ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٢ﻟﺴﻨﺔ ١٩٥٣

ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻤﻼك ﻟﺴﻨﺔ ١٩٥٣

اﳌﺎدة ) (١ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻤﻼك اﻷراﺿﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ (١٩٥٢
وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اﳌﺎدة ) (٢ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،إﻻ إذا ورد ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ:
ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ )أرض( اﻷرض ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻛﺎﻧﺖ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ،وأي ﺑﻨﺎء أو ﺷﺠﺮ
أو ﺷﻲء آﺧﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ ،وأي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ أو اﻟﺸﺎﻃﺊ أو اﻟﻨﻬﺮ ،وأي ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ
اﻷرض أو اﳌﻴﺎه أو ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﺗﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺸﺮوع( ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ﻳﻘﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﲟﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻠﻚ أﻧﻪ ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﺗﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﺔ )اﳌﻨﺸﺊ( اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وأي ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻠﺪي أو ﻣﺤﻠﻲ أو ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى ﻣﺤﻠﻴﺔ ،وأﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ أو ﺟﻤﻌﻴﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ وأي ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮم ﲟﺸﺮوع أو ﻫﻮ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم أﺣﺪ اﳌﻨﺸﺌﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ.
وﺗﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺤﻜﻤﺔ( اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ اﻷرض ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.
اﳌﺎدة ) -١ - (٣ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺊ أن ﻳﻨﺸﺮ إﻋﻼﻧﺎً ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﳌﺪة ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً
ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻄﻠﺐ إﻋﻄﺎء اﻟﻘﺮار ﺑﺎﺳﺘﻤﻼك أرض ﻣﺒﻴﻨﺔ
أوﺻﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن وأن ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻫﻮ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
- ٢إن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻓﺮاز اﻟﺘﻲ ﲡﺮي ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن اﳌﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (١أﻋﻼه ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻖ
اﳊﻜﻮﻣﺔ أو اﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي أو اﻠﺲ اﶈﻠﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﻼك رﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض ﻗﺒﻞ
اﻹﻓﺮاز ﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ وﻓﺎﻗﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ) (٢١ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
- ٣ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻹﻋﻼن ،ﻳﻘﺪم اﳌﻨﺸﺊ ﻃﻠﺒﺎً إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺮﻓﻘﺎً ﺑﻪ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺑﺎﻷرض
اﳌﺮاد اﺳﺘﻤﻼﻛﻬﺎ.
 - ٤ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺊ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺒﻪ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻘﺪرﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﺸﺮوع ﺑﺼﻮرة ﻳﻘﻨﻊ
ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
اﳌﺎدة  -١- ٤ﻳﺤﻖ ﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﻗﺘﺪار اﳌﻨﺸﺊ اﳌﺎﻟﻲ واﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑﺄن ﻣﺸﺮوﻋﻪ
ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﻘﺮر:
أ -اﺳﺘﻤﻼك اﻷرض اﺳﺘﻤﻼﻛﺎً ﻣﻄﻠﻘﺎً ،أو
ب -اﺳﺘﻤﻼك اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺘﻠﻚ اﻷرض واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﳌﺪة ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،أو
ج -اﺳﺘﻤﻼك أي ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻻرﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷرض أو ﻋﻠﻴﻬﺎ أو أي ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻷﺧﺮى ﻓﻴﻬﺎ

أو ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو
د -ﻓﺮض أي ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻻرﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷرض أو أي ﻗﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ أي ﺣﻖ ﻣﻦ
اﳊﻘﻮق اﳌﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ.
 - ٢ﻳﺮﻓﻊ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﻼك إﻟﻰ اﳌﻠﻚ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
اﳌﺎدة )(٥ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﺘﺮن ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﲟﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻠﻚ ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺛﻢ
ﻳﻘﺪم اﳌﻨﺸﺊ إﻟﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﻊ اﻷرض اﳌﺴﺘﻤﻠﻜﺔ ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ:
 - ١ﺻﻮرا ً ﻋﻦ اﻟﻘﺮار اﳌﺬﻛﻮر ﺑﻌﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻄﻠﻮب ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﻢ.
