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 الباب األول
 نزع الملكية للمنفعة العامة

 
 :المادة األولى 

يجوووز للوووزارات والمصووالو ال كوميووة و يرهووا مووت األشخووزة  وات ال  صووية   
المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل ، بعد الت قو   

وال يجوز . لم روع مت عدم توفر األراضي والعقارات ال كومية التي تفي ب اشة ا
 .نزع ملكية عقار إال لتنفيذ م روع معتمد في الميزانية 

 
 :المادة الثانية 

ال يتم التعويض وفقًا لخذا النظام إ ا كان العقار المراد اقتطاعه أو اقتطاع شزء 
منه مما ي ترط لتملكه اإلحياء ولم يتم إحياؤه وقت ت طيط الم روع وفقًا ل روط 

، على أن تنظر لجنة التقدير المنصوص عليخا في المادة السوابعة  اإلحياء المقررة 
 .في تعويض صاحبه تعويضًا عاداًل عما قد يل قه مت أضرار 

 
 :المادة الثالثة 

يست   التعويض عما يتم اقتطاعه لت ديد وتنفيوذ بوبكات الطورق الرئيسوية أو     
 :لصالو الت طيط وفقًا لما يأتي 

 :ع داخل حدود حماية التنمية بالنسبة لما هو واق: أواًل 
األراضي التي سب  أخذ النسبة النظاميوة التوي تقتطوع مجانوًا منخوا يعوو         –أ 

 .المالك عما يقتطع منخا بعد  لك 
األراضي التي سب  أخذ شزء مت النسبة النظامية منخا ال يعو  المالوك   –ب 

  النسبة النظامية ، عما يقتطع منخا بعد  لك إ ا لم يتجاوز االقتطاع الساب  والالح
وب رط أن يكون الباقي منخا بعد االقتطاع الساب  والالح  ع رة آالف متر مربع 

 .فأكثر ، ويعو  عت الفرق إن قلت مساحة الباقي منخا عت  لك
األراضي التي لم يسب  أخذ النسبة النظامية منخوا ال يعوو  المالوك عموا      –ج 

ة النظاميوة وب ورط أن يكوون البواقي منخوا      يقتطع منخا إ ا لم يتجاوز المقتطع النسب
بعد االقتطاع ع رة آالف متر مربوع فوأكثر ، ويعوو  عوت الفورق إن قلوت مسواحة        

 .الباقي منخا عت  لك 



إ ا طلوووب مالوووك األر  تقسووويمخا وت طيطخوووا وفقوووًا لموووا تقووورره األنظموووة       –د 
اب  إن والتعليمات ال يعو  عموا يقتطوع منخوا لوذلك ، موا لوم يتجواوز االقتطواع السو         

وشد والالح  النسوبة النظاميوة لكامول المسواحة ، إال إ ا كوان تجاوزهوا قود توم بنواء          
 .على طلب المالك 

إ ا طلب مالك القطعة المفرزة مت أر  سب  ت طيطخا تقسيمخا إلوى قطوع    -هـ
 .أصغر وتطلب  لك فتو بارع أو أكثر ل دمتخا فال يعو  عت  لك 

لنظور عوت مسواحتخا يوتم التعوويض عوت       أراضي المباني والموزارع بغوض ا   –و 
وفوي حالوة   . المساحات التي تقتطع منخا ، كما يتم التعويض عت المباني والغور   

طلب مالكخا تقسيمخا أو ت طيطخوا وفقوًا لموا تقورره األنظموة والتعليموات ال يعوو         
عما يقتطع منخا لذلك في حدود النسبة النظامية ، كما ال يعوو  إ ا كوان تجاوزهوا    

 .بناء على طلب المالك قد تم 
 :بالنسبة لما هو واقع خارج حدود حماية التنمية : ثانيًا 
األراضي التي ال تزيد مساحتخا على ع ورة آالف متور مربوع ، والمبواني ،      –أ 

يتم التعويض عت المساحات التي تقتطع  –بغض النظر عت مساحتخا  –والمزارع 
وال يوتم التعوويض عوت المقتطوع     . منخا ، كموا يوتم التعوويض عوت المبواني والغور        

منخا لصالو تقسويمخا وفقوًا لموا تقورره األنظموة والتعليموات إ ا طلوب المالوك  لوك ،          
ما لوم  . و لك في حدود النسبة النظامية المقررة لما هو داخل حدود حماية التنمية 

