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تعريفات
 

المادة األولى: 

يقص�د بالكلامت والعبارات اآلتي�ة أينام وردت يف هذه الالئحة املعاين املبينة أمامها، ما مل 
يقتض السياق خالف ذلك: 

١ - النظام: نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد املؤقت عىل العقار. 
ا يف  ٢ - األجه�زة ذوات الش�خصية املعنوي�ة العام�ة: أي جهة حكومية تدي�ر مرفقًا عامًّ

الدولة أو ترشف عليه. 
٣ - ن��زع امللكي��ة للمنفعة العامة: اس�تمالك العقارات - س�واء أكان�ت مملوكة لفرد أو 
منش�أة خاصة أو مصلحة حكومية - من أجل إنش�اء أو توس�يع املراف�ق واخلدمات العامة، 

لتحقيق منفعة عامة. 
٤ - امل�رشوع املعتم�د يف امليزانية: االعتامد املايل املرصود يف ميزانية اجلهة املس�تفيدة لنزع 

ملكية عقارات للمنفعة العامة. 
٥ - املرافق واخلدمات العامة: مس�ارات الطرق والقطارات وش�بكات املياه والكهرباء 
والغ�از والب�رول واهلات�ف وال�رصف الصح�ي وترصيف الس�يول وما ش�اهبها، وكذلك 

املساجد واملقار التعليمية والصحية واألمنية وما شاهبها، التي ال تشملها النسبة النظامية. 
ر وفقًا ألحكام النظام.  ٦ - التعويض: املقابل النقدي أو العيني الذي يقدَّ

ا أو غريه -  ا أو عمرانيًّ ٧ - التنمية: إحداث أي نوع من أنواع األنشطة، سواء أكان زراعيًّ
عدا التس�وير س�واء أكان بناًء أم زراعًة - ملوقع ما أدى إىل تغيري معامل هذا املوقع سواء أكان 

لالستثامر أو غري ذلك. 
ة: األرايض املقام فيها أي نوع من أنواع التنمية.  ٨ - األرايض املنامَّ

٩ - ح�د محاي�ة التنمية: اخلط�وط املوضحة يف خرائط وثائق النط�اق العمراين التي حتدد 
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منطقة محاية التنمية حتى عام ١٤٥٠ه�. 
١٠ - األرايض البيض�اء )الفضاء(: األرايض التي مل تس�تثمر أو تعمر بأي نوع من أنواع 
التنمي�ة، مه�ام كان نوع امللكية )صك زراعي، س�كني، أو غريها( والع�رة يف حالة الوضع 

الراهن لألرض وقت نرش قرار املوافقة بالبدء يف إجراءات نزع امللكية. 
١١ - النس�بة النظامية: املس�احة املجانية التي تقتطع من كامل مساحة األرض املطلوب 

ختطيطها خلدمتها. 
١٢ - النسبة التخطيطية: املساحة املقتطعة من األرض املطلوب ختطيطها خلدمتها، وحتسب 
نسبة مئوية من املساحة الكلية لألرض وقد تكون مساوية للنسبة النظامية أو أقل منها أو أكر. 
١٣ - تقسيم األرض: جتزئة األرض إىل جزأين أو أكثر بام يتطلب إجياد شارع أو أكثر خلدمتها. 
١٤ - ختطي�ط األرض: إع�داد تقس�يم ل�ألرض وحتديد ش�بكة الطرق واملراف�ق العامة 

وغريها خلدمتها. 
١٥ - املخطط املعتم�د: املخطط التنظيمي لألرض، املستكمل فيه اإلجراءات النظامية املعتمدة. 
١٦ - الفكرة التخطيطية األولية: املخطط التنظيمي األويل - املعد من املالك - الش�امل 

لكامل األرض والطرق موضحًا عليه النسبة النظامية املقتطعة من األرض اململوكة. 
١٧ - الط�رق الرئيس�ة: ه�ي الط�رق املصممة الس�تيعاب أك�ر جزء من حرك�ة املرور 

الداخلة للمدينة أو اخلارجة منها ومعظم احلركة العابرة وكذلك ربط أجزاء املدينة. 
١٨ - تاريخ قرار التقدير: تاريخ اعتامد اجلهة صاحبة املرشوع ملحرض جلنة التقدير. 

 
نزع الملكية

المادة الثانية: 

عىل اجلهة صاحبة املرشوع - قبل البدء بإجراءات نزع امللكية - التأكد من أنه ليس هناك 
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أراٍض أو عقارات حكومية تفي بحاجة املرشوع يف املوقع املقرر إقامته فيه. 
المادة الثالثة: 

١- ُتنزع ملكي�ة العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ املرشوعات املعتمدة يف امليزانية، وذلك 
يف احلاالت اآلتية :

أ - ملصلحة املرافق واخلدمات العامة.
ب - لتوس�عة املواقع احلكومية القائمة أو املواق�ع املخصصة هلا يف املخططات املعتمدة، 

وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ج - ملصلحة إقامة مرشوعات اجلهات احلكومية يف ظل عدم وجود مواقع معتمدة تفي 

بحاجة تلك املرشوعات.
٢ - يك�ون ن�زع امللكي�ة يف احلالتني )أ( و)ج( م�ن الفقرة )١( من هذه امل�ادة بعد مراعاة 

اختاذ ما يأيت :
أ - قيام اجلهة املستفيدة باالختيار املبدئي للمواقع املناسبة مع إبالغ مالكها بذلك.

