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التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية 
والقانونية خبصوص مشروع قانون بشأن 

 استمالك العقارات للمنفعة العامة،
ومشروع قانون بشأن استمالك األراضي 

انون بشأن ومشروع قللمنفعة العامة، 
استمالك العقارات للمنفعة العامة املرافق 

لسنة ) ٩(للمرسوم امللكي رقم 
،ومشروع قانون بشأن تعويض ٢٠٠٨

املالك عن مساحة األراضي اليت تقتطع 
 للمباين اإلجباريمن أمالكهم لالرتداد 

  .  أو لزاوية الرؤية
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 م٢٠٠٨ سبتمبر ١٨: التاریخ 
  

 


 



  

 جنة الشؤون التشریعیة للالتكمیلي األولیســـرني أن أرفع إلى معالیكم التقریر   

م  شروع ق  انون ب  شأن اس  تمالك العق  ارات للمنفع  ة العام  ة، م  شروع     والقانونی  ة ح  ول 

ق   انون ب   شأن اس   تمالك األراض   ي للمنفع   ة العام   ة، م   شروع ق   انون ب   شأن اس   تمالك  

م، م شروع  ٢٠٠٨ل سنة  ) ٩(العقارات للمنفع ة العام ة المراف ق للمرس وم الملك ي رق م          

 عن مساحة األراض ي الت ي تقتط ع م ن أمالكھ م لالرت داد         قانون بشأن تعویض المالك   

 .اإلجباري للمباني أو لزاویة الرؤیة

  

  .برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر
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 م  ن الف  صل الت  شریعي    الث  انيم ، م  ن دور االنعق  اد ٢٠٠٨  م  ایو ٢٠بت  اریخ 

 ص  احب أع  اد، )٢٠٠٨-٥-٣/  ص ل ت ق ٢٠٣(الث  اني، وبموج  ب الخط  اب رق  م    

 رئ  یس مجل  س ال  شورى تقری  ر اللجن  ة ب  شأن ال  سید عل  ي ب  ن ص  الح ال  صالحالمع  الي 

م   شروع ق   انون ب   شأن اس   تمالك العق   ارات للمنفع   ة العام   ة، م   شروع ق   انون ب   شأن  (

استمالك األراضي للمنفع ة العام ة، م شروع ق انون ب شأن اس تمالك العق ارات للمنفع ة           

م، مشروع قانون بشأن تعویض ٢٠٠٨لسنة ) ٩( رقم العامة المرافق للمرسوم الملكي

المالك عن مساحة األراضي التي تقتط ع م ن أمالكھ م لالرت داد اإلجب اري للمب اني أو            

بن اء عل ى ق رار المجل س ف ي      ) ، إلى لجنة الشؤون الت شریعیة والقانونی ة     لزاویة الرؤیة 

افق  ة عل  ى طل  ب   م بالمو٢٠٠٨ م  ایو ١٥جل  ستھ االس  تثنائیة األول  ى المنعق  دة بت  اریخ    

وإعداد تقریر ب شأن م شروعات    ةدراسال وةمناقشال اللجنة استرداد تقریرھا لمزید من    

  . عرضھ على المجلس الموقرل القوانین المذكورة أعاله متضمنـًا رأي اللجنة

-
 ب شكل تف صیلي وم ستفیض،    – ال ذكر   ة آنف   – الق وانین  م شروعات ناقشت اللجنة    - ١

، وذل  ك ف  ي دور االنعق  اد الع  ادي الث  اني م  ن الف  صل الت  شریعي الث  اني  بع  د ف  ض

 :اجتماعاتھا التالیة 

 



 )٩٨( 

  التاریخ  االجتماع  الرقم

٢١/٥/٢٠٠٨  ٣٤  ١  

٢٩/٥/٢٠٠٨  ٣٦  ٢  

٤/٦/٢٠٠٨  ٣٧  ٣  

١١/٦/٢٠٠٨  ٣٨  ٤  

١٥/٦/٢٠٠٨  ٣٩  ٥  

١٨/٦/٢٠٠٨  ٤٠  ٦  

٢٢/٦/٢٠٠٨  ٤١  ٧  

٢٥/٦/٢٠٠٨  ٤٢  ٨  

٢٦/٦/٢٠٠٨  ٤٣  ٩  

٣١/٨/٢٠٠٨  ٤٤  ١٠  

٧/٩/٢٠٠٨  ٤٥  ١١  

١٤/٩/٢٠٠٨  ٤٦  ١٢  

 

اطلع  ت اللجن  ة أثن  اء دراس  تھا لم  شروعات الق  وانین، عل  ى الوث  ائق المتعلق  ة بھ  ا    - ٢

 :وھي
 

    .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن مشروعات القوانین  .أ 

    . اإلیضاحیةاتھا موضوع البحث ومذكرمشروعات القوانین  .ب 
 

  

 العالق ة ،  الجھ ات ذات ولي وممثل ي  ؤم س ع دًدا م ن    ااجتماعاتھدعت اللجنة إلى     - ٣

 : كل منھذه االجتماعاتوزارة شؤون البلدیات والزراعة في حیث حضر عن 
 .وكیل الوزارة لشؤون البلدیات  الدكتـــور جمعـــة أحمــــد الكعبي . ١

 .مدیر إدارة التخطیط الھیكلي  اريــــد األنصـــد أحمــــالسید خال . ٢

 .رئیس دائرة االستمالك والتعویض  یم آل خلیفةالشیخ حمود بن إبراھ . ٣

 .مستشار وزیر شؤون البلدیات والزراعة  األســـــــتاذ عـــــــون الخنیــــزي . ٤

 .ونيــــــــتشار القانــــالمس  األستاذ حسن محمود السعداوي . ٥
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 :شارك في اجتماعات اللجنة كل من •
 .نونــي للمجلــــسالمستشـــار القا    الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنـجي -١

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان       األســـتاذ محســن حمیــــد مــــرھون -٢

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان    الدكتــــور محمـــد عبــداهللا الدلیمـــي -٣

  
 .محمــد رضــي محمــد، والسیدة خولة ھاشمید ــالس ةــاللجن رـــانة ســتولى أم •
 

 –
  

أعرب ممثلو وزارة شؤون البلديات والزراعة عن تأييدهم لقرار مجلس   
الشورى بإعادة مشروعات قوانين االستمالك إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، من أجل 
 بحث مواد المشروعات بما يحقق الغاية والهدف الذي وضع من أجله، باإلضافة إلى

لتشريعي الناشئ جراء صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية سد الفراغ ا
ا من التعديالت  عددأعدت الوزارة، وبناء عليه فقد قانون االستمالك السابق

من أجل عرضها ، المشاريع بقوانينواإلضافات على نصوص المواد الواردة في 
  .على اللجنة

  
المواطن مال ك العق ار وال ذي ال     مھتم ة ب     بأنھ ا    افي اجتماعاتھ  الوزارة   وقد أكدت 

 االعتم ادات ال سنویة   ح دود  إال ف ي  عق اره أو االس تیالء المؤق ت علی ھ      یجوز اس تمالك    

ل  ذلك ف  ي المیزانی  ة العام  ة للدول  ة أو المیزانی  ات الم  ستقلة أو الملحق  ة أو    المخص  صة 

االعتم  ادات اإلض  افیة المخص  صة لھ   ذا الغ  رض أو بت  وافر األراض  ي المخص   صة       

، باإلضافة إلى ضرورة أن یكون التعویض الذي یح صل علی ھ مال ك      ي  كتعویض عین 

 إل ى  ل ھ أن ی تظلم  العقار عادًال، وفي حال عدم رضا مال ك العق ار بالمقاب ل التعوی ضي          

كم  ا أنھ  ا ت  رى أن ق  انون    . لجن  ة التظلم  ات الت  ي ت  شكل بق  رار م  ن مجل  س ال  وزراء      

 یج  وز ن  زع ملكی  ة    االس  تمالك ھ  و ق  انون اس  تثناء م  ن أص  ل، حی  ث إن األص  ل أال       

 إال أن مقتضیات مواجھة متطلبات المنفعة العامة تبرر ذل ك اس تناًدا إل ى م ا         اآلخرین،

 ك  ذلك أوض  ح ممثل  و ال  وزارة أن التع  ویض الع  ادل لالس  تمالك    ن  ص علی  ھ الدس  تور، 

  .  أو بكلیھماسیكون إما بالتعویض المادي أو التعویض العیني



 )١٠٠( 

وع ق انون االس تمالك ف ي ال دفع بالعم ل      وقد أكد ممثلو الوزارة عل ى أھمی ة م شر     

استمالك األراضي داخل المدن والقرى وفي محیطھ ا بم ا ی سھم ف ي          خالل   منالبلدي  

 باإلض   افة إل   ى حاج   ة ال   شاملة لت   وفیر مختل   ف الخ   دمات تنفی   ذ مخطط   ات التط   ویر

 ضمانات لحقوق األفراد حويی مشیرین إلى أن قانون االستمالك     ،الوزارات المختلفة 

  .التعویض و  اإلجراءاتمن حیث

  

 -
  

أن  ھ م  ن األف  ضل دراس  ة م  شروعات ق  وانین االس  تمالك دراس  ة      رأت اللجن  ة 

مستفی  ضة، لكونھ  ا ت  ستھدف المنفع  ة العام  ة م  ن خ  الل س  ن ت  شریع ی  نظم ن  زع ملكی  ة   

العق  ارات للمنفع  ة العام  ة بم  ا یتواف  ق م  ع أحك  ام الدس  تور، كم  ا أنھ  ا ت  ستھدف حمای  ة     

لكیة الخاصة وصیانتھا وتنظیم أح وال ن زع ملكیتھ ا ف ي ح دود المنفع ة العام ة فق ط            الم

واإلج راءات الواجب ة اإلتب  اع والتع ویض الع  ادل عنھ ا، باإلض  افة إل ى أنھ  ا ت أتي ل  سد       

الفراغ التشریعي الناتج عن حكم المحكمة الدستوریة بعدم دس توریة المرس وم بق انون           

  .األراضي للمنفعة العامة بشأن استمالك ١٩٧٠لسنة ) ٨(رقم 

  

وقد تبنت اللجنة رأي مجلس النواب بشأن ضم مشروع قانون تعویض المالك     

من مساحة األراضي الت ي تقتط ع م ن أمالكھ م لالرت داد اإلجب اري للمب اني أو لزاوی ة          

مع م شاریع االس تمالك، وذل ك باعتب اره ی شكل فرعـ ـًا م ن              ) المشروع الرابع (الرؤیة  

لمنفعة العامة في فكرتھ األساسیة، وق د ت م استعراض ھ م ع م شاریع          فروع االستمالك ل  

الت ي تع الج فك رة وأھ داف الم شروع      ) الم شروعات الثالث ة  (االستمالك للمنفعة العامة  

  . المذكور

  

 أن المشروع بقـانون الثالـث       توافقت اللجنة مع قرار مجلس النواب في      وقد  
الفصول الالزمة لتنظـيم مـسألة      جاء متكامال وشامال لألبواب و    ) المصاغ حكوميا (

نه استفاد من جميع ما ورد في المشروعات        إاستمالك العقارات للمنفعة العامة، حيث      



 )١٠١( 

 بعد فترة طويلة نسبيا من تقديم مجموعتين مـن النـواب            وقد تمت صياغته  السابقة  
لمقترحين بقانون ينظمان ذات المسألة، ونظرا لعدد مواده الذي يفـوق المـشروعين         

، واستنادا لتناسـق أحكامـه،      )المصاغين بناء على اقتراحين بقانون    (الثاني  األول و 
أغلبها حكـم  (للعديد من النصوص ) األول والثاني( المشروعين  احتواءباإلضافة إلى 

تالفي ) الثالث(قد روعي في المشروع     فبعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية،       
. ١٩٧٠لسنة  ) ٨٠(ية المرسوم بقانون رقم     العيوب التي أدت إلى الحكم بعدم دستور      

نظم اإلجراءات التي ينبغي على المستملك إتباعها، وقـد         ) الثالث(كما أن المشروع    
 األراضي من أجلهـا، وكيفيـة      حدد بدقة حاالت المنفعة العامة التي يجوز استمالك       

  .التعويض عنها
  

د الم شروعات  وقد الحظت اللجنة بأن مجلس النواب قد أعاد ترقیم جمی ع م وا         

بقوانین المذكورة آنفـ ـًا واس تحدث الت رقیم الھیكل ي الجدی د لجمی ع الم شروعات وفقـ ـًا              

، وعلی  ھ ف  إن )مرف  ق خارط  ة م  واد الم  شروعات(لخارط  ة م  واد الم  شروعات الثالث  ة 

اللجنة وافقت رأي مجلس النواب بخ صوص دم ج الم شروعات بق وانین ف ي م شروع            

 إل ى س المتھ م ن الن احیتین الدس توریة والقانونی ة،        قانون واحد، والذي خلصت اللجن ة     

 ،الم  ذكورة الق  وانین م  شروعاتف  ي الوق  ت نف  سھ إل  ى أن اللجن  ة ق  د تدارس  ت   الفت  ین 

  .وأوصت بالتعدیالت المبینة تفصیًال في الجدول المرفق

  




  :الداخلیة؛ فقد اتفقت اللجنة على اختیار كل منمن الالئحة ) ٣٩(إعماًال لنص المادة 
  

 .مقـرًرا رئیســـًا      األستاذة دالل جاســــم الزایــــد  . ١

 .مقـرًرا احتیاطًیا      األستاذ السید حبیب مكي ھاشم . ٢

  
 


الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س الن  واب ب  دمج م  شروعات الق  وانین ف  ي م  شروع      .١

 .قانون واحد



 )١٠٢( 

اس  تمالك العق  ارات للمنفع  ة  ب  شأن ) الموح  د( عل  ى م  شروع الق  انون  الموافق  ة .٢

 . من حیث المبدأالعامة

بالتع دیالت المبین ة ف ي الج دول     ) الموح د (الموافقة على مواد مشروع الق انون     .٣

 . المرفق
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   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
م   سمى م   شروعات الق   وانین  

  :كما ورد من الحكومة
م   شروع ق   انون ب   شأن اس   تمالك    

العقارات للمنفعة العام ة، م شروع      

ق  انون ب  شأن اس  تمالك األراض  ي    

للمنفع   ة العام   ة، م   شروع ق   انون    

ب  شأن اس  تمالك العق  ارات للمنفع  ة  

العام  ة المراف  ق للمرس  وم الملك  ي    

م   سمى م   شروعات الق   وانین  

  :كما ورد من الحكومة
م   شروع ق   انون ب   شأن اس   تمالك "

  ".العقارات للمنفعة العامة
  

م   سمى م   شروعات الق   وانین  

  :ا ورد من الحكومةكم
تع   دیل م    سمى م    شروع الق    انون  

إض      افة ب وذل      ك والثال      ثاألول 

االس   تمالك واالس   تیالء  " عب   ارة

 مح  ل عب  ارة " المؤق  ت للعق  ارات 

  ."استمالك العقارات"
  

  
  

 االس  تمالكم  شروع ق  انون ب  شأن   

 واالس     تیالء المؤق     ت للعق     ارات

  .للمنفعة العامة
  



 ١٠٥

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
م، م  شروع ٢٠٠٨ل  سنة ) ٩(رق  م 

ق  انون ب  شأن تع  ویض الم  الك ع  ن 

مساحة األراضي الت ي تقتط ع م ن        

أمالكھ       م لالرت       داد اإلجب       اري 

  .للمباني أو لزاویة الرؤیة

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 ١٠٦

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  دیباجةال

نحن حمد بن عيسى آل خليفـة         
  .ملك مملكة البحرين

  بعد االطالع على الدستور،
) ٨(وعلى المرسوم بقانون رقم     

 بـشأن اسـتمالك     ١٩٧٠لسنة  
ــة   ــة العام ــي للمنفع األراض

  وتعديالته،
وعلى قانون التسجيل العقـاري     
الصادر بالمرسوم بقانون رقـم     

ــسنة ) ١٥( ــدل ١٩٧٩ل  المع
  ،٢٠٠٦لسنة ) ١٧(بالقانون رقم 

) ٢(انون رقم   وعلى المرسوم بق  
 بـشأن التخطـيط     ١٩٩٤لسنة  

  دیباجةال

نحن حمد بن عيسى آل خليفـة                
  .ملك مملكة البحرين

  بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون التسجيل العقـاري     
الصادر بالمرسوم بقانون رقـم     

ــسنة ) ١٥( ــدل ١٩٧٩ل  المع
  ،٢٠٠٦لسنة ) ١٧(بالقانون رقم 

) ٢(وعلى المرسوم بقانون رقم     
ـ    ١٩٩٤لسنة   يط  بـشأن التخط

العمراني المعدل بالقانون رقـم     
  ،٢٠٠٥لسنة ) ٦(

) ٣(وعلى المرسوم بقانون رقم     
ــسنة  ــسيم ١٩٩٤ل ــشأن تق  ب

  دیباجةال

ار مجلـس   الموافقة علـى قـر    
وعلـى  "  بحذف عبـارة     النواب

لـسنة  ) ٨(المرسوم بقانون رقم    
 بشأن استمالك األراضي    ١٩٧٠

  ".للمنفعة العامة وتعديالته،
  

  دیباجةال

نحن حمد بن عيسى آل خليفـة                
  .ملك مملكة البحرين

  بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون التسجيل العقـاري     
 الصادر بالمرسوم بقانون رقـم    

ــسنة ) ١٥( ــدل ١٩٧٩ل  المع
  ،٢٠٠٦لسنة ) ١٧(بالقانون رقم 

) ٢(وعلى المرسوم بقانون رقم     
 بـشأن التخطـيط     ١٩٩٤لسنة  

العمراني المعدل بالقانون رقـم     
  ،٢٠٠٥لسنة ) ٦(

) ٣(وعلى المرسوم بقانون رقم     
ــسنة  ــسيم ١٩٩٤ل ــشأن تق  ب



 ١٠٧
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العمراني المعدل بالقانون رقـم     

  ،٢٠٠٥لسنة ) ٦(
) ٣(وعلى المرسوم بقانون رقم     

ــسنة  ــسيم ١٩٩٤ل ــشأن تق  ب
ــر   ــدة للتعمي ــي المع األراض
والتطوير المعدل بالقانون رقـم     

  ،٢٠٠٥لسنة ) ٦(
وعلى القانون المدني الـصادر     

لسنة ) ١٩(بالمرسوم بقانون رقم    
٢٠٠١،  

وعلى قانون البلديات الـصادر     
لسنة ) ٣٥(بالمرسوم بقانون رقم    

 المعدل بالقـانون رقـم      ٢٠٠١
  ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٨(

ــر   ــدة للتعمي ــي المع األراض
والتطوير المعدل بالقانون رقـم     

  ،٢٠٠٥لسنة ) ٦(
وعلى القانون المدني الـصادر     

لسنة ) ١٩(بالمرسوم بقانون رقم    
٢٠٠١،  

وعلى قانون البلديات الـصادر     
لسنة ) ٣٥(مرسوم بقانون رقم    بال

 المعدل بالقـانون رقـم      ٢٠٠١
  ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٨(

) ١٩(وعلى المرسوم بقانون رقم   
 بشأن التصرف في    ٢٠٠٢لسنة  

األراضي المملوكة للدولة ملكية    
  خاصة،

ــر   ــدة للتعمي ــي المع األراض
والتطوير المعدل بالقانون رقـم     

  ،٢٠٠٥ لسنة) ٦(
وعلى القانون المدني الـصادر     

لسنة ) ١٩(بالمرسوم بقانون رقم    
٢٠٠١،  

وعلى قانون البلديات الـصادر     
لسنة ) ٣٥(بالمرسوم بقانون رقم    

 المعدل بالقـانون رقـم      ٢٠٠١
  ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٨(

) ١٩(وعلى المرسوم بقانون رقم   
 بشأن التصرف في    ٢٠٠٢لسنة  

األراضي المملوكة للدولة ملكية    
  ،خاصة



 ١٠٨

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
) ١٩(وعلى المرسوم بقانون رقم   

 بشأن التصرف في    ٢٠٠٢لسنة  
األراضي المملوكة للدولة ملكية    

  خاصة،
أقر مجلس الـشورى ومجلـس      

قانون اآلتي نصه، وقد    النواب ال 
  :صدرناهوأصدقنا عليه 

  
  
  
  
  
  
  
  

أقر مجلس الـشورى ومجلـس      
النواب القانون اآلتي نصه، وقد     

  :صدقنا عليه وأصدرناه
  

أقر مجلس الـشورى ومجلـس      
النواب القانون اآلتي نصه، وقد     

  :صدقنا عليه وأصدرناه
  



 ١٠٩
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م     ن الم     شروع ) ١(الم     ادة 

  :بقانون الثالث

في تطبيق أحكام هـذا القـانون       
تكون للكلمات والعبارات التالية،    
المعاني المبينة قرين كل منها ما      
لم يقتض سياق الـنص خـالف       

  :ذلك
 الوزارة أو الجهة    :الوزارة .١

ــسميتها  ــصدر بت ــي ي الت
  .مرسوم

 الوزير الذي يصدر :الوزير .٢
 .بتسميته مرسوم



م     ن الم     شروع ) ١(الم     ادة 

  :بقانون الثالث
  

في تطبيق أحكام هـذا القـانون       
تكون للكلمات والعبارات التالية،    
المعاني المبينة قرين كل منها ما      
لم يقتض سياق الـنص خـالف       

  :ذلك
الوزارة المختصة   :الوزارة .١

  .بشؤون البلديات
 الـوزير المخـتص    :الوزير .٢

 .بشؤون البلديات

 إدارة االســـتمالك :اإلدارة .٣



م     ن الم     شروع ) ١(الم     ادة 

  :بقانون الثالث
الموافق     ة عل     ى ق     رار مجل     س   

  : النواب بالتعدیالت التالیة

الـوزارة  ( عبـارة إحالل   .١
 )المختصة بشؤون البلديات  

الـوزارة أو   ( محل عبارة 
الجهة التي يصدر بتسميتها 

 وذلك فـي بنـد      )مرسوم
 .تعريف الوزارة

الــوزير ( رةعبــاإحــالل  .٢
 )المختص بشؤون البلديات  



  ):١(المادة 
  

  
قـانون  في تطبيق أحكام هـذا ال     

تكون للكلمات والعبارات التالية،    
المعاني المبينة قرين كل منها ما      
لم يقتض سياق الـنص خـالف       

  :ذلك
ــوزارة .١ ــوزارة  :الـ الـ

  .المختصة بشؤون البلديات
الوزير المختص   :الوزير .٢

 .بشؤون البلديات
 إدارة االســـتمالك :اإلدارة .٣



 ١١٠

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
ــتمالك :اإلدارة .٣  إدارة االس

 .والتعويض بالوزارة

 نـزع ملكيـة     :االستمالك .٤
العقار أو ما يرد عليه مـن       
حقوق عينية أو شخـصية     
إلقامة أي من مـشروعات     
المنفعة العامة المبينة فـي     

 .من هذا القانون) ٣(مادة ال

 األرض المبنيـة أو     :العقار .٥
الفضاء، بمـا فـي ذلـك       
األرض المرتفعة عن سطح    
البحر أو المغمورة بالميـاه     
الواقعة في حـدود الميـاه      
اإلقليمية لمملكة البحـرين،    

 .والتعويض بالوزارة

 نزع ملكية العقار :االستمالك .٤
أو ما يرد عليه من حقـوق       
عينية أو شخصية إلقامة أي     
مــن مــشروعات المنفعــة 

) ٣(العامة المبينة في المادة     
 .من هذا القانون

مـستقر   كل شـيء   :العقار .٥
 ثابت فيـه ال يمكـن       بحيزه

ف أو تغيير في    نقله دون تل  
 .هيئته

 الجهـة طالبـة     :المستملك .٦
االستمالك أو التي يـصدر     
لصالحها قرار االسـتمالك،    

الوزير الـذي   ( محل عبارة 
 )يصدر بتسميته مرسـوم   

وذلك فـي بنـد تعريـف       
  .الوزير

تعــديل تعريــف العقــار،  .٣
  كل شيء  (  :ليصبح نصه 

مستقر بحيزه ثابت فيه ال     
يمكن نقلـه دون تلـف أو       

حيـث  ،  )تغيير في هيئتـه   
ــف   ــذا التعري ــز ه يتمي

تعريـف  ، وهـو    بالشمولية
  . المدني للعقارالقانون

تعديل تعريـف المـستملك      .٤
التي تـنص   قرة  الفحذف  ب

 .والتعويض بالوزارة

 نزع ملكية العقار :االستمالك .٤
رد عليه مـن حقـوق      أو ما ي  

عينية أو شخصية إلقامـة أي      
من مشروعات المنفعة العامة    

من هذا  ) ٣(المبينة في المادة    
 .القانون

مـستقر   كل شـيء   :العقار .٥
ـ      بحيزه ن ـ ثابت فيـه ال يمك

نقله دون تلف أو تغيير فـي       
 .هيئته

 الجهـة طالبـة     :المستملك .٦
االستمالك أو التـي يـصدر      
لصالحها قـرار االسـتمالك،     



 ١١١

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
وما قد يكون على أي مـن       
ذلك من مبانٍ أو غراس أو      
أشياء ثابتة أو مصادر مياه     

