
  ( 1)م 1992لسنة  ( 11 )قانون رقم 
 بتقرير بعض األحكام الخاصة بالملكية العقارية

 ،،،مؤتمر الشعب العام
ق.ا.اق1401قاذذو تنفيذذً لقـرذذذت ا ؤق راتذذذت ؤق ـ األيذذذةق  دودذذيةقاقهااق عاروهاذذوق ـاذذوه ق ـ ذذو قـ

 .ق ـذذذذغقاذذذذوقىوق رامرذذذذمتق ـاذذذذو قـااذذذذاتت ؤق ـ ذذذذاأليةقا ـا ذذذذو ق ـ ذذذذاأليةقا ـنرذذذذو ؤقق1991 رو فذذذذ ق
ق22إىلقق12ا الحتوه ؤقا ـتا بطق رىنيةق)مذاتتق ـ ذااق ـاذو  قاقهااق عارذوهعق ـاذوه قاق ـفذ  قمذ ق

ق. ق1992م قشىتق ـصيفقق23إىلقق13 قم قذا.اق رو فق1401م قذ ق حل ةق
ق. رد قابادق الطالعقعامتق ـروعو ق-
ق.ب أ قإجيواق  موك ق 1976ـسنةقق28اعامتق ـروعو قاقمقق-
ق، قبمرتيتقباضق  حكو ق خلواةق راكيةق ـاروايةق1978ـسنةقق4اعامتق ـروعو قاقمقق-
ب ذذأ ق  حكذذو ق خلواذذةقبمرتيذذتق رنفاذذةق ـاومذذةقا ـمصذذت قاقق 1984ـسذذنةقق21اعاذذمتق ـرذذوعو قاقذذمقق-

ق.  ا ضي
ق. قإبـغوءقماكيةق  اضق1986ـسنةقق7اعامتق ـروعو قاقمقق-
ق. الش  كيقا ـموثي ب أ ق ـس لق ـاروا قق 1988ـسنةقق11اعامتق ـروعو قاقمقق-
ـسذذنةقق8ب ذذأ قإع ذذوءق كاذذةق ـ ذذاا،ق راذذدرق ـرذذوعو قاقذذمقق 1988ـسذذنةقق5اعاذذمتق ـرذذوعو قاقذذمقق-

ق. ق1991
  -:صيغ القانون اآلتي
 المادة األولى

  دذت ،قتامذمقماكيمذلقماكيذةقمرددذةقالقجيذوسق رسذومق ذو،قكاذوقالق رسك قحوجذةقضذتاايةقـافذتهقاق
 .جيوسقأ قحيت قأحدقم قماكيةقمسكنلقإالقاق  حو رق ـغقيرتااوق ـروعو ،قا ـطتيرةق ـغقيتمسىو

 (2)المادة الثانية

ـكذذلقمذذو ط قه ملذذلق رعطذذطق راماذذدقـاادينذذةقأاق ـرتيذذةق ـذذغقيرذذيمقفيىذذوق حلذذ قاقتاذذ قمسذذك قأاق
 .قطاةقأاضقاوحلةقـألنوءقمسك قعايىو

                                                           

قق. 1/10/1992 قاق27ع تقبادهق جلتيد ق ـتمسيةقاقمق)ق-1
ق .24/5/1423 قاق12 ـادهق)ق .ق رن واق جلتيد ق ـتمسية،1423 قـسنةق25مادـةق ـروعو قاقمق)ق-ق2



 (3)المادة الثالثة

أق قجيذذذوسقـاشذذذعويق ـطأليايذذذلق رذذذوـكلقـارذذذوا ؤقبياىذذذوق ـ ذذذتااقا ـةذذذو بطق ـذذذغقحتذذذدهاوق ـال  ذذذةق
 ـمنفيًيذذةقاذذً ق ـرذذوعو ،قعاذذمتقأ قيذذممق ـأليذذتقمذذ قملذذالرقمكوتذذاقعروايذذةقممعصصذذةقتن ذذأقاقعطذذو قق

