نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم ( )157لسنة 2019
صادر بمقتضى المادتين ( )42و( )222من قانون الملكية العقارية رقم ( )13لسنة
2019
المادة ()1
يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها لسنة

 )2019ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ()2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل

القرينة على غير ذلك-:
الدائرة

 :دائرة األراضي والمساحة .

المدير

 :مدير عام الدائرة.

مدير التسجيل

 :مدير مديرية التسجيل المختصة.

األراضي المسجلة باسم

الخزينة بالنيابة

أصحاب ح المنفعة

السابقين

األ ارض ييي المتروك يية العائ ييدة رزبته ييا للخزين يية وت ييرك حي ي ا نتف ييا به ييا لمنفع يية

 :عامة الناس أو جماعة محددة منهم والمستعملة منذ القدم لمنفعة اهيالي زريية
او عشيرة منها .
:

األشخاص أصحاب ح المنفعة المشار إليهم في جدول الحقو وبيانات

زطعة األرض المسجلة باسم الخزينة بالنيابة عنهم.

المادة ()3
تسري أحكام هذا النظام على األراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها إذا
أدخلت حدود المناط البلدية.

المادة ()4
أ -يشكل المدير لجنة برئاسة مدير التسجيل وعضوية كل من -:
 .1أحد موظفي الدائرة.
 .2موظف من المديرية المالية يسميه مديرها.

 .3موظف من البلدية التي تقع األرض ضمن حدودها يسميه رئيسها .
 .4مندوب عن مديرية الشؤون البلدية المختصة يسميه مديرها.

ب -تتولى اللجنة تحديد أصحاب ح المنفعة وتنظيم جداول بأسمائهم اعتمادا على جداول الحقو
وبيانات زطعة األرض.
ج -يشترط في أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان

يكون ألي منهم أو

ألزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أزاربهم حتى الدرجة الثالثة حقو في زطعة األرض موضو

التسجيل .

المادة ()5
يجري التسجيل بأسماء أصحاب ح

المنفعة على أساس نسبة ما يملكه كل منهم سابقا بموجب

أعمال التسوية ووفقا لما هو مبين في جداول الحقو .

المادة ()6
أ .يتم تعلي

جدول بأسماء أصحاب ح المنفعة في مكان بارز في مديرية التسجيل وفي البلدية

التي تقع زطعة األرض ضمن حدودها بموجب محضر تعلي يوزعه الحاكم اإلداري ومدير التسجيل

ورئيس البلدية وينشر على الموزع اإللكتروني للدائرة .

ب .يتضمن محضر التعلي إعالنا للعموم بأنه سيجري تسجيل زطعة األرض بأسماء أصحاب ح
المنفعة المبينة أسماؤهم وحصصهم في الجدول بعد مرور ( )30يوما من تاريخ تعليقه .

ج .يجوز لمن مس حقه أو ورد خطأ في ح تملكه أو أعطي هذا الح لشخص آخر ان يتقدم
باعتراض خطي لمدير التسجيل خالل المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د-1.

يجوز ان يتضمن ا عتراض أكثر من شخص واحد على أكثر من زطعة أرض واحدة أو

حصص فيها .
 -2تستوفي الدائرة عن كل اعتراض بد ً مقداره ( )30دينا ار .
هي -يرفع مدير التسجيل ا عتراض إلى المدير مرفقا بجدول أسماء أصحاب ح المنفعة .

المادة ()7
أ -يشكل المدير لجنة تسمى (لجنة النظر في ا عتراضات) من خمسة أعضاء ،اثنان منهم من
موظفي الدائرة والمديرية المالية واثنان آخران يسمي احدهما الحاكم اإلداري واآلخر يسميه رئيس

البلدية ويرأسها األعلى درجة بينهم ،

ب -تتولى اللجنة دراسة ا عتراضات المقدمة وف أحكام الفقرة (ج) من المادة ( )6من هذه النظام
وترفع توصياتها بشأنها إلى المدير،

المادة ()8
إذا لم يقدم لمدير التسجيل أي اعتراض وف أحكام هذا النظام يقوم بتسجيل زطعة األرض بأسماء
أصحاب ح المنفعة الذين أدرجت أسماؤهم وحصصهم في الجدول المنظم وفقا ألحكام المادة ()4
من هذا النظام بعد ان يتم توزيعه من مدير التسجيل والحاكم اإلداري ورئيس البلدية ومصادزة المدير

عليه.

المادة ()9
يتولى مدير التسجيل تسجيل زطعة األرض بأسماء أصحاب ح المنفعة وحصصهم استناداً للجدول

الموزع والمصاد عليه وف أحكام المادة ( )8من هذا النظام.

المادة ()10
يعتد بأي تصرف وزع على األراضي المسجلة باسم الخزينة بالنيابة خالفا لما هو مثبت في

جداول الحقو .

المادة ()11
تستوفي الدائرة عن تسجيل الحصص بأسماء أصحاب ح
التشريعات النافذة على ان

المنفعة السابقين الرسوم وف

أحكام

تحتسب أي رسوم عن التحسينات المقامة على الحصص التي آلت

ألصحاب الحقو .

المادة ()12
يصدر المدير التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة ()13
يلغى نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة بأسماء أصحاب ح المنفعة السابقين رزم ( )70لسنة

.2012

