مرسوم بشأن نظام العمل بلجنة تثمين العقارات المنزوعة
ملكيتها للمنفعة العامة
________________________________
امير

نحن صباح السالم الصباح
الكويت،
بعد االطالع على المادة  27من الدستور ،

وعلى القانون رقم  33لسنة  4691في شأن نزع الملكية واالستيالء المؤقت للمنفعة
العامة ،
وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا باآلتي :
مادة أولى
ينتخب أعضاء لجنة التثمين من بينهم مقررا ونائبا له لمدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ
أول اجتماع تعقده اللجنة عقب انتخابهما .
مادة ثانية
يتولى المقرر تنسيق العمل بين اللجنة وبين إدارة نزع الملكية وفي حالة غيابه يحل
محله نائبه وإذا تعذر حضور النائب يتولى التنسيق أكبر األعضاء سنا .
مادة ثالثة
يعين مدير إدارة نزع الملكية الموظفين والمستخدمين الالزمين لمعاونة اللجنة في
أعمالها ويندب من بينهم أمين سر اللجنة .

مادة رابعة
تعقد اللجنة اجتماعاتها يوميا في المكان المخصص لها ويجوز لها أن تنعقد في غير
أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطالت الرسمية بناء على طلب من رئيس المجلس
البلدي.
مادة خامسة
يحدد رئيس المجلس البلدي اإلجازة السنوية للجنة بما ال يجاوز شهرين سنويا ،
وذلك دون إخالل بحقه في استدعاء اللجنة أو بعض أعضائها أثناء اإلجازة السنوية .
مادة سادسة
يعد أميين سير اللجنية باشيراي ميدير إدارة نيزع الملكيية جيدول األعميال ويتضيمن
الحاالت التي تعرض على اللجنية فيي كيل اجتمياع ،وال يجيوز للجنية أن تن ير فيي
غير هذه الحاالت.
مادة سابعة
اجتماعييات اللجنيية ومييداوالتها سييرية ويكييون اجتماعهييا صييحيحا بحضييور أغلبييية
األعضاء .
مادة ثامنة
تقوم اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية مهتدية بالسعر السيائد وقيت نشير
قرار نزع الملكية فيي الجرييدة الرسيمية ،فيي المنطقية الكيائن بهيا العقيار المطليوب
تثمينه أو في المناطق المجاورة أو المماثلة لها.
وتصدر قيرارات اللجنية باألغلبيية المطلقية لءعضياء الحا.يرين  .فياذا ليم تتيوافر
هذه األغلبية يثبت كل عضو تقديره للسعر و االسيا

اليذي بنيى علييه هيذا التقيدير

في النموذج المعد لذلك .وتفرغ التقديرات ويؤخذ بمتوسط األسعار المقيدرة ويجيب

أن يتضمن قرار اللجنة بيان العقار المثمن ومساحته وسعر المتير المربي  ،ومقيدار
تثمين المباني المرخصة المطلوب تثمينها.
مادة تاسعة
ال يجييوز لعضييو اللجنيية أن يشييتري فييي تقييدير التعييويض فييي أي معامليية تكييون لييه أو
لزوجته أو أحد أوالده فيها مصلحة شخصية أو تكون تليك المصيلحة لمين يكيون تحيت
وصايته أو قوامته أو يكون العضو وكيال عنيه  ،أو تكيون هنياي مصيلحة ألحيد أقاربيه
أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة  ،ويبطل كل قرار يخالف ذلك

مادة عاشرة
تفصل لجنة االعترا.ات عند الن ر في أي اعتراض عليى تقيدير قيمية التعيويض
أحكام المادة ( )8من هذا المرسوم.

المقابل لنزع الملكية على أسا

مادة حادية عشر
يمسك أمين السر السجالت اآلتية :
 -4سجل لمحا.ر االجتماع ِ.
 -7سجل التبيض.
مادة ثانية عشر
بعد أن يقوم أمين سر اللجنة بتفريغ النتائج في الدفتر المخصص ليذلك يوقي األعضياء
الذين شاركوا في عملية التثمين وكذلك أمين السير عليى صيحة جميي البيانيات المثبتية
فيه ويعتبر التوقي بالدفتر قرار بالتثمين.
مادة ثالثة عشر

على وزير الدولية لشيئون مجليس اليوزراء تنفييذ هيذا المرسيوم ،ويعميل بيه مين تياريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر األحمد الجابر الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
عبدالعزيز حسين
صدر بقصر السيف في 6 :شوال 6936هـ
الموافق63 :اكتوبر  6396م

مرسوم رقم  699لسنة 6006
بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في شأن نظام العمل
بلجنة تثمين العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة
أمير الكويت

نحن صباح السالم الصباح
بعد االطالع على الدستور،

وعلى القانون رقم  33لسنة  4691في شأن نزع الملكية واالستيالء المؤقت للمنفعة
العامة المعدل بالقانون رقم  7لسنة ،7009
وعلييى المرسييوم الصييادر فييي  6أكتييوبر  4629فييي شييأن ن ييام العمييل بلجنيية تثمييين
العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ،
بناء على عرض وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا باآلتي
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد الثانية والرابعة والخامسة من المرسوم الصادر في  6أكتوبر
 4629في شأن ن ام العمل بلجنة تثميين العقيارات المنزوعية ملكيتهيا للمنفعية العامية،
النصوص التالية:
مادة ثانية:
يتولى الرئيس تنسيق العمل بين اللجنة وبين إدارة نزع الملكية ،وفي حالية غيابية يحيل
محله نائبه وإذا تعذر حضور النائب يتولى التنسيق أكبر األعضاء سناً.

مادة رابعة:
تعقد اللجنة اجتماعاتها يوميا في المكان المخصص لها ،ويجوز لها أن تنعقيد فيي غيير
أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطالت الرسمية بنا ً على طلب وزير المالية.
مادة خامسة:
يحييدد وزييير المالييية اإلجييازة السيينوية للجنيية بمييا ال يجيياوز شييهرين سيينويا ،وذلييك دون
إخالل بحقه في استدعاء اللجنة أو بعض أعضائها أثناء األجازة السنوية.
مادة ثانية
تلغى المادة األولى من المرسوم الصادر في  6أكتوبر سنة  4629المشار إليه.
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
نائب أمير
الكويت
نواف األحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير المالية بالنيابة
د .عبدهللا معتوق المعتوق
صدر بقصر السيف في  /73 :جماد األولى  4172/هـ
الموافــــــــــــــــــــــــق /46 :يونيــــــــــــو  7009/م

قرار مجلس الوزراء رقم ( )865لسنة 6006
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في شأن نظام لجنة االعتراضات
مجلس الوزراء ،
 بعيييد االطيييالع عليييى القيييانون رقيييم ( )33لسييينة  4691فيييي شيييأن نيييزع الملكييييةواالستيالء المؤقت للمنفعة العام المعدل بالقانون رقم  7لسنة . 7009
 وعلييييى قييييرار مجلييييس الييييوزراء الصييييادر فييييي  4691فييييي شييييأن ن ييييام لجنييييةاالعترا.ات والمعدل بالقرار الصادر في ،4622/9/5
 وبناء على عرض وزير المالية ،قــــرر :
مادة أولى
يسييتبدل بنصييوص المييواد ( 3 ،2فقييرة  70( ،)3فقييرة  79( ،)7فقييرة ،31( ،)7
 )34مييين قيييرار مجليييس اليييوزراء المشيييار إلييييه الصيييادر فيييي شيييأن ن يييام لجنييية
االعترا.ات ،النصوص التالية:
مادة (: )9
يعين وزير المالية أمين سر لجنة االعترا.ات .
مادة (9فقرة : )9
وال يجوز ألحيد ميوظفي وزارة الماليية وميوظفي البلديية والهيئيات التابعية لهميا أن
يمثل غيره أمام اللجنة بصفته وكيال.
مادة ( 60فقرة : )6
ويكون انعقاد الجلسات في المكان المخصص للجنة ،ويجوز أن تعقد فيي أي مكيان
آخر بقرار من وزير المالية ،على أن يخطر ذوي الشأن بهذا المكان.
مادة ( 66فقرة : )6
يعين مدير إدارة نزع الملكية أحد موظفي اإلدارة لتسهيل هذه المهمة للجنة .