طئ طبيعية، وكـذا الـشوا    
والـــسواحل المملوكـــة 

 .لألشخاص
 الجهـة طالبـة     :المستملك .٦

االستمالك أو التي يـصدر     
لصالحها قرار االستمالك،   
سواء كانت إحدى الجهات    
ــالوزارات   ــة ك الحكومي
ــا  ــة له ــزة التابع واألجه
ــات   ــسات والهيئ والمؤس
العامـــة والبلـــديات  

سواء كانت إحدى الجهـات     
الحكوميــة كــالوزارات  

 وأواألجهزة التابعـة لهـا      
المؤسسات والهيئات العامـة    
ــخاص   ــديات واألش والبل

 .االعتبارية العامة
 وضـع   :االستيالء المؤقت  .٧

وبطريـق  اليد بصفة مؤقتة    
التنفيذ المباشر على العقـار     

 من الثالثطبقا ألحكام الباب    
 .هذا القانون

 كل من لـه     :صاحب الحق  .٨
حق عيني أو شخصي على     
العقار موضوع االسـتمالك    

أو كانـت إحـدى     ( :على  
الــشركات التــي تملكهــا 
الدولة أو تملك حصة فـي      
رأسمالها متى كانت هـذه     
الشركة تستهدف تنفيذ أحد    
مشروعات المنفعة العامة   
المنــصوص عليهــا فــي 

من هذا القانون   ) ٣(المادة  
 طبقاً ألحكام القـوانين أو    
ــرارات  ــيم أو الق المراس
ــذه  ــشاء ه ــصادرة بإن ال

، ويـصاغ نـص     )الشركة
: التعريف على النحو التالي   

 الجهة طالبـة    :المستملك(

كانت إحـدى الجهـات     سواء  
ــالوزارات  ــة كـ الحكوميـ

ــا   وأواألجهــزة التابعــة له
المؤسسات والهيئات العامـة    
والبلـــديات واألشـــخاص 

 .االعتبارية العامة
 وضـع   :االستيالء المؤقت  .٧

اليد بصفة مؤقتـة وبطريـق      
التنفيذ المباشر علـى العقـار      

 من  الرابعطبقا ألحكام الباب    
 .هذا القانون

 كل من لـه     :صاحب الحق  .٨
حق عيني أو شخـصي علـى       

الك ـوع االستم ـالعقار موض 



 ١١٢

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
ــة  ــخاص االعتباري واألش
العامة، أو كانـت إحـدى      

ا الدولة  الشركات التي تملكه  
أو تملك حصة في رأسمالها     
متى كانت هـذه الـشركة      
ــد   ــذ أح ــستهدف تنفي ت
مشروعات المنفعة العامـة    
المنصوص عليها في المادة    

ـًا    ) ٣( من هذا القانون طبق
ألحكام القوانين أو المراسيم    
ــصادرة   ــرارات ال أو الق

 .بإنشاء هذه الشركة
 وضـع   :االستيالء المؤقت  .٧

اليد بصفة مؤقتة وبطريـق     

أو االستيالء المؤقت بخالف    
 .مالك العقار

نشر : النشر أو نشر القرار    .٩
قرار االسـتمالك أو قـرار      
االستيالء المؤقت، بحـسب    

ــوال، ــدة األح ــي الجري  ف
الرسمية وفـي صـحيفتين     
يوميتين محليتين تـصدران    

 .باللغة العربية
 اللجنـة   :لجنة التثمـين   .١٠

المشكلة طبقا لحكـم المـادة     
 .من هذا القانون) ٨(

 لجنـة   :لجنة التظلمـات   .١١
التظلمات مـن القـرارات     

االستمالك أو التي يـصدر     
لصالحها قرار االستمالك،   
سواء كانت إحدى الجهات    
ــالوزارات   ــة ك الحكومي
ــا  ــة له ــزة التابع واألجه

ــات وأ ــسات والهيئ المؤس
العامـــة والبلـــديات  

ــة وا ــخاص االعتباري ألش
 ).العامة

 )الرابعالباب (إحالل عبارة   .٥
البـاب  (  عبـارة  بدالً مـن  
فـي بنـد    وذلك،  )الخامس

 .تعريف االستيالء المؤقت
تعديل رقم المادة الوارد في      .٦

أو االستيالء المؤقت بخـالف     
 .مالك العقار

نشر : النشر أو نشر القرار    .٩
قرار االسـتمالك أو قـرار      
االستيالء المؤقـت، بحـسب     
األحوال، في الجريدة الرسمية    
ــوميتين  ــي صــحيفتين ي وف
ــصدران باللغــة  ــين ت محليت

 .العربية
 اللجنـة   :لجنة التثمـين   .١٠
) ٨(لمشكلة طبقا لحكم المادة     ا

 .من هذا القانون

 لجنـة   :لجنة التظلمـات   .١١
ــرارات  ــن الق ــات م التظلم



 ١١٣

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
لتنفيذ المباشر على العقار    ا

ــاب  ــام الب ـًا ألحك ــ طبق
 .الخامس من هذا القانون

 كل من لـه     :صاحب الحق  .٨
حق عيني أو شخصي على     
العقار موضوع االستمالك   
أو االســتيالء المؤقــت  

 .بخالف مالك العقار

نشر : النشر أو نشر القرار    .٩
قرار االستمالك أو قـرار     
االستيالء المؤقت، بحـسب    

جريــدة األحــوال، فــي ال
الرسمية وفـي صـحيفتين     
يوميتين محليتين تـصدران    

الصادرة بشأن االستمالك أو    
التثمين والمشكلة طبقاً لحكم    

  .ونمن هذا القان) ١٥(المادة 
  

بند تعريف لجنة التظلمات    
  .)١٧(ليكون المادة 

  

الصادرة بشأن االسـتمالك أو     
التثمين والمشكلة طبقاً لحكـم     

  .من هذا القانون) ١٧(المادة 
  



 ١١٤

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
 .باللغة العربية

ــين .١٠ ــة التثم ــة :لجن  اللجن
ـًا لحكم المادة     المشكلة طبق

 .من هذا القانون) ٨(

 لجنــة :لجنــة التظلمــات. ١١
التظلمات مـن القـرارات     
الصادرة بشأن االسـتمالك    
ـًا     أو التثمين والمشكلة طبق

من هـذا   ) ١٥(لحكم المادة   
.نونالقا

  

  

  
  



 ١١٥

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
م     ن الم     شروع ) ٢(الم     ادة 

  : بقانون الثالث

ال يجوز االستمالك أو االستيالء     
إال للمنفعـة   المؤقت على العقار    

العامة في الحاالت المبينة فـي       
هذا القانون ومقابـل تعـويض      

  .ا ألحكامهـًعادل يقرر وفق
وال يجوز طلب االسـتمالك أو      
االستيالء المؤقت على العقار إال     
في حدود االعتمادات الـسنوية      
المخصصة لهذا الغـرض فـي      
ــة أو   ــة للدول ــة العام الميزاني

 أو الميزانيات المستقلة أو الملحقة  
االعتمادات اإلضافية المخصصة   

م     ن الم     شروع ) ٢(الم     ادة 

  : بقانون الثالث

من المـشروع   ) ٢(المادة  تبني  
  .بقانون الثالث

  

  

م     ن الم     شروع ) ٢(الم     ادة 

  : بقانون الثالث

توصي اللجنة بالموافقـة علـى      
المادة بتبني  قرار مجلس النواب    

  .من المشروع بقانون الثالث) ٢(
  

  ): ٢(المادة 

  
ال يجوز االستمالك أو االستيالء     
المؤقت على العقار إال للمنفعـة      
العامة في الحاالت المبينة فـي       
هذا القانون ومقابـل تعـويض      

  .ا ألحكامهـًعادل يقرر وفق
وال يجوز طلب االسـتمالك أو      
 االستيالء المؤقت على العقار إال    
في حدود االعتمادات الـسنوية      
المخصصة لهذا الغـرض فـي      
ــة أو   ــة للدول ــة العام الميزاني
الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو   
االعتمادات اإلضافية المخصصة   



 ١١٦

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
ــوافر   ــرض، أو بت ــذا الغ له
األراضي المخصصة كتعويض    

.عيني









  

ــوافر   ــرض، أو بت ــذا الغ له
األراضي المخصصة كتعويض    

.عيني
  



 ١١٧

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
م     ن الم     شروع ) ٣(الم     ادة 

  : بقانون الثالث
 ٢لـألول، و  ا  ـً وفق ٤ رقم   يعادلها المادة (

ـًا للثاني   )وفقـ

في تطبيق أحكام هذا القـانون،      
تحدد أعمـال المنفعـة العامـة       

  :بالمشروعات المبينة فيما يلي
ــات  . ١ ــاني الجه ــة مب  إقام

الحكومية وما في حكمهـا،     
ــزة   ــالوزارات واألجه ك
التابعة لهـا والمؤسـسات     
والهيئات العامة والبلـديات    
ــة  ــخاص االعتباري واألش

م     ن الم     شروع ) ٣(الم     ادة 

  : بقانون الثالث
  
  
  
  

في تطبيق أحكام هذا القـانون،      
تحدد أعمـال المنفعـة العامـة       

  :لمشروعات المبينة فيما يليبا
ــات  . ١ ــاني الجه ــة مب  إقام

الحكومية وما في حكمهـا،     
كالوزارات واألجهزة التابعة   
لها والمؤسسات والهيئـات    
العامة والبلديات واألشخاص 
االعتبارية العامـة، متـى     
كانت هذه المبـاني الزمـة      

م     ن الم     شروع ) ٣(الم     ادة 

  : بقانون الثالث
ر مجل     س الموافق     ة عل     ى ق     را 

  : النواب بالتعدیالت التالیة

بإجراء  )٩(رقم  البند   تعديل .١
 :التالي

إقامـة  (إحـالل عبـارة    •
ــة،   ــشروعات الطاق م

)  الكهربائيـة  والمنشآت
ــارة  ــة إقا(محــل عب م

مشروعات الطاقة، بمـا    
ــشآت   ــك المن ــي ذل ف

  ).الكهربائية

  ): ٣(المادة 

  
  
  

في تطبيق أحكام هذا القـانون،      
تحدد أعمـال المنفعـة العامـة       

  :بالمشروعات المبينة فيما يلي
ــات  . ١ ــاني الجه ــة مب  إقام

الحكومية وما في حكمهـا،     
كالوزارات واألجهزة التابعة   

الهيئـات  لها والمؤسسات و  
العامة والبلديات واألشخاص 
االعتبارية العامـة، متـى     
كانت هذه المبـاني الزمـة      



 ١١٨

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
 كانـت هـذه     العامة، متى 

المباني الزمـة لمزاولـة     
  .أعمال هذه الجهات

إنــشاء الطــرق الرئيــسية   .٢
والفرعية وشوارع الخدمات   

ــدو  ــادين وال رات اوالمي
العامة، وتوسيعها أو تعديلها    

  .أو تمديدها
إنشاء خطوط ومرافق النقل      .٣

والمواصالت العامة البرية   
والبحرية والجوية بما فـي     
ــشاء المطــارات  ذلــك إن

المـــوانئ والمرافـــئ و
والجسور والممرات السفلية   

  .لمزاولة أعمال هذه الجهات
 إنــشاء الطــرق الرئيــسية . ٢

شوارع الخدمات  والفرعية و 
رات العامة، اوالميادين والدو 

ــديلها أو  ــيعها أو تع وتوس
  .تمديدها

 إنشاء خطوط ومرافق النقل     . ٣
والمواصالت العامة البرية   
والبحرية والجوية بما فـي     
ــارات  ــشاء المط ــك إن ذل
ــئ  ــوانئ والمرافـ والمـ
والجسور والممرات السفلية   
ــيعها أو   ــاق وتوس واألنف

  .تعديلها

) العامـة (حذف كلمـة     •
ــة   ــد كلم ــواردة بع ال

  ).اإلنارة(
التي تقام  (إضافة عبارة    •

في نهاية ) بإشراف الدولة 
  .البند

على ) ٩(البند رقم    ليصبح  
إقامة مشروعات  (: النحو التالي 

الطاقة، والمنشآت الكهربائيـة    
إلنـارة  المعدة لتوليد الطاقـة وا    

والشبكات الالزمة لها التي تقام     
  )..بإشراف الدولة

  

 )١٠(رقــم البنــد  تعــديل .٢

  .لمزاولة أعمال هذه الجهات
 إنــشاء الطــرق الرئيــسية . ٢

والفرعية وشوارع الخدمات   
رات العامة، اوالميادين والدو 

ــديلها أو  ــيعها أو تع وتوس
  .تمديدها

 إنشاء خطوط ومرافق النقل     . ٣
عامة البرية  والمواصالت ال 

والبحرية والجوية بما فـي     
ــارات  ــشاء المط ــك إن ذل
ــئ  ــوانئ والمرافـ والمـ
والجسور والممرات السفلية   
ــيعها أو   ــاق وتوس واألنف

  .تعديلها



 ١١٩

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
ــيعها أو   ــاق وتوس واألنف

  .تعديلها
إنشاء الحـدائق ومـضامير      .٤

المشي واألسـواق العامـة     
ومواقف المركبات العامـة    
ــسيارات  ــف الـ ومواقـ

  .المخصصة للجمهور
إقامة دور العبادة، وإنـشاء       .٥

المقابر العمومية، أو تعديلها    
ــوفير   ــعتها أو ت أو توس

لمرافق والخدمات الالزمة   ا
  .لها

إقامة المستشفيات والمراكز     .٦
الصحية والعيادات العامـة    

ـ  . ٤ دائق ومـضامير   إنشاء الح
المشي واألسـواق العامـة     
ومواقف المركبات العامـة    
ــسيارات  ــف الـ ومواقـ

  .المخصصة للجمهور
 إقامة دور العبادة، وإنـشاء      . ٥

المقابر العمومية، أو تعديلها    
أو توســعتها أو تــوفير  
المرافق والخدمات الالزمة   

  .لها
 إقامة المستشفيات والمراكز    . ٦

الصحية والعيادات العامـة    
لمراكـــز الطبيـــة  وا

المتخصصة وغيرها مـن    

 :بإجراء اآلتي

إنـشاء  (إحالل عبـارة     •
ــة   ــشبكات العامـ الـ

محل عبـارة   ) لالتصاالت
ــشاء( ــبكات  إنـ شـ

  ).االتصاالت
  ).الهاتفية(حذف كلمة  •
) شـبكات (حذف كلمـة     •

اإلرسـال  (الواردة قبـل    
  ).اإلذاعي

) العامـة (حذف كلمـة     •
ــارة  ــد عب ــواردة بع ال

اإلذاعـــي  اإلرســـال(
  ).والتلفزيوني

 إنشاء الحـدائق ومـضامير    . ٤
المشي واألسـواق العامـة     
ومواقف المركبات العامـة    
ــسيارات  ــف الـ ومواقـ

  .المخصصة للجمهور
إنـشاء   إقامة دور العبادة، و    . ٥

المقابر العمومية، أو تعديلها    
أو توســعتها أو تــوفير  
المرافق والخدمات الالزمة   

  .لها
 إقامة المستشفيات والمراكز    . ٦

الصحية والعيادات العامـة    
والمراكـــز الطبيـــة  
المتخصصة وغيرها مـن    



 ١٢٠

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
والمراكـــز الطبيـــة  
المتخصصة وغيرها مـن    
المنشآت الالزمـة لتقـديم     
الخدمات الصحية من قبـل     

  .الدولة
إقامــة المنــشآت الالزمــة   .٧

ــدارس   ــات والم للجامع
والمعاهد التعليمية العامـة    

ــضانة ال ــة ودور الح عام
ــشآت  وغيرهــا مــن المن
الالزمة لتقـديم الخـدمات     
التعليمية من قبل الدولة، بما    
في ذلك المرافق والخدمات    
المخصصة لهذه المنـشآت    

المنشآت الالزمـة لتقـديم     
الخدمات الصحية من قبـل     

  .الدولة
 إقامــة المنــشآت الالزمــة . ٧

للجامعــات والمــدارس  
والمعاهد التعليمية العامـة    
ــة   ــضانة العام ودور الح
ــشآت  ــن المن ــا م وغيره
الالزمة لتقـديم الخـدمات     
التعليمية من قبل الدولة، بما     

رافق والخدمات  في ذلك الم  
المخصصة لهذه المنـشآت    
كالمعامـــل والمكتبـــات 
والنـــوادي والمواقـــف 

على ) ١٠(البند رقم   ليصبح  
 إنشاء الـشبكات  (: النحو التالي 

ــصاالت ــة لالت ــسلكية  العام ال
والالسلكية، واإلرسال اإلذاعـي    
والتلفزيوني والمحطات الالزمة   

  )..لها
  

 )١١(رقــم البنــد تعــديل  .٣
المشروعات (بإحالل عبارة   
 عبارة  محل )العامة للمياه 

، ليصبح )مشروعات المياه(
: النص على النحو التـالي    

 لمياهالعامة ل مشروعات  ال(
ــصحي  ــصرف الـ والـ

المنشآت الالزمـة لتقـديم     
الخدمات الصحية من قبـل     

  .الدولة
 إقامــة المنــشآت الالزمــة . ٧

امعــات والمــدارس  للج
والمعاهد التعليمية العامـة    
ــة   ــضانة العام ودور الح
ــشآت  ــن المن ــا م وغيره
الالزمة لتقـديم الخـدمات     
التعليمية من قبل الدولة، بما     
في ذلك المرافق والخدمات    
المخصصة لهذه المنـشآت    
كالمعامـــل والمكتبـــات 
والنـــوادي والمواقـــف 



 ١٢١

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
كالمعامــل والمكتبـــات  
والنـــوادي والمواقـــف 

  .وغيرها
ــة    .٨ ــة دور الرعايـ إقامـ

االجتماعية وغيرهـا مـن     
المنشآت الالزمـة لتقـديم     
 الرعاية االجتماعية من قبل   

  .الدولة
إقامة مشروعات الطاقة، بما      .٩

في ذلك المنشآت الكهربائية    
ــة   ــد الطاق ــدة لتولي المع
واإلنارة العامة والـشبكات    

  .الالزمة لها
 إنشاء شبكات االتـصاالت     .١٠

  .وغيرها
ــة  . ٨ ــة دور الرعايـ  إقامـ

االجتماعية وغيرهـا مـن     
المنشآت الالزمـة لتقـديم     
الرعاية االجتماعية من قبل    

  .الدولة
مشروعات الطاقـة،    إقامة   . ٩

 المعدة  والمنشآت الكهربائية 
ــارة  ــة واإلن ــد الطاق لتولي

التي والشبكات الالزمة لها    
  .تقام بإشراف الدولة

الــشبكات العامــة إنــشاء . ١٠
ــصاالت ــسلكية لالتـ  الـ

ــال   ــلكية، واإلرس والالس

والصرف الزراعي والمياه   
الجوفية وخزانـات الميـاه     
ــام   ــع الع ــدة للتوزي المع
وتمديدات الشبكات الخاصة   

 .)بها
  

) ١٣(رقــم البنــد تعــديل  .٤
المشروعات (بإحالل عبارة   

بـارة   محـل ع   )اإلسكانية
ــدمات  ( ــشروعات الخ م

، إحالل عبـارة    )اإلسكانية
من ذوي الدخل المحـدود     (

) بإشراف الدولـة  وتوزع  
ــارة ــل عب ــة  (مح بمعرف

  .وغيرها
ــة  . ٨ ــة دور الرعايـ  إقامـ

يرهـا مـن    االجتماعية وغ 
المنشآت الالزمـة لتقـديم     
الرعاية االجتماعية من قبل    

  .الدولة
مشروعات الطاقـة،    إقامة   . ٩

 المعدة  والمنشآت الكهربائية 
ــارة  ــة واإلن ــد الطاق لتولي

التي والشبكات الالزمة لها    
  .تقام بإشراف الدولة

الــشبكات العامــة إنــشاء . ١٠
ــصاالت ــسلكية لالتـ  الـ

ــال   ــلكية، واإلرس والالس



 ١٢٢

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
الهاتفية السلكية والالسكية،   
وشبكات اإلرسال اإلذاعي   
ــة  ــوني العامـ والتلفزيـ

  .والمحطات الالزمة لها
مياه والصرف   مشروعات ال  .١١

الصحي والصرف الزراعي 
والمياه الجوفية وخزانـات    
المياه المعدة للتوزيع العـام     
وتمديدات الشبكات الخاصة   

  .بها
 إقامة المنـشآت الالزمـة      .١٢

للدفاع واألمـن الـداخلي     
  .والخارجي

 مــشروعات الخــدمات  .١٣

اإلذاعــي والتلفزيــوني  
  .والمحطات الالزمة لها

 لمياهالعامة ل مشروعات  ال .١١
ــصحي  ــصرف الـ والـ
والصرف الزراعي والمياه   
الجوفية وخزانـات الميـاه     

ــع ال ــدة للتوزي ــام المع ع
وتمديدات الشبكات الخاصة   

  .بها
 إقامة المنـشآت الالزمـة      .١٢

للــدفاع واألمــن الــداخلي 
  .والخارجي

 مــشروعات الخــدمات  .١٣
ــد    ــي تع ــكانية الت اإلس

على النص   ليصبح،  )الدولة
مشروعات ال(: النحو التالي 
ــكانية ــد  اإلس ــي تع  الت
من ذوي الدخل    للمواطنين
بإشـراف  وتوزع  المحدود  

وفقا ألحكام القوانين    الدولة
 المعمول بهـا،    والقرارات

وكذا المناطق المخصـصة    
للخدمات والمرافق العامـة    
ــذه   ــة لهــ الالزمــ

 )..المشروعات
  

 )١٤(رقــم البنــد تعــديل  .٥
وتقـسيم  (بحذف عبـارة    

عــي والتلفزيــوني  اإلذا
  .والمحطات الالزمة لها

 لمياهالعامة ل مشروعات  ال .١١
ــصحي  ــصرف الـ والـ
والصرف الزراعي والمياه   
الجوفية وخزانـات الميـاه     
ــام   ــع الع ــدة للتوزي المع
وتمديدات الشبكات الخاصة   

  .بها
 إقامة المنـشآت الالزمـة      .١٢

للــدفاع واألمــن الــداخلي 
  .والخارجي

التي  اإلسكانية مشروعاتال .١٣
مـن ذوي   تعد للمـواطنين    



 ١٢٣

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
ــد   ــي تع ــكانية الت اإلس
للمواطنين بمعرفة الدولـة    

ــ ــوانينوفقً ــام الق  ا ألحك
والقرارات المعمول بهـا،    
وكذا المناطق المخصـصة    
للخدمات والمرافق العامـة    
  .الالزمة لهذه المشروعات

ــيط  أ .١٤ ــراض التخطـ غـ
العمراني، بما فـي ذلـك      
وضع وتعديل المخططـات    
الهيكلية والعامة والتفصيلية   
وتقسيم األراضي وتنظـيم    

  .وتحديد خط البناء
 إقامة المحاجر الزراعيـة     .١٥

من ذوي الـدخل    للمواطنين  
بإشـراف  وتوزع  المحدود  

 وفقا ألحكام القوانين    الدولة
والقرارات المعمول بهـا،    
وكذا المناطق المخصـصة    

لمرافق العامـة   للخدمات وا 
  .الالزمة لهذه المشروعات

ــيط  أ .١٤ ــراض التخطـ غـ
العمراني، بمـا فـي ذلـك       
وضع وتعديل المخططـات    
الهيكلية والعامة والتفصيلية   
 وتنظيم وتحديد خط البنـاء    
وأغراض التجديد الحضري   

  .وتنمية المدن والقرى

، وإضافة عبارة   )األراضي
ــد ( ــراض التجديـ وأغـ

الحضري وتنميـة المـدن     
 .في آخـر البنـد    ) والقرى

ليصبح النص على النحـو     
أغراض التخطـيط   (التالي  
ني، بما فـي ذلـك      العمرا

وضع وتعديل المخططـات    
الهيكليـــة والعامـــة  
والتفصيلية وتنظيم وتحديد   
خــط البنــاء، وأغــراض 
التجديد الحضري وتنميـة    

 ). المدن والقرى
  

وتـوزع  الدخل المحـدود    
 وفقا ألحكام   بإشراف الدولة 

القوانين والقرارات المعمول   
ــاطق    ــذا المن ــا، وك به
المخصــصة للخــدمات  
والمرافق العامـة الالزمـة     

  .لهذه المشروعات
ــيط  أ .١٤ ــراض التخطـ غـ

العمراني، بمـا فـي ذلـك       
وضع وتعديل المخططـات    

لية الهيكلية والعامة والتفصي  
 وتنظيم وتحديد خط البنـاء    
وأغراض التجديد الحضري   

  .وتنمية المدن والقرى



 ١٢٤

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
 والمـــسالخ والبيطريـــة

والمزارع البحثية الالزمـة    
لإلنتـــاج الزراعـــي أو 
ــواني أو االســتزراع  الحي

