
  

  1964لسنة  33قانون رقم 

  في شأن نزع الملكية واالستيالء المؤقت للمنفعة العامة وتعديالته

                                            

  
  
  

  جابر األحمد الجابر           نائب أمير الكويتنحن 
  .من الدستور  65و  61و  18بعد االطالع على المواد 

  .وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه 
  1مادة 

الء عليها مؤقتا ال يكون اال للمنفعـة العامـة ، ومقابـل    نزع ملكية العقارات أو األراضى واالستي
  .تعويض عادل ووفقا الحكام هذا القانون 

  .إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة  -أوالً 
  معدلة*2مادة 

ويعين مديرها " ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة " تنشأ إدارة مستقلة تلحق بوزارة المالية وتسمى 
  .وال أمام وزير المالية ، ويصدر بالهيكل التنظيمى لإلدارة قرار من وزير المالية بمرسوم ويكون مسئ

  3مادة 
يكون لمدير ادارة نزع الملكية للمنفعة العامـة بالنسـبة الـى موظفيهـا ومسـتخدميها وعمالهـا       

  .االختصاصات المقررة في قانون الوظائف العامة لوكيل الوزارة 
  4مادة 

للمنفعة العامة بمسح األراضى المطلوب نزع ملكيتها وتحديدها ، وبتنفيذ  تختص ادارة نزع الملكية
قواعد التسوية العقارية ، واتخاذ اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة كما تختص بتنفيذ قرارات االسـتيالء  

  .المؤقت 
  معدلة **5مادة 

برئاسة وزيـر الماليـة   " كية لجنة نزع المل" تشكل بادارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى 
نتخابهم  لذلك لمدة عضويتهم  ومدير ادارة نـزع الملكيـة   ايتم  يوعضوية ثالثة من أعضاء المجلس البلد

ومدير عام البلدية والوكيل المساعد لشئون أمالك الدولة ومندوب عن وزارة التخطيط ومندوب عن الجهة 
  . اإلدارية طالبة نزع الملكية

 9صدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية وفقا ألحكام المـادة  إوتختص اللجنة ب
  .من هذا القانون 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  " ليومالكويت ا"المنشور بالجريدة الرسمية )  2006( لسنة )  2( بالقانون رقم )  9،  8،  6،  5،  2 (عدلت المواد  - *

  ) .  1(  ص )  الثانية والخمسون(  السنة)  762( بالعدد      

  " ة للمنفعة العامة ـــإدارة نزع الملكي" تنشأ إدارة مستقلة تلحق بالمجلس البلدى وتسمى : " قبل التعديل كما يلى ) 2(نصت المادة   -*
  ".ويعين مديرها بمرسوم ويكون مسئوالً أمام رئيس المجلس البلدى 

   "نزع الملكية  لجنة" تشكل بادارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى : " قبل التعديل كما يلى ) 5(نصت المادة  -**
  ة ـدارة نزع الملكيإبرئاسة رئيس البلدية أو نائبه عند غيابه وعضوية ثالثة من أعضاء المجلس البلدى ومدير 

  ناعة ومندوب عن مجلس التخطيط ومندوب عن الجهة اإلداريةومدير البلدية ومندوب عن وزارة المالية والص
  . " طالبة نزع الملكية 

  من  9وتختص اللجنة باصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية وفقا ألحكام المادة "      
  ."هذا القانون      

  



  

  معدلة* 6مادة 
ويعـين رئيسـها ونائبـه    " لجنـة التثمـين   " ة لجنة تسمى تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العام

وأعضاؤها لمدة عامين  بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية على  ال يتجـاوز عـدد   
أعضائها أحد عشر عضوا يمثلون خبرات فنية قانونية وعقارية من جميع محافظات الكويت وتختص هـذه  

لنزع الملكية أو االستيالء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة اللجنة بتقدير التعويض المقابل 
الكائن بها العقار أو العقارات أو االراضى المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتا ، وكـذلك بأثمـان   

  .وايجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها 
عليها إعماالً ألحكام القـوانين مهتديـة فـى ذلـك     كما تختص بتقدير قيمة العقارات التى تعرض 