 .يكت تجاوزها قد تم بناء على طلب المالك 
 ورة آالف مربوع ، ال يوتم التعوويض     األراضي التي تزيد مساحاتخا على ع –ب 

مووت مسوواحاتخا ،  %21عمووا يقتطووع منخووا للطوورق الرئيسووية فووي حوودود مووا نسووبته       
ويعو  . وب رط أن يكون الباقي منخا بعد االقتطاع ع رة آالف متر مربع فأكثر 

وفوي حالوة ت طيطخوا وفقوًا لموا      . عت الفرق إن قلوت مسواحة البواقي منخوا عوت  لوك       
 .مت البند أواًل ( ب ، د، هـ) ليمات تطب  عليخا الفقراتتقرره األنظمة والتع

 :بالنسبة للمدن والقرى والخجر التي ال يوشد فيخا حد حماية تنمية : ثالثًا 
تقوم وزارة ال ؤون البلدية والقروية بوضع تعليمات حول موا يوتم ب وأنخا موت     

يوة بالنسوبة لخوا    حيث الت طيط والبناء فيخا ، وهذه التعليمات ت دد حود حمايوة التنم  
 .ب يث يبنى عليه في التفرقه المذكورة آنفًا 

 
 :المادة الرابعة 

مع مراعواة موا ورد فوي الموادة الثالثوة يكوون تنفيوذ خطووط المرافو  العاموة فوي            
ال وارع والطرق وأحرامخا أو في األراضي المملوكة للدولة ، فإ ا تعذر  لك وكان 

األمالك ال اصة فيتم  لك بأقل قودر ممكوت    البد مت تنفيذ خطوط المراف  العامة في
مووت الضوورر ، مووع دفووع تعووويض عووادل وفقووًا لخووذا النظووام بعوود االتفوواق مووع وزارة         
ال ؤون البلدية والقروية ووزارة المواصوالت حوول مسوارات هوذه المرافو  لتتفو        
مع مسارات ال وارع والطرق مستقباًل وفقًا لمـا تقتضيه المصل ة العامة ، ويجب 

 .يش على صكوك الملكيات وسجالتخا الموشودة فيخا هذه المراف  بذلك التخم
 



 :المادة ال امسة 
يصدر قرار الموافقة بالبدء في إشراءات نزع الملكية للمنفعة العاموة موت    – 2

الووووزير الم وووتئ أو رئووويس المصوووول ة ال كوميوووة أو مجلوووس إدارة الجخوووواز         
علووى أن يرفوو  بووالقرار نسوو ة مووت  ال  صووية المعنويووة العامووة أو مووت ينيبووونخم ،  

م طط الم روع المقترح نزع الملكية ألشل تنفيذه ، وتبلغ البلديات وكتابات العدل 
ويجب أن يتضمت القرار دعوة الجخات الم ار . والجخات الم تصة األخرى بذلك 

إليخووا فووي المووادتيت السادسووة والسووابعة لتسوومية منوودوبيخا خووالل فتوورة ال تزيوود عووت    
 .يومًا خمسة ع رة 

ين وور قوورار الموافقووة فووي الجريوودة الرسوومية وفووي صووف تيت مووت الصوو      – 1
كموا تلصو  صوورة موت اإلعوالن فوي مقور الجخوة         . اليومية التي توزع في المنطقوة  

والم كموة ، وفوي اإلموـارة أو الم افظوة     ، وفي مقر الم وروع  ، صاحبة الم روع 
 .ة اختصاصخا وفي البلدية التي يقع العقار في دائر، أو المركز 

 
 :المادة السادسة 

ال يجوووز تقسوويم أر  أو دموووب عقووار بووتخر ، أو التووورخيئ بالبنوواء فوووي       – 2
العقارات الواردة في م طط الم وروع المقتورح نوزع الملكيوة ألشول تنفيوذه ، و لوك        

 .اعتبارًا مت تاريخ التبليغ  بقرار الموافقة بالبدء في إشراءات نزع الملكية
ر قرار الموافقوة بالبودء فوي إشوراءات نوزع الملكيوة أساسوًا        يت ذ تاريخ ن  – 1

لتقدير التعويض ، وال يعتد بما يتم بعد  لوك موت تعوديالت أو إضوافات أو ت سوينات      
 .أو بناء أو إحياء أو  ر  أو ن و  لك 

تكوووون الجخوووة صووواحبة الم وووروع لجنوووة ت وووترك فيخوووا اإلموووارة والبلديوووة      – 3
عقووارات الواقعووة فووي حوودود م طووط الم ووروع  الم تصووة ، وتكووون مخمتخووا دخووول ال