ب - تنس�ق اجلهة صاحبة املرشوع مع وزارة الش�ؤون البلدية والقروية الختيار أنس�ب 
املواق�ع املق�رح نزع ملكيتها واس�تكامل ما يلزم لتنظي�م املوقع واعتامد خمطط�ه وذلك وفق 
اإلجراءات املنظمة يف هذا الشأن، وعىل اجلهة صاحبة املرشوع إبالغ مالك العقارات املشار 
إليه�ا يف الفق�رة )أ( أعاله بام س�يتم يف ش�أن عقاراهتم خالل مدة ال تتجاوز )٦( أش�هر من 

تاريخ إبالغهم باالختيار املبدئي.
ج - يص�ار إىل ن�زع ملكي�ة املوقع ال�ذي جرى اعت�امده وفقًا للفقرة )ب( م�ن قبل اجلهة 

املستفيدة، وفقًا لإلجراءات املتبعة. 
 المادة الرابعة: 

١ - ع�ىل وزارة الش�ؤون البلدية والقروية إب�الغ وزارة املالية - مصلح�ة أمالك الدولة 
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- باملواقع املخصصة لالس�تعامالت العامة يف املخططات التي تعتمد، وذلك خالل مدة ال 
تتجاوز )٣٠( يومًا من تاريخ االعتامد النهائي للمخطط.

٢ - يكون نزع ملكية األرايض املخصصة لالس�تعامالت العامة التي ال تش�ملها النس�بة 
النظامي�ة وفق�ًا ألحكام النظام، عىل أن تق�در جلنة التقدير التعويض املس�تحق عنها وفقًا ملا 

يأيت :
أ - وف�ق س�عر امل�ر املرب�ع هل�ذه األرايض مش�اعًا )قب�ل التخطيط(، ب�رشط أن يرصف 

التعويض خالل سنتني من تاريخ التخصيص. 
ب - وفق سعر املر املربع يف حينه إذا كان التعويض سيرصف بعد ميض سنتني من تاريخ 

التخصيص. 
المادة الخامسة: 

ذ ش�بكات املرافق العامة التنس�يق مع وزارة الش�ؤون البلدية  ١ - ع�ىل اجلهات التي تنفِّ
ذ -  والقروية أو وزارة النقل - كل فيام خيصه - عند حتديد مس�ار هذه الش�بكات؛ لكي ُتَنفَّ

قدر اإلمكان - ضمن مسارات الطرق املنفذة أو املحددة عىل الطبيعة.
٢- جيب تنفيذ ش�بكات املرافق العامة وفقًا للمخطط العام املعتمد املوضح عليه ش�بكة 
الطرق الرئيسة التي يتم تنفيذها طبقًا هلذا املخطط، ويف حالة عدم توافره تقوم اجلهة صاحبة 
املرشوع باقراح مسار خطوط املرافق الرئيسة، وتقديمه إىل وزارة الشؤون البلدية والقروية 

أو وزارة النقل - كل فيام خيصه - للموافقة عليه.
٣ - إذا اقتض�ت احلاج�ة تنفيذ مس�ار هذه الش�بكات ضمن مناطق ليس فيها مس�ارات 
ط�رق أو ال يمك�ن حتدي�د مس�اراهتا، فع�ىل اجله�ة صاحب�ة املرشوع دف�ع تعوي�ض مقابل 
املساحات املقتطعة ألصحاب األرايض التي تنفذ فيها مسار شبكات املرافق العامة، وذلك 

وفقًا ألحكام النظام.
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٤ - بالنس�بة إىل مس�ارات خط�وط كهرباء الضغ�ط العايل )األبراج( الت�ي يتطلب وجودها 
أحرامًا حمددة تتجاوز عرض مس�ار الطريق القائم عىل الطبيعة أو املقرح عىل املخططات، عىل 

اجلهة صاحبة املرشوع دفع التعويض املستحق عن املساحات املقتطعة وفقًا ألحكام النظام. 
المادة السادسة: 

م�ع مراع�اة األحكام ال�واردة يف املادة )اخلامس�ة( من هذه الالئح�ة، ودون اإلخالل بام 
تقتضي�ه األنظم�ة األخرى، فإنه عند حاجة الرشكة التي تت�وىل إدارة مرفق عام إىل عقارات 
تع�رض مس�ار ش�بكات املرفق الذي تديره؛ جيوز هل�ا - وفقًا ألحكام النظ�ام - نزع ملكية 
تلك العقارات بالقدر الذي يتفق وطبيعة عملها، عىل أن يقترص ذلك عىل حاجة الشبكات 

الفنية والتقنية، وذلك وفقًا لإلجراءات اآلتية :
١- تق�دم الرشك�ة طلب نزع امللكية إىل اجلهة احلكومية املرشفة عىل نش�اط املرفق العام، 
ويصح�ب الطل�ب بتفصيل كام�ل للم�رشوع، والعقار املراد ن�زع ملكيته، وم�دى احلاجة 

الفعلية إىل نزعه.
ا ملجموع  ٢- تزويد اجلهة احلكومية املرشفة عىل نش�اط املرفق بتقرير يتضمن تقديرًا أوليًّ

التعويضات التي سوف تدفعها عن العقار أو العقارات املراد نزعها.
٣- تق�دم الرشك�ة إىل اجله�ة احلكومية املرشفة عىل نش�اط املرفق العام م�ا يثبت مقدرهتا 

املالية عىل دفع التعويضات املستحقة عن نزع امللكية.
٤- تصدر قرارات املوافقة عىل نزع امللكية من الوزير املرشف عىل نشاط املرفق العام. 

المادة السابعة: 

األرايض اململوك�ة البالغ�ة مس�احتها )١٠.٠٠٠ م٢( ع�رشة آالف م�ر مرب�ع فأقل يتم 
التعويض عن كامل املس�احة املقتطعة لتنفيذ ش�بكات الطرق الرئيسة من قبل اجلهة صاحبة 

املرشوع. 
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 المادة الثامنة: 

األرايض البيض�اء )الفض�اء( اململوك�ة التي س�بق أن اعتم�دت وزارة الش�ؤون البلدية 
والقروي�ة خمططه�ا وأخذت النس�بة النظامية منه�ا، ثم مر هبا طريق رئي�س معتمد، يعوض 
مالكه�ا عن املس�احة املقتطع�ة للطريق من قبل اجله�ة صاحبة املرشوع، ما مل تكن املس�احة 
املتبقي�ة غ�ري املنامة تزيد عىل ع�رشة آالف مر مربع؛ فيت�م التعامل مع املس�احة املتبقية وفق 

مقتىض املادة )احلادية عرشة( من هذه الالئحة. 

