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 الباب األول: نزع امللكية للمنفعة العامة
 املادة األوىل:

جيوز للوزارات واملصاحل احلكومية وغريها من األجهزة ذوات الشخصية املعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة 
تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر األراضي والعقارات احلكومية اليت تفي حباجة املشروع. وال العامة لقاء 

 جيوز نزع ملكية عقار إال لتنفيذ مشروع معتمد يف امليزانية.
 املادة الثانية:

ملكه اإلحياء ومل يتم ال يتم التعويض وفقاً هلذا النظام إذا كان العقار املراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه مما يشرتط لت
إحياؤه وقت ختطيط املشروع وفقًا لشروط اإلحياء املقررة، على أن تنظر جلنة التقدير املنصوص عليها يف املادة 

 السابعة يف تعويض صاحبه تعويًضا عادال عما قد يلحقه من أضرار.
 املادة الثالثة:

 أييت:الرئيسية أو لصاحل التخطيط وفًقا ملا يستحق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق 
:  التنمية:ابلنسبة ملا هو واقع داخل حدود محاية  أوًلا

 ذلك.األراضي اليت سبق أخذ النسبة النظامية اليت تقتطع جماًًن منها يعوض املالك عما يقتطع منها بعد  -أ 
األراضي اليت سبق أخذ جزء من النسبة النظامية منها ال يعوض املالك عما يقتطع منها بعد ذلك إذا مل  -ب 

وبشرط أن يكون الباقي منها بعد االقتطاع السابق والالحق  النظامية،يتجاوز االقتطاع السابق والالحق النسبة 
 باقي منها عن ذلك.عشرة آالف مرت مربع فأكثر، ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة ال

األراضي اليت مل يسبق أخذ النسبة النظامية منها ال يعوض املالك عما يقتطع منها إذا مل يتجاوز املقتطع النسبة  -ج 
النظامية وبشرط أن يكون الباقي منها بعد االقتطاع عشرة آالف مرت مربع فأكثر، ويعوض عن الفرق إن قلت 

 مساحة الباقي منها عن ذلك.
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طلب مالك األرض تقسيمها أو ختطيطها وفًقا ملا تقرره األنظمة والتعليمات ال يعوض عما يقتطع منها  إذا -د 
لذلك، ما مل يتجاوز االقتطاع السابق إن وجد والالحق النسبة النظامية لكامل املساحة، إال إذا كان جتاوزها قد مت 

 بناء على طلب املالك.
أرض سبق ختطيطها تقسيمها إىل قطع أصغر وتطلب ذلك فتح شارع أو  إذا طلب مالك القطعة املفرزة من -هـ 

 أكثر خلدمتها فال يعوض عن ذلك.
أراضي املباين واملزارع بغض النظر عن مساحاهتا يتم التعويض عن املساحات اليت تقتطع منها، كما يتم التعويض  -و 

ًقا ملا تقرره األنظمة والتعليمات ال يعوض عما عن املباين والغرس. ويف حالة طلب مالكها تقسيمها أو ختطيطها وف
 كما ال يعوض إذا كان جتاوزها قد مت بناء على طلب املالك.  النظامية،يقتطع منها لذلك يف حدود النسبة 

 التنمية:ابلنسبة ملا هو واقع خارج حدود محاية  اثنياا:
 -بغض النظر عن مساحاهتا  -باين، واملزارع األراضي اليت ال تزيد مساحاهتا على عشرة آالف مرت مربع، وامل -أ 

يتم التعويض عن املساحات اليت تقتطع منها، كما يتم التعويض عن املباين والغرس. وال يتم التعويض عن املقتطع 
منها لصاحل تقسيمها وفًقا ملا تقرره األنظمة والتعليمات إذا طلب املالك ذلك، وذلك يف حدود النسبة النظامية 

 ا هو داخل حدود محاية التنمية. ما مل يكن جتاوزها قد مت بناء على طلب املالك.املقررة مل
األراضي اليت تزيد مساحاهتا على عشرة آالف مرت مربع، ال يتم التعويض عما يقتطع منها للطرق الرئيسية  -ب 

ف مرت مربع فأكثر. من مساحاهتا، وبشرط أن يكون الباقي منها بعد االقتطاع عشرة آال %12يف حدود ما نسبته 
ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك. ويف حالة ختطيطها وفًقا ملا تقرره األنظمة والتعليمات 

 تطبق عليها الفقرات )ب، د، هـ( من البند أواًل.
 تنمية:ابلنسبة للمدن والقرى واهلجر اليت ًل يوجد هلا حد محاية  اثلثاا:

دية والقروية بوضع تعليمات حول ما يتم بشأهنا من حيث التخطيط والبناء فيها، وهذه تقوم وزارة الشؤون البل
 التعليمات حتدد حد محاية التنمية ابلنسبة هلا حبيث يبىن عليه يف التفرقه املذكورة آنًفا.