ب ضور الموالكيت وال وا ليت أو أحودهما حسوب األحووال أو موت يموثلخم ، وت ريور         
م ضوور بووذلك تبوويت فيووه نوووع العقووار ووصووفه اإلشمووالي وم ووتمالته مووت المبوواني         
واألسوار واألبجار والمزروعات واآلبار والسدود والعقووم و يور  لوك مموا يمكوت       

ر فوي التعوويض ، واسوم المالوك وال وا ل للعقوار وأصو اب ال قووق         أن يكون له أث
عليوووه مموووا يقووودم للجنوووة موووت صوووكوك ومسوووتندات ، موووع توضووويو  لوووك بالرسووووم         
والم ططات عند ال اشة ، ويوقع هذا الم ضور موت قبول أعضواء اللجنوة وأصو اب       

فووإن امتنووع أ  مووت األعضوواء أو  . ال ووأن مووت المووالكيت وال ووا ليت أو مووت يمووثلخم   
اب ال ووأن عووت التوقيووع أثبووت  لووك فووي الم ضوور مووع بيووان السووبب ، وال يمنووع   أصوو 

وعلوى  . التوقيع مت تص يو ال طواء إ ا ثبوت ، كموا تثبوت االعتراضوات أن وشودت       
اللجنووة أن تنخووي عملخووا خووالل سووتيت يومووًا مووت توواريخ قوورار الموافقووة بالبوودء فووي        

 .إشراءات نزع الملكية 
 

 :المادة السابعة 
حبة الم روع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع تؤل  الجخة صا

 :ملكيتخا أو المتضررة مت الم روع على الن و اآلتي 



 :وهم . خمسة مندوبيت مت الجخات ال كومية ، تسميخم شخاتخم : أوال 
 .مندوب مت الجخة صاحبة الم روع  – 2
 .مندوب مت وزارة العدل  – 1
 .ة والقروية مندوب مت وزارة ال ؤون البلدي - 3
 .مندوب مت وزارة الداخلية  - 1 
 .مندوب مت وزارة المالية واالقتصاد الوطني  – 1

اثنووان مووت أهوول ال بوورة فووي العقووار ، تربوو خما الغرفووة التجاريووة الصووناعية   : ثانيووًا 
وي ووترط فووي أعضوواء اللجنووة أن يكونوووا مووت السووعودييت  و  ال بوورة،     . بالمنطقووة

كموا  . تقل مرتبوة منودوب الجخوة ال كوميوة عوت السادسوة        المعروفيت باألمانة، وأال
توووفر المؤهوول المقوورر    –باإلضووافة إلووى  لووك    –ي ووترط فووي منوودوب وزارة العوودل   

وال يجوز أن يكون عضوًا في اللجنوة موت كوان لوه أو     . للتعييت في السلك القضائي 
لعقوار  لزوشته أو ألحد أصخاره أو أقاربه حتى الدرشة الرابعة ح  أو مصل ة في ا

المقوورر نووزع ملكيتووه أو المتضوورر مووت الم ووروع ، أو كووان وكووياًل ألحوود أصوو اب          
 .ال قوق على العقار أو وصيًا أو قيمًا عليه 

 
 :المادة الثامنة 

علووى لجنووة التقوودير المنصوووص عليخووا فووي المووادة السووابعة البوودء فووي تقووودير           
شووراءات نووزع التعووويض خووالل سووتيت يومووًا مووت توواريخ قوورار الموافقووة بالبوودء فووي إ   

الملكية ، وأن تنتخي مت التقدير في موعد ال يتجاوز تسعيت يومًا موت تواريخ قورار    
الموافقة بالبدء في إشوراءات نوزع الملكيوة ، موا لوم توشود أسوباب تقورر اللجنوة فوي           
 .م ضر خاص أنخا ت ول دون  لك ، ويعتمد الم ضر مت الجخة صاحبة الم روع

 
 :المادة التاسعة 

لتقدير أن تطلب موت الجخوات الم تصوة مسواعدتخا بموت توراه موت        يجوز للجنة ا -2
 .ال براء والموظفيت 

يجووب علووى اللجنووة دخووول العقووارات فووي سووبيل تنفيووذ مخامخووا ب ضووور المووالكيت   -1
وال ا ليت أو أحدهما حسب األحوال أو مت يموثلخم ، وعلوى هوؤالء تمكويت اللجنوة      

