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اسم القانون .

1ـ      يسمى هذا القانون " قانون نزع ملكية األراضي لسنة 1930" .
 

إلغاء.
2ـ      ( ألغت تشريعات سابقة ) .
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تفسير .

3ـ      في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1]
"أرض"                     تشمل املنافع الناشئة عن األرض واملباني واألشياء الثابتة على األرض
بصورة دائمة كما تشمل حصة شائعة في األرض وأية مصلحة في األرض

تتطلب التسجيل أو تقبله ،
"أرض خاضعة لحقوق   يقصد بها أرض تملكها الحكومة تخضع  لحقـوق رى أو رعـى أو زراعـة أو
إحتطاب ونحو ذلك يتمتع بها أفراد أية قبيلة أو قسم منها أو أفراد أي بلد

أو قرية أو جزء منها ،
قروية أو قبلية "          

تسوية قانون  أحكام  بموجب  وسجلت  سويت  التي  األرض  بها  يقصد               " مسجلة  "أرض 
األخرى املباني  أو  املنازل  وتشمل   1925 لسنة  وتسجيلها  األراضي 

وأشجار النخيل مما لم يسو ويسجل كما سلف والتي اقيمت أو نمت على

األرض التي سوى الحق في ملكيتها وسجل كما سلف ذكره ،

"سجل"                      يقصد به سجل ملكية األرض املنشأ بموجب أحكام قانون تسوية األراضي
وتسجيلها لسنة 1925 أو أي قانون يحل محله ،

" شخص"                   تشمل الشخص االعتباري ،
" شخص ذو مصلحة "      يقصد به الشخص املسجل في مكتب تسجيل األراضي على أنه يملك أي
هذا أحكام  بموجب  املتخذة  باإلجراءات  املتأثرة  األرض  في  مصلحة  أو  حق 
غير أرضاً  األرض  تلك  فيها  تكون  التي  األحوال  وفي  عليها  أو  القانون 
تقدم كما  تسجيله  يستحق  بأنه  يحكم  الذي  الشخص  به  يقصد  مسجلة 

بموجب أحكام املادة 9 على أنه :
(أ)       إذا كانت األرض وقفاً فيقصد بعبارة(الشخص ذي املصلحة) ناظر

الوقف ،

فيقصد اعتباري  شخص  إلى  بها  حكم  أو  األرض  سجلت  إذا  (ب)     
بعبارة(الشخص ذي املصلحة) الشخص الذي له حق التصرف في

األرض أو إدارتها ،

فيقصد لهم  بها  حكم  أو  أمناء  باسم  مسجلة  األرض  كانت  إذا  (ج)      
بعبارة(الشخص ذي املصلحة) األمناء ،

(د)       إذا كانت األرض مسجلة باسم الحكومة أو حكم بها لها وخاضعة
يعينوا أو  الحقوق  لتلك  أمناء  يسجل  ولم  قبلية  أو  قروية  لحقوق 
بموجب املعينون  املمثلون  املصلحة)  ذي  بعبارة(الشخص  فيقصد 

أحكام املادة 11 ،
" مسجل "         يعني مسجل بموجب أحكام قانون تسوية األراضي وتسجيلها لسنة 1925 ،

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

http://moj.gov.sd/content/lawsv4/2/50.htm#_ftn1
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الفصل الثاني

شكليات نزع امللكية
 

السلطات قبل تقرير نزع امللكية.     

4ـ      (1)      إذا بدأ للوالي أن أرضاً في أي مكان  يحتمل  أن  تكـون مطلوبة بصـورة دائمة أو مؤقتة ألي غرض عام  ينشـر
إعالناً بهذا املعنى في الجريدة الرسمية وينشر الوالي مضمون ذلك اإلعالن في أماكن مناسبة في تلك املنطقة
وبناء على ذلك يجوز ألي شخص يخوله الوالي ذلك بصورة عامة أو خاصة وملستخدميه وعماله القيام بكل أو أي

من األفعال اآلتية : [2]
(أ )      دخول أي أرض في ذلك املكان ومسحها وقياس ارتفاعاتها ،

(ب)     حفر باطن األرض أو ثقبها ،
(ج)      القيام بكل األفعال األخرى الالزمة للتحقق من مالئمة األرض لذلك الغرض ،

(د )      وضع حدود االرض املزمع نزعها او خط العمل املزمع القيام به على تلك االرض ،
(هـ)    تأشير تلك املقاييس والحدود والخط بوضع عالمات وحفر فواصل ،

(و )     قطع وإزالة أي محصول أو سياج أو أشجار أو ما ينمو تحتها من شجيرات إذا تعذر إتمام
املسح أو قياس االرتفاعات أو تأشير الحدود أو خط العمل ما لم تقطع أو تزال على أال  يجوز

بموافقة ذلك  يتم  لم  (ما  بمنزل  ملحقة  حديقة  أو  ساحة  أو  مبنى  أي  يدخل  أن  شخص  ألي 
حائزها) دون إعطاء ذلك الحائز إعالناً مكتوباً قبل سبعة أيام على األقل بنيته القيام بذلك .