 - ٢ﻛﺸﻔﺎً ﺑﺄﺳﻤﺎء أﺻﺤﺎب اﻷرض اﳌﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت داﺋﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو ﻓﻲ ﻗﻴﻮد ﲢﺮﻳﺮ
اﻷراﺿﻲ واﻷﺑﻨﻴﺔ ،أﻣﺎ اﻷرض ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺠﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﲢﺮر ﻓﻴﻘﺪم ﻛﺸﻒ ﺑﺄﺳﻤﺎء واﺿﻌﻲ اﻟﻴﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﺤﻼت إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ.
اﳌﺎدة )(٦ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أن ﻳﺒﻠﻎ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
اﻷرض أو واﺿﻌﻲ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺒﻴﻨﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ.
اﳌﺎدة )(٧إن ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺮار وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻤﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻨﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻳﺮاد
اﺳﺘﻤﻼك اﻷرض ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻫﻮ ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﳌﺎدة )(٨ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺮار وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻤﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺊ أن ﻳﻘﺪم إﻟﻰ ﻣﺄﻣﻮر
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷراﺿﻲ ﺻﻮرة ﻋﻦ ﻗﻴﺪ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر اﺳﺘﻤﻼﻛﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺨﻄﻂ واﺿﺢ ﻟﻬﺎ وذﻟﻚ إذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض اﳌﺮاد اﺳﺘﻤﻼﻛﻬﺎ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷراﺿﻲ وﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أن
ﻳﻀﻊ إﺷﺎرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺗﻠﻚ اﻷرض ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ وأن ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻦ إﺟﺮاء أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﳌﺎدة ) (٩ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻘﺮار وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺊ أن ﻳﻔﺎوض ﺻﺎﺣﺐ
اﻷرض أو أي ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻓﻴﻬﺎ وأن ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاﺋﻬﺎ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﳌﺪة ﻣﺤﺪودة أو ﻋﻠﻰ ﲤﻠﻚ أي ﺣﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﺸﺮوع.
اﳌﺎدة ) (١٠ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أﺷﺨﺎص أوﻟﻲ ﺷﺄن ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ أو إﺟﺎرة ،ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض أن ﻳﺨﺒﺮ اﳌﻨﺸﺊ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﻤﻼك وإﻻ ﻓﻴﻜﻮن دون ﻏﻴﺮه ﻣﺴﺆوﻻ ً أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻪ،
وﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ وأﺻﺤﺎب اﳌﻨﻔﻌﺔ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺊ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻘﺪ ذو
ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻘﺮار اﻻﺳﺘﻤﻼك وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪر اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪر
ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ أﺻﺤﺎب اﻷرض.
اﳌﺎدة ) (١١ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻤﻼك أرض ﳝﻠﻜﻬﺎ اﻟﻘﺼﺮ أو اﶈﺠﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻓﺎﻗﺪو اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
أو اﻟﻐﺎﺋﺒﻮن أو اﻷوﻗﺎف ﻻ ﲡﻮز اﳌﻔﺎوﺿﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ اﳌﻨﺸﺊ وﻻ ﻳﺠﻮز
ﻟﻸوﺻﻴﺎء أو اﻟﻘﻮام أو اﻟﻨﻈﺎر اﺳﺘﻼم ﺛﻤﻦ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ أو اﻟﺬي ﻳﺼﺪر

ﺑﻪ ﺣﻜﻢ إﻻ ﺑﺈذن ﺧﺎص ﻣﻦ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض وﻗﻔﺎً ﻓﻴﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ إﻟﻰ
ﺻﻨﺪوق اﻷوﻗﺎف إذا ﻛﺎن اﻟﻮﻗﻒ إﺳﻼﻣﻴﺎً وإﻟﻰ اﳉﻬﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻮﻗﻒ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺔ.
