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 : الملخص

وعدم قدرة معظم الرغبة في التملك في ظل أزمة السكن التي تجتاح البالد كلها أدت إلى زيادة الطلب على المساكن وارتفاع األسعار  
المهتمين بالعقار على شراء المسكن ودفع الثمن كاماًل عند التعاقد. اتضح لشراء وحدات سكنية بما في ذلك الخريطة وقبل االنتهاء من 

ع البناء مما يتيح لهم أقساط هذا العقد ، فإن السعر يوفر أيًضا بائًعا بني فرصة للحصول على سيولة مالية تساعده في تجميع مشرو 
عقاري ، وهو غير قادر على تمويله. قدرات رأس المال التي تم تمويلها بشكل فردي ومن خالل بيع العقار قبل وأثناء مراحل اإلنجاز. 

ع  وهذا، ما يعكس أَهمية هذا البحث؛ حيث ِإنَّها ُتعنى بمعالجة موضوع له حضوره الواسع اليوم في الواقع العملي. فهو يالمس واقع المجتم
 ي حاجاِت َأفراده.وُيحاكِ 

 المبحث األول

 : المقدمة

 .2017ناقش مجلس النواب في جلسته مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 

سنوات من نفاذ القانون، اضافة الى تنظيم الوكاالت   3وألغى مشروع القانون الوكاالت غير القابلة للعزل في التصرفات العقارية بعد  
سنوات من تاريخ   5سنوات من حيث مدد العمل والتسجيل، وبحيث ال تزيد مدة الوكاالت على    3ة  التي سيجري تنظيمها خالل فتر 

 .تنظيمها، فضال عن تنظيم االمور المتعلقة بحق الشفعة

المعال، مع عدم  ويجيز القانون "للمالك بيع عقاره لقاء اإلعالة، بإعالة المشتري البائع او شخصًا آخر يحدده في عقد البيع طيلة حياة  
 جواز التصرف في العقار المباع لقاء اإلعالة وال حجزه وال رهنه طيلة حياة المعال، وفي حال قّصر المعيل او ورثته من بعده بالتزاماته

بوفاة   يحق للبائع استرداد عقاره بقرار من المحكمة المختصة، كما تنتهي اإلعالة ويشطب قيدها في السجل العقاري باتفاق الطرفين او
 ."المعيل دون وراث، او بالحكم للبائع باسترداد العقار

العقارات ومسحها وتقدير قيمتها وان يباشرها بنفسه او من يفوضه من  وأوكل المشروع إلى مدير دائرة األراضي "ادارة اعمال تحديد 
 ."موظفيه

مادة من مواد القانون   20رفعها بعد إقرار المجلس لـ  وقرر النائب األول لرئيس المجلس نصار القيسي الذي ترأس جانبا من الجلسة  
 .قانونا 13وتجمع األحكام المتعلقة بالملكية العقارية الواردة في   224البالغة 

ملكية  بحقوق  المتعلقة  والمسائل  الخالفات  وتسوية  قيمتھا،  وتقدير  ومسحھا  حدودھا  وينظم وضع  العقارات،  القانون  مشروع  وُيصّنف 
 .ات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلھا، إضافة إلى تبسيط الكثير من اإلجراءاتاألشخاص للعقار 

 مشروع القانون ُيعيد تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منھم فيه رضائيًا،
ية األبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها، وإدارة القسم المشترك أو بوساطة لجنة تشكل لھذه الغاية، وتنظيم ملك

 .فيها
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  ."ألن "المدة قصيرة جدا 60يوما إلى  30وطالب النائبان صالح العرموطي وجودت الدرابسة بتمديد فترة الشفعة من 

 ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات".  ويعرف القانون المدني الشفعة بأنها "حق تملك العقار المبيع أو بعضه

مادة في مشروع قانون الملكية   224مادة من أصل    186(  2019  -02-  27أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية األربعاء الموافق )
 .العقارية، الذي بدأ نقاشه منذ أيام 

