القانون رقم  143لسنة 1981
بشأن الأراضي الصحراوية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه ,وقد أصدرناه
مادة 1

ف ىىط تق أ ىىم أهذ ىىام و ىىقا الق ىىانون يقص ىىد بار ارى ىىط الص ىىهراوية ار ارى ىىط المملوذ ىىة للدول ىىة مل ي ىىة اص ىىة,

والواقعة ارج الزمام بعد مسافة ذألو مترين.
ويقصىىد بالزمىىام هىىد ار ارىىىط التىىط تمىىا مسىىاهتها مسىىاهة تسصىىألية وهصىىرا فىىط سىىج ا المسىىاهة وفىىط
سج ا المذلساا و ىعا للىىريبة العقاريىة ىلىط ارقيىان .وبالنسىبة للمهافلىاا الصىهراوية يعت ىر زمامىا

ذردون المدن والقىر القائمىة فىط تىاريع العمىه

هىقا القىانون والتىط تقىام مسىتق

وهتىط مسىافة ذألىو متىرين.

ويصى ىىدر رئى ىىيس مجلى ىىس الى ىىوزراا ق ى ى ار ار تهدأى ىىد مى ىىا يعت ى ىىر مى ىىن المهافلى ىىاا الصى ىىهراوية فى ىىط تق أى ىىم أهذى ىىام
وقاالقانون.

وتعت ر فط هذم ارراىي ال اىعة لهىقا القىانون  ,أ ارىىط البهأىراا التىط أىتم تجسيسهىا أو الدا لىة فىط قىة
التجسأف رغراض االستص ح واالستزراع.

مادة 2
ت ىىون ردارة واسىىتل ص والتصىىرض فىىط ار ارىىىط الصىىهراوية ال اىىىعة رهذىىام وىىقا القىىانون وفقىىا ل وىىىاع
واالجراااا الم أنة فيما ألط:
(أ) يصدر وزير الدفاع قى ار ار تهدأىد المنىاقم االسىتراتأجية قاا اروميىة العسىذرية مىن ار ارىىط الصىهراوية
التط الأجوز تمل ها  ,ويتىمن الق ارر يان القواىد ال اصة هقه المناقم والجهاا المشرفة ىلأها ,والأجىوز
است دامها فط غأر ارغراض العسذرية رال بموافقة وزير الدفاع وبالشروط التط يهددوا.
(ب) وفيما ىدا ارراىط المنصوص ىلأها فط ال ند (أ) يصدر الىوزير الم ىتص باستصى ح ار ارىىط قى ار ار
تهدأىىد المنىىاقم التىىط تشىىملها قىىة ومشىىروىاا استص ى ح ار ارىىىط  ,وتتىىولط الهأئىىة العامىىة لمشىىروىاا

التعمأ ىىر ردارة و ىىقه ار ارى ىىط ويذ ىىون التص ىىرض فأه ىىا واس ىىتل لها بمعرف ىىة الهأئ ىىة بع ىىد أ ىىق أر و ازرة ال ىىدفاع

وبمراىاة ما تقرره فط وقا الشأن من شروط وقواىىد تتقل هىا شىئون الىدفاع ىىن الدولىة .ويهلىر اسىت دام وىقه

ارراىط فط غأىر اللىرض الم صصىة مىن أجلىه رال بموافقىة الىوزير الم ىتص باالستصى ح وبالشىروط التىط
يهددوا  ,وبعد أ ق أر و ازرة الدفاع.
(ج ىى) ار ارىىىط غأىىر الواقعىىة فىىط المنىىاقم العسىىذرية أو فىىط مواقىىل االستص ى ح المشىىار الأهىىا فىىط السق ىرتأن
السىىابقتأن أىىتم اسىىتل لها اوادارتهىىا والتصىىرض فأهىىا بمعرفىىة وأئىىة المجتمعىىاا العمرانيىىة الجدأىىدة بالتنسىىأم مىىل

و ازرة الدفاع وبمراىاة ما تقرره فط وقا الشأن من شروط وقواىد تتقل ها شئون الدفاع ىن الدولة.