اﳌﺎدة ) - ١ (١٢إذا ﻛﺎن اﺳﺘﻼم اﻷرض ﻓﻲ اﳊﺎل ﺿﺮورﻳﺎً ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺊ أن
ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎً ﻣﺴﺘﻌﺠﻼً إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﻓﺈذا اﻗﺘﻨﻊ اﻠﺲ أن ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎﺑﺎً ﺗﺪﻋﻮ ﻷن ﻳﻀﻊ
اﳌﻨﺸﺊ ﻳﺪه ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓﻮرا ً ﻳﺼﺪر ﻗﺮاره ﺑﺎﳊﻴﺎزة اﻟﻔﻮرﻳﺔ وﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻷرض ﻟﻪ ﺣﺎﻻ ً دون اﻟﺘﻘﻴﺪ
ﺑﺎﳌﺮاﺳﻴﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻮاد ) ٥و ٦و ٨و.(٩
 - ٢ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺒﻞ إﻋﻄﺎء ﻗﺮار ﻛﻬﺬا أن ﻳﺄﻣﺮ اﳌﻨﺸﺊ إذا ﻛﺎن ﻏﻴﺮ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ،أن ﻳﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﳋﺰﻳﻨﺔ ﻛﻮدﻳﻌﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﻘﺮر دﻓﻌﻪ ﻟﺼﺎﺣﺐ
اﻷرض ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وأن ﻳﻮﻋﺰ إﻟﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺷﺨﺼﲔ ﻣﻦ ذوي اﳋﺒﺮة ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻤﺎ
ﻫﺬا اﳌﺄﻣﻮر ﺑﺈﺟﺮاء ﻛﺸﻒ ﻹﺛﺒﺎت ﻧﻮع اﻷﺑﻨﻴﺔ واﻷﺷﺠﺎر واﻷﺷﻴﺎء اﻷﺧﺮى اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ
واﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻷﺟﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ اﳌﺬﻛﻮر ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
اﳌﺎدة ) (١٣إذا ﻛﺎن اﺳﺘﻤﻼك ﻗﺴﻢ ﻣﻦ أرض ﻳﺤﻮل دون اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﻗﻲ أو ﻳﺴﺒﺐ
ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎء واﻟﻬﻮاء ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺊ أن ﻳﺴﺘﻤﻠﻚ ﻛﺎﻣﻞ اﻷرض إذا رﻏﺐ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ.
اﳌﺎدة ) (١٤إذا ﻧﺸﺄ ﺧﻼف ﺣﻮل ﻣﻠﻜﻴﺔ أرض ﻳﺮاد اﺳﺘﻤﻼﻛﻬﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض
ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻫﻢ اﳌﺎﻟﻜﻮن ﻟﻬﺎ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ
واﺿﻌﻮ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺠﺤﻒ ذﻟﻚ ﻓﻲ
ﺣﻖ أي ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻣﺪﻋﻴﺎً أﻧﻪ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻖ ﻓﻲ
اﻷرض واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
اﳌﺎدة ) - ١ (١٥إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﳌﻨﺸﺊ وﺻﺎﺣﺐ اﻷرض ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ،ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻨﻬﻤﺎ
أن ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎً إﻟﻰ اﶈﻜﻤﺔ ﻟﺘﻌﻴﲔ اﻟﻄﻠﺐ.
 - ٢ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﶈﻜﻤﺔ ﺑﺪل اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻳﺔ أرض أو أي ﺣﻖ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﺗﻴﺔ:
أ -أن ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر ﻛﻮن اﻻﺳﺘﻤﻼك ﺣﺼﻞ دون رﺿﻰ اﳌﺎﻟﻚ.
ب -أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺛﻤﻦ اﻷراﺿﻲ اﺎورة ﻟﻸرض اﳌﺮاد اﺳﺘﻤﻼﻛﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ
ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺧﺎص ﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﻨﺸﺊ.
ج -أن ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺛﻤﻨﺎً ﻟﻸرض ذﻟﻚ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻮ ﺑﻴﻌﺖ ﻋﻠﻨﺎً ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ
ﺷﺨﺺ راﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض أو اﳊﻖ أو اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﻳﺔ ﲢﺴﻴﻨﺎت أو
إﻧﺸﺎءات أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ أو أﻧﺸﺌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺮار اﳌﺬﻛﻮر.
د-ﻋﻨﺪﺗﻘﺪﻳﺮﺑﺪلاﻹﻳﺠﺎراﻟﻮاﺟﺐدﻓﻌﻪﻟﻘﺎءاﺳﺘﺌﺠﺎرأرضﺗﻘﺪراﶈﻜﻤﺔﺑﺪلاﻹﻳﺠﺎراﻟﺴﻨﻮيﻟﺼﺎﺣﺐ
اﻷرضآﺧﺬةﺑﻌﲔاﻻﻋﺘﺒﺎرﻗﻴﻤﺔإﻳﺠﺎرﻫﺎﻓﻲﺗﺎرﻳﺦﻧﺸﺮﻗﺮارﻣﺠﻠﺲاﻟﻮزراءاﻟﻘﺎﺿﻲﺑﺎﻻﺳﺘﻤﻼك.

