
لسنة ١٩٥٣ (٢) قانون رقم
لسنة ١٩٥٣ االستمالك قانون

لسنة ١٩٥٢) العامة استمالك األراضي للمشاريع (قانون القانون هذا يسمى (١) املادة
اجلريدة الرسمية. في نشره تاريخ من به ويعمل

ذلك: يخالف ما إذا ورد إال التالية، هذا القانون املعاني في الواردة للكلمات (٢) املادة
أو شجر بناء وأي فيها، التصرف حق كانت، كما تشمل نوع أي من (أرض) األرض كلمة تشمل

في منفعة أو ارتفاق حق وأي النهر، أو الشاطئ أو البحر من جزء وأي فيها، ثابت آخر شيء أو
عليها. أو األرض أو املياه

للمنفعة مشروع امللك أنه مبوافقة الوزراء مجلس يقرر مشروع كل (مشروع) كلمة وتعني
العامة.

محلية، وأية أخرى سلطة أو محلي أو بلدي مجلس وأي احلكومة، كلمة (املنشئ) وتعني
تشمل كما القيام به، وشك على هو مبشروع أو يقوم شخص وأي هيئة أو جمعية شركة أو

املذكورين. املنشئني أحد مقام تقوم احلكومة عندما
اختصاصها. دائرة ضمن األرض تقع التي البدائية احملكمة (محكمة) كلمة وتعني

الرسمية ملدة خمسة عشر يوماً في اجلريدة إعالناً ينشر أن املنشئ على -١ - املادة (٣)
مبينة أرض باستمالك القرار إعطاء لطلب الوزراء مجلس إلى التقدم على عزمه فيه يعلن

للمنفعة العامة. هو مشروعه وأن اإلعالن هذا في أوصافها
حق في تؤثر أعاله ال (١) الفقرة في اإلعالن املذكور نشر بعد جتري التي معامالت اإلفراز -إن ٢

قبل األرض مساحة مجموعة ربع استمالك في الس احمللي أو الس البلدي أو احلكومة
القانون. من هذا (٢١) املادة ألحكام وفاقاً تعويض اإلفراز بدون

خريطة باألرض به مرفقاً الوزراء مجلس إلى طلباً املنشئ يقدم اإلعالن، مدة انتهاء -بعد ٣
استمالكها. املراد

يقنع بصورة باملشروع القيام على يثبت مقدرته املالية طلبه أن تقدمي عند على املنشئ - ٤
مجلس الوزراء. بها

مشروعه بأن واقتناعه املالي املنشئ اقتدار من التثبت بعد الوزراء يحق لس -١- ٤ املادة
يقرر: أن القانون هذا أحكام حسب العامة للمنفعة

استمالكاً مطلقاً، أو األرض استمالك أ-
الزمن، أو من محدودة ملدة واستعمالها استمالك التصرف بتلك األرض ب-

فيها األخرى احلقوق من أي أو عليها أو تلك األرض في حقوق االرتفاق من حق أي استمالك ج-



أو عليها، أو
من على ممارسة أي حق القيود أي قيد من أو األرض تلك على االرتفاق حقوق من حق فرض أي د-

ملكيتها. عن املتفرعة احلقوق
عليه. للموافقة امللك إلى باالستمالك الوزراء مجلس قرار - يرفع ٢

ثم الرسمية اجلريدة في يعلن امللك مبوافقة الوزراء مجلس قرار أن يقترن (٥)بعد املادة
اختصاصه: ضمن دائرة املستملكة األرض تقع الذي التسجيل مأمور إلى املنشئ يقدم

تبليغهم. املطلوب األشخاص املذكور بعدد القرار عن صوراً - ١
حترير قيود في التسجيل أو دائرة سجالت في األرض املثبتة أصحاب بأسماء كشفاً - ٢

اليد واضعي بأسماء كشف فيقدم حترر لم والتي غير املسجلة األرض أما األراضي واألبنية،
إقامتهم. ومحالت عليها

من أصحاب واحد كل إلى القرار عن أن يبلغ صورة التسجيل مأمور على املادة (٦)يترتب
الكشف. في أسماؤهم املبينة عليها اليد األرض أو واضعي