ق.قأللقبياىو،قاتكو قترديت هتوقمازمةقـًا ق ـ أ كلقشاأليةقتموىلقترديتققياةق ـاروا ؤق
بق قجيوسقـا ىذوؤق ده ايذةقا ايتذوؤقا رادسذوؤقا ـ ذتكوؤق ـاومذةق رذتملشقاذوقبن ذواق الدذم اواق
 ـارذذوا ق العمفذذوعق  ا ضذذيق رعصصذذةقمذذ ق ـا ذذو ق ـ ذذاأليةقـا ذذاأليوؤقبرصذذدقهتيتمىذذوقعات عيذذول،ق

 ذذذذذتكوؤق رسذذذذذووةق خلواذذذذذة،قا ـم ذذذذذواكيوؤ،قا ـألنذذذذذوءقعايىذذذذذوقرعماذذذذذفق  قذذذذذت ضقكاذذذذذوقجيذذذذذوسقـا
ا رادسذذوؤق خلواذذةقذ ؤق ـنفذذتق ـاذذو ق رذذتملشقاذذوقبن ذذواق الدذذم اواق ـارذذوا قاكذذًـ ق  فذذت هق
 ـألنذذوءقعاذذمتقتاذذ ق  ا ضذذيقـغذذتضق دذذم اوااوق ـأليذذتقفرذذط،قايذذممقترذذديتقأدذذاواق ـأليذذتقعذذ قطتيذذ ق

ـادذذاق ـفنيذذةق ـذذغقتاماذذداوق ـا ذذو ق ـ ذذاأليةقـندذذكو قا رت فذذ ق ـ ذذاأليوؤقاذـذذ قكاذذلقافرذذولق
 جلىذذوؤق رعمصذذة،قعاذذمتقأ قيت عذذمتقمسذذمونق ـألنذذوءقاعوعيذذةق رذذو هق رسذذمعدمة،قا ـمسذذىيالؤق ـذذغق

ق.حصلقعايىوق رسم اتا قم قأجلق ـريو قبن وطىمق الدم اوا 
ق.احتدهق ـال  ةق ـمنفيًيةق ـةو بطقا  داق رماارةقبمنفيًقأحكو قاًعق روه 

 المادة الرابعة
ذذةقع ذذوطلق رىذذ قأاققجيذذوس ـا ذذعشق ـطألياذذي،قا ـ ذذعشق العمألذذوا ،قتاذذ ق ـارذذوا ؤق ـالسمذذةقرز ـا

ذذةقتاذذ ق  حلذذتاقأاق ـصذذنوعيقعاذذمتقأ قتكذذو قماكيذذةق  اضقماكيذذةق عمفذذوع،قاالقجيذذوسقتاذذ ق رألذذو قرز ـا
ق.  ع طةقإذ قكوعتقم ق رألو ق رتملشقبألنو ىوقكاسوك 

 (4)المادة الخامسة
ق.واقاق جلاوارييةق ـاظامتأتجريق رسوك ق ظ

ق-اجيوسق العمفوعق رسوك قماقمولقمبروبلقـافتوؤقا  قت ضق ـموـيةق:
ق.ـغريق ـايأليلق–ق1
ـايأليذذلقبغذذتضق ـمااذذ قاب ذذتاقأ قيكذذو قمروبذذلق العمفذذوعقجذذزء لقمذذ ق ـذذ ا ق د ذذو قـااسذذك ،قاأ قق-2

هنذذذوءقإجذذذت ء ؤقعرذذذلق راكيذذذةقيذذذنشقاق ـارذذذدقعاذذذمتقحتديذذذدققياذذذةق رسذذذك قاحتديذذذدق ـفذذذ  ق ـزمنيذذذةقد
اطتيرذذذةقهفذذذتققياذذذةق رسذذذك ،قاحتديذذذدق ـ ذذذتاا،قابيذذذو ق دجذذذت ء ؤق ـروعوعيذذذةق ـذذذغقحتفذذذ قحرذذذو ق

ق رنمفتقا روـ .