 المادة التاسعة: 

ا كان نوع التنمية - يتم التعويض عن  يف حالة مرور طريق رئيس ضمن أراض منامة - أيًّ
املساحات املقتطعة وما يوجد عليها من مباٍن ومنشآت وغراس. 

 المادة العاشرة: 

إذا طلب مالك األرض املنامة ختطيطها أو تقس�يمها فال يعوض عام يقتطع منها لذلك يف 
حدود النسبة النظامية، وال يعوض إذا كان جتاُوز النسبة النظامية بناًء عىل طلبه أو موافقته. 

 المادة الحادية عشرة: 

يس�تحق مالك األرض التعويض عام يقتطع ملصلحة التخطيط أو لتحديد وتنفيذ شبكات 
الطرق الرئيسة، وفقًا ملا يأيت: 

أواًل: بالنسبة إلى ما هو واقع داخل حدود حماية التنمية :

١- األرض البيض�اء )الفض�اء( اململوك�ة التي مل يس�بق أخذ النس�بة النظامي�ة منها وفق 
خمطط معتمد، ومر هبا طريق رئيس معتمد؛ عىل اجلهة صاحبة املرشوع عمل فكرة ختطيطية 
أولية ش�املًة الطريق الرئيس، بعد أخذ موافقة وزارة الش�ؤون البلدية والقروية عىل ذلك، 

مع مراعاة األخذ بام يأيت :
١ / ١ ال يعوض املالك يف مجيع احلاالت عام يقتطع من ملكه إذا كانت الزيادة يف النسبة 
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التخطيطية ملصلحة التخطيط بناء عىل طلبه. 

ض املالك عام يقتطع من ملكه إذا مل تتجاوز املساحة املقتطعة النسبة النظامية، برشط  ١ / ٢ ال يعوَّ
أن يكون الباقي من مساحة األرض بع�د االقتطاع )١٠.٠٠٠م٢( عرشة آالف مر مربع فأكثر. 

١ / ٣ إذا كانت املساحة الباقية من األرض بعد االقتطاع )١٠.٠٠٠م٢( عرشة آالف مر مربع 
فأكثر فتعوض اجلهة صاحبة املرشوع املالك عام زاد من املساحة املقتطعة عن النسبة النظامية. 

١ / ٤ يعّوض املالك عن املساحة الناقصة عن )١٠.٠٠٠م٢( عرشة آالف مر مربع إذا 
كانت املساحة املقتطعة من ملكه ال تتجاوز النسبة النظامية. 

١ / ٥ يعّوض املالك عام يقتطع من أرضه إذا كانت النسبة املقتطعة ملصلحة املرشوع أكر 
من النسبة النظامية، وكان الباقي من مساحة األرض بعد االقتطاع أقل من )١٠.٠٠٠م٢( 
عرشة آالف مر مربع، وذلك بتعويضه عن فرق املساحة الناقصة عن )١٠.٠٠٠م٢( عرشة 
آالف مر مربع، إضافة إىل تعويضه عن زيادة فرق النس�بة النظامية مطروحًا منها ما عوض 

به عن فرق املساحة الناقصة عن )١٠.٠٠٠م٢( عرشة آالف مر مربع.
٢- األرض البيضاء )الفضاء( اململوكة التي سبق أخذ جزٍء من النسبة النظامية منها ملصلحة 
طري�ق رئي�س، وم�ر هبا طري�ق رئيس آخ�ر معتمد؛ ُتَع�دُّ فكرة ختطيطي�ة أولية لألرض ش�املة 
الطريق�ني املعتم�دين، بعد أخذ موافقة وزارة الش�ؤون البلدي�ة والقروية عىل ذلك، مع مراعاة 

األخذ بام يأيت :
٢ / ١ ال يع�ّوض مال�ك األرض ع�ام يقتط�ع منه�ا بع�د ذل�ك، إذا كان املقتط�ع منها يف 
السابق والالحق مل يتجاوز النسبة النظامية، برشط أن يكون الباقي من مساحة األرض بعد 

االقتطاعني )السابق والالحق( )١٠.٠٠٠م٢( عرشة آالف مر مربع فأكثر. 
٢ / ٢ يعّوض املالك عن املساحة الناقصة عن )١٠.٠٠٠م٢( عرشة آالف مر مربع، إذا 

كانت املساحة املقتطعة من األرض سابًقا والحًقا مل تتجاوز النسبة النظامية. 
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٢ / ٣ يعّوض املالك عن فرق الزيادة يف املس�احة عن النس�بة النظامية السابقة والالحقة 
إذا كانت املساحة الباقية بعد االقتطاعني أكر من )١٠.٠٠٠م٢( عرشة آالف مر مربع. 

٢ / ٤ إذا كان�ت املس�احة الباقي�ة م�ن األرض بعد االقتطاعني أقل م�ن )١٠.٠٠٠م٢( 
ع�رشة آالف م�ر مربع، وكانت املس�احة املقتطعة أكر من النس�بة النظامية؛ فتعوض اجلهة 
صاحب�ة امل�رشوع املال�ك عن فرق املس�احة الناقصة ع�ن )١٠.٠٠٠م٢( ع�رشة آالف مر 
مربع، إضافة إىل تعويضه عن زيادة فرق النسبة النظامية مطروًحا منها ما عوض به عن فرق 

املساحة الناقصة عن )١٠.٠٠٠م٢( عرشة آالف مر مربع.
٣- إذا طل�ب مالك أرض اعتامد خمطط أرض�ه )الفكرة التخطيطية األولية املوافق عليها 

سابقًا(، فرياعى األخذ بام يأيت :
٣ / ١ إذا طلب مالك أرض تعديل الفكرة التخطيطية األولية التي سبق أن وافق عليها، 
وترتب عىل هذا التعديل زيادة النسبة التي تقتطع عن النسبة املأخوذة يف الفكرة التخطيطية 