 املادة الرابعة:
مع مراعاة ما ورد يف املادة الثالثة يكون تنفيذ خطوط املرافق العامة يف الشوارع والطرق وأحرامها أو يف األراضي 
اململوكة للدولة، فإذا تعذر ذلك وكان ال بد من تنفيذ خطوط املرافق العامة يف األمالك اخلاصة فيتم ذلك أبقل قدر 

ا النظام بعد االتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة ممكن من الضرر، مع دفع تعويض عادل وفًقا هلذ
 العامة،املواصالت حول مسارات هذه املرافق لتتفق مع مسارات الشوارع والطرق مستقباًل وفًقا ملا تقتضيه املصلحة 

 وجيب التهميش على صكوك امللكيات وسجالهتا املوجودة فيها هذه املرافق بذلك.
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 :املادة اخلامسة
يصدر قرار املوافقة ابلبدء يف إجراءات نزع امللكية للمنفعة العامة من الوزير املختص أو رئيس املصلحة احلكومية  - 1

أو جملس إدارة اجلهاز ذي الشخصية املعنوية العامة أو من ينيبوهنم، على أن يرفق ابلقرار نسخة من خمطط املشروع 
البلدايت وكتاب العدل واجلهات املختصة األخرى بذلك. وجيب أن يتضمن املقرتح نزع امللكية ألجل تنفيذه، وتبلغ 

القرار دعوة اجلهات املشار إليها يف املادتني السادسة والسابعة لتسمية مندوبيها خالل فرتة ال تزيد على مخسة عشر 
 يوًما.

وزع يف املنطقة. كما تلصق صورة ينشر قرار املوافقة يف اجلريدة الرمسية ويف صحيفتني من الصحف اليومية اليت ت - 2
من اإلعالن يف مقر اجلهة صاحبة املشروع، ويف مقر املشروع، ويف احملكمة، ويف اإلمارة أو احملافظة أو املركز، ويف 

 البلدية اليت يقع العقار يف دائرة اختصاصها.
 املادة السادسة:

يف العقارات الواردة يف خمطط املشروع املقرتح ال جيوز تقسيم أرض أو دمج عقار آبخر، أو الرتخيص ابلبناء  - 1
 نزع امللكية ألجل تنفيذه، وذلك اعتبارًا من اتريخ التبليغ بقرار املوافقة ابلبدء يف إجراءات نزع امللكية.

وال يعتد مبا يتم بعد  التعويض،يتخذ اتريخ نشر قرار املوافقة ابلبدء يف إجراءات نزع امللكية أساًسا لتقدير  - 2
 من تعديالت أو إضافات أو حتسينات أو بناء أو إحياء أو غرس أو حنو ذلك. ذلك

تكون اجلهة صاحبة املشروع جلنة تشرتك فيها اإلمارة والبلدية املختصة، وتكون مهمتها دخول العقارات الواقعة  - 3
وحترير حمضر بذلك  يف حدود خمطط املشروع حبضور املالكني والشاغلني أو أحدمها حسب األحوال أو من ميثلهم،

تبني فيه نوع العقار ووصفه اإلمجايل ومشتمالته من املباين واألسوار واألشجار واملزروعات واآلابر والسدود والعقوم 
وغري ذلك مما ميكن أن يكون له أثر يف التعويض ، واسم املالك والشاغل للعقار وأصحاب احلقوق عليه مما يقدم 

توضيح ذلك ابلرسوم واملخططات عند احلاجة، ويوقع هذا احملضر من قبل  للجنة من صكوك أو مستندات، مع
أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من املالكني والشاغلني أو من ميثلهم. فإن امتنع أي من األعضاء أو أصحاب 

تثبت الشأن عن التوقيع أثبت ذلك يف احملضر مع بيان السبب، وال مينع التوقيع من تصحيح اخلطأ إذا ثبت، كما 
االعرتاضات إن وجدت. وعلى اللجنة أن تنهي عملها خالل ستني يوًما من اتريخ قرار املوافقة ابلبدء يف إجراءات 

 نزع امللكية.
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 املادة السابعة:
تؤلف اجلهة صاحبة املشروع جلنة لتقدير تعويض العقارات املقرر نزع ملكيتها أو املتضررة من املشروع على النحو 

 اآليت:
 وهم:مخسة مندوبني من اجلهات احلكومية، تسميهم جهاهتم  أواًل:

 مندوب من اجلهة صاحبة املشروع. - 1
 مندوب من وزارة العدل. - 2
 والقروية.مندوب من وزارة الشؤون البلدية  - 3
 الداخلية.مندوب من وزارة  - 4
 الوطين.مندوب من وزارة املالية واالقتصاد  - 5

اثنان من أهل اخلربة يف العقار، ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية ابملنطقة. ويشرتط يف أعضاء اللجنة أن  اثنياً:
يكونوا من السعوديني ذوي اخلربة، املعروفني ابألمانة، وأال تقل مرتبة مندوب اجلهة احلكومية عن السادسة. كما 

ر املؤهل املقرر للتعيني يف السلك القضائي. وال جيوز أن توف -ابإلضافة إىل ذلك  -يشرتط يف مندوب وزارة العدل 
يكون عضًوا يف اللجنة من كان له أو لزوجته أو ألحد أصهاره أو أقاربه حىت الدرجة الرابعة حق أو مصلحة يف 

و قيًما العقار املقرر نزع ملكيته أو املتضرر من املشروع، أو كان وكياًل ألحد أصحاب احلقوق على العقار أو وصيًّا أ
 عليه.

 املادة الثامنة:
على جلنة التقدير املنصوص عليها يف املادة السابعة البدء يف تقدير التعويض خالل ستني يوًما من اتريخ قرار املوافقة 
ابلبدء يف إجراءات نزع امللكية، وأن تنتهي من التقدير يف موعد ال يتجاوز تسعني يوًما من اتريخ قرار املوافقة ابلبدء 

إجراءات نزع امللكية، ما مل توجد أسباب تقرر اللجنة يف حمضر خاص أهنا حتول دون ذلك، ويعتمد احملضر من يف 
 اجلهة صاحبة املشروع.

 املادة التاسعة:
 جيوز للجنة التقدير أن تطلب من اجلهات املختصة مساعدهتا مبن تراه من اخلرباء واملوظفني. - 1
يف سبيل تنفيذ مهامها حبضور املالكني والشاغلني أو أحدمها حسب  جيب على اللجنة دخول العقارات - 2

 األحوال أو من ميثلهم، وعلى هؤالء متكني اللجنة من القيام ابألعمال اليت يتطلبها إجناز مهامها.
ا. تنعقد اللجنة حبضور مجيع أعضائها، وتتخذ قراراهتا ابألغلبية، وترفعها إىل اجلهة صاحبة املشروع العتماده - 3

وجيوز هلذه اجلهة ولوزارة املالية واالقتصاد الوطين طلب إعادة التقدير خالل ثالثني يوًما من اتريخ قرار التقدير، ويتم 
ذلك بواسطة جلنة أخرى من غري األعضاء السابقني ال يقلون عنهم من حيث االشرتاطات وال تقل مرتبة مندويب 

وتكون خالل ثالثني يوًما من اتريخ طلب إعادة التقدير، وتتخذ قرارها  اجلهات احلكومية يف هذه اللجنة عن العاشرة.
 وجيب أن تنهي عملها خالل ستني يوًما من اتريخ طلب إعادة التقدير وإال أخذ بقرار اللجنة األوىل. ابألغلبية،
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 املادة العاشرة:
 أييت:تقوم جلنة التقدير مبا 

ع ملكيتها والتحقق مما ورد يف حمضر اللجنة املشار إليها يف املادة الوقوف على العقار أو العقارات املقرر نز  - 1
 السادسة.

ومزروعات. وأي إنشاءات أو حقوق أخرى وفق  وأشجارًا، وبناء،تقدير العقارات املقرر نزع ملكيتها أرًضا،  - 2
 اآلتية:األسس 

 التقدير على العقار املراد نزع ملكيته.يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف جلنة  -أ 
يكون تقدير التعويض على األشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار املراد نزع ملكيته،  -ب 

 مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها.
هاء من احلصاد يكون تقدير التعويض عن املزروعات والثمار إذا مل يكن أتخري نزع ملكيتها إىل ما بعد االنت -ج 

 وقطف الثمار وفق ما تراه جلنة التقدير.
يكون تقدير التعويض عن األراضي املخصصة لالستعماالت العامة اليت ال تشملها النسبة النظامية يف  -د 

 املخططات اخلاصة بعد مضي سنتني من اتريخ ختصيصها، وفًقا ألحكام هذا النظام.
ارات املتضررة من املشروع دون أن يقتطع شيء منها لصاحله، وذلك تقدير قيمة التعويضات ألصحاب العق - 3