(2)      تدفع الحكومة تعويضاً عن الضرر (إن وجد) الذي تسببه أي أفعال تتم بموجب أحكام البند (1) ويدفع الوالي
لتغطية الضرر الذي يحتمل تسببه على في وقت دخول األرض أو يعرض دفع املبلغ (إن وجد) الذي يراه كافياً 

الوجه السالف ذكره .
 

اإلعالن بنزع  امللكية املزمع          

5ـ     (1)      إذا قرر رئيس الجمهورية مباشرة السلطات املخولة له بموجب أحكام هذا القانون لنزع األرض لغرض عام يصدر
إعالناً بتوقيعه في ذلك املعنى . [3]

(2)      ينشر ذلك اإلعالن في الجريدة الرسمية ويشتمل على :
(أ )      وصف لألرض ومساحتها التقريبية وبيان للمكان الذي يمكن فيه االطالع على خريطة األرض ،

و

(ب)     بيان بأن رئيس الجمهورية  قد قرر نزع ملكية األرض لغرض عام .
 

اإلعالن بينة قاطعـة علـى أن األرض مطلوبة لغرض عام .

6ـ    يكون اإلعالن عن نزع امللكية املزمع املذكور في املادة  5 بينة  قاطعة على أن األرض املحددة في ذلك  اإلعالن  مطلوبة
  لغرض عام.

    
إلغاء وتعديل اإلخطار أو اإلعالن وتقدير التعويض عن ذلك ودفعه.  

6أـ     (1)      إذا اتضح بعد نشر اإلخطار أو اإلعالن بمقتضى املادة 4أو 5 أو 31 أن األراضي التي يشملها ذلك اإلعالن

http://moj.gov.sd/content/lawsv4/2/50.htm#_ftn2
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أخطار بمقتضى  الجمهورية  رئيس  بشأنهـا  اإلخطار يجوز  نشـر  التي  لألغراض  مطلوبة  غير  منها  جزء  أي  أو 
ينشر في الجريدة الرسمية أن يلغى أو يعدل ذلك األخطار أو اإلعالن بما يتمشى مع ذلك .

(2)      إذا حدث بعد نشر األخطار أو اإلعالن بمقتضى املادة 4 أو 5 أو 31 وتعديله أو إلغائه بعد ذلك بمقتضى
أحكام البند (1) أن إدعى أي شخص يملك أي أرض يشملها ذلك األخطار أو اإلعالن انه قد وقع عليه ضرر
ذلك ودفع  بتقدير  املتعلقة  القانون  هذا  أحكام  وتطبق  لتقديره  تعويضات  ضابط  الوالي  يعني  ذلك  عن  ناتج 

التعويض بقدر ما أمكن ذلك .

 
وضع عالمات على األرض.          

7ـ      إذا صدر اإلعالن عن نزع ملكية أرض مزمع القيام به يأمر الوالي بناء عليه بوضع عالمات على تلك األرض  ما لم  تكن
 قد  وضعت عليها عالمات بمقتضى املادة 4 .

 
تعيني ضابط  نزع امللكية.         

باسمه أو شاغل وظيفته كضابط  نزع 8ـ      (1)      يعني الوالي عند نشر اإلعالن املذكور في املادة 5 أو بعده شخصاً 
 ملكية  للقيام بنزع ملكية األرض التي يشملها ذلك اإلعالن .

(2)       يملك ضابط نزع امللكية فيما يتعلق بكل األرض التي يشتملها إعالن نزع امللكية املزمع القيام به ، سلطات
الضابط املخول في تحديد ومسح األرض بموجب أحكام قانون تحديد األراضي ومسحها لسنة 1905 .

بتحليف اليمني في أي تحقيق يجري بمقتضى احكام هذا القانون قانوناً  (3)       يكون ضابط نزع امللكية مختصاً 
وبإصدار طلبات الحضور أو اإلخطارات أو األوامر التي تطلب حضور أولئك األشخاص أو إبراز تلك املستندات

للقيام بنزع امللكية ويتم تنفيذ تلك الطلبات أو األخطارات أو األوامر مع مراعاة أحكام هذا مما قد يكون الزماً 
القانون بالطريقة املنصوص عليها في قانون اإلجراءات املدنية لسنة 1983 ما أمكن ذلك .[4]

 
اإلجراءات التي تتبع عندما تكون األرض غير مسجلة.   

ألحكام قانون تسوية األراضي وتسجيلها  لسنة  1925 9ـ      (1)      إذا كانت األرض غير مسجلة تسوى وتسجل وفقاً 
 قبل  نزع امللكية .

(2)      يجوز نشر األخطار الذي تتطلبه املادة 4 من قانون تسوية األراضي وتسجيلها لسنة 1925 في نفس الوقت
الذي ينشر فيه اإلعالن الصادر بموجب أحكام املادة 5 أو بعده .

(3)      يجوز تعيني ضابط نزع امللكية كضابط تسوية .
 

وجوب نشر اإلعالنات.

10ـ    (1)      يأمر ضابط نزع امللكية بعد تعيينه بنشر اإلعالنات في مكتب املحلية املختصة الذي تقع فيه األرض املزمع  نزع
األرض تجاور  مناسبة  أماكن  وفي  األرض  فيها  املسجلة  وجدت)  (إن  األراضي  تسجيل  مكاتب  وفي  ملكيتها 
ويأمر بتنفيذ تلك اإلعالنات على حائزي األرض وعلى األشخاص ذوي املصلحة واإلداريني الشعبيني الذين تقع

األرض في دائرة اختصاصهم اإلداري على أنه :[5]

ذوي واألشخاص  األرض  حائزي  على  لإلعالنات  الشخصي  التنفيذ  عن  االستغناء  يجوز        ( (أ 
املصلحة إن كان ذلك غير عملي نسبة لعدد أولئك األشخاص أو ألي سبب كاف آخر ، و

(ب)     إذا كانت األرض غير مسجلة يجوز تأجيل التنفيذ الشخصي على شاغلي األرض واألشخاص

http://moj.gov.sd/content/lawsv4/2/50.htm#_ftn4
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ذوي املصلحة حتى تكتمل إجراءات التسوية املذكورة في املادة 9 ويجوز االستغناء عنه إذا
اقتنع ضابط نزع امللكية بأن محتويات تلك اإلعالنات قد نقلت ألولئك الحائزين على األرض أو

ذوي املصلحة فيها بصورة كافية من طريق آخر .
الذين األشخاص  جميع  وتدعو   5 املادة  أحكام  بموجب  الصادر  اإلعالن  مضمون  على  اإلعالنات  تلك  تشتمل        (2)
يطالبون بالتعويض بمقتضى أحكام هذا القانون للظهور شخصياً أو من طريق وكالئهم أو ممثليهم أمام ضابط
بعد نشر نزع امللكية في وقت ومكان مذكورين في اإلعالن (ال يكون ذلك الوقت قبل أكثر من أربعة عشر يوماً 

اإلعالن ليبينوا تفاصيل مطالباتهم بالتعويض).
 

تعيني ممثلني في حالة األرض الخاضعة  لحقوق قبلية أو قروية

11ـ    (1)      إذا سجلت األرض أو حكم بها للحكومة خاضعة لحقوق قروية أو قبلية ولم يسجل او يعني أمني لتلك الحقوق ،
يعني من  بني األشخاص  الذين  يستحقون  املشاركة  في  تلك  الحقوق ممثل أو ثالث أو خمسة ممثلني يمثلـون

ألغراض جميع اإلجراءات التي تتخذ بموجب أحكام هذا القانون ، كافة األشخاص الذين يستحقون املشاركة

في تلك الحقوق .

أي ترشيح  على  اتفقوا  وإذا  املمثلني  لترشيح  الحقوق  تلك  في  املشاركة  يستحقون  الذين  األشخاص  يدعى        (2)
شخص ، يعني ضابط نزع امللكية ذلك الشخص ممثالً ألغراض هذه  املادة .

(3)       إذا لم يتم اتفاق ، يعني الوالي املمثل أو املمثلني وال يجوز استئناف أي تعيني يقوم به الوالي بموجب أحكام هذه
املادة.

يستحقون الذين  لكافة  ملزماً  املمثلني  أولئك  كل  ويوقعه   14 املادة  أحكام  بموجب  يبرم  الذي  االتفاق  ن  يكو        (4)
املشاركة في تلك الحقوق .

(5)      يكون االيصال الذي توقعه أغلبية أولئك املمثلني عن أي تعويض تدفعه الحكومة بموجب أحكام هذا القانون إبراءاً
صحيحاً من مسئولية الحكومة عن دفع ذلك التعويض .

(6)      ال يحق لألشخاص الذين يستحقون املشاركة في تلك الحقوق في الظهور أمام ضابط نزع امللكية أو أن يكونوا
في اإلجراءات التي تتخذ بموجب أحكام هذا القانون ولكن على ضابط نزع امللكية أن يعقد اجتماعات أطرافاً 
يكون لجميع أولئك األشخاص الحق في حضورها قبل تعيني املمثلني وقبل إبرام اتفاق بموجب أحكام املادة 14

وقبل اإلحالة للجنة محكمني بموجب أحكام املادة 15 .
 

تعيني ممثل للورثة الغائبني أو القصر.  

12ـ    (1)      إذا كانت األرض مملوكة لورثة على الشيوع يجوز لضابط نزع امللكية أن يعني أي وارث بالغ لتمثيل أي  قاصـر
أو وارث شريك لم يظهر شخصياً أو من طريق وكيل معني على وجه صحيح لألغراض املذكورة أدناه .

