
 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 1930قانون نزع ملكية األراضي لسنة 

 ترتيب المواد 

 الفصل األول
 أحكام تمهيدية 

  

 المادة:  

 اسم القانون.                 -1

 إلغاء.                 -2

 تفسير.                 -3

  

 الفصل الثاني 
 شكليات نزع الملكية 

 السلطات قبل تقرير نزع الملكية.                 -4

 اإلعالن بنزع الملكية المزمع.                 -5

 اإلعالن بينة قاطعة على أن األرض مطلوبه لغرض عام.                 -6

 إلغاء وتعديل األخطار أو اإلعالن وتقدير التعويض عن ذلك ودفعه.          -أ6

 وضع عالمات على األرض.                 -7

 تعيين ضابط نزع الملكية.                 -8

 اإلجراءات التي تتبع عندما تكون األرض غير مسجلة.                 -9

 وجوب نشر اإلعالنات.             -10

 تعيين ممثلين في حالة األرض الخاضعة لحقوق قبلية أو قروية.             -11

 تعيين ممثل للورثة الغائبين أو القصر.             -12

  

 الفصل الثالث  
   تقدير التعويض ودفعه

 من يكون طرفًا في اإلجراءات المتخذة بموجب أحكام هذا القانون.              -13

 االتفاق بشأن التعويض.             -14

 اإلجراءات التي تتخذ إذا لم يتم االتفاق مع جميع األشخاص ذوي المصلحة.             -15

 تشكيل لجنة التحكيم.             -16

 إجراءات لجنة التحكيم.             -17

 واجبات لجنة التحكيم.             -18

 قواعد لتقدير التعويض.             -19

 قرار لجنة التحكيم.             -20

 مكافآت األعضاء.             -21

 جواز أن يكون التعويض أرضًا.             -22



 طلب إعادة النظر في القرار.             -23

 د االتفاق أو القرار. األيلولة بع            -24

 دفع التعويض.             -25

  

 الفصل الرابع  
 حيازة األرض حيازة مؤقتة  

 سلطة حيازة األرض حيازة مؤقتة.             -26

 الضرر الذي تسببه الحيازة.             -27

  

 الفصل الخامس  
 أحكام تكميلية  

 سلطة أخذ الحيازة فورًا.             -28

 ال يستولى على جزء فقط من مبنى.             -29

 الممثلون والمحكمون ملزمون بالعمل.             -30

  

 الفصل السادس 

 نزع ملكية األرض ليستعملها األشخاص  

 نزع ملكية األرض ليستعملها األشخاص.             -31

  

 الفصل السابع  
  1927 ن أرض الجزيرة لسنةإبقاء أحكام  قانو

 .1927إبقاء أحكام قانون أرض الجزيرة لسنة             -32

  

 الفصل الثامن  
 األرض التي تطلبها المحليات 

 تفسير.             -33

 سلطة المحليات في استعمال األرض.             -34

 مسئولية المحليات عن الضرر.             -35

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 1930قانون نزع ملكية األراضي لسنة 

(20/8/1930) 

 الفصل األول
 أحكام تمهيدية 

  

 ".1930قانون نزع ملكية األراضي لسنة  " يسمى هذا القانون   ـ1  اسم القانون.



 

  تشريعات سابقة. ألغت  ـ2  إلغاء.

 

 تفسير.

  

   [1]1في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:  ـ3

  

تشـمل المنــافع الناشــئة عــن األرض والمبــاني واألشــياء                              "أرض" 
الثابتــــة علــــى األرض بصــــورة دائمــــة  مــــا تشــــمل 
ــة مصـــــلحة فـــــي  حصـــــة شـــــائعة فـــــي األرض وأيـــ

 األرض تتطلب التسجيل أو تقبله، 

قــوق "أرض خاضعة لحقـوق قرويـة أو قبليـة"   يقصـد بهـا أرض تملكهـا الحكومـة تخضـع لح
رى أو رعـــــى أو زراعـــــة أو إحتطــــاب ونحــــو ذلــــك 
يتمتع بها أفراد أية قبيلة أو قسم منها أو أفراد أي 

 بلد أو قرية أو جزء منها، 

يقصــــد بهــــا األرض التــــي ســــويت وســــجلت بموجــــب                      "أرض مســــجلة " 
ــام قــــانون تســــوية األراضــــي وتســــجيلها لســــنة  أحكــ

ــمل المنــــــــازل أو ال 1925 مبــــــــاني األخــــــــرى وتشـــــ
وأشــجار النخيــل ممــا لـــم يســو ويســجل  مــا ســـل  
ــي ســـوى  ــى األرض التـ ــت أو نمـــت علـ ــي اقيمـ والتـ

 الحق في ملكيتها وسجل  ما سل  ذ ره، 

يقصد بـه سـجل ملكيـة األرض المنشـأ بموجـب أحكـام                               "سجل"  
أو   1925قانون تسوية األراضي وتسجيلها لسنة 

 يحل محله،  أي قانون  

 تشمل الشخص االعتباري،                            " شخص"  

يقصــــد بــــه الشــــخص المســــجل فــــي مكتــــب تســــجيل               " شــــخص ذو مصــــلحة " 
األراضي على أنه يملـك أي حـق أو مصـلحة فـي 
األرض المتــــــأثرة بــــــاإلجراءات المتخــــــذة بموجــــــب 
 أحكــام هـــذا القـــانون أو عليهــا وفـــي األحـــوال التـــي
تكون فيها تلك األرض أرضًا غيـر مسـجلة يقصـد 
به الشخص الذي يحكم بأنه يسـتحق تسـجيله  مـا 

 على أنه:  9تقدم بموجب أحكام المادة 

ــارة       )أ( ــد بعبـــ ــًا فيقصـــ ــت األرض وقفـــ إذا  انـــ
ــا ر  )الشــــــــــــخص ذي المصــــــــــــلحة( نــــــــــ
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 الوق ، 

ــا إلــــــى     )ب(  إذا ســـــجلت األرض أو حكــــــم بهـــ
)الشخص شخص اعتباري فيقصد بعبارة

ذي المصــلحة( الشــخص الــذي لــه حــق 
 التصرف في األرض أو إدارتها،  

إذا  انـت األرض مسـجلة باسـم أمنـاء أو      )ج(
حكـــم بهـــا لهـــم فيقصـــد بعبارة)الشـــخص 

 ذي المصلحة( األمناء، 

إذا  انت األرض مسجلة باسـم الحكومـة      )د(  
أو حكم بها لها وخاضعة لحقوق قرويـة 

أمنـاء لتلـك الحقــوق أو قبليـة ولـم يسـجل 
أو يعينــــوا فيقصــــد بعبارة)الشـــــخص ذي 
المصــلحة( الممثلـــون المعينــون بموجـــب 

 ، 11أحكام المادة 

يعنـــــــي مســـــــجل بموجـــــــب أحكـــــــام قـــــــانون تســـــــوية                        " مســـــــجل " 
 ، 1925األراضي وتسجيلها لسنة 

 يقصد به والي الوالية المعني أو من يفوضه.                       " الوالي " 

 
 الفصل الثاني 

 شكليات نزع الملكية 
 

السلطات قبل 
تقرير نزع 

 الملكية. 

