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 بشأن األحكام اخلاصة بتقرير املنفعة العامة

 والتصرف يف األراضي

 

 ،مؤمتر الشعب العام

من   92/1393املؤمترات الشعبية األساسية يف دور انعقادها العادي الثالث لسنة  تقرارالتنفيذاً 
النننا هنننالتا امللعقنننل العنننام للينننؤمترات الشنننعبية والل نننا  الشنننعبية  .م 1983وفنننال الرسننناف املاافننن  

والنقننا ت واادنننادات والنننرواة  املتنينننة ) منننؤمتر الشننعن العنننام( يف دور انعقننناد  العنننادي العاسننن  يف 
 .م 1984فرباير  16إىل  11م  وفال الرساف املااف   1393األوىل  مجادي 13إىل  8الفرتل م  

 .املدين وتعديالته  وعلل القانا  -
 .ةشأ  األراضي واآل ر القبلية وتعديالته .م 1970( لسنة  142وعلل القانا  رقم )  -
 .ةشأ  تنظيم العطاير العيراين .م 1972( لسنة  116وعلل القانا  رقم )  -
( لسنننة 5  تعننديب ةعننك م اننام القننانا  رقننم )ةشننأ .م 1977( لسنننة  32وعلننل القننانا  رقننم )  -

 .ةشأ  ختطي  وتنظيم املد  والقرى .م 1969
 . اام اخلاهة  مللاية العقاريةةعقرير ةعك األ .م 1978( لسنة  4وعلل القانا  رقم )  -

 :صيغ القانون اآلتي
 المادة األولى

ا جياز الععايك ع  العقارات الا تقن  يف مسنارات مشنروعات املنفعنة العامنة النا يعقنرر ل ومتنا 
ةشنننأ  تنظنننيم العطننناير العينننراين إا يف  .م 1972( لسننننة  116لقنننانا  رقنننم ) لنننذلف وفقننناً أل انننام ا

 احلاات اآلتية:
 املسا  الا يد مو قطعة األرض الا يدل الصاحلة للبناء. – 1
 متنعه مو  رفعه مو هناععه. هالعقار الذي ي اوف فيه مالا – 2
املغروسننننات واأل نننن ار واانشنننناءات ال راعيننننة املافننننادل  مل رعننننة املنعفنننن   ننننا وفقنننناً لليعنننناي   – 3

 والضااة  املقررل يف العشريعات النافذل.
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 المادة الثانية

مننن  خريننم العينننب  نننذا القننانا  تقننن   النننة مجينن  إفنننراءات الععنننايك الننا تنننعم  مل الفنننة  اععبنناراً 
النة إفنراءات الععنايك عن  األراضني القبلينة النددل  لقنانا  رقنم ) أل اام املادل السناةقة، وتقن   

النا متنا اععبناراً من  خرينم العينب  ألراضني واآل ر القبلينة وتعديالتنهةشأ  ا .م 1970( لسنة  142
 املشار إليه. .م 1970( لسنة  142أب اام القانا  ) 

أل انننام هنننذ  املنننادل اختنننا  جافنننة وعلنننل جنننب فتنننة مننن  اجلتنننات النننا قامنننا  لععنننايك  مل الفنننة 
 اافراءات القانانية اسرتفاع املبالغ املصروفة  مل الفة أل اام هذ  املادل إىل اخل انة العامة.

 المادة الثالثة

 1972( لسننة 116عين  ابقناً أل انام القناانم رقنم )م( يعم الععايك عن  األراضني النا تنؤوف للي 
ةشننأ  تعننديب ةعننك م اننام  .م 1977( لسنننة  32ورقننم )  ،رايننر العينننالعطاينن تنظننيم ةشننأ  .م

( لسنننة  4ورقننم )  ،أ  ختطنني  وتنظننيم املنند  والقننرىنيف  نن .م 1969( لسنننة  5القننانا  رقننم ) 
خننننر و لننننف وفقنننناً  مللايننننة العقاريننننة مو مي قننننانا    ةعقريننننر ةعننننك األ اننننام اخلاهننننة .م 1978

العامننة اراعننال مهيننة هننذ  األرض منن   يننث لألسننا الننا يصنندر  ننا قننرار منن  الل نننة الشننعبية 
ماقعتا ومدى متععتا  خلدمات العامة وقر نا مو ةعندها عنتنا وموفنه اسنععيايا، وينعم تقندير قيينة 
الععننايك عنن  املبنناين واملنشننةت املقامننة علننل األرض ةعطبينن   ات األسننا املقننررل للععننايك عنن  

 املشار إليه. .م 1978 ( لسنة 4ام القانا  رقم ) نالعقارات اخلاضعة أل ا
وا يشيب الععايك املباين واملنشنةت املعتالانة النا ا  ان  ااسنعفادل منتنا أبينة هنارل فيينا إ ا 

 اسعيرت دا تصرف مالاتا.

 1978( لسنننة  4ب( وفييننا عنندا املنن ارع املنع ننة تعنند منن  األراضنني اخلاضننعة أل اننام القننانا  رقننم ) 
سنارل الااقعنة داخنب مو خنارط امل ططنات املععيندل، وجنذلف  املذجار، األراضي الفضاء مو امل .م

األراضنننني ال راعيننننة الننننا لنننن ت ابيععتننننا ملقامننننة منشننننةت عليتننننا جامل ييننننات مو مراجنننن   يينننن  
 .العشاينات مو الفضالت دو  مراعال لطبيععتا األهلية

 المادة الرابعة

اضني ال راعينة امليلاجنة للدولنة ةبين  م  خريم العينب  نذا القنانا  العصنرف يف األر  ا جياز اععباراً 
 ملاية الرقبة ويقعصر العصرف علل    اانعفاع  ا.

فييننا ةينننتم وجننذلف فييننا ةننم األفننراد  دويشننيب  اننم هننذ   املننادل العصننرف الننذي جيريننه األفننرا
 ا يف  لف الشرجات واملنشةت العامة.والدولة واجلتات ااععبارية  ات الش صية املسعقلة ا



يف  لف     غلتا واسنعغاليا  اا ينعف   ألرض ال راعية    اانعفاع  ا علل مي وفهوياا  لل
 جبتد  اخلاص ايلة  ياته و يال ورثعه م  ةعد .

( ومنا ةعندها من  القنانا  املندين جيناز ملن   989واسعثناء م  األ اام املنصاص عليتا يف املادل ) 
العصننرفات القانانيننة علننل هننذا احلنن ، اننا يف  لننف  لننه  نن  اانعفنناع  ألرض ال راعيننة م  جيننري جافننة

 الره  والعصرف ةنقب    اانعفاع إىل الغ .
 المادة الخامسة

اععبننناراً مننن  خرينننم العينننب  نننذا القنننانا  تعننناىل الل نننا  املشنننالة لعقننندير قيينننة العقنننارات اخلاضنننعة 
دير قيينة الععايضنات عن  ةشأ  امللاية العقارية متية تق .م 1978( لسنة  4أل اام القانا  رقم ) 

 العقارات الددل  ملادل األوىل م  هذا القانا .
 المادة السادسة

 يلغل جب  ام خيالف م اام هذا القانا .
 المادة السابعة

 يعيب  ذا القانا  م  خريم هدور ، وينشر يف اجلريدل الرمسية.

                                                          

 مؤتمر الشعب العام   

 م  وفال الرساف 1394هفر  8 :هدر يف
 .م 1984نافيرب  3 : ناملااف

 