  .باألسس المشار إليها 
  

  ..إجراءات نزع الملكية  -ثانياً 
  7مادة 

على الجهة طالبة نزع الملكية للمنفعة العامة أن تحيل الى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة مشروع 
يها تفصيل المشـروع ويرفـق بهـا رسـم     المنفعة العامة المطلوب نزع الملكية من أجله بمذكرة يوضح ف

  .تخطيطي للموقع 
  معدلة**8مادة 

صدار قرار المنفعة العامة أو رفضه خالل شهر إلتبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة 
وللجنة أن تطلب ما تريد من ايضاحات أو بيانات أو تفصيالت في شأن العقـارات  . من تاريخ احالته اليها 

يـفاد مندوب عنها لدخول العقارات واألراضى المطلوب إملكيتها ، كما لها  في سبيل ذلك المطلوب نزع 
وال يكون انعقاد اللجنـة  . نزع ملكيتها ألجراء األعمال الفنية والمساحية ، ولها استدعاء من ترى مناقشته 

باألغلبية المطلقة  تشكل منهم اللجنة وتصدر القرارات ينصحيحا اال بحضور الرئيس وأغلبية االعضاء الذ
ويعتبراالمتناع عن التصويت رفضـا  .سللحاضرين ، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئي

  .للقرار
  

  معدلة***9مادة 
يصدر بنزع الملكية قرار من وزير المالية بناء على قرار المنفعة العامة الصادر مـن كـل مـن       

  .المجلس البلدى ولجنة نزع الملكية 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ويعين "   لجنة التثمين" تشكل بادارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى " : قبل التعديل كما يلى ) 6(المادة نصت   -*

  رعضوا أعضاؤها بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس البلدى على أن ال يجاوز عدد أعضائها أحد عش
  ".معينين من جميع المناطق االنتخابية 

  وتختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية أو االستيالء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر السائد في" 
  المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات أو االراضى المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتا ، وكذلك بأثمان 

  ".وايجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها  
  تبحث لجنة نزع الملكية مشروع المنفعة العامة الصدار قرار: " قبل التعديل كما يلى ) 8(نصت المادة   -**

  و بيانات أوأوللجنة أن تطلب ما تريد من ايضاحات . المنفعة العامة أو رفضه خالل شهر من تاريخ احالته اليها  
  يالت في شأن العقارات المطلوب نزع ملكيتها ، كما لها  في سبيل ذلك ايـفاد مندوب عنها لدخول العقارات تفص 

  وال يكون. واألراضى المطلوب نزع ملكيتها ألجراء األعمال الفنية والمساحية ، ولها استدعاء من ترى مناقشته 
  أعضاء المجلس البلدى واثنين آخرين ى األقل منانعقاد اللجنة صحيحا اال بحضور الرئيس أو نائبه واثنين عل 
  لحاضرين ، وعند تساوي األصوات يرجح وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة. على األقل من باقى األعضاء  
  " .عن التصويت رفضا للقرار  –الجانب الذى فيه الرئيس ويعتبر االمتناع  

  ر بنزع الملكية قرار من رئيس المجلس البلدى بعد اصداريصد: " قبل التعديل كما يلى ) 9(نصت المادة  -***
  " .من هذا القانون ) 8(لجنة نزع الملكية قرار المنفعة العامة وفقا ألحكام المادة  



  

  
  10مادة 

  .ال يصدر قرار بنزع الملكية اال في حدود الميزانية السنوية أو االعتمادات االضافية المخصصة لذلك 
  11مادة 

الملكية في الجريدة الرسمية ، ويلصق على باب مختار المنطقة الكائن في دائرتها  ينشر قرار نزع
وتدعو النشرة أصحاب الشأن الى التقدم الثبات حقوقهم أمام ادارة . العقارات واألراضى المنزوع ملكيتها 

  .نزع الملكية للمنفعة العامة خالل شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية 
  

  12مادة 
جرد صدور قرار نزع الملكية تخطر ادارة التسجيل العقاري بصورة منـه التخـاذ اجـراءات    بم

بتقدير قيمة التعـويض   6تسجيل العقار أو األرض باسم الدولة وتقوم لجنة التثمين المشار إليها في المادة 
  .المقابل لنزع الملكية 

  13مادة 
 -رار نزع الملكية فـي الجريـدة الرسـمية    بعد نشر ق -تخطر ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة 