ض عن الزي��ادة املرتبة عىل هذا التعديل.  األولية؛ فال يع��وَّ
٣ / ٢ إذا عّدلت وزارة الش�ؤون البلدية والقروية الفكرة التخطيطية األولية التي س�بق 
أن وافق املالك عليها، وترتب عىل هذا التعديل زيادة النسبة التي تقتطع عن النسبة املأخوذة 

ض املالك عن الزيادة املرتبة عىل هذا التعديل. يف الفكرة التخطيطية األولية؛ يعوَّ
٤ - عن�د تع�ذر عمل الفك�رة التخطيطية األولي�ة من قبل املالك أو يف ح�ال عدم موافقة 
وزارة الش�ؤون البلدي�ة والقروي�ة عليه�ا، ُيعم�ل خمطط مس�احي لألرض كامل�ة لتوضيح 
الطري�ق الرئي�س. وإذا زادت نس�بة الطريق ع�ىل )١٢%( من مس�احة األرض الكلية، تقوم 

اجلهة صاحبة املرشوع بتعويض املالك عن هذه الزيادة.
ثانيًا: بالنسبة إلى ما هو واقع خارج حدود حماية التنمية :

١- األرض البيضاء )الفضاء( اململوكة الواقعة خارج حدود التنمية التي تزيد مساحتها 
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عىل )١٠.٠٠٠م٢( عرشة آالف مر مربع ومل يسبق أخذ النسبة النظامية منها، ومر هبا طريق 
ض املالك عام يقتطع منها يف حدود ما نس�بته )١٢%( من مس�احاهتا،  رئيس معتمد؛ فال يعوَّ

مع مراعاة األخذ بام يأيت :
١ / ١ األرض البيضاء )ال�ف�ضاء( ال�م�ملوكة التي سبق أن مر هبا طريق رئيس، وكانت 
نس�بته أكثر من )١٢%( من مس�احات�ها؛ تعّوض اجلهة صاحبة املرشوع امل�الك عام زاد عىل 

تلك النسبة. 

ض املالك عام يقتطع من أرضه إذا مل تتجاوز املساحة املقتطعة نسبة ال� )١٢%(،  ١ / ٢ ال يعوَّ
برشط أن يكون الباقي من مساحة األرض بعد االقتطاع )١٠.٠٠٠م٢( عرشة آالف مر مربع 

فأكثر. 
١ / ٣ يعّوض املالك عن املساحة الناقصة عن )١٠.٠٠٠م٢( عرشة آالف مر مربع إذا 

مل تتجاوز املساحة املقتطعة من أرضه نسبة ال� )١٢%(. 
١ / ٤ إذا كان�ت املس�احة الباقية بعد االقتطاع م�ن األرض )١٠.٠٠٠م٢( عرشة آالف 

مر مربع فأكثر، يعّوض املالك عام زاد من املساحة املقتطعة عىل نسبة ال� )١٢%(. 
١ / ٥ يعّوض املالك عام يقتطع من أرضه إذا كانت النسبة املقتطعة ملصلحة املرشوع أكر 
من نسبة ال� )١٢%(، وكان الباقي من مساحة األرض بعد االقتطاع أقل من )١٠.٠٠٠م٢( 
عرشة آالف مر مربع، وذلك بتعويضه عن فرق املساحة الناقصة عن )١٠.٠٠٠م٢( عرشة 
ض  آالف مر مربع، إضافًة إىل تعويضه عن زيادة فرق نسبة ال� )١٢%( مطروًحا منها ما ُعوِّ

به عن فرق املساحة الناقصة عن )١٠.٠٠٠م٢( عرشة آالف مر مربع.
٢- األرض البيضاء )الفضاء( اململوكة التي مر هبا طريق رئيس وُأخذت منها نسبة أقل 
م�ن ال� )١٢%( ملصلح�ة الطريق الرئيس، ثم مر هب�ا بعد ذل�ك طريق رئي�س آخ�ر معتمد، 

فيتم مراعاة األخذ بام يأيت :
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٢ / ١ ال يع�ّوض مال�ك األرض ع�ام يقتط�ع منها بعد ذل�ك إذا مل يتج�اوز املقتطع منها 
يف الس�ابق والالح�ق نس�بة ال�� )١٢%(، ب�رشط أن يك�ون الباقي من مس�احة األرض بعد 

االقتطاعني السابق والالحق )١٠.٠٠٠م٢( عرشة آالف مر مربع فأكثر. 
٢ / ٢ يعّوض املالك عن املساحة الناقصة عن )١٠.٠٠٠م٢( عرشة آالف مر مربع إذا 

مل تتجاوز املساحة املقتطعة من األرض سابًقا والحًقا نسبة ال� )١٢%(.
٢ / ٣ يعّوض املالك عن فرق الزيادة يف املساحة عىل نسبة ال� )١٢%( السابقة والالحقة 

إذا كانت املساحة الباقية بعد االقتطاعني أكر من )١٠.٠٠٠م٢( عرشة آالف مر مربع. 
٢ / ٤ إذا كان�ت املس�احة الباقي�ة بع�د االقتطاعني أقل م�ن )١٠.٠٠٠م٢( ع�رشة آالف مر 
مربع، وكانت املساحة املقتطعة أكر من نسبة ال� )١٢%(، يعّوض املالك عن فرق املساحة الناقصة 
ع�ن )١٠.٠٠٠م٢( ع�رشة آالف مر مرب�ع، إضافًة إىل تعويضه عن زيادة فرق نس�بة ال� )١٢%( 
ض به عن فرق املساحة الناقصة عن )١٠.٠٠٠م٢( عرشة آالف مر مربع. مطروًحا منها ما عوِّ
ثالثًا: بالنسبة إلى المدن والمحافظات والمراكز التي ليس لها حدُّ حماية تنمية: 

تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع تعليامت مراحل حدود محاية التنمية للمدن 
والق�رى واهلج�ر التي ليس هلا ح�دود تنمية، ويتم تنفيذ ما ورد يف البندي�ن )أواًل( و )ثانيًا( 

من هذه املادة وفقًا لتلك التعليامت. 
المادة الثانية عشرة: 

يراعى أن يكون قرار املوافقة بالبدء يف إجراءات نزع امللكية متضمًنا ما يأيت: 
١ - رقم واسم املرشوع املعتمد يف امليزانية.