التي تقام بمعرفة   والسمكي  
ــة   ــات الحكوميـ الجهـ

  .المختصة
ــات .١٦ ــدافن النفاي ــة م  إقام

والمنشآت الالزمة للتخلص   
  .من النفايات بأنواعها

 إنشاء المالعب والنـوادي     .١٧
والمراكز الرياضية وغيرها  

ـ   شآت الرياضـية   من المن
  .المملوكة للدولة

 إقامة المحاجر الزراعيـة     .١٥
والبيطريـــة والمـــسالخ 

لالزمـة  والمزارع البحثية ا  
لإلنتـــاج الزراعـــي أو 
ــتزراع  ــواني أو االس الحي

 بإشرافالتي تقام   والسمكي  
  .الجهات الحكومية المختصة

ــات .١٦ ــدافن النفاي ــة م  إقام
والمنشآت الالزمة للتخلص   

وفقـا   من النفايات بأنواعها  
  .للقانون

 إنشاء المالعب والنـوادي     .١٧
والمراكز الرياضية وغيرها   
من المنـشآت الرياضـية     

 )١٥(رقـم   البنـد   تعديل   .٦
ــارة  ــإحالل عب ــام (ب تق

بإشراف الجهات الحكومية   
 عبـارة   محـل ) المختصة

تقــام بمعرفــة الجهــات (
ــصة  ــة المخت ، )الحكومي

يصبح النص على النحـو     ل
إقامـة المحـاجر    : (التالي

الزراعيــة والبيطريـــة  
والمسالخ والمزارع البحثية   
الالزمة لإلنتاج الزراعي أو  
ــواني أو االســتزراع  الحي

ــسمكي  ــام وال ــي تق الت
 الجهات الحكومية   بإشراف

 إقامة المحاجر الزراعيـة     .١٥
والبيطريـــة والمـــسالخ 
والمزارع البحثية الالزمـة    
لإلنتـــاج الزراعـــي أو 
ــتزراع  ــواني أو االس الحي

 بإشرافالتي تقام   والسمكي  
  .الجهات الحكومية المختصة

ــا.١٦ ــدافن النفاي ــة م ت  إقام
والمنشآت الالزمة للتخلص   

وفقـا   من النفايات بأنواعها  
  .للقانون

 إنشاء المالعب والنـوادي     .١٧
والمراكز الرياضية وغيرها   
من المنـشآت الرياضـية     



 ١٢٥

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
 أغراض التنقيب عن النفط     .١٨

والغاز والثـروة المعدنيـة     
وتمديد أنابيب النفط والغاز    
وإنشاء محطـات التزويـد     
بالوقود وتكرير الـنفط أو     
تجميع الغاز وغيرها مـن     
المنــشآت الالزمــة لهــذه 

  .األغراض
 إنشاء السواحل العامـة أو      .١٩

  .تطويرها
اطق الـصناعية    إقامة المن  .٢٠

  .والخدمية
 إقامة المحميات الطبيعيـة     .٢١

واألعمال الالزمة لحمايـة    

  .مملوكة للدولةال
 أغراض التنقيب عن النفط     .١٨

والغاز والثـروة المعدنيـة     
وتمديد أنابيب النفط والغاز    
وتكرير الـنفط أو تجميـع      
الغاز وغيرها من المنشآت    

التي الالزمة لهذه األغراض 
  .تقوم بها الدولة

 إنشاء السواحل العامـة أو      .١٩
  .تطويرها

 إقامة المناطق الـصناعية      .٢٠
  .عليها الدولةالتي تشرف 

 إقامة المحميات الطبيعيـة     .٢١
واألعمال الالزمة لحمايـة    

 .)المختصة
  

 )١٦(رقــم  البنــد تعــديل .٧
ــارة  ــاً ( بإضــافة عب وفق

 ، البنـد  نهايةفي   ) للقانون
ليصبح النص على النحـو     

ــالي ــدافن : (الت ــة م إقام
النفايات والمنشآت الالزمة   
ــات  ــن النفاي ــتخلص م لل

 .)وفقا للقانون بأنواعها
  

) ١٨(رقــم البنــد تعــديل  .٨
وإنـشاء  (بحذف عبـارة    

، )محطات التزويد بالوقود  
التي تقوم  ( وإضافة عبارة   

  .المملوكة للدولة
 أغراض التنقيب عن النفط     .١٨

والغاز والثـروة المعدنيـة     
وتمديد أنابيب النفط والغاز    
وتكرير الـنفط أو تجميـع      

وغيرها من المنشآت   الغاز  
التي الالزمة لهذه األغراض 

  .تقوم بها الدولة
 إنشاء السواحل العامـة أو      .١٩

  .تطويرها
 إقامة المناطق الـصناعية      .٢٠

  .التي تشرف عليها الدولة
 إقامة المحميات الطبيعيـة     .٢١

واألعمال الالزمة لحمايـة    



 ١٢٦

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  .المباني التراثية والتاريخية

ما يعد من أعمال المنفعـة      . ٢٢
.العامة في أي قانون آخر

  
  

  .المباني التراثية والتاريخية
وفي جميع األحوال يجب أن يكون االستمالك أو االستيالء 

المؤقت ضرورياً، وأن يكون العقار المستملك هو الخيار الوحيد 
 التخطيط ، وفقا لشروط ومعاييرأو األفضل لتحقيق المنفعة العامة

  .العمراني التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء

  

  

  

في نهاية البند،   ) بها الدولة 
على النحـو   ليصبح النص   

أغراض التنقيـب   ( : يالتال
عن النفط والغاز والثـروة     
المعدنية وتمديـد أنابيـب     
النفط والغاز وتكرير النفط    
أو تجميع الغاز وغيرها من     
المنــشآت الالزمــة لهــذه 

التي تقوم بهـا     األغراض
 ).الدولة

  

 )٢٠(رقــم البنــد تعــديل  .٩
ــارةب التــي   (إضــافة عب

 بعـد   )تشرف عليها الدولة  

  .المباني التراثية والتاريخية
  



 ١٢٧

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
طق إقامة المنا (    عبارة  

حذف كلمـة   ، و )الصناعية
، ليصبح النص   )والخدمية(

إقامـة  : ( على النحو التالي  
التـي  المناطق الـصناعية    
 ).تشرف عليها الدولة

  

مـن  ) ٢٢(حذف البند رقم     .١٠
المادة ليصبح عدد البنـود     

  .بندا في المادة) ٢١(
  

عدم الموافقة علـى قـرار       .١١
ضافة فقرة  إمجلس النواب ب  

ــنص   ــادة ت ــرة للم أخي
ي جميع األحـوال    وف(:على



 ١٢٨

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
مالك يجب أن يكون االسـت    

ــت   ــتيالء المؤق أو االس
وأن يكون العقار    اضروري ،

ــار  ــو الخي ــستملك ه الم
الوحيد أو األفضل لتحقيق    

ــة ــة العام ــا المنفع ، وفق
لشروط ومعايير التخطـيط    
العمرانــي التــي يــصدر 
بتحديدها قرار من مجلس    

 إذ تعتبر تزيدا   )..الـوزراء 
   ا ال  على المادة وتضع قيود

محل لها بعد أن تم تعـداد       
مشروعات المنفعة العامـة    

  .على سبيل الحصر



 ١٢٩

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  : )٤(المادة 

  )لألولا ـً وفق٥  رقمالمادة(

لمجلس الوزراء بناء على طلب     
المستملك أن يقرر الموافقة على     
استعمال العقار المستملك في أي     
وجه آخر من وجوه النفع العام،      
خالف النفع العام الـذي كـان       
العقار قد استملك من أجله ، على   
أن ال يؤثر ذلك التغييـر علـى        
مقدار التعويض الذي يجب دفعه     

ار المستملك أو علـى     مقابل العق 
  .أي حق آخر من حقوق المالك

  
  

  :)٤(المادة 
المادة وإعادة تـرقيم    هذه  حذف  

  . المواد التي تليها
  

  

  :)٤(المادة 
الموافقة علـى قـرار مجلـس       

 بحذف المـادة وإعـادة      النواب
حيث تم  . ترقيم المواد التي تليها   

) ٣١(تن  اول م  ضمونھا ف  ي الم  ادة 
  .بعد التعدیل

  

  



 ١٣٠

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  : بعد التعدیل) ٤): (٥(المادة 

  )للثالثا ـً وفق٤ رقم المادة(

يجوز أن يكون االستمالك شامال     
 على  . أو جزءا منه   كامل العقار 

أن العقارات التي يلزم استمالك     
جزء منها تـستملك بأكملهـا إذا       
كان الجزء الباقي منهـا يتعـذر       

ا ألحكــام ـًاالنتفــاع بــه وفقــ
االشتراطات التنظيمية للتعميـر    

ل بهــا، ويكــون هــذا المعمــو
االستمالك بناء على طلب كتابي     

لشأن إلى اإلدارة   يقدم من ذوي ا   
ـًا    مـن تـاريخ     خالل ستين يوم

نشر قرار االستمالك، وإال سقط     

  : بعد التعدیل) ٤): (٥(المادة 

  
 شامال  يجوز أن يكون االستمالك   

 على  . منه كامل العقار أو جزءاً   
أن العقارات التي يلزم استمالك     
جزء منها تـستملك بأكملهـا إذا       
كان الجزء الباقي منهـا يتعـذر       
ــام   ــا ألحك ــه وفق ــاع ب االنتف
االشتراطات التنظيمية للتعميـر    

والقانون الخـاص    المعمول بها 
بشأن تقسيم األراضـي المعـدة     

 الشأن  ، ولذي للتعمير والتطوير 
اســتمالك الجــزء أن يــرفض 

 بناء على طلـب كتـابي       اقيالب

: بعد التع دیل  ) ٤): (٥(المادة  
الموافق     ة عل     ى ق     رار مجل     س   
النواب بتعدیل الم ادة عل ى النح و         

  : التالي
والقانون الخاص  (إحالل عبارة   

بشأن تقسيم األراضـي المعـدة     
أن ولذي الش للتعمير والتطوير،   

اســتمالك الجــزء  أن يــرفض
 بناء على طلـب كتـابي       الباقي

يقدم إلى اإلدارة خـالل سـتين       
يوماً وإال سقط حقه فـي هـذا        

ويكون هذا  ( عبارة   محل) الطلب
االستمالك بناء على طلب كتابي     
يقدم من ذوي الشأن إلى اإلدارة      
خالل ستين يوماً من تاريخ نشر      

  ): ٤: (المادة
  

 شامال  يجوز أن يكون االستمالك   
 على  .كامل العقار أو جزءاً منه    

أن العقارات التي يلزم استمالك     
جزء منها تـستملك بأكملهـا إذا       

عـذر  كان الجزء الباقي منهـا يت     
ــام   ــا ألحك ــه وفق ــاع ب االنتف
االشتراطات التنظيمية للتعميـر    

والقانون الخـاص    المعمول بها 
بشأن تقسيم األراضـي المعـدة     

 الشأن  ، ولذي للتعمير والتطوير 
اســتمالك الجــزء أن يــرفض 

 بناء على طلـب كتـابي       الباقي



 ١٣١

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
.حقهم في هذا الطلب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يقدم إلى اإلدارة خـالل سـتين       
يوماً وإال سقط حقه فـي هـذا        

  .الطلب
  

قرار االستمالك، وإال سقط حقهم  
  ).ا الطلبفي هذ

تاريخ نشر   (إضافة عبارة من   •
 بعد عبـارة  ) قرار االستمالك 

 الفقـرة  في) خالل ستين يوما (
  .المضافة

  

يقدم إلى اإلدارة خـالل سـتين       
من تـاريخ نـشر قـرار       ا  يوم

 حقه فـي    وإال سقط االستمالك  
  .هذا الطلب

  
  



 ١٣٢

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة








  

  : بعد التعدیل) ٥): (٦(المادة 
ـًا للثالث٥المادة رقم (   ) وفق

     تتخذ إجراءات االستمالك بنـاء
على طلب يقدم من المستملك إلى      

ـًا بـه      المـشروع  الوزارة، مبين
المطلوب االستمالك من أجلـه،     
ـًا للعقـار        ـًا بـه بيانـ ومرفق
ـًا     موضوع االستمالك ورسمـ








  

   :بعد التعدیل) ٥): (٦(المادة 
  

  
     تتخذ إجراءات االستمالك بنـاء
على طلب يقدم من المستملك إلى      
الوزارة، مبينـاً بـه المـشروع       

 أجلـه،   المطلوب االستمالك من  
ومرفقاً به بياناً للعقار موضـوع      
االستمالك ورسـماً تخطيطيـاً     








  

  :یلبعد التعد) ٥): (٦(المادة 
أو بتـوافر   " إضافة عبـارة     -١

 بعـد عبـارة     "العقار البديل 
الواردة فـي   " لجنة التثمين "

  نهاية الفقرة األولى
بعـد   )امـسبب  (عبارةإضافة  -٢

ويصدر الوزير قرار   (عبارة  
الفقرة الثانية  في  ) االستمالك








  

   :)٥: (المادة
  

     تتخذ إجراءات االستمالك بنـاء
على طلب يقدم من المستملك إلى      
الوزارة، مبينـاً بـه المـشروع       

مطلوب االستمالك من أجلـه،     ال
ـ    ـًفقومر ا للعقـار   ـًا بـه بيان

    اموضوع االسـتمالك ورسـم 



 ١٣٣

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
ـًا لموقعـه ومـساحته،      تخطيطي
ـًا صــادرا مــن وزارة  وكتابــ
المالية يفيد توافر االعتماد المالي     
المخصص لالستمالك والتزامها   
بإيداعه في حساب اإلدارة خالل     
ـًا مـن        مدة ال تجاوز ستين يوم
تاريخ إخطارها من قبـل هـذه       
اإلدارة بقيمة التعويض المقـدر     

  .بواسطة لجنة التثمين
ويصدر الوزير قرار االستمالك    
ـًا       ـًا تفـصيلي ـًا به بيانـ مرفق
للعقــار موضــوع االســتمالك 
ـًا لموقعـه،      ـًا تخطيطيـ ورسم
وذلك بعد التحقـق مـن تـوافر      

لموقعه ومساحته، وكتاباً صادراً    
من وزارة المالية يفيـد تـوافر       
االعتمــاد المــالي المخــصص 
لالستمالك والتزامها بإيداعه في    
حساب اإلدارة خـالل مـدة ال       
تجاوز ستين يوماً مـن تـاريخ       
إخطارها من قبـل هـذه اإلدارة     

قيمة التعويض المقدر بواسـطة     ب
  .لجنة التثمين

مرفقا به بياناً تفصيلياً  ومسببا ويصدر الوزير قرار االستمالك
للعقار موضوع االستمالك ورسماً تخطيطياً لموقعه، وذلك بعد 

التحقق من توافر شروط االستمالك واالعتماد المالي المخصص 
اءات رفع  ويكون استمالك عقارات األوقاف بإجر،لالستمالك

الدعوى أمام محكمة االستئناف العليا الشرعية وتصدر المحكمة 
، وال يجوز أن يرد االستمالك على دور العبادة حكماً باالستمالك

  .مطلقا

  

  .المادةمن 
إضافة عبارة في نهاية المادة،     -٣

وال يجوز أن يرد (تنص على   
ك على دور العبـادة   االستمال
  .)مطلقا

  
  

تخطيطيــاً لموقعــه ومــساحته، 
وكتاباً صادراً من وزارة المالية     
يفيد تـوافر االعتمـاد المـالي       
المخصص لالستمالك والتزامها   
بإيداعه في حساب اإلدارة خالل     
مدة ال تجاوز ستين يومـاً مـن        
تاريخ إخطارها من قبـل هـذه       

عويض المقـدر   اإلدارة بقيمة الت  
أو بتوافر  ،  بواسطة لجنة التثمين  

  .العقار البديل
مرفقا به بياناً تفصيلياً  ومسببا ويصدر الوزير قرار االستمالك

للعقار موضوع االستمالك ورسماً تخطيطياً لموقعه، وذلك بعد 
التحقق من توافر شروط االستمالك واالعتماد المالي المخصص 

  .االستمالك على دور العبادة مطلقا وال يجوز أن يرد ،لالستمالك

  

  



 ١٣٤

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
شروط االسـتمالك واالعتمـاد     

.المالي المخصص لالستمالك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٥

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  : بعد التعدیل) ٦): (٧(المادة 

  )للثالثا ـً وفق٦ رقم المادة(

تخطر اإلدارة، بمجرد صـدور     
قرار االستمالك، مالـك العقـار     
موضوع االستمالك وأصـحاب    
الحقوق عليه بصورة مـن هـذا     

 من تاريخ   أسبوعينالقرار خالل   
صدوره وذلك بخطاب موصـى     

 الوصول، كمـا تقـوم     عليه بعلم 
بإعالن القرار في مقر البلديـة       
الكائن في دائرتها العقـار فـي       
لوحة إعالنات تخـصص لهـذا      
الغرض وتوضع صـورة منـه      

  .على العقار

  : بعد التعدیل) ٦): (٧(المادة 

  
تخطر اإلدارة، بمجرد صـدور     
قرار االستمالك، مالـك العقـار     
موضوع االستمالك وأصـحاب    
الحقوق عليه بصورة مـن هـذا     

 أربعة عشر يومـا   القرار خالل   
من تاريخ صدوره وذلك بخطاب     
موصى عليه بعلم الوصول، كما     

قوم بإعالن القرار فـي مقـر       ت
البلدية الكائن في دائرتها العقـار      
في لوحة إعالنات تخصص لهذا     
الغرض وتوضع صـورة منـه      

  .على العقار

  :بعد التعدیل) ٦): (٧(المادة 
  

الموافق     ة عل     ى ق     رار مجل     س   
  : النواب بالتعدیالت التالیة

 
خالل سـتين   (إحالل عبارة    .١

أو  يوما من تـاريخ نـشره     
 عبـارة   محـل  )اإلخطار به 

خالل ثالثين يوما من تاريخ     (
فـي   )أو اإلخطار بـه    نشره

  . من المادةالثالثةالفقرة 
حـساب بقيـة المـدد       تعديل .٢

لتصبح باأليام  الواردة بالمادة   
بدال من اسـتخدام التعبيـر      
  .اللفظي لها كأسبوع أو شهر

  

  ): ٦: (المادة

  
تخطر اإلدارة، بمجرد صـدور     
قرار االستمالك، مالـك العقـار     
موضوع االستمالك وأصـحاب    
الحقوق عليه بصورة مـن هـذا     

 أربعة عشر يومـا   القرار خالل   
وذلك بخطاب  من تاريخ صدوره    

موصى عليه بعلم الوصول، كما     
تقوم بإعالن القرار فـي مقـر       
البلدية الكائن في دائرتها العقـار      
في لوحة إعالنات تخصص لهذا     
الغرض وتوضع صـورة منـه      

  .على العقار



 ١٣٦

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
 ـًاوينشر قرار االستمالك مرفق   

 للعقار خالل   ـًا تفصيلي ـًابه بيان 
  . من تاريخ صدورهشهر

ويعتبر المالك وأصحاب الحقوق    
 بقــرار وغيــرهم قــد علمــوا

االستمالك بمجرد نشره، ويكون    
هذا النشر وإعالن القرار بالكيفية     
المشار إليها في الفقرة الـسابقة      
ووضعه علـى العقـار بمثابـة       
اسـتدعاء رسـمي مـن اإلدارة    
للمالك وللمذكورين إلبـداء مـا      
يرونه من بيانـات ومالحظـات      
بشأن قرار االسـتمالك خـالل      

 من تاريخ نشره أو     ـًاثالثين يوم 

وينشر قرار االستمالك مرفقاً به     
ثالثين بياناً تفصيلياً للعقار خالل     

  . من تاريخ صدورهيوما
ويعتبر المالك وأصحاب الحقوق    
وغيــرهم قــد علمــوا بقــرار 

ستمالك بمجرد نشره، ويكون    اال
هذا النشر وإعالن القرار بالكيفية     
المشار إليها في الفقرة الـسابقة      
ووضعه علـى العقـار بمثابـة       
اسـتدعاء رسـمي مـن اإلدارة    
للمالك وللمذكورين إلبـداء مـا      
يرونه من بيانـات ومالحظـات      

خـالل  بشأن قرار االسـتمالك     
 يوماً من تاريخ نـشره أو      ستين

وينشر قرار االستمالك مرفقاً به     
ثالثين بياناً تفصيلياً للعقار خالل     

  . من تاريخ صدورهيوما
 وأصحاب الحقوق   ويعتبر المالك 

وغيــرهم قــد علمــوا بقــرار 
االستمالك بمجرد نشره، ويكون    
هذا النشر وإعالن القرار بالكيفية     
المشار إليها في الفقرة الـسابقة      
ووضعه علـى العقـار بمثابـة       
اسـتدعاء رسـمي مـن اإلدارة    
للمالك وللمذكورين إلبـداء مـا      
يرونه من بيانـات ومالحظـات      

خـالل  بشأن قرار االسـتمالك     
 يوماً من تاريخ نـشره أو      تينس



 ١٣٧

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  .ـًااإلخطار به أيهما يكون الحق

  تبين فيه   اوتحرر اإلدارة محضر 
أوصاف العقار وأسماء المـالك     
وأصحاب الحقوق وما ورد إليها     
مــن مالحظــات أو بيانــات أو 
مستندات من المالك أو من ذوي      

وتحيل اإلدارة إلى لجنـة     . الشأن
 به  ـًاالتثمين هذا المحضر مرفق   

ها كافة المستندات التي وردت إلي    
 برأي اإلدارة في هذا     ـًامشفوعو

.الشأن


  

  .ايهما يكون الحقً أاإلخطار به
وتحرر اإلدارة محضراً تبين فيه أوصاف العقار وأسماء المالك 

وأصحاب الحقوق وما ورد إليها من مالحظات أو بيانات أو 
وتحيل اإلدارة إلى لجنة . مستندات من المالك أو من ذوي الشأن

التثمين هذا المحضر مرفقاً به كافة المستندات التي وردت إليها 
  .أي اإلدارة في هذا الشأنمشفوعاً برو

  

  .ا أيهما يكون الحقًاإلخطار به
وتحرر اإلدارة محضراً تبين فيه أوصاف العقار وأسماء المالك 

وأصحاب الحقوق وما ورد إليها من مالحظات أو بيانات أو 
وتحيل اإلدارة إلى لجنة . مستندات من المالك أو من ذوي الشأن

ة المستندات التي وردت إليها التثمين هذا المحضر مرفقاً به كاف
  .مشفوعاً برأي اإلدارة في هذا الشأنو

  



 ١٣٨

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  : بعد التعدیل) ٧): (٨(المادة 

  )للثانيا ـً وفق٥المادة رقم (

ال ينزع عن أحد ملكه إال ألحـد        
أوجه المنفعة العامـة المحـددة      

. من هـذا القـانون    ) ٢(بالمادة  
ويعتبر قرار االستمالك ونـشره     

ـًا لحكم المادة   من هذا  ) ٤ (طبق
القانون قرينة قاطعـة علـى أن       
ــتمالك  ــراد اس ــشروع الم الم
األرض من أجله هو من أعمال      

.المنفعة العامة


  

  : بعد التعدیل) ٧): (٨(المادة 

  
  حذف هذه المادة

  : بعد التعدیل) ٧): (٨(المادة 

  
الموافقة علـى قـرار مجلـس       

 بحذف هذه المادة، حيث     النواب
حـسب  ) ٢(تم تناولها في المادة     

  .الترقيم الجديد
  

  



 ١٣٩

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  : بعد التعدیل) ٧): (٩(المادة 

  )للثانيا ـً وفق٦المادة رقم (

 للمستملك  ـًاتصبح األرض ملك  
حال إخطار المالك ونشر قـرار      
االستمالك في الجريدة الرسـمية     

من هذا  ) ٤( لحكم المادة    ـًاطبق
ويترتب على النشر ذات    . القانون

النتائج التي تترتب علـى عقـد       
.الملكية

  
  
  
  
  
  
  
  

  : بعد التعدیل) ٧): (٩(المادة 

  
  

  حذف هذه المادة

  : بعد التعدیل) ٧): (٩(المادة 

  
  

الموافقة علـى قـرار مجلـس       
 بحذف هذه المادة، حيث     النواب

حـسب  ) ٧(تم تناولها في المادة     
  . الترقيم الجديد

  

  



 ١٤٠

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
بع          د ) ٧): (١٠(الم          ادة 

  : التعدیل
  )للثالثا ـً وفق٧ رقم المادة(

تقوم اإلدارة بمجرد صدور قرار     
ــاز   ــار جه ــتمالك بإخط االس
المـساحة والتـسجيل العقـاري    
ومكتب التوثيق بوزارة العـدل      
والشئون اإلسالمية بصورة مـن     
هذا القرار مصحوبة بـالخرائط     
المبينة لموقع العقـار موضـوع      
االستمالك إليقـاف أي تعامـل      

 من تاريخ إخطـار    ا اعتبار هبشأن
حتى استكمال  الجهاز المذكور و  

بع          د ) ٧): (١٠(الم          ادة 

  : التعدیل
  
  

تبني ھذه المادة كما جاءت في 
  المشروع الثالث

بع          د ) ٧): (١٠(الم          ادة 

  : التعدیل
  
  

الموافق     ة عل     ى ق     رار مجل     س   
 بتبن    ي ھ    ذه الم    ادة كم    ا  الن    واب

  .جاءت في المشروع الثالث
  

  ): ٧: (المادة
  

  

  

  

  
تقوم اإلدارة بمجرد صدور قرار     
ــاز   ــار جه ــتمالك بإخط االس
المـساحة والتـسجيل العقـاري    
ومكتب التوثيق بوزارة العـدل      
والشئون اإلسالمية بصورة مـن     
هذا القرار مصحوبة بـالخرائط     
المبينة لموقع العقـار موضـوع      
االستمالك إليقـاف أي تعامـل      

إخطـار   من تاريخ   ا اعتبار هبشأن
الجهاز المذكور وحتى استكمال    



 ١٤١

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
إجـراءات نقــل الملكيـة إلــى   

  .المستملك
وتنتقل ملكية العقـار موضـوع      
   ااالستمالك إلى المستملك اعتبار 
. من تاريخ نشر قرار االستمالك    

ويترتب على هـذا النـشر ذات       
اآلثار المترتبة على تسجيل عقد     
الملكية، ويصدر جهاز المساحة    
والتسجيل العقاري وثيقة ملكيـة     

ح المستملك ويقـوم    للعقار لصال 
بإلغاء وثائق الملكيـة الـسابقة      

  .للعقار
وفي جميع األحـوال ال يحـول       
النزاع في ملكية العقار موضوع     

إجـراءات نقــل الملكيـة إلــى   
  .المستملك

وتنتقل ملكية العقـار موضـوع      
   ااالستمالك إلى المستملك اعتبار 
. من تاريخ نشر قرار االستمالك    

ويترتب على هـذا النـشر ذات       
اآلثار المترتبة على تسجيل عقد     
الملكية، ويصدر جهاز المساحة    

ثيقة ملكيـة   والتسجيل العقاري و  
للعقار لصالح المستملك ويقـوم     
بإلغاء وثائق الملكيـة الـسابقة      

  .للعقار
وفي جميع األحـوال ال يحـول       
النزاع في ملكية العقار موضوع     



 ١٤٢

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
االستمالك أو في أي من الحقوق      
الواردة عليه أو التظلم من قرار      
االستمالك أو من تقدير التعويض   
أو الطعن القضائي عليهمـا دون     
ــى   ــار إل ــة العق ــال ملكي انتق

لك، على أال يتم صـرف      المستم
التعويض إال لمـن يـتم حـسم        

.ـًاالنزاع لصالحه نهائي





  

االستمالك أو في أي من الحقوق      
الواردة عليه أو التظلم من قرار      
االستمالك أو من تقدير التعويض   
أو الطعن القضائي عليهمـا دون     

ــال م ــى انتق ــار إل ــة العق لكي
المستملك، على أال يتم صـرف      
التعويض إال لمـن يـتم حـسم        

.ـًاالنزاع لصالحه نهائي
  

  
  



 ١٤٣

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
بع          د ) ٨): (١١(الم          ادة 

  : التعدیل
  )لألولا ـً وفق٧ رقم المادة(
ا للعقار من كان    ـً يعتبر مالك  -أ

العقار مسجال باسمه، وإذا كان     
العقار غير مسجل فيعتبر مالكه     

 في تاريخ نشر    واضع اليد عليه  
ــس الــوزراء    ــرار مجل ق
باالستمالك على أال يخل ذلـك      
بحق أي شخص يرغـب فـي       

ا ـًإقامة الدعوى فيما بعد مدعي    
أنه صاحب الحق في التعويض     

  . المقرر
 تفصل المحكمة في الملكية      -ب

.في حالة وجود خالف بشأنها

بع          د ) ٨): (١١(الم          ادة 
  : التعدیل

  
  حذف هذه المادة

بع          د ) ٨): (١١(الم          ادة 
  : التعدیل

  
الموافقة علـى قـرار مجلـس       

 بحذف هذه المادة، حيث     النواب
حـسب  ) ٩(تم تناولها في المادة     

  . الترقيم الجديد
  

  



 ١٤٤

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
بع          د ) ٨): (١٢(الم          ادة 

  : التعدیل
  )للثالثا ـً وفق٨ رقم المادة(

تشكل بقرار من الوزير لجنة أو      
أكثر لتثمين العقارات موضـوع     
 االستمالك مـن بـين مـوظفي      
الوزارة وغيرهم مـن الجهـات      
الحكومية على أن تضم ممثلـين      
من ذوي الخبرة مـن القطـاع       
الخاص والجمعيات ذات العالقة    
. وغرفة تجارة وصناعة البحرين   

وتتبع هذه اللجنة الوزير مباشرة،     
ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها    

بع          د ) ٨): (١٢(الم          ادة 

  : التعدیل

تشكل بقرار من الـوزير لجنـة       
ــوع  ــارات موض ــين العق لتثم
االستمالك مـن بـين مـوظفي       
الوزارة وغيرهم مـن الجهـات      
الحكومية على أن تضم ممثلـين      
من ذوي الخبرة مـن القطـاع       
الخاص والجمعيات ذات العالقة    

 اعة البحرين وغرفة تجارة وصن  
وتكون أقصى مـدة    لمدة سنتين   

وتتبـع  . للعضوية أربع سنوات  
هذه اللجنـة الـوزير مباشـرة،       
ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها    

بع          د ) ٨): (١٢(الم          ادة 

  : التعدیل
  

ى ق     رار مجل     س  الموافق     ة عل      

  : النواب بالتعدیالت التالیة

الـوارد  ) أو أكثر (حذف لفظ    .١
تشكل بقرار من   (بعد عبارة   
  ).الوزير لجنة

 لمدة سـنتين  (إضافة عبارة    .٢
وتكون أقصى مدة للعضوية    

 بعـد عبـارة     )أربع سنوات 
وغرفة تجـارة وصـناعة     (

  .)البحرين
  

  ): ٨: (المادة

  
تشكل بقرار من الـوزير لجنـة       

ــ ــين العق ــوع لتثم ارات موض
االستمالك مـن بـين مـوظفي       
الوزارة وغيرهم مـن الجهـات      
الحكومية على أن تضم ممثلـين      
من ذوي الخبرة مـن القطـاع       
الخاص والجمعيات ذات العالقة    
 وغرفة تجارة وصناعة البحرين   

وتكون أقصى مـدة    لمدة سنتين   
وتتبـع  . للعضوية أربع سنوات  

هذه اللجنـة الـوزير مباشـرة،       
 الصادر بتشكيلها   ويتضمن القرار 



 ١٤٥

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
تحديد إجراءات ونظـام عملهـا      
ــا،  ــان انعقاده ــد ومك ومواعي

زم لصحة انعقادها   والنصاب الال 
وإصدار قراراتها وغير ذلك من     
ــا ــة ألعماله ــد المنظم . القواع

ويستحق رئيس وأعضاء لجنـة     
هــم التثمــين ومــن يــستعان ب

ة بمعرفتها إلنجاز أعمالها مكافـأ    
مالية يصدر بتحديدها وبقواعـد     

  .صرفها قرار من الوزير
وال يجوز لعضو لجنة التثمين أن      
 يشترك في تثمين عقارات تكون    
له فيها أو لزوجـه أو ألوالده أو    
ألحد أقاربه أو أصـهاره حتـى       

تحديد إجراءات ونظـام عملهـا      
ــا،  ــان انعقاده ــد ومك ومواعي
والنصاب الالزم لصحة انعقادها    
وإصدار قراراتها وغير ذلك من     
ــا ــة ألعماله ــد المنظم . القواع

تحق رئيس وأعضاء لجنـة     ويس
التثمــين ومــن يــستعان بهــم 

 مكافـأة بمعرفتها إلنجاز أعمالها    
مالية يصدر بتحديدها وبقواعـد     

  .صرفها قرار من الوزير
وال يجوز لعضو لجنة التثمين أن      
يشترك في تثمين عقارات تكون     
له فيها أو لزوجـه أو ألوالده أو    
ألحد أقاربه أو أصـهاره حتـى       

تحديد إجراءات ونظـام عملهـا      
ــا،  ــان انعقاده ــد ومك ومواعي
والنصاب الالزم لصحة انعقادها    
وإصدار قراراتها وغير ذلك من     
ــا ــة ألعماله ــد المنظم . القواع

ويستحق رئيس وأعضاء لجنـة     
التثمــين ومــن يــستعان بهــم 

 مكافـأة بمعرفتها إلنجاز أعمالها    
مالية يصدر بتحديدها وبقواعـد     

  .صرفها قرار من الوزير
وال يجوز لعضو لجنة التثمين أن      
يشترك في تثمين عقارات تكون     
له فيها أو لزوجـه أو ألوالده أو    
ألحد أقاربه أو أصـهاره حتـى       



 ١٤٦

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
الدرجة الرابعـة أو المـشمولين      
ــصلحة  ــه م ــه أو قوامت بواليت
شخصية، كما ال يجـوز لـه أن        

  .يكون وكيال عن مالك العقار
ويجوز للجنة التثمين أن تـشكل      

ا فرعية  ـًمن بين أعضائها لجان   
لدراسة المسائل الالزمة لتقـدير     

كما يجـوز لهـا أن      . التعويض
تستعين بمن ترى االستعانة بهـم     
من الخبـراء والمختـصين وأن      
تدعوهم لحضور اجتماعاتهـا أو     
ــة  ــان الفرعي ــات اللج اجتماع
لمناقشتهم واالستماع آلرائهم أو    
لتزويدها بالمعلومات التي تراها    

 المـشمولين   الدرجة الرابعـة أو   
ــصلحة  ــه م ــه أو قوامت بواليت
شخصية، كما ال يجـوز لـه أن        

  .يكون وكيال عن مالك العقار
ويجوز للجنة التثمين أن تـشكل      
من بين أعضائها لجانا فرعيـة      
لدراسة المسائل الالزمة لتقـدير     

كما يجـوز لهـا أن      . التعويض
تستعين بمن ترى االستعانة بهـم     
من الخبـراء والمختـصين وأن      

م لحضور اجتماعاتهـا أو     تدعوه
ــة  ــان الفرعي ــات اللج اجتماع
لمناقشتهم واالستماع آلرائهم أو    
لتزويدها بالمعلومات التي تراها    

الدرجة الرابعـة أو المـشمولين      
ــصلحة  ــه م ــه أو قوامت بواليت
شخصية، كما ال يجـوز لـه أن        

  .يكون وكيال عن مالك العقار
مين أن تـشكل    ويجوز للجنة التث  

من بين أعضائها لجانا فرعيـة      
لدراسة المسائل الالزمة لتقـدير     

كما يجـوز لهـا أن      . التعويض
تستعين بمن ترى االستعانة بهـم     
من الخبـراء والمختـصين وأن      
تدعوهم لحضور اجتماعاتهـا أو     
ــة  ــان الفرعي ــات اللج اجتماع
لمناقشتهم واالستماع آلرائهم أو    

راها لتزويدها بالمعلومات التي ت   



 ١٤٧

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
ضرورية إلنجاز أعمالها وتثبت    
ذلك كله في محضر الجلسة، وال      

 بهم في أعمال    يكون لمن يستعان  
اللجنــة صــوت معــدود عنــد 

  .المداوالت
وللجنة التثمين بمجرد صـدور     
قرار االسـتمالك أو االسـتيالء      
المؤقت دخول العقارات موضوع  
االستمالك أو االستيالء المؤقـت   

 ا لتقدير التعويض   لمعاينتها تمهيد
خطار إالمستحق عنها، وذلك بعد     

المالك وأصحاب الحقوق بكتاب    
بعلـم الوصـول    موصى عليـه    

.بتاريخ إجراء المعاينة

ضرورية إلنجاز أعمالها وتثبت    
ذلك كله في محضر الجلسة، وال      
يكون لمن يستعان بهم في أعمال      
اللجنــة صــوت معــدود عنــد 

  .المداوالت
االستمالك أو االستيالء وللجنة التثمين بمجرد صدور قرار 

المؤقت دخول العقارات موضوع االستمالك أو االستيالء المؤقت 
لمعاينتها تمهيدا لتقدير التعويض المستحق عنها، وذلك بعد إخطار 

المالك وأصحاب الحقوق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 
  .بتاريخ إجراء المعاينة

ضرورية إلنجاز أعمالها وتثبت    
ذلك كله في محضر الجلسة، وال      
يكون لمن يستعان بهم في أعمال      
اللجنــة صــوت معــدود عنــد 

  .المداوالت
وللجنة التثمين بمجرد صدور قرار االستمالك أو االستيالء 

المؤقت دخول العقارات موضوع االستمالك أو االستيالء المؤقت 
 التعويض المستحق عنها، وذلك بعد إخطار لمعاينتها تمهيدا لتقدير

المالك وأصحاب الحقوق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 
  .بتاريخ إجراء المعاينة



 ١٤٨

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
بع          د ) ٩): (١٣(الم          ادة 

  : التعدیل
  )للثانيا ـً وفق٩المادة رقم (

إذا نشأ نزاع حول ملكية األرض      
التي يراد استمالكها يعتبر مالكها     

مه من كانت األرض مسجلة باس    
لدى جهاز المساحة والتـسجيل     

وإن كانت غير مسجلة    . العقاري
يعتبر واضع اليد عليهـا عنـد       
االستمالك هو صـاحب الحـق      

ولمدعي الملكية أو الحـق     . فيها
العيني أو الحيازة إقامة الدعوى     

.إلثبات ما يدعيه
  

بع          د ) ٩): (١٣(الم          ادة 

  : التعدیل

  
  حذف المادة

بع          د ) ٩): (١٣(الم          ادة 

   :التعدیل

  
تبني هذه المادة وعدم الموافقة     
على قرار مجلس النواب بحذف     

مع مراعاة إعادة ترقيم    . المادة
  .المواد التالية

  

  ): ٩: (المادة

  

  

إذا نشأ نزاع حول ملكية األرض      
التي يراد استمالكها يعتبر مالكها     
من كانت األرض مسجلة باسمه     
لدى جهاز المساحة والتـسجيل     

ر مسجلة  وإن كانت غي  . العقاري
يعتبر واضع اليد عليهـا عنـد       
االستمالك هو صـاحب الحـق      

ولمدعي الملكية أو الحـق     . فيها
العيني أو الحيازة إقامة الدعوى     

.إلثبات ما يدعيه
  



 ١٤٩

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
بع          د ) ٩): (١٤(الم          ادة 

  : التعدیل
  )للثانيا ـً وفق١٠المادة رقم (

على المالـك المنزوعـة       -أ 
ملكيته أثناء غيابه في الخـارج      

ـ    لمدة تزيد    ا على ثالثـين يوم
ــين ــهودون أن يع ــيال  ل  وك

ا في مملكة البحرين أن     ـًرسمي
يرفع اعتراضه على قرار لجنة     

 من  ـًاالتثمين خالل ثالثين يوم   
 بقـرار   ـًاتاريخ إبالغه رسمي  

لجنة التثمين حسب إجـراءات     
التبليغ القضائية المعمول بها، أو     

بع          د ) ٩): (١٤(الم          ادة 

  : التعدیل

  
  

  حذف المادة

بع          د ) ٩): (١٤(الم          ادة 

  : التعدیل

  
  

تبني هذه المادة وعدم الموافقة     
على قرار مجلس النواب بحذف     

  . المادة
  

  ): ١٠: (المادة

  

  

على المالـك المنزوعـة       -أ 
ملكيته أثناء غيابه في الخـارج      
ـ       المدة تزيد على ثالثـين يوم 

ــين ــهودون أن يع ــيال  ل  وك
ا في مملكة البحرين أن     ـًرسمي

يرفع اعتراضه على قرار لجنة     
 من  ـًاالتثمين خالل ثالثين يوم   

 بقـرار   ـًاتاريخ إبالغه رسمي  
لجنة التثمين حسب إجـراءات     
التبليغ القضائية المعمول بها، أو     



 ١٥٠

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  مـن تـاريخ     اخالل ثالثين يوم 

الحالـة  رجوعه، وعليه في هذه    
 .إثبات واقعة الغياب

على المستملك أن يكلـف       -ب 
لجنة التثمين أن تعيد النظر في      
التثمين إذا ثبت لـه أن المالـك      

 عن مملكة البحرين    ـًاكان غائب 
أثناء نـشر قـرار االسـتمالك     
ويكون التثمين في هذه الحالـة      
على أساس األسـعار الجاريـة      

 من تـاريخ    ـًاخالل ثالثين يوم  
 فـي الجريـدة     ر هذا القرار  شن

  .الرسمية

  مـن تـاريخ     اخالل ثالثين يوم 
رجوعه، وعليه في هذه الحالـة      

 .عة الغيابإثبات واق

على المستملك أن يكلـف       -ب 
لجنة التثمين أن تعيد النظر في   
التثمين إذا ثبت له أن المالـك       

ـ    عـن مملكـة     ـًاكان غائب
البحرين أثنـاء نـشر قـرار       
االستمالك ويكون التثمين في    
هــذه الحالــة علــى أســاس 
األسعار الجارية خالل ثالثين    

ـ    ـًايوم ر هـذا   ش من تاريخ ن
 .ميةالقرار في الجريدة الرس

  



 ١٥١

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
بع          د ) ٩): (١٥(الم          ادة 

  : التعدیل
  )للثالثا ـً وفق٩المادة رقم (

يجوز أن يكون التعويض عـن      
العقارات موضوع االسـتمالك    

بأرض بديلـة أو     ـًا أو عين  انقد 
بكليهما في ذات المنطقة التي يقع      

  .بها العقار أو في غيرها
ومع مراعاة أحكـام المرسـوم      

 ٢٠٠٢لـسنة   ) ١٩(بقانون رقم   
ن التصرف فـي األراضـي      بشأ

المملوكة للدولة ملكية خاصـة،     
يجوز للوزارة في حالة رفـض      

بع          د ) ٩): (١٥(الم          ادة 

  : التعدیل
  
  

 التعويض عن العقـارات     يكون
موضوع االستمالك نقداً، ويجوز    
أن يكون التعويض عيناً بأرض     
ــي ذات   ــا ف ــة أو بكليهم بديل
المنطقة التي يقع بها العقار أو      

غيرها بناء على طلب مالك     في  
 إذا مـا تـوفرت األرض       العقار
  .البديلة

 بشأن ٢٠٠٢لسنة ) ١٩(ومع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 
 في األراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، يجوز التصرف

للوزارة في حالة رفض التعويض العيني بين األرض المعروضة 
كتعويض عيني وصرف التعويض النقدي المحدد كامال للمستحقين 

  .أياً كان الثمن الذي تم تحصيله من البيع

بع          د ) ٩): (١٥(الم          ادة 

  : التعدیل

  
 كما جاءت فـي تبني هذه المادة    

وعدم الموافقة المشروع الثالث،   
بتعديل على قرار مجلس النواب     

  .  المادةهذه
  

  ): ١١: (المادة
  
  
  

  
يجوز أن يكون التعويض عـن      
العقارات موضوع االسـتمالك    

بأرض بديلـة أو     ـًا أو عين  انقد 
بكليهما في ذات المنطقة التي يقع      

  .بها العقار أو في غيرها
ومع مراعاة أحكـام المرسـوم      

 ٢٠٠٢لـسنة   ) ١٩(ون رقم   بقان
بشأن التصرف فـي األراضـي      
المملوكة للدولة ملكية خاصـة،     
يجوز للوزارة في حالة رفـض      



 ١٥٢

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
ـ      األرض  عالتعويض العينـي بي

المعروضــة كتعــويض عينــي 
وصرف التعويض النقدي المحدد    

 كان الثمن   ـًاكامال للمستحقين أي  
.الذي تم تحصيله من البيع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

ـ      األرض  عالتعويض العينـي بي
المعروضــة كتعــويض عينــي 
وصرف التعويض النقدي المحدد    

 كان الثمن   ـًاكامال للمستحقين أي  
  .الذي تم تحصيله من البيع



 ١٥٣

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
بع        د ) ١٠): (١٦(الم        ادة 

  : یلالتعد
ـًا للثالث١٠المادة رقم (   ) وفق

تتولى لجنة التثمين تقدير قيمـة      
التعويض المستحق عن العقـار     
موضوع االستمالك على أساس    
القيمة السوقية للعقـارات فـي      
تاريخ نشر قـرار االسـتمالك      
بالمنطقة التي يقع بها العقـار أو       

 المماثلــةالمنــاطق القريبــة أو 
ــوال  ــسب األح ــة . بح وللجن

ة االسترشاد فـي ذلـك      المذكور
بالعقود التي تم تـسجيلها لـدى       

بع        د ) ١٠): (١٦(الم        ادة 

  : التعدیل

  
تتولى لجنة التثمين تقدير قيمـة      
التعويض المستحق عن العقـار     
 موضوع االستمالك على أساس   

لقيمـة الـسوقية    ل الحد األعلـى  
للعقارات في تاريخ نشر قـرار      
االستمالك بالمنطقة التي يقع بها     
العقار أو المنـاطق القريبـة أو       

ويـدخل    بحسب األحوال  المماثلة
 حسب  في التثمين فوات الكسب   

المعايير التي تحـددها الالئحـة     
وللجنــة المــذكورة . التنفيذيــة

بع        د ) ١٠): (١٦(الم        ادة 

  : التعدیل

الموافقة على المادة كما جاءت     
 األخـذ  في المشروع الثالث، مع   

بتعديل مجلس النواب فيما يتعلق   
 :بـ 
 .حذف الفقرة األخيرة .١
الـواردة  حساب المدد   تعديل   .٢

لتصبح باأليام بدال من    بالمادة  
استخدام التعبير اللفظي لهـا     

  .كأسبوع أو شهر
  

  ): ١٢: (المادة
  
  
  
  
  

تتولى لجنة التثمين تقدير قيمـة      
التعويض المستحق عن العقـار     

أساس موضوع االستمالك على    
القيمة السوقية للعقـارات فـي      
تاريخ نشر قـرار االسـتمالك      
بالمنطقة التي يقع بها العقـار أو       

 المماثلــةالمنــاطق القريبــة أو 
ــوال  ــسب األح ــة . بح وللجن

المذكورة االسترشاد فـي ذلـك      
بالعقود التي تم تـسجيلها لـدى       



 ١٥٤

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
في ذات الفترة وبالمستندات التي     
ــالك أو أصــحاب  ــدمها الم يق
الحقوق أو المستملك أو بما تراه      

ا للعدالة واإلنصاف   ـًاللجنة محقق 
  .في هذا الشأن

وللجنة التثمين في حالة وجـود      
ة الـسوقية   تباين ظاهر بين القيم   

للعقار موضوع االستمالك وبين    
ما هو وارد بالمستندات المقدمة     
من ذوي الشأن االعتداد بالقيمـة      

وعلـى اإلدارة   . السوقية للعقار 
إخطار مالك العقارات المـشار     
إليها وأصحاب الحقـوق عليهـا      

االسترشاد في ذلك بالعقود التي     
تم تسجيلها لدى جهاز المـساحة      
والتـسجيل العقــاري فــي ذات  
الفترة وبالمستندات التي يقـدمها     
المالك أو أصحاب الحقـوق أو      
المستملك أو بما تـراه اللجنـة       
محققا للعدالة واإلنصاف في هذا     

  .الشأن
وللجنة التثمين في حالة وجـود      
تباين ظاهر بين القيمة الـسوقية      
للعقار موضوع االستمالك وبين    

مقدمة ما هو وارد بالمستندات ال    
من ذوي الشأن االعتداد بالقيمـة      

وعلـى اإلدارة   . السوقية للعقار 

جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
في ذات الفترة وبالمستندات التي     

ــد ــالك أو أصــحاب يق مها الم
الحقوق أو المستملك أو بما تراه      

ا للعدالة واإلنصاف   ـًاللجنة محقق 
  .في هذا الشأن

وللجنة التثمين في حالة وجـود      
تباين ظاهر بين القيمة الـسوقية      

تمالك وبين  للعقار موضوع االس  
ما هو وارد بالمستندات المقدمة     
من ذوي الشأن االعتداد بالقيمـة      

وعلـى اإلدارة   . السوقية للعقار 
إخطار مالك العقارات المـشار     
إليها وأصحاب الحقـوق عليهـا      



 ١٥٥

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
بقيمة التعـويض الـذي قدرتـه      
اللجنة وذلك بكتاب موصى عليه     

امتهم بعلم الوصول على محال إق    
المعلومة لدى اإلدارة، فـإذا لـم     
يكن لهؤالء محل إقامـة معلـوم     
وجب نشر قرار تقدير التعويض     
في الجريـدة الرسـمية وفـي       

 شهرصحيفة يومية محلية خالل     
من تاريخ صدور هذا القـرار،      
ويعتبر المالك وأصحاب الحقوق    

مجـرد  بقد علموا بهذا القـرار      
  .نشره

     ويجوز لمجلس الـوزراء بنـاء 
 عرض الوزير أن يـصدر      على

إخطار مالك العقارات المـشار     
إليها وأصحاب الحقـوق عليهـا      
بقيمة التعـويض الـذي قدرتـه      
اللجنة وذلك بكتاب موصى عليه     
بعلم الوصول على محال إقامتهم     
المعلومة لدى اإلدارة، فـإذا لـم     
 يكن لهؤالء محل إقامـة معلـوم    
وجب نشر قرار تقدير التعويض     
في الجريـدة الرسـمية وفـي       
صحيفة يوميـة محليـة خـالل       

 من تاريخ صـدور     ثالثين يوما 
هذا القـرار، ويعتبـر المـالك       
وأصحاب الحقوق قد علموا بهذا     

  .مجرد نشرهبالقرار 

بقيمة التعـويض الـذي قدرتـه      
اللجنة وذلك بكتاب موصى عليه     
بعلم الوصول على محال إقامتهم     

 فـإذا لـم   المعلومة لدى اإلدارة،  
يكن لهؤالء محل إقامـة معلـوم     
وجب نشر قرار تقدير التعويض     
في الجريـدة الرسـمية وفـي       
صحيفة يوميـة محليـة خـالل       

 من تاريخ صـدور     ثالثين يوما 
هذا القـرار، ويعتبـر المـالك       
وأصحاب الحقوق قد علموا بهذا     

  .مجرد نشرهبالقرار 
  
  



 ١٥٦

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
بتحديد ما يراه من معايير      اقرار 

أخرى بشأن تقدير التعويض عن     
.العقارات موضوع االستمالك










  

  



 ١٥٧

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
بع        د ) ١١): (١٧(الم        ادة 

  : التعدیل
  )لألولا ـً وفق١٢المادة رقم (

ال يجوز فرض الحجز القضائي     
على التعويض عن عقار أو حق      

  .عيني يستملك للمنفعة العامة
و إذا كان التعويض عن عقـار       

عليـه أو عـن عقـار        امحجوز 
ا لدين فيودع ما    ـًموضوع تأمين 

ادل قيمة التعـويض بخزينـة      يع
أو المحكمة، وال يدفع ألي جهة      

ألي شخص إال بموجـب حكـم       
.ئيقضا

  

بع        د ) ١١): (١٧(الم        ادة 

  : التعدیل

  
  حذف المادة

بع        د ) ١١): (١٧(الم        ادة 

  : التعدیل

  
الموافقة علـى قـرار مجلـس       

  . بحذف المادةالنواب
  

  



 ١٥٨

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
بع        د ) ١١): (١٨(الم        ادة 

  : التعدیل
  )لألولا ـً وفق١٣المادة رقم (

ال يدفع التعويض للمالك كـامال      
إذا ثبت أنه لم يـدفع الرسـوم         

مستحقة للبلدية علـى    والنفقات ال 
العقار المستملك، وعليه أن يقدم     
شهادة تثبت براءة ذمته من تلك      
المستحقات وإال فيتم خصمها من     
أصل التعويض بعد التثبت مـن      

ا من  ـًقيمة تلك المستحقات خطي   
.الجهة المختصة

  
  

بع        د ) ١١): (١٨(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  

  حذف المادة

بع        د ) ١١): (١٨(الم        ادة 

  : التعدیل
  

الموافق     ة عل     ى ق     رار مجل     س   
  .بحذف المادةالنواب 

  

  



 ١٥٩

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  : بعد التعدیل) ١١): (١٩(المادة 

  )لألولا ـً وفق١٤المادة رقم (

ـ       ـًاإذا كان العقار المستملك ملك
  عليه أو فاقد    القاصر أو محجور 

ـ      أو  ـًااألهلية القانونية أو غائب
ا فال يجـوز    ـًكان العقار موقوف  

يض التفاوض لالتفاق على التعو   
عنه ويترك تقدير قيمة التعويض     
للمحكمة المختصة، كما ال يجوز     
لألوصياء أو القوام أو النظار أو      
متولي الوقف تـسلم التعـويض      

ـ        ذن إالذي يصدر به حكـم إال ب
.خاص من المحكمة المختصة

  

  : بعد التعدیل) ١١): (١٩(المادة 

  
  

  حذف المادة

  : بعد التعدیل) ١١): (١٩(المادة 

  
  

 عل     ى ق     رار مجل     س  الموافق     ة
  . بحذف المادةالنواب 

  

  



 ١٦٠

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
بع        د ) ١١): (٢٠(الم        ادة 

  : التعدیل
  )لألولا ـً وفق١٥ رقم المادة(

) د( مع مراعاة أحكام الفقرة      -أ  
من هذه المادة يجوز التخلـي    

ـ   ـًكلي ا عـن أي    ـًا أو جزئي
عقار تم استمالكه بمقتـضى     
هذا القانون بقرار من مجلس     

 علـى طلـب     الوزراء بناء 
ستملك وينشر في الجريدة    الم

الرسمية وال يبقى للمـستملك     
أي حق في العقار بعد صدور 

  . القرارهذا 

بع        د ) ١١): (٢٠(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  

  حذف المادة

بع        د ) ١١): (٢٠(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  

الموافق     ة عل     ى ق     رار مجل     س   
  . بحذف المادةب النوا

  

  



 ١٦١

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
ا عن االستمالك ـً يعتبر تخلي  -ب

إذا جــرى تعــديل مخطــط 
ــار  ــبح العق ــيم وأص التنظ

) ٤( للمـادة    ـًاالمستملك وفق 
أي جـزء   أو  من هذا القانون    

  . منه غير داخل في الطريق
جميـع   لمن استملك عقاره ول  -ج

 يملكـون أي    الذياألشخاص  
حق أو منفعة فيه المطالبـة      
بالتعويض عن الضرر الذي    
لحق بهم من جراء االستمالك   
وبالمصاريف التي تكبـدوها    

  .بسببه
ــ-د ــي كلي ا أو ـً يجــوز التخل



 ١٦٢

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
ا عن أي عقـار تـم       ـًجزئي

استمالكه إذا كان المـستملك     
قد وضع يده عليه وتصرف     

 بشكل أثر في وضعه أو      فيه
ضع الجزء المتخلى عنه   في و 
ر من معالمه بـصورة     ـّوغي

جوهرية إذا وافق من استملك     
عقاره على استرداده بهـذه     

 على الشروط التي    الحالة بناء 
.تم االتفاق عليهاي

  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٣

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
بع        د ) ١١): (٢١(الم        ادة 

  : التعدیل
  )للثالثا ـً وفق١١المادة رقم (

ال يدخل في تقدير قيمة التعويض      
المستحق عن العقار موضـوع     
ــاني أو  ــة المب االســتمالك قيم
الغراس أو العقود أو التصرفات     

 من ذلك قد تـم      ـًاإذا ثبت أن أي   
بغرض الحصول على تعـويض     

حق، وذلك دون   يزيد على المست  
المساس بحق ذي الشأن في إزالة  
المباني أو الغراس علـى نفقتـه      
الخاصة، بشرط عدم اإلضـرار     

بع        د ) ١١): (٢١(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  

المادة كما وردت في ھذه تبني 
  المشروع الثالث

بع        د ) ١١): (٢١(الم        ادة 

  : التعدیل
  

 ق     رار مجل     س  الموافق     ة عل     ى 

بتبني المادة كما وردت في النواب 

  .المشروع الثالث
  

  ):١٣: (المادة

  
  
  

  
ال يدخل في تقدير قيمة التعويض      
المستحق عن العقار موضـوع     
ــاني أو  ــة المب االســتمالك قيم
الغراس أو العقود أو التصرفات     

 من ذلك قد تـم      ـًاإذا ثبت أن أي   
بغرض الحصول على تعـويض     

 وذلك دون   يزيد على المستحق،  
المساس بحق ذي الشأن في إزالة  
المباني أو الغراس علـى نفقتـه      
الخاصة، بشرط عدم اإلضـرار     



 ١٦٤

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  .بالمشروع المراد تنفيذه

ويعد كل عمل أو إجراء من هذا       
القبيل تـم بعـد نـشر قـرار         

 ياالستمالك قرينة على أنه أجر    
للغرض المذكور ما لـم يثبـت       

  .العكس
وال يجوز في جميـع األحـوال       
إزالة المبـاني أو الغـراس أو       
المنشآت للبدء في تنفيذ مشروع     
المنفعة العامة قبل إجراء المعاينة     
الالزمة لتقدير قيمة التعـويض     

.المستحق عنها
  
  

  .بالمشروع المراد تنفيذه
ويعد كل عمل أو إجراء من هذا       
القبيل تـم بعـد نـشر قـرار         

 ياالستمالك قرينة على أنه أجر    
للغرض المذكور ما لـم يثبـت       

  .العكس
وال يجوز في جميـع األحـوال       

لة المبـاني أو الغـراس أو       إزا
المنشآت للبدء في تنفيذ مشروع     
المنفعة العامة قبل إجراء المعاينة     
الالزمة لتقدير قيمة التعـويض     

.المستحق عنها
  



 ١٦٥

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
 بع        د )١٢): (٢٢(الم        ادة 

  : التعدیل
  )للثالثا ـً وفق١٢ رقم المادة(

ــوع  ــار موض ــق بالعق إذا تعل
االستمالك أية حقوق عينيـة أو      

عينـة، وكانـت    شخصية لمدة م  
ـ      ألحكـام   ـًاثابتة التـاريخ طبق

 بها عند نـشر     لالقوانين المعمو 
قرار االسـتمالك، يـتم تقـدير       
التعويض على أساس قيمة العقار     

من هذه الحقوق وقيمتـه      امجرد 
ويستحق أصحاب هذه   . مثقال بها 

الحقوق من قيمة التعويض مـا      

 بع        د )١٢): (٢٢(الم        ادة 

  : التعدیل
  

تبني المادة كما وردت في 
  المشروع الثالث

 بع        د )١٢): (٢٢(الم        ادة 

  : التعدیل
  

الموافق     ة عل     ى ق     رار مجل     س   
بتبني المادة كما وردت في النواب 

  . المشروع الثالث
  

  ): ١٤: (المادة
  

  
  

ــوع  ــار موض ــق بالعق إذا تعل
االستمالك أية حقوق عينيـة أو      
شخصية لمدة معينـة، وكانـت      

ـ      ألحكـام   ـًاثابتة التـاريخ طبق
 بها عند نـشر     لالقوانين المعمو 

مالك، يـتم تقـدير     قرار االسـت  
التعويض على أساس قيمة العقار     

من هذه الحقوق وقيمتـه      امجرد 
ويستحق أصحاب هذه   . مثقال بها 

الحقوق من قيمة التعويض مـا      



 ١٦٦

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
يعادل الفرق بين القيمتين ويكون     

لك العقار، ما    لما ـًاالباقي مستحق 
لم يوجـد اتفـاق كتـابي بـين         
أصحاب الحقوق المـشار إليهـا      
والمالك على تعويضهم بمعرفته،    
فيصرف التعـويض فـي هـذه       
الحالة للمالك على أساس أكبـر      

.القيمتين المذكورتين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يعادل الفرق بين القيمتين ويكون     
 لمالك العقار، ما    ـًاالباقي مستحق 

لم يوجـد اتفـاق كتـابي بـين         
أصحاب الحقوق المـشار إليهـا      

يضهم بمعرفته،  والمالك على تعو  
فيصرف التعـويض فـي هـذه       
الحالة للمالك على أساس أكبـر      

.القيمتين المذكورتين
  
  



 ١٦٧

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
 بع        د )١٣): (٢٣(الم        ادة 

  : التعدیل
  )للثالثا ـً وفق١٣ رقم المادة(

تخطر اإلدارة، بعد نشر قـرار      
االستمالك، شـاغلي العقـارات     
موضوع االستمالك للمبادرة إلى    

عـن  إخالئها خالل مهلة ال تقل      
فـإذا  .  من تاريخ اإلخطار   شهر

انتهت المهلة المشار إليهـا دون      
إخالء العقارات كـان لـإلدارة      
الحق فـي اتخـاذ اإلجـراءات       
ــالطريق  ــالء ب ــة لإلخ الالزم
اإلداري، وعلى الجهات األمنيـة   

 بع        د )١٣): (٢٣(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  

تخطر اإلدارة، بعد نشر قرار االستمالك، شاغلي العقارات 
خالل مهلة ال تقل عن موضوع االستمالك للمبادرة إلى إخالئها 

فإذا انتهت المهلة المشار إليها .  من تاريخ اإلخطاريوماتسعين 
اإلخالء بحكم باستصدار دون إخالء العقارات كان لإلدارة الحق 

  .من القضاء المستعجل

  

 بع        د )١٣): (٢٣(الم        ادة 

  : التعدیل

الموافقة علـى قـرار مجلـس       
النواب فيما يتعلق بالتعديل األول  

خالل مهلـة   ( بإحالل عبارة    فقط
ال تقل عن تسعين يومـا مـن        

محـل عبـارة    ) تاريخ اإلخطار 
خالل مهلة ال تقل عن شهر من     (

  .)تاريخ اإلخطار
باقي نص المـادة    واإلبقاء على   

  .كما جاء من الحكومة
  

  ): ١٥: (المادة

  
  

تخطر اإلدارة، بعد نشر قـرار      
االستمالك، شـاغلي العقـارات     

 للمب ادرة إل ى     موضوع االستمالك 
خ   الل مھل  ة ال تق   ل ع   ن  إخالئھ  ا  

.  م ن ت اریخ اإلخط ار    تسعین یوم ا  
فإذا انتهت المهلة المشار إليهـا      
دون إخالء العقارات كان لإلدارة     

حق فـي اتخـاذ اإلجـراءات       ال
ــالطريق  ــالء ب ــة لإلخ الالزم
اإلداري، وعلى الجهات األمنيـة   
المختصة معاونـة اإلدارة فـي      



 ١٦٨

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
المختصة معاونة اإلدارة في تنفيذ 
هذا اإلخالء متى طلب منها ذلك      

.ولو باستعمال القوة الجبرية









  

تنفيذ هذا اإلخالء متى طلب منها      
.ذلك ولو باستعمال القوة الجبرية

  



 ١٦٩

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة




بع        د ) ١٤): (٢٤(الم        ادة 

  : التعدیل
  )للثالثا ـً وفق١٤ رقم المادة(

مع عدم اإلخـالل بحـق ذوي       
الشأن من المـالك وأصـحاب      
الحقوق في اللجوء مباشرة إلـى      
المحكمة المختصة للطعن علـى     
قرار االستمالك أو ما تـضمنه      

ـ       ـًامن بيانات خالل ستين يوم
من تاريخ نشر هذا القرار، يجوز 
ألي من هؤالء التظلم من القرار      





بع        د ) ١٤): (٢٤(الم        ادة 

  : عدیلالت
  

مع عدم اإلخـالل بحـق ذوي       
الشأن من المـالك وأصـحاب      
الحقوق في اللجوء مباشرة إلـى      
المحكمة المختصة للطعن علـى     

 أو ما تـضمنه     قرار االستمالك 
من بيانات خالل ستين يوما من      
تاريخ نشر هذا القرار، يجـوز      
ألي من هؤالء التظلم من القرار      





بع        د ) ١٤): (٢٤(الم        ادة 

  : التعدیل

موافقة علـى قـرار مجلـس       ال
 :النواب وذلك على النحو التالي

ا تضمنه  مأو م (حالل عبارة   إ .١
خمـسة  من بيانـات خـالل      

 مـن تـاريخ      يوماً وأربعين
ـ أو م ( عبارة   محل )هنشر ا م

تضمنه من بيانـات خـالل      
 مـن تـاريخ     يومـاً ثالثين  

 ).هنشر





  ): ١٦: (المادة

  
  

  

مع عدم اإلخـالل بحـق ذوي       
الشأن من المـالك وأصـحاب      
الحقوق في اللجوء مباشرة إلـى      
المحكمة المختصة للطعن علـى     

  أو ما تـضمنه    قرار االستمالك 
من بيانات خالل ستين يوما من      
تاريخ نشر هذا القرار، يجـوز      
ألي من هؤالء التظلم من القرار      



 ١٧٠

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
ه مـن   المذكور أو ممـا تـضمن     
 مـن   ـًابيانات خالل ثالثين يوم   

  .تاريخ نشره
ولكل مـن المـالك وأصـحاب       
الحقوق والمستملك التظلم مـن     
ــدير  ــصادرة بتق ــرارات ال الق
التعويض عن العقارات موضوع    
االستمالك، خالل ثالثـين مـن      
تاريخ إخطارهم بها أو من تاريخ      

 لحكم  ـًانشر هذه القرارات طبق   
 من هـذا القـانون    ) ١٠(المادة  

  .بحسب األحوال
وعلى المتظلم أن يحدد في تظلمه   

ــال  ــارمح ــه امخت ــه إلي  توج

ا تـضمنه مـن     مأو م  المذكور
 خمـسة وأربعـين    بيانات خالل 

  .هيوماً من تاريخ نشر
ولكل مـن المـالك وأصـحاب       
الحقوق والمستملك التظلم مـن     
ــدير  ــصادرة بتق ــرارات ال الق
التعويض عن العقارات موضوع    

ــتمالك،  ــالل االس ــسة خ خم
ــاريخ وأربعــين  يومــاً مــن ت

إخطارهم بها أو من تاريخ نشر      
 طبقاً لحكم المـادة     هذه القرارات 

 بحـسب   من هذا القـانون   ) ١٠(
  .األحوال

وعلى المتظلم أن يحدد في تظلمه   

خالل خمـسة   (إحالل عبارة    .٢
ريخ وأربعين يوماً مـن تـا     

ن تـاريخ   إخطارهم بها أو م   
محـل   )هذه القـرارات   نشر

 من  ثالثين يوماً خالل  (عبارة  
تاريخ إخطارهم بها أو مـن      

  ).تاريخ نشر هذه القرارات
حـساب بقيـة المـدد     تعديل   .٣

لتصبح باأليام  الواردة بالمادة   
بدال من اسـتخدام التعبيـر      
 .اللفظي لها كأسبوع أو شهر

 )"١٢(المادة  " إحالل عبارة    .٤
 .)"١٠(المادة " محل عبارة 

 )"١٧(المادة  " إحالل عبارة    .٥

ا تـضمنه مـن     مأو م  المذكور
 خمـسة وأربعـين   بيانات خالل   

  .هيوماً من تاريخ نشر
ولكل مـن المـالك وأصـحاب       
الحقوق والمستملك التظلم مـن     
ــدير  ــصادرة بتق ــرارات ال الق
التعويض عن العقارات موضوع    

ــتمالك،  ــالل االس ــسة خ خم
ــاريخ وأربعــين  يومــاً مــن ت

إخطارهم بها أو من تاريخ نشر      
المادة  طبقاً لحكم    هذه القرارات 

 من هذا القـانون بحـسب    )١٢(
  .األحوال

وعلى المتظلم أن يحدد في تظلمه   



 ١٧١

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  .اإلخطارات المتعلقة بالتظلم

ا ـًويقدم التظلم إلى اإلدارة مرفق    
به المستندات المؤيدة له، وعلى      
هذه اإلدارة أن تقيد ما يرد إليها       
من تظلمات بأرقام متسلسلة فـي     
سجل خاص تعده لذلك تثبت فيه      

لم ومحله المختار ورقم    اسم المتظ 
التظلم وتاريخ تقديمه ومرفقاتـه     
وكل ما يتم فيه أوالً بأول، ويسلم       

 فيه رقـم    ـًاالمتظلم إيصاال مبين  
التظلم وتاريخ تقديمه وما أرفـق      

  .به من مستندات
ويسقط الحق في التظلم بمـضي      
المدة المشار إليها في الفقـرتين      

ــه   ــه إلي ــاراً توج ــال مخت مح
  .اإلخطارات المتعلقة بالتظلم

ويقدم التظلم إلى اإلدارة مرفقـا      
به المستندات المؤيدة له، وعلى      
هذه اإلدارة أن تقيد ما يرد إليها       
من تظلمات بأرقام متسلسلة فـي     
سجل خاص تعده لذلك تثبت فيه      

 ومحله المختار ورقم    اسم المتظلم 
التظلم وتاريخ تقديمه ومرفقاتـه     
وكل ما يتم فيه أوالً بأول، ويسلم       
المتظلم إيصاال مبيناً فيـه رقـم       
التظلم وتاريخ تقديمه وما أرفـق      

  .به من مستندات
ويسقط الحق في التظلم بمـضي      

  .)"١٥(المادة " محل عبارة 
  
  

ــه   ــه إلي ــاراً توج ــال مخت مح
  .اإلخطارات المتعلقة بالتظلم

ويقدم التظلم إلى اإلدارة مرفقـا      
تندات المؤيدة له، وعلى    به المس 

هذه اإلدارة أن تقيد ما يرد إليها       
من تظلمات بأرقام متسلسلة فـي     
سجل خاص تعده لذلك تثبت فيه      
اسم المتظلم ومحله المختار ورقم     
التظلم وتاريخ تقديمه ومرفقاتـه     
وكل ما يتم فيه أوالً بأول، ويسلم       
المتظلم إيصاال مبيناً فيـه رقـم       

وما أرفـق   التظلم وتاريخ تقديمه    
  .به من مستندات

ويسقط الحق في التظلم بمـضي      



 ١٧٢

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
األولى والثانية من هـذه المـادة     

  .م التظلم لإلدارةدون تقدي
وعلى اإلدارة إحالة ما يقدم إليها      
من تظلمات إلى لجنة التظلمـات      
المنصوص عليها فـي المـادة      

من هذا القـانون، خـالل      ) ١٥(
 على األكثر مـن تـاريخ      أسبوع

.تقديم التظلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المدة المشار إليها في الفقـرتين      
األولى والثانية من هـذه المـادة     

  .لتظلم لإلدارةدون تقديم ا
وعلى اإلدارة إحالة ما يقدم إليها      
من تظلمات إلى لجنة التظلمـات      
المنصوص عليها فـي المـادة      

من هذا القـانون، خـالل      ) ١٥(
على األكثر من تاريخ     سبعة أيام 
  .تقديم التظلم

  

المدة المشار إليها في الفقـرتين      
األولى والثانية من هـذه المـادة     

  .دون تقديم التظلم لإلدارة
وعلى اإلدارة إحالة ما يقدم إليها      
من تظلمات إلى لجنة التظلمـات      

المـادة  المنصوص عليها فـي     
 من هذا القـانون، خـالل       )١٧(

على األكثر من تاريخ     مسبعة أيا 
  .تقديم التظلم

  



 ١٧٣

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
بع        د ) ١٥): (٢٥(الم        ادة 

  : التعدیل
  )للثانيا ـً وفق١٢المادة رقم (

ــسخ أو  ال تحــول دعــاوى الف
غيرها من الدعاوى   أو  االسترداد  

العينية دون االستمالك أو تحقيق     
آثاره ويبقى الحق في التعويض      

.فقط




  

بع        د ) ١٥): (٢٥(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  
  

  حذف المادة

بع        د ) ١٥): (٢٥(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  
  

الموافق     ة عل     ى ق     رار مجل     س   
  . بحذف المادةالنواب 

  

  



 ١٧٤

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
بع        د ) ١٥): (٢٦(الم        ادة 

  : التعدیل
  )للثالثا ـً وفق١٥ رقم المادة(

تختص بنظر التظلمات المـشار     
إليها في المادة الـسابقة لجنـة       

لجنـة التظلمـات مـن      (ى  تسم
) مـين التثقرارات االسـتمالك و   

يــصدر بتــشكيلها قــرار مــن 
الوزير، يحدد فيه إجراءات عمل     
هذه اللجنـة ومكـان انعقادهـا       
والنصاب الالزم لصحة انعقادها    
وإصدار قراراتها، وغير ذلك من 
القواعد المنظمة لعملها، وتعتمـد    

بع        د ) ١٥): (٢٦(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  

تختص بنظر التظلمات المـشار     
إليها في المادة الـسابقة لجنـة       

مـن  لجنـة التظلمـات      (ىتسم
) قرارات االسـتمالك والتثمـين    
 يصدر بتشكيلها قرار من الوزير    
على أن تضم فـي عـضويتها       
ممثالً عن المجلس البلدي فـي      
المحافظة التي يقع فيها العقـار      
يختاره المجلس البلدي، ويعـاد     

،  تشكيل اللجنـة كـل سـنتين      
 إجراءات عمل هذه ويحدد القرار 

بع        د ) ١٥): (٢٦(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  

الموافق     ة عل     ى ق     رار مجل     س   
  : النواب بالتعدیالت التالیة

على أن تضم   (إضافة عبارة    .١
في عضويتها ممـثالً عـن      

لدي في المحافظة  المجلس الب 
التي يقع فيها العقار يختاره     
ــاد  ــدي، ويع المجلــس البل

 بعد  )تشكيل اللجنة كل سنتين   
يصدر بتشكيلها قرار   (عبارة  

 في الفقرة األولى    )من الوزير 
  .من المادة

  ): ١٧: (المادة

  
  

 التظلمات المـشار    تختص بنظر 
إليها في المادة الـسابقة لجنـة       

لجنـة التظلمـات مـن       (ىتسم
) قرارات االسـتمالك والتثمـين    
 يصدر بتشكيلها قرار من الوزير    
على أن تضم فـي عـضويتها       
ممثالً عن المجلس البلدي فـي      
المحافظة التي يقع فيها العقـار      
يختاره المجلس البلدي، ويعـاد     

،  تشكيل اللجنـة كـل سـنتين      
 إجراءات عمل هذه ويحدد القرار 



 ١٧٥

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  .قرارات اللجنة من الوزير

ويجب على لجنة التظلمـات أن      
تخطر المتظلم بمواعيـد انعقـاد      

، وللمتظلم أو من ينـوب      اللجنة
 حق الحضور أمـام     ـًاعنه قانون 

اللجنة إلبداء وجهة نظره وتقديم     
ما يراه مـن مـستندات تؤيـد        

  .تظلمه
ويجوز لهذه اللجنة أن تطلب من      
المتظلم أو من ينوب عنه تقـديم       

 للبت في تظلمه    ـًاما يكون الزم  
ــات أو  ــات أو معلوم مــن بيان

جالً أمستندات، على أن تحدد له      
المطلوب ال يقـل     لتقديم   ـًاينمع

اللجنة ومكان انعقادها والنصاب    
لصحة انعقادها وإصـدار    الالزم  

قراراتها، وغير ذلك من القواعد     
المنظمة لعملها، وتعتمد قرارات    

  .اللجنة من الوزير
ويجب على لجنة التظلمـات أن      
تخطر المتظلم بمواعيـد انعقـاد      

بخطاب موصى عليه بعلم     اللجنة
 ، وللمتظلم أو من ينوب      الوصول

عنه قانوناً حق الحـضور أمـام       
نظره وتقديم  اللجنة إلبداء وجهة    

ما يراه مـن مـستندات تؤيـد        
  .تظلمه

ويجوز لهذه اللجنة أن تطلب من      

 )ويحدد القرار (إحالل عبارة    .٢
 بعـد   )يحدد فيه ( محل عبارة 

  . السابقةالعبارة المضافة
ــارة  .٣ ــاب (إضــافة عب بخط

 )ى عليه بعلم الوصول   موص
بمواعيد انعقـاد    (بعد عبارة 

  . في الفقرة الثانية)اللجنة
وللمتظلم الحق  (إحالل عبارة    .٤

في الطعن أمـام المحكمـة      
المختصة على القرار الصادر 

 سـتين بشأن تظلمه خـالل     
للمتظلم و( محل عبارة  ) يوما

الحــق فــي الطعــن أمــام 
المحكمة المختـصة علـى     

اللجنة ومكان انعقادها والنصاب    
الالزم لصحة انعقادها وإصـدار     
قراراتها، وغير ذلك من القواعد     
المنظمة لعملها، وتعتمد قرارات    

  .اللجنة من الوزير
ويجب على لجنة التظلمـات أن      
تخطر المتظلم بمواعيـد انعقـاد      

بخطاب موصى عليه بعلم     اللجنة
وللمتظلم أو من ينوب     ،   الوصول

عنه قانوناً حق الحـضور أمـام       
اللجنة إلبداء وجهة نظره وتقديم     
ما يراه مـن مـستندات تؤيـد        

  .تظلمه
ويجوز لهذه اللجنة أن تطلب من      



 ١٧٦

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
عن أسبوع وال يزيد على شـهر       
 من تاريخ الطلب أو من تـاريخ      
اإلخطار به فـي حالـة عـدم        
حضور المتظلم أو مـن ينـوب       
عنه، وإال جاز للجنة البت فـي       
التظلم على ضوء ما قدم إليهـا       

  .بشأنه
وال يحول عدم حضور المـتظلم      
أو من ينوب عنه أمـام اللجنـة        

لم والبت فيه بعـد     دون نظر التظ  
التحقق من إخطار المتظلم بميعاد     
انعقاد اللجنة على النحو المقـرر    

  .ـًاقانون
ويجب على اللجنة البـت فـي       

المتظلم أو من ينوب عنه تقـديم       
ما يكون الزماً للبت في تظلمـه       
ــات أو  ــات أو معلوم مــن بيان

جالً أمستندات، على أن تحدد له      
معيناً لتقديم المطلوب ال يقل عن      

ثالثين  وال يزيد على     سبعة أيام 
ريخ الطلـب أو مـن    من تا يوما

تاريخ اإلخطار به في حالة عدم      
حضور المتظلم أو مـن ينـوب       
عنه، وإال جاز للجنة البت فـي       
التظلم على ضوء ما قدم إليهـا       

  .بشأنه
وال يحول عدم حضور المـتظلم      
أو من ينوب عنه أمـام اللجنـة        

لمـه  القرار الصادر بشأن تظ 
في الفقرة  )  يوما ثالثينخالل  
  .السادسة

ما لم يخطـر    (إضافة عبارة    .٥
 بعـد   )اإلدارة بتغيير محلـه   

في ) ومنتجة آلثارها (عبارة  
 .الفقرة األخيرة

الـواردة  حساب المدد   تعديل   .٦
لتصبح باأليام بدال من    بالمادة  

استخدام التعبير اللفظي لهـا     
  .كأسبوع أو شهر

  

المتظلم أو من ينوب عنه تقـديم       
ما يكون الزماً للبت في تظلمـه       
ــات أو  ــات أو معلوم مــن بيان

جالً أمستندات، على أن تحدد له      
 لتقديم المطلوب ال يقل عن      معيناً

ثالثين  وال يزيد على     سبعة أيام 
 من تاريخ الطلـب أو مـن    يوما

تاريخ اإلخطار به في حالة عدم      
حضور المتظلم أو مـن ينـوب       
عنه، وإال جاز للجنة البت فـي       
التظلم على ضوء ما قدم إليهـا       

  .بشأنه
وال يحول عدم حضور المـتظلم      
أو من ينوب عنه أمـام اللجنـة        



 ١٧٧

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
ا مـن   ـًالتظلم خالل ثالثين يوم   

تاريخ إحالتـه إليهـا، ويعتبـر       
انقضاء هذه المدة دون الفـصل      
في التظلم بمثابة رفض ضـمني      

تخطـر  وعلـى اللجنـة أن      . له
لقرار الصادر بـشأن    المتظلم با 

سبوع من تـاريخ    أتظلمه خالل   
 العنوان المحدد في     على صدوره
  .التظلم

وللمتظلم الحق في الطعن أمـام      
المحكمة المختصة على القـرار     
الصادر بـشأن تظلمـه خـالل       

ا من تاريخ إخطاره    ـًثالثين يوم 
بهذا القـرار، أو مـن تـاريخ        

دون نظر التظلم والبت فيه بعـد       
التحقق من إخطار المتظلم بميعاد     

نة على النحو المقـرر   انعقاد اللج 
  .قانوناً

ويجب على اللجنة البـت فـي       
 يومـا مـن     ثالثينالتظلم خالل   

تاريخ إحالتـه إليهـا، ويعتبـر       
انقضاء هذه المدة دون الفـصل      
في التظلم بمثابة رفض ضـمني      

وعلـى اللجنـة أن تخطـر       . له
المتظلم بالقرار الصادر بـشأن     

 مـن   سـبعة أيـام   تظلمه خالل   
ـ    صدورهتاريخ   وان  علـى العن

  .المحدد في التظلم

ظر التظلم والبت فيه بعـد      دون ن 
التحقق من إخطار المتظلم بميعاد     
انعقاد اللجنة على النحو المقـرر    

  .قانوناً
ويجب على اللجنة البـت فـي       

 يومـا مـن     ثالثينالتظلم خالل   
تاريخ إحالتـه إليهـا، ويعتبـر       
انقضاء هذه المدة دون الفـصل      
في التظلم بمثابة رفض ضـمني      

وعلـى اللجنـة أن تخطـر       . له
م بالقرار الصادر بـشأن     المتظل

 مـن   سـبعة أيـام   تظلمه خالل   
 علـى العنـوان     صدورهتاريخ  

  .المحدد في التظلم



 ١٧٨

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
انقضاء المدة المحددة للبت فـي      

  .ر قرار فيهالتظلم دون صدو
وتعتبر اإلخطارات التي تتم على     
المحل المختار الموضـح فـي      

 ومنتجة  ـًاالتظلم صحيحة قانون  
آلثارها، ولو لم يتسلمها المتظلم     

.أو إذا رفض تسلمها
  

وللمتظلم الحق في الطعن أمـام      
المحكمة المختصة على القـرار     

 ستينالصادر بشأن تظلمه خالل     
 من تاريخ إخطـاره بهـذا       يوما

القرار، أو من تـاريخ انقـضاء       
المدة المحددة للبت فـي الـتظلم       

  .دون صدور قرار فيه
 في وتعتبر اإلخطارات التي تتم على المحل المختار الموضح

ما لم يخطر اإلدارة بتغيير ، التظلم صحيحة قانوناً ومنتجة آلثارها
  .، ولو لم يتسلمها المتظلم أو إذا رفض تسلمهامحله

  

وللمتظلم الحق في الطعن أمـام      
المحكمة المختصة على القـرار     

 ستينالصادر بشأن تظلمه خالل     
 من تاريخ إخطـاره بهـذا       يوما

القرار، أو من تـاريخ انقـضاء       
المدة المحددة للبت فـي الـتظلم       

  . صدور قرار فيهدون
وتعتبر اإلخطارات التي تتم على المحل المختار الموضح في 

ما لم يخطر اإلدارة بتغيير ، التظلم صحيحة قانوناً ومنتجة آلثارها
  .، ولو لم يتسلمها المتظلم أو إذا رفض تسلمهامحله

  







  





حذف جميع مواد الباب الثالـث مـن        
مشروع القـانون الثالـث المتعلقـة       





  

عدم الموافقة على قرار مجلس     •





  



 ١٧٩

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
باســتمالك المنــاطق أو األحيــاء أو 
األراضي ألغراض التخطيط والتقسيم    

  .والتعمير
ة مـواده   حيث إنه من الممكن إضـاف     

على قانون االستمالك بعد صـدوره،      
كما أن مواد هـذا البـاب ال تعـالج          
ـًا نظـرا لوجـود        ـًا تـشريعي فراغ
قوانين أخرى تـنظم هـذه األحكـام        
كقانون التخطيط العمرانـي وتقـسيم      
  .األراضي المعدة للتعمير والتطوير

  

 .النواب بحذف ھذا الباب

تع    دیل م    سمى الب    اب الثال    ث    •

االستمالك في المناطق  "لیكون  

أو األراضي ألغراض التخط یط     

 ."أو إعادة التخطیط

إع   ادة ت   رقیم أب   واب م   شروع     •

  .القانون
  

بع        د ) ١٦): (٢٧(الم        ادة 

  : التعدیل
  )للثالثا ـً وفق١٦ رقم المادة(

يجوز بقرار من مجلس الوزراء،     

بع        د ) ١٦): (٢٧(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  

  حذف المادة

بع        د ) ١٦): (٢٧(الم        ادة 

  : التعدیل
 

 االس  تمالك "إح  الل عب  ارة   .١

  ): ١٨: (المادة

  
  

ر من مجلس الوزراء،    يجوز بقرا 



 ١٨٠

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
علـى عـرض الـوزير،       بناء 

استمالك المناطق أو األحيـاء أو   
األراضي لتخطيطها أو تعميرها    
أو إلعــادة تقــسيمها أو إعــادة 

ــك طبقــ  ــا، وذل  ـًاتخطيطه
ت واألحكــــام لإلجــــراءا

والتعويضات المنصوص عليهـا    
في هذا القانون، بما فـي ذلـك        
ــشر واإلخطــار  إجــراءات الن
ــن ــتظلم والطع ــين وال . والتثم

ويجوز أن يقتـصر االسـتمالك      
على المباني والمنشآت األخرى     

  .دون األرض
ويـتم تقـدير قيمـة العقــارات    

أو األراض   ي ف   ي المن   اطق  

ألغراض التخطیط أو إع ادة    

 مح     ل عب     ارة  "التخط     یط

اس        تمالك المن        اطق أو "

األحی           اء أو األراض           ي 

لتخطیطھ     ا أو تعمیرھ     ا أو 

إلع   ادة تق   سیمھا أو إع   ادة  

 . "تخطیطھا

تت  ولى لجن  ة (إح  الل عب  ارة  .٢

التثم        ین تق        دیر قیم        ة   

موض             وع العق             ارات 

االس  تمالك قب  ل التخط  یط أو  

محل عبارة  ) إعادة التخطیط 

علـى عـرض الـوزير،       بناء 
االس       تمالك ف       ي المن       اطق أو   
األراض   ي ألغ   راض التخط   یط أو  

ـ    إع ادة التخط یط     ـًا ، وذلك طبق
لإلجــــراءات واألحكــــام 
والتعويضات المنصوص عليهـا    
في هذا القانون، بما فـي ذلـك        
ــشر واإلخطــار  إجــراءات الن
ــن ــتظلم والطع ــين وال . والتثم

سـتمالك  ويجوز أن يقتـصر اال    
على المباني والمنشآت األخرى     

  .دون األرض
تتولى لجنة التثمين تقدير قيمة     
العقارات موضوع االستمالك قبل 

وقت  التخطيط أو إعادة التخطيط   



 ١٨١

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
موضوع االستمالك بمعرفة لجنة    
 التثمين قبل التخطيط أو إعـادة     
التخطيط أو التقسيم وقت نـشر      
قرار االستمالك وبذات بقواعـد     
  .التثمين المقررة في هذا القانون

وتخطر اإلدارة جهاز المـساحة     
والتسجيل العقاري بصورة مـن     
قرار االستمالك والخرائط المبينة    
للعقارات موضوع االسـتمالك    
إليقاف أية تعامالت في شـأنها      

من تاريخ هذا اإلخطـار      ااعتبار 
وحتى استكمال إجـراءات نقـل      

 وتـصبح هـذه   .الملكية للدولـة  
   االعقارات مملوكة للدولة اعتبار 

ویتم تق دیر قیم ة العق ارات       (

موضوع االستمالك بمعرف ة    

لجن  ة التثم  ین قب  ل التخط  یط 

أو إع          ادة التخط          یط أو 

 .)التقسیم

ال وارد  ) الب اء (ح ذف ح رف    .٣

في الفقرة  ) بقواعد(في كلمة   

  .الثانیة من المادة
  

نشر قرار االسـتمالك وبـذات      
 التثمين المقررة في هـذا      قواعد
  .القانون

وتخطر اإلدارة جهاز المـساحة     
والتسجيل العقاري بصورة مـن     

الستمالك والخرائط المبينة   قرار ا 
للعقارات موضوع االسـتمالك    
إليقاف أية تعامالت في شـأنها      

من تاريخ هذا اإلخطـار      ااعتبار 
وحتى استكمال إجـراءات نقـل      

 وتـصبح هـذه   .الملكية للدولـة  
   االعقارات مملوكة للدولة اعتبار 

من تاريخ اسـتكمال إجـراءات      
  .نشر قرار االستمالك



 ١٨٢

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
من تاريخ اسـتكمال إجـراءات      

  .نشر قرار االستمالك
وفي جميع األحوال يترتب على     
النشر ذات اآلثار المترتبة علـى      
تسجيل عقد الملكيـة، ويـصدر      
الجهاز المذكور وثـائق ملكيـة      

ـ    تمالك العقارات موضوع االس
لصالح الدولـة ويقـوم بإلغـاء       
الوثائق الـسابقة لملكيـة هـذه       

  .العقارات
وتسري في شأن التظلم من قرار      
االستمالك القواعد المنـصوص    
عليها في الفصل الثاني من الباب      

.الثاني من هذا القانون

رتب على  وفي جميع األحوال يت   
النشر ذات اآلثار المترتبة علـى      
تسجيل عقد الملكيـة، ويـصدر      
الجهاز المذكور وثـائق ملكيـة      
العقارات موضوع االسـتمالك    
لصالح الدولـة ويقـوم بإلغـاء       
الوثائق الـسابقة لملكيـة هـذه       

  .العقارات
وتسري في شأن التظلم من قرار      
االستمالك القواعد المنـصوص    

 الباب  عليها في الفصل الثاني من    
.الثاني من هذا القانون

  



 ١٨٣

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بع        د ) ١٦): (٢٨(الم        ادة 

  : التعدیل
  )ا للثالثـً وفق١٧المادة رقم (

تتولى لجنة التثمين تقدير الـثمن      

بع        د ) ١٦): (٢٨(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  

  حذف المادة

بع        د ) ١٦): (٢٨(الم        ادة 

  : التعدیل
ع دم الموافق ة عل ى ق رار مجل س      

النواب بحذف الم ادة، والموافق ة       

  ): ١٩: (المادة

  

  

تتولى لجنة التثمين تقدير الـثمن      



 ١٨٤

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
األساسي لكل قطعة أرض مـن      
أراضي مـشروع التخطـيط أو      
التقسيم أو التعميـر الـذي يـتم        
االستمالك من أجله وذلك بعـد      
 اعتماد هذا المشروع، مع مراعاة    

ـ      ا ـًالتصنيف الجديد لهـا ووفق
للقواعد المعمول بها في التثمين     
وما قد يصدره مجلس الـوزراء      
      في هذا الشأن من معايير بنـاء 

  .على عرض الوزير
ومع مراعـاة قواعـد وأحكـام       
توزيع قطع األراضي موضـوع     
المشروع المشار إليه في الفقرة     
السابقة، والتي يصدر بها قـرار      

عل    ى الم    ادة كم    ا ج    اءت ف    ي     

الم    شروع الثال     ث م     ع إج     راء  

  :التعدیالت التالیة 

 

أو إع  ادة  " إح  الل عب  ارة    .١

أو " مح      ل عب      ارة  " التخط      یط

ال    واردة بع    د عب    ارة   " التق    سیم

 .خطیطمشروع الت

ال  وارد " ق  د" ح  ذف كلم  ة   .٢

ی    صدره مجل    س   " قب    ل عب    ارة   

 ."الوزراء

أو " إض           افة عب           ارة   .٣

یج     ب " بع     د عب     ارة " بكلیھم     ا

األساسي لكل قطعة أرض مـن      
أو روع التخطـيط    أراضي مـش  

 أو التعمير الذي إعادة التخطـيط  
يتم االستمالك من أجله وذلك بعد      
اعتماد هذا المشروع، مع مراعاة     

ـ      ا ـًالتصنيف الجديد لهـا ووفق
للقواعد المعمول بها في التثمين     
وما يصدره مجلس الوزراء في     

    علـى   هذا الشأن من معايير بناء 
  .عرض الوزير

ومع مراعـاة قواعـد وأحكـام       
توزيع قطع األراضي موضـوع     
المشروع المشار إليه في الفقرة     
السابقة، والتي يصدر بها قـرار      



 ١٨٥

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
م تعويض  من مجلس الوزراء، يت   

ــوع   ــارات موض ــالك العق م
ا بقطـع مـن     ـًاالستمالك عيني 

 للـثمن   ـًاأراضي المشروع طبق  
وفي . األساسي المقدر لكل قطعة   

حالة عدم كفايـة عـدد قطـع        
المشروع أو المخطط للتوزيـع     
على الراغبين فـي التعـويض      
العيني ممن تم استمالك عقاراتهم     

  ـ   ايجب تعويضهم نقد ا ـً أو عين
ق أخرى وبذات    في مناط  بأراضٍ

طريقة تقدير التعويض المـشار     
  .إليها في الفقرة السابقة

ويتم توزيع هذه القطـع علـى       

" ضھم نق  ًدا أو عیًن  ا ب  أراضٍ ی  تعو

الواردة في الفق رة الثانی ة م ن ھ ذه           

  .المادة
  

من مجلس الوزراء، يتم تعويض     
ــوع   ــارات موض ــالك العق م

ا بقطـع مـن     ـًاالستمالك عيني 
 للـثمن   ـًاأراضي المشروع طبق  

وفي . األساسي المقدر لكل قطعة   
حالة عدم كفايـة عـدد قطـع        

وزيـع  المشروع أو المخطط للت   
على الراغبين فـي التعـويض      
العيني ممن تم استمالك عقاراتهم     

  ـ   ايجب تعويضهم نقد ا ـً أو عين
 في منـاطق    أو بكليهما  بأراضٍ

أخرى وبـذات طريقـة تقـدير       
التعويض المشار إليها في الفقرة     

  .السابقة



 ١٨٦

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
ــي  ــويض العين ــستحقي التع م
بواسطة لجنة يـصدر بتـشكيلها    
وتحديد اختصاصاتها قرار مـن     

ويبين في هـذا القـرار    . الوزير
.قواعد وإجراءات هذا التوزيع

  
  
  
  
  
  
  

ويتم توزيع هذه القطـع علـى       
ــي  ــويض العين ــستحقي التع م
بواسطة لجنة يـصدر بتـشكيلها    

د اختصاصاتها قرار مـن     وتحدي
ويبين في هـذا القـرار    . الوزير

.قواعد وإجراءات هذا التوزيع
  

  

بع        د ) ١٦): (٢٩(الم        ادة 

  : التعدیل
  )ا للثالثـً وفق١٨المادة رقم ( 

يكون لمالك العقار، الواقع فـي      
المنطقــة أو الحــي الــذي تــم 

بع        د ) ١٦): (٢٩(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  

  حذف المادة

بع        د ) ١٦): (٢٩(الم        ادة 

  : التعدیل

عدم الموافقة على قرار مجلس     •

 .لمادةالنواب بحذف ا

إع  ادة ص  یاغة الم  ادة ب  التوافق   •

  ): ٢٠: (المادة

  

  
یكون لمالك العقار، الواق ع ف ي        "

 تنفی ًذا  ا تم استمالكھ  التيالمنطقة  



 ١٨٧

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
 ألحكـام هـذا     ااستمالكه تنفيـذً  

القـانون، حــق األولويـة فــي   
بقطعة أرض أو أكثر    التعويض  

مــن التقــسيم الجديــد بــالثمن 
األساسي المشار إليه في المـادة      

 .السابقة 
ويجب على مالـك العقـار، أن       
يبدي رغبته في الحصول علـى      
قطعة أرض بالمشروع الذي تم     

 من أجله، قبل أسبوع     االستمالك
على األقل من تـاريخ الجلـسة       

، وإال سقط حقه    المحددة للتوزيع 
 ويعلن عـن هـذه      .في األولوية 
 بطريق النشر في الجريدة     الجلسة

مع وزارة البل دیات عل ى النح و       

یكون لمال ك العق ار،      ": التالي  

 ت   م الت   يالواق   ع ف   ي المنطق   ة  

اس   تمالكھا تنفی   ًذا ألحك   ام ھ   ذا  

الق    انون، ح    ق األولوی    ة ف    ي   

التعویض بقطعة أرض أو أكث ر       

 الجدی    د ب    الثمن المخط    طم    ن 

األساسي المشار إلیھ في المادة 

  "بقةالسا

  
  

ألحكام ھذا القانون، حق األولویة     

ف    ي التع    ویض بقطع    ة أرض أو  

 الجدی  د ب  الثمن المخط  طأكث  ر م  ن 

األساسي الم شار إلی ھ ف ي الم ادة         

  "السابقة
  



 ١٨٨

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
، وفي أي من الـصحف      الرسمية

ليـة مـرتين علـى      اليومية المح 
، كما يتم إخطار مـن تـم        األقل

استمالك عقاراتهم بتاريخ الجلسة    
المشار إليها قبل انعقادها بمدة ال      
تقل عن شهر وذلك بخطابـات       

ـ    عليهـا بعلـم     ىمسجلة موص
  .الوصول

بة في الحـصول    ويتم إبداء الرغ  
على قطعـة أرض بالمـشروع      
بموجب طلب يقدم إلـى اإلدارة      
التي تتولى قيده في سجل خاص      
يوضح به اسم الطالب وعنوانـه      

  .وتاريخ تقديم الطلب



 ١٨٩

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
وتخطر اإلدارة الطالب بقبـول     

رفضه خالل أسبوع من    طلبه أو   
، ويعتبر عدم الـرد     تاريخ تقديمه 

في هذه الفترة بمثابـة رفـض       
ز لمن رفض طلبه    ويجو. للطلب

التظلم من قرار الـرفض أمـام       
لجنة التظلمات خـالل ثالثـين      

 على األكثر مـن تـاريخ       ـًايوم
اإلخطار المشار إليـه أو مـن       
تاريخ انقضاء المدة المحددة للرد     

  .دون حصوله
وتنشر طلبات األولويـة، بعـد      
التأكد من أحقية طالبيهـا، فـي       
الجريدة الرسمية، ويعلن عن ذلك    



 ١٩٠

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
ن يوميتين محليتـين    في صحيفتي 

مرتين يفـصل بينهمـا أسـبوع       
ويكون لكـل ذي شـأن      . واحد

التظلم أمام لجنة التظلمات مـن      
القــرار الــصادر بمــنح حــق 
األولوية لطالبه، وذلـك خـالل      

 على األكثر مـن     ـًاثالثين يوم 
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية     
  .وإال سقط الحق في هذا التظلم

وتسري على هـذه التظلمـات      
لى الطعـن فـي القـرارات       وع

ــد   ــشأنها القواع ــصادرة ب ال
ــد   ــراءات والمواعيـ واإلجـ
المنصوص عليها فـي الفـصل      



 ١٩١

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
الثاني من الباب الثاني من هـذا       

.القانون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بع        د ) ١٦): (٣٠(الم        ادة 

  : التعدیل
  )ا للثالثـً وفق١٩رقم المادة ( 

 التعويض   قيمة يراعى في تقدير  
بالنــسبة للعقــارات التــي تــم 

ا ألحكـام هـذا     ـًاستمالكها وفق 

بع        د ) ١٦): (٣٠(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  

  حذف ھذه المادة

بع        د ) ١٦): (٣٠(دة الم        ا

  : التعدیل

ع    دم الموافق    ة عل    ى ق    رار     •
 .مجلس النواب بحذف المادة

 
إع    ادة ص    یاغة ھ    ذه الم    ادة  •

ب  التوافق م  ع وزارة البل  دیات  

  ): ٢١: (المادة
  
يراعــى فــي تقــدير قيمــة  "

التعويض بالنسبة للعقارات التي    
ـًا ألحكام هذا      تم استمالكها وفق
الباب أال تقل قيمة التعويض عن    



 ١٩٢

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
الباب أال تقل قيمة التعويض عن      
قيمة العقار قبـل التخطـيط أو       

  .التقسيم 
ويجب أال يقل التعويض الذي يتم     

      ا أو صرفه للمالك ، سـواء نقـد
يها ا ، عن القيمة المشار إل     ـًعين

في الفقرة األولى من هذه المادة      
ا إليه ما يعـادل قيمـة       ـًمضاف

الفائدة المعلنـة مـن مـصرف       
البحرين المركزي عن المدة مـا      
بين تقدير قيمة هذه العقارات قبل      
التخطيط أو التقسيم وبين صرف     

.قيمة التعويض 
  
  

يراعى  ": عل ى النح و الت الي     
في تقدير قيمـة التعـويض      
بالنسبة للعقارات التي تـم      
ـًا ألحكام هذا     استمالكها وفق
الباب أال تقل قيمة التعويض     

ــل عــن ــار قب  قيمــة العق
ويجـب أال يقـل     . التخطيط

التعويض الذي يتم صـرفه     
للمالــك ، ســواء نقــدا أو 
ـًا ، عن القيمة المشار      عين
إليها في الفقرة األولى مـن      
ـًا إليـه       هذه المادة مـضاف
تعويض عن عدم االنتفـاع     
بالعقار للمدة ما بين تقـدير      

ويجب . قيمة العقار قبل التخطيط   
أال يقل التعـويض الـذي يـتم        
صرفه للمالك ، سواء نقـدا أو       
ـًا ، عن القيمة المشار إليها  عين
في الفقرة األولى من هذه المادة      
ـًا إليه تعويض عن عـدم     مضاف
االنتفاع بالعقار للمدة مـا بـين       
تقدير قيمة هذه العقارات قبـل      
التخطيط وبـين صـرف قيمـة       

يتم تقديره مـن    الذي  التعويض  
  " قبل لجنة التثمين

  



 ١٩٣

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قيمة هـذه العقـارات قبـل       
التخطيط وبين صرف قيمـة     

يتم تقـديره   الذي  عويض  الت
  " من قبل لجنة التثمين

  

بع        د ) ١٦): (٣١(الم        ادة 

  : التعدیل
  )ا للثالثـً وفق٢٠ة رقم الماد( 

يجوز لإلدارة بـدال مـن دفـع        
 لمالك العقار   التعويض المستحق 
، أن تعـرض    الذي تم استمالكه  

 من العقارات     بديال ا  عليه عقار  

بع        د ) ١٦): (٣١(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  

  حذف ھذه المادة

بع        د ) ١٦): (٣١(الم        ادة 

  : التعدیل

ع    دم الموافق    ة عل    ى ق    رار     •
 .مجلس النواب بحذف المادة

 
إع    ادة ص    یاغة ھ    ذه الم    ادة  •

ب  التوافق م  ع وزارة البل  دیات  
يجــوز  ": عل ى النح و الت  الي  

ــع  ــدال مــن دف ــإلدارة ب ل

  ): ٢٢: (المادة

  
يجوز لإلدارة بدال مـن دفـع        "

التعويض المستحق لمالك العقار    
ـ      رض الذي تم استمالكه، أن تع

من العقارات    عليه عقارا  بديال   
وفـي حالـة    . المملوكة للدولة 



 ١٩٤

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
وفـي حالـة    . المملوكة للدولـة  

موافقة المالك على العقار البديل،     
تتولى لجنة التثمين تقدير قيمـة      

أو العقار البديل، فإذا زادت قيمتة 
قلت عن التعويض المقرر للمالك     
ــرق للطــرف  ــداد الف ــتم س ي

وتتخـذ اإلجـراءات    . المستحق
الالزمة لتسجيل العقـار البـديل      

.باسم المالك





التعويض المستحق لمالـك    
العقار الذي تم استمالكه، أن     
 تعرض عليه عقارا  بـديال     
مــن العقــارات المملوكــة 

وفي حالة موافقـة    . للدولة
المالك على العقار البـديل،     

ـ    ة التثمـين   الذي تولت لجن
، فـإذا زادت    تقدير قيمتـه  

 أو قلت عن التعويض     هقيمت
المقرر للمالك يـتم سـداد      
. الفرق للطـرف المـستحق    

وتتخذ اإلجراءات الالزمـة    
لتسجيل العقار البديل باسـم     

  " المالك

موافقة المالـك علـى العقـار       
الذي تولت لجنة التثمين    البديل،  

 أو ه، فإذا زادت قيمت  تقدير قيمته 
قلت عن التعويض المقرر للمالك 
ــرق للطــرف  ــتم ســداد الف ي

وتتخـذ اإلجـراءات    . المستحق
الالزمة لتسجيل العقار البـديل     

  "  المالكباسم
  



 ١٩٥

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة






  

  

بع        د ) ١٦): (٣٢(الم        ادة 

  : التعدیل
  )ا للثالثـً وفق٢١المادة رقم ( 

في حالة عدم قبول كل أو بعض       
مالك العقارات التعويض بقطـع     
من أراضي المخطط أو التقـسيم   
بعد اعتماده أو عند وجود قطـع       

بع        د ) ١٦): (٣٢(الم        ادة 

  : التعدیل
  

  حذف ھذه المادة

بع        د ) ١٦): (٣٢(الم        ادة 

  : التعدیل
  
لموافق    ة عل    ى ق    رار   ع    دم ا •

 .مجلس النواب بحذف المادة
 
إع    ادة ص    یاغة ھ    ذه الم    ادة  •

ب  التوافق م  ع وزارة البل  دیات  
في حالة  " : على النحو التالي  

  ): ٢٣: (المادة
  

  
في حالة عدم قبـول كـل أو        " 

بعض مالك العقارات التعـويض     
بقطع من أراضي المخطط بعـد      
اعتماده أو عنـد وجـود قطـع     
أراض متبقية بعد عملية التوزيع 



 ١٩٦

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
 أراضي متبقية بعد عملية التوزيع  
، المشار إليها في المادة الـسابقة     

ذه األراضي بطريـق    يتم بيع ه  
النشر عن ذلك   المزاد العلني بعد    

، وذلـك   في الجريدة الرسـمية   
األساسي السابق تقـديره    بالثمن  

، ويعاد المزاد العلني    على األقل 
إذا لم يصل أعلى عرض يقـدم       
في هذا الشأن إلى الثمن األساسي   

، ويجوز تخفيض هـذا     كورالمذ
 الثمن إذا لم يتم الوصـول إلـى       

  .عند إعادة المزادالثمن األساسي 
جميع األحوال يكون لمن تم     ي  وف

استمالك عقاراتهم أولوية الشراء    

عدم قبول كل أو بعض مالك      
العقارات التعويض بقطع من    
أراضي المخطط بعد اعتماده    
أو عند وجود قطـع أراض      
متبقية بعد عملية التوزيـع     

 المـادة   المشار إليهـا فـي    
السابقة، يتم تـسجيل هـذه      

  "األراضي باسم الدولة 
  
  

المشار إليها في المادة السابقة،     
باسـم  يتم تسجيل هذه األراضي     

  "الدولة 
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في المزاد المشار إليه ثم يلـيهم       
أهالي المنطقة التـي يقـع بهـا        
المخطط أو التقسيم وذلـك فـي       
حالة تساوي الثمن المعـروض     
من هؤالء مع الثمن المعـروض      

  .من الغير
وإذا تزاحم أكثر مـن صـاحب       

ى قطعة أرض واحدة،    أولوية عل 
بيعــت بطريــق المــزاد بــين 
ــوز أن   ــزاحمين، وال يج المت
يشترك معهم في هذا المزاد أحد      
من الغير، على أال يقل ثمن البيع       
في الحالة عن الثمن األساسـي      

.المشار إليه



 ١٩٨
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  : بعد التعدیل) ١٦): (٣٣(المادة 

  )ا للثالثـً وفق٢٢المادة رقم ( 

يجوز االستيالء المؤقـت علـى      
العقارات التـي يجـري اتخـاذ       
إجراءات اسـتمالكها أو التـي      
تكون الزمة إلقامة منشآت مؤقتة     




  : دیلبعد التع) ١٦): (٣٣(المادة 

  
يجوز االستيالء المؤقـت علـى      
العقارات التـي يجـري اتخـاذ       
إجراءات اسـتمالكها أو التـي      
تكون الزمة إلقامة منشآت مؤقتة     




  : بعد التعدیل) ١٦): (٣٣(المادة 

في الجريـدة   (حذف عبارة    •
الرسمية وفـي صـحيفتين     
يوميتين محليتـين مـشتمال     

الواردة فـي الفقـرة     ) على
، الثانية مـن هـذه المـادة      




  ): ٢٤: (المادة

  
يجوز االستيالء المؤقـت علـى      
العقارات التـي يجـري اتخـاذ       
إجراءات اسـتمالكها أو التـي      
تكون الزمة إلقامة منشآت مؤقتة     
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عليها أو تخزين مواد أو مهمات      

مـشروعات المنفعـة    لتنفيذ أحد   
، وذلك بقرار من رئـيس      العامة

  اقتراح  على   مجلس الوزراء بناء
  .من الجهة طالبة االستيالء

وينشر قرار االستيالء المؤقـت     
في الجريـدة الرسـمية وفـي       
ــين  ــوميتين محليت صــحيفتين ي
مــشتمال علــى بيــان بالعقــار 
موضوع االستيالء المؤقت واسم    

  .الستيالءالمالك ومدة ا
وتخطر اإلدارة المالك وأصحاب    

بقرار االستيالء المؤقت   الحقوق  
، وذلك بخطاب موصى    بعد نشره 

أو تخزين مواد أو مهمات عليها      
نفيذ أحد مـشروعات المنفعـة      لت

، وذلك بقرار من رئـيس      العامة
اقتراح مجلس الوزراء بناء على     
  .من الجهة طالبة االستيالء

ر قرار االستيالء المؤقـت     وينش
في الجريـدة الرسـمية وفـي       
ــين  ــوميتين محليت صــحيفتين ي
مــشتمال علــى بيــان بالعقــار 
موضوع االستيالء المؤقت واسم    

  .المالك ومدة االستيالء
وتخطر اإلدارة المالك وأصحاب    

بقرار االستيالء المؤقت   الحقوق  
، وذلك بخطاب موصى    بعد نشره 

علـى أن   (وإضافة عبـارة    
وينشر  (عبارةبعد  ) يتضمن

 ). قرار االستيالء المؤقت
الموافق  ة عل   ى ق  رار مجل   س    •

 عبــارةإحالل بــالن  واب 
للمبـادرة إلخـالء العقـار    (

محـل   )االسـتيالء موضوع  
للمبـادرة إلخـالء    ( عبارة  

 .)االستمالكالعقار موضوع 

وتتولى لجنة  " إحالل عبارة    •
 عن  التثمين تقدير التعويض  

عدم االنتفاع بالعقار في هذه     
 "الحالة خالل ثالثـين يومـا     

 تقـدير   ويـتم "محل عبارة   

أو تخزين مواد أو مهمات عليها      
نفيذ أحد مـشروعات المنفعـة      لت

، وذلك بقرار من رئـيس      العامة
اقتراح مجلس الوزراء بناء على     
  .من الجهة طالبة االستيالء

وينشر قرار االستيالء المؤقـت     
 بيـان بالعقـار     على أن يتضمن  

موضوع االستيالء المؤقت واسم    
  .المالك ومدة االستيالء

وتخطر اإلدارة المالك وأصحاب    
بقرار االستيالء المؤقت   الحقوق  
، وذلك بخطاب موصى    بعد نشره 

للمبـادرة  عليه بعلم الوصـول     
 االستيالءلعقار موضوع   إلخالء ا 



 ٢٠٠
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عليه بعلم الوصـول للمبـادرة      
ــوع    ــار موض ــالء العق إلخ
االستمالك المؤقت خالل مهلة ال     

ـًا من   تقل عن خمسة عشر     يوم
ويكـون  . تاريخ استالم اإلخطار  

للمالك وأصحاب الحقوق الحـق     
يض عن عـدم االنتفـاع     في تعو 

ــار موضــوع االســتيالء  بالعق
المؤقت من تـاريخ االسـتيالء      
الفعلي على هذا العقـار وحتـى       
انتهاء إجـراءات اسـتمالكه أو      
إعادته بحالته التي كـان عليهـا       
عند االسـتيالء إلـى المـالك       

  .وأصحاب الحقوق 

للمبـادرة  عليه بعلم الوصـول     
 االستيالءإلخالء العقار موضوع    

خالل مهلة ال تقل عـن      المؤقت  
 يوماً  مـن تـاريخ       خمسة عشر 

ويكون للمالك  . استالم اإلخطار 
وأصحاب الحقوق الحـق فـي      
تعويض عن عدم االنتفاع بالعقار     
موضوع االستيالء المؤقت مـن     
تاريخ االستيالء الفعلي على هذا     
العقار وحتى انتهـاء إجـراءات      

أو إعادته بحالته التـي     استمالكه  
كان عليها عند االسـتيالء إلـى       

  .المالك وأصحاب الحقوق 
ويتم تقدير التعويض عن عـدم      

التعويض عن عدم االنتفـاع     
بالعقار فـي هـذه الحالـة       
بمعرفة لجنة التثمين خـالل     

 ."شهر 

المـادتين  " إحالل عبـارة     •
ــارة  )١٦،١٧( ــل عب  مح
الواردة فـي   " )١٦(المادة  "

  .نهاية المادة
  

خالل مهلة ال تقل عـن      المؤقت  
 يوماً  مـن تـاريخ       خمسة عشر 

ويكون للمالك  . استالم اإلخطار 
وأصحاب الحقوق الحـق فـي      
تعويض عن عدم االنتفاع بالعقار     
موضوع االستيالء المؤقت مـن     
تاريخ االستيالء الفعلي على هذا     
العقار وحتى انتهـاء إجـراءات      

ه بحالته التـي    استمالكه أو إعادت  
كان عليها عند االسـتيالء إلـى       

  .المالك وأصحاب الحقوق 
وتتولى لجنـة التثمـين تقـدير      
التعويض عـن عـدم االنتفـاع      
بالعقار في هذه الحالـة خـالل       
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ويتم تقدير التعويض عن عـدم      
االنتفاع بالعقار في هذه الحالـة      

 شهر لجنة التثمين خالل     بمعرفة
من تاريخ نشر قرار االسـتيالء      

أن يعاد تقدير هذا التعويض     على  
ـًا  إذا زادت مدة االستيالء     سنوي

على سنة واحدة ، وتقوم اإلدارة      
 المالك وأصحاب الحقوق    بإعالن

بالقرار الصادر بتقـدير قيمـة      
التعويض عن عـدم االنتفـاع،      
ويكون لهؤالء الحق في الـتظلم      

 التقـدير أمـام لجنـة       من هـذا  
ـ     ا ـًالتظلمات خالل ثالثين يوم

  . بهإعالنهممن تاريخ 

االنتفاع بالعقار في هذه الحالـة      
ثالثين بمعرفة لجنة التثمين خالل    

 من تـاريخ نـشر قـرار        يوما
االستيالء على أن يعاد تقدير هذا      

ادت مـدة   التعويض سنوياً إذا ز   
، وتقوم لى سنة واحدة االستيالء ع 

اإلدارة بإعالن المالك وأصحاب    
الحقوق بالقرار الصادر بتقـدير     
قيمة التعويض عن عدم االنتفاع،     
ويكون لهؤالء الحق في الـتظلم      
من هـذا التقـدير أمـام لجنـة         
التظلمات خالل ثالثين يوما مـن   

  .تاريخ إعالنهم به
وتسري في شأن البت في هـذا       

 من تاريخ نشر قرار     ثالثين يوما 
االستيالء على أن يعاد تقدير هذا      

ادت مـدة   التعويض سنوياً إذا ز   
، وتقوم االستيالء على سنة واحدة  

اإلدارة بإعالن المالك وأصحاب    
الحقوق بالقرار الصادر بتقـدير     
قيمة التعويض عن عدم االنتفاع،     
ويكون لهؤالء الحق في الـتظلم      
من هـذا التقـدير أمـام لجنـة         
التظلمات خالل ثالثين يوما مـن   

  .تاريخ إعالنهم به
وتسري في شأن البت في هـذا       
التظلم والطعـن علـى القـرار       

ــشأ  ــصادر ب نه األحكــام ال
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وتسري في شأن البت في هـذا       
التظلم والطعـن علـى القـرار       
ــشأنه األحكــام    ــصادر ب ال
المنصوص عليها فـي المـادة      

.من هذا القانون) ١٥(
  

ر التظلم والطعـن علـى القـرا      
ــشأنه األحكــام    ــصادر ب ال
المنصوص عليها فـي المـادة      

.من هذا القانون) ١٥(
  
  

المـادتين  المنصوص عليها في    
. من هذا القانون)١٦،١٧(
  

 بع        د )١٧): (٣٤(الم        ادة 

  : التعدیل
  )ا للثالثـً وفق٢٣المادة رقم ( 

  ب أي   على طل  يجوز للوزير بناء
، من الجهات الحكومية المختصة   

في حالة حصول غرق أو قطـع       
جسر أو تفشي وباء أو لـدواعي      

األحـوال  الدفاع أو األمن وسائر  

 بع        د )١٧): (٣٤(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  

ب أي  يجوز للوزير بناء على طل    
، من الجهات الحكومية المختصة   

في حالة حصول غرق أو قطـع       
جسر أو تفشي وباء أو لـدواعي      

ئر األحـوال  الدفاع أو األمن وسا 

 بع        د )١٧): (٣٤(الم        ادة 

  : التعدیل
  
ع    دم الموافق    ة عل    ى ق    رار     •

 .بتعدیل المادةمجلس النواب 
الم    ادة كم    ا الموافق    ة عل    ى  •

  .وردت في المشروع الثالث
  

  ): ٢٥: (المادة
  
  

  
  ب أي   على طل  يجوز للوزير بناء

، من الجهات الحكومية المختصة   
في حالة حصول غرق أو قطـع       
جسر أو تفشي وباء أو لـدواعي      
الدفاع أو األمن وسائر األحـوال   
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األخرى الطارئة أو المـستعجلة     
أن يأمر باالستيالء المؤقت على     
العقارات الالزمة لمواجهة هـذه     
الحاالت ، ويتم االستيالء في أي      
من هذه الحاالت بمجرد انتهـاء      
الجهة الحكومية المختصة مـن     
ــوع   ــارات موض ــد العق تحدي
االستيالء المؤقـت ومـساحتها     
وحالتها دون حاجة التخاذ أيـة      

جراءات أخرى مع عدم اإلخالل   إ
بحق ذوي الشأن في التعـويض      
.عن عدم االنتفاع بهذه العقارات

  
  
  
  

 األخرى الطارئة أو المـستعجلة    
التي يصدر بتحديدها قرار مـن      

ــوزراء ــس ال ــأمر مجل  أن ي
رات باالستيالء المؤقت على العقا   

، الالزمة لمواجهة هذه الحـاالت    
ويتم االستيالء في أي من هـذه       
الحاالت بمجرد انتهـاء الجهـة      
الحكومية المختصة من تحديـد     
العقارات موضـوع االسـتيالء     

ؤقت ومساحتها وحالتهـا دون     الم
حاجة التخاذ أية إجراءات أخرى     
مع عدم اإلخـالل بحـق ذوي       
الشأن في التعويض عـن عـدم       

  .االنتفاع بهذه العقارات

األخرى الطارئة أو المـستعجلة     
أن يأمر باالستيالء المؤقت على     
العقارات الالزمة لمواجهة هـذه     

يتم االستيالء في أي    الحاالت ، و  
من هذه الحاالت بمجرد انتهـاء      
الجهة الحكومية المختصة مـن     
ــوع   ــارات موض ــد العق تحدي
االستيالء المؤقـت ومـساحتها     
وحالتها دون حاجة التخاذ أيـة      
إجراءات أخرى مع عدم اإلخالل   
بحق ذوي الشأن في التعـويض      
.عن عدم االنتفاع بهذه العقارات
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  :  التعدیلبعد) ١٨): (٣٥(المادة 

  )ا للثالثـً وفق٢٤المادة رقم ( 

تنتهي مدة االستيالء المؤقت على     
قار بانتهاء الغرض الذي تـم      عال

االستيالء من أجلـه أو بمـضي       
ريخ االستيالء الفعلي  سنتين من تا  
، ويجب إعادة العقار    أيهما أقرب 

في نهاية هذه المدة بالحالة التـي       
كان عليها وقت االسـتيالء مـع       

  : بعد التعدیل) ١٨): (٣٥(المادة 
  
  

تنتهي مدة االستيالء المؤقت على     
قار بانتهاء الغرض الذي تـم      علا

االستيالء من أجلـه أو بمـضي       
ريخ االستيالء الفعلي  سنتين من تا  
، ويجب إعادة العقار    أيهما أقرب 

في نهاية هذه المدة بالحالة التـي       
كان عليها وقت االسـتيالء مـع       

  : بعد التعدیل) ١٨): (٣٥(المادة 

 
المـدة  "  عبـارة    لإحال .١

 "سنتين"  محل كلمة    "المحددة
من تاريخ  "الواردة قبل عبارة    

 ".االستيالء
جـوز  وي"إحالل عبـارة     .٢

 "بقرار من مجلـس الـوزراء     
ويجوز بقرار من   "محل عبارة   

  ): ٢٦: (المادة

تنتهي مدة االستيالء المؤقت على     
قار بانتهاء الغرض الذي تـم      عال

االستيالء من أجلـه أو بمـضي       
ــاالمــدة المحــددة ريخ  مــن ت

، االستيالء الفعلي أيهمـا أقـرب    
ويجب إعادة العقار في نهاية هذه      
المدة بالحالة التي كـان عليهـا       

تعـويض  وقت االسـتيالء مـع      
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ــويض ا ــالك وأصــحاب تع لم

الحقوق عن كل تلف أو نقـص       
  .في قيمته

ويجوز بقرار من الوزير مد مدة      
 الفقـرة السنتين المشار إليها في     

السابقة بما ال يجاوز سنة واحدة      
نتهاء مدة االسـتيالء    امن تاريخ   
  .األصلية

ــى   ــضرورة إل ــت ال وإذا دع
استمرار االستيالء بمـا يجـاوز    

، وجـب   صلية والممتدة المدة األ 
نتهاء المدة الممتدة بوقـت     ال  قب

كاف اتخاذ إجراءات االستمالك    
ا ألحكام هذا القانون، ويكون     طبقً

ــالك وأصــحاب  ــويض الم تع
الحقوق عن كل تلف أو نقـص       

  .في قيمته
ويجــوز بقــرار مــن مجلــس 

 مد مدة السنتين المشار  الـوزراء 
 الـسابقة بمـا ال      الفقرةإليها في   

يجاوز سنة واحدة مـن تـاريخ       
  .إنتهاء مدة االستيالء األصلية

ــى   ــضرورة إل ــت ال وإذا دع
استمرار االستيالء بمـا يجـاوز    

، وجـب   صلية والممتدة المدة األ 
قبل إنتهاء المدة الممتدة بوقـت      
كاف اتخاذ إجراءات االستمالك    

هذا القانون، ويكون   طبقا ألحكام   

، في الفقرة الثانية من  "الـوزير 
 .المادة

االستيالء بحيـث   " إحالل عبارة   
ال تتجاوز مدة االستيالء الكليـة      

  .الثالث سنوات
الـسنتين  "  محل عبارة    " .٣

المشار إليهـا فـي الفقـرة       
السابقة بما ال يجـاوز سـنة       

 مـدة   واحدة من تاريخ انتهاء   
  ."االستيالء األصلية

  

المالك وأصحاب الحقوق عـن     
  .كل تلف أو نقص في قيمته

ويجــوز بقــرار مــن مجلــس 
االستيالء بحيث   مد مدة    الوزراء

ال تتجاوز مدة االستيالء الكليـة      
  .الثالث سنوات

ــى   ــضرورة إل ــت ال وإذا دع
استمرار االستيالء بمـا يجـاوز    

، وجـب   صلية والممتدة المدة األ 
قبل إنتهاء المدة الممتدة بوقـت      
كاف اتخاذ إجراءات االستمالك    
طبقا ألحكام هذا القانون، ويكون     
تقدير التعويض عـن اسـتمالك      
العقار موضوع االستيالء المؤقت 



 ٢٠٦

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
تقدير التعويض عـن اسـتمالك      
العقار موضوع االستيالء المؤقت 
على أساس قيمة العقـار وقـت       

.صدور قرار االستمالك
  

تقدير التعويض عـن اسـتمالك      
العقار موضوع االستيالء المؤقت 
على أساس قيمة العقـار وقـت       

.صدور قرار االستمالك
  

على أساس قيمة العقـار وقـت       
.صدور قرار االستمالك

  



بع        د ) ١٩): (٣٦(الم        ادة 

  : التعدیل
  )ا للثالثـً وفق٢٥المادة رقم ( 

المحكمة المختصة علـى    تنظر  
وجه االستعجال الدعاوى المتعلقة    
بالطعن على قرارات االستمالك    
أو االستيالء المؤقت أو تقـدير      
التعويض أو على قرارات لجنة     



بع        د ) ١٩): (٣٦(الم        ادة 

  : التعدیل

  
 من المشروع) ٢٥(المادة تبني 

  بقانون الثالث



بع        د ) ١٩): (٣٦(الم        ادة 

  : التعدیل

  
الموافقة علـى قـرار مجلـس       

مـن  ) ٢٥(المادة   بتبني   النواب
  .المشروع بقانون الثالث

  



  ): ٢٧: (المادة
  
  
  

تنظر المحكمة المختصة علـى     
وجه االستعجال الدعاوى المتعلقة    

على قرارات االستمالك   بالطعن  
أو االستيالء المؤقت أو تقـدير      
التعويض أو على قرارات لجنة     



 ٢٠٧

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
التظلمات الـصادرة فـي هـذا       

.الشأن
  
  
  
  

التظلمات الـصادرة فـي هـذا       
.الشأن

  

بع        د ) ٢٠): (٣٧(الم        ادة 

  : التعدیل
  )ا للثالثـً وفق٢٦المادة رقم ( 

يصرف التعويض عـن العقـار      
موضوع االستمالك خالل مدة ال     

 مـن تـاريخ     ثالثة أشهر تجاوز  
 الميعاد المحدد للتظلم من     انقضاء

قرار لجنة التثمين دون تقديم أي      
يخ البـت فـي     ، أو من تار   لمتظ

د بع        ) ٢٠): (٣٧(الم        ادة 

  : التعدیل

  
يصرف التعويض عـن العقـار      
موضوع االستمالك خالل مدة ال     

 من تـاريخ    تسعين يوما تجاوز  
انقضاء الميعاد المحدد للتظلم من     

 لجنة التثمين دون تقديم أي      قرار
يخ البـت فـي     ، أو من تار   تظلم

بع        د ) ٢٠): (٣٧(الم        ادة 

  : التعدیل

عدم الموافقة على قرار مجلس     •
 .بتعدیل المادةالنواب 

الـواردة  حساب المـدد    تعديل   •
لتصبح باأليام بدال من    بالمادة  

استخدام التعبير اللفظـي لهـا      
 .كأسبوع أو شهر

 من  إعادة صياغة الفقرة الثانية    •
" :  التـالي   على النحـو   المادة

  ): ٢٨: (المادة

  
  

يصرف التعويض عـن العقـار      
ل مدة ال   موضوع االستمالك خال  

 من تـاريخ    تسعين يوما تجاوز  
انقضاء الميعاد المحدد للتظلم من     

 لجنة التثمين دون تقديم أي      قرار
يخ البـت فـي     ، أو من تار   تظلم

وال يحول  . التظلم المرفوع بشأنه  



 ٢٠٨

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
وال يحول  . التظلم المرفوع بشأنه  

الطعن على القرار الصادر بشأن     
التظلم من تقدير التعـويض دون     

عويض المقدر بمعرفة   صرف الت 
، ويتم تسوية الفروق    لجنة التثمين 

ع لنـزا عند استحقاقها بعد حسم ا    
ـًا   .بشأن قيمة التعويض نهائي

وفي حالة تأخر صرف التعويض    
 المشار إليها في الفقرة     عن المدة 
، يكون للمالك وأصحاب    السابقة

الحقوق الحق في التعويض عن     
المبالغ التي تأخر صـرفها بمـا       
يعادل سعر الفائدة المعلـن مـن       
مصرف البحرين المركزي عن    

وال يحول  . التظلم المرفوع بشأنه  
الطعن على القرار الصادر بشأن     

لتعـويض دون  التظلم من تقدير ا   
مقدر بمعرفة  صرف التعويض ال  

، ويتم تسوية الفروق    لجنة التثمين 
عند استحقاقها بعد حسم النـزاع      

  .بشأن قيمة التعويض نهائياً
وفي حالة تأخر صرف التعويض    
عن المدة المشار إليها في الفقرة      

اعتبر قرار االسـتمالك    السابقة،  
كأن لم يكن وللمالك الحق فـي       

بقاء العقـار   التعويض عن فترة    
  .تحت يد المستملك

  

وفــي حالــة تــأخر صــرف 
التعويض عن المدة المـشار     
إليها في الفقرة السابقة، يكون 
للمالك وأصحاب الحقوق الحق 
في تعويض عن عدم االنتفاع     
بالعقار لمدة التأخير في صرف 
مبلغ التعويض على أن يـتم      
تقديره من قبل لجنة التثمين،     
ويكــون للمــالك وأصــحاب 

مـن  الحقوق الحق في التظلم     
ــة  ــام لجن ــدير أم ــذا التق ه
التظلمات خالل ثالثين يومـا     
مــن تــاريخ إعالنهــم بــه، 
وتسري في شأن البت في هذا      

الطعن على القرار الصادر بشأن     
التظلم من تقدير التعـويض دون     

مقدر بمعرفة  صرف التعويض ال  
 تسوية الفروق   ، ويتم لجنة التثمين 

عند استحقاقها بعد حسم النـزاع      
  .بشأن قيمة التعويض نهائياً

وفي حالة تأخر صرف التعويض    
عن المدة المـشار إليهـا فـي        
الفقرة السابقة، يكـون للمـالك      
وأصحاب الحقوق الحـق فـي      
تعويض عـن عـدم االنتفـاع       
بالعقار لمدة التأخير في صرف     
مبلغ التعـويض علـى أن يـتم     

بل لجنة التثمـين،    تقديره من ق  



 ٢٠٩

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
.مدة التأخير

  

  

  
التظلم والطعن علـى القـرار      
ــام   ــشأنه األحك ــصادر ب ال

 تينالمنصوص عليها في الماد   
  ".من هذا القانون) ١٧، ١٦(

  

ويكون للمالك وأصحاب الحقوق    
الحق في التظلم من هذا التقدير      
أمام لجنة التظلمات خالل ثالثين     
يوما من تاريخ إعالنهـم بـه،       
وتسري في شأن البت في هـذا       
التظلم والطعـن علـى القـرار       
الــصادر بــشأنه األحكــام   

 تينالمنصوص عليها في المـاد    
  .من هذا القانون) ١٧، ١٦(
  
  
  
  
  



 ٢١٠

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  
  
  
  

بع        د ) ٢١): (٣٨(الم        ادة 

  : التعدیل
  )ا للثالثـً وفق٢٧المادة رقم ( 

إذا كانت العقارات التي صـدر      
ـ      تمالك أو في شـأنها قـرار اس

عليهـا  استيالء مؤقت، محجوزا    
ا ألحد  ـًا تأميني ـًأو مرهونة رهن  

الديون فال يتم صرف التعويض     
المقدر بشأنها إال بعـد موافقـة       

موجب حكم  أصحاب الحقوق أو ب   

بع        د ) ٢١): (٣٨(الم        ادة 

  : التعدیل

  
من المشروع ) ٢٧(المادة تبني 

  بقانون الثالث

بع        د ) ٢١): (٣٨(الم        ادة 

  : التعدیل

الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل   س     •
) ٢٧(بتبن   ي الم   ادة  الن   واب 

م  ن م  شروع الق  انون الثال  ث   
 :مع إجراء التعدیالت التالیة

في بداية  " يجوز" حذف كلمة    .١
  .الفقرة الثانية

" قبل كلمـة    " أن"ف كلمة   حذ .٢
 ."يستقطع

  

  ): ٢٩: (المادة

  
  
إذا كانت العقارات التي صدر     " 

في شـأنها قـرار اسـتمالك أو      
استيالء مؤقت، محجوزا عليهـا     
أو مرهونة رهنا تأمينيـا ألحـد       
الديون فال يتم صرف التعويض     
المقدر بشأنها إال بعـد موافقـة       
أصحاب الحقوق أو بموجب حكم     



 ٢١١

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  .قضائي نهائي

ويجوز إذا كان مبلغ التعـويض      
المستحق يجاوز قيمـة المبلـغ      

جله أو مبلغ الدين    المحجوز من أ  
، أن يستقطع من    موضوع الرهن 

قيمة التعويض ما يعـادل هـذا       
المبلغ ويصرف الباقي إلى ذوي     
الشأن من المـالك أو أصـحاب     
الحقـوق األخــرى مــن غيــر  

.الحاجزين أو الدائنين




  .قضائي نهائي
ــويض  و ــغ التع ــان مبل إذا ك

المستحق يجاوز قيمـة المبلـغ      
المحجوز من أجله أو مبلغ الدين      
موضوع الرهن، يـستقطع مـن      
قيمة التعويض ما يعـادل هـذا       
المبلغ ويصرف الباقي إلى ذوي     
الشأن من المـالك أو أصـحاب     
الحقـوق األخــرى مــن غيــر  

  "الحاجزين أو الدائنين
  



 ٢١٢

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة




  

بع        د ) ٢٢): (٣٩(الم        ادة 

  : التعدیل
  )ا للثالثـً وفق٢٨المادة رقم ( 

ــ ــة ىتعف ــسجيالت العقاري  الت
المترتبة على تنفيذ أحكـام هـذا       
القانون من كافة الرسوم المقررة     

.بشأن تسجيل العقارات
  
  
  
  
  

بع        د ) ٢٢): (٣٩(الم        ادة 

  : التعدیل

  
من المشروع ) ٢٨(المادة تبني 

  بقانون الثالث

بع        د ) ٢٢): (٣٩(الم        ادة 

  : التعدیل

  
الموافقة علـى قـرار مجلـس       

مـن  ) ٢٨(المادة  بتبني  النواب  
  .المشروع بقانون الثالث

  

  ): ٣٠: (المادة

  
  

ــ ــة ىتعف ــسجيالت العقاري  الت
المترتبة على تنفيذ أحكـام هـذا       
القانون من كافة الرسوم المقررة     

.بشأن تسجيل العقارات
  



 ٢١٣

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
  
  
  
  
  
  
  
  

بع        د ) ٢٣): (٤٠(الم        ادة 

  : التعدیل
  )لثالثا لـً وفق٢٩المادة رقم ( 

يجوز لمن تم استمالك عقاره     -أ
أن يسترد هذا العقـار فـي أي        

  :الحالتين اآلتيتين
انقضاء مدة ثالث سـنوات      -١

على استمالك العقـار دون     
البدء فـي تنفيـذ مـشروع       

بع        د ) ٢٣): (٤٠(الم        ادة 

  : التعدیل
  
   

ره يجوز لمن تم استمالك عقا    -أ
أن يسترد هذا العقـار فـي أي        

  :الحالتين اآلتيتين
انقضاء مدة ثالث سـنوات      -١

على اسـتمالك العقـار دون     
البدء فـي تنفيـذ مـشروع       

بع        د ) ٢٣): (٤٠(الم        ادة 

  : التعدیل

بعد ) من(إضافة حرف الجر     •
ـ  ) في أي (عبارة   ي الواردة ف
 ).أ(الفقرة 

عادة صياغة الفقرة األخيرة    إ •
 وإعطائها الترميز   من المادة 

  : لتصبح،"ب"
مع مراعاة حكم الفقـرة      و -ب (

  ): ٣١: (المادة

  
  
يجوز لمن تم استمالك عقاره      -أ

 منأن يسترد هذا العقار في أي       
  :الحالتين اآلتيتين

انقضاء مدة ثالث سـنوات      -١
على اسـتمالك العقـار دون     
البدء فـي تنفيـذ مـشروع       
المنفعة العامـة الـذي تـم       



 ٢١٤

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  النوابقرار مجلس   النص كما جاء من الحكومة
المنفعة العامـة الـذي تـم       

 .االستمالك من أجله
تقرير المستملك، العتبارات    -٢

، االستغناء أو ظروف يقدرها
 الذي تم   عن تنفيذ المشروع  
 .االستمالك من أجله

وذلك ما لم يقرر مجلس الوزراء      
في أي مـن هـاتين الحـالتين        
ــار موضــوع  تخــصيص العق
ــال  ــن أعم ــتمالك ألي م االس
ــرى    ــة األخ ــة العام المنفع

) ٣(المنصوص عليها في المادة     
 .من هذا القانون 

مع مراعاة حكم الفقرة السابقة ،   و

المنفعة العامـة الـذي تـم       
 .االستمالك من أجله

تقرير المستملك، العتبارات    -٢
، االستغناء  أو ظروف يقدرها  

عن تنفيذ المشروع الذي تـم      
 .االستمالك من أجله

مع مراعاة حكـم الفقـرة       -ب
السابقة، يجب علـى المـستملك      
الذي يقرر االستغناء عن العقار     
موضوع االستمالك أن يخطـر     
من تم استمالك عقاره باالستغناء     
عن هذا العقار وعدم لزومه ألي      

بخطاب من أعمال المنفعة العامة     
وأن  موصى عليه بعلم الوصول   

وحق من تـم اسـتمالك      السابقة،
 على قرار   والطعن التظلمعقاره  

 تينمجلس الوزراء بموجب الماد 
 ،من هـذا القـانون    ) ١٧،  ١٦(

يجب على المستملك الذي يقرر     
لعقار موضـوع   االستغناء عن ا  

االستمالك أن يخطر مـن تـم        
استمالك عقاره باالستغناء عـن     
هذا العقار وعدم لزومه ألي من      

بخطـاب  أعمال المنفعة العامـة     
وأن  موصى عليه بعلم الوصول   

ينشر قرار االستغناء عن العقار     
الجريدة موضوع االستمالك في    

الرسمية وفي صحفيتين يوميتين  

 . من أجلهاالستمالك

تقرير المستملك، العتبارات    -٢
، االستغناء  أو ظروف يقدرها  

عن تنفيذ المشروع الذي تـم      
  .االستمالك من أجله

وذلك ما لم يقرر مجلس الوزراء      
في أي مـن هـاتين الحـالتين        
ــار موضــوع  تخــصيص العق
ــال  ــن أعم ــتمالك ألي م االس
ــرى    ــة األخ ــة العام المنفع

) ٣(المنصوص عليها في المادة     
 . هذا القانون من
مع مراعاة حكـم الفقـرة      و-ب

وحق من تم اسـتمالك      السابقة،
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يجب على المستملك الذي يقرر     

اء عن العقار موضـوع     االستغن
االستمالك أن يخطر مـن تـم        
استمالك عقاره باالستغناء عـن     

ومه ألي من   هذا العقار وعدم لز   
، علـى أن    أعمال المنفعة العامة  

يحدد له مهلة ال تقل عن سـتين        
للتقدم بطلب السترداد هذا    ـًا  يوم

العقار وسداد قيمته السوقية وقت     
 منهـا   ـًااالستغناء عنه مخصوم  

ـًا  م االنتفاع بالعقا  مقابل عد  ر وفق
، فإذا مـا    لما تقدره لجنة التثمين   

انقضت هذه المهلة دون تقـديم      
مة العقار سـقط    الطلب وسداد قي  

ينشر قرار االستغناء عن العقار     
ع االستمالك في جريـدة     موضو

محلية مرتين متتاليتين ويعلـق     
قرار االستغناء في مقر البلديـة      
الواقع العقـار ضـمن دائـرة       

، على أن يحدد لـه      اختصاصها
مهلة ال تقل عن سـتين يومـاً          
للتقدم بطلـب السـترداد هـذا       

وإعادة مبلغ التعـويض    . العقار
  الذي استلمه عن قيمة العقـار     

ـ     ، ا أقـل  أو قيمته السوقية أيهم
، فـإذا   باستثناء الحقوق األخرى  

ما انقضت هذه المهلة دون تقديم      
مة العقار سـقط    الطلب وسداد قي  

 ربيةمحليتين تصدران باللغة الع   
ويعلق قرار االستغناء في مقـر      
البلدية الواقع العقار ضمن دائرة   

د لـه   ، على أن يحد   اختصاصها
     للتقدم ا مهلة ال تقل عن ستين يوم

 بطلب السـترداد هـذا العقـار      
فإذا . واسترجاع قيمة التعويض  

ما انقضت هذه المهلة دون تقديم      
مة العقار سـقط    الطلب وسداد قي  

ـ  الحق في االسـترداد    ون ، ويك
للمستملك التصرف في العقـار     
المــستملك بكافــة أنــواع   

  .التصرفات
  

ى قرار   عل  والطعن عقاره التظلم 
 مجلس الوزراء بموجب المادتين 

 ،من هـذا القـانون    ) ١٧،  ١٦(
يجب على المستملك الذي يقرر     
االستغناء عن العقار موضـوع     
االستمالك أن يخطر مـن تـم        
استمالك عقاره باالستغناء عـن     

 العقار وعدم لزومه ألي من      هذا
بخطـاب  أعمال المنفعة العامـة     

وأن  موصى عليه بعلم الوصول   
ينشر قرار االستغناء عن العقار     

الجريدة موضوع االستمالك في    
الرسمية وفي صحفيتين يوميتين  
 محليتين تصدران باللغة العربية   
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، ويكـون   الحق في االسـترداد   

للمستملك التصرف في العقـار     
المستملك بكافة أنواع التصرفات

  

، ويكـون   الحق في االسـترداد   
للمستملك التصرف في العقـار     
المــستملك بكافــة أنــواع   

  .التصرفات
  

ويعلق قرار االستغناء في مقـر      
البلدية الواقع العقار ضمن دائرة   

دد لـه   ، على أن يح   تصاصهااخ
     للتقدم امهلة ال تقل عن ستين يوم 

 بطلب السـترداد هـذا العقـار      
فإذا . واسترجاع قيمة التعويض  

ما انقضت هذه المهلة دون تقديم      
مة العقار سـقط    الطلب وسداد قي  

، ويكـون   الحق في االسـترداد   
للمستملك التصرف في العقـار     
  المستملك بكافة أنواع التصرفات
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بع        د ) ٢٤): (٤١(الم        ادة 

  : التعدیل
  )ا للثالثـً وفق٣٠المادة رقم ( 

تسري أحكام هذا القانون علـى      
العقارات التي يكون قد صدر في      
شأنها قرارات استمالك للمنفعـة     





بع        د ) ٢٤): (٤١(الم        ادة 

  : التعدیل

  
تسري أحكام هذا القانون علـى      

قد صدر في   العقارات التي يكون    
شأنها قرارات استمالك للمنفعـة     





بع        د ) ٢٤): (٤١(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  

الموافق     ة عل     ى ق     رار مجل     س   
   :النواب بالتعدیل التالي

ــنص   ــة ت ــرة ثاني إضــافة فق





  ): ٣٢: (المادة

  
  

تسري أحكام هذا القانون علـى      
العقارات التي يكون قد صدر في      

ك للمنفعـة   شأنها قرارات استمال  
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العامــة أو أدخلــت فــي أحــد 
مشروعات المنفعة العامة ، متى     

لمشروعات تتفق مع   كانت هذه ا  
مشروعات المنفعة العامة المبينة    
في هذا القانون ولم يـتم تقـدير        

ـ التعويض النهائي عنهـا و     ت ق
.العمل بأحكامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العامــة أو أدخلــت فــي أحــد 
مشروعات المنفعة العامة ، متى     
كانت هذه المشروعات تتفق مع     
مشروعات المنفعة العامة المبينة    
في هذا القانون ولم يـتم تقـدير        

ـ التعويض النهائي عنهـا و     ت ق
.العمل بأحكامه

وتعاد إجراءات تثمـين العقـار      
قا ألحكـام البـاب     المستملك وف 

الثاني من هذا القانون إذا لم يتم       
إذا  تعويض مالك العقار فعليـا    

ثبت أن تأخير التعويض الفعلي     
راجــع إلــى تــأخر إجــراءات 

.اإلدارة

وتعاد إجـراءات تثمـين     (:على
العقار المستملك وفقـا ألحكـام      
الباب الثاني من هذا القانون إذا      
لم يتم تعويض مالك العقار فعليا      
إذا ثبت أن تـأخير التعـويض       
الفعلي راجع إلى تأخر إجراءات     

 مع مالحظـة أن يـتم       ،)اإلدارة
التصويت على سريان هذه المادة     

عـي بموافقـة أغلبيـة      بأثر رج 
أعضاء كل من مجلس الشورى     
ومجلــس النــواب أو المجلــس 

اسـتنادا  الوطني بحسب األحوال    
ــادة  ــام الم ــن ) ١٢٤(ألحك م

  .الدستور

العامــة أو أدخلــت فــي أحــد 
مشروعات المنفعة العامة ، متى     
كانت هذه المشروعات تتفق مع     
مشروعات المنفعة العامة المبينة    
في هذا القانون ولم يـتم تقـدير        

ـ التعويض النهائي عنهـا و     ت ق
.العمل بأحكامه

وتعاد إجراءات تثمـين العقـار      
المستملك وفقا ألحكـام البـاب      

 القانون إذا لم يتم     الثاني من هذا  
إذا  تعويض مالك العقار فعليـا    

ثبت أن تأخير التعويض الفعلي     
راجــع إلــى تــأخر إجــراءات 

.اإلدارة
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بع        د ) ٢٥): (٤٢(الم        ادة 

  :التعدیل
لألول، المادة رقـم    ا  ـً وفق ١٦ رقم   المادة(

ـًا للثـاني، المـادة رقـم         ١٣  ٣١ وفقـ

ـًا للثالث   )وفقـ

) ٨(يلغى المرسوم بقانون رقـم      
م بـشأن اسـتمالك     ١٩٧٠لسنة  

ــة   ــة العام ــي للمنفع األراض
وتعديالته، كما يلغى كـل حكـم       

بع        د ) ٢٥): (٤٢(الم        ادة 

  :التعدیل
  
  
  
  
  

یلغ  ى ك  ل حك  م یخ  الف أحك  ام ھ  ذا  
  .القانون

  

بع        د ) ٢٥): (٤٢(الم        ادة 

  :التعدیل
  
  
  
  
  

الموافق     ة عل     ى ق     رار مجل     س   
یلغ     ى  (ةبح     ذف عب     ارالن     واب 

ل  سنة ) ٨(المرس  وم بق  انون رق  م  
م بشأن استمالك األراضي ١٩٧٠

) للمنفع  ة العام  ة وتعدیالت  ھ، كم  ا   

  ):٣٣: (المادة
  
  
  
  
  
  
  

یلغ  ى ك  ل حك  م یخ  الف أحك  ام ھ  ذا  
  .القانون
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.يخالف أحكام هذا القانون

  
  
  
  
  
  

ال   واردة ف   ي م   شاریع االس   تمالك  
یلغ ى   (الثالثة، لیصبح نص الم ادة    

ك     ل حك     م یخ     الف أحك     ام ھ     ذا  
  ).القانون

  

بع        د ) ٢٦): (٣٤(الم        ادة 

  : التعدیل
الثاني، المادة رقم   ا  ـً وفق ١٤ رقم   المادة(

ـًا الثالث٣٢   ) وفقـ

يصدر الوزير اللوائح والقرارات    
.لالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانونا
  
  
  
  
  
  
  

بع        د ) ٢٦): (٤٣(الم        ادة 
  : التعدیل

  
  
  

يصدر الوزير اللوائح والقرارات    
 نالالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانو    

خالل تسعين يوماً من صـدور      
  .القانون

  

  

بع        د ) ٢٦): (٤٣(الم        ادة 

  : التعدیل
  

  

الموافق     ة عل     ى ق     رار مجل     س   

خ    الل ( بإض    افة عب    ارة  الن    واب

 )تسعین یومًا من ص دور الق انون      

  .في نھایة المادة
  

  ): ٣٤: (المادة

  
  
  

يصدر الوزير اللوائح والقرارات    
 الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون    

عين يوماً من صـدور     خالل تس 
  .القانون
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بع        د ) ٢٧): (٤٤(الم        ادة 

  : التعدیل
لألول، المادة رقـم    ا  ـً وفق ١٧ رقم   المادة(

ـًا للثـاني، المـادة رقـم         ١٥  ٣٣ وفقـ

ـًا للثالث   )وفقـ

 كل فيما يخصه    –على الوزراء 
 تنفيذ أحكـام هـذا القـانون،        –

ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ      
.ميةنشره في الجريدة الرس

  

بع        د ) ٢٧): (٤٤(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  
  
  

  
  

رئ    یس مجل    س ال    وزراء   عل    ى 
 – ك   ل فیم   ا یخ   صھ  –ال   وزراء و

 القانون، ويعمل   تنفی ذ أحك ام ھ ذا      
به من اليوم التالي لتاريخ نـشره    

  .في الجريدة الرسمية
 

بع        د ) ٢٧): (٤٤(الم        ادة 

  : التعدیل
  

  
  

  

  

الموافق     ة عل     ى ق     رار مجل     س   

عل     ى (  عب     ارةب     إحالل الن     واب

 )الوزراءرئیس مجلس الوزراء و

)  ال     وزراءعل    ى ( عب     ارة مح    ل 

ال   واردة ف   ي م   شاریع االس   تمالك  

  ): ٣٥: (المادة
  
  
  
  
  
  
  

رئ    یس مجل    س ال    وزراء   عل    ى 
 – ك   ل فیم   ا یخ   صھ  –ال   وزراء و

 القانون، ويعمل   تنفی ذ أحك ام ھ ذا      
به من اليوم التالي لتاريخ نـشره    

  .في الجريدة الرسمية
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  .الثالثة  

  
 
  


