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 نزع الملكية للمنفعة العامة

 المادة األولى :
ي وز للوزارات والم الح ال كومية وغيرها م  األ هغزة ووات الخص غية المعنويغة العامغة نغزع 
ملكية العقار للمنفعة العامة لقا   عويض عادل ، بعغد ال  قغ  مغ  عغدم  غوعر األراضغل والعقغارات 

وع . وال ي غوز نغزع ملكيغة عقغار تال ل نفيغو مخغروع مع مغد عغل ال كوميغة ال غل  فغل ب ا غة المخغر 
 الميزانية .

 المادة الثانية :
ال يغغ م ال عغغويض وعقغغا  لهغغوا النظغغام توا كغغا  العقغغار المغغراد اق زاعغغ  مو اق زغغاع  غغز  منغغ  ممغغا 
 يخ رز ل ملك  اإل يا  ولم ي م ت ياؤه وقت  صزيز المخروع وعقغا  لخغروز اإل يغا  المقغررة ، علغى
م   نظر ل نة ال قدير المن وص عليهغا عغل المغادة ال غابعة عغل  عغويض  غا ب   عويضغا  عغادال  

 عما قد يل ق  م  مضرار .
 المادة الثالثة :

ي غغغ    ال عغغغويض عمغغغا يغغغ م اق زاعغغغ  ل  ديغغغد و نفيغغغو خغغغبكات الزغغغر  الرري غغغية مو ل غغغالح 
 ال صزيز وعقا  لما يأ ل :

  دود  ماية ال نمية : موال  : بالن بة لما هو واقع داصل
األراضغغل ال غغل  غغب  مصغغو الن غغبة النظاميغغة ال غغل  ق زغغع م انغغا  منهغغا يعغغوض المالغغ  عمغغا  –م 

 . بعد ول يق زع منها 
األراضل ال غل  غب  مصغو  غز  مغ  الن غبة النظاميغة منهغا ال يعغوض المالغ  عمغا يق زغع  –ر 

، وبخرز م  يكغو  البغاقل  بة النظاميةالن منها بعد ول  توا لم ي  اوز االق زاع ال اب  والال   



، ويعغوض عغ  الفغر  ت  قلغت  عخغرة الال  م غر مربغع عغأكثرمنها بعد االق زاع ال اب  والال غ  
 م ا ة الباقل منها ع  ول .

األراضل ال ل لم ي ب  مصو الن بة النظامية منها ال يعوض المال  عما يق زغع منهغا توا  –ج 
عخغرة الال  م غر امية وبخرز م  يكو  الباقل منهغا بعغد االق زغاع لم ي  اوز المق زع الن بة النظ

 عأكثر ، ويعوض ع  الفر  ت  قلت م ا ة الباقل منها ع  ول  .مربع 
توا زلر مال  األرض  ق يمها و صزيزها وعقغا  لمغا  قغرره األنظمغة وال عليمغات ال يعغوض  –د 

و غد والال غ  الن غبة النظاميغة لكامغل  عما يق زع منها لول  ، ما لم ي  اوز االق زاع ال غاب  ت 
 الم ا ة ، تال توا كا    اوزها قد  م بنا  على زلر المال  .

توا زلر مال  القزعة المفرزة م  مرض  ب   صزيزها  ق يمها تلى قزع م غرر و زلغر  -هغ
 ول  ع ح خارع مو مكثر لصدم ها عال يعوض ع  ول  .

  م غا  ها يغ م ال عغويض عغ  الم غا ات ال غل مراضل المبانل والمغزارع برغض النظغر عغ –و 
 ق زغغع منهغغا ، كمغغا يغغ م ال عغغويض عغغ  المبغغانل والرغغرر . وعغغل  الغغة زلغغر مالكهغغا  ق غغيمها مو 
 صزيزها وعقا  لما  قرره األنظمغة وال عليمغات ال يعغوض عمغا يق زغع منهغا لغول  عغل  غدود الن غبة 

 لى زلر المال  .النظامية ، كما ال يعوض توا كا    اوزها قد  م بنا  ع
 ثانيا  : بالن بة لما هو واقع صارج  دود  ماية ال نمية :

 –األراضغغل ال غغل ال  زيغغد م غغا  ها علغغى عخغغرة الال  م غغر مربغغع ، والمبغغانل ، والمغغزارع  –م 
ي م ال عويض ع  الم ا ات ال ل  ق زغع منهغا ، كمغا يغ م ال عغويض  –برض النظر ع  م ا  ها 
يغغ م ال عغغويض عغغ  المق زغغع منهغغا ل غغالح  ق غغيمها وعقغغا  لمغغا  قغغرره عغغ  المبغغانل والرغغرر . وال 

األنظمة وال عليمات توا زلر المال  ول  ، وول  عل  دود الن بة النظاميغة المقغررة لمغا هغو داصغل 
  دود  ماية ال نمية . ما لم يك    اوزها قد  م بنا  على زلر المال  .

  مربغغع ، ال يغغ م ال عغغويض عمغغا يق زغغع األراضغغل ال غغل  زيغغد م غغا ا ها علغغى عخغغرة الال –ر 
، وبخغرز م  يكغو  البغاقل منهغا  مغ  م غا ا ها %21منها للزر  الرري ية عل  دود ما ن غب   

ويعوض ع  الفر  ت  قلت م ا ة الباقل منهغا عغ  بعد االق زاع عخرة الال  م ر مربع عأكثر . 
 زبغ  عليهغا الفقغرات  ر ، د، هغغ   . وعل  الة  صزيزها وعقا  لما  قغرره األنظمغة وال عليمغات ول 

 م  البند موال  .
 ثالثا  : بالن بة للمد  والقرى واله ر ال ل ال يو د عيها  د  ماية  نمية :



 قوم وزارة الخؤو  البلدية والقروية بوضغع  عليمغات  غول مغا يغ م بخغأنها مغ   يغط ال صزغيز 
لن بة لهغا ب يغط يبنغى عليغ  عغل ال فرقغ  والبنا  عيها ، وهوه ال عليمات   دد  د  ماية ال نمية با

 الموكورة النفا  .
 المادة الرابعة :

مع مراعاة ما ورد عل المادة الثالثة يكغو   نفيغو صزغوز المراعغ  العامغة عغل الخغوارع والزغر  
وم رامها مو عل األراضغل المملوكغة للدولغة ، عغتوا  عغور ولغ  وكغا  البغد مغ   نفيغو صزغوز المراعغ  

  الصا ة عي م ول  بأقل قغدر ممكغ  مغ  الضغرر ، مغع دعغع  عغويض عغادل وعقغا  العامة عل األمال 
لهوا النظام بعد اال فا  مع وزارة الخؤو  البلدية والقرويغة ووزارة الموا غالت  غول م غارات هغوه 
المراع  ل  ف  مع م ارات الخوارع والزر  م  قبال  وعقغا  لمغغا  ق ضغي  الم غل ة العامغة ، وي غر 

  كو  الملكيات و  ال ها المو ودة عيها هوه المراع  بول  . ال هميش على
 المادة الصام ة :

ي در قرار المواعقة بالبد  عل ت را ات نزع الملكية للمنفعة العامة م  الوزير المصغ ص  – 2
مو ررغغير الم غغل ة ال كوميغغة مو م لغغر تدارة ال هغغاز وا الخص غغية المعنويغغة العامغغة مو مغغ  

يرع  بالقرار ن صة م  مصزغز المخغروع المق غرز نغزع الملكيغة أل غل  نفيغوه ، ينيبونهم ، على م  
و بلم البلديات وك ابات العدل وال هغات المص  غة األصغرى بغول  . وي غر م  ي ضغم  القغرار دعغوة 
ال هات المخغار تليهغا عغل المغاد ي  ال اد غة وال غابعة ل  غمية منغدوبيها صغالل ع غرة ال  زيغد عغ  

 صم ة عخرة يوما  .
 ي  م  ال    اليومية ال ل  غوزع يفينخر قرار المواعقة عل ال ريدة الر مية وعل    – 1

عغغل المنزقغغة . كمغغا  ل غغ   غغورة مغغ  اإلعغغال  عغغل مقغغر ال هغغة  غغا بة المخغغروع ، وعغغل مقغغر 
المخروع ، والم كمة ، وعغل اإلمغغارة مو الم اعظغة مو المركغز ، وعغل البلديغة ال غل يقغع العقغار عغل 

 ا ها .داررة اص  
 المادة ال اد ة :

ال ي وز  ق يم مرض مو دمج عقار بآصر ، مو ال رصيص بالبنا  عل العقارات الواردة عغل  – 2
بقغرار المواعقغة وول  اع بارا  م   اري  ال بليم مصزز المخروع المق رز نزع الملكية أل ل  نفيوه ، 

 بالبد  عل ت را ات نزع الملكية.



لمواعقة بالبد  عل ت را ات نزع الملكية م ا ا  ل قدير ال عويض ، ي صو  اري  نخر قرار ا – 1
وال يع غغد بمغغا يغغ م بعغغد ولغغ  مغغ   عغغديالت مو تضغغاعات مو    غغينات مو بنغغا  مو ت يغغا  مو غغغرر مو 

 ن و ول  .
 كغغو  ال هغغة  غغا بة المخغغروع ل نغغة  خغغ ر  عيهغغا اإلمغغارة والبلديغغة المص  غغة ، و كغغو   – 3

لواقعغغغة عغغغل  غغدود مصزغغغز المخغغغروع ب ضغغور المغغغالكي  والخغغغاغلي  مو مهم هغغا دصغغغول العقغغارات ا
م غغدهما   غغر األ غغوال مو مغغ  يمغغثلهم ، و  ريغغر م ضغغر بغغول   بغغي  عيغغ  نغغوع العقغغار وو غغف  

 غدود والعقغوم وغيغر اإل مالل ومخ مال   م  المبانل واأل وار واألخغ ار والمزروعغات واابغار وال
ويض ، وا غم المالغ  والخغاغل للعقغار وم غ ار ال قغو  م  يكو  لغ  مثغر عغل ال عغول  مما يمك  

علي  مما يقدم لل نة م   كو  وم  ندات ، مع  وضيح ول  بالر غوم والمصززغات عنغد ال ا غة 
، ويوقع هوا الم ضغر مغ  قبغل معضغا  الل نغة وم غ ار الخغأ  مغ  المغالكي  والخغاغلي  مو مغ  

 يمثلهم . 
ع  ال وقيغع مثبغت ولغ  عغل الم ضغر مغع بيغا   عت  ام نع ما م  األعضا  مو م  ار الخأ 

ال غغبر ، وال يمنغغع ال وقيغغع مغغ    غغ يح الصزغغا  توا ثبغغت ، كمغغا  ثبغغت االع راضغغات م  و غغدت . 
وعلى الل نة م   نهل عملها صالل   ي  يوما  م   غاري  قغرار المواعقغة بالبغد  عغل ت غرا ات نغزع 

 الملكية .
 المادة ال ابعة :

وع ل نة ل قدير  عويض العقارات المقرر نزع ملكي ها مو الم ضغررة  ؤل  ال هة  ا بة المخر 
 م  المخروع على الن و اا ل :

 موال : صم ة مندوبي  م  ال هات ال كومية ،   ميهم  ها هم . وهم :
 مندور م  ال هة  ا بة المخروع . – 2
 مندور م  وزارة العدل . – 1
 ة .مندور م  وزارة الخؤو  البلدية والقروي - 3
 مندور م  وزارة الداصلية . - 1 
 مندور م  وزارة المالية واالق  اد الوزنل . – 1

ثانيا  : اثنا  م  مهل الصبرة عل العقار ،  رخ هما الررعة ال  اريغة ال غناعية بالمنزقغة. ويخغ رز 
ة عغغل معضغغا  الل نغغة م  يكونغغوا مغغ  ال غغعوديي  ووا الصبغغرة، المعغغروعي  باألمانغغة، ومال  قغغل مر بغغ



باإلضغاعة تلغى ولغ   –مندور ال هة ال كومية ع  ال اد ة . كما يخ رز عل منغدور وزارة العغدل 
 وعر المؤهل المقرر لل عيغي  عغل ال غل  القضغارل . وال ي غوز م  يكغو  عضغوا  عغل الل نغة مغ   –

كغغا  لغغ  مو لزو  غغ  مو أل غغد م غغهاره مو مقاربغغ    غغى الدر غغة الرابعغغة  غغ  مو م غغل ة عغغل العقغغار 
قرر نزع ملكي   مو الم ضرر م  المخروع ، مو كا  وكغيال  أل غد م غ ار ال قغو  علغى العقغار الم

 مو و يا  مو قيما  علي  .
 المادة الثامنة :

علغغى ل نغغة ال قغغدير المن غغوص عليهغغا عغغل المغغادة ال غغابعة البغغد  عغغل  قغغدير ال عغغويض صغغالل 
، وم   ن هغل مغ  ال قغدير عغل  الملكيغة   ي  يوما  م   اري  قرار المواعقة بالبد  عل ت را ات نزع

مغ   غاري  قغرار المواعقغة بالبغد  عغل ت غرا ات نغزع الملكيغة ، مغا لغم  ال ي  اوز   غعي  يومغا  موعد 
 و د م بار  قرر الل نة عل م ضر صغاص منهغا   غول دو  ولغ  ، ويع مغد الم ضغر مغ  ال هغة 

  ا بة المخروع.
 المادة ال ا عة :

زلغغغر مغغغ  ال هغغغات المص  غغغة م غغغاعد ها بمغغغ   غغغراه مغغغ  الصبغغغرا  ي غغغوز لل نغغغة ال قغغغدير م   -2
 والموظفي  .

ي غغر علغغى الل نغغة دصغغول العقغغارات عغغل  غغبيل  نفيغغو مهامهغغا ب ضغغور المغغالكي  والخغغاغلي  مو -1
م غغدهما   غغر األ غغوال مو مغغ  يمغغثلهم ، وعلغغى هغغؤال   مكغغي  الل نغغة مغغ  القيغغام باألعمغغال ال غغل 

 ي زلبها تن از مهامها .

 نعقد الل نة ب ضور  ميع معضارها ، و  صو قرارا ها باألغلبية ، و رععها تلى ال هة  غا بة -3
تعغادة ال قغدير المخروع الع مادها . وي وز لهوه ال هغة ولغوزارة الماليغة واالق  غاد الغوزنل زلغر 

، ويغغ م ولغغ  بوا غغزة ل نغغة مصغغرى مغغ  غيغغر األعضغغا   صغغالل ثالثغغي  يومغغا  مغغ   غغاري  قغغرار ال قغغدير
ال ابقي  ال يقلو  عنهم م   يط االخ رازات وال  قل مر بة منغدوبل ال هغات ال كوميغة عغل هغوه 
الل نغغة عغغ  العاخغغرة . و كغغو  صغغالل ثالثغغي  يومغغا  مغغ   غغاري  زلغغر تعغغادة ال قغغدير، و  صغغو قرارهغغا 

إل مصغو بقغر  ار باألغلبية ، وي ر م   نهل عملها صالل   ي  يوما  م   اري  زلر تعادة ال قدير وا 
 الل نة األولى .
 المادة العاخرة :

  قوم ل نة ال قدير بما يأ ل :



الوقو  على العقغار مو العقغارات المقغرر نغزع ملكي هغا وال  قغ  ممغا ورد عغل م ضغر الل نغة  – 2
 المخار تليها عل المادة ال اد ة .

وما تنخغا ات مو   قدير العقارات المقرر نزع ملكي ها مرضا  . وبنا  ، ومخغ ارا  ، ومزروعغات. – 1
  قو  مصرى وع  األ ر اا ية :

يكو   قدير ال عويض ع  العقغار علغى م غار قيم غ  وقغت وقغو  ل نغة ال قغدير علغى العقغار  –م 
 المراد نزع ملكي   .