 .مت القيام باألعمال التي يتطلبخا إنجاز مخامخا 

تنعقد اللجنة ب ضور شميع أعضائخا ، وتت ذ قراراتخا باأل لبية ، وترفعخا إلى  -3
ويجووووز لخوووذه الجخوووة ولووووزارة الماليوووة    . الجخوووة صووواحبة الم وووروع العتمادهوووا    

واالقتصاد الوطني طلب إعادة التقدير خالل ثالثيت يومًا مت تواريخ قورار التقودير ،    
السابقيت ال يقلون عنخم مت حيث  ويتم  لك بواسطة لجنة أخرى مت  ير األعضاء

االبتراطات وال تقل مرتبة مندوبي الجخات ال كومية في هذه اللجنة عت العابورة  
وتكون خالل ثالثيت يومًا مت تاريخ طلب إعادة التقدير، وتت ذ قرارهوا باأل لبيوة   . 
ويجب أن تنخي عملخا خالل ستيت يومًا مت تواريخ طلوب إعوادة التقودير وإإل أخوذ      ، 
 .رار اللجنة األولى بق

 



 :المادة العابرة 
 :تقوم لجنة التقدير بما يأتي 

الوقوف على العقار أو العقارات المقرر نوزع ملكيتخوا والت قو  مموا ورد فوي       – 2
 .م ضر اللجنة الم ار إليخا في المادة السادسة 

. تومزروعوا ، وأبوجارًا  ، وبناء . تقدير العقارات المقرر نزع ملكيتخا أرضًا  – 1
 :وأ  إن اءات أو حقوق أخرى وف  األسس اآلتية 

يكون تقدير التعويض عت العقار على أسا  قيمته وقت وقووف لجنوة التقودير     –أ 
 .على العقار المراد نزع ملكيته 

يكون تقدير التعويض على األبجار علوى أسوا  قيمتخوا وقوت وقووف اللجنوة        –ب 
 .نوعخا وعمرها ونتاشخا على العقار المراد نزع ملكيته ، مع مراعاة 

يكون تقدير التعويض عت المزروعات والثمار إ ا لم يكت تأخير نزع ملكيتخوا   –ج 
 .إلى ما بعد االنتخاء مت ال صاد وقط  الثمار وف  ما تراه لجنة التقدير

يكون تقودير التعوويض عوت األراضوي الم صصوة لالسوتعماالت العاموة التوي ال          –د 
تواريخ  بعود مضوي سونتيت موت      –فوي الم ططوات ال اصوة    ت ملخا النسوبة النظاميوة   

 .ت صيصخا ، وفقًا ألحكام هذا النظام 
تقدير قيمة التعويضات ألص اب العقوارات المتضوررة موت الم وروع دون أن      – 3

يقتطوع بويء منخوا لصووال ه و لوك علوى أسووا  الفورق بويت قيمووة العقوار قبول تنفيووذ          
 .الم روع وقيمته بعده 

 
 .رة المادة ال ادية ع 

 :إ ا اقتصر نزع الملكية على شزء مت العقار فيتبع ما يأتي
تقوودر قيمووة مسوواحة األر  المقوورر نووزع ملكيتخووا والبنوواء والغوورا  المقووام                – 2

علووى هووذه المسوواحة إ ا كووان الجووزء البوواقي مووت األر  أو البنوواء أو الغوورا  قوواباًل  
قوة ، وتضواف إلوى هوذه القيموة      لالنتفاع به وف  التعليمات الفنية المطبقة في المنط
 .تكالي  إصالح وترميم الجزء المتبقي مت البناء 

تقوودر قيمووة مسوواحة األر  المقوورر نووزع ملكيتخووا فقووط وقيمووة كاموول البنوواء أو    – 1
الغوورا  إ ا كوووان الجووزء البووواقي موووت البنوواء أو الغووورا  بعووود اقتطوواع موووا ي تاشوووه     

ي موت األر  بعود االقتطواع قواباًل     الم روع  ير قابل لالنتفاع به وكان الجزء الباق
لالنتفوواع بووه وفوو  التعليمووات الفنيووة المطبقووة فووي المنطقووة ، علووى أن تتووولى الجخووة   

 .صاحبة الم روع هدم الجزء الباقي مت البناء 
تقدر قيمة كامل العقار أرضًا وبناًء و راسًا إ ا كوان الجوزء البواقي موت أر       – 3