ﻫـ -ﻟﺪى ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﻄﻞ وﺿﺮر ﻣﻦ ﺟﺮاء إﻧﺸﺎء أي ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق
أو ﻓﺮض أي ﻗﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ أي ﺣﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻠﻜﻴﺔ اﻷرض ﺗﻘﺪر اﶈﻜﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض اﳌﻘﺪرة ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ إﻧﺸﺎء
ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق اﳌﺬﻛﻮر أو ﻓﺮض ذﻟﻚ اﻟﻘﻴﺪ.
و -إذا ﻧﻘﺼﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﻗﻴﻤﺔ اﳉﺰء اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﻢ وﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺼﺎن ،وﻻ
ﻳﺠﻮز أن ﻳﺰﻳﺪ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﻮاﺟﺐ إﺿﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ
اﻷرض ﲟﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﳌﺎدة.
ز -أن ﺗﺄﺧﺬ اﶈﻜﻤﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻳﻀﺎً أي ﺿﺮر ﳊﻖ أو ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻓﺼﻞ اﻷرض
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﻠﻜﺖ ﻋﻦ أرض أﺧﺮى ﺗﺨﺼﻪ أو ﻣﻦ ﺟﺮاء ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻮﻟﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ح -ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم أي ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﻣﲔ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻮﺛﻘﺔ ﺑﺴﻨﺪات ﺗﺄﻣﻴﻨﺎً ﻟﻠﺪﻳﻦ ،ﻻ ﻳﺠﻮز
ﺣﺠﺰ ﺑﺪل اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إذا ﻛﺎن ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ أرض أو ﻣﻠﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺠﺰه ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً.
ط -ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ) (١٧ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺪﻓﻊ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻷوﻟﻲ اﻟﺸﺄن إﻻ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻷرض ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎً ﻟﻠﺪﻳﻦ .ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻷرض ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎً ﻟﺪﻳﻦ ﻳﻮدع اﳌﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﳋﺰﻳﻨﺔ.
اﳌﺎدة ) (١٦ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻈﺮ اﶈﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ أرض ﺗﻘﺮر اﺳﺘﻤﻼﻛﻬﺎ
وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﺳﻤﺎع اﻻدﻋﺎءات
اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻠﻚ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻲ أن ﻟﻪ ﺣﻘﺎً أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻷرض
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
اﳌﺎدة ) - ١(١٧إذا دﻓﻊ اﳌﺒﻠﻎ ﻟﺼﻨﺪوق اﳋﺰﻳﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺎﻟﻚ أو ﻷي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺮى اﶈﻜﻤﺔ
ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺴﻨﺔ وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﺑﺮز ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻗﻴﺪا ً ﻣﻦ داﺋﺮة ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻷراﺿﻲ ﲟﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻸرض أو أﻳﺔ ﺑﻴﻨﺔ أﺧﺮى ﺗﺜﺒﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﺒﺪل اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
 - ٢ﻳﻌﺘﺒﺮ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت أو ﺑﺪل اﻹﺟﺎرة ﻟﺼﻨﺪوق اﳋﺰﻳﻨﺔ أو ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ
اﶈﻜﻤﺔ إﺑﺮاء ﺗﺎﻣﺎً ﻟﻠﻤﻨﺸﺊ ﻣﻦ ﻛﻞ ادﻋﺎء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرض.
 - ٣دﻋﺎوى اﻟﻔﺴﺦ ودﻋﺎوى اﻻﺳﺘﺮداد وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﻤﻼك وﻻ ﲤﻨﻊ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ،وﻳﺒﻘﻰ ﺣﻖ اﳌﻄﺎﻟﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻘﻂ.
اﳌﺎدة ) - ١ (١٨ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬي ﺗﻘﺮره اﶈﻜﻤﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض أو إﻟﻰ
ﺻﻨﺪوق اﳋﺰﻳﻨﺔ ﻛﻮدﻳﻌﺔ ﺗﺼﺪر اﶈﻜﻤﺔ ﻗﺮارا ً ﺑﺎﺳﺘﻤﻼك اﻷرض اﳌﻘﺮر اﺳﺘﻤﻼﻛﻬﺎ وﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﳌﻨﺸﺊ.
 - ٢ﻻ ﺗﺴﺠﻞ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﻠﻚ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ إذا رأى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أن ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺿﺮوري.
اﳌﺎدة ) - ١ (١٩ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻨﺸﺊ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻳﺸﺎء أن ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻛﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻋﻦ اﺳﺘﻤﻼك أﻳﺔ
أرض ورد وﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﺳﺘﻤﻼﻛﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﻋﻼن اﻷﺷﺨﺎص

اﳌﺪرﺟﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت داﺋﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو ﻓﻲ ﻗﻴﻮد ﲢﺮﻳﺮ اﻷراﺿﻲ واﻷﺑﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎﻟﻜﲔ
ﻟﻸرض واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬي ﳝﻠﻜﻮن أي ﺣﻖ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻦ ﻗﺪم أي ادﻋﺎء ﺑﻬﺎ وﻟﺪى ﻧﺸﺮ إﻋﻼن
اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ اﻷرض اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﳌﺎ ﺟﺎء
ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻤﻼﻛﻬﺎ وﻳﺒﺮأ اﳌﻨﺸﺊ ﻣﻦ أي اﻟﺘﺰام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ .إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻨﺸﺊ
أن ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻛﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻋﻦ اﺳﺘﻤﻼك أرض وﺿﻊ ﻳﺪه ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺼﺮف ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺛﺮ ﻓﻲ
وﺿﻌﻬﺎ وﻣﻌﺎﳌﻬﺎ.
 - ٢إذا ﺗﺨﻠﻰ اﳌﻨﺸﺊ ﻛﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻋﻦ اﺳﺘﻤﻼك أﻳﺔ أرض ﻳﺤﻖ ﳌﺎﻟﻜﻲ ﺗﻠﻚ اﻷرض وﳉﻤﻴﻊ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬي ﳝﻠﻜﻮن أي ﺣﻖ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻮا ﻣﻦ اﳌﻨﺸﺊ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﺒﺪوﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ أﳊﻖ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ أﺿﺮار ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻻﺳﺘﻤﻼك.
اﳌﺎدة ) (٢٠إذا ﻛﺎن اﳌﻨﺸﺊ ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو اﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو اﶈﻠﻴﺔ ،واﻗﺘﻨﻌﺖ اﶈﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض.
 - ١إن ذﻟﻚ اﳌﻨﺸﺊ ﻟﻢ ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﺸﺮوع ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷرض ﺑﺎﺳﻤﻪ ،أو
 - ٢إن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ
وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،أو ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺪوره اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺗﻘﺮر إﻋﺎدة ﺗﻠﻚ اﻷرض إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن
ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺪل اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬي اﺳﺘﻤﻠﻜﺖ ﺑﻪ ،وإن ﻛﺎن ﻗﺪ ﳊﻖ ﺿﺮر ﺑﺎﻷرض ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﲢﻜﻢ
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻷرض ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮر وﺑﺎﳌﺼﺎرﻳﻒ.
اﳌﺎدة ) - ١ (٢١إذا اﺳﺘﻤﻠﻜﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو اﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي أو اﻠﺲ اﶈﻠﻲ أرﺿﺎً ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻹﻧﺸﺎء ﻃﺮﻳﻖ أو ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺪل اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻪ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻟﻸﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 - ٢إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺴﻢ اﳌﺴﺘﻤﻠﻚ ﻣﻦ اﻷرض ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻋﻠﻰ رﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ
ﻳﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻪ إﻻ إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺿﺮر ﻛﺒﻴﺮ إن ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ،وﻳﺤﻖ
ﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻨﺪﺋﺬ أن ﻳﻘﺮر ﻣﻨﺢ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬي ﻳﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻣﺮاﻋﻴﺎً ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻇﺮوف اﻟﻘﻀﻴﺔ.
 - ٣إذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻷرض اﳌﺴﺘﻤﻠﻜﺔ أﺑﻨﻴﺔ أو أﺷﺠﺎرا ً أو أﺷﻴﺎء أﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ
ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺑﻨﻴﺔ واﻷﺷﺠﺎر واﻷﺷﻴﺎء اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻟﻘﺴﻢ اﳌﺴﺘﻤﻠﻚ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ
ﻋﻠﻰ رﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض أم ﺗﻌﺎدﻟﻬﺎ أو ﺗﻨﻘﺺ ،وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳋﺒﺮاء وإذا وﻗﻊ ﺧﻼف
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺜﻤﻦ ﺗﻘﺪره اﶈﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮى ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ.