(د) لمجلس الوزراا ناا ىلط قلب وزير الدفاع نزع مليذة ارراىط الصهراوية والعقاراا المقامىة ىلأهىا أو
االس ىىتأ ا ىلأه ىىا اس ىىتأ ا م قت ىىا رقا اقتى ىىا قلى ى داوى ىىط المهافل ىىة ىل ىىط سى ى مة الدول ىىة وأمنه ىىا الق ىىومط
ال ارجط أو الدا لط أو المهافلة ىلط اآلثار  ,ويعوض أصها ها ذاآلتط:
 1رقا ذان نزع مل ية  ,أرد رلأهم ما أنسقوه فط رص ح اررض اواقامة المبانط.
 2رقا ذان استأ ا م قتا أدفل لهم م لغ يساو ما ذانا تدره ىلأهم وقه اررض قواص فترة االستأ ا.
 3تهىىدد قيمىىة التعىىويض لجنىىة تشىىذه لهىىقا اللىىرض مىىن وأئىىة المجتمعىىاا العمرانيىىة يمثىىه فأهىىا منىىدوب ىىىن
الم

ومندوب ىن و ازرة الدفاع.

مادة 3
يذون استصى ح واسىتزراع ار ارىىط الصىهراوية وذسىب مل أتهىا واالىتىداد والتصىرض فأهىا اوادارتهىا واالنتسىاع
ها وفقا رهذام وقا القانون والق ارراا المنسقة له.

وتجب المهافلة ىلىط مىا قىد أوجىد بىاررض مىن منىاجم ومهىاجر وثىرواا معدنيىة أو أتروليىة ومىا تهويىه مىن
آثار أو تراث تاري ط وقل وفقا للقوانأن والنلم المعموص ها.

وت ىىون الهأئ ىىة العام ىىة لمش ىىروىاا التعمأ ىىر والتنمي ىىة الزراىي ىىة و ىىط جه ىىاز الدول ىىة المس ىىئوص ى ىىن التص ىىرض

واسىىتل ص اوادارة وىىقه ار ارىىىط فىىط أغىراض االستصى ح واالسىىتزراع دون غأروىىا مىىن ارغىراض ويع ىىر ىنهىىا
فط وقا القانون (بالهأئة).
ومىىل ى ىىدم ام ى ى ص بم ىىا أ ص ىىص لمش ىىروىاا الدول ىىة  ,ت ىىتص وأئ ىىة المجتمع ىىاا العمراني ىىة الجدأ ىىدة دون

غأروا باالستل ص وامدراة والتصرض للأىر أغىراض االستصى ح واالسىتزراع ويىتم قلى لهسىا ها ويعت ىر مىوردا
من مواردوا.
مىىادة  ( 4السقىرة ارولىىط مىىن المىىادة ( )4مسىىت دلة بموجىىب القىىانون قىىانون رقىىم  96لسىىنة  1995ثىىم رسىىت دلا

بالقانون  72لسنة ) 1996

مىىادة  " :4يسىىر ىلىىط مشىىروىاا التنميىىة السىىياهية ومشىىروىاا االستص ى ح واالسىىتزراع التىىط تقىىام ىلىىط

ارراىط ال اىعة لهقا القانون قاا القواىد وارهذام والتيسأراا وامىساااا وامجراااا المنصوص ىلأها

فط القانون رقم  59لسنة  979فط شأن المجتمعاا العمرانية الجدأىدة  ,وقلى أيىا ذانىا الجهىة أو الشى ص

الىىق يقىىوم هىىا  ,ذمىىا تسىىر قاا القواىىىد وارهذىىام والتيسىىأراا وامىسىىاااا وامج ىراااا المشىىار رلأهىىا ىلىىط
مشىروىاا االستصى ح واالسىىتزراع التىىط تقىىام ىلىىط ار ارىىىط الواقعىىة ىىارج الزمىىام رلىىط مسىىافة ذألىىو متىرين ,
وقل فط المناقم التط يصدر تهدأدوا قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراا " .
 .ويذىىون للمبىىالغ المسىىتهقة للهئيىىة بمقتىىىط أهذىىام وىىقا القىىانون امتيىىاز ىىىام ىلىىط أم ىواص المىىدأن فىىط مرتبىىة
المبالغ المستهقة لل زانة العامة المنصوص ىلأها فط المادة ( )1139من القانون المدنط ,وسىابقة ىلىط أ

امتي ىىاز آ ىىر ى ىىدا المص ىىروفاا القى ىىائية والىى ىرائب والرس ىىوم .وللهأئ ىىة ف ىىط سى ى أه اقتى ىىاا هقوقه ىىا ات ىىاق