٢ - اجلهة صاحبة املرشوع.
٣ - الغرض من نزع امللكية.

٤ - املخطط املعتمد للمرشوع.
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٥ - دعوة اجلهات املش�اركة يف جلنة وصف وحرص العقارات حمل النزع وجلنة التقدير؛ 
لتسمية مندوبيها خالل مدة ال تزيد عىل مخسة عرش يومًا.

٦ - الطل�ب من أصحاب العقارات الواقعة ضم�ن خمطط املرشوع تزويد اجلهة صاحبة 
املرشوع بنس�خ من مس�تندات متلكهم، وتعبئة جدول املعلومات املتضمن بيان اس�م مالك 

العقار أو ممثله وعنوانه املعتمد ووسيلة االتصال به. 
المادة الثالثة عشرة: 

١- تبل�غ اجله�ة صاحبة املرشوع مالكي أو ش�اغيل العقارات - أو من يمثلوهنم - املش�مولة 
بعملي�ة احلرص املش�ار إليها يف الفقرة )٣( من املادة )السادس�ة( من النظ�ام؛ بموعد دخول جلنة 
احل�رص لعقاراهت�م، وذل�ك من خالل اإلع�الن عىل تلك العق�ارات أو إبالغهم ع�ىل عناوينهم 
املعتمدة، وإذا تعذر ذلك؛ جاز للجهة صاحبة املرشوع استخدام أي وسيلة أخرى ترى مناسبتها. 
ن يف  ٢- باإلضاف�ة إىل م�ا نصت عليه الفقرة )٣( من املادة )السادس�ة( من النظام، يضمَّ
حم�رض احلرص بيان بالعق�ارات املجاورة ملحل النزع وكذلك عرض الش�وارع املحيطة وأي 
معلومة يرغب املالك يف إثباهتا يف حمرض احلرص برشط أن تكون مدعمة بالوثائق املؤيدة هلا.
ا لكل عقار من العقارات املشمولة بعملية  ٣- تعد اجلهة صاحبة املرشوع خمططًا تفصيليًّ
احل�رص عىل حدة، عىل أن يتضمن هذا املخطط نوع العقار وبيانات صك امللكية - إن وجد 
- والرفع املس�احي اخلاص به وإمجايل مس�احة العقار الكلية واملس�احة املراد نزعها والباقي 

منها، وأي معلومة ترى اجلهة صاحبة املرشوع إدراجها. 
المادة الرابعة عشرة: 

١- عىل اجلهة صاحبة املرشوع قبل مبارشة جلنة التقدير ملهامهتا بوقت كاٍف؛ إبالغ مالكي 
أو ش�اغيل العقارات - أو من يمثلوهنم - بتاري�خ ووقت وق��وف جلنة التقدير، وذلك من 
خ�الل اإلع�الن عىل تلك العق�ارات أو إبالغهم عىل عناوينهم املعتم�دة، وإذا تعذر ذلك، 
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جاز للجهة صاحبة املرشوع استخدام أي وسيلة أخرى ترى مناسبتها.
٢- يف حالة امتناع مالك أو ش�اغل العقار حمل النزع أو من يمثله عن متكني جلنة التقدير 
م�ن القيام بأعامهلا، فعىل اللجن�ة إعداد حمرض بذلك ورفعه إىل اجلهة صاحبة املرشوع الختاذ 
ما يلزم يف هذا الش�أن، مع إبالغ مالك العقار بذلك قبل أن تتخذ اجلهة صاحبة املرشوع ما 

يلزم لتطبيق ما نصت عليه املادة )العرشون( من هذه الالئحة عىل العقار حمل النزع. 

 المادة الخامسة عشرة: 

١- تتوىل اجلهة صاحبة املرشوع مهمة تنس�يق عمل جلنة التقدير والدعوة إىل اجتامعاهتا، 
وال تك�ون اجتامعات اللجنة صحيحة إال بحضور مجيع أعضائه�ا، وتتخذ قراراهتا بأغلبية 

أصوات األعضاء. 
٢- تع�د جلن�ة التقدير حمرضًا تدون فيه مجي�ع املداوالت والقرارات الت�ي تتوصل إليها، 
وُتَب�ني في�ه العقارات حم�ل البحث ومش�تمالهتا، وبيان املبل�غ اإلمجايل للتعويض، وأس�امء 
األعض�اء املعرضني ع�ىل التقدير ومقدار ما يرون�ه من تقدير وس�بب اعراضهم، ويوقعه 

مجيع أعضاء اللجنة.
٣- ترف�ع جلن�ة التقدير حمرضها - ف�ور اكتامل توقيع األعضاء علي�ه - إىل اجلهة صاحبة 
امل�رشوع العت�امده. وعىل اجلهة صاحبة امل�رشوع البت فيه وتزويد وزارة املالية بنس�خة منه 

خالل مدة ال تتجاوز )مخسة عرش( يومًا من تارخيه.
٤- يع�د ق�رار جلن�ة التقدير هنائيًّا يف حالة انقض�اء ثالثني يومًا م�ن تارخيه دون اعراض 
اجله�ة صاحبة امل�رشوع، أو وزارة املالية عىل التقدير، ويف حالة االعراض تس�تكمل اجلهة 

صاحبة املرشوع اإلجراءات وفقًا للفقرة )٣( من املادة )التاسعة( من النظام.
٥- عند تعذر تقدير العقارات املراد نزع ملكيتها، فعىل جلنة التقدير إعداد حمرض حتدد فيه 