ع  يوور صووالو لالنتفوواع بووه وفوو  التعليمووات العقوار بعوود اقتطوواع مووا ي تاشووه الم وورو 
الفنيووة المطبقووة قووي المنطقووة ، أو كانووت تكووالي  إصووالح الجووزء البوواقي مووت العقووار    

ويعووود تقوودير قابليوة الجووزء البواقي مووت العقووار   . تسواو  أو تفوووق قيموة هووذا الجوزء   
لالنتفاع به أو وشود الضرر إلى لجنة مت األمانة أو البلديوة الم تصوة موع إبوراك     

ندوب أو أكثر مت وزارة الزراعة والمياه إ ا كانت األر  زراعية ، و لك لت ديد م
 .مدى االنتفاع مت الغرا  المتبقي مت عدمه أو وشود الضرر فيه



 
 :المادة الثانية ع رة 

إ ا اقتصر نزع الملكية على شزء مت العقوار ونقصوت قيموة الجوزء أو األشوزاء      
وشوب مراعواة النقصوان عنود تقودير التعوويض       الباقية منه بسبب تنفيوذ الم وروع ،   

 .المست   
 

 :المادة الثالثة ع رة 
يجوز أن يكون التعويض عت العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة أو شزء 

 .منه أرضًا إ ا رضي المالك بذلك 
 

 :المادة الرابعة ع رة 
احة الفعلية إ ا اختلفت مساحة العقار الواردة في وثائ  إثبات الملكية عت المس

فيجورى التقودير حسوب المسواحة الفعليووة أو     ، للعقوار وحسوب وضوعه علوى الطبيعوة      
و لك دون إخالل ب   مالك العقار في إثبات ، الواردة في وثائ  الملكية أيخما أقل 

 .ملكيته للجزء الذ  لم يدخل في التقدير 
 

 :المادة ال امسة ع رة 
ملكيات لم يت دد مالكخا قبل البدء في إ ا اعتر  تنفيذ م روع للمنفعة العامة 

وشووب ، أو ظخورت أثنواء تنفيوذ الم وروع عالموات أو آثوار تملوك        ، تنفيوذ الم وروع   
وتدويت ، ت ديد هذه الملكيات مساحيًا العالمات الظاهرة أو التي تظخر أثناء التنفيذ 

خوة  وحفظ تلك المعلومات لودى الج ، ما عليخا والمساحات المقتطعة منخا وتقديرها 
 .التي يتبعخا الم روع لالستفادة منخا لدى أ  مطالبة في المستقبل 

 
 :المادة السادسة ع رة 

تبلووغ الجخووة صوواحبة الم ووروع أصوو اب ال قوووق علووى العقووارات المقوورر نووزع     
فووإن تعووذر إبال خووم بووذلك فيووتم   ، ملكيتخووا بووالتعويض المقوودر لخووم بووالطرق اإلداريووة   

 .اني مت المادة ال امسة ويكون  لك بمثابة التبليغالن ر وفقًا لما شاء في البند الث
 

 :المادة السابعة ع رة 
تقووووم الجخوووة صووواحبة الم وووروع بتبليوووغ موووالكي العقوووارات وبوووا ليخا بوشووووب   -2

علوى أال تقوول هوذه الموودة عوت ثالثوويت يوموًا مووت     ، إخالئخوا خوالل الموودة التوي ت ووددها    
على ، لتاريخ الم دد لإلخالء وتتم إشراءات الصرف قبل ا. تاريخ التبليغ باإلخالء 

أال يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إال بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العودل  
 .أو الم كمة 

يجوز في ال االت االستثنائية طلب إخوالء العقوار قبول انتخواء اإلشوراءات ودفوع        -1
 .ويتم  لك بقرار مت الوزير الم تئ ، التعويض 



الجخة صاحبة الم روع مالك العقار موت عقواره أو   في كل ال االت إ ا أخرشت  -3
منعته مت االنتفاع به قبل تسلم التعوويض سوواء كوان بصوورة اسوتثنائية أو  يرهوا       
فيعطى أشرة المثل عت المدة التي بويت اإلخوالء وتسولم التعوويض موا لوم يكوت سوبب         

وتقودر أشورة المثول اللجنوة المنصووص عليخوا فوي        . تأخير صرف التعوويض بسوببه   
 .مادة السابعة مت هذا النظام ال

 
 :المادة الثامنة ع رة 

يجب أن يتم صرف التعويض عت العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خالل 
فإ ا تعذر ، سنتيت مت تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إشراءات نزع الملكية 