 - ٤إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺴﻢ اﳌﺴﺘﻤﻠﻚ ﻣﻦ اﻷرض ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻋﻠﻰ رﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻓﻴﺠﺐ
أن ﻳﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮاﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺛﻤﻦ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
 - ٥إذا اﺳﺘﻤﻠﻚ رﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض ﺑﻼ ﺗﻌﻮﻳﺾ ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﻳﺴﺘﻤﻠﻚ أي ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻼ ﺗﻌﻮﻳﺾ وﻟﻮ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ.
 - ٦ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻤﻼك أرض ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷﺟﻞ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻄﺮق ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺪار اﻟﺬي
وﺳﻌﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎً إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮاﻋﺎة ذﻟﻚ ﺗﻐﻴﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
اﳌﺎدة ) - ١ (٢٢إذا ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻤﻼك ﻗﻴﻤﺔ أرض واﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو

اﻠﺲ وذﻟﻚ ﺑﺨﺮوﺟﻬﺎ إﻟﻰ وﺟﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ أو ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺑﺴﺒﺐ ازدﻳﺎد
وﺟﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮرة ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﶈﻠﻲ أن ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ أرﺿﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻮرة ﺷﺮﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ رﺑﻊ ﻣﻘﺪار ذﻟﻚ اﻻرﺗﻔﺎع.
وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ذﻟﻚ:
أ -أن ﻳﻜﻮن اﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي أو اﻠﺲ اﶈﻠﻲ ﻗﺪم ﻃﻠﺒﺎً ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﳒﺎز
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﻲ أوﺟﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ب -أن ﻳﻜﻮن اﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي أو اﻠﺲ اﶈﻠﻲ ﻣﻜﻠﻔﺎً ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻷرض اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻤﻠﻜﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ.
ج -أن ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺸﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﻘﺮر دﻓﻌﻪ.
 - ٢ﻋﻨﺪ إﳒﺎز اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض ﻳﻘﺪر اﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي أو
اﻠﺲ اﶈﻠﻲ ﻣﻘﺪار ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة وﻳﻜﻠﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻓﻴﺔ اﳌﻘﺪرة ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻳﺮﺳﻞ
إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﳌﺴﺠﻞ وإذا ﻧﺸﺄ ﺧﻼف ﺑﺸﺄن اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض وﻣﻘﺪارﻫﺎ
وﺗﻌﺬر اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺗﻔﺼﻞ اﶈﻜﻤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮى ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ.
 - ٣أن ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻘﺎص ﺑﲔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ واﻟﺸﺮﻓﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﳌﺎدة.
 - ٤أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻓﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎط ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺧﻼل أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
وﻋﻨﺪ ﺗﺨﻠﻒ اﳌﺎﻟﻚ ﻋﻦ دﻓﻊ أي ﻗﺴﻂ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻗﺴﺎط ﲢﺼﻞ ﻣﻨﻪ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﲢﺼﻴﻞ
رﺳﻮم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
اﳌﺎدة ) (٢٣ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 - ١ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﻤﻼك ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٣١ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ )أردﻧﻲ(.
 - ٢ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ( رﻗﻢ  ٢٤ﻟﺴﻨﺔ ) ١٩٤٦ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ(.
 - ٣ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ( اﳌﻌﺪل رﻗﻢ  ٣٤ﻟﺴﻨﺔ ) ١٩٤٦ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ(.
 - ٤ﻗﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ )اﺳﺘﻤﻼﻛﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ( اﳌﻌﺪل رﻗﻢ  ٦٤ﻟﺴﻨﺔ ) ١٩٤٦ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ(.
 - ٥أي ﺗﺸﺮﻳﻊ أردﻧﻲ أو ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ آﺧﺮ ﺻﺪر ﻗﺒﻞ ﺳﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﳌﺪى اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ
أﺣﻜﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﳌﺎدة )(٢٤

اﻟﻘﺎﻧﻮن.

رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ووزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺪﻟﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﻮن ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا

