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  1953לשנת  40מס'  השכרת ומכירת נכסי דלא ניידי לזרים,חוק 
  

  
ותחילתו  "1943חוק השכרת ומכירת נכסי דלא ניידי לזרים לשנת " :חוק זה יקרא  . 1  

  חודש ימים מיום פרסומו בעתון הרשמי.
      
 ךאדם שאיננו ירדני לא ישכור נכס דלא ניידי בממלכה ההאשמית לתקופה או לס  .2  

ולה על שלוש שנים בלתי אם השיג קודם היתר ממועצת השרים. לשם תקופות הע
  ביצוע סעיף זה:

      
יכלול המונח "סך התקופות" כל חידוש לשכירות עצמה או שכירות חדשה בתום 
תקופת השכירות הקודמת, אולם כל שכירות הניתנת בתום שלוש שנים מתאריך תום 

ודמת לצורך חישוב שלוש קההשכירות הקודמת לא תצורף לתקופתה עם התקופה 
  השנים.

        
אדם שאיננו ירדני רשאי להיות בעלים של נכסי דלא ניידי בממלכה ההאשמית   (א)  3.1  

  בתנאי שבעלות זו תצטמצם:
        
באדמות שבתחום העיריות או באזור התכנון או בגושי העיר, במידה   )1(      

  שתספיק למגוריו ולניהול עבודותיו, אך לא למסחר.
          
איות, בנוסף לאדמות שהיה משתמש בהן או זכויות לבאדמות חק  )2(      

  השימוש בהן עברו אליו לפני תחילתו של חוק זה.
          
באדמות שבתחום מפעל תעלת "הע'ור" המזרחית, שטח המותר לפי חוק   )3(      

  תעלת "הע'ור", אם הוא גר באותו אזור מקדמת דנא.
          
  ת כפוף לחוקים שבתוקף בממלכה ההאשמית.שיתחייב להיו  )4(      
        
(א) על קטן  מועצת השרים תחליט בדבר הסכמתה לדברים המוזכרים בסעיף  (ב)    

סמך המלצות מנהל הקרקעות והמדידות או שלטונות תעלת "הע'ור" המזרחית, 
  הכל לפי סמכויותיו.

        
רשאי לרשום אותם  ,בדרך ירושהשהגיעו אליו נכסי דלא ניידי  ,כל אדם שאיננו ירדני  4.2  

על שמו מבלי שיהא חייב להשיג היתר ממועצת השרים, וכן רשאי להעבירם לכל אדם 
אחר ואין נפקא מינה אם ירדני או זר, אולם בתנאי שיהא מיורשי המנוח. כל אדם זר 
שנשא פעם אזרחות ירדנית או פלסטינית והוא ממקור ערבי רשאי להיות בעלים לנכסי 

או אזורי התכנון או גושי העיר במידה הנחוצה  די שמחוץ לתחום העיריותדלא ניי
וכן רשאי כל ערבי שאיננו ירדני להיות  ,לעבודות פיתוח או חקלאות שהוא מבצע

הול ינלבעלים לנכסי דלא ניידי מחוץ לאזורים המוזכרים במידה שתספיק למגוריו ו
ת השרים על פי המלצת שר עבודותיו בלבד, ובשני המקרים יש צורך בהסכמת מועצ

  האוצר.
        
נכסי דלא  לשמועצת השרים רשאית להתיר לנציגי מדינות זרות לרכוש ולהיות בעלים   .5  

ניידי בממלכה ההאשמית בנוסף לתפקידיהם במטרה להקים עליהם משרדים ובתי 
  מגורים עבורם אם סיכמו המדינות לנהוג באופן דומה לנציגי הממלכה ההאשמית.

        

                                                                 
  : תיקונים

  
  )2.2.60( 1960לשנת  12חוק  1
  )11.1.62( 1962לשנת  2חוק מס' לתוספת  2
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  כל חוק ירדני או פלסטינאי שנתקבל לפי חוק זה בטל במידה שהוא נוגד חוק זה.  .6  
        
  ראש הממשלה, שרי החוץ, המשפטים והאוצר ממונים על ביצוע חוק זה.  .7  
    

  
  

    

לחוקה, ובהתאם להחלטת הסנט ובית הנבחרים, מאשרת בשמו של הוד  31מועצת העוצרים עפ"י סעיף 
  לקמן ומצווה על פרסומו והכללתו בחוקי המדינה.מלכותו את החוק ד
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