مادة ()96
يحصل الرد بتقرير يقدم إلى وزير المالية يوقعه الطالب بنفسيه أو وكيليه المفيوض
فيه بتوكيل خاص ،ويرفق التوكيل بالتقرير.
ويجييب أن يشييتمل تقرييير الييرد علييى أسييبابه وأن يرفييق بييه مييا يوجييد ميين األورا
المؤدية له.
ويفصييل وزييير المالييية فييي طلييب الييرد بعييد سييماع أقييوال طالييب الييرد والعضييو أو
أعضاء اللجنة المطلوب ردهم.
مادة ()93
إذا كان أحد أعضاء اللجنة غير صالح لن ر االعتراض أو تنحيى عين ن يره لقييام
سبب للرد أو إلستشعار الحرج أو قرر وزير الماليية قبيول طليب رده ،عيين لن ير
االعتراض خلف له بذات الطريقة التي تم بها تعيين العضو السابق.
مادة ثانية
تلغى المادتين ( )33،37من قرار مجلس الوزراء المشار إليه .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هيذا القيرار ،وينشير فيي الجرييدة الرسيمية ،ويعميل بيه مين
تاريخ نشره.
رئيس مجلس
الوزراء بالنيابة
جابر المبارك
الحمد الصباح
صدر في  77 :جمادي األولى  4172هـ
الموافق 48 :يونيو  7009م

قـــــرار
مجلس الــوزراء في شــــأن
تعديل بعض أحكام نظام لجنة االعتراضات ( * )
مجلس الوزراء :
بعييد االطييالع علييى القييانون رقييم  33لسيينة  4691فييي شييأن نييزع الملكييية واالسييتيالء
المؤقت للمنفعة العامة وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في  4691فيي شيأن ن يام
لجنة االعترا.ات .
قـــــــــرر
مـادة أولى
يستبدل بنصيوص الميواد  35 ، 70 ، 5 ، 7 ، 4مين قيرار مجليس اليوزراء الصيادر
في سنة  4691في شأن ن ام لجنة االعترا.ات النصوص اآلتية :
مـادة ( ) 6
تشيييكل لجنييية االعترا.يييات مييين سيييبعة أعضييياء يكيييون مييين بيييينهم مستشيييار بمحكمييية
االستئناي العليا وتكون له الرئاسة  ،وقا.ي بالمحكمة الكلية ويكون نائبا للرئيس.
ويصح انعقاد اللجنية بحضيور خمسية مين أعضيائها عليى األقيل عليى أن يكيون بيينهم
الرئيس أو نائبه .
مادة ( ) 6
يعييين أعضيياء اللجنيية بقييرار ميين مجلييس الييوزراء علييى أن يراعييى فييي تعيييينهم تمثيييل
الجهييات ذات االختصيياص والعالقيية .ويكييون تعيييين الييرئيس ونائبييه بنيياء علييى ترشيييح
وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء األعلى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
* منشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( .) 4417

مادة (  (* ) 9معدلــة)
يعين وزير المالية أمين سر لجنة االعترا.ات .
ثانيا  :في اختصاصات لجنة االعتراضات
مادة ( ) 3
تفصل لجنة االعترا.ات فيما يقيدم لهيا مين اعترا.يات عليى ميا ورد بقيوائم الحصير
والخاصة بالعقارات المنزوعة ملكيتها ومساحتها وحدودها وأسماء الميالي وأصيحاب
الحقو ونصيب كل منهم في التعويض ولكل ذي شأن الطعن فيي هيذه القيرارات أميام
القضاء.
مادة (  () 8معدلة)
تفصيل لجنية االعترا.يات فيميا يقيدم لهيا مين اعترا.يات عليى تقيدير قيمية التعيويض
المقابل لنزع الملكية على أسا