يراد الذي املشروع أن على بينة قاطعة يعتبر اخلامسة للمادة نشر القرار وفاقاً (٧)إن املادة
للمنفعة العامة. أجله هو مشروع من األرض استمالك

إلى مأمور يقدم أن على املنشئ يترتب اخلامسة للمادة وفاقاً القرار (٨)بعد نشر املادة
إذا وذلك مخطط واضح لها مع استمالكها تقرر التي األرض عن قيد صورة األراضي تسجيل
أن التسجيل وعلى مأمور األراضي تسجيل دائرة في مسجلة استمالكها املراد األرض كانت

عليها. إجراء أية معاملة عن ميتنع وأن السجل في تلك األرض قيد على إشارة يضع

صاحب يفاوض على املنشئ أن يترتب السادسة للمادة وفاقاً تبليغ القرار (٩) بعد املادة
استعمالها أو التصرف فيها أو يتفق معه على شرائها وأن فيها له حق شخص أي أو األرض

املشروع. فيها يقتضيه حق أي على متلك أو محدودة ملدة

على يترتب إجارة، أو منفعة حق بسبب شأن أولي أشخاص وجود حالة في (١٠) املادة
تاريخ من األكثر على عشر يوماً خالل خمسة بأسمائهم املنشئ أن يخبر األرض صاحب

يطلبونه، الذي التعويض عن مسؤوالً أمامهم غيره دون فيكون وإال االستمالك قرار تبليغه
ذو عقد لديهم كان إذا التعويض في على املنشئ املنفعة حق وأصحاب ويكون للمستأجرين
الطريقة التي يقدر بنفس يقدر التعويض احلالة وفي هذه االستمالك سابق لقرار ثابت تاريخ

األرض. يستحقه أصحاب التعويض الذي بها

القانونية األهلية أو فاقدو عليها احملجور أو القصر ميلكها استمالك أرض عند (١١) املادة
يجوز وال هي املنشئ احلكومة كانت إذا املفاوضة في شأنها جتوز ال األوقاف أو أو الغائبون

يصدر الذي أو احلالة هذه في عليه يتفق التي األرض استالم ثمن أو النظار القوام أو لألوصياء



إلى فيدفع ثمنها األرض وقفاً كانت إذا أما الشرعية. احملكمة خاص من بإذن حكم إال به
غير لطائفة كانت إذا الوقف لها التابع اجلهة إسالمياً وإلى الوقف كان إذا األوقاف صندوق

مسلمة.

أن املنشئ العام يترتب على للنفع احلال ضرورياً في األرض استالم كان إذا - ١ املادة (١٢)
ألن يضع تدعو أسباباً هناك الس أن اقتنع فإذا الوزراء، إلى مجلس مستعجالً يقدم طلباً

التقيد دون حاالً له األرض وبتسليم الفورية باحليازة يصدر قراره فوراً األرض على يده املنشئ
و٩). و٨ و٦ ٥) املواد عليها في باملراسيم املنصوص

غير كان إذا املنشئ يأمر كهذا أن قرار إعطاء قبل مجلس الوزراء على - على أنه يترتب ٢
لصاحب الذي سوف يقرر دفعه التعويض كوديعة اخلزينة صندوق إلى يدفع أن احلكومة،

ينتخبهما ذوي اخلبرة من وشخصني إلى مأمور التسجيل يوعز وأن القانون هذا مبوجب األرض
ومساحتها الثابتة األخرى واألشياء واألشجار األبنية إلثبات نوع كشف بإجراء هذا املأمور

التعويض. تقدير عند املذكور بالكشف االستئناف ألجل وذلك التي عليها واحلالة

يسبب أو بالقسم الباقي االنتفاع دون يحول  أرض من  قسم استمالك كان إذا املادة (١٣)
صاحبها رغب إذا األرض كامل يستملك أن على املنشئ والهواء يترتب من الضياء حرمانه

ذلك. في

األرض كانت من يراد استمالكها يعتبر أرض حول ملكية خالف نشأ (١٤) إذا املادة
فيعتبر مسجلة غير وإن كانت املالكون لها، هم بأسمائهم التسجيل دائرة في مسجلة