 على أساس الفرق بني قيمة العقار قبل تنفيذ املشروع وقيمته بعده.
 :املادة احلادية عشرة

 إذا اقتصر نزع امللكية على جزء من العقار فيتبع ما أييت:
اس املقام على هذه املساحة إذا كان اجلزء الباقي من تقدر قيمة مساحة األرض املقرر نزع ملكيتها والبناء والغر  - 1

األرض أو البناء أو الغراس قاباًل لالنتفاع به وفق التعليمات الفنية املطبقة يف املنطقة، وتضاف إىل هذه القيمة 
 تكاليف إصالح وترميم اجلزء املتبقي من البناء.

كامل البناء أو الغراس إذا كان اجلزء الباقي من البناء   تقدر قيمة مساحة األرض املقرر نزع ملكيتها فقط وقيمة - 2
أو الغراس بعد اقتطاع ما حيتاجه املشروع غري قابل لالنتفاع به وكان اجلزء الباقي من األرض بعد االقتطاع قاباًل 

الباقي من  لالنتفاع به وفق التعليمات الفنية املطبقة يف املنطقة، على أن تتوىل اجلهة صاحبة املشروع هدم اجلزء
 البناء.

تقدر قيمة كامل العقار أرًضا وبناءً وغراًسا إذا كان اجلزء الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما حيتاجه املشروع  - 3
غري صاحل لالنتفاع به وفق التعليمات الفنية املطبقة يف املنطقة، أو كانت تكاليف إصالح اجلزء الباقي من العقار 

ذا اجلزء. ويعود تقدير قابلية اجلزء الباقي من العقار لالنتفاع به أو وجود الضرر إىل جلنة تساوي أو تفوق قيمة ه
من األمانة أو البلدية املختصة مع إشراك مندوب أو أكثر من وزارة الزراعة واملياه إذا كانت األرض زراعية، وذلك 

 .لتحديد مدى االنتفاع من الغراس املتبقي من عدمه أو وجود الضرر فيه
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 املادة الثانية عشرة:
إذا اقتصر نزع امللكية على جزء من العقار ونقصت قيمة اجلزء أو األجزاء الباقية منه بسبب تنفيذ املشروع، وجب 

 مراعاة النقصان عند تقدير التعويض املستحق.
 املادة الثالثة عشرة:

 جزء منه أرًضا إذا رضي املالك بذلك.جيوز أن يكون التعويض عن العقار املنزوعة ملكيته للمنفعة العامة أو 
 املادة الرابعة عشرة:

 الطبيعة،إذا اختلفت مساحة العقار الواردة يف واثئق إثبات امللكية عن املساحة الفعلية للعقار حسب وضعه على 
العقار وذلك دون إخالل حبق مالك  أقل،فيجري التقدير حسب املساحة الفعلية أو الواردة يف واثئق امللكية أيهما 

 يف إثبات ملكيته للجزء الذي مل يدخل يف التقدير.
 املادة اخلامسة عشرة:

أو ظهرت أثناء  املشروع،إذا اعرتض تنفيذ مشروع للمنفعة العامة ملكيات مل يتحدد مالكها قبل البدء يف تنفيذ 
الظاهرة أو اليت تظهر  وجب حتديد هذه امللكيات مساحيًّا حسب العالمات متلك،تنفيذ املشروع عالمات أو آاثر 

وحفظ تلك املعلومات لدى اجلهة اليت يتبعها  وتقديرها،وتدوين ما عليها واملساحات املقتطعة منها  التنفيذ،أثناء 
 املشروع لالستفادة منها لدى أي مطالبة يف املستقبل.

 املادة السادسة عشرة:
 اإلدارية،نزع ملكيتها ابلتعويض املقدر هلم ابلطرق  تبلغ اجلهة صاحبة املشروع أصحاب احلقوق على العقارات املقرر

 فإن تعذر إبالغهم بذلك فيتم النشر وفًقا ملا جاء يف البند الثاين من املادة اخلامسة ويكون ذلك مبثابة التبليغ.
 املادة السابعة عشرة:

املدة اليت حتددها، على تقوم اجلهة صاحبة املشروع بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخالئها خالل  -1
 لإلخالء،أال تقل هذه املدة عن ثالثني يوًما من اتريخ التبليغ ابإلخالء. وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ احملدد 

 على أال يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إال بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو احملكمة.
ويتم ذلك بقرار من  التعويض،جيوز يف احلاالت االستثنائية طلب إخالء العقار قبل انتهاء اإلجراءات ودفع  -2