المالك وأصحاب الحقوق الظاهرين بالحضور امامها البداء ما يرونه والثبات حقوقهم خالل شـهر مـن   
  .تاريخ االخطار 

وتحرر االدارة محضرا تثبت فيه أسماء من يحضر أمامها من أصـحاب الشـأن وأقـوالهم ومسـتنداتهم     
  .ت ، أو سبب امتناعهم عن التوقيع وتوقيعاتهم على صحة تلك البيانا

  .ويقفل المحضر في اليوم التالى للمدة المشار اليها في الفقرة السابقة 
  14مادة                                                  

بعد انتهاء المهلة المقررة لذوي الشأن ، تعد االدارة قوائم تحصر فيهـا العقـارات أو األراضـى    
كيتها ومساحاتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء المالك وأصحاب الحقـوق ومحـال   المنزوعة مل

  . اقامتهم ونصيب كل منهم في التعويض ، وتعتمد هذه القوائم من لجنة التثمين 
  15مادة 

تعرض قوائم الحصر المشار اليها في المادة السابقة في مقر ادارة نزع الملكية للمنفعـة العامـة ،   
  .ة عشر يوما ، مع إخطار أصحاب الشأن لهذا الموعد لمدة خمس

ويسبق هذا العرض اعالن في الجريدة الرسمية يشمل البيان االجمالي والمواعيد المحددة لالطـالع علـى   
  .القوائم 

ويخطر في نفس الوقت شاغلو العقارات أو األراضى المطلوب نزع ملكيتها باالخالء في المدة التي تحددها 
  .ك ، على أن ال تقل عن شهر من تاريخ االخطار االدارة لذل

  16مادة 
للمالك وأصحاب الحقوق االعتراض على ما ورد بالقوائم وخرائطها المذكورة في المادة السـابقة  

  . خالل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة العرض واال كان االعتراض غير مقبول 
  . ابة مع ارفاق المستندات المؤيدة لتلك االعتراضات وتقدم االعتراضات  الى ادارة نزع الملكية كت

وتقوم االدارة المذكورة بتسجيل االعتراضات في دفتر خاص بذلك يثبت فيه رقم وتاريخ ورود االعتراض 
  . ومرفقاته وتاريخ جلسة نظر االعتراض ، ويسلم المعترض ايصاال يوضح به هذه البيانات 

وتعتبر االعالنات أو االخطارات . به محل اقامة صاحبه ومقر عمله  وال يقبل االعتراض ما لم يكن مبينا
  .التي تتم على أى من المحلين صحيحة قانونا ومنتجة لجميع آثارها حتى ولو لم يتسلمها المعترض 

  17مادة 
يصدر بتشكيلها واجراءاتها قرار من مجلـس  " لجنة االعتراضات " تنظر االعتراض لجنة تسمى 

  .ن تضم أحد قضاة المحكمة الكلية الوزراء ، على أ
ويخطر المعترض بالموعد المحدد لنظر اعتراضه ، وله أن يحضر امام اللجنة بنفسه او ان يندب 

  .عنه وكيـال 
  



  

  18مادة 
  .يعتبر قرار لجنة االعتراضات نهائيا بالنسبة الى تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية 

  19مادة 
أو العقار المنزوع ملكيته شاغال له بعد المدة المحددة الخالئه وجب عليه إذا استمر حائز األرض 

  .ان يدفع اجر مثله دون اخالل بحق االدارة في اخالئه فى أى وقت بالطريق االدارى 
  

   ..نزع ملكية المناطق واألحياء  -ثالثاً 
  20مادة 
تعميرها بالكيفيـة المنصـوص   العادة تخطيطها أو " تتم اجراءات نزع ملكية االحياء أو المناطق 

  .عنها في هذا القانون  
ويكون تقرير المنفعة العامة وقرار نزع الملكية في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء بعـد أخـذ رأى   

  .المجلس البلدى 
  

  21مادة 
 تقوم لجنة التثمين بتقدير الثمن األساسى لكل قطعة أرض بعد تنفيذ المشروع مهتدية بالسعر السائد

  .من هذا القانون  6حينئذ وبالكيفية المبينة بالمادة 
ويتم بيع هذه القطع بالمزاد العلنى بالثمن األساسى المشار اليه في الفقرة السابقة بواسطة لجنة يصدر 
بتشكيلها قرار من وزير المالية والصناعة ويبين هذا القرار اختصاصات تلك اللجنة واجراءات البيع 

  .مزايدة وأصحاب الحق في ال
  

  22مادة 
يكون لمالك العقار أو األرض الذى نزعت ملكيته تنفيذا لهذا القانون الحق فـي أفضـلية الشـراء    

  .بالثمن األساسى وفى حدود المساحة التى نزعت ملكيتها منه 
  .وإذا تزاحم أكثر من صاحب أفضلية على قطعة أرض واحدة بيعت بطريق المزاد بين المتزاحمين       

  
  23 مادة

يجب على طالب االفضلية ان يبدي رغبته في استعمال حقه فى األفضلية قبل أسبوع على األقـل  
من تاريخ الجلسة المحددة للبيع بالمزاد العلنى والمنشور عنها بالجريدة الرسـمية واال سـقط حقـه فـي     

  .األفضلية 
رة اثبات ذلك في دفتر خاص يقيد به ويقدم طلب األفضلية الى ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة وعلى االدا

  .اسم وعنوان صاحب الطلب وتاريخ تقديم طلبه 
وتنشر طلبات األفضلية بالجريدة الرسمية بعد التأكد من أحقية صاحبها ويكون لكل صاحب مصـلحة فـي   

وتثبت هذه الطلبـات  . االعتراض أن يتقدم بطلبه خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر واال سقط حقه 
  .ي الدفتر الخاص بذلك وبالكيفية المبينة في الفقرة السابقة ف

  
  24مادة 

  .تخطر ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة اصحاب طلبات االفضلية بقبول طلباتهم أو رفضها 
وفي حالة قبول الطلب يجب على صاحب األفضلية ايداع الثمن الذي تقرر البيع به خالل اسـبوع  

  .واال سقط حقه واحد من تاريخ اخطاره 
ولكل من رفض طلبه في األفضلية الحق في االعتراض أمام لجنة االعتراضات المبينة بهذا القانون خالل 

  . خمسة عشر يوما من تاريخ  اخطاره بالرفض واال اعتبر اعتراضه غير مقبول 
  .وقرار لجنة االعتراضات نهائي وال يجوز الطعن فيه 

  
  



  

  
  ..االستيالء المؤقت  - رابعاً 

  25مادة 
في حالة قيام ضرورة ملحة ، أو حالة مستعجلة ، يجوز االستيالء مؤقتا على العقارات واالراضي 

  .الالزمة لمواجهة هذه الحاالت 
  .ويصدر باالستيالء المؤقت قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الحكومية صاحبة االستيالء 

  .أرض من اتخاذ اجراءات نزع ملكيته للمنفعة العامة  وال يمنع االستيالء المؤقت على عقار أو
  
  26مادة 

تخطر األمانة العامة لمجلس الوزراء ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة بقرار االسـتيالء المؤقـت   
  .التخاذ إجراءات تقدير التعويض المقابل 

  .لمنفعة العامة وتسري على تقدير مقابل االستيالء أحكام تقدير التعويض عن نزع الملكية ل
  

  27مادة 
 .ويجوز أن يكون التنفيذ فوريا . يجب أن يشتمل قرار االستيالء على مدته والموعد المحدد لتنفيذه 

 
  28مادة 

  .يجوز لمجلس الوزراء تجديد مدة االستيالء المؤقت اذا دعت الضرورة الى ذلك 
ذا دعـت الضـرورة الـى استمــرار     وال يجوز بحال أن تزيد مدة االستيالء المؤقت عن سنة واحدة فا

فاذا تعذر الحصول علـى موافقـة   . االستيالء ألكثر من سنة وجب الحصول على موافقة أصحاب الشأن 
أصحاب الشأن وجب اتخاذ اجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون خالل شهر على األكثر 

  .من انتهاء مدة االستيالء المؤقت 
  

  ..امة أحكام ع -خامساً 
  29مادة 

إذا نزعت ملكية جزء من عقار أو أرض للمنفعة العامة وبقى منه جزء غير صالح لالنتفاع به 
فللمالك أن يعرض على الجهة نازعة الملكية شراء هذا الجزء والدارة نزع الملكية للمنفعة العامة متى 

جزء بالثمن الذي قدر للعقار أو تحقق لديها ان ما تبقى من العقار اصبح غير صالح ان تقرر شرء هذا ال
  .األراضى المنزوعة ملكيتها 

  30مادة 
في حالة العدول عن مشروع المنفعة العامة الذي نزعت ملكية العقار أو األرض ألجله ، وكـذلك  
في حالة تخلف جزء من العقار أو األرض لم يدخل ضمن هذا المشروع تقوم ادارة نزع الملكية للمنفعـة  

اخطار صاحب الشأن بذلك ، وعليه اذا رغب في استرداد ذلك العقـار أو األرض أو   –ت اذا رأ –العامة 
  .الجزء المتخلف أن يبدي رغبته خالل ثالثين يوما من تاريخ اخطاره واال سقط حقه في االسترداد 
الطالـب  ويثبت طلب االسترداد في السجل الذي تعده ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة لذلك ويبين فيه اسم 

  .وعنوانه وتاريخ تقديم طلبه 
ويكون ثمن . وإذا قبل طلب االسترداد أخطر الطالب بالقيمة التي يسترد بها عقاره أو الجزء المتخلف منه 

  .االسترداد بنفس الثمن السابق نزع الملكية به 
  

  31مادة 
  .ية ال يمنع أى اعتراض أو طعن مما ذكر في هذا القانون من نفاذ قرار نزع الملك
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  32مادة 
إذا اخطرت ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة بنزاع قضائي على أرض أو عقار منزوع ملكيته أو 

  .على قيمة تعويضه ، وجب عليها ايداع التعويض خزانة المحكمة الكلية لحين الفصل في النزاع 
  

  33مادة 
اجراءات نزع الملكية ، وينتقل دعاوى الفسخ ودعاوى االستحقاق وسائر الدعاوى العينية ال توقف 

  .حق الطالبين الى قيمة التعويض عن نزع الملكية 
  
  34مادة 

تسري أحكام هذا القانون على العقارات واألراضى التي تكون قد ادخلت في مشروعات للمنفعة 
  .العامة ولم يتم تقدير التعويض النهائى عنها وقت نفاذ هذا القانون 

  
  35مادة 

  .رض مع أحكام هذا القانون من أحكام يلغى كل ما يتعا
  

  مادة ثانية 
   

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء   كل فيما يخصه  تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل بـه مـن   
  .تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

  
  
  
  

  تأمير الكوينائب                                                                         
  جابر األحمـد الجابر الصباح                                                   
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  "مذكرة تفسيرية 

  للمنفعة العامةلمشروع قانون نزع الملكية واالستيالء المؤقت  

  الشئوون القانونية_ إدارة نزع الملكية  
  

  
  
  

نزع الملكيـة او االستيالء المؤقت يعتبر من اخطر االجراءات النه يتعـرض للملكيـة الخاصـة    
  .لألفراد 

نظرة خاصة فأوجب ان يتم وفقا لقانون يـنظم احكامـه حتـى ال يسـاء      ولهذا نظر اليه الدستور
  .استعماله 
من الدستور ولالعتبــارات السابق ذكرها ، اعـد مشـروع    18واستجابـة لما ورد في المادة  

القانون المرافق ، وقد احاط هذا المشروع اجراءات نزع الملكية واالستيالء المؤقت بالضـمانات الكافيـة   
ق الصالح العام وفى الوقت نفسه تحافظ على حقوق اصحاب العقـارات التـى تتــناولها تلـك     التي تحق

االولى اال يتم نزع الملكية أو االستيالء المؤقت اال : االجراءات وتلك الضمانات اساسا تقوم على دعامتين 
  .) المادة األولى ( للمنفعة العامة والثانية ان يتم ذلك مقابل تعويض عادل 

نطاق هاتين الدعامتين صيغ المشروع المرافق فى خمسة ابواب وقد تناول الباب االول بيـان  وفي   
ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة واختصاصاتها التي منها اتخاذ اجراءات نزع الملكية للمنفعـة العامـة ،   

دارة بالمجلس البلـدى مـع   وقد الحقت المادة الثانية هذه اال)  4مادة ( وكذلك تنفيذ قرار االستيالء المؤقت 
حتى يكون ذلك منسجما مع اختصاصـات المجلـس البلـدى    ) المادة الثانية ( تقرير إستقاللها في اعمالها 

ومتسقا مع مشروع قانون البلدية الذى نص على ان تلحق المجلس البلدى لجنة خاصة بتثمـين االراضـي   
ير اعضاء المجلس البلدى لتقـوم باالعمـال   المستمكلة من اثنى عشر عضوا يعينهم مجلس الوزراء من غ

لجنة ( التي يحددها لها قانون االستيالء وهذه اللجنة هي التي اسماها المشروع المرافق في مادته السادسة 
وتختص بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية أو االستيالء المؤقت في حـدود الضـوابط التـي    ) التثمين 

لمادة الخامسة على انشاء لجنة تسمى لجنة نزع الملكية وتخـتص باصـدار   ونصت ا. وضعتها هذه المادة 
  .قرارها فى شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية او عدم تقريرها 

مادة وتعمل في انه اذا ما ارادت احدى الجهـات   13وينظم الباب الثاني اجراءات نزع الملكية في   
فيذ مشروع للمنفعة العامة ، فانها تحيل هذا المشروع مع بيـان وتحديـد   بتن …نزع ملكية فرد من األفراد 

ثم تتولى لجنة نزع الملكية دراسة ذلك المشروع )  7المادة ( الموقع الى ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة 
وع لتصدر قرارها بشأن اقرار المنفعة العامة أو رفضه خالل مدة ال تجاوز شهرا من تاريخ احالة المشـر 

وبعد ذلك واذا ما اقرت لجنة نزع الملكية تقرير المنفعة العامة يرفع االمر الى رئيس  -)  8المادة ( اليها 
بشرط ان تسمح بـذلك الميزانيـة السـنوية او    ) 9المادة ( المجلس البلدى ليصدر قرار بنزع ملكية العقار 

  رار تتخذ اجراءات تسجيل العقاروبمجرد صدور هذا الق..   -) 10المادة ( االعتمادات االضافية 
  



  

باسم الدولة وتتولى في نفس الوقت لجنة التثمين تقدير قيمة تعويض صاحب العقـــار المنزوع ملكيته  
وحتى ال تضيع حقوق اصحاب الشأن نص المشروع على اجراءات معينة ليتمكن بها أولئـك  ) 12المادة ( 

التي يتناولها المشروع عن طريق النشر في الجريدة  االشخاص من االطالع على مساحة وحدود العقارات
الرسمية واللصق على باب مختار المنطقة الكائن في دائرتها العقارات المنـزوع ملكيتهـا ، فيتقـدم كـل     

وبعد هذه المهلة تبـين ادارة نـزع   ) 11المادة ( صاحب شأن الثبات حقوقه خالل شهر من تاريخ النشر 
د ومساحة تلك العقارات واسماء اصحاب الحقوق ونصـيب كـل مـنهم فـى     الملكية للمنفعة العامة حدو

التعويض ثم تعرض هذه القوائم فى مقر االدارة بعد االعالن في الجريدة الرسـمية لـدعوة الكافـة الـى     
 14اإلطالع عليها والتقدم  بما لهم من اعتراضات عليها في المواعيد وباالجراءات التي بينتها المواد مـن  

كيفية  17بينت المادة ) لجنة االعتراضات ( ن مشروع القانون ، وتنظر االعتراض لجنة تسمى م 16الى 
تشكيلها واوجبت ان يكون احد قضاة المحكمة الكلية عضوا بها زيادة في االطمئنان نحو توفير العدالـة ،  

علـى  . ر قيمة التعويض حيث ان القرار الذي تصدره هذه اللجنة يعتبر نهائيا ال يطعن فيه بالنسبة الى تقدي
ان نظر االعتراضات ال يمنع من اتخاذ اجراءات اخالء العقارات المطلوب نزع ملكيتها  في المـدة التـي   

على ان هذه المدة ال تقل عن شهر ، فاذا اسـتمر   15تحددها االدارة وقد نصت الفقرة االخيرة من المادة 
الدارى مع اقتضاء مقابل شغله للعقار عن المدة التـى  شاغل العقارحائزا له حق لالدارة اخالؤه بالطريق ا

