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 باسم الشعب  

 رئاسة الجمهورية 

بناًء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادًا إلى أحكام البند )اواًل( من المادة 

   ( من الدستور73( والبند )ثالثا( من المادة)61)

 صدر القانون اآلتي : 

 2023رقــم )   ( لسنة

 قـانون 

 ـع الـري تنفيذ مشاري التعديـل الثالث لقانون  

   1971( لـسنة  138رقـــم )

ـــ   تنفيذ مشاريع الري رقم    (الثالثة)( من المادة  4( و )3الفقرتين )ا  يلغى نص    ــــ    1المادة  من قانون 

 :  ويحل محلهما ما يأتي 1971لسنة   (138)

تقدير  ــــ  3   اللجنة  الثابتةآالمنش  قَيمتتولى  االرض   ت  صنف  مراعاة  لألسعار   مع  وفقا 

بالمشروع  ا المشمولة  باألراضي  قانونية  لمن تربطه عالقة  المنطقة  سند ك لسائدة في 

ملكية أو حق تصرف أو شهادة توزيع زراعية أو عقد إيجار زراعي وبخالف ذلك 

 تقدر قيمها مستحقة للقلع . 

قانونية    ــــ  4 عالقة  تربطه  لمن  والشتوية  الصيفية  والمزروعات  المغروسات  أقيام  تقدر 

بالمشروع  أو لمن غرسها او زرعها  باألرض   وفق األسعار السائدة   فعالً المشمولة 

الزراعية  الدوائر  لدى  المعتمدة  باألسعار  االسترشاد  بعد  الكشف  عند  المنطقة  في 

 المختصة . 
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 لها : ( 6و)( 5( و) 4) ات يضاف مايلي الى المادة )الرابعة( من القانون ويكون الفقر   ــــ  2المادة ـــ 

تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب اإلستمالك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة  ـــــ  4       

اخر محضر مصادق عليه  ن يومًا تبدأ من تاريخ  ي ( ثالث30البداءة المختصة خالل )

 .  لجنة الكشف والتقدير ل

ة وقت اجراء الكشف تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقًا لألسعار السائد    ــــــ5     

  .نقدًا  وتتولى الوزارة دفع التعويض 

ئة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير امن الم  خمسة(  %5ـــــ تخصم )  6      

في  الموجودة  والمغروسات  والمزروعات  المشيدات  انقاض  قيمة  عن  العالقة  لذوي 

 االرض الداخلة ضمن المشروع . 

 لها :  ( 4و)  (3) تينيضاف مايلي الى المادة )الثامنة ( من القانون ويكون الفقر   ــــ 3المادة ـــ 

األراضي  ــــ   3      تجميد  إعالن   أصدرت  التي  المختصة   الدائرة  اقتراح   على  بناًء  للوزير 

لحين  الزراعية إلنشاء مشاريع الري فيها  السماح  لذوي العالقة باستغالل تلك األراضي 

 البدء بتنفيذ المشروع فيها  . 

الة مزروعاتهم ومحاصيلهم عند إز ( من هذه المادة ب3باحكام الفقرة )  ينـــ  يلزم المشمول4      

 البدء بتنفيذ المشروع في اراضيهم وال يستحقون أي تعويض عن ازالتها .  

ـــ   ب  ــــ    4المادة  المحددة  المدة  عن  المشروع  تنفيذ  تأخير  حالة  مسؤولية  في  الوزارة  تتحمل  االعالن 

الموسم  في  للمحصول  الغلة  قيمة  بمقدار  وذلك  بالمشروع  المشمولة  باالراضي  العالقة  لذوي  التعويض 

 الواحد. 

 يلغى نص المادة )العاشرة( من القانون ويحل محله ما يأتي:  ــــ  5المادة ـــ 



 (3ــ3) 

لف أن  يمئتين وخمس(  250000قل عن )يعاقب بالحبس أو بغرامة ال ت   ــــ  1  ــــ  المادة العاشرة  

تأخير أ( خمسمائة  500000)لىدينار وال تزيد ع يوم  دينار عن كل    لف 

عمال تنفيذ المشروع أو  أ كل من أوقف أو تسبب في إيقاف أي عمل من  

األراضي   في  التصرفية  الحقوق  اطفاء  أو  استمالك  بإجراءات  السير  منع 

 .الداخلة فيها

 .  بقرار مسبب وع تنفيذ المشر  يوقفن للوزير أ ـــــ 2         

 .  تنفيذ ال بوقفر القرار و أعمالها من تاريخ صد  ان الكشف والتقديرلج قفتو  ـــــ3         

 . 29/8/2002في   (183)يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ) المنحل ( رقم   ــــ  6المادة ـــ 

 الجريدة الرسمية .  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في  ــــ  7المادة ـــ 

 

 

 األسباب الموجبة 

التعويض  بهدف         عملية  قيمةتنظيم  االراضي  آالمنش  عن  في  والمغروسات  الثابتة  ت 

ب وبغية  تنفيذ  المشمولة   ، الري  في  مشاريع  الري  مشاريع  تنفيذ  في  التأخير  حاالت  معالجة 

ع المعلن  يؤديـــاألراضي  وبما  التجميد  إعالنات  بموجب  تجميدها  ذوي     ن  حرمان  عدم  إلى 

ستغالل أراضيهم ولحين وصول التنفيذ الفعلي للمشروع إليها وبغية إلزام  االعالقة من االستمرار ب

الدوائر المعنية بإقامة دعاوى االستمالك ضمن مدة محددة وللحد من التصرفات الهادفة إلى منع 

 في تنفيذ المشروع. فع مبلغ الغرامة عن كل يوم تأخير د عن طريق تنفيذ مشاريع الري  

 شرع هذا القانون . 