ن توأخير صورف   إإل إ ا كوا ،  لك شاز لموت نزعوت الملكيوة منوه طلوب إعوادة التقودير        
 .التعويض بسبب يعود إليه 

 
 :المادة التاسعة ع رة 

إ ا استغنت الجخة صاحبة الم روع عت كامل عقار سب  نزع ملكيته أو شوزء  
منووه قابوول لالنتفوواع بووه حسووب التعليمووات الفنيووة المطبقووة فووي المنطقووة وال يمكووت           

ثتووه ت صيصووه لم ووروع آخوور    نفووع عووام في وو  لمووت نزعووت الملكيووة منووه أو ور   
 .استرداده خالل ستة أبخر مت تاريخ التبليغ بذلك لقاء إعادة التعويض المدفوع 

 
 

 الباب الثاني
 وضع اليد المؤقت على العقار

 
 :المادة الع رون 

يجوز وضع اليد مؤقتًا على العقارات لقاء تعويض عادل ال يقل عت أشرة المثل  -2
و لوك فووي  . عة موت هوذا النظوام    ت ودده لجنوة التقودير الم وار إليخوا فوي الموادة السواب        
أو لتنفيوذ م وروع    نفوع عوام     ، حاالت الطوارئ والكوارث واألوبئة وما بابخخا 

 .عاشل يتوق  على وضع اليد المؤقت على العقار المذكور وال يوشد بديل سواه 
ال يمنع وضع اليد المؤقوت علوى العقوار موت ات وا  إشوراءات نوزع الملكيوة وفقوًا           -1

 .لخذا النظام 

تجوز إزالوة المن وتت أو المبواني إال بعود انتخواء اإلشوراءات ال اصوة بتقودير          ال -3
 .التعويضات المست قة عنخا 

 
 :المادة ال ادية والع رون 

ويصودر  ، ت دد المدة القصوى لوضع اليد المؤقت بما ال يتجاوز ثوالث سونوات   
ر مودة  ويجب أن يتضومت القورا  ، قرار وضع اليد مت الجخة الم تصة بنزع الملكية 

 .وضع اليد المؤقت والغر  الذ  تم مت أشله 
 



 :المادة الثانية والع رون 
إ ا رأت الجخة المعنية أن المدة القصوى لوضع اليد المؤقت  ير كافية فعليخوا  

فوإ ا تعوذر   ، أن تتف  مع المالك على ت ديد مدة شديدة قبل نخاية المدة بفترة كافية 
 . االتفاق معه على  لك في لى العقار

 
 :المادة الثالثة والع رون 

تقوم الجخة صاحبة الم روع بتعويض مالك العقار م ل وضع اليد المؤقت 
 .عت األضرار الناتجة عت  لك 

 
 الباب الثالث
 أحكام ختامية

 
 :المادة الرابعة والع رون 

يجوووز ألصوو اب ال ووأن الووتظلم أمووام ديوووان المظووالم مووت شميووع قوورارات اللجووان  
خووالل سووتيت يومووًا مووت توواريخ    ، ريووة التووي تت ووذ وفقووًا لخووذا النظووام    واألشخووزة اإلدا
 .إبال خم بالقرار 

 
 :المادة ال امسة والع رون 

يلغووي هووذا ، مووع مراعوواة حوواالت نووزع الملكيووة التووي تضوومنتخا األنظمووة األخوورى   
) النظووام نظووام نووزع الملكيووة للمنفعووة العامووة الصووادر بالمرسوووم الملكووي    الوورقم     

وأحكووووام نووووزع الملكيووووة للمنفعووووة العامووووة  ، هووووـ 22/22/2331ريخ والتووووا(  21/م
، هوـ  2/2/2321والتعويض عنخا الواردة فوي نظوام الطورق والمبواني الصوادر فوي       

كموا يلغوي كول موا يتعوار  معوه موت        ، واألحكام المقررة القتطاع الذراع المعموار   
 .أحكام 

 
 :المادة السادسة والع رون 

، لقروية ما يلزم لتنفيذ هذا النظام مت لوائو يقترح وزير ال ؤون البلدية وا
 .وتصدر بقرار مت مجلس الوزراء 

 
 : المادة السابعة والع رون 

ويعمل به بعد مائة وثمانيت يومًا مت ، ين ر هذا النظام في الجريدة الرسمية 
 .تاريخ ن ره 