 الوزير املختص.
يف كل احلاالت إذا أخرجت اجلهة صاحبة املشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من االنتفاع به قبل تسلم  -3

ها فيعطى أجرة املثل عن املدة اليت بني اإلخالء وتسلم التعويض ما مل التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غري 
 يكن سبب أتخري صرف التعويض بسببه. وتقدر أجرة املثل اللجنة املنصوص عليها يف املادة السابعة من هذا النظام.
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 املادة الثامنة عشرة:
خالل سنتني من اتريخ صدور قرار املوافقة  جيب أن يتم صرف التعويض عن العقار املنزوعة ملكيته للمنفعة العامة

إال إذا كان أتخري  التقدير،فإذا تعذر ذلك جاز ملن نزعت امللكية منه طلب إعادة  امللكية،ابلبدء يف إجراءات نزع 
 صرف التعويض بسبب يعود إليه.

 عشرة:املادة التاسعة 
أو جزء منه قابل لالنتفاع به حسب التعليمات إذا استغنت اجلهة صاحبة املشروع عن كامل عقار سبق نزع ملكيته 

الفنية املطبقة يف املنطقة وال ميكن ختصيصه ملشروع آخر ذي نفع عام فيحق ملن نزعت امللكية منه أو ورثته اسرتداده 
 خالل ستة أشهر من اتريخ التبليغ بذلك لقاء إعادة التعويض املدفوع.
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 املؤقت على العقارالباب الثاين: وضع اليد 
 املادة العشرون:

جيوز وضع اليد مؤقًتا على العقارات لقاء تعويض عادل ال يقل عن أجرة املثل حتدده جلنة التقدير املشار إليها  -1
يف املادة السابعة من هذا النظام. وذلك يف حاالت الطوارئ والكوارث واألوبئة وما شاهبها، أو لتنفيذ مشروع ذي 

 يتوقف على وضع اليد املؤقت على العقار املذكور وال يوجد بديل سواه. نفع عام عاجل
 ال مينع وضع اليد املؤقت على العقار من اختاذ إجراءات نزع امللكية وفًقا هلذا النظام. -2
 ال جتوز إزالة املنشآت أو املباين إال بعد انتهاء اإلجراءات اخلاصة بتقدير التعويضات املستحقة عنها. -3

 دة احلادية والعشرون:املا
ويصدر قرار وضع اليد من اجلهة املختصة بنزع  سنوات،حتدد املدة القصوى لوضع اليد املؤقت مبا ال يتجاوز ثالث 

 وجيب أن يتضمن القرار مدة وضع اليد املؤقت والغرض الذي مت من أجله. امللكية،
 املادة الثانية والعشرون:

قصوى لوضع اليد املؤقت غري كافية فعليها أن تتفق مع املالك على حتديد مدة إذا رأت اجلهة املعنية أن املدة ال
 جديدة قبل هناية املدة بفرتة كافية، فإذا تعذر االتفاق معه على ذلك فيخلى العقار.

 املادة الثالثة والعشرون:
 ة عن ذلك.تقوم اجلهة صاحبة املشروع بتعويض مالك العقار حمل وضع اليد املؤقت عن األضرار الناجت
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 الباب الثالث: أحكام ختامية
 املادة الرابعة والعشرون:

جيوز ألصحاب الشأن التظلم أمام ديوان املظامل من مجيع قرارات اللجان واألجهزة اإلدارية اليت تتخذ وفًقا هلذا 
 النظام، خالل ستني يوًما من اتريخ إبالغهم ابلقرار.

 املادة اخلامسة والعشرون:
يلغي هذا النظام نظام نزع امللكية للمنفعة العامة  األخرى،مع مراعاة حاالت نزع امللكية اليت تضمنتها األنظمة 

هـ، وأحكام نزع امللكية للمنفعة العامة  1392/  11/  16( والتاريخ 65الصادر ابملرسوم امللكي ذي الرقم )م/
هـ، واألحكام املقررة القتطاع الذراع  1360/  6/  1ر يف والتعويض عنها الواردة يف نظام الطرق واملباين الصاد
 املعماري، كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

 املادة السادسة والعشرون:
 الوزراء.وتصدر بقرار من جملس  لوائح،يقرتح وزير الشؤون البلدية والقروية ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من 

 املادة السابعة والعشرون:
 نشره.ذا النظام يف اجلريدة الرمسية، ويعمل به بعد مائة ومثانني يوًما من اتريخ ينشر ه