                                                           
ق ق فتجني.2001ا.ا.)ق7/8/1369 قاق2ا.ا.ق رن واق جلتيد ق ـتمسيةق ـادهق)ق1369 قـسنةق5مسمألدـةق ـروعو قاقمق)ق-ق3
ق فتجني .2004ا.ا.قق)ق31/3/1372 قاق3ا.ا.ق رن واقمبداعةق ـم تياوؤ،ق ـادهق)ق1372 قـسنةق3مسمألدـةق ـروعو قاقمق)ق-ق4



اإذ قاقذذاق رنمفذذتقاق العمرذذورقمذذ ق رسذذك قأاقاقذذاقاقإهنذذوءق ـارذذدققألذذلق عمىذذوءق ـفذذ  ق ـزمنيذذةقق
ها قهفذذذتققياذذذةق رسذذذك قافرذذذولقـاارذذذد،ق عمذذذمؤق حملذذذده ق ـارذذذدقأاق عمىذذذتق ـفذذذ  ق حملذذذده ق ـارذذذدق

ق  قسواق ردفوعةقروـ ق رسك ق  اايقمروبلق عمفوع.
 العمفوعق راقتقم ق رسوك ق ـموباةقـا ىوؤق ـاومةقدو ءقكو ق العمفوعقمذ ققألذلق ـايأليذلقأاقمذ قق–ق3

قريام،قكاوقجيوسقـماذ ق جلىذوؤقتسذكلقمنمسذأليىوقاق ـارذوا ؤق ـموباذةقاذوقتألاذولقـظذتا ق ـااذلق
قمبروبلقأاقبداعل.

ن واق ـ تكوؤق–ق4  رسووةقاقرياذوقمذ قأعذو عقق العمفوعق ـاروا ؤقـغتضقمموادةق رى قأاق حلت قـا
قق ـ تكوؤق  ملتنقا ـم واكيوؤ.

ق ـنوفً .ق  قت ضق  ملتنق ـغقحتدهاوق ـا نةق ـ األيةق ـاومةقامبوقالقيماواضقمتق ـم تياوؤق–ق5
 المادة السادسة

ياممق رو ط قموـكولقـااسك ق ـً قيريمقفيلقإذ قكذو قشذوقاللقـذلقمبوجذاقإجذت ء ؤققوعوعيذةقاذوها ق
ق.مصةققوعوالقع قجىةقخم

 المادة السابعة
القجيوسقـاا وكمقأ قحتكمقبتهق رسوك ق رااكذةقأاق رعصصذةقـااذو طنلقمبوجذاقأحكذو ق ـرذوعو ق

ذذذةقأمومىذذذوقاقذذذتقعفذذذوذقاذذذً قق 78ـسذذذنةقق4اقذذذمق  ر ذذذواقإـيذذذلقايوقذذذفق ـسذذذريقاقعظذذذتق ـذذذدعوا ق رمد ـا
ق 5). ـروعو 

ق 6). ـصوها ققأللقعفوذقاً ق ـروعو كاوقالقجيوسقتنفيًق  حكو ق ـروضيةقبتهق رسوك ق
 (7)المادة السابعة مكرر )أ(

حي قروـ ق ـأليتق ـوحيدقأاققطاةق  اضق راد قـألنوءقمسك قعايىذوقا ـذً قماذ قأاقملصذشق رعوـفذةق
 ق ر ذواقإـيذل،ق ـا ذوءقإىلق كاذةق ـ ذااقـااطوـألذةقبماذويضقعذوهرقعنذلقق78ـسذنةقق4 حكو ق ـروعو قاقمق

ق-اذـ ق ـ تااق آلتيةق:
ق ق ر واقإـيل.ق82 قـسنةق1أالقيكو ق ردعيقم ق خلوضالق حكو ق ـروعو قاقمق)ق–ق1
قأ قي ألتق ردعيقأ ق ـأليتقأاققطاةق  اضقموضوعق ـماويضقاوق ـارواق ـوحيدقـل.ق–ق2
قونق ـماويضقملالرقدنةقميالهيةقم قاتايخقعفوذقاً ق ـروعو .أ قتتفتقهعق–ق3
احيدهق ـماويضق رنصويقعايلقاقاًعق روه قافرولقـاداقا ـةو بطق ـغقيصذداق ذوققذت اقمذ قق–ق4

ق ـا نةق ـ األيةق ـاومة.

                                                           
ق .24/5/1423 قاق12 .ق رن واق جلتيد ق ـتمسية،ق ـادهق)1423 قـسنةق25مادـةق ـروعو قاقمق)ق-ق5
ق .اياالقبلقم قاتايخقع تع.28/3/1425 قاق6 .ق رن واق جلتيد ق ـتمسية،ق ـاذدهق)1425 قـسنةق14مةوفةق ـروعذو قاقذمق)ق-ق6
ق .24/5/1423 قاق12 جلتيد ق ـتمسية،ق ـادهق) .ق رن واق1423 قـسنةق25مةوفةق ـروعو قاقمق)ق-3



اققااق يذذتق  حذذو رقالقجيذذوسقـاا كاذذةقأ قحتكذذمقبذذتهق رسذذك قأاققطاذذةق  اضق ر ذذواقإـيىذذوق–ق5
قاًعق روه .

 

 (8)المادة السابعة مكرر ) ب (
جيوسقحبكمقم ق كاةق ـ ااقاهق حملالؤق ـغقكو قيسذماااىوق رذالاق رو طنذو قاقأقذت ضقمىذنىمق

ق-: ـ تااق آلتيةأاقانوعمىمقأاقحتفىمق دعموجيةقأاق ـم وايةق ـغقمتق ـزحفقعايىوقاذـ ق
أ قي ألتق ردعيقأ ق حملذلقماذ قـذلقاكذو قيسذمااالقاقذتق ـزحذفقاأ قي ألذتقأعذلققذريقمسذمغلقأاقق–ق1

ق.مسم اتقرصا ةق جملمات
قأ قيماىدق ردعيقإبه ا ق حمللقجبىدعقاجىدقأدتتلقها ق دمغالرقـاغري.ق–ق2
قذل. ق ر واقإـيق82 قـسنةق1أالقيكو ق ردعيقم ق خلوضالق حكو ق ـروعو قاقمق)ق–ق3
أالقيكذذو ق ـذذتهقاقحوـذذةقتاذذدهق حملذذالؤقإالقحملذذلقا حذذدقيمنودذذاقمذذتقطألياذذةق رىنذذةقأاق حلتفذذةقأاقق–ق4

ق. ـصنوعة
ق 9).دعونقملالرقدنةقميالهيةقم قاتايخقعفوذقاً ق ـروعو  ـأ قتتفتقق-ق5

 المادة الثامنة

مذذ قاذذ قمسذذكنولقأاققطاذذةقأاضقـألنذذوءقمسذذك قعايىذذوقأ قيمصذذت قفيذذلق ـأليذذتقأاققذذريعقالقجيذذوسقرذذ قم ق
ق. ـمصتفوؤق ـنوقاةقـاااكيةقإالقبادقمةيقع تقدنو ؤقم قاتايخقدد هق ـ ا 

ق-: قاق ـاروا ؤقاق حلوالؤق آلتيةا دم نوءلقم قذـ قجيوسق ـمصتق
قق روـ قمكو قإقومملق ـاوهية.رَيقإذ قق قق–ق1
قإذ قكو ق رسك ققريقاوحلقـاسك .ق–ق2
قاتألذذلق ـال  ذذةق ـمنفيًيذذةقاذذً ق ـرذذوعو ق،إذ قكذذو ق رسذذك ققذذريقممنودذذاقمذذتقعذذدهقأفذذت هق  دذذت ق–ق3

ق ـرو عدقا ـ تااق رماارةقبمطألي قأحكو قاًعق روه .
  المادة التاسعة

تموىلق جلىوؤق ـاومةقإه ا قموقخيصشقاوقم قعروا ؤقا ختوذقكوفةق دجذت ء ؤقا ـمذد بريقـاا وفظذةق
قرق ـاو .عايىوقاوالقـااو

 المادة العاشرة
ة،قكاذوقالقجيذوسقشذغاىوقمذ ق جلىذوؤق ـاومذةقأاق خلواذةق القجيوسق ـمصت قاق ـاروا ؤق رااوكةقـادـا

 أاقم ق  فت ه،قإالقافرولقـنجت ء ؤق حملده قاق ـم تياوؤق ـنوفً .
                                                           

ق .24/5/1423 قاق12 .ق رن واق جلتيد ق ـتمسية،ق ـادهق)1423 قـسنةق25مةوفةق ـروعو قاقمق)ق-ق8
قياالق ً ق ـروعو قم قاتايخقع تعقاق جلتيد ق ـتمسية.ق-ق9



ق
 

 

 المادة الحادية عشرة

ذذذةقاقتطأليذذذ قأحكذذذو قاذذذً ق ـرذذذوعو ق ـارذذذوا ؤق ر ااوكذذذةقاذذذوق عمألوااذذذوقشعصذذذولقيرصذذذدقكمذذذالاق ـدـا
 عمألواايلقعومول،قاي القذـ ق ـاروا ؤق رااوكةقـاألادايؤقا  جىز ق ـرو اةقبذً هتو،قاأمذواؤق رذاتت ؤق
 ـ األيةقا رصوحلق ـاومةقا ـاروا ؤق ـغقمياكىوق ـ ذااق رسذا ،قدذو ءلقكوعذتقتاذ ق ـارذوا ؤقأا ضذيق

كوفذذذةق ـارذذذوا ؤق ـذذذغقتاكىذذذوقجىذذذوؤقعومذذذة،قتذذذورقققأاقأا ضذذذيقسا عيذذذة،قأاقمألذذذو ،قابصذذذفةقعومذذذةق،بنذذذوء
ميز عيوهتوقم ق خلز عةق ـاومة،قايسم ىنقم قذـ قعرذوا ؤق ـوقذفقاعرذوا ؤق ـ ذتكوؤقا رن ذعؤق ـاومذةق

 رصذوا قااذندا ق ـةذاو ق الجماذوعي،قاعرذوا ؤق  شذعويقق ـد ملاةقاقأاواوق ـ وبمذة،قاعرذوا ؤ
ق.عروا ؤق ايتوؤقا رادسوؤق ـاومةق العمألوايةق خلواةقذ ؤق ـنفتق ـاو قاكًـ 

 (10)المادة الثانية عشرة

إفتجنذيقجذت  مقق1992ـسذنةقق11أاالل:قتاممق جلت  مق رنصويقعايىوقاق رذوه ق ـ وـ ذةقمذ ق ـرذوعو قاقذمق
ق- قمصوهيةقاياوقاقمتتكألىوقافرولقروقياي:

ارذواق رمفذ قعايىذوق رعوـفذةقعامتققياذةق ـقدأق ق ـس  قابغت مةقالقترلقع قع ت قآال قهينواقاالقتزي
قدجت ء ؤق ـأليتق رنصويقعايىوقاقاً ق ـروعو .

ـسذنةقق13بق قفإذ قعوهق جلو قإىلق اتكوبق جلتميةقطألرتقاقشذأعلق ـارذو ؤق حملذده قاق ـرذوعو قاقذمق
ق قاقشأ قإقومةقحد ق ـستقةقا حلت بة.ق1425

قذوعو ق ـارذو ؤقأاققذريعقمذ ق ـرذو علق  ملذتنقاثعيولق:قمتقعد ق دملالرقكيذةقعروبذةقأشذدقيذنشقعايىذوق
ياوقاق حلألاقابغت مةقالقترلقعذ قسسذةقآال قهينذواقاالقتزيذدقعاذمتقمو ذةقأـذفقهينذواقكذلقمذ ق

قخيوـفقأ قحكمقآملتقم قأحكو قاً ق ـروعو .

 

                                                           

ق .28/2/1429 قاق2 ـتمسيةق ـادهق) .ق رن واق جلتيد ق1428 قـسنةق21مسمألدـةق ـروعو قاقمق)ق-ق10



 (11)المادة الثالثة عشرة

 المادة الرابعة عشرة
 . ـروعو تصداق ـا نةق ـ األيةق ـاومةق ـال  ةق ـمنفيًيةقاً ق

 المادة الخامسة عشرة

 .ياغمتقكلقحكمقخيوـفقأحكو قاً ق ـروعو 

 المادة السادسة عشرة
ق.ين تقاً ق ـروعو قاق جلتيد ق ـتمسيةقااقادو لق دعال ق رعمافة،قاياالقبلقم قاتايخقع تع

 مؤتمر الشعب العام                                                           

ق.ا.اق1402/قابيتق  ارق/قق7ق:قاداقا
ق. ق1992/ق ـفوت ق/قق5ق: ذ رو ف

 

                                                           

  .24/5/1423 قاق12 .ق رن واق جلتيد ق ـتمسية،ق ـادهق)1423ـسنةقق25ماغو ق ـروعو قاقمقق-ق11


