قانون رقم (  ) 21لسنة  1984م

()1

بشأن األحكام اخلاصة بتقرير املنفعة العامة
والتصرف يف األراضي
مؤمتر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات املؤمترات الشعبية األساسية يف دور انعقادها العادي الثالث لسنة  1393/92من
وفننال الرسنناف املااف ن  1983م .ال ننا هننالتا امللعقننل العننام للي ننؤمترات الشننعبية والل ننا الش ننعبية
والنقننا ت واادننادات والننرواة املتنيننة ( مننؤمتر الشننعن العننام) يف دور انعقنناد العننادي العاس ن يف
الفرتل م  8إىل  13مجادي األوىل  1393م وفال الرساف املااف  11إىل  16فرباير  1984م.
 وعلل القانا املدين وتعديالته. وعلل القانا رقم (  ) 142لسنة  1970م .ةشأ األراضي واآل ر القبلية وتعديالته. وعلل القانا رقم (  ) 116لسنة  1972م .ةشأ تنظيم العطاير العيراين. وعلننل القننانا رقننم (  ) 32لسنننة  1977م .ةشننأ تعننديب ةعننك م اننام القننانا رقننم ( )5لسنننة 1969م .ةشأ ختطي وتنظيم املد والقرى.
 وعلل القانا رقم (  ) 4لسنة  1978م .ةعقرير ةعك األ اام اخلاهة مللاية العقارية.صيغ القانون اآلتي:
المادة األولى

ا جياز الععايك ع العقارات الا تقن يف مسنارات مشنروعات املنفعنة العامنة النا يعقنرر ل ومتنا
لننذلف وفق ناً أل اننام القننانا رقننم (  ) 116لسنننة  1972م .ةشننأ تنظننيم العطنناير العي نراين إا يف
احلاات اآلتية:
 – 1املسا الا يد مو قطعة األرض الا يدل الصاحلة للبناء.
 – 2العقار الذي ي اوف فيه مالاه متنعه مو رفعه مو هناععه.
 – 3املغروسن ننات واأل ن ن ار واانشن نناءات ال راعين ننة املافن ننادل مل رعن ننة املنعف ن ن
والضااة املقررل يف العشريعات النافذل.

 - 1نشر ةعدد اجلريدل الرمسية رقم ( )29يف  8نافيرب 1984م.

ن ننا وفق ن ناً لليعن نناي

المادة الثانية

اععبنناراً م ن خريننم العيننب ننذا القننانا تق ن الننة مجي ن إف نراءات الععننايك الننا تننعم مل الفننة
أل اام املادل السناةقة ،وتقن النة إفنراءات الععنايك عن األراضني القبلينة النددل لقنانا رقنم (
 ) 142لسنة  1970م .ةشأ األراضني واآل ر القبلينة وتعديالتنه النا متنا اععبناراً من خرينم العينب
أب اام القانا (  ) 142لسنة  1970م .املشار إليه.
وعلننل جننب فتننة م ن اجلتننات الننا قامننا لععننايك مل الفننة أل اننام هننذ املننادل اختننا جافننة
اافراءات القانانية اسرتفاع املبالغ املصروفة مل الفة أل اام هذ املادل إىل اخل انة العامة.
المادة الثالثة
م) يعم الععايك عن األراضني النا تنؤوف للي عين ابقناً أل انام القناانم رقنم ( )116لسننة 1972

م .ةشننأ تنظننيم العطاين نر العين نراين ،ورقننم (  ) 32لسنننة  1977م .ةشننأ تعننديب ةعننك م اننام
القننانا رقننم (  ) 5لسنننة  1969م .يف ن نأ ختطنني وتنظننيم املنند والقننرى ،ورقننم (  ) 4لسنننة
 1978م .ةعقري ننر ةع ننك األ ا ننام اخلاه ننة مللاي ننة العقاري ننة مو مي ق ننانا خ ننر و ل ننف وفقن ناً
لألسننا الننا يصنندر ننا ق نرار م ن الل نننة الشننعبية العامننة اراعننال مهيننة هننذ األرض م ن يننث
ماقعتا ومدى متععتا خلدمات العامة وقر نا مو ةعندها عنتنا وموفنه اسنععيايا ،وينعم تقندير قيينة
الععننايك عن املبنناين واملنشننةت املقامننة علننل األرض ةعطبين ات األسننا املقننررل للععننايك عن
العقارات اخلاضعة أل انام القانا رقم (  ) 4لسنة  1978م .املشار إليه.

وا يشيب الععايك املباين واملنشنةت املعتالانة النا ا ان ااسنعفادل منتنا أبينة هنارل فيينا إ ا
اسعيرت دا تصرف مالاتا.
ب) وفييننا عنندا املن ارع املنع ننة تعنند من األراضنني اخلاضننعة أل اننام القننانا رقننم (  ) 4لسنننة 1978

م .املذجار ،األراضي الفضاء مو املسنارل الااقعنة داخنب مو خنارط امل ططنات املععيندل ،وجنذلف
األراض نني ال راعي ننة ال ننا لن ن ت ابيععت ننا ملقام ننة منش ننةت عليت ننا جامل يي ننات مو مراجن ن يين ن
العشاينات مو الفضالت دو مراعال لطبيععتا األهلية.
المادة الرابعة

ا جياز اععباراً م خريم العينب نذا القنانا العصنرف يف األراضني ال راعينة امليلاجنة للدولنة ةبين
ملاية الرقبة ويقعصر العصرف علل اانعفاع ا.
ويشننيب اننم هننذ املننادل العصننرف الننذي جيريننه األف نراد فييننا ةينننتم وجننذلف فييننا ةننم األف نراد
والدولة واجلتات ااععبارية ات الش صية املسعقلة اا يف لف الشرجات واملنشةت العامة.

وياا للينعف ألرض ال راعية اانعفاع ا علل مي وفه اا يف لف
جبتد اخلاص ايلة ياته و يال ورثعه م ةعد .

غلتا واسنعغاليا

واسعثناء م األ اام املنصاص عليتا يف املادل (  ) 989ومنا ةعندها من القنانا املندين جيناز ملن

لننه ن اانعفنناع ألرض ال راعيننة م جيننري جافننة العصننرفات القانانيننة علننل هننذا احل ن  ،اننا يف لننف
الره والعصرف ةنقب

اانعفاع إىل الغ .

المادة الخامسة

اععبنناراً م ن خريننم العيننب ننذا القننانا تعنناىل الل ننا املشننالة لعقنندير قييننة العقننارات اخلاضننعة
أل اام القانا رقم (  ) 4لسنة  1978م .ةشأ امللاية العقارية متية تقدير قيينة الععايضنات عن
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
هدر يف 8 :هفر  1394م وفال الرساف
املاافن  3 :نافيرب  1984م.