األسعار السائدة وقيت صيدور قيرار نيزع الملكيية فيي

المنطقة الكيائن بهيا العقيار المنيزوع ملكيتيه وأثميان وإيجيارات العقيارات فيي المنياطق
المجاورة أو مثلها في ذلك الوقت  .كما تفصل في طلبات األفضلية التي تقدم لهيا طبقيا
للمييادة  71ميين القييانون رقييم  33لسيينة  4691المشييار إليييه  .ويكييون قييرار اللجنيية فييي
الحاالت المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين نهائيا وال يجوز الطعن فيه.
مادة ( ) 6
ال يوقيييف إجيييراءات نيييزع الملكيييية أي اعتيييراض أو أي نيييزاع مطيييروح أميييام لجنييية
االعترا.ات أو أمام أي جهة قضائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
* عييدلت المييادة (  ) 3بنيياء علييى قييرار مجلييس الييوزراء رقييم ( )7009/598والمنشييور فييي الجريييدة الرسييمية
الكويت اليوم بالعدد ( )221لسنة ( )57بتاريخ  7009/9/75م .
ونصت المادة ( )3قبل التعديل كما يلي ( :يعين رئيس المجلس البلدي أمين سر لجنة االعترا.ات).

ثالثا  :في إجراءات نظر االعتراض
مادة (  ) 9معدلة ( * )
يقييدم االعتييراض ميين ذوي الشييأن بأنفسييهم أو بييوكالء عيينهم أو ميين الييولي أو القيييم أو
النائب عن الغائب غيبة منقطعة أو مدير إدارة األيتام حسب األحوال.
ويثبييت الوكاليية بسييندها المصييد ميين كاتييب العييدل أو بيياقرار الموكييل بهييا بمحضيير
الجلسة .وال يجوز ألحد ميوظفي وزارة الماليية وميوظفي البلديية والهيئيات التابعية لهيا
أن يمثل غيره أمام اللجنة بصفته وكيال.
مادة ( ) 5
إذا كان المعترض مالكا على الشيوع استفاد من اعترا.يه كافية الميالي عليى الشييوع
معه ،ويجوز للجنة إعالنهم باالعتراض وإدخالهم فييه رغيم فيوات موعيد االعتيراض.
على إنه إذا تنازل المعترض المالك على الشيوع عن اعترا.يه فيال يسيرن تنازليه إال
في حق نفسه.
مادة ( ) 3
يجيب أن يبييين االعتييراض األمييور المعتييرض عليهييا ممييا ورد فييي قييوائم الحصيير بيانييا
وافيا ،ويجب أن يرفق االعتراض بالمستندات الدالة على جديته.
مادة ( ) 60
يعد بمقر إدارة نزع الملكية دفاتر قيد االعترا.ات يقيد فيها الموظف المختص بأرقام
مسلسلة االعترا.ات المقدمة ومرفقاتها ويبين كذلك ساعة وتاريخ ورود االعتراض.
مادة ( ) 66
يسلم للمعترض إيصال مو.ح به البيانات الواردة بالمادة السابقة وتياريخ جلسية ن ير
اعترا.ه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نصت المادة ( )2قبل التعديل كما يلي ( :يقدم االعتراض من ذوي الشأن بأنفسهم أو بوكالء عينهم أو مين اليولي
أو الوصي أو القيم أو النائب عن الغائب غيبة منقطعة أو مدير إدارة األيتام حسب األحوال .ويثبت الوكالية بسيندها
المصد من كاتب العدل أو باقرار الموكل بها بمحضر الجلسة .وال يجوز ألحد موظفي البلدية أو الهيئيات التابعية
لهييييييييييييييييييييييييا أن يمثييييييييييييييييييييييييل غيييييييييييييييييييييييييره أمييييييييييييييييييييييييام اللجنيييييييييييييييييييييييية بصييييييييييييييييييييييييفته وكيييييييييييييييييييييييييال.

مادة ( ) 66
ال يقبييل االعتييراض مييا لييم يكيين مبينييا بييه محييل إقاميية صيياحبه ومقيير عملييه ،وتعتبيير
اإلعالنات واإلخطارات التي تتم على أي من المحلين صيحيحة ومنتجية ألثارهيا حتيى
ولييو لييم يسييتلمها المعتييرض وتييتم اإلعالنييات واإلخطييارات طبقييا لءحكييام الييواردة فييي
المواد التالية.
مادة ( ) 69
يجب أن يكون اإلعيالن أو اإلخطيار مين نسيختين متطيابقتين أحيدهما أصيل واألخيرن
صييورة فيياذا تعييدد المعتر.ييون وجييب أن تتعييدد الصييور بقييدر عييددهم ويوقي ميين قييام
باإلعالن على كال من األصل والصورة ويسلم الصورة إلى المعلن إليه وييرد األصيل
إلى أمانة سر اللجنة .
مادة ( ) 63
يقييوم بيياإلعالن موظييف خيياص ينييدب لييذلك ميين قسييم اإلعييالن بييادارة التنفيييذ بالمحكميية
الكلية.
مادة ( ) 68
تسلم صورة اإلعالن إلى المعترض نفسه إن وجد وإال فتسلم لمن يوجيد مين أقاربيه أو
أصهاره أو أتباعه الموجودين بمحل إقامته أو محل عمله المو.ح باعترا.ه.
ويوق باالستالم على أصل اإلعالن من تسلم صورته .
مادة ( ) 66
إذا لم يجد المعلن أحدا ً بمحيل إقامية أو محيل عميل المعلين إلييه أو امتني مين وجيد عين
تسلم الصورة سلمت لمختار الحي الذي يق محل إقامة أو محيل عميل المعلين إلييه فيي
دائرته ويبين كل ذلك في أصل اإلعالن وصورته.

وفي حالة تسلم الصورة لمختار الحي يرسيل أميين سير اللجنية خيالل أربعية وعشيرين
سيياعة إلييى المعليين إليييه كتابييا مسييجال بعلييم الوصييول إلخطيياره بييأن الصييورة سييلمت
للمختار.
مادة ( ) 69
تسلم صورة اإلعالن التي للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية العامة إلى إدارة
الفتون والتشري والقضايا  ،وتسلم صورة اإلعالن للشركات أو الجمعيات إلى رئييس
مجلييس إدارتهييا أو ميين يمثلهييا قانونييا والتييي للصييغير أو المحجييوز عليييه إلييى الييولي أو
الوصي أو القيم والتي للمسجونين إلى مأمور السجن والتي لمين لييس لهيم محيل إقامية
معروي بالكويت إلى النائب العام .
مادة ( ) 65
إذا كان محل إقامة المعلن إليه فيي بليد أجنبيي وليم يكين ليه مين يمثليه قانونيا بالكوييت ،
أرسييلت إليييه أمانيية سيير اللجنيية كتابييا مسييجال بعلييم الوصييول إلخطيياره بييالنزاع القييائم
ولطلب إقامة وكيل عنه يمثله أمام اللجنة فان لم يفعل خيالل شيهر مين تاريخيه حف يت
اإلعالنييات واإلخطييارات الخاصيية بييه بأمانيية السيير واعتبييرت صييحيحة قانونييا ومنتجيية
أثارها في حقه .
مادة ( ) 63
يجب تقديم االعترا.ات خالل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ميدة عيرض القيوائم
المعتييرض عليهييا وإال كييان االعتييراض غييير مقبييول وإذا صييادي آخيير ميعيياد عطليية
رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
مادة (  ) 60معدلة ( * )
تعقييد لجنيية االعترا.ييات جلسييتها مييرتين فييي األسييبوع علييى األقييل  ،ويكييون انعقيياد
الجلسات في المكان المخصص للجنة  ،ويجوز أن تعقد فيي أي مكيان آخير بقيرار مين
وزير المالية على أن يخطير ذوي الشيأن بهيذا المكيان  ،وعليى اللجنية إصيدار قرارهيا
فيما يقدم إليها من طلبات خالل موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تقديمها إليها .

ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
* نصت المادة ( )70قبل التعديل كميا يليي ( :تعقيد لجنية االعترا.يات جلسيتها ميرتين فيي األسيبوع عليى األقيل ،
ويكون انعقاد الجلسات في المكان المخصص للجنة بمبنى البلديية  ،ويجيوز أن تعقيد فيي أي مكيان آخير بقيرار مين
رئيس البلدية على أن تخطير ذوي الشيأن بهيذا المكيان  ،وعليى اللجنية إصيدار قرارهيا فيميا يقيدم إليهيا مين طلبيات
خالل موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تقديمها إليها) .

مادة ( ) 66
.بط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها  ،وله أن يخرج من يخل بن امها .
مادة (  ) 66مكرر
للمعتييرض أن يحضيير بنفسييه أو بوكيييل عنييه أمييام لجنيية االعترا.ييات عنييد الن يير فييي
اعترا.ه ويجوز للحكومة ندب من يمثلها أمام اللجنة إلبداء مالح اتها.
مادة ( ) 66
يتييولي الييرئيس توجيييه األسييئلة إلييى المعتر.ييين والشييهود ولءعضيياء أن يطلبييوا ميين
الرئيس توجيه ما يريدون توجيهه من األسئلة .
مادة ( ) 69
تضييم اللجنيية كافيية االعترا.ييات الييواردة عليى أي بيييان ميين بيانييات قييوائم الحصيير إذا
تعلقت بعقار واحد وتن رها معا وتصدر فيها قرار واحداً.
مادة ( ) 63
يتولى أمين السير تسيجيل كيل ميا ييدور بالجلسية فيي محضير خياص يوقعيه مي رئييس
الجلسة ويجب أن يوق المحضر كذلك كل من سمعت أقواله بالجلسة مين المعتر.يين
أو الشهود.
مادة ( ) 68
تسري على أعمال اللجنة كافة القواعد واألحكيام اليواردة فيي البياب الرابي مين قيانون
المرافعات المدنية والتجارية والخاص باإلثبات.

مادة (  ) 66معدلة ( * )
يكييون ميين حييق اللجنيية علييى وجييه الخصييوص اإلطييالع علييى كييل مييا يتعلييق بييالنزاع
المطييروح أمامهييا ميين أورا أو خييرائط أو ملفييات البلدييية .ويعييين مييدير إدارة نييزع
الملكية أحد موظفي اإلدارة لتسهيل هذه المهمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
* نصت المادة ( ) 79قبل التعديل كما يلي  ( :يكون مين حيق اللجنية عليى وجيه الخصيوص االطيالع عليى كيل ميا
يتعلق بالنزاع المطروح أمامها من أورا أو خرائط أو ملفات البلدية  .ويعين رئيس المجليس البليدي أحيد ميوظفي
البلدية لتسهيل هذه المهمة للجنة ) .

مادة ( ) 69
ينقط سير الطعن إذا توفى أحد المعتر.ين أو فقيد أهليتيه أو زاليت صيفة النيابية عنيه
وتسري في هذا الشأن أحكام المواد (  ) 415وما بعدها من قانون المرافعات.
مادة ( ) 65
إذا كييان النييزاع علييى الملكييية مطروحييا أمييام القضيياء تييأمر لجنيية االعترا.ييات بوقييف
السييير فييي ن ير أي اعتييراض أيييا كييان مو.ييوعه يييرد علييى قييوائم الحصيير الخاصيية
بالعقارات المتنازع على ملكيتها سواء كان النزاع على الملكية مطروحا على القضياء
قبل تقديم االعتراض أم طرح هذا النزاع بعد تقديمه.
مادة ( ) 63
تقوم أمانة سر اللجنة بتسجيل االعتيراض بنياء عليى طليب أصيحاب الشيأن بعيد التأكيد
من زوال سبب الوقف إذا اقتضى الحيال ذليك .وإذا عجيل االعتيراض اسيتأنفت اللجنية
ن رة من النقطة التي وقف عندها.
مادة ( ) 90
تسري على أعضاء اللجنة األحكام اليواردة فيي الميواد مين  483 – 426اليواردة فيي
الباب الساب من قانون المرافعات المدنية والتجارية والخاصة بأحوال عدم الصيالحية
لن ر النزاع وأحوال الرد.
مادة (  ) 96معدلة ( * )
يحصل الرد بتقرير يقدم إلى وزير المالية يوقعه الطالب بنفسه أو وكيليه المفيوض فييه
بتوكيل خاص  ،ويرفق التوكيل بالتقرير ويجب أن يشمل تقرير الرد عليى أسيبابه وأن
يرفق به ما يوجيد مين األورا المؤييدة ليه ،ويفصيل وزيير الماليية فيي طليب اليرد بعيد
سماع أقوال طالب الرد والعضو أو أعضاء اللجنة المطلوب ردهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
* نصت المادة ( )34قبل التعديل كما يلي  ( :يحصل الرد بتقرير يقدم إلى المجلس البلدي يوقعيه الطاليب نفسيه أو
وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بالتقرير ويجب أن يشتمل تقرير الرد عليى أسيبابه وأن يرفيق بيه
ما يوجد من األورا المؤيدة له )

مادة ( * ) 96حذفت
مادة ( * ) 99حذفت
مادة (  *** ) 93معدلة
إذا كييان أحييد أعضيياء اللجنيية غييير صييالح لن يير االعتييراض أو تنحييي عيين ن ييره لقيييام
سييبب للييرد أو الستشييعاره الحييرج أو قييرر وزييير المالييية قبييول طلييب رده ،عييين لن يير
االعتراض خلف له بذات الطريقة التي تم بها التعيين العضو السابق.
رابعا  :في قرار اللجنة
مادة (  ( ) 98معدلة )
تصدر قرارات اللجنة بعد مداولة سرية بأغلبيية آراء أربعية مين أعضيائها عليى األقيل
فاذا لم يتوافر هذا العدد إلصدار القرار وجيب أن ينضيم الفرييق األقيل عيدد أو الفرييق
الذي يضم أصغر األعضاء سنا ألحد اآلراء الصيادرة مين الفرييق األكثير عيددا وذليك
بعد أخذ اآلراء مرة ثانية وهكذا .
مادة ( ) 96
يجب أن يكون قرار اللجنة مشتمال على األسباب التي بني عليها وإال كان باطال.
مادة ( ) 99
يجييب أن يبييين قييرار اللجنيية تيياريخ ومكييان إصييداره وأسييماء األعضيياء الييذين سييمعوا
االعتيييراض واشيييتركوا فيييي إصيييدار القيييرار بشيييأنه ويجيييب أن ييييذكر كيييذلك أسيييماء
المعتر.ين وألقابهم وصفاتهم ومحال إقيامتهم وحضيورهم وغييابهم وأسيماء وكالئهيم
وموجز عما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخالصية ميا اسيتندوا إلييه مين األدلية
الواقعية والحجج القانونية  ،ومراحل ن ر االعتراض ثم تذكر بعد ذلك أسيباب القيرار
ومنطوقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نصت المادة ( )37قبل الحذي كما يلي ( :يفصيل المجليس البليدي فيي طليب اليرد بعيد سيماع أقيوال طاليب اليرد
وعضوا وأعضاء اللجنة المطلوب ردهم في جلسة سرية ويتلى إقرار دون أسبابه في جلسة علنية ).
** نصت المادة ( )33قبل الحذي كما يلي ( :يفصل المجلس البلدي في طلب الرد بأغلبيية أعضيائه بقيرار نهيائي
وال يجوز الطعن عليه ).

*** نصت المادة ( )31قبل التعديل كميا يليي  ( :إذا كيان أحيد أعضياء اللجنية غيير صيالح لن ير قبيول طليب رده
عين لن ر االعتراض خلف له بذات الطريقة التي تم بها التعيين العضو السابق ) .

مادة ( ) 95
تحفظ مسودة القرار المشتملة على منطوقة وأسبابه بمليف االعتيراض ويوقعهيا رئييس
اللجنة وأمين السر وذلك قبل النطق بالقرار.
مادة ( ) 93
ينطق رئيس اللجنة بقرارها في جلسية علنيية ويجيب أن يحضير جلسية النطيق بيالقرار
كافة أعضاء اللجنة فاذا حصل مان ألحدهم وجب أن يوقي مسيودة القيرار إليى جيوار
توقي رئيس اللجنة وأمين سرها.
مادة ( ) 30
يسوغ إعطاء صورة بسيطة مين قيرار اللجنية بيذات الشيروط واألو.ياع المقيررة فيي
المواد  701 ،703 ،707من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة ( ) 36
تسري األحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب األول من الكتاب الثاني مين قيانون
المرافعييات المدنييية والتجارييية الخاصيية بتصييحيح األحكييام وتفسيييرها علييى مييا قييد يييرد
بقرارات اللجنة من أخطاء مادية.
مادة ( ) 36
ينشر هذا القيرار فيي الجرييدة الرسيمية ويعميل بيه مين تياريخ  70رمضيان  4362هيـ
الموافق  3أيلول  4622م .
رئيس مجلس
الوزراء
جابر األحمد
الجابر الصباح
صدر في 48 :جمادي الثاني  4362هـ
الموافق 5 :يونيو  4622م