مدة التأجيل ومسوغاته، ورفعه إىل اجلهة صاحبة املرشوع العتامده.
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٦- ع�ىل كل عض�و من أعضاء جلنة التقدير - قبل مبارشة مهامت�ه يف اللجنة - تقديم إقرار خطي 
للجه�ة صاحب�ة امل�رشوع يتضمن أنه ليس ل�ه أو لزوجته أو ألح�د أصهاره أو أقارب�ه حتى الدرجة 
الرابعة حق أو مصلحة - مبارشة أو غري مبارشة - يف أي من العقارات املش�مولة بعملية نزع امللكية 
أو املت�رضرة م�ن تلك العملية، وأنه ليس وكياًل ألحد أصح�اب احلقوق عىل أي من تلك العقارات 
ا أو قيِّام عليها، ويف حالة حتقق أيٍّ من تلك احلاالت لدى أي عضو من األعضاء؛ فعىل اجلهة  أو وصيًّ

صاحبة املرشوع أن تطلب من اجلهة التي يتبعها هذا العضو تسمية عضو آخر بداًل منه يف اللجنة.
٧- م�ع مراع�اة أحكام نظام املقيم�ني املعتمدين الصادر باملرس�وم امللكي رقم )م/٤٣( 
وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣ه�، يشرط يف عضوي اخلرة يف جلنة التقدير أن يكونا من املختصني 

املعتمدين من اهليئة السعودية للمقيمني املعتمدين.
٨- للجنة التقدير االس�تعانة بمن تراه من اخلراء أو املوظفني ملس�اعدهتا يف أداء مهامهتا، 

وُيعد رأهيم يف هذه احلالة استشاريًّا. 

 المادة السادسة عشرة: 

١ - مع مراعاة املعايري والضوابط التي تضعها اهليئة السعودية للمقيمني املعتمدين، عىل 
جلنة التقدير األخذ بطريقة أو أكثر من طرق التقدير، عىل أن توضح يف قرار التقدير الطرق 

التي أخذت هبا، التي من بينها ما يأيت :
أ - املقارن�ة، وذل�ك باس�تنتاج قيم�ة العق�ار املنزوع�ة ملكيته ع�ن طريق حتليل أس�عار 

العقارات املامثلة للعقار حمل النزع.
ب - التكلف�ة، وذل�ك بمقارنة كلفة إنش�اء عقار جديد مماثل للعق�ار املنزوعة ملكيته يف 
املواصفات واالستخدام مطروحًا منها قيمة االستهالك، وعىل أساس كلفة اإلنشاء السائدة 

وقت صدور قرار بدء إجراءات نزع امللكية.
ج - الدخ�ل، وذلك باس�تنتاج قيمة العق�ار املنزوعة ملكيته عن طريق حس�اب الدخل 
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الصايف أو املتوقع للعقار وعىل مدى العمر اإلنتاجي الباقي للعقار.
٢ - هتت�دي جلن�ة التقدي�ر يف تقدير قيم�ة املباين واإلنش�اءات بمواصفاهت�ا وخصائصها الفنية 
وبأقيام املثل اجلديد مطروحًا منه قيمة االستهالك، وبقيمة عقود اإلجيار القائمة وأمهيتها التجارية. 

المادة السابعة عشرة: 

يك�ون تقدي�ر قيمة التعويض ألصح�اب العقارات املترضرة من تنفي�ذ املرشوع دون أن 
يقتطع منها يشء، وفقًا لإلجراءات اآلتية :

١- ملدعي الرضر التقدم إىل اجلهة صاحبة املرشوع بطلب تعويضه. 
٢ - عىل اجلهة صاحبة املرشوع تش�كيل جلنة من مندوب فني منها ومن وزارة الش�ؤون 
البلدية والقروية، وإن كانت األرض زراعية يشرك يف اللجنة مندوب من وزارة الزراعة. 
٣ - عىل اللجنة الفنية إعداد تقرير فني عن احلالة، يبني فيه نوع الرضر وحجمه وأسباب 

وقوعه وكيفية معاجلته. 
٤ - ترف�ع اجله�ة صاحبة املرشوع طلب مدعي الرضر إىل جلن�ة التقدير مرافقًا له التقرير 
الفني املعد عن احلالة إلجراء ما تراه مناسبًا وفق الفقرة )٣( من املادة )العارشة( من النظام. 
٥ - للجن�ة التقدي�ر - عن�د احلاجة - االس�تعانة يف أداء مهامهتا بمن ت�راه إلمتام عملها، 

ويعد رأيه يف هذه احلالة استشاريًّا.

 المادة الثامنة عشرة: 

إذا اقترص نزع امللكية عىل جزء من العقار فيتبع ما يأيت: 
١ - إذا كان العقار املقرر نزع ملكيته أرضًا فقط، فتقدر قيمة مس�احة هذا اجلزء إذا كان 
اجلزء الباقي منها قاباًل لالنتفاع به وفق التعليامت الفنية املطبقة يف املنطقة، أما إذا كان اجلزء 

الباقي منها غري قابل لالنتفاع به فتقدر قيمة كامل مساحة األرض. 
٢ - إذا كان العقار املقرر نزع ملكيته أرضًا وبناًء وغراسًا فرياعى اتباع اآليت :
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٢ /١ تق�در قيمة مس�احة اجلزء املقرر نزع ملكيته م�ن األرض فقط، إذا كان الباقي منها 
قاباًل لالنتفاع به وفق التعليامت الفنية املطبقة يف املنطقة يف حالة عدم تأثر املباين والغراس. 
٢ /٢ تق�در قيمة مس�احة اجل�زء املقرر نزع ملكيت�ه من األرض فقط وما تأث�ر من البناء 
والغ�راس املقام�ة عىل هذا اجلزء املنزوع، إذا كان اجلزء الباقي من األرض والبناء والغراس 
قاب�اًل لالنتف�اع ب�ه وفق التعلي�امت الفنية املطبق�ة يف املنطقة، ع�ىل أن تضاف قيم�ة تكاليف 
إصالح وترميم اجلزء الباقي من البناء إذا كانت قيمتها مساويًة أو أقل من قيمة ذلك اجلزء. 