قارات ومسحها وتقدير قيمها، وتسوية العقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي ووافق النواب على األحكام التي تنظم إجراءات تحديد الع
لم يسبق تسجيلها، واألبنية والمجمعات العقارية، إضافة إلى تملك وإيجار غير االردنيين واالشخاص الحكميين للعقارات، ورهن العقار 

 .رهنًا تأمينيًا، واالستمالك، فضاًل عن إجراءات إزالة الشيوع

% على االقل في العقار، التقدم بطلب 75ا يعالج المشروع القضايا المتعلقة بالشيوع، واختزال المدد الطويلة السابقة السماح لمن يملك  كم
يوما   30إفراز الى لجنة مشكلة وفق القانون ودون اللجوء الى المحاكم، على ان تكون قرارات اللجنة خاضعة للطعن أمام المحكمة خالل  

 .صدورهامن تاريخ 

سنوات من نفاذ القانون، إضافة الى تنظيم الوكاالت   3وألغى مشروع القانون الوكاالت غير القابلة للعزل في التصرفات العقارية بعد  
سنوات من تاريخ   5سنوات من حيث مدد العمل والتسجيل، وبحيث ال تزيد مدة الوكاالت على    3التي سيجري تنظيمها خالل فترة  

 .عن تنظيم األمور المتعلقة بحق الشفعةتنظيمها، فضال 

ويجيز القانون "للمالك بيع عقاره لقاء اإلعالة، بإعالة المشتري البائع أو شخصًا آخر يحدده في عقد البيع طيلة حياة المعال، مع عدم  
المعيل أو ورثته من بعده بالتزاماته جواز التصرف في العقار المباع لقاء اإلعالة وال حجزه وال رهنه طيلة حياة المعال، وفي حال قّصر  

يحق للبائع استرداد عقاره بقرار من المحكمة المختصة، كما تنتهي اإلعالة ويشطب قيدها في السجل العقاري باتفاق الطرفين أو بوفاة 
 ."المعيل دون وراث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار

العقارات ومسحها وتقدير قيمتها وأن يباشرها بنفسه أو من يفوضه من وأوكل المشروع إلى مدير دائرة األراضي "إدارة أعم ال تحديد 
 ."موظفيه

ملكية  بحقوق  المتعلقة  والمسائل  الخالفات  وتسوية  قيمتھا،  وتقدير  ومسحھا  حدودھا  وينظم وضع  العقارات،  القانون  مشروع  وُيصّنف 
 .يلھا، إضافة إلى تبسيط الكثير من اإلجراءاتاألشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسج

 مشروع القانون ُيعيد تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منھم فيه رضائيًا،
ة والتصرف فيها، وإدارة القسم المشترك أو بوساطة لجنة تشكل لھذه الغاية، وتنظيم ملكية األبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقاري

 فيها.

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  خمسة  العدد

 م 2022  –  تموز –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

305 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 المبحث الثاني

 البيع بشرط االعالة

الذي سيكون نافذا    ٢٠١٩لسنة    ١٣من قانون الملكية العقارية الجديد رقم    ١٩و  ١٨و    ١٧نظم المشرع البيع بشرط اإلعالة في المواد  
 . ٢٠١٩/  ٩/  ١٣بتاريخ 

به شخص عقاره إلى آخر بشرط أن يعيل المشتري بائع العقار أو شخصا اخر يحدده في عقد  والبيع بشرط االعالة هو عقد يبيع بموج
 . البيع طيلة حيال المعال

 . وال يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء االعالة وال حجزه وال رهنه طيلة حيال المعال

 وتنتهي االعالة ويشطب قيدها في السجل العقاري في الحاالت التالية: 

  الطرفين اتفاق .1
  وفاة المعال .2
 وفاة المعيل دون وارث .3
 الحكم للبائع باسترداد العقار.  .4

في    -في حال وفاته   -وللبائع الحق في استرداد العقار المبيع لقاء االعالة بقرار من محكمة البداية اذا قصر المعيل أو ورثته من بعده 
 لبيع.االلتزام باعالة المعال وفقا للشروط المتفق عليها في عقد ا 