في ذلك يجحف ال أن على فيها االستحقاق أصحاب هم االستمالك عند عليها اليد واضعو
في احلق صاحب هو أنه مدعياً من ذكر على بعد الدعوى فيما إقامة في يرغب شخص حق أي

والتعويض. األرض

ألي منهما يجوز التعويض، مقدار على األرض وصاحب يتفق املنشئ لم إذا - ١ (١٥) املادة
الطلب. لتعيني احملكمة إلى طلباً يقدم أن

فيها، منفعة أو حق أو أي أرض أية مقابل دفعه الواجب التعويض تقدير احملكمة بدل عند - ٢
اآلتية: القواعد تراعي أن عليها يجب

املالك. رضى دون حصل كون االستمالك اإليجار بدل تقدير في يؤثر ال أن أ-
نوعها من هي والتي استمالكها املراد لألرض األراضي ااورة ثمن االعتبار تأخذ بعني أن ب-

املنشئ. لغايات ثمن خاص من قد يكون عما النظر بصرف
من السوق في علناً لو بيعت عليه احلصول ميكن الذي املبلغ لألرض ذلك ثمناً أن يعتبر ج-

الوقت في املنفعة أو احلق أو األرض قيمة تقدر أن ذلك ويشترط في الشراء في شخص راغب
أو حتسينات أية النظر عن بغض الرسمية اجلريدة في مجلس الوزراء قرار فيه نشر الذي

القرار املذكور. تاريخ نشر بعد عليها أنشئت فيها أو إنشاءات أجريت
د- عندتقديربدلاإليجارالواجبدفعهلقاءاستئجارأرضتقدراحملكمة بدلاإليجارالسنوي لصاحب

األرضآخذةبعني االعتبار قيمة إيجارهافيتاريخنشرقرار مجلس الوزراءالقاضيباالستمالك.



حق ارتفاق إنشاء أي جراء من وضرر عطل مبثابة دفعه الواجب التعويض تقدير لدى هـ-
على التعويض هذا احملكمة األرض تقدر مبلكية يتعلق حق أي ممارسة على قيد أي فرض أو

إنشاء السابقة بسبب الفقرات مبقتضى املقدرة األرض من قيمة الذي ينقص املبلغ أساس
القيد. ذلك فرض أو املذكور االرتفاق حق

وال النقصان، مراعاة هذا وجب يستلم لم الذي اجلزء االستمالك قيمة بسبب نقصت إذا و-
صاحب يستحقها التي القيمة نصف حال على أي إضافته في الواجب يزيد املبلغ يجوز أن

املادة. هذه أحكام األرض مبقتضى

فصل األرض جراء من باملالك يلحق أو قد ضرر حلق أيضاً أي االعتبار بعني احملكمة تأخذ أن ز-
القانون. بهذا الصالحيات اولة ممارسة جراء من أو تخصه أخرى أرض عن التي استملكت

ال يجوز للدين، تأميناً بسندات املوثقة الديون بتأمني قانون يتعلق أي ح- مع مراعاة أحكام
قانوناً. حجزه ال يجوز ملك أو من أرض بدالً كان إذا بدل التعويض حجز

إال بناء الشأن ألولي املستحق املبلغ ال يدفع القانون هذا من (١٧) املادة أحكام مراعاة مع ط-
كانت فإذا للدين. تأميناً موضوعة غير األرض تشير إلى أن التسجيل مأمور شهادة من على

اخلزينة. صندوق في املبلغ يودع لدين موضوعة تأميناً األرض

استمالكها تقرر أرض عن التعويض تقدير طلب في احملكمة تنظر عندما (١٦) املادة
وسماع االدعاءات القضايا جميع في النظر اختصاصها من يكون القانون أحكام هذا وفق
األرض في أو منفعة حقاً له أن يدعي من أي شخص تقدم التي األرض تلك بشأن املتناقضة

فيها. إليها والفصل املشار

آخر سبب ألي املالك أو مراجعة عدم اخلزينة بسبب لصندوق املبلغ إذا دفع - (١٧)١ املادة
احملكمة ترى التي األحوال إال في النهائي القرار تاريخ من سنة به ملدة يحتفظ أن يجب فإنه
تسجيل من دائرة قيداً أبرز طالب التعويض لو السنة وذلك كما انقضاء يدفع قبل أن فيها

التعويض. لبدل استحقاقه تثبت أخرى بينة أية أو لألرض مبلكيته األراضي
له بقرار من املستحق للشخص أو اخلزينة لصندوق اإلجارة التعويضات أو بدل يعتبر دفع - ٢

كل ادعاء يتعلق باألرض. من احملكمة إبراء تاماً للمنشئ
متنع وال توقف االستمالك العينية ال وسائر الدعاوى االسترداد ودعاوى الفسخ - دعاوى ٣

فقط. الثمن في املطالبني حق ويبقى نتائجه،

إلى أو األرض صاحب إلى احملكمة تقرره الذي التعويض  دفع يتم أن - بعد  ١ (١٨) املادة
وبتسجيلها استمالكها األرض املقرر باستمالك قراراً احملكمة تصدر كوديعة اخلزينة صندوق

املنشئ. اسم على
التسجيل ضروري. هذا أن مجلس الوزراء رأى إال إذا العامة للطرق تستملك األرض التي تسجل ال -٢

أية عن استمالك جزئياً أو يتخلى كلياً أن يشاء وقت في أي للمنشئ يجوز - (١٩) ١ املادة
وذلك بإعالن األشخاص الثانية املادة مبقتضى القرار الصادر باستمالكها في وصفها أرض ورد



األراضي واألبنية كمالكني حترير قيود في التسجيل أو دائرة سجالت في أسماؤهم املدرجة
نشر إعالن بها ولدى ادعاء أي قدم فيها ومن أو منفعة حق أي ميلكون الذي واألشخاص لألرض

جاء ملا خاضعة غير إليها املشار األرض تصبح الرسمية اجلريدة في االستمالك عن التخلي
للمنشئ يحق ال إال أنه بها. يتعلق التزام املنشئ من أي ويبرأ باستمالكها في القرار املتعلق

في أثر بشكل بها وتصرف عليها يده وضع أرض عن استمالك جزئياً أو كلياً أن يتخلى
ومعاملها. وضعها

وجلميع األرض تلك ملالكي أرض يحق أية استمالك عن أو جزئياً كلياً تخلى املنشئ إذا - ٢
التي املصاريف جميع املنشئ من يستوفوا أن فيها منفعة أو حق أي ميلكون الذي األشخاص

اتخذت في معاملة التي اإلجراءات بسبب أضرار من بهم أحلق عما التعويض مع تكبدوها
االستمالك.

بناء أو احمللية، واقتنعت احملكمة البلدية االس أو احلكومة املنشئ غير كان إذا (٢٠) املادة
األرض. يقيمها صاحب الدعوى التي على

من تاريخ سنوات ثالث خالل املشروع الذي يقتضيه العمل يباشر املنشئ لم ذلك إن - ١
أو باسمه، األرض تسجيل

تكن كافية لم املذكورة السنوات الثالثة خالل مباشرة العمل دون التي حالت إن األسباب - ٢
أن بعد صاحبها األرض إلى تلك إعادة تقرر عليها، التغلب مقدوره في كان أو ومعقولة،

التملك حتكم بنتيجة باألرض ضرر حلق قد كان وإن به، استملكت التعويض الذي بدل يدفع
وباملصاريف. الضرر بالتعويض عن ذلك األرض لصاحب

هذا مبقتضى أرضاً احمللي الس أو البلدي الس أو احلكومة استملكت إذا - ١ (٢١) املادة
التالية: لألمور دفعه خاضعاً الواجب التعويض بدل يكون أو توسيعها طريق القانون إلنشاء
ال مساحتها فإنه مجموع ربع مساحته على تزيد األرض ال من املستملك القسم كان إذا - ٢
ويحق يدفع التعويض، إن لم ضرر كبير لصاحبها أنه سيحصل إذا ثبت إال عنه يدفع تعويض
القضية. ظروف ذلك مناسباً مراعياً في يراه الذي التعويض يقرر منح عندئذ أن الوزراء لس
كامل يدفع أن فيجب ثابتة أخرى أشياء أو أشجاراً أو أبنية املستملكة األرض كان في - إذا ٣
مساحته املستملك تزيد القسم أكان سواء قائمة الثابتة واألشياء واألشجار األبنية قيمة

خالف وقع اخلبراء وإذا تقدير ذلك حسب تنقص، ويتم تعادلها أو أم األرض مساحة ربع على
أحد الفريقني. يقدمها دعوى احملكمة بناء على تقدره الثمن تقدير في

فيجب مساحتها مجموع ربع على مساحته تزيد األرض كان القسم املستملك من - إذا ٤
كاملة. عند التقدير ثمن القطعة على أن يراعي على الربع تعويض عما زاد يدفع أن

أي جزء من يستملك أن بعد ذلك يجوز فال تعويض، بال األرض مساحة إذا استملك ربع - ٥
ملكيتها. انتقلت ولو تعويض بال الباقي

الذي املقدار يكون أن يجب الطرق، توسع ألجل القانون هذا مبوجب استمالك أرض عند - ٦
الطريق. استقامة تغير ذلك كانت مراعاة إال إذا متساوياً اجلانبني كال على الطريق به وسعت

أو منطقة البلدية ضمن واقعة قيمة أرض االستمالك بسبب - إذا ارتفعت ١ (٢٢) املادة



ازدياد بسبب أو عليها هي التي الطريق بتوسيع أو الطريق وجه إلى بخروجها وذلك الس
على يفرض أن احمللي للمجلس أو البلدية للمجلس فيحق كانت صورة الطريق بأية وجه

االرتفاع. ذلك مقدار على ربع تزيد ال الصورة شرفية بهذه أرضه ارتفعت قيمة الذي الشخص
ذلك: في ويشترط

تاريخ إجناز من واحدة خالل سنة بذلك طلباً قدم احمللي الس البلدي أو الس يكون أن أ-
في القيمة. أوجبت هذه الزيادة األشغال التي

بعض األرض التي كل أو عن تعويض احمللي مكلفاً بدفع الس أو البلدي الس يكون أن ب-
توسيع الطريق. أجل استملكت من

املقرر دفعه. مقدار التعويض على الشرفية أجل من يؤخذ مجموع ما يزيد ال أن ج-
البلدي أو الس يقدر األرض قيمة ارتفاع في الزيادة سببت التي إجناز األشغال عند - ٢

يرسل بتحرير الشرفية املقدرة يدفع أن األرض صاحب الزيادة ويكلف هذه مقدار احمللي الس
ومقدارها قيمة األرض في حصلت التي بشأن الزيادة خالف املسجل وإذا نشأ البريد في إليه

الفريقني. يقيمها أحد دعوى على بناء ذلك في احملكمة اتفاق تفصل إلى الوصول وتعذر
هذه املادة. مبوجب املستحقة والشرفية التعويض بني التقاص يجري أن - ٣

خالل أربع سنوات متساوية أقساط أربعة املالك على املستحقة على الشرفية تدفع - أن ٤
حتصيل قانون أحكام وفق منه حتصل األقساط هذه من قسط عن دفع أي املالك تخلف وعند

البلدية. رسوم

التالية: القوانني تلغى (٢٣) املادة
عليه (أردني). أدخلت التي التعديالت مع االستمالك لسنة ١٩٣١ قانون - ١

(فلسطيني). ١٩٤٦ لسنة ٢٤ (استمالكها للغايات العامة) رقم قانون األراضي - ٢
(فلسطيني). ١٩٤٦ لسنة ٣٤ املعدل رقم العامة) للغايات (استمالكها األراضي قانون - ٣
(فلسطيني). ١٩٤٦ لسنة ٦٤ املعدل رقم العامة) للغايات (استمالكها األراضي قانون - ٤

فيه تكون الذي املدى إلى القانون هذا سن قبل صدر آخر فلسطيني أو أردني تشريع - أي ٥
القانون. هذا التشاريع مغايرة ألحكام تلك أحكام

هذا أحكام بتنفيذ واملالية مكلفون والعدلية الداخلية ووزراء الوزراء رئيس  (٢٤) املادة
القانون.