(2)       يكون ألولئك املمثلني سلطة إبرام وتوقيع االتفاق املبرم بموجب أحكام املادة 14 ويكون ذلك االتفاق ملزماً للورثة
الذين يمثلهم .

(3)       إذا كان هنالك وصى لورثة غائبني أو قصر عينته على وجه صحيح محكمة مختصة وكان له سلطة تمثيل أولئك
هذه أحكام  بموجب  تعيني  أي  إجراء  يجوز  فال  امللكية  نزع  ضابط  أمام  الوصى  ذلك  وظهر  القصر  أو  الغائبني 

املادة فيما يتعلق باألشخاص املمثلني على ذلك الوجه .
 

الفصل الثالث
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تقدير التعويض ودفعه
 

من يكون طرفاً في اإلجراءات املتخذة بموجب أحكام هذا القانون[5أ].    
13ـ    (1)      فيما عدا ما نص عليه أدناه في هذه املادة ال يكون ألي شخص خالف الشخص ذي املصلحة حق في الظهور

أمام ضابط نزع امللكية أو أن يكون طرفاً في أي إجراءات تتخذ بموجب أحكام هذا القانون .
أي يعتبر  املصالح  تلك  ملكية  تسجل  ولم  النخيل  أشجار  مصالح  بملكية  كشوفات  محلية  أي  في  حفظت  إذا        (2)
شخص قيد اسمه في تلك الكشوفات كمستحق ألي مصلحة شخصاً ذا مصلحة ألغراض هذا القانون بقدر تلك

املصلحة .

لقانون تسوية األراضي وتسجيلها لسنة 1925 (3)      إذا وجدت منازل أومبان أخرى لم تسوملكيتها وتسجل وفقاً 
أو املنازل  بتلك  يتعلق  فيما  تعويض  طلب  وقدم  الصورة  بتلك  وتسجيلها  ملكيتها  تسوية  تمت  أرض  على  مقامة 
املباني األخرى يبت ضابط نزع امللكية في تلك املطالبة بنفس الطـريقة ،  كما لو كانت مقدمة من شخص ذي

ذا مصلحة ألغراض هذا القانون . على أنه إذا قدمت مطالبات متعارضة مصلحة ويعتبر مقدم الطلب شخصاً 

يقرر ضابط نزع امللكية أوالً أي األشخاص املطالبني يعتبر شخصاً ذا مصلحة ويكون ذلك بنفس الطريقة كما لو
أقامت الحكومة دعوى حائز الشيء املتنازع عليه .

عن تعويضاً  أو  آخر  شخص  باسم  مسجلة  أرض  في  مصلحة  عن  تعويضاً  يستحق  بأنه  شخص  أدعى  إذا        (4)
يوجه أن  امللكية  نزع  ضابط  فعلى  آخر  شخص  باسم  املحلية  كشوفات  في  مقيدة  نخيل  أشجار  في  مصلحة 

أن الالزمة  السلطات  يملك  كان  أن  نفسه  امللكية  نزع  لضابط  ويجوز  الكشف  أو  السجل  لتعديل  دعوى  بإقامة 
يجلس كمحكمة لسماع تلك الدعوى والبت فيها .

للبند (4) أو أي دعوى قيد النظر تتعلق بأرض تكون خاضعة إلجراءات متخذة بموجب (5)      الدعوى املقامة وفقاً 
أحكام هذا القانون ، أو االستئناف أو طلب إعادة النظر في تلك الدعوى أو أي موضوع بت فيه ضابط التسوية
بموجب أحكام املادة 9 ال توقف أي إجراءات بموجب أحكام هذا القانون . على أنه يجوز لضابط نزع امللكية :

(أ )      أن يرفض إبرام عقد بموجب أحكام املادة 14 مع أي شخص ذي مصلحة يكون طرفاً في تلك
الدعوى أو االستئناف أو طلب إعادة النظر ويطلب تقدير التعويض على الوجه املبني فيما يلي

، و
(ب)     أن يرفض دفع التعويض بموجب أحكام هذا القانون ألي شخص يكون طرفاً في تلك الدعوى
أو االستئناف أو طلب إعادة النظر إلى أن يبت نهائياً في تلك الدعوى أو االستئناف أو طلب
ذلك أو  الدعوى  تلك  تكون  التي  املحكمة  توجهه  حسبما  الدفع  يرفض  أن  وكذلك  النظر  إعادة 

االستئناف أو طلب إعادة النظر أمامها .

(6)      إذا نجح أي شخص في أي دعوى أو استئناف أو طلب إعادة نظر كما تقدم ذكره فيكون له الحق إذا لم تنته
اإلجراءات املتخذة بموجب أحكام هذا الفصل واملتعلقة باألرض التي له فيها مصلحة في أن يكون طرفاً في تلك
املمنوحة أو  عليها  املتفق  النقود  في  اإلجراءات،  تلك  انتهت  إذا  له  وتكون  مصلحة  ذي  كشخص  اإلجراءات 

كتعويض، نفس املصلحة التي كانت له في األرض التي دفع عنها ذلك التعويض أو صار مستحقاً للدفع .  

 
االتفاق بشأن التفويض.

14ـ     على ضابط نزع امللكية أن يحاول الوصـول  إلى اتفاق  فيما يتعلق بمقدار التعويض مع أولئك األشخاص ذوي املصلحة
الذين يظهرون شخصياً أو من طريق وكيل أو املمثلني على الوجه املنصوص عليه في املادتني 11 و 12 .

http://moj.gov.sd/content/lawsv4/2/50.htm#_ftn6
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اإلجراءات التي تتخذ  إذا لم يتم االتفاق مع  جميع األشخاص ذوي املصلحة.

15ـ    إذا لم يحضر أي من األشخاص ذوي  املصلحة  أو من  يمثلهم  في الوقت املحدد بموجب أحكام املادة 10 أو في أي
وقت الحق تؤجل إليه اإلجراءات أو لم يقبل االتفاق يقوم ضابط نزع امللكية :  

محاولة لبذل  أو  املصلحة  ذوي  األشخاص  من  آخر  شخص  أي  اإلجراءات لحضور  بتأجيل        ( (أ 
أخرى لتسوية مقدار التعويض باالتفاق ، أو

له واحالة تقدير التعويض الذي ينبغي (ب)     بإبرام اتفاق مع أي شخص ذي مصلحة يكون ملزماً 
دفعه لألشخاص اآلخرين ذوي املصلحة للجنة تحكيم على الوجه املبني فيما بعد ، أو

(ج)      برفض إبرام اتفاق مع أي من األشخاص ذوي املصلحة وحالة تقدير التعويض الذي ينبغي أن
يدفع لجميع األشخاص ذوي املصلحة لتلك اللجنة .

 
تشكيل لجنة التحكيم.  

16ـ    (1)     تشكل لجنة التحكيم من ضابط نزع امللكية رئيساً وعضوين.  
(2)      يعني الوالي عضواً ويعني العضو اآلخر األشخاص ذوي املصلحة الذين سيقدر التعويض املستحق لهم .

(3)      إذا لم يستطع ذوو املصلحة االتفاق على التعيني يعني ضابط نزع امللكية العضو الثاني .
 

إجراءات لجنة التحكيم .      

17ـ    (1)      تجتمع لجنة املحكمني في الزمان واملكان اللذين يحددهما الرئيس .
(2)      يكون لكل ذي مصلحة الحق في الظهور شخصياً أو من طريق وكيل أمام اللجنة .

اللجنة نفس اإلجراءات التي ينص عليها قانون اإلجراءات املدنية لسنة (3)      تتبع في اإلجراءات التي تتخذ أمام 
1983 فيما يتعلق باستجواب املطالبني والشهود وتدوين البيانات بالقدر الذي يمكن تطبيقها فيها . [6]

 
واجبات لجنة التحكيم.

18ـ    تقوم لجنة التحكيم بعد سماع بيانات أي أشخاص ذوي مصلحة يظهرون أمامها وبعد القيام بالتحقيق الالزم بتقدير
مقدار التعويض الذي ينبغي أن يدفع فيما يتعلق بمصالح كل منهم .  

 
قواعد تقدير التعويض.

19ـ    تراعى لجنة التحكيم عند تقدير التعويض القواعد اآلتية :
(1)      تؤخذ األمور اآلتية في االعتبار :

(أ )      القيمة السوقية لألرض عند منح التعويض أي املبلغ الذي يمكن أن يتوقع أن تحققه األرض إذا
باعها بائع راغب في البيع في سوق مفتوحة ،

(ب)     الضرر (إن وجد) الذي يقع على الشخص ذي املصلحة في وقت منح التعويض بسبب تأثير
نزع امللكية بصورة ضارة على ماله اآلخر سواء أكان منقوال أم غير منقول بأي طريقة أو على

ما يكسبه ،
لتغيير املصلحة  ذو  الشخص  اضطر  إذا  وذلك  السكن  لتغيير  وجدت)  (إن  املعقولة  النفقات  (ج)      

سكنه نتيجة لنزع امللكية ،

http://moj.gov.sd/content/lawsv4/2/50.htm#_ftn6
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(د )      إذا لم يكن لألرض قيمة سوقية أو إذا لم تمثل قيمتها السوقية قيمتها الحقيقية لدي الشخص
ذي املصلحة ، األرباح التي يجنيها الشخص ذو املصلحة من استعمال األرض .

(2)      ال تؤخذ األمور اآلتية في االعتبار :
(أ )      درجة العجلة التي أدت إلى نزع امللكية ،

(ب)     عدم رغبة الطرف ذي املصلحة في التخلي عن األرض ،
للتقاضي في مواجهة شخص آخر غير (ج)      أي ضرر وقع على ذي املصلحة مما ال يكون سبباً 

الحكومة يكون قد تسبب فيه ،
(د )      أي زيادة لقيمة األرض نشأت عن أي حيازة مؤقتة لألرض بوساطة الحكومة بموجب أحكام

املادة 26 ،
ابتدائي بمسح  القيام  أو  ملكيتها  نزع  الحكومة  نية  توقع  عن  نشأت  األرض  لقيمة  زيادة  أي  (هـ)    

كتمهيد لنزع ملكيتها أو يمكن أن تنشأ من االستعمال الذي ستخضع له عند نزع امللكية ،
(و )     أي نفقات أو تحسينات لألرض تمت بقصد زيادة التعويض الذي يمنح ،

(ز)      إذا كانت األرض أرضاً زراعية سجلت باسم الحكومة أو حكم لها بها خاضعة لحقوق قروية أو
غير فترات  في  للزراعة  قابلة  عليها  املطبقة  العرفية  األساليب  بمقتضى  وكانت  فردية  أو  قبلية 
منتظمة ، أي زيادة قيمتها ترجع إلى اقامة آالت ضخ لريها على أال تكون تلك اآلالت أو تلك

اإلنشاءات العمرانية قد أقامها الشخص ذو املصلحة أو عملت لحسابه .

 
قرار لجنة التحكيم .   

20ـ    (1)      يكون قرار لجنة التحكـيم كتابة وبتوقيع األعضـاء  الذين يوافقون عليه .  
(2)      يبني أي عضو ال يوافق على القرار كتابة القرار الذي يرى أنه كان ينبغي أن يتخذ وعليه أن يبني أسبابه .

(3)      يبني القرار مقدار التعويض املقدر فيما يتعلق بمصلحة كل شخص ذي مصلحة ومقدار املصاريف التي نشأت
عن اإلجراءات واألشخاص الذين ينبغي أن يدفعوها والنسب التي يدفعونها بها .

 
مكافآت األعضاء.     

21ـ    تدفع لكل عضو من أعضاء اللجنة خالف موظفي  الحكومة  املكافآة املعقولة (إن وجدت) التي يوجه بدفعها ضابط نزع
امللكية.  

 
جواز أن يكون التعويض أرضاً.       

22ـ    (1)      يجوز للوالي عند نزع ملكية األرض بموجب أحكام هذاالقانون أن يختار تعويض األشخاص ذوي  املصلحـة عن
األرض بغض النظر عن أي مبان بمنحهم أرضاً أخرى بدالً عن دفع نقود .

يعرضها التي  األرض  عن  بتفاصيل  التحكيم  لجنة  يمد  املذكور  الوجه  على  يتصرف  أن  الوالي  اختار  إذا         (2)
كتعويض .

(3)       تحدد اللجنة في قرارها مساحة األرض التي تعطى لكل شخص ذي مصلحة أو ملجموعات من األشخاص ذوي
املصلحة وموقعها العام .

(4)      يقوم ضابط نزع امللكية بالتخصيص التفصيلي لقطع بعينها لألفراد إذا كان ذلك مطلوباً لتنفيذ القرار  .
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طلب إعادة النظر في القرار .      

23ـ    (1)      ال يجوز استئناف القرار  ولكن  يجوز  للحكومة  أو  ألي شخص ذي مصلحة يكون غير راض عن القرار أن
يطلب من الشخص الذي تفوضه املحكمة العليا بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية في هذا الصدد إعادة

النظر فيه  
(2)       ينظر في الطلب كما لو كان استئنافاً ملحكمة االستئناف بموجب أحكام قانون اإلجراءات املدنية لسنة 1983

وتنطبق أحكام هذا القانون املتعلقة بتلك االستئنافات بقدر ما أمكن ذلك . [7]
 

األيلولة بعد االتفاق أو القرار.   
24ـ    عند إبرام اتفاق بموجب أحكام املادة 14 أو إصدار قرار بموجب  أحكام املادة 20  تؤول بناء عليه األرض موضـوع ذلك

االتفاق أو القرار للحكومة وتسجل في اسمها على أنها مملوكة لها ملكية كاملة وخالية من املوانع ويجوز للحكومة بناء
على ذلك أخذ حيازة تلك األرض.

 
دفع التعويض .     

25ـ    (1)      مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم الحكومة بدفع التعويض طبقاً لالتفاق أو القرار .[8]
في الحكومة  استالمه تنشر  رفض  أو  الستالمه  لم يحضر  أو  للتعويض  املستحق  الشخص  على  يعثر  لم  إذا        (2)

الجريدة الرسمية إعالناً باستعدادها لدفع كل التعويض املستحق عن نزع امللكية الذي تم . [9]
 
 

الفصل الرابع
حيازة األرض حيازة مؤقتة

 
سلطة حيازة األرض حيازة مؤقتة. 

26ـ    (1)      إذا بدأ للوالي أن حيازة أي أرض حيازة مؤقتة واستعمالها  مطلوبان لغرض عام أو لتطوير تلك األرض سواء
وحدها أو باإلضافة إلى أي أرض أو أراضي مجاورة لها على وجه ترجى منه منفعة مادية للجمهور عامة أو
لألشخاص الذين يسكنون أو يملكون األراضي املجاورة لها فيجوز له أن يوجه املحلية املختصة بالحصول على

حيازة تلك األرض أما بوساطة الحكومة أو بوساطة الشخص أو األشخاص اآلخرين حسبما يوجه به الوالي ملدة
ال تجاوز ثالثني سنة .

(2)      يعني الوالي ضابط نزع ملكية يقوم بتسوية مقدار األجرة التي تدفع عن ذلك االستعمال والحيازة من طريق
االتفاق أو بالطريقة املنصوص عليها فيما تقدم وتنطبق ما أمكن ذلك أحكام هذا القانون املتعلقة بنزع امللكية

لألرض وتقدير ودفع التعويض عنها على الحصول على األرض للحيازة املؤقتة وتقدير دفع األجرة عنها .

مدة بإنهاء  مكتوب  إعالن  وبمقتضى  الحيازة  تلك  مدة  خالل  وقت  أي  في  يقوم  أن  في  السلطة  للوالي  تكون        (3)
الحيازة في أي تاريخ ال يقل عن سنة بعد تنفيذ ذلك اإلعالن على مالك األرض ، وفي تاريخ ذلك االنتهاء تصبح
بمقتضى أحكام املادة 27 (إن األجرة املستحقة حتى ذلك التاريخ باإلضافة للتعويض الذي قد يكون مستحقاً 

وجد) مستحقة الدفع .
(4)      إذا كان الحائز أي شخص غير الحكومة فإنه يقوم بدفع األجرة والتعويض املستحقني حسبما ذكر أعاله ويقدم

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

http://moj.gov.sd/content/lawsv4/2/50.htm#_ftn7
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الضرر الذي تسببه الحيازة .    

27ـ    (1)      عند انقضاء مدة الحيازة بموجب أحكام املادة 26  تدفع  الحكومة أو الشخص أو األشخاص أو الهيئة من
عن أي ضرر األشخاص الحائزين لألرض حسبما تكون الحالة لألشخاص ذوي املصلحة في األرض تعويضاً 

أو الحكومة  بمقتضاه  حازت  الذي  القرار  أو  االتفاق  في  عليه  منصوصاً  يكن  ولم  وجد)  (إن  باألرض  يلحق 
الشخص أو األشخاص أو الهيئة من األشخاص األرض .

(2)      في حالة النزاع تسوى ذلك التعويض لجنة محكمني تعني بالطريقة املنصوص عليها في املادة 16 .
(3)      إذا أصبحت األرض كنتيجة للحيازة غير صالحة الستخدامها للغرض الذي كانت تستخدم فيه أو كان متوقعاً
أن تستخدم فيه عند بدء تلك الحيازة تنزع الحكومة أو الشخص أو األشخاص أو الهيئة من األشخاص حسبما

تكون الحالة ملكية األرض بموجب أحكام هذا القانون إذا طلب األشخاص ذو املصلحة ذلك .
 

الفصل الخامس
أحكام تكميلية

 
سلطة أخذ الحيازة فوراً    

28ـ    (1)      إذا قرر الوالي أن أي أرض بور أو زراعية تنشأ الحاجةإليها لغرض عام سواء أكان ذلك بصفة  دائمـة  أم
بعد وقت  أي  في  األرض  تلك  حيازة  بأخذ  املختصة  املحلية  يوجه  أن  املستعجلة  الحاالت  في  له  يجوز   مؤقتة 
يسو لم  األجرة  أو  التعويض  مقدار  أن  من  الرغم  على   5 باملادة  املذكور  اإلعالن  نشر  من  أيام  سبعة  إنقضاء 

باتفاق أو قرار .
(2)       إذا بني ذلك اإلعالن أن الحكومة قررت نزع ملكية تلك األراضي تؤول تلك األراضي أيلولة مطلقة للحكومة خالية

من املوانع عند أخذ الحكومة حيازتها بموجب أحكام البند  (1) .
(3)       يجوز للوالي عند أخذ الحيازة أن يعرض دفع تعويض عن املحاصيل النامية على األرض (إن وجدت) وإذا لم

يقدم عرض كذلك أذا قدم ولم يقبل تؤخذ قيمة تلك املحاصيل في االعتبار عند منح تعويض عن األرض .
 

ال يستولى على جزء فقط من مبنى.   
29ـ    ال تنفذ أحكام هذا القانون لغرض نزع ملكية جزء فقط من أي مبنىإذا كان املالك يرغب في أن تنزع ملكية كل ذلك املبنى .

 
املمثلون واملحكمون ملزمون بالعمل.       

30ـ    يكون كل شخص عني ممثالً بموجب أحكام املادة 11 أو عضوا في لجنة محكمني بموجب أحكام املادة  16 ملزماً  قانوناً
 بالعمل  ما لم يعفه الوالي .

 
الفصل السادس

نزع ملكية األرض ليستعملها األشخاص
 

نزع ملكية األرض  ليستعملها األشخاص.    
31ـ    إذا اقتنع رئيس الجمهورية بأن أي شخص يرغب في الحصول على حق استعمال أرض ، ينوي أن يفيد من تلك األرض
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لغرض عام  أو يطورها على وجه يبشر بمنفعة مادية للجمهور عامة أو لألشخاص الساكنني بأرض في جوارها أو ملالكيها

، يجوز لرئيس الجمهورية نزع ملكية تلك األرض بنفس الطريقة كما لو كانت األرض انتزعت ملكيتها لغرض عام ويجوز له
يراه ما  ذلك  وخالف  األرض  تلك  باستعمال  يتعلق  مما  الشروط  من  الحيازة  لتلك  كشرط  الشخص  ذلك  على  يفرض  أن 

صائباً ويجوز له أن يأمر بتسجيل تلك األرض باسم ذلك الشخص ليملكها ملكية كاملة .
 

الفصل السابع
إبقاء أحكام قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 *

 
32ـ    ال يفسر هذا القانون  على أنه يغير  أو يعدل  أحكام  قانون  أرض الجزيرة لسنة 1927 فيما يتعلق بنزع ملكية األرض

بموجب أحكام ذلك القانون .  
 
 

الفصل الثامن
األرض التي تطلبها املحليات [10]

 
تفسير.             

33ـ    ألغراض هذا الفصل :
عند تكون  منشآت  تحتها  أو   عليها  لتقام  األرض  استعمال  يشمل  عام"    لغرض  األرض  "إستعمال 
عند املحلية  تتواله  العامة  لالشغال  نظام  ملكية  مملوكة  تصير  أو  اتمامها 

مباشرتها ألي من سلطاتها الضرورية لغرض ذلك املشروع أو النظام ،

" املحلية "                   يقصد به املحلية املختصة .
 
 

سلطة املحليات في  استعمال األرض. 

34ـ    مع مراعاة أحكام املادة 4 ، إذا رغبت أي محلية في استعمال أي أرض بصورة دائمة أو مؤقتة أو متقطعة  ،  لغرض عام
وافق عليه الوالي، بطريقة ولغرض ال يضران أو يغيران طبيعتها بصورة جوهرية أو دائمة أو ال يتدخالن في استعمال تلك
األرض تلك  دخول  املحلية  لتلك  فيجوز   ، إذن  أو  شيء  دفع  دون  يقيدانه  أو  يستحقها  شخص  أي  بوساطة  األرض 

واستعمالها لذلك الغرض ، بما في ذلك إقامة أية منشآت ثابتة على السطح أو تحته ، وصيانتها .[11]

 
مسئولية املحليات عن الضرر.     

35ـ    (1)      إذا قامت املحلية عند مباشرتها لسالطتها بموجب أحكـام املادة 34 بإحداث أي ضررألي أرض أو ألي شيء
عليها تقوم حسب اختيارها بإصالحه أو دفع تعويض معقول عنه، على أنه في حالة االختالف بني املحلية التي
تحكيم للجنة  الخالف  ذلك  يحال   ، عنه  التعويض  مقدار  حول  أو  مصلحة  ذي  شخص  وأي  أرض  أي  تستعمل 

مشكلة بموجب أحكام املادة 16 باستثناء أن رئيس اللجنة ال يكون ضابط نزع امللكية بل شخص يعينه الوالي .

تسببه الذي  بالضرر  يتعلق  فيما   (2)4 املادة  أحكام  بموجب  تعويض  لدفع  مسئولية  أي  الحكومة  تحملت  إذا        (2)
املحلية أو سبب نيابة عنها يجوز للوالي حسب اختياره إما أن يطلب من املحلية دفعه أو يقوم هو نفسه بدفع
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التعويض واسترداد املبلغ من املحلية .[12]

 
 

[1] - قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

[2] -قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .

[3] - قانون رقم 12 لسنة 1985 .

[4] - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

[5] - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

.,] قانو) 'قم 40 لسنة 51974]

[6] - قانون رقم 40 لسنة 1974.

[7] - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

[8] ـ القانون نفسه .

[9] - القانون نفسه .

[10] - قانون رقم 12 لسنة 1985 .

[11] - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

[12] - قانون رقم 40 لسنة 1974 .

 * قانو) 2'= 2لجز/ر- لسنة 1927 2لغي بموجب قانو) مشر34 2لجز/ر- لسنة 2005.
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