٢ /٣ تقدر قيمة مساحة اجلزء املقرر نزع ملكيته من األرض فقط، إذا كان اجلزء الباقي منها 
قاباًل لالنتفاع به وفق التعليامت الفنية املطبقة يف املنطقة، وتقدر قيمة كامل البناء أو الغراس إذا 

كان اجلزء الباقي من أي منهام بعد اقتطاع ما حيتاج إليه املرشوع غري قابل لالنتفاع به. 
٢ /٤ تقدر قيمة كامل العقار أرضًا وبناًء وغراس�ًا إذا كان اجلزء الباقي من أرض العقار 
بعد اقتطاع ما حيتاج إليه املرشوع غري قابل لالنتفاع به وفق التعليامت الفنية املطبقة يف املنطقة. 
٢ /٥ تتوىل جلنة - تشكل من األمانة أو البلدية املختصة واجلهة صاحبة املرشوع - تقدير 
قابلية اجلزء الباقي من العقار لالنتفاع به، وحتيل تقريرها إىل اجلهة صاحبة املرشوع إلحالته 
إىل جلنة التقدير لتحديد التعويض املستحق وفق اإلجراءات املتبعة، مع إرشاك مندوب )أو 

أكثر( من وزارة الزراعة يف حالة كون األرض زراعية.
٣ - تتحم�ل اجله�ة صاحبة املرشوع تكاليف هدم وإزالة اجل�زء الباقي من البناء إذا كان 

غري قابل لالنتفاع به. 
٤- جي�وز ملال�ك العقار طلب االس�تفادة من اجل�زء الباقي من عق�اره إذا كان هذا اجلزء 

جماورًا لعقار آخر يملكه بصك ملكية مستقل. 
المادة التاسعة عشرة: 

جيوز للجهة صاحبة املرشوع أن تعرض عىل مالك العقار املنزوعة ملكيته للمنفعة العامة 



12

الالئحة التنفيذية  لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار 

207 مة  |  العدد  72   |  محرم  1437هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

ا من العقارات اململوكة للدولة بعد استكامل اإلجراءات الالزمة يف هذا الشأن  تعويضًا عينيًّ
وموافقة اجلهة املختصة نظامًا، عىل أن يكون ذلك وفقًا للضوابط اآلتية :

١ - احلص�ول ع�ىل موافقة مالك العق�ار املنزوعة ملكيته، املتضمن�ة موافقته األوليَّة عىل 
التعويض العيني بداًل من التعويض النقدي .

٢ - أن يكون العقار البديل وفقًا ملخطٍط معتمٍد وخاليًا من الشوائب واالدعاءات وغري 
مستثمر أو مستأجر. 

٣ - أن تت�وىل جلن�ة التقدير تقدي�ر قيمة العقار املنزوع�ة ملكيته والعق�ار البديل، وذلك 
بشكل متزامن وخالل مدة ال تتجاوز )٩٠( يومًا. 

٤ - أالَّ تتج�اوز نس�بة الفرق ب�ني القيمة النقدية للعق�ار البديل والقيم�ة النقدية للعقار 
املنزوعة ملكيته نسبة )٣٠%(، إذا كان الفرق يف القيمة ملصلحة اجلهة صاحبة املرشوع. 

٥ - أن يص�در صاح�ب الصالحي�ة – بعد موافق�ة املالك اخلطية عىل ق�رار جلنة التقدير 
- ق�رار املوافق�ة ع�ىل إهناء إج�راءات التعويض العين�ي، وأن تتخذ اجله�ة صاحبة املرشوع 
اإلجراءات الالزمة لنقل ملكية العقار احلكومي البديل باس�م املالك، عىل أاّل ُيفرغ للاملك 

إال بعد إفراغه لعقاره املنزوعة ملكيته بوساطة كاتب العدل أو املحكمة.

 المادة العشرون: 

ال يمن�ع ع�دم معرفة مال�ك العقار حمل النزع م�ن البدء يف تنفيذ امل�رشوع، عىل أن تلتزم 
اجلهة صاحبة املرشوع بتدوين سجل مستقل مؤرخ لكل حالة عىل حدة، ُيَبني فيه ما يأيت :

١ - اسم املرشوع، وصورة من قرار املوافقة عىل البدء يف إجراءات نزع امللكية. 
٢ - موقع العقار حمل النزع، وإحداثياته. 

٣ - حمرض جلنة احلرص. 
٤ - املساحة املقتطعة من العقار ملصلحة تنفيذ املرشوع، والتصوير الفوتوغرايف للموقع حمل النزع. 
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٥ - حمرض جلنة التقدير.
وحيفظ هذا السجل لدى اجلهة صاحبة املرشوع، لالستفادة منه يف أي مطالبة يف املستقبل. 

 المادة الحادية والعشرون: 

جيب أن تشتمل مستندات إهناء إجراءات التعويض عىل نسخة من قرار املوافقة عىل البدء يف 
إجراءات نزع امللكية ونسخة من مستندات امللكية، واملخطط التفصييل للعقار املتضمن حدود 
ومساحات األجزاء املنزوعة ملكيتها والباقي من مساحته، وحمرضي جلنتي احلرص والتقدير. 

 المادة الثانية والعشرون: 

عن�د رغبة اجلهة صاحبة املرشوع االس�تغناء عن العقار الذي س�بق أن نزعت ملكيته أو 
جزء منه، ومل يكن من املمكن ختصيصه ملرشوع آخر ذي نفع عام، فعليها مراعاة ما يأيت: 

١ - أن يصدر قرار باالس�تغناء من صاحب الصالحية يف كل من وزارة الش�ؤون البلدية 
والقروي�ة ومصلح�ة أم�الك الدول�ة - كل بحس�ب اختصاصه - وذل�ك دون اإلخالل بام 

تقيض به األنظمة والتعليامت يف هذا الشأن.
ا بموجب نس�ختني، إحدامها تس�لم ملن نزعت ملكية  ٢ - أن يبلغ قرار االس�تغناء خطيًّ

العقار منه أو لورثته يف حمل إقامته أو عمله، واألخرى للجهة صاحبة املرشوع.
٣ - جيب أن يشتمل تبليغ قرار االستغناء عىل ما يأيت :

أ - اسم اجلهة صاحبة املرشوع.
ب - موضوع التبليغ وتارخيه باليوم والشهر.