رجراااا الهجز امدار قبقا رهذام القانون المنلم لقل .
مادة 5

تتىىولط الدولىىة وفقىىا لل قىىة المعتمىىدة رنشىىاا الم ارفىىم العامىىة الرئيسىىية وار نيىىة وال ىىدماا العامىىة ال زمىىة مقامىىة
مشروىاا استص ح واستزراع ارراىط سواا دا ه أو ىارج الزمىام ويىدرج التمويىه الى زم لىقل فىط مو ازنىة
الهأئ ىىة العام ىىة لمش ىىروىاا التعمأ ىىر .وتق ىىوم الهأئ ىىة اى ىىداد الرس ىىوماا والمواص ىىساا ال اص ىىة ه ىىقه الم ارف ىىم
وامش ىراض ىلىىط تنسأىىقوا س ىواا نسسىىها أو بمىىن تعهىىد رليىىه هىىقه المهمىىة مىىن جهىىاا هذوميىىة أو غأروىىا وقل ى
بالتس ىىأم ووفق ىىا للمواص ىىساا الت ىىط أتس ىىم ىلأه ىىا م ىىل الجه ىىاا الهذومي ىىة الم تص ىىة .ويج ىىوز للس ىىلقة المهلي ىىة
الم تص ىىة أن تس ىىتعأن بالهأئ ىىة قبق ىىا لم ىىا أ ىىتم االتس ىىاش ىلي ىىه أنهم ىىا مقام ىىة مش ىىروىاا استصى ى ح واس ىىتزراع
ارراىط الصهراوية ال اىعة ال تصاص المهلياا.
ويسىىر هذىىم السق ىرة ارولىىط مىىن وىىقه المىىادة بالنسىىبة للم ارفىىم ارساسىىية ال زمىىة مقامىىة المجتمعىىاا العمرانيىىة
الجدأىىدة وتنمأتهىىا وتىىدرج االىتمىىاداا ال اصىىة تمويلهىىا فىىط موازنىىة وأئىىة المجتمعىىاا العمرانيىىة الجدأىىدة قبقىىا

رهذام القانون رقم  59لسنة  1979المشار رليه.
مادة 6

تت ىىولط الهأئ ىىة وى ىىل الت ق ىىيد اواجى ىراا الد ارس ىىاا اواى ىىداد البه ىىوث ال زم ىىة لمش ىىروىاا استصى ى ح واس ىىتزراع
ارراىط ال اىعة لهقا القانون وتنسأق وقه المشروىاا وامشراض ىلأها ومتابعتهىا  ,وقلى بعىد التأ ىد بذافىة

الوسائه العلمية من قا لأتها ل ستص ح واالستل ص الزراىط واالقتصىاد اوامذىان انتساىهىا بىالر مىن الميىاه
الجوفيىىة أو السىىقهية أو ميىىاه الصىىرض الصىىهط بعىىد معالجتهىىا أو غأروىىا مىىن مىوارد الميىىاه ويىىتم قلى بمعرفىىة
الهأئىىة أو واسىىة ارجه ىزة المعنيىىة أو ىىىن قريىىم التعاقىىد مىىل ارش ى اص والشىىرذاا و أىىوا ال ىرة والهأئىىاا
المهلية وارجن ية ,وقل قبقا للقواىد المعموص ها فط وقا الشأن.
مادة 7
تمنح أجهزة الدولة الم تصة ارولوية  ,ذما ت سه التيسأراا وأوجه الرىاية لمعانة ودىم اواقراض ذه من :

(أ) وهداا التعاون فط مجاص االستص ح واالستزراع.

(ب) ارفراد من السئاا االجتماىية المنصوص ىلأها فط المادة  14من وقا القانون.

(جىى) الشىىرذاا واالفىراد والجهىىاا التىط تعمىىه فىط مجىىاص االستصى ح واالسىىتزراع وتتعهىد وتقىىوم بالتصىرض فىىط
ارراىط بعد استص هها واستزراىها.

ويذىىون للجهىىاا المقرىىىة امتيىىاز ىىىام ىلىىط جميىىل أمىواص المىىدأن فىىط مرتبىىة المبىىالغ المسىىتهقة لل ازنىىة العامىