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 م 1976لسنة  ( 58 )رقم قانون 

 م 1975لسنة  ( 88 )بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 ،باسم الشعب

 ،جملس قيادة الثورة

 االطالع على اإلعالن الدستوري.بعد 
ساتترب   28املوافا   .هاا 1385 ةاآلخا   يمجاار 25وعلى قانون أمالك الدولة اخلاصة الصاارر   

 .والقوانني املعدلة له .م 1965
اخلاصاااة ا راااااو املربلو اااة بتق يااا  بعاااا ا   اااام  .م1970( لسااا ة  63وعلاااى القاااانون رقااا  ) 

 للدولة.
فضاااا   بشااابن بعاااا ا   اااام اخلاصاااة ا راااااو ال .م 1971( لسااا ة  39وعلاااى القاااانون رقااا  ) 
 الواقعة   روائ  التلدايت.
 م. بت ظي  التطوي  العرب اين. 1972( لس ة  116وعلى القانون رق  ) 
 م. بشبن ا يتة الدمغة. 1973( لس ة  65وعلى القانون رق  ) 

بياااأل ا راااااو  بتق يااا    ااا  خااااال باااتعا  ااااالت .م 1975( لسااا ة  88وعلاااى القاااانون رقااا  ) 
 املربلو ة للدولة.

 م. 1976/ .ها 1396ام   رور انعقاره لس ة اوعلى ق ارات وتوصيات مؤمت  الشعب الع
 وموافقة جملس الوزرا . ي  اإلس انوب ا  على ما ع اه وز 

 صدر القانون اآلتيأ

 المادة األولى

املشاار للياه مادة سا ة  .م 1975( لسا ة  88( ما  القاانون رقا  )  1يسترب  تطتيا    ا  املاارة ) 
 نتاا  املدة ادحمدرة املارة املك ورة.الأخ ى تتدأ اعتتاراً م  اليوم التايل 

 المادة الثانية

 ( م  راً.4شار لليه مارة جديدة ب ق  مارة )امل .م 1975( لس ة  88تضاف لىل القانون رق  ) 
 ( م  راً: 4مارة ) 

خااااعة اسااتا ا  ماا    اا  املااارة السااابقة  ااوز لوافقااة جملااس الااوزرا  بيااأل أو  صااي  عقااارات 
    ام هكا القانون لتعا اجلاات ذات الشخصية االعتتارية العامة.

االلتزامات املالية اليت تستح  على العقارات اليت يؤجل بيعااا وتتوىل وزارة اإلس ان تسديد  افة 
 أو يت   صيصاا وفقاً حل   الفق ة السابقة.
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 المادة الثالثة

تساااتو  علاااى أقسااااد  اااا ية ملااادة ااااس سااا وات اااا يتة الدمغاااة الااايت تساااتح  علاااى عقاااور بياااأل 
 م املشار لليه. 1975( لس ة  88املسا   املستعارة واملؤممة وفقاً    ام القانون رق  ) 

 المادة الرابعة

 م. 1976/ 1/1كا القاانون، ويعربال باه اعتتااراً ما   ريا  اان واخلزاناة ت فياك هااعلى وزيا ي اإلس ا
 وي ش    اجل يدة ال مسية.

 مجلس قيادة الثورة                                                      
 الرائد / عبد السالم أحمد جلود              المهندس / محمد أحمد المنقوش  

 رئيس مجلس الوزراء                             وزير اإلسكان          
 محمد الزروق رجب     

 وزير الخزانة         
 ها. 1396رجب  16: صدر  

 م. 1976يوليه  14 : ااملواف
 