  ) 19المادة ( تأخر فيها عن االخالء 
ويتناول الباب الثالث من مشروع القانون المرافق بيان اجراءات نزع ملكية المناطق واالحياء التي   

قرير المنفعـة  ان يكون ت 20وقد اوجبت المادة . تتم لغرض اعادة تخطيط منطقة من المناطق او تعميرها 
العامة في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء بعد اخذ رأى المجلس البلدى وكذلك يصدر مجلس الوزراء 

  .قرار نزع الملكية 
ومن الطبيعي ان تفيض مساحات من االراضي . وبعد صدور قرار نزع الملكية ينفذ المشروع   

فتقوم لجنة التثمين لتقدير ثمن اساسي لكل قطعة . ترغب الحكومة في بيعها لالهالي بعد تنفيذ المشروع 
ارض يراد بيعها ، فاذا كان الراغب في الشراء هو احد المالك السابقين الذين نزعت ملكية عقاراتهم 
ضمن الحي او المنطقة ، كان له الحق فى الشراء مباشرة بذلك الثمن االساسي وفى حدود المساحة التي 

اكثر من صاحب افضلية على قطعة ارض واحدة بيعت هذه القطعة عن نزع ملكيتها منه ، فاذا وجد 
ويجب على طالب ) 22المادة ( طريق المزايدة فيما بينهم فقط وبالثمن االساسي الذي قدرته اللجنة 

  . 24وباالجراءات المبينة بها وبالمادة  23االفضلية ابداء رغبته فى الشراء في المدة التى حددتها المادة 
لم يكن هناك صاحب أفضلية على القطع المراد بيعها او وجد صاحب افضلية ولكنه تراخى  اما اذا  

عن ابداء رغبته خالل المدة المحددة او كان قد رفض طلبه ، بيعت هذه القطعة بـالمزاد العلنـي بـالثمن    
مهـيمن  االساسى بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من وزير المالية والصناعة بوصفه ال

  .) 21المادة ( مالكة تلك العقارات  -على الخزانة العامة للدولة 
   

  



  

 
  

  . اما الباب الرابع من مشروع القانون فيتحدث عن االستيالء المؤقت على عقار او اكثر 
واهم ما ورد بهذا الباب من احكام هو أن يصدر باالستيـالء المؤقت قرار مـن  . لمواجهة حالة طارئـة 

اء مع تعويض مقابل تقدره ادارة نزع الملكية باالجراءات واالحكام الخاصة  بتقدير التعويض مجلس الوزر
أولهمـا  : السلطة في قرار االستيالء بقيدين  28و  27عن نزع الملكية للمنفعة العامة ، وقد قيدت المادتان 

ن صاحب العقـار واال وجـب   ان يكون محدد المدة وثانيهما اال تزيد مدة االستيالء على سنة واحدة اال باذ
  .اتخاذ اجراءات نزع الملكية او التخلى عن العقار 

كأن تنزع ملكيـة  . ويتناول الباب الخامس واالخير أحكاما عامة لمواجهة بعض الحاالت الخاصة   
جزء من عقار مع بقاء الجزء االخر في ملكية صاحبه ففي هذه الحالة قد يصيب صاحب الشـأن ضـرر   

الحق في طلب بيع الجزء البـاقي فتشـتريه منـه     - 29ئة العقار ولذلك اعطت له المادة كبير نتيجة تجز
الحكومة اذا تحقق لديها أنه غير صالح بشرط ان يتقدم بطلبه خالل المدة التى حددتها تلك المادة ، كما قـد  

فعـة  يحدث أن يتخلف بعض اجـزاء من العقـــارات التي نزعت ملكيتها لم تدخل ضمن مشروع المن
العامة ، او قد يعدل عن تنفيذ مشروع المنفعة العامة الذى نزعت ملكية العقار الجله ، ففي هـذه الحالـة   

المالك السابقين حق استرداد هذه العقارات او بواقيها بنفس الثمن السابق نزع الملكية به  30أعطت المادة 
لحق في قيمة التعويض عنه ففـي  وقد يحصل نزاع على ملكيـــة عقار نزعت ملكيتـــه او على ا. 

هذه الحالة يجب عدم صرف التعويض وانما يوضع خزانة المحكمة الكلية ليصرف على ضوء ما تقضـي  
  .به المحكمة الكلية فى النزاع 

  
===============  
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