 ( من القانون المدني تحت عنوان "المرتب مدى الحياة ".٩١٩  - ٩١٦كنا نظم المشرع االردني االعالة في المواد ) 

الذي سيصار إلى إلغائه بنقاء قانون    ١٩٠٠واألصل التاريخي لهذا النوع من أنواع البيوع هو قانون االراضي العثماني الصادر عام  
 .  ٢٠١٩لسنة   ١٣الملكية العقارية الجديد رقم  

وتاليا نص المسودة: الفصل األول أحكام عامة تسمية   2015اصدرت دائرة االراضي والمساحة مسودة مشروع قانون الملكية العقارية  
” تسعين 90( ويعمل به بعد مرور “ 2015يسمى هذا القانون “قانون الملكية العقارية والتسجيل لسنة    - (1القانون والعمل به: المادة )

 .ا على نشره في الجريدة الرسميةيوم

اعتبارًا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تعتبر دائرة االراضي الخلف القانوني والواقعي لدائرة األراضي والمساحة وتؤول إليها  -( 2المادة )
مترتبة عليهما، ويكون مركزها في  جميع مشاريعها وموجوداتها وحقوقها وأمالكها المنقولة وغير المنقولة كما تتحمل جميع االلتزامات ال

عمان و لها أن تنشىء فروع لها في المملكة حسب ما تقتضيه الحاجة. ويمثلها المحامي العام المدني ولها أن تنيب عنها في االجراءات 
ا على الرغم مما  القضائية المتعلقة بها أو ألي غاية أخرى من الغايات المنصوص عليها في هذا القانون أحد المحامين، كما يحق له

ورد في أي تشريع آخر أن تنيب عنها احد موظفيها الحقوقيين ممن لهم خبرة في األمور القانونية وفي اإلجراءات القضائية المتعلقة بها 
 .أمام جميع المحاكم على اختالف درجاتها
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 - ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: تتولى الدائره المهام والصالحيات المنصوص عليها في التشريعات النافذه -(3المادة )

 .إجراء مسح شامل الراضي المملكة و إجراء جميع عمليات تحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها .1
 .تسجيل حق ملكية االموال غير المنقولة وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته .2
 .وادامتهاانشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة   .3
 .انجاز معامالت تسجيل االموال غير المنقولة وتحقيق الضرائب والرسوم المترتبة على ذلك واستيفاؤها .4
اجراءاته  .5 االراضي من جهة  استمالك  التاجير والتفويض والتخصيص و  الدولة والمحافظة عليها ومتابعة معامالت  أمالك  ادارة 

 .وتوثيقه
 .المنقولة وتحديثه لغايات استيفاء الرسوم والضرائب عن المعامالت التسجيلية إجراء تقدير شامل لقيم االموال غير .6
 .توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها .7
 .تطوير قاعدة المعلومات العقارية وتحديثها العتمادها اساسًا لنظام المعلومات الوطني .8
 تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والمقدرين العقاريين. .9

 يرتبط مدير الدائرة مباشرة بالوزير ويقوم بإدارة شؤون الدائرة. -(4ة )الماد

( تعريفات: تكون للكلمات والعبارات اآلتية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاءها، ما لم تدل القرينة على خالف 5المادة )
لكة الحكومة: الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها المجلس: ذلك: المملكة: المملكة األردنية الهاشمية الخزينة: خزينة المم

صة  مجلس الوزراء الوزير: وزير المالية الدائرة : دائرة األراضي المدير: مدير عام الدائرة مديرية التسجيل: مديرية تسجيل األراضي المخت
أو اللواء أو القضاء الذي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصه وفقًا لنظام مدير التسجيل: مدير مديرية التسجيل الوحدة اإلدارية: المحافظة  

 .التقسيمات اإلدارية

المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء الذي يرأس الوحدة اإلدارية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها وفقًا لنظام   الحاكم اإلداري:
 .التقسيمات اإلدارية

 .المحكمة التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها وذلك حسب التشريعات المعمول بها المحكمة المختصة:

 . قطعة االرض والبناء المقام عليها واي حصة شائعة فيها العقار:

 .قطعة أرض مستقلة القطعة:

مخازن المعدة لالستعمال وحدة مستقلة من طابق أو أكثر وتشمل البيوت المتالصقة والوحدات المعدة لالستعمال كمكاتب وال  الشقة:
 . ألغراض تجارية او صناعية

 .وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد الطابق:

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  خمسة  العدد

 م 2022  –  تموز –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

307 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

طابق أو أكثر مقام على قطعة ومسجل بسند ملكية مستقل عنها القسم المشترك: أرض العقار وأجزاء البناء المعدة لالستعمال   البناء:
طبيعة البناء أن يكون مشتركًا فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي: أ. االساسات  المشترك أو أي جزء آخر يسجل بهذا الوصف أو تقتضي

 . والجدران الرئيسية

 .ب. الجدران الفاصلة المشتركة ، والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف

 . ج. مجاري التهوية لبيوت الخالء

 .اليز والمصاعد وغرف البوابيند. ركائز السقوف ، والقناطر والمداخل والساللم واقفاصها والممرات والده

نارة  هـ. اجهزة التدفئة ، والتبريد وسائر انواع االنابيب ، والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة ، كتجهيزات اال
 . والمياه وملحقاتها اال ما كان منها داخل الطابق او الشقة

 . بنية والتنظيمو. السطح االخير من البناء حسب تشريعات اال

الطريق: أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات واألرصفة والدوارات التابعة 
 .للطرق وجزر السالمة فيها والجدران االستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات الملحقة بالطرق 

جداول أو مجاٍر أو برك أو عيون أو بحيرات أو ينابيع أو آبار أو شالالت أو سدود أو خزانات أو أية قناة أو خندق   المياه: أية أنهار أو 
أو مجرى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو واسطة الستخراج الماء أو رفعه أو دفعه  

 .للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من أجل غايات الري أو التجفيف األولية أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل

الكه السجل العقاري: الصحائف والوثائق الورقية وااللكترونية التي تبين أوصاف العقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه واسم م
لتسجيل: وثائق واجراء تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل ورقمه الوطني وحصصه ومستند تملكه ومساحته معاملة ا

 .عليها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيله في السجل العقاري وفقًا ألحكام القانون 

 .التغيير و أعمال التسويةسند التسجيل: الوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعامالت 

 .الخارطة العقارية: مرتسم هندسي يعين فيه شكل األرض وأبعادها وحدودها وموقعها ومشتمالتها

التصرف العقاري: هو كل تصرف من شأنه إنشاء حق من الحقوق العينية األصلية والتبعية أو نقله او تغييره أو زواله وكل تصرف مقرر 
 .لحق من الحقوق المذكورة

لتصرفات الناقلة للملكية: هو كل تصرف من شأنه نقل ملكية المال غير المنقول الى أي شخص آخر كالبيع والهبة والوقف والمبادلة  ا
 .والتخارج واالنتقال

القيمة السوقية: هي الثمن أو بدل اإلجارة الذي يمكن الحصول عليه لو بيع المال غير المنقول علنا في السوق او جرى تأجيره من 
 .شخص راغب في الشراء او االستئجار
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إفراز الجمع: هو جمع نصيب كل واحد من الشركاء في المال غير المنقول اذا تعددت قطع األراضي المملوكة على أساس الشيوع ورغب 
في  الشركاء بإفراز هذه األراضي بينهم ونتج عن هذا اإلفراز تخصيص قطعة ارض بكاملها إلى بعض الشركاء عن كامل حصصهم  

 .جميع القطع او عن حصص معينه منها ولم تتغير حدود تلك القطع نتيجة لذلك

الصحيفة البيضاء: الوثيقة األصل التي يتم إنشاؤها اعتمادا على جداول الحقوق النهائية الناتجة عن اعمال التسوية ومعامالت التغيير 
ا وما يطرأ عليها من تعديالت ولها أرقاما متسلسلة ويكون لها الحجية وتسجل فيها كافة الحقوق والتصرفات العقارية والوقوعات على قيده