  

مطلوبــة بصــــورة   تكــــون  أن  يحتمــل  إذا بــدأ للــوالي أن أرضـــًا فــي أي مكـــان   ( 1)   ـ4  
ينشــــر إعالنــًا بهـــذا المعنــى فـــي الجريـــدة   دائمــة أو مؤقتـــة ألي غــرض عـــام

الرســمية وينشــر الــوالي مضــمون ذلــك اإلعــالن فــي أمــا ن مناســبة فــي تلــك 
ــورة  ــك بصـ ــوالي ذلـ ــه الـ ــوز ألي شـــخص يخولـ ــك يجـ ــى ذلـ ــاء علـ المنطقـــة وبنـ

ــال ع ــل أو أي مـــــن األفعـــ ــه القيـــــام بكـــ ــة ولمســـــتخدميه وعمالـــ امـــــة أو خامـــ
 [2]2اآلتية:

 دخول أي أرض في ذلك المكان ومسحها وقياس ارتفاعاتها،      )أ ( 

 حفر باطن األرض أو ثقبها،     )ب(   

القيــام بكــل األفعــال األخــرى الالزمــة للتحقــق مــن مالئمــة األرض     )ج(  
 لذلك الغرض،  

وضــع حــدود االرض المزمــع نزعهــا او خــط العمــل المزمــع القيــام     )د (  
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 به  على تلك االرض، 

تأشــــير تلــــك المقــــاييل والحــــدود والخــــط بوضــــع عالمــــات وحفـــــر    )هـــــ(  
 فوامل، 

قطــع وازالــة أي محصــول أو ســياج أو أشــجار أو مــا ينمــو تحتهــا     )و (  
ــات أو  ــاس االرتفاعـ ــام المســـا أو قيـ ــجيرات إذا تعـــذر إتمـ مـــن شـ
ــا لـــم تقطـــع أو تـــزال علـــى أال   تأشـــير الحـــدود أو خـــط العمـــل مـ

ل أي مبنــــى أو ســــاحة أو حديقـــــة يجــــوز ألي شــــخص أن يــــدخ
ملحقة بمنزل )ما لم يتم  ذلك بموافقة حائزها( دون إعطاء ذلـك 
الحــائز إعالنـــًا مكتوبـــًا قبـــل ســـبعة أيـــام علـــى األقـــل بنيتـــه القيـــام 

 بذلك. 

تــدفع الحكومــة تعويضــًا عــن الضــرر )إن وجــد( الــذي تســببه أي أفعــال تــتم    ( 2)
فــي وقــت دخــول األرض أو يعــرض  ( ويــدفع الــوالي1بموجــب أحكــام البنــد )

دفــع المبلــن )إن وجــد( الــذي يــراه  افيــًا لتغطيــة الضــرر الــذي يحتمــل تســببه 
 على الوجه السال  ذ ره.

 

اإلعالن بنزع  
 الملكية المزمع. 

  

بموجب أحكام هذا   إذا قرر رئيل الجمهورية مباشرة السلطات المخولة له     (1)   ـ5
   [3]3عام يصدر إعالنًا بتوقيعه في ذلك المعنى. القانون لنزع األرض لغرض 

 ينشر ذلك اإلعالن في الجريدة الرسمية ويشتمل على:        (2) 

وم  لألرض ومساحتها التقريبيـة وبيـان للمكـان الـذي يمكـن فيـه      )أ ( 
 االطالع على خريطة األرض، و 

قــد قـــرر نـــزع ملكيـــة األرض لغـــرض   بيــان بـــأن رئـــيل الجمهوريـــة    )ب( 
 عام.  

اإلعالن بينة  
أن   قاطعـة علـى  

األرض مطلوبة  
  لغرض عام.

 

علـى  قاطعـة  بينـة 5  الملكيـة المزمـع المـذ ور فـي المـادةيكـون اإلعـالن عـن نـزع        ـ6 
 عام. لغرض  مطلوبة  اإلعالن  المحددة في ذلك  أن األرض

إلغاء وتعديل  
اإلخطار أو  

اإلعالن وتقدير  
التعويض عن ذلك  

 ودفعه. 

أو  5أو  4إذا اتضـــا بعـــد نشـــر اإلخطـــار أو اإلعـــالن بمقتضـــى المـــادة       (1)     أــــ6
جــزء منهــا غيـــر   األراضــي التــي يشــملها ذلــك اإلعــالن أو أيأن  31

اإلخطــــار يجــــوز لـــــرئيل   لألغــــراض التــــي نشـــــر بشأنهـــــا مطلوبــــة
الجمهوريـــة بمقتضـــى أخطـــار ينشـــر فـــي الجريـــدة الرســـمية أن يلغـــى أو 

 يعدل ذلك األخطار أو اإلعالن بما يتمشى مع ذلك.  
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أو  5أو  4اإلعــالن بمقتضــى المــادة إذا حــدب بعــد نشــر األخطــار أو        ( 2)

( أن إدعــى 1وتعديلــه أو إلغائــه بعــد ذلــك بمقتضــى أحكــام البنــد ) 31
أي شـخص يملــك أي أرض يشــملها ذلــك األخطـار أو اإلعــالن انــه قــد 
وقع عليه ضرر نـات  عـن ذلـك يعـين الـوالي ضـابط تعويضـات لتقـديره 

لتعــويض بقــدر وتطبـق أحكــام هــذا القــانون المتعلقــة بتقــدير ودفــع ذلــك ا
 ما أمكن ذلك.

وضع عالمات  
 على األرض. 

 

بنــاء عليــه   إذا مــدر اإلعــالن عــن نــزع ملكيــة أرض مزمــع القيــام بــه يــأمر الــوالي      ـ7
وضــعت عليهــا عالمــات  قــد  تكــن  مــا لــم  بوضــع عالمــات علــى تلــك األرض 

 . 4بمقتضى المادة 

ضابط   تعيين  
 .نزع الملكية

شخصـًا    أو بعـده 5يعين الوالي عند نشـر اإلعـالن المـذ ور فـي المـادة        (1)        ـ8
ــة  ضـــابط  ــمه أو شـــاغل و يفتـ للقيـــام بنـــزع ملكيـــة  ملكيـــة  نـــزع  باسـ
 األرض التي  يشملها ذلك اإلعالن.  

يملك ضابط نزع الملكية فيما يتعلـق بكـل األرض التـي يشـملها إعـالن      ( 2)            
ة المزمـــع القيـــام بـــه، ســـلطات الضـــابط المخـــول فـــي تحديـــد نـــزع الملكيـــ

ومســا األرض  بموجــب أحكــام قــانون تحديــد األراضــي ومســحها لســنة 
1905 . 

ــًا قانونــــًا بتحليــــ  اليمــــين فــــي أي      ( 3)            يكــــون ضــــابط نــــزع الملكيــــة مختصــ
تحقيق يجري بمقتضـى احكـام هـذا القـانون وبرمـدار طلبـات الحضـور 

ات أو األوامـــر التـــي تطلـــب حضـــور أولئـــك األشـــخاص أو أو اإلخطـــار 
إبراز تلك المستندات مما قد يكون الزمًا للقيام بنزع الملكيـة ويـتم تنفيـذ 

األوامـــــر مـــــع مراعــــاة أحكـــــام هـــــذا   تلــــك الطلبـــــات أو األخطــــارات أو 
القانون بالطريقة المنصوص عليها في قـانون اإلجـراءات المدنيـة لسـنة 

 [4]4ما أمكن ذلك. 1983

  

اإلجراءات التي  
تتبع عندما تكون  

األرض غير 
 مسجلة. 

  

قانون تسوية    إذا  انت األرض غير مسجلة تسوى وتسجل وفقًا ألحكام      (1)       ـ9
 الملكية.   نزع قبل   1925 لسنة  األراضي وتسجيلها 

من قانون تسوية   4يجوز نشر األخطار الذي تتطلبه المادة      ( 2)           
في نفل الوقت الذي ينشر فيه  1925األراضي وتسجيلها لسنة 

 أو بعده.   5اإلعالن الصادر بموجب  أحكام المادة 

 يجوز تعيين ضابط نزع الملكية  ضابط تسوية.      ( 3)           
 

ــي   (1)  ـ10 وجوب نشر ــر اإلعالنـــات فـ ــه بنشـ ــد تعيينـ ــزع الملكيـــة بعـ ــابط نـ ــأمر ضـ ــب المحليـــة  يـ مكتـ
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المختصــة الــذي تقــع فيــه األرض المزمــع  نــزع ملكيتهــا وفــي مكاتــب تســجيل  .اإلعالنات 
األراضـــي )إن وجــــدت( المســــجلة فيهــــا األرض وفــــي أمــــا ن مناســــبة تجــــاور 

شـخاص األرض ويـأمر بتنفيـذ تلـك اإلعالنـات علـى حـائزي األرض وعلـى األ
ذوي المصلحة واإلداريين الشعبيين الذين تقع األرض فـي دائـرة اختصامـهم 

 [5]5اإلداري على أنه:

يجـــوز االســـتغناء عـــن التنفيـــذ الشخصـــي ليعالنـــات علـــى حــــائزي      )أ ( 
األرض واألشـخاص ذوي المصـلحة إن  ـان ذلـك غيـر عملـي نســبة 

 لعدد أولئك األشخاص أو  ألي سبب  اف آخر، و 

إذا  انت األرض غير مسـجلة يجـوز تأجيـل التنفيـذ الشخصـي علـى      )ب(  
تكتمــل إجــراءات  شــاغلي األرض واألشــخاص ذوي المصــلحة حتــى

ويجـــوز االســـتغناء عنـــه إذا اقتنـــع  9التســـوية المـــذ ورة فـــي المـــادة 
ضـابط نـزع الملكيـة بـأن محتويـات تلـك اإلعالنـات قـد نقلـت ألولئـك 
ــن  ــورة  افيـــة مـ ــلحة فيهـــا بصـ الحـــائزين علـــى األرض أو ذوي المصـ

 طريق آخر.  

ــادر   ( 2)          ــالن الصـ ــى مضـــمون اإلعـ ــات علـ ــك اإلعالنـ ــام  تشـــتمل تلـ ــب أحكـ بموجـ
وتــــدعو جميـــع األشــــخاص الـــذين يطــــالبون بـــالتعويض بمقتضــــى  5المـــادة 

ــيًا أو مـــن طريـــق و الئهـــم أو ممثلـــيهم  أحكـــام هـــذا  القـــانون للظهـــور شخصـ
أمـام ضــابط نــزع الملكيــة فــي وقـت ومكــان مــذ ورين فــي اإلعــالن )ال يكــون 

ــالن ليبي ــد نشـــر اإلعـ ــًا بعـ ــر يومـ ــة عشـ ــر  مـــن أربعـ ــت قبـــل أ ثـ ــوا ذلـــك الوقـ نـ
 تفاميل مطالباتهم بالتعويض(.

 

تعيين ممثلين في  
حالة األرض  

الخاضعة لحقوق  
 قبلية أو قروية.

  

قرويـة أو قبليـة  إذا سجلت األرض أو حكم بها للحكومة خاضـعة لحقـوق         (1)  ـ11   
األشــخاص  بــين  ولــم يســجل او يعــين أمــين لتلــك الحقــوق، يعــين مــن 

تلــــك الحقــــوق ممثــــل أو ثالثــــة أو  فــــي  المشــــار ة  الــــذين يســــتحقون  
خمسـة ممثلــين يمثلـــون ألغــراض جميـع اإلجــراءات التــي تتخــذ بموجــب 

ذا القانون،  افة األشخاص الذين يستحقون المشار ة فـي تلـك أحكام ه
 الحقوق.  

يــدعى األشــخاص الــذين يســتحقون المشــار ة فــي تلــك الحقــوق لترشــيا        ( 2)         
الممثلين واذا اتفقوا على ترشيا أي شخص، يعين ضـابط نـزع الملكيـة 

 المادة.  ذلك الشخص ممثاًل ألغراض هذه 

إذا لـم يـتم اتفــاق، يعـين الــوالي الممثـل أو الممثلــين وال يجـوز اســتئناف        ( 3)         
 أي تعيين يقوم به الوالي بموجب أحكام هذه المادة. 
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ويوقعـه  ـل أولئـك  14يكون االتفـاق الـذي يبـرم بموجـب أحكـام المـادة        ( 4)          
 وق.  الممثلين ملزمًا لكافة الذين يستحقون المشار ة في تلك الحق

يكــون االيصــال الــذي توقعــه أغلبيــة أولئــك الممثلــين عــن أي تعــويض        ( 5)         
تدفعه الحكومة بموجب أحكام هذا القانون إبراءًا محيحًا مـن مسـئولية 

 الحكومة عن دفع ذلك التعويض. 

ال يحـــق لألشـــخاص الـــذين يســـتحقون المشـــار ة فـــي تلـــك الحقـــوق فـــي        ( 6)         
الظهــور أمــام ضــابط نــزع الملكيــة أو أن يكونــوا أطرافــًا فــي اإلجــراءات 
التـي تتخـذ بموجــب أحكـام هــذا القـانون ولكــن علـى ضــابط نـزع الملكيــة 
أن يعقد اجتماعات يكون لجميع أولئك األشخاص الحـق فـي حضـورها 

وقبــل  14قبـل تعيــين الممثلـين وقبــل إبـرام اتفــاق بموجـب أحكــام المـادة 
 .15محكمين بموجب أحكام المادة  اإلحالة للجنة

 

تعيين ممثل 
للورثة الغائبين أو  

 القصر.

  

نـزع الملكيـة   إذا  انت األرض مملو ة لورثة علـى الشـيوع يجـوز لضـابط       (1)     ـ12 
قامـــر أو وارب شــريك لــم يظهــر  أن يعــين أي وارب بــالن لتمثيــل أي 

ــحيا لأل ــه مـ ــى وجـ ــل معـــين علـ ــق و يـ ــن طريـ ــيًا  أو عـ ــراض شخصـ غـ
 المذ ورة أدناه. 

يكــــون ألولئــــك الممثلــــين ســــلطة إبــــرام وتوقيــــع االتفــــاق المبــــرم بموجــــب      ( 2)          
 ويكون ذلك االتفاق ملزمًا للورثة الذين يمثلهم.  14أحكام المادة 

إذا  ان هنالك ومى لورثة غـائبين أو قصـر عينتـه علـى وجـه مـحيا        (3)           
ــة مختصـــة و ـــان لـــه ســـلطة تمثيـــل أولئـــك الغـــائبين أو القصـــر  محكمـ

ــراء أي  ــوز إجـ ــال يجـ ــة فـ ــزع الملكيـ ــابط نـ ــام ضـ ــى أمـ ــك الومـ و هـــر ذلـ
تعيين بموجب أحكام هذه المادة فيما يتعلق باألشخاص الممثلين علـى 

 ذلك الوجه.  
 

 الفصل الثالث 

 تقدير التعويض ودفعه 

 

من يكون طرفًا  
في اإلجراءات  

المتخذة بموجب  
هذا  أحكام 

 القانون.

  

ــا نـــص عليـــه أدنـــاه فـــي هـــذه المـــادة ال يكـــون ألي      (1)   ـ13    شـــخص   فيمـــا عـــدا مـ
ضــــابط نــــزع  خـــالف الشــــخص ذي المصـــلحة حــــق فـــي الظهــــور أمـــام

تتخـذ بموجـب أحكـام هـذا   الملكية أو أن يكون  طرفـًا فـي أي إجـراءات
 القانون. 

إذا حفظــت فــي أي محافظــة  شــوفات بملكيــة مصــالا أشــجار النخيــل      ( 2)           
ولـم تســجل ملكيــة تلـك المصــالا يعتبــر أي شــخص قيـد اســمه فــي تلــك 
الكشــوفات  مســتحق ألي مصـــلحة شخصــًا ذا مصـــلحة ألغــراض هـــذا 

 القانون بقدر تلك المصلحة. 



ــًا لقـــانون  إذا وجـــدت منـــازل أومبـــان أخـــرى      ( 3)            لـــم تســـوملكيتها وتســـجل وفقـ
مقامـــــة علـــــى أرض تمـــــت  1925تســــوية األراضـــــي وتســـــجيلها لســــنة 

تسوية ملكيتها وتسجيلها بتلك الصورة وقـدم طلـب تعـويض فيمـا يتعلـق 
بتلـــك المنـــازل أو المبـــاني األخـــرى يبـــت ضـــابط نـــزع الملكيـــة فـــي تلـــك 

ــا لــــو  انــــت مقدمــــة مــــن شــــخص ذ ي المطالبــــة بــــنفل الطـــــريقة،   مــ
مصـــــلحة ويعتبـــــر مقـــــدم الطلـــــب شخصـــــًا ذا مصـــــلحة ألغـــــراض هـــــذا 

 القانون. 

على أنـه إذا قـدمت مطالبـات متعارضـة يقـرر ضـابط نـزع الملكيـة أواًل                      
أي األشخاص المطالبين يعتبر شخصًا ذا مصـلحة ويكـون ذلـك بـنفل 

 ليه. الطريقة  ما لو أقامت الحكومة دعوى حائز الشيء المتنازع ع

إذا أدعــــى شـــــخص بأنــــه يســـــتحق تعويضــــًا عـــــن مصــــلحة فـــــي أرض       ( 4)          
مسجلة باسـم شـخص آخـر أو تعويضـًا عـن مصـلحة فـي أشـجار نخيـل 
مقيــدة فــي  شــوفات  المحافظــة باســـم شــخص آخــر فعلــى ضــابط نـــزع 
الملكيــــة أن يوجــــه برقامــــة دعــــوى لتعــــديل الســــجل أو الكشــــ  ويجــــوز 

ســه أن  ــان يملــك الســلطات الالزمــة أن يجلــل لضــابط نــزع الملكيــة نف
  محكمة لسماع تلك الدعوى والبت فيها. 

( أو أي دعــوى قيــد النظـر تتعلــق بــأرض 4الـدعوى المقامــة وفقــًا للبنـد )     ( 5)          
تكــــون خاضـــــعة إلجــــراءات متخـــــذة بموجـــــب أحكــــام هـــــذا القـــــانون، أو 

و أي موضـوع بـت االستئناف أو طلب إعـادة النظـر فـي تلـك الـدعوى أ
ــادة  ــوية بموجـــب أحكـــام المـ ــراءات  9فيـــه ضـــابط التسـ ال توقـــ  أي إجـ

 بموجب أحكام هذا القانون. 

 على أنه يجوز لضابط نزع الملكية:                      

مـع أي شـخص  14أن يرفض إبرام عقد بموجب أحكام المـادة    )أ (
ــتئناف أو ــًا فــــي تلــــك الــــدعوى أواالســ  ذي مصــــلحة يكــــون طرفــ
طلب إعادة النظر ويطلب تقدير التعـويض علـى الوجـه المبـين 

 فيما يلي،و 

أن يــــرفض دفــــع التعــــويض بموجــــب أحكــــام هــــذا القــــانون ألي   )ب( 
شــخص يكــون طرفــًا فــي تلــك الــدعوى أو االســتئناف أو طلــب 
إعادة النظر إلى أن يبت نهائيًا في تلك الدعوى أو االستئناف 

رفض الــدفع حســبما توجهــه أو طلــب إعــادة النظــر و ــذلك أن يــ
المحكمة التي تكـون تلـك الـدعوى أو ذلـك االسـتئناف أو طلـب   

 إعادة النظر أمامها.  

إذا نجــا أي شــخص فــي أي دعــوى أو اســتئناف أو طلــب إعــادة نظــر      (6)           
 ما تقدم ذ ره فيكون لـه الحـق إذا لـم تنتـه اإلجـراءات المتخـذة بموجـب 



متعلقــة بــاألرض التـي لــه فيهـا مصــلحة فــي أن أحكـام هــذا   الفصـل وال
يكــون طرفــًا فــي تلــك اإلجــراءات  شــخص ذي مصــلحة وتكــون لــه إذا 
انتهــــــت تلــــــك اإلجــــــراءات، فــــــي النقــــــود المتفــــــق عليهــــــا أو الممنوحــــــة 
 تعـويض، نفــل المصـلحة التــي  انــت لـه فــي األرض التـي دفــع عنهــا 

 ذلك التعويض أو مار مستحقًا للدفع.
 

 بشأناالتفاق 

 .التعويض

ـــول     ـ14  ــاول الومـ ــة أن يحـ ــزع الملكيـ ــابط نـ ــاق  علـــى ضـ ــى اتفـ ــدار  إلـ ــق بمقـ ــا يتعلـ فيمـ
التعـويض مــع أولئــك األشــخاص ذوي المصــلحة الــذين يظهــرون شخصــيًا أو مــن 

ــادتين  ــي المـ ــه فـ ــى الوجـــه المنصـــوص عليـ ــين علـ ــل أو الممثلـ و  11طريـــق  و يـ
12. 

 

 اإلجراءات التي

تتخذ إذا لم يتم  
االتفاق مع جميع  

األشخاص ذوي  
 .المصلحة

ــن األشـــخاص ذوي   ـ 15   ــلحة  إذا لـــم يحضـــر أي مـ ــثلهم  أو مـــن  المصـ ــت  يمـ فـــي الوقـ
إليــه اإلجــراءات  أو فــي أي وقــت الحــق تؤجــل 10المحــدد بموجــب أحكــام المــادة 

 أو لم  يقبل االتفاق يقوم ضابط نزع الملكية: 

شـــخص آخـــر مـــن األشــــخاص ذوي بتأجيـــل اإلجـــراءات لحضـــور أي       )أ (
 المصلحة أو لبذل محاولة أخرى لتسوية مقدار التعويض باالتفاق،أو 

بربرام اتفاق مع أي شخص ذي مصلحة يكـون ملزمـًا لـه واحالـة تقـدير       )ب(
التعويض الذي ينبغي دفعه لألشخاص اآلخرين ذوي المصلحة للجنـة 

 تحكيم على الوجه المبين فيما بعد، أو 

برفض إبرام اتفاق مـع أي مـن األشـخاص ذوي المصـلحة حالـة تقـدير      )ج(  
التعويض الذي ينبغي أن يدفع لجميع األشخاص ذوي المصلحة لتلك  

 اللجنة.
 

ــة  تشـــــــــكيل لجنـــــــ
 التحكيم.

  

 تشكل لجنة التحكيم من ضابط نزع الملكية رئيسًا وعضوين.      (1)   ـ16   

يعـــين الـــوالي عضــــوًا ويعـــين العضـــو اآلخــــر األشـــخاص ذوي المصــــلحة     ( 2)         
 الذين سيقدر التعويض المستحق لهم.  

إذا لــــم يســــتطع ذوو المصــــلحة االتفــــاق علــــى التعيــــين يعــــين ضــــابط نــــزع    ( 3)         
 ة العضو الثاني.الملكي

 

إجراءات لجنة  
 التحكيم. 

 الرئيل.  تجتمع لجنة المحكمين في الزمان والمكان اللذين يحددهما    (  1)  ـ17

يكــون لكـــل ذي مصــلحة الحـــق فــي الظهـــور شخصــيًا أو مـــن طريــق و يـــل      (2)



  
 أمام اللجنة.  

تتبــع فــي اإلجـــراءات التــي تتخــذ أمـــام اللجنــة نفــل اإلجـــراءات التــي يـــنص     ( 3)
فيمـــــا يتعلــــق باســـــتجواب  1983عليهــــا قـــــانون اإلجــــراءات المدنيـــــة لســــنة 

 [6]6مكن تطبيقها فيها.المطالبين والشهود وتدوين البيانات بالقدر الذي ي

  

واجبات لجنة  
         التحكيم.

تقـوم لجنـة التحكـيم بعـد ســماع بيانـات أي أشـخاص ذوي مصـلحة يظهـرون أمامهــا     ـ18 
وبعــد القيــام بــالتحقيق الــالزم بتقــدير مقــدار التعــويض الــذي ينبغــي أن يــدفع فيمــا 

 يتعلق بمصالا  ل منهم. 
 

قواعد تقدير 
 التعويض. 

  

 تراعى لجنة التحكيم عند تقدير التعويض القواعد اآلتية:     ـ19

 تؤخذ األمور اآلتية في االعتبار:         (1)

القيمـة السـوقية لــألرض عنـد مـنا التعــويض أي المبلـن الــذي       )أ (
يمكــن أن يتوقــع أن تحققــه األرض إذا باعهــا بــائع راغــب فــي 

 البيع في سوق مفتوحة،  

الضـــرر )إن وجـــد( الـــذي يقـــع علـــى الشـــخص ذي المصـــلحة     )ب( 
فـــي وقـــت مـــنا التعـــويض بســـبب تـــأثير نـــزع الملكيـــة بصـــورة 

سواء أ ان منقوال أم غير منقول بـأي  ضارة على ماله اآلخر 
 طريقة أو على ما يكسبه، 

النفقــــــات المعقولــــــة )إن وجــــــدت( لتغييــــــر الســــــكن وذلــــــك إذا      )ج( 
ــزع  ــة لنـ ــكنه نتيجـ ــلحة لتغييـــر سـ اضـــطر الشـــخص  ذو المصـ

 الملكية، 

إذا لــــم يكــــن لــــألرض قيمــــة ســــوقية أو إذا لــــم تمثــــل قيمتهــــا       )د (
لـــــدي الشــــــخص ذي المصــــــلحة،  الســـــوقية قيمتهــــــا الحقيقيــــــة

ــتعمال  ــن اسـ ــلحة مـ ــا الشـــخص ذو المصـ ــي يجنيهـ األربـــال التـ
 األرض.  

 ال تؤخذ األمور اآلتية في االعتبار:       (  2)

 درجة العجلة التي أدت إلى نزع الملكية،      )أ (  

 عدم رغبة الطرف ذي المصلحة في التخلي عن األرض،      )ب(  

ــى ذي ا     )ج(  ــع علـــ ــببًا أي ضـــــرر وقـــ ــون ســـ ــا ال يكـــ لمصـــــلحة ممـــ
للتقاضــي فــي مواجهــة شــخص آخـــر غيــر الحكومــة يكــون قـــد 

 تسبب فيه، 

أي زيادة لقيمة األرض نشأت عـن أي حيـازة مؤقتـة لـألرض        )د (
 ، 26بوساطة الحكومة بموجب أحكام المادة 
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ـــ( ــزع     )هـ ــة نـ ــة الحكومـ ــع نيـ ــن توقـ ــأت عـ ــة األرض نشـ ــادة لقيمـ أي زيـ
بمسا ابتدائي  تمهيد لنزع ملكيتها أو يمكـن   ملكيتها أو القيام

 أن تنشأ من االستعمال الذي ستخضع له عند نزع الملكية، 

أي نفقات أو تحسينات لـألرض تمـت بقصـد زيـادة التعـويض     )و (  
 الذي يمنا، 

إذا  انـــت األرض أرضــــًا زراعيــــة ســـجلت باســــم الحكومــــة أو       )ز(
قبليـة أو فرديـة و انـت حكم لها بها خاضعة لحقـوق قرويـة أو 

بمقتضــى األســاليب العرفيــة المطبقــة عليهــا قابلــة للزراعــة فــي 
فتــرات غيــر منتظمــة، أي زيــادة قيمتهــا ترجــع إلــى اقامــة آالت 
ضـــر لريهـــا علــــى أال تكـــون تلــــك اآلالت أو تلـــك اإلنشــــاءات 
 العمرانية قد أقامها الشخص ذو المصلحة أو عملت لحسابه.  

 

قــــــــــــرار لجنـــــــــــــة 
 التحكيم.

  

 الذين يوافقون عليه.  يكون قرار لجنة التحكـيم  تابة وبتوقيع األعضـاء        (1)     ـ20

يبين أي عضو ال يوافـق علـى القـرار  تابـة القـرار الـذي يـرى أنـه  ـان       (  2)           
 ينبغي أن يتخذ وعليه أن يبين أسبابه. 

تعـويض المقـدر فيمـا يتعلـق بمصـلحة  ـل شـخص يبين القرار مقدار ال       (3)            
ــراءات  ــأت عـــــــن اإلجـــــ ــاريا التـــــــي نشـــــ ذي مصـــــــلحة ومقـــــــدار المصـــــ

 واألشخاص الذين ينبغي أن يدفعوها والنسب التي يدفعونها بها. 
 

مكافــــــــــــــــــــــــــــــ ت 
 األعضاء.

المكافــآة المعقولــة  الحكومــة  تــدفع لكــل عضــو مــن أعضــاء اللجنــة خــالف مــو في    ـ21 
 )إن وجدت( التي يوجه بدفعها ضابط نزع الملكية. 

 

جواز أن يكون  
 التعويض أرضًا. 

  

القـانون أن يختـار   يجوز للوالي عند نزع ملكية األرض بموجب أحكـام هـذا    (1)   ـ22   
المصلحـــة عــن األرض بغــض النظــر عــن أي   تعــويض األشــخاص ذوي 

 مبان بمنحهم أرضًا أخرى بداًل عن دفع نقود.  

إذا اختـــار الـــوالي أن يتصـــرف علـــى الوجـــه المـــذ ور يمـــد لجنـــة التحكـــيم     ( 2)          
 بتفاميل عن األرض التي يعرضها  تعويض. 

لجنـــة فـــي قرارهـــا مســـاحة األرض التـــي تعطـــى لكـــل شـــخص ذي تحـــدد ال     (3)          
 مصلحة أو لمجموعات من األشخاص ذوي المصلحة وموقعها العام.  

يقوم ضابط نزع الملكية بالتخصيص التفصـيلي لقطـع بعينهـا لألفـراد إذا     ( 4)           
  ان ذلك مطلوبًا لتنفيذ القرار. 

 



طلب إعادة النظر  
 في القرار.

 

شـــخص ذي مصـــلحة   ال يجـــوز اســـتئناف القـــرار ولكـــن يجـــوز للحكومـــة أو ألي  (1) ـ23 
يكـــون غيـــر راض عـــن القـــرار أن يطلـــب مـــن الشـــخص الـــذي تفوضـــه المحكمـــة 
 العليا بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية في هذا الصدد إعادة النظر فيه. 

اف بموجب أحكام قانون ينظر في الطلب  ما لو  ان استئنافًا لمحكمة االستئن  (2)
وتنطبـــق أحكـــام هـــذا القـــانون المتعلقـــة بتلـــك  1983اإلجـــراءات المدنيـــة لســـنة 

 [7]7االستئنافات بقدر ما أمكن ذلك.

 

ــد  ــة بعــــــــ األيلولــــــــ
 االتفاق أو القرار.

أحكـام المــادة  أو إمـدار قـرار بموجـب  14عنـد إبـرام اتفـاق بموجـب أحكـام المــادة     ـ24 
عليــه األرض موضـــوع ذلـك االتفــاق أو القــرار للحكومــة وتســجل  تـؤول بنــاء   20

فــــي اســــمها علــــى أنهــــا مملو ــــة لهــــا ملكيــــة  املــــة وخاليــــة مــــن الموانــــع ويجــــوز 
 للحكومة بناء على ذلك أخذ حيازة تلك األرض.

 

 دفع التعويض.

  

تفاق أو ( تقوم الحكومة بدفع التعويض طبقًا لال1مع مراعاة أحكام البند )      (1)    ـ25 
  [8]8القرار.

إذا لم يعثـر علـى الشـخص المسـتحق للتعـويض أو لـم يحضـر السـتالمه      (  2)
أو رفض استالمه تنشر الحكومة في الجريـدة الرسـمية إعالنـًا باسـتعدادها 

 [9]9لدفع  ل التعويض المستحق عن نزع الملكية الذي تم.

  

 الفصل الرابع 
 حيازة األرض حيازة مؤقتة 

 

 سلطة حيازة 

األرض حيازة  
 .مؤقتة

ــتعمالها      (1ـ )26   ــة واســـ ــازة مؤقتـــ ــازة أي أرض حيـــ ــوالي أن حيـــ ــان   إذا بـــــدأ للـــ مطلوبـــ
لغــرض عــام أو لتطــوير تلــك األرض ســواء وحــدها أو باإلضــافة إلــى أي 
أرض أو  أراضـــــي مجـــــاورة لهـــــا علـــــى وجـــــه ترجـــــى منـــــه منفعـــــة ماديـــــة 
ــي  ــون األراضـــ ــكنون أو يملكـــ ــذين يســـ ــخاص الـــ ــة أو لألشـــ للجمهـــــور عامـــ
المجاورة لها فيجوز له أن يوجه المحلية المختصة بالحصول علـى حيـازة 

ســـاطة الحكومـــة أو بوســـاطة الشـــخص أو األشـــخاص تلــك األرض أمـــا بو 
 اآلخرين حسبما يوجه به الوالي لمدة ال تجاوز ثالثين سنة.  

يعين الوالي ضابط نزع ملكية يقوم بتسوية مقدار األجرة التـي تـدفع عـن       (  2)          
ذلـــك االســــتعمال والحيـــازة مــــن طريــــق االتفـــاق أو بالطريقــــة المنصــــوص 

نطبـق مـا أمكـن ذلـك أحكـام هـذا القـانون المتعلقـة بنـزع عليها فيمـا تقـدم وت
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الملكيــــة لــــألرض وتقــــدير ودفــــع التعــــويض عنهــــا علــــى الحصــــول علــــى 
 األرض للحيازة المؤقتة وتقدير دفع األجرة عنها. 

تكــون للــوالي الســلطة فــي أن يقــوم فــي أي وقــت خــالل مــدة تلــك الحيـــازة     ( 3)         
دة الحيازة    في أي تارير ال يقل عـن وبمقتضى إعالن مكتوب برنهاء م

ســــنة بعــــد تنفيــــذ  ذلــــك اإلعــــالن علــــى مالــــك األرض، وفــــي تــــارير ذلــــك 
االنتهـاء تصــبا األجــرة المســتحقة حتـى ذلــك التــارير باإلضــافة للتعــويض 

)إن وجــد( مســـتحقة  27الــذي قــد يكــون مســتحقًا بمقتضـــى أحكــام المــادة 
 الدفع. 

ــة فرنـــــه يقـــــوم بـــــدفع األجـــــرة  إذا  ــــان الحـــــائز      ( 4)          أي شـــــخص غيـــــر الحكومــ
والتعـــويض المســـتحقين حســـبما ذ ـــر أعـــاله ويقـــدم ذلـــك الشـــخص  شـــر  

 لتلك الحيازة الضمان  لدفعهما الذي قد يطلبه الوالي من وقت آلخر.
 

 الضرر الذي

 تسببه الحيازة. 

كومــــة أو تــــدفع الح 26عنــــد انقضــــاء مــــدة الحيــــازة بموجــــب أحكــــام المــــادة     (1)   ـ27 
الشــــخص أو األشـــــخاص أو الهيئـــــة مــــن األشـــــخاص الحـــــائزين لـــــألرض 
ــًا  حســـبما تكـــون الحالـــة   لألشـــخاص ذوي المصـــلحة فـــي األرض تعويضـ
عــن أي ضــرر يلحــق بــاألرض )إن وجــد( ولــم يكــن منصومــًا عليــه فــي 
ــازت  بمقتضـــــاه الحكومـــــة أو الشـــــخص أو  ــذي حـــ ــاق أو القـــــرار الـــ االتفـــ

 اص األرض. األشخاص أو الهيئة من األشخ

فـــي حالـــة النـــزاع تســــوى ذلـــك التعـــويض لجنــــة محكمـــين تعـــين بالطريقــــة      (2)         
 . 16المنصوص عليها في المادة 

إذا أمــبحت األرض  نتيجـــة للحيــازة غيـــر مــالحة الســـتخدامها للغـــرض      (3)         
الــذي  انــت تســتخدم فيــه أو  ــان متوقعـــًا أن تســتخدم فيــه عنــد بــدء تلـــك 
ــة مــــــن  الحيــــــازة تنــــــزع  الحكومــــــة أو الشــــــخص أو األشــــــخاص أو الهيئــــ
األشخاص حسبما تكون الحالة ملكية األرض بموجب أحكام هذا القـانون 

 إذا طلب األشخاص ذو المصلحة  ذلك.
 

 الفصل الخامس 
 أحكام تكميلية 

 

الحيازة   سلطة أخذ
 .فوراً 

إليهـا لغـرض عـام  زراعية تنشأ الحاجـةإذا قرر الوالي أن أي أرض بور أو     (1)     ـ28 
أم   مؤقتــــة يجــــوز لــــه فــــي الحــــاالت  دائمـــــة  ســــواء أ ــــان ذلــــك بصــــفة 

المستعجلة أن  يوجه المحليـة المختصـة بأخـذ حيـازة تلـك األرض فـي أي 
علـى  5وقت بعـد إنقضـاء سـبعة أيـام مـن نشـر اإلعـالن المـذ ور بالمـادة 

 سو باتفاق أو قرار. الرغم من أن مقدار التعويض أو األجرة لم ي

إذا بــين ذلــك اإلعــالن أن الحكومــة قــررت نــزع ملكيــة تلــك األراضــي تــؤول     (2)         



تلك األراضي أيلولة مطلقة للحكومة خالية من الموانع عند أخذ الحكومة 
 (. 1) حيازتها بموجب أحكام البند 

ويض عــن المحامـــيل يجــوز للــوالي عنـــد أخــذ الحيـــازة أن يعــرض دفــع تعـــ    (3)         
الناميـة علــى األرض )إن وجــدت( واذا لــم يقــدم عــرض  ــذلك أذا قــدم ولــم 

قيمــة تلــك المحامــيل فــي االعتبــار عنــد مــنا تعــويض عــن  يقبــل تؤخــذ
 األرض.  

 

ال يستولى على  
جزء فقط من 

 مبنى.

المالك  ان  إذا  أحكام هذا القانون لغرض نزع ملكية جزء فقط من أي مبنى ال تنفذ    ـ29
  يرغب في أن تنزع ملكية  ل ذلك المبنى.

 

الممثلون  
والمحكمون 

 ملزمون بالعمل. 

لجنة    أو عضوا في 11يكون  ل شخص عين ممثاًل بموجب أحكام المادة     ـ30 
 ما لم يعفه الوالي. بالعمل  قانونًا  ملزمًا  16 محكمين بموجب أحكام المادة 

 

 الفصل السادس 

 األرض ليستعملها األشخاص نزع ملكية 

  

نزع ملكية األرض  
ليستعملها  
 األشخاص. 

  

إذا اقتنع رئيل الجمهورية بأن أي شخص يرغـب فـي الحصـول علـى حـق اسـتعمال     ـ31 
يبشــر   أو يطورهـا علــى وجــه أرض، ينـوي أن يفيــد مــن تلـك األرض لغــرض عــام 

بمنفعــــة ماديــــة للجمهــــور عامــــة أو لألشــــخاص الســــا نين بــــأرض فــــي جوارهـــــا أو 
لـو  لمالكيهـا، يجـوز لـرئيل الجمهوريـة نـزع ملكيـة تلـك األرض بـنفل الطريقـة  مـا 

 انــــت األرض انتزعــــت ملكيتهــــا لغــــرض عــــام ويجــــوز لــــه أن يفــــرض علــــى ذلــــك 
 لـــك األرضالشــخص  شـــر  لتلـــك الحيـــازة مـــن الشـــرو  ممــا يتعلـــق باســـتعمال ت

وخــالف ذلــك مــا يــراه مــائبًا ويجـــوز لــه أن يــأمر بتســجيل تلــك األرض باســم ذلـــك 
 الشخص ليملكها ملكية  املة. 

 

 الفصل السابع 

 1927إبقاء أحكام قانون أرض الجزيرة لسنة 

  

إبقاء أحكام  
قانون أرض  
الجزيرة لسنة  

1927 . 

لسنة   الجزيرة   أرض  قانون   أحكام  يعدلأو   على أنه يغير   هذا القانون  ال يفسر     ـ32
  القانون. ذلك  فيما يتعلق بنزع ملكية األرض بموجب أحكام 1927



 الفصل الثامن 

   [10]10األرض التي تطلبها المحليات 

  

 تفسير.

  

 ألغراض هذا الفصل:     ـ33 

"إســتعمال األرض لغــرض عــام" يشــمل اســتعمال األرض لتقــام عليهــا أو 
تحتهــــا منشــــآت تكــــون عنــــد اتمامهــــا أو تصــــير مملو ــــة ملكيــــة نظــــام  

لالشـــــغال العامـــــة تتـــــواله المحليــــــة عنـــــد مباشـــــرتها ألي مـــــن ســــــلطاتها 
 الضرورية لغرض ذلك المشروع أو النظام، 

 محلية المختصة. يقصد به ال    " المحلية "                    

سلطة المحليات  
في استعمال  

 األرض.

  

، إذا رغبــت أي محليــة فــي اســتعمال أي أرض بصــورة 4مــع مراعــاة أحكــام المــادة     ـ34 
لغرض عام وافق عليه الـوالي، بطريقـة ولغـرض ال  دائمة أو مؤقتة أو متقطعة، 

يتدخالن في استعمال يضران أو يغيران طبيعتها بصورة جوهرية أو دائمة أو ال 
تلـــك األرض بوســـاطة أي شـــخص يســـتحقها أو يقيدانـــه دون دفـــع شـــيء أو إذن،  
فيجوز لتلك المحليـة دخـول تلـك األرض واسـتعمالها لـذلك الغـرض، بمـا فـي ذلـك 

 [11]11إقامة أية منشآت ثابتة على السطا أو تحته، وميانتها.

  

مسئولية  
المحليات عن  

 الضرر. 

  

 34المــادة   إذا قامــت المحليــة عنــد مباشــرتها لســالطتها بموجــب أحكـــام      (1)    ـ35 
برحداب أي ضـررألي أرض أو ألي شـيء عليهـا تقـوم حسـب اختيارهـا 
برمالحه أو دفع تعـويض معقـول عنـه، علـى أنـه فـي حالـة االخـتالف 
بــــين المحليــــة التــــي تســــتعمل أي أرض وأي شــــخص ذي مصــــلحة أو 

عـويض عنـه،  يحـال ذلـك الخـالف للجنـة تحكـيم مشـكلة حول مقـدار الت
باســتثناء أن رئـيل اللجنــة ال يكــون ضــابط  16بموجـب بأحكــام المــادة 

 نزع الملكية بل شخص يعينه الوالي. 

إذا تحملـت الحكومـة أي مســئولية لـدفع تعـويض بموجــب أحكـام المــادة        (2)          
ليــة أو ســبب نيابــة عنهــا ( فيمــا يتعلــق بالضــرر الــذي تســببه المح2)4

يجــوز للــوالي حســب اختيــاره إمــا أن يطلــب مــن المحليــة دفعــه أو يقــوم 
 [12]12هو نفسه بدفع التعويض واسترداد المبلن من المحلية.

   
 

 

 

 

 

 . 1985لسنة  12قانون رقم   -  [10]10

 . 1974لسنة  40قانون رقم   -  [11]11

 . 1974لسنة  40قانون رقم   -  [12]12
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