ج - االسم الكامل لصاحب العقار املنزوعة ملكيته أو ورثته.
د - اس�م املوظ�ف - أو م�ن يف حكم�ه - الذي ق�ام بالتبلي�غ، واجلهة الت�ي يعمل فيها، 

وتوقيعه عىل كل من األصل والصورة. 
٤ - يف حالة عدم التوصل إىل معرفة عنوان مالك العقار املراد االس�تغناء عنه أو ورثته، 
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فيتم إبالغه بقرار االستغناء عن طريق النرش يف إحدى الصحف املحلية باإلضافة إىل النرش 
يف أيٍّ من الوسائل اإللكرونية. 

٥ - عىل من سبق أن نزعت ملكية عقاره - يف حالة رغبته يف اسرداد العقار - أن يتقدم 
هو أو أحد ورثته خالل س�تة أش�هر من تاريخ التبليغ املنوه عنه آنفًا بطلب خطي إىل اجلهة 
صاحبة املرشوع يتضمن رغبته يف اسرداد العقار مقابل إعادة التعويض املدفوع له سابقًا. 

٦ - إذا مضت املدة املش�ار إليها يف الفقرة )٥( أعاله ومل يتقدم من س�بق أن نزعت ملكية 
عق�اره أو أح�د ورثته إىل اجله�ة صاحبة املرشوع بطلب اس�رداد العقار وإع�ادة التعويض 
املدفوع؛ جاز للجهة صاحبة املرشوع الترصف يف العقار بالكيفية التي تراها حمققة للمصلحة 

العامة، وذلك وفقًا لألنظمة املتبعة. 

وضع اليد المؤقت على العقار

المادة الثالثة والعشرون: 

عند حاجة أي من اجلهات احلكومية إىل وضع اليد املؤقت عىل العقار، يراعى ما يأيت: 
١ - أن يصدر قرار وضع اليد املؤقت من قبل صاحب الصالحية.

٢ - عىل اجلهة احلكومية - قبل وضع اليد املؤقت عىل العقار- أن تعد حمرض وصف وحرص 
للعقار املراد وضع اليد عليه، وتس�لم صورة منه ألصحاب الش�أن من املالكني والشاغلني أو 

من يمثلهم؛ وذلك ملطابقته مع حالة العقار عند انتهاء املدة املحددة لوضع اليد.
٣ - يت�م تقدي�ر التعويض املس�تحق عن مدة وضع اليد املؤقت ع�ىل العقار من قبل جلنة 
التقدي�ر، وب�رشط أال يقل التعويض عن أج�رة املثل، باإلضافة إىل م�ا يرتب عىل ذلك من 

تكاليف، وتتخذ جلنة التقدير قراراهتا باألغلبية. 
المادة الرابعة والعشرون: 

١- ع�ىل اجله�ة صاحبة املرشوع عند الرغبة يف االس�تغناء عن العقار الذي تم وضع اليد 
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املؤق�ت علي�ه؛ تبلي�غ مالكه بذلك قب�ل إخالئه بمدة كافي�ة ال تقل ع�ن )٣٠( يومًا، وذلك 
بموجب خطاب تعده من نس�ختني إحدامها ُتعطى للاملك أو لورثته يف حمل إقامته أو عمله 

واألخرى للجهة صاحبة املرشوع.
٢- جي�ب أن يش�تمل التبلي�غ املش�ار إليه يف الفق�رة )١( أعاله عىل اس�م اجله�ة صاحبة 
املرشوع، وموضوع التبليغ وتارخيه باليوم والش�هر، واالس�م الكامل لصاحب العقار حمل 
وض�ع الي�د أو ورثته، واس�م املوظف - أو م�ن يف حكمه - الذي ق�ام بالتبليغ واجلهة التي 

يعمل فيها وتوقيعه عىل نسختي التبليغ. 
 المادة الخامسة والعشرون: 

١- تت�وىل جلن�ة فني�ة تش�كلها اجله�ة صاحبة امل�رشوع بمش�اركة ممثل م�ن وزارة املالي�ة تقدير 
التكاليف الالزمة إلصالح التلفيات واألرضار التي أصابت العقار حمل وضع اليد، واملدة الالزمة 
إلصالح�ه، وذلك بموجب حمرض تثبت فيه حالة العقار وما حلق به من أرضار نتيجة االس�تعامل، 
ويوقع�ه أعض�اء اللجنة واملالك أو صاحب احلق ع�ىل العقار أو من يمثلهم، فإن مل حيرض أي منهم 
بعد إبالغه تبليغًا صحيحًا ودون إبداء عذر مقبول؛ تس�تكمل اللجنة الفنية عملها وتوقع حمرضها 
وفق�ًا لإلجراءات املتبع�ة. وعند اعراض أي منهم عىل حجم الرضر أو نوعه، والتكاليف الالزمة 

لذلك املثبتة يف املحرض، فله أن يدون حتفظه ويوقع عليه وال يؤثر ذلك عىل تسلمه للعقار.
٢- تتوىل جلنة التقدير النظر يف حمرض اللجنة الفنية املشار إليه يف الفقرة )١( من هذه املادة 
يف حالة االعراض عليه، وعليها التحقق من األرضار التي أصابت العقار حمل وضع اليد، 
وإع�داد حمرض تبني فيه ن�وع الرضر وحجمه وكيفية معاجلت�ه والتكاليف املرتبة عىل ذلك، 
وهلا أن تس�تعني بمن ت��راه من املختصي��ن، وتتخذ قرارها باألغلبية، عىل أن تنهي مهمتها 

خالل مدة ال تتجاوز تسعني يومًا من تاريخ تكليفها. 
 المادة السادسة والعشرون: 

تنرش هذه الالئحة يف اجلريدة الرسمية، ويعمل هبا من تاريخ نرشها.