 .المطلقة في مواجهة الغير ,وال يجوز الطعن في بياناتها اال بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون 

التسجيل المختصة وتتمتع بحجية الصحيفة الحمراء: نسخة احتياطية للصحيفة البيضاء لها ذات الرقم المتسلسل و تنظم في مديرية  
 . الصحيفة البيضاء ما دامت مطابقة لها وتحفظ في مركز الدائرة ويدرج عليها البيانات والوقوعات والتصرفات

الصحيفة اإللكترونية: نسخة الكترونية مطابقة للصحيفة البيضاء و يدرج عليها ذات الرقم المتسلسل و تنظم في مديرية التسجيل المختصة  
 ترونيا ،ويكون لها حجية الصحيفة البيضاء متى كانت مطابقة لها.الك

 (13المادة )

تنتقل هذه األراضي إلى الورثة وفق المسألة    3/1953/ 17األراضي األميرية التي توفى أصحابها و أصبحت أراضيهم ملكًا قبل   .1
غير المسجلة فإنها توزع حسب المسألة االرثية االنتقالية    االرثية الشرعية باستثناء األراضي التي لم تتم فيها التسوية المسجلة منها و

 .و تسجل باعتبارها ملكاً 
وال زالت تلك األراضي  1991( لسنه 4األراضي األميرية التي توفى أصحابها قبل العمل بقانون انتقال األموال غير المنقولة رقم ) .2

ة االنتقالية إذا تم االنتقال و التسجيل خالل مدة سنة واحده من تاريخ  أميرية حتى نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل وفق المسالة االرثي
 .العمل بهذا القانون أما إذا لم يتم االنتقال والتسجيل خالل هذه المده فيجري االنتقال والتسجيل وفقا للمسالة االرثية الشرعية

انتقال األموال غير المنقولة رقم )األراضي األميرية التي توفى أصحابها وحولت أراضيهم إلى ملك قبل العمل ب .3 ( لسنة  4قانون 
 ولم يجر انتقالهاو تسجيلها خالل مدة سنه من تاريخ تحويلها من نوع الميري الى الملك تنتقل وفق المسألة االرثية الشرعية.   1991

 (14المادة )

التسجيل بال بينة، وال يجوز إبطال أي من تعمل المحاكم المختصة والحكومة بمضامين أسناد تسجيل االراضي الصادرة عن مديريات  
 هذه األسناد أو إصالح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إال وفق أحكام هذا القانون. 

 بيع العقار لقاء اإلعالة: 

 (19المادة )

أو شخص آخر معين من قبله في  يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء “اإلعالة”؛ وذلك بأن يعيل المشتري “المعيل” البائع   .1
 .”عقد البيع، طيلة حياة “المعال
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ال يجوز التصرف بالعقار المباع لقاء اإلعالة وال حجزه وال رهنه طيلة حياة المعال إال بموافقة البائع وأخذ إقرار خطي منه بذلك لدى   .2
 مدير التسجيل.

 (20المادة )

 - لة:للبائع الحق في استرداد العقار المباع لقاء اإلعا

بقرار من المحكمة المختصة؛ إذا قصر المعيل، أو ورثته من بعده في حال وفاته، في التزامه بإعالة المعال وفقًا لشروط متفق عليها  .1
 .تلحق بعقد البيع

 بإعادة تسجيله باسمه لدى مديرية التسجيل؛ إذا توفي المعيل دون وارث حال حياة المعال. .2

 (21المادة )

اإلعالة ويشطب قيدها في صحيفة السجل العقاري باتفاق الطرفين، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع تنتهي  
 .باسترداد العقار

 ( والمادة1151( من المادة )   3( و )  2( من مجلة االحكام العدلية والفقرتين )1660. على الرغم مما ورد في المادة ) 1(  22المادة )
 ( من القانون المدني :  1168( من المادة )  3( و ) 2( والفقرتين )1162( والمادة ) 1153( من المادة )2( والفقرة ) 1152)

I. ( من هذه المادة اال من الشريك في المال  1ال يمارس حق االولوية او الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة في مطلع الفقرة )
 عقار اذا كان لهما حق شرب من عين ماء مشتركة ونتج الجوار عن االفراز األخير.غير المنقول ،او الجار في ال

II.  على من يريد االخذ بحق االولوية او الشفعة ان يرفع الدعوى خالل ثالثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل عقد الفراغ او البيع واذا
 تاخر في رفعها بدون عذر شرعي يسقط حقه في االولوية او الشفعة.

III. جميع االحوال ال تسمع دعوى االولوية او الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ تسجيل الفراغ القطعي او تسجيل البيع في    وفي
 سجالت دوائر تسجيل االراضي . 

IV.  . ال تسري احكام البندين )أ ( و ) ج ( من هذه الفقرة على الدعاوى المقامة لدى المحاكم قبل سريان احكام هذا القانون 
V.   البيع او ان يقدم كفالة على الثمن المذكور في عقد  مدعي الشفعة او االولوية عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة 

مصرفية بمقداره وفي حال االدعاء بان الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي او بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ  
 الة على ان ال يؤثر ذلك  في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي او بدل المثل المقدر . الواجب ايداعه او تقديم الكف

 الخاتمة

 توصلنا في نهاية هذا البحث إلى النتائج التالية، ونسعى إلى إبداء بعض التوصيات، وعلى النحو اآلتي: 

طيلة حياة المعال، مع عدم جواز التصرف في العقار المباع لقاء تتيح المادة إعالة المشتري البائع او شخصًا آخر يحدده في عقد البيع 
  اإلعالة وال حجزه وال رهنه طيلة حياة المعال، وفي حال قّصر المعيل او ورثته من بعده بالتزاماته يحق للبائع استرداد عقاره بقرار من
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الطرفين او بوفاة المعيل دون وراث، او بالحكم للبائع  المحكمة المختصة، كما تنتهي اإلعالة ويشطب قيدها في السجل العقاري باتفاق  
 باسترداد العقار".

 التوصيات 

نص صريح يمنع البائع من ادراج شروط تعسفية على مشتري العقار، وفي حال ورود شروط يضعها البائع مسبقا وال يقبل فيها  .1
 النقاش، فأنها تكون باطلة.

 تصاميم. إزالة اللبس عن طبيعة عقد بيع العقار على ال .2
 ضرورة توحيد التسميات المرتبطة بالمستهلك في عقد بيع العقار على التصاميم، تحت مسمى واحد يكون واضحا.  .3
 على المشرع أن يضمن التشديد في الجزاءات، إذا ما أخل المرقي العقاري بإلتزماته. .4
 وضعها في قانون حماية المستهلك وقمع الغش. ضرورة جمع النصوص القانونية المتعلقة بحماية المستهلك من الشروط التعسفية، و  .5

 :المصادر والمراجع

 .1952( لسنة  40قانون تسوية األراضي والمياه رقم )

 .1953( لسنة  41قانون تحويل األراضي من نوع الميري إلى ملك رقم ) 

 .1953( لسنة  42قانون تحديد األراضي ومسحها وتثمينها رقم )

 .1953( لسنة 46المنقولة تأمينًا للدين رقم )قانون وضع األموال غير 

 .1953( لسنة 48قانون تقسيم األموال غير المنقولة المشتركة رقم )

 .1953( لسنة 49قانون التصرف في األموال غير المنقولة رقم ) 

 .1953( لسنة 61قانون تصرف األشخاص المعنويين في األموال غير المنقولة رقم ) 

 .1958( لسنة 51متعلقة باألموال غير المنقولة رقم )قانون معدل لألحكام ال

 .1964( لسنة 6قانون تسجيل األموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم )

 .1968( لسنة 25قانون ملكية الطوابق والشقق رقم )

 .1987( لسنة 12قانون االستمالك رقم )

 2006( لسنة 47يين واألشخاص المعنويين رقم )قانون إيجار األموال غير المنقولة وبيعها لغير األردن 
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