واحدة، فن�ضت على اأن تقوم الإدارة املخت�ضة بتقدمي تقرير 
ن ترى اأنه �ضاحب احلق نتيجة لفح�ضها املحررات والوثائق املتناق�ضة واأوجبت عليها  عمنّ
اإحالته اإلى اللجنة الق�ضائية املن�ضو�ص عليها يف املادة )15( من هذا النظام )القانون(.

مادة )13(
نظراً لأنه يف بع�ص الأحوال قد ل يكون بيد احلائز �ضند م�ضجل بحقه باحلالة التي 
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يتم فيها التبادل على عقار بعقد غري م�ضجل وحالة و�ضع اليد على عقار مفرز نتيجة 
ق�ضمة غري م�ضجلة اأو يف الأحوال التي ل يكون و�ضع اليد فيها ثابتاً يف حمررات اأو 
وثائق م�ضجلة فقد اأجازت هذه املادة لأ�ضحاب ال�ضاأن بناء على اتفاق مع اأ�ضحاب 
باإثبات  اأن يقوموا  العقارات  التي قد تكون مقررة على هذه  التبعية  العينية  احلقوق 
اتفاقاتهم كتابة خالل ميعاد حتدده الالئحة التنفيذية لذلك وت�ضلم املحررات والوثائق 
املثبتة لذلك اإلى الإدارة املخت�ضة للنظر يف اأمر ا�ضتيفائها ل�رشوط اإثبات احلقوق يف 

�ضحائف الوحدات العقارية.
مادة )14(

فاأوجبت  الإدارة املخت�ضة  الن�ر على  اإجراءات  اتخاذ  املادة عبء  األقت هذه 
عليها فور اإ�ضدار هذا النظام )القانون( ن�ر اإعالن يف اجلريدة الر�ضمية واأي و�ضيلة 
واأ�ضحاب  مالنّك  من  ال�ضاأن  اأ�ضحاب  تنبيه  يت�ضمن  الأخرى  الإعالم  و�ضائل  من 
م�ضاحي، وعند  ق�ضم  )القانون( على كل  النظام  ميعاد �ريان  اإلى  عينية  حقوق 
الإعالم(  و�ضيلة  )بذات  اإعالن  بن�ر  املخت�ضة  الإدارة  تقوم  امليعاد،  هذا  حلول 
بالبيانات اخلا�ضة بالوحدات العقارية الكائنة بكل ق�ضم م�ضاحي وتر�ضل اإخطارات 
اأ�ضماوؤهم  الواردة  ال�ضاأن  اأ�ضحاب  اإلى  الو�ضول  بكتاب م�ضجل م�ضحوب بعلم 
اإثباته من حقوق باأ�ضمائهم وما يقع عليها من تكاليف  بكل �ضحيفة يبنينّ بها ما مت 

وحقوق عينية تبعية.
اإر�ضال  وكيفية  الإعشششالن  قواعد  بيان  التنفيذية  الالئحة  اإلششى  املششادة  واأحششالششت 

الإخطارات.
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الف�صل الثاين: اللجنة الق�صائية املخت�صة بنظر الدعاوى والطلبات

املواد )15، 16، 17(

اإثباته يف  مت  ما  تثور حول  قد  التي  املنازعات  الف�ضل يف  كيفية  املواد  نظمت هذه 
واحلقوق  )القانونية(  النظامية  وحالته  عقار  كل  اأو�ضاف  حيث  من  �ضواء  ال�ضحائف 
املرتتبة له اأو عليه واملعامالت املتعلقة به والتي يطلب فيها من ين�رف اإليه اأثر هذا القيد 

اأو يتاأثر به اإثبات التغيري يف بيانات ال�ضجل العيني.
ومع مراعاة ما هو معمول به يف الدول الأع�ضاء فقد اأو�ضحت هذه املواد اأن الخت�ضا�ص 
يف الف�ضل يف هذه املنازعات ينعقد للجنة ق�ضائية اأو اأكرث بكل اإدارة خمت�ضة يكون اللجوء 
اإليها اإجبارياً كلما تعلقت املنازعة بطلب التغيري يف بيانات ال�ضجل العيني اأو باملنازعة حوله 
ال�ضمانات  بني  اجلمع  هو  اللجنة  هذه  اإن�ضاء  من  والغاية  العيني،  ال�ضجل  من  اإلغائه  اأو 
الق�ضائية وبني ح�ضم املنازعات املتعلقة ببيانات ال�ضجل العيني فال يطول اأمدها وبني توحيد 
اإلى املتخ�ض�ص يف فهم كنهها  اأو املطالبات التي حتتاج  م�ضدر الف�ضل يف هذه الدعاوى 

وطبيعتها واإلى فكر قانوين �ضامل ومتعمق لالأحكام والقواعد والإجراءات املنظمة لها.
ول�ضتقرار حجية البيانات الثابتة بال�ضجل العيني فقد روؤي حتديد مدة �ضنة من تاريخ 
العمل بهذا النظام )القانون( على الق�ضم امل�ضاحي املطالب التقينّد يف بيانات �ضحائفه 
الق�ضائية وذلك ما مل ي�ضدر  اللجنة  اأمام  الدعاوى والطلبات  قيد  يقفل بعدها جدول 
الوزير املخت�ص قراراً مبد هذه الفرتة ملدة ل تزيد عن �ضنة اأخرى اإذا اقت�ضت الظروف 

واأحوال العمل ذلك.
وتطبيقاً ملبداأ درجات التقا�ضي فاإن القرارات التي ت�ضدرها اللجنة الق�ضائية تكون 

قابلة للطعن فيها.
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اللجنة  رئي�ص  بتعيني  قششرار  باإ�ضدار  املخت�ص  الوزير  املششواد  هذه  �ضت  فونّ وقد 
الق�ضائية واأع�ضائها، كما اأحالت اإلى الالئحة التنفيذية يف بيان نظام العمل يف هذه 
اللجنة والإجراءات التي تتبع اأمامها واللجنة التي يطعن اأمامها، ويكون ذلك وفقاً 
لإجراءات الطعن املقررة يف كل دولة على حدة، على اأن يوؤخذ يف العتبار – اإن 
اأمكن - فر�ص كفالة مالية مع الطعن واإعطاء الطاعن حق ا�ضرتدادها اإذا �ضدر حكم 
ل�ضاحله اأو م�ضادرتها يف حالة رد الطعن وذلك لتحقيق جدية الطعن على قرارات 

اللجنة الق�ضائية.

�لباب �لثالث: �لقيود �لتالية يف �ل�سجل �لعيني

الف�صل الأول: الت�صرفات واحلقوق الواجب قيدها

املواد )18، 19، 20(
احلقوق  من  حق  اإن�ضاء  �ضاأنها  من  التي  الت�رفات  جميع  اأن   )18( املادة  يف  جاء 
العينية العقارية الأ�ضلية اأو نقله اأو تغيريه اأو زواله وكذلك الأحكام النهائية املثبتة ل�ضيء 

من ذلك يجب قيدها مبا يف ذلك الوقف والو�ضية.
وتتناول هذه الت�رفات اإلى جانب العقود والإرادة املنفردة، الأعمال القانونية مثل 
بيانات  تغيري يف  عليها  الخت�ضا�ص ويرتتب  اجلهات �ضاحبة  ت�ضدرها  التي  القرارات 
ال�ضجل كالقرارات النهائية للجهات املخت�ضة بالتنظيم اأو قرارات نزع امللكية للمنفعة 

العامة، وكذا القرارات الإدارية الناقلة للملكية.
واحلقوق العينية الأ�ضلية هي التي تتعلق بحق امللكية وما يتفرع عنه من حقوق مثل 
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حق النتفاع وحق ال�ضكنى وحقوق الرتفاق.
اأما الت�رفات املن�ضئة لهذه احلقوق فهي الت�رفات التي يرتتب عليها وجود حق 
والعقود  والو�ضية،  املبادلة،  اأو  واملقاي�ضة  والهبة،  البيع،  عقد  مثل  احلقوق،  من هذه 

املرتبة حلق ال�ضكنى اأو النتفاع اأو الرتفاق.
واأما الت�رفات التي توؤدي اإلى الزوال، فهي مثل التقايل.

التي  النهائية  الأحكام  اأي�ضاً  �ضمل  بل  الت�رفات،  على  القيد  وجوب  يقت�ر  ومل 
اأو  اأو تغيري حق عيني عقاري مثل احلكم ب�ضحة ونفاذ عقد بيع  اأو انتقال  اإن�ضاء  تثبت 
هبة، وكذا الأحكام النهائية املثبتة لزوال حق عيني اأ�ضلي كالأحكام ال�ضادرة بال�ضورية 

املطلقة اأو بالف�ضخ اأو بالإلغاء اأو بالبطالن.
واأثر عدم اإجراء القيد: اأن احلقوق امل�ضار اإليها ل تن�ضاأ ول تنتقل ول تتغري ول تزول، 
تاريخ  اإلى  ين�ضحب  رجعي  اأثر  القيد  لهذا  يكون  اأن  دون  فقط،  القيد  تاريخ  من  اإل 

الت�رف نف�ضه.
كما اإنها تق�ضي اأن جمرد انعقاد الت�رف اأو جمرد �ضدور احلكم النهائي ل يوؤدي اإل 
لرتتيب احلقوق ال�ضخ�ضية التي من �ضاأن هذا الت�رف اأو احلكم اأن يرتبها بني اأطرافه.

اأما انتقال احلق العيني فاإنه يرتاخى حتى ح�ضول القيد.
والأحكام  الت�رفات  جلميع  بالن�ضبة  احلكم  بذات   )20  ،19( املادتان  ق�ضت  وقد 

النهائية املقررة حلق من احلقوق العينية العقارية الأ�ضلية اأو التبعية.
وقد عنيت املادة )19( بالن�ص على �ريان هذا احلكم على الق�ضمة العقارية ولو كان 
حملها اأمواًل موروثة، ذلك اأن عدم قيد ق�ضمة العقارات ال�ضائعة من �ضاأنه اأن يحجب 

عن الغري حقيقة ملكية الورثة اأو ال�ركاء وما اإذا كانت مفرزة اأو ما زالت �ضائعة.
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مادة )21(
عقارية  عينية  حقوق  على  الرتكة  ا�ضتملت  اإذا  الإرث  حق  قيد  املادة  هذه  اأوجبت 
وذلك عن طريق قيد ال�ضندات املثبتة لهذا احلق مع قوائم جرد الرتكة املت�ضمنة ن�ضيب 

كل وارث.
تعيني  ب�ضاأن  الإ�ضالمية  ال�ريعة  اأحكام  مع  يتعار�ص  ل  احلكم  اأن هذا  البيان  وغني عن 
الورثة وحتديد اأن�ضبتهم يف الإرث وانتقال اأموال الرتكة اإليهم والتي ت�ري يف �ضاأنها اأحكام 
ال�ريعة الإ�ضالمية والقوانني ال�ضادرة يف �ضاأنها، ورتب الن�ص على عدم التقينّد بحكمه عدم 

جواز ت�رف الوارث يف اأي من احلقوق املن�ضو�ص عليها قبل اإجراء هذا القيد.
مادة )22(

وفيما يتعلق بديون املوروث العادية فقد اأوجبت هذه املادة التاأ�ضري باملحررات املثبتة لدين 
من هذه الديون يف ال�ضحائف املخ�ض�ضة لأعيان الرتكة اأو حقوقها يف ال�ضجل العيني واإعالن 

ذوي ال�ضاأن بالدين قبل التاأ�ضري به وجعل الحتجاج بهذا التاأ�ضري مرهوناً بتاريخ ح�ضوله.
الت�رف يف عقارات  قيد  الإرث مع  قيد حق  احتمال  الدائن من  وحماية حلقوق 
الرتكة يف نف�ص الوقت اأو بعد فرتة ق�ضرية قد ل تكفي لعلم الدائن بح�ضول قيد حق 
الإرث ليقوم بالتاأ�ضري بحق الدين فقد اأورد َعُجُز املادة حكماً موؤداه اأن التاأ�ضري بالدين 
يف خالل �ضنة من تاريخ قيد الإرث يحفظ للدائن حقه قبل املت�رف اإليه حتى ولو كان 

املت�رف اإليه قد قيد حقه ال�ضادر اإليه من الوارث قبل التاأ�ضري بالدين.
مادة )23(

منفعة  على  ترد  التي  وال�ضندات  الإيجار  عقود  قيد  )القانون(  النظام  اأوجب  كما 
العقار اإذا زادت مدتها على )......( �ضنوات ورتب على عدم قيد هذه العقود عدم 

نفاذها يف حق الغري فيما زاد على هذه املدة.
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املواد )24، 25، 26، 27(
اأ�ضارت املادة )24( اإلى حكم اإجرائي عندما اأوجبت ت�ضمني الطلبات يف الدعاوى 
ال�ضجل  بيانات  اإجراء تغيري يف  القيد، طلب  تتعلق باحلقوق والت�رفات واجبة  التي 
العيني وعلقت الفقرة الثانية قيد الدعوى على تقدمي �ضهادة دالة على ح�ضول التاأ�ضري 

يف ال�ضجل مب�ضمون هذه الطلبات.
اأما الدعاوى املرفوعة قبل �ريان نظام )قانون( ال�ضجل العيني على الق�ضم امل�ضاحي 
والتي مل يف�ضل فيها بعد، ومل تكن �ضحيفتها قد �ضجلت ومل تت�ضمن الطلبات اخلتامية 
املادة )25( حكمها عندما  اأوردت  فقد  العيني،  ال�ضجل  بيانات  التغيري يف  اإجراء  فيها 
تق�ضي  اأن  املحكمة  على  واأوجبت  الدعوى  هذه  بنظر  ال�ضتمرار  جواز  بعدم  قررت 
بوقفها حتى يتم اتخاذ الإجراءات امل�ضار اإليها خالل �ضتني يوماً من تاريخ �ريان هذا 

النظام )القانون( على الق�ضم امل�ضاحي.
النهائي الذي ي�ضدر يف الدعاوى  التاأ�ضري مبنطوق احلكم  املادة )26(  اأوجبت  وقد 
امل�ضار اإليها يف املادتني ال�ضابقتني يف ال�ضجل العيني خالل ).....( �ضنوات من تاريخ 
�ضريورة احلكم نهائياً ورتبت على خمالفة ذلك اعتبار التاأ�ضري ب�ضحيفة الدعوى كاأن مل 
يكن وتولت الفقرة الثالثة حتديد هذه املدة بالن�ضبة لالأحكام القائمة وقت �ريان هذا 

النظام )القانون( من تاريخ نفاذه.
وقد رتبت املادة )27( على التاأ�ضري بالدعاوى يف ال�ضجل العيني اأن حق املدعي اإذا 
تقرر بحكم نهائي مت قيده بال�ضجل طبقاً للنظام )القانون( خالل ).....( املن�ضو�ص 
عليها باملادة ال�ضابقة يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق واأثبتت مل�ضلحتهم بيانات 
اإذا ما  اأية حقوق عينية قد يرتبها خ�ضمه للغري  يف ال�ضجل فال ت�ري يف حق املدعي 
قام بقيد احلكم ال�ضادر ل�ضاحله طبقاً للنظام )القانون( مبعنى اأن اأثر قيد الأحكام التي 
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ال�ضجل  يف  الدعاوى  ب�ضحف  التاأ�ضري  تاريخ  اإلى  ين�ضحب  الدعاوى  هذه  يف  ت�ضدر 
فتنتقل امللكية اأو احلق العيني اإلى املدعي من تاريخ هذا التاأ�ضري.

مادة )28(
وملا كانت دعاوى ال�ضفعة من الدعاوى املتعلقة باحلقوق العينية العقارية فقد ن�ضت 
هذه املادة على وجوب التاأ�ضري باإعالن الرغبة يف الأخذ بال�ضفعة يف �ضحف الوحدات 
باحلقوق  املتعلقة  بالدعاوى  التاأ�ضري  على  املرتتب  الأثر  ذلك  على  ورتبت  العقارية. 
اأو  العينية العقارية من حيث عدم �ريان احلقوق العينية التي قد يرتبها مالك العقار 
املت�رف اإليه للغري يف مواجهة ال�ضفيع، بحيث اإذا �ضدر احلكم يف دعوى ال�ضفعة ومت 
قيده طبقاً حلكم املادة )26( اأن يكون حجة على من ترتبت له حقوق عينية ابتداء من 

تاريخ التاأ�ضري املذكور.

الف�صل الثاين: التغيري والت�صحيح يف بيانات ال�صجل العيني

املادتان )29، 30(
الوحدة  اأو  العقار  من  اتخذ  اأنه  العيني  ال�ضجل  نظام  يف  اخل�ضائ�ص  اأهم  من  اإن 
العقارية اأ�ضا�ضاً للقيد يف ال�ضحائف العينية ويعطي للقيد قوة اإثبات مطلقة ويقيم قرينة 
قانونية مقت�ضاها اأن كل ما هو مقيد يف ال�ضجل العيني هو حقيقة ل مطعن عليها، اإذ ل 
تنتقل امللكية واحلقوق العينية اإل بالقيد ومن ثم كان من املنطقي اإعطاء هذه القيود قوة 
اإثبات مطلقة، فال�ضجل العيني ل ميكن اأن يحقق الغر�ص منه ما مل تكن القيود الواردة 
به حمل ثقة من اجلميع، ولأن من هذا املبداأ هو اأ�ضا�ص نظام ال�ضجل العيني فال يت�ضور 
قيام نظام كامل لل�ضجل العيني بغري قوة اإثبات مطلقة، ومن هنا عني ن�ص املادة )29( 
باإبراز هذا املبداأ فن�ص على اأن يكون لل�ضجل العيني قوة اإثبات ل�ضحة البيانات الواردة 
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العينية �ضوى �ضحيفة  اأو احلقوق  امللكية  اإثبات  يقبل يف جمال  باأنه ل  فيه، كما ق�ضى 
العقار اأو ال�ضهادة امل�ضتخرجة من ال�ضجل العيني.

اأو احلقوق العينية العقارية، بل  اأ�ضباب ك�ضب امللكية  وملا كانت احليازة لي�ضت �ضبباً من 
يلزم ا�ضتمرار هذه احليازة مدة معينة من الزمن وهي بذاتها ل تك�ضب احلائز حق امللكية اأو 
بالتقادم املك�ضب متى توافرت �روطه، والعتداد  اإل  اأي حق من احلقوق العينية العقارية 
بالتقادم لك�ضب امللكية اأو احلق العيني من �ضاأنه اإهدار قوة الإثبات التي يرتبها نظام ال�ضجل 
العيني ملا قيد به من حقوق مما كان �ضبباً يف الأخذ مببداأ حظر التقادم يف مواجهة املالك اأو 
�ضاحب احلق العيني املقيد يف ال�ضجل فجاءت الفقرة الثانية من املادة )29( مقررة لهذا املبداأ، 
وقد �ضاير النظام )القانون( يف ذلك غالبية الت�ريعات التي تاأخذ بنظام ال�ضجل العيني يف 
الدول املختلفة، وغني عن البيان اأن احلقوق غري املثبتة ميكن اكت�ضابها بالتقادم وقيدها بالتايل 

يف ال�ضجل العيني لأول مرة دون اأن يعترب ذلك خروجاً على مبداأ حظر التقادم.
النظام  خرج  فقد  الأع�ضاء  الششدول  يف  ال�ضارية  والقوانني  الأنظمة  مراعاة  ومع 
)القانون( على القاعدة �ضالفة الذكر رعاية لو�ضع اليد امل�ضتقر يف ظل النظام )القانون( 
القائم فن�ص على طريقة القيد لأول مرة بالن�ضبة ملن ميتلك عقاراً بو�ضع اليد قبل العمل 
به وذلك يف املادة )30( كما حدد فرتة انتقالية لذلك مبعنى اأنه اأجاز اكت�ضاب احلقوق 

العينية املقيدة يف ال�ضجل بالتقادم ثم اإعادة قيدها فيه ل�ضالح وا�ضع اليد يف حالتني:
بششش)......(  حددها  التي  النتقالية  الفرتة  خالل  امللكية  دعوى  ترفع  كاأن  الأولششى: 
امل�ضاحي  الق�ضم  على  العيني  ال�ضجل  )قانون(  بنظام  العمل  تاريخ  من  تبداأ  �ضنوات 

الكائن فيه العقار.
اأن  اأمام املحاكم قبل �ريانه على  الثانية: اإذا �ضدر حكم نهائي يف الدعوى املقامة 

يقدم احلكم لقيده يف امليعاد املن�ضو�ص عليه يف املادة )26(.
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ول تكون هذه احلقوق حجة على من تلقى حقاً عينياً من املالك املقيد يف ال�ضجل 
قبل ح�ضول التاأ�ضري املن�ضو�ص عليه يف املادة )24( من هذا النظام )القانون(.

مادة )31(
اأن  املادة  بينّنت هذه  قد  العيني  ال�ضجل  بيانات  تغيري يف  اإجراء  بكيفية  يتعلق  وفيما 
التغيري ل يجوز اإل مبقت�ضى املحررات املوثقة ال�ضادرة ممن ميلك الت�رف يف احلقوق 
املقيدة يف ال�ضجل اأو اإذا ح�ضل طالب التغيري على حكم نهائي اأو قرار نهائي من املحكمة 

اأو اللجنة الق�ضائية املخت�ضة امل�ضار اإليها يف املادة )15( من هذا النظام )القانون(.
ويف �ضاأن ما قد يقع يف طلب واأوراق القيد من اأخطاء مادية فقد اأجازت الفقرة الثانية 
لالإدارة املخت�ضة اأن ت�ضحح الأخطاء املادية )الكتابية( يف ال�ضجل العيني من تلقاء نف�ضها 
اأو بناء على طلب اأ�ضحاب ال�ضاأن طاملا مل يتم القيد يف ال�ضجل اأما اإذا كان القيد قد مت فال 
يتم اإجراء الت�ضحيح اإل بعد اإخطار ذوي ال�ضاأن بكتاب م�ضجل م�ضحوب بعلم الو�ضول 
وعلى اأن تقوم الإدارة بتحرير حم�ر تبنينّ فيه اأ�ضباب اخلطاأ وكيفية اكت�ضافه وما مت ب�ضاأنه.

املادة )32(
اأحالت هذه املادة اإلى القواعد والإجراءات التي تن�ص عليها الالئحة التنفيذية يف 
باإ�ضافة  العقارية  العيني عندما يطراأ تغيري على الوحدة  ال�ضجل  بيانات  �ضاأن تعديالت 

مبان اأو تعديلها اأو اإزالتها.
مادة )33(

ت�ضدت هذه املادة حلكم حمو التاأ�ضري امل�ضار اإليه يف املادة )22( من النظام )القانون( 
التاأ�ضري مبوجبه  واملتعلق بديون الرتكة وذلك يف حالة الطعن يف �ضند الدين الذي مت 
املخت�ضة  املحكمة  امل�ضتعجلة يف  الأمور  قا�ضي  من  يطلب  اأن  �ضاأن  لكل ذي  فاأجازت 
حمو التاأ�ضري امل�ضار اإليه وبذلك يكون للورثة اأو دائني الرتكة اأن يطلبوا حمو التاأ�ضري من 
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قا�ضي الأمور امل�ضتعجلة يف حالة الطعن يف �ضند الدين، ومل ي�ضرتط الن�ص �ضوى اأن 
يكون الطعن جدياً، وتقدير جدية الطعن بطبيعة احلال مرتوك لقا�ضي الأمور امل�ضتعجلة 

بحيث اإذا تبنينّ له اأن الطعن يقوم على اأ�ضباب جدية اأمر مبحو التاأ�ضري.
املادتان )34، 35(

اأن  على  فن�ضت  التبعية،  العينية  احلقوق  قيد  حمو  اإلغاء  حكم   )34( املادة  بينّنت 
زال  اأو  القيد خطاأً  اإذا مت  القيد  املخت�ضة حمو  املحكمة  يطلب من  اأن  ال�ضاأن  ل�ضاحب 
نفاذاً  ب�ضفة م�ضتعجلة ونفذ احلكم  املخت�ضة  املحكمة  القيد من  فاإذا حكم مبحو  �ضببه، 
معجاًل ثم األغي هذا احلكم من حمكمة الطعن عاد لقيد احلق مرتبته الأ�ضلية يف ال�ضجل 
العيني، على اأنه اإذا ما مت اإجراء اأية قيود اأخرى يف الفرتة التي تلت املحو حتى اإلغائه 
فاإنه ل يكون لالإلغاء يف هذه احلالة اأثر رجعي بالن�ضبة لهذه القيود، مبعنى اأن الإلغاء ل 

يوؤثر على ما ا�ضتجد من قيود يف الفرتة املذكورة.
اأو  قيد  بكل  تتاأثر حقوقه  �ضخ�ص  اأي  اإخطار  اإلى وجوب  املادة )35(  اأ�ضارت  وقد 
حمو اأو تاأ�ضري اأو ت�ضحيح، وذلك بكتاب م�ضجل م�ضحوب بعلم الو�ضول واأن يدرج 
ال�ضهادة  ويف  امللكية  �ضك  �ضند/  يف  باأكمله  الت�ضحيح  اأو  التاأ�ضري  اأو  املحو  اأو  القيد 

املن�ضو�ص عليها يف املادتني )43، 45(.

الف�صل الثالث: اإجراءات القيد

مادة )36(
حددت هذه املادة الخت�ضا�ص املكاين فاأو�ضحت اأن طلبات القيد تقدم اإلى مكتب 
الإداري واأحالت يف  دائرة اخت�ضا�ضه  العقارية يف  الوحدة  تقع  الذي  العيني  ال�ضجل 

بيان ذلك اإلى الإجراءات والأو�ضاع التي حتددها الالئحة التنفيذية.
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مادة )37(
اأو�ضحت هذه املادة اأن اإجراءات القيد والتغيري والت�ضحيح تتم يف جميع الأحوال 
بناء على طلب ذوي ال�ضاأن اأو من يقوم مقامهم وذلك وفقاً لل�رشوط والأو�ضاع التي 

ين�ص عليها النظام )القانون( والالئحة التنفيذية.
ثم بينّنت اأن هذه الطلبات تدون ح�ضب تواريخ و�ضاعة تقدميها يف �ضجل خا�ص يعد 
اأرقاماً م�ضل�ضلة وتبنينّ يف  الطلبات  بالإدارة املخت�ضة، وتعطى  باملكتب املخت�ص  لذلك 

هذا ال�ضجل اخلا�ص جميع مراحل العمل يف �ضاأن كل طلب مقيد به.
مادة )38(

لالأوراق  اأن تكون م�ضتوفية  للقيد دون  تقدمي طلبات  م�ضاألة  املادة  تعالج هذه 
جزاء  فو�ضعت  التنفيذية  ولئحته  )القانون(  النظام  بهذا  املقررة  والإجششراءات 
يرتتب على عدم ا�ضتيفاء الأوراق والإجراءات خالل مدة )......( من تاريخ 
ال�ضاأن  ل�ضاحب  اأجازت  اأنها  غري  يكن،  كاأن مل  الطلب  اعتبار  وهو  الطلب  قيد 
الأوراق  ي�ضتوف  مل  فششاإذا   ،)......( مبدة  انتهاءها  قبل  مبدها  طلباً  يقدم  اأن 
والإجراءات رغم تقدمي طلب املد وانتهت مدته فاإن اجلزاء املرتتب على ذلك هو 

�ضقوط الطلب.
وملا كان الطلب يتم التوقيع عليه من اأطرافه فاإنه ل يجوز لأحد الأطراف املوقعني 
عليه اأن يطلب العدول عنه بغري موافقة باقي الأطراف وذلك قبل انتهاء املدد املحددة 

لل�ضقوط.
ومن البديهي اأنه اإذا قدم اأحد الأطراف طلباً للمد ا�ضتفاد منه جميع الأطراف وتعلنّق 
به فال يجوز ل�ضاحب طلب املد اأن يعدل قبل انتهاء املدة اجلديدة دون  حقهم جميعاً 

موافقة باقي الأطراف.
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مادة )39(
واحدة،  عقارية  وحدة  �ضاأن  يف  طلب  من  اأكرث  تقدمي  حالة  املادة  هذه  ن�ص  يعالج 
لأ�ضبقية  وفقاً  الطلبات  تبحث هذه  اأن  املخت�ضة  بالإدارة  املخت�ضة  اجلهة  فاأوجب على 
الطلب  باملادة )37( بحيث ل يجوز بحث  ال�ضجل اخلا�ص بذلك واملذكور  قيدها يف 
اخلا�ضة  الإجراءات  اإمتام  ر  لتعذنّ وذلك  ال�ضابق  الطلب  اأ�ضبقية  �ضقطت  اإذا  اإل  الالحق 
اتخاذ  الإدارة  على  واأوجبت  الأوراق،  يف  اأو  البيانات  يف  عيب  اأو  نق�ص  ب�ضبب  به 

الإجراءين التاليني:
1- اإخطار �ضاحب ال�ضاأن يف حمل اإقامته املبنينّ بالطلب بكتاب م�ضجل م�ضحوب 
تاريخ  من  يوم   ).......( مدة  خالل  العيب  اأو  النق�ص  هذا  لتاليف  الو�ضول  بعلم 
ت�ضلمه الإخطار مع التنبيه عليه بالكتاب اأنه اإذا مل يتم تاليف هذا النق�ص اأو العيب يف 

خالل هذه املدة فاإن طلبه �ضوف ت�ضقط اأ�ضبقيته.
2- اإذا م�ضت املدة املحددة بالإخطار دون ح�ضور �ضاحب ال�ضاأن اأو دون تقدمي ما 
يتم به تاليف العيب اأو النق�ص الذي اأخطر به، اأ�ضدرت الإدارة املخت�ضة قراراً م�ضبباً 

باإ�ضقاط الأ�ضبقية.
مادة )40(

اأجازت هذه املادة ملن اأ�ر على طلبه با�ضتيفاء بيان ل يرى وجهاً له، اأو ملن تقرر 
�ضقوط  تقرر  ملن  اأو  للمادة )38(،  وفقاً  طلبه  ب�ضقوط  اأو  يكن  كاأن مل  طلبه  اعتبار 
اأ�ضبقية طلبه وفقاً للمادة )39( اأن يتظلم يف هذا ال�ضاأن اأمام الإدارة املخت�ضة خالل 
برف�ص  ال�ضادر  القرار  يف  يطعن  اأن  تظلمه  رف�ص  حالة  يف  وله   ).......( مدة 
التظلم اأمام اجلهة الق�ضائية املخت�ضة وفقاً للنظام )القانون( املعمول به يف كل دولة 