يكغو   قغغدير ال عغويض علغغى األخغغ ار علغى م غغار قيم هغا وقغغت وقغغو  الل نغة علغغى العقغغار  –ر 
 عها وعمرها ون ا ها .المراد نزع ملكي   ، مع مراعاة نو 

يكو   قدير ال عغويض عغ  المزروعغات والثمغار توا لغم يكغ   غأصير نغزع ملكي هغا تلغى مغا بعغد  –ج 
 االن ها  م  ال  اد وقز  الثمار وع  ما  راه ل نة ال قدير.

يكو   قدير ال عويض ع  األراضغل المص  غة لال غ عماالت العامغة ال غل ال  خغملها الن غبة  –د 
 ص ي غها ، وعقغا  أل كغام هغوا  غاري  بعغد مضغل  غن ي  مغ   –المصززات الصا ة  النظامية عل

 النظام .
 قغغدير قيمغغة ال عويضغغات أل غغ ار العقغغارات الم ضغغررة مغغ  المخغغروع دو  م  يق زغغع خغغل   – 3

 منها ل ال   وول  على م ار الفر  بي  قيمة العقار قبل  نفيو المخروع وقيم   بعده .
 .المادة ال ادية عخرة 

 توا اق  ر نزع الملكية على  ز  م  العقار عي بع ما يأ ل:
 قغغدر قيمغغة م غغا ة األرض المقغغرر نغغزع ملكي هغغا والبنغغا  والرغغرار المقغغام       علغغى هغغوه  – 2

الم ا ة توا كا  ال ز  الباقل م  األرض مو البنا  مو الرغرار قغابال  لالن فغاع بغ  وعغ  ال عليمغات 
، و ضا  تلى هوه القيمة  كغالي  ت غالز و غرميم ال غز  الم بقغل مغ  الفنية المزبقة عل المنزقة 

 البنا  .
 قدر قيمة م ا ة األرض المقغرر نغزع ملكي هغا عقغز وقيمغة كامغل البنغا  مو الرغرار توا كغا   – 1

ال ز  الباقل م  البنا  مو الررار بعد اق زاع مغا ي  ا غ  المخغروع غيغر قابغل لالن فغاع بغ  وكغا  
  األرض بعغغد االق زغغاع قغغابال  لالن فغغاع بغغ  وعغغ  ال عليمغغات الفنيغغة المزبقغغة عغغل ال غغز  البغغاقل مغغ

 المنزقة ، على م    ولى ال هة  ا بة المخروع هدم ال ز  الباقل م  البنا  .



 قغغدر قيمغغة كامغغل العقغغار مرضغغا  وبنغغا   وغرا غغا  توا كغغا  ال غغز  البغغاقل مغغ  مرض العقغغار بعغغد  – 3
ير  الح لالن فاع ب  وع  ال عليمات الفنية المزبقة قغل المنزقغة ، اق زاع ما ي  ا   المخروع غ

مو كانت  كالي  ت الز ال ز  الباقل م  العقار   غاوا مو  فغو  قيمغة هغوا ال غز . ويعغود  قغدير 
قابليغغة ال غغز  البغغاقل مغغ  العقغغار لالن فغغاع بغغ  مو و غغود الضغغرر تلغغى ل نغغة مغغ  األمانغغة مو البلديغغة 

ر مو مكثغغر مغ  وزارة الزراعغغة والميغغاه توا كانغت األرض زراعيغغة ، وولغغ  المص  غة مغغع تخغرا  منغغدو 
 ل  ديد مدى االن فاع م  الررار الم بقل م  عدم  مو و ود الضرر عي .

 المادة الثانية عخرة :
توا اق  ر نزع الملكية على  ز  م  العقار ونق ت قيمة ال ز  مو األ زا  الباقية من  ب غبر 

 مراعاة النق ا  عند  قدير ال عويض الم     . نفيو المخروع ، و ر 
 المادة الثالثة عخرة :

يجوز أن يكون التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته  للمنععهة العامهة أو جهزه منه  أرذها    ا 
 رذي المالك ب لك .

 المادة الرابعة عخرة :
فعليغغة للعقغغار توا اص لفغغت م غغا ة العقغغار الغغواردة عغغل وثغغار  تثبغغات الملكيغغة عغغ  الم غغا ة ال

و  غغر وضغغع  علغغى الزبيعغغة ، عي غغرى ال قغغدير   غغر الم غغا ة الفعليغغة مو الغغواردة عغغل وثغغار  
الملكية ميهما مقل ، وول  دو  تصالل ب   مال  العقار عل تثبات ملكي   لل ز  الوا لم يدصل عغل 

 ال قدير .
 المادة الصام ة عخرة :

لغغم ي  غغدد مالكهغغا قبغغل البغغد  عغغل  نفيغغو توا اع غغرض  نفيغغو مخغغروع للمنفعغغة العامغغة ملكيغغات 
المخغغروع ، مو ظهغغرت مثنغغا   نفيغغو المخغغروع عالمغغات مو الثغغار  ملغغ  ، و غغر   ديغغد هغغوه الملكيغغات 
م ا يا  العالمات الظاهرة مو ال غل  ظهغر مثنغا  ال نفيغو ، و غدوي  مغا عليهغا والم غا ات المق زعغة 

ي بعهغا المخغروع لال غ فادة منهغا لغدى ما  منها و قديرها ، و فظ  ل  المعلومات لدى ال هة ال غل
 مزالبة عل الم  قبل .
 المادة ال اد ة عخرة :



 بلم ال هة  ا بة المخروع م  ار ال قغو  علغى العقغارات المقغرر نغزع ملكي هغا بغال عويض 
المقدر لهم بالزر  اإلدارية ، عت   عور تبالغهم بول  عي م النخغر وعقغا  لمغا  غا  عغل البنغد الثغانل 

 لمادة الصام ة ويكو  ول  بمثابة ال بليم.م  ا
 المادة ال ابعة عخرة :

 قوم ال هة  غا بة المخغروع ب بليغم مغالكل العقغارات وخغاغليها بو غور تصالرهغا صغالل المغدة  -2
ال غغل   غغددها ، علغغى مال  قغغل هغغوه المغغدة عغغ  ثالثغغي  يومغغا  مغغ   غغاري  ال بليغغم بغغاإلصال  . و غغ م 

م غغدد لالصغغال  ، علغغى مال ي غغلم مبلغغم ال عغغويض ل غغا ب  تال بعغغد ت غغرا ات ال غغر  قبغغل ال غغاري  ال
   ليم العقار و وثيق  بوا زة كا ر العدل مو الم كمة .

ي وز عل ال االت اال  ثنارية زلر تصال  العقار قبل ان ها  اإل را ات ودعع ال عويض ، ويغ م  -1
 ول  بقرار م  الوزير المص ص .

بة المخغغروع مالغغ  العقغغار مغغ  عقغغاره مو منع غغ  مغغ  عغغل كغغل ال غغاالت توا مصر غغت ال هغغة  غغا  -3
االن فغاع بغغ  قبغغل   غغلم ال عغغويض  غغوا  كغغا  ب غغورة ا غغ ثنارية مو غيرهغغا عيعزغغى م غغرة المثغغل عغغ  
المدة ال ل بي  اإلصال  و  لم ال عويض ما لم يك   بر  غأصير  غر  ال عغويض ب غبب  . و قغدر 

 بعة م  هوا النظام .م رة المثل الل نة المن وص عليها عل المادة ال ا
 المادة الثامنة عخرة :

ي ر م  ي م  ر  ال عغويض عغ  العقغار المنزوعغة ملكي غ  للمنفعغة العامغة صغالل  غن ي  مغ  
 غغاري   غغدور قغغرار المواعقغغة بالبغغد  عغغل ت غغرا ات نغغزع الملكيغغة ، عغغتوا  عغغور ولغغ   غغاز لمغغ  نزعغغت 

   ال عويض ب بر يعود تلي  .الملكية من  زلر تعادة ال قدير ، تإل توا كا   أصير  ر 
 المادة ال ا عة عخرة :

توا ا غغ رنت ال هغغة  غغا بة المخغغروع عغغ  كامغغل عقغغار  غغب  نغغزع ملكي غغ  مو  غغز  منغغ  قابغغل 
لالن فاع ب    ر ال عليمغات الفنيغة المزبقغة عغل المنزقغة وال يمكغ   ص ي غ  لمخغروع الصغر وا 

ه صغالل  غ ة مخغهر مغ   غاري  ال بليغم نفع عام عي غ  لمغ  نزعغت الملكيغة منغ  مو ورث غ  ا غ رداد
 بول  لقا  تعادة ال عويض المدعوع .

 البار الثانل
 وضع اليد المؤقت على العقار

 



 المادة العخرو  :
ي وز وضع اليد مؤق ا  على العقارات لقا   عويض عغادل ال يقغل عغ  م غرة المثغل   غدده ل نغة  -2

عغغل  غغاالت الزغغوارو والكغغوارط ظغغام . وولغغ  ال قغغدير المخغغار تليهغغا عغغل المغغادة ال غغابعة مغغ  هغغوا الن
ي وق  على وضع اليغد المؤقغت علغى  واألوبرة وما خابهها ، مو ل نفيو مخروع وا نفع عام عا ل

 العقار الموكور وال يو د بديل  واه .
 ال يمنع وضع اليد المؤقت على العقار م  ا صاو ت را ات نزع الملكية وعقا  لهوا النظام . -1

لمنخغغآت مو المبغغانل تال بعغغد ان هغغا  اإل غغرا ات الصا غغة ب قغغدير ال عويضغغات ال   غغوز تزالغغة ا -3
 الم   قة عنها .

 المادة ال ادية والعخرو  :
  دد المدة الق وى لوضع اليد المؤقت بما ال ي  اوز ثالط  نوات ، وي در قغرار وضغع اليغد 

المؤقغغت والرغغرض  ، وي غغر م  ي ضغغم  القغغرار مغغدة وضغغع اليغغد ال هغغة المص  غغة بنغغزع الملكيغغةمغغ  
 الوا  م م  م ل  .

 المادة الثانية والعخرو  :
توا رمت ال هة المعنية م  المدة الق وى لوضع اليغد المؤقغت غيغر كاعيغة ععليهغا م    فغ  مغع 
المال  على   ديغد مغدة  ديغدة قبغل نهايغة المغدة بف غرة كاعيغة ، عغتوا  عغور اال فغا  معغ  علغى ولغ  

 عيصلى العقار .
 ثة والعخرو  :المادة الثال

تقوم الجههة اهاةبة الموهروت بتعهويض مالهك العقهار مةهل وذهل اليهع المضرهر عهن ا ذهرار 
 الناتجة عن  لك .

 البار الثالط
 أةكام ختامية

 المادة الرابعة والعخرو  :
مغ   ميغع قغرارات الل غا  واأل هغزة اإلداريغة  ال ظلم ممغام ديغوا  المظغالمي وز أل  ار الخأ  

 . صالل   ي  يوما  م   اري  تبالغهم بالقرارلهوا النظام ،  ال ل   صو وعقا  
 المادة الصام ة والعخرو  :

مع مراعاة  االت نغزع الملكيغة ال غل  ضغمن ها األنظمغة األصغرى ، يلرغل هغوا النظغام نظغام نغزع 
هغغ 22/22/2331  وال غاري   21الملكية للمنفعة العامة ال ادر بالمر وم الملكل وا الرقم   م/



وم كام نزع الملكية للمنفعة العامغة وال عغويض عنهغا الغواردة عغل نظغام الزغر  والمبغانل ال غادر ، 
هغ ، واأل كام المقررة الق زاع الوراع المعمغارا ، كمغا يلرغل كغل مغا ي عغارض معغ  2/2/2321عل 

 م  م كام .
 المادة ال اد ة والعخرو  :

  هه ا الناهام مهن لهوا و ص وتاهعر بقهرار يقترح وزير الوضون البلعية والقروية ما يلهزم لتنعيه
 من مجلس الوزراه .

 المادة ال ابعة والعخرو  : 
 ينخر هوا النظام عل ال ريدة الر مية ، ويعمل ب  بعد مارة وثماني  يوما  م   اري  نخره .

 