من دول املجل�ص.
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ورتبت على ذلك اأثراً يحقق العدالة بني ذوي ال�ضاأن يف الطلبني ال�ضابق والالحق 
ترتيب  التالية يف  الطلبات  لذلك، وهو وقف فح�ص  املعد  ال�ضجل  القيد يف  بح�ضب 

الأ�ضبقية حتى يتم الف�ضل يف الطعن.

�لباب �لر�بع: م�ستند�ت �مللكية و�ل�سهاد�ت

مادة )41(
اإثبات امللكية اأو احلق العيني باأي و�ضيلة اأو حمرر اأو وثيقة  منعت هذه املادة قبول 
�ضوى �ضحيفة الوحدة العقارية اأو ال�ضهادات امل�ضتخرجة من ال�ضجل العيني وهذا هو 

ت عليه املادة )29( من هذا النظام )القانون(. مناط نظام ال�ضجل العيني وهو ما ن�ضّ
مادة )42(

هذه  اأجازت  الأع�ضاء،  الدول  يف  ال�ضارية  والقوانني  بالأنظمة  الإخالل  عدم  مع 
املادة لكل مالك على ال�ضيوع اأن يطلب ت�ضلم ن�ضخة من �ضند/ �ضك امللكية باأ�ضمائهم 
جميعاً، غري اأنها ا�ضرتطت جلواز الت�رف بح�ضته فيها الرجوع اإلى اأ�ضل ال�ضحيفة. اأما 
املالك حلق مفرز فاإن له اأن يطلب �ضند/ �ضك ملكيته )وهي ن�ضخة من اأ�ضل ال�ضحيفة 

العقارية(.
مادة )43(

بالبيانات اخلا�ضة بهم  ال�ضاأن من غري املالنّك طلب �ضهادة  املادة لذوي  اأجازت هذه 
املثبتة يف ال�ضجل العيني.
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مادة )44(
اأو�ضحت هذه املادة اأن الأ�ضل العام هو عدم جواز ت�ضليم ن�ضخة ثانية من �ضند/ 

�ضك امللكية املن�ضو�ص عليه باملادة )42( اأو ال�ضهادة املن�ضو�ص عليها باملادة )43(.
ثم ح�رت ال�ضتثناء على هذا الأ�ضل يف حالتي تلف اأو �ضياع الن�ضخة الأولى.

واأوجبت يف حالة التلف اأن يتم �ضحب الن�ضخة التالفة والكتابة على الن�ضخة الثانية 
اأنها بدل تالف.

اأما يف حالة �ضياع الن�ضخة فيكتب على الن�ضخة الثانية بدل مفقود وذلك بعد الإعالن 
عن ذلك وفقاً لالإجراءات املقررة.

مادة )45(
اأن يطلب �ضهادة مطابقة ل�ضند/ �ضك امللكية  اأجازت هذه املادة لكل ذي م�ضلحة 
املن�ضو�ص عليها باملادة )42( اأو ال�ضهادة املن�ضو�ص عليها باملادة )43( لل�ضجل العيني، 
غري اأنها األزمت الإدارة ببحث جدية هذا الطلب ووجاهته قبل اإجراء املطابقة واإعطاء 

�ضهادة باملطابقة.

الباب اخلام�س: اأحكام ختامية

مادة )46(
اأو  ال�ضلطات  اأو  اجلهات  من  تطلب  اأن  املخت�ضة  لششالإدارة  املششادة  هذه  اأجششازت 
متعلقة  وتكون  لديها  تكون  التي  الأوراق  اأو  البيانات  تقدمي  الأخششرى  الإدارات 
باإجراءات القيد، واأوجبت على اجلهات املطلوب منها تقدميها خالل مدة )......( 

من تاريخ طلبها.
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مادة )47(
اأحالت هذه املادة اإلى الالئحة التنفيذية بيان الأحكام والإجراءات املتعلقة باأعمال 

امل�ضح والتحديد.
مادة )48(

فو�ضت هذه املادة الوزير املخت�ص باإ�ضدار الالئحة التنفيذية لهذا النظام )القانون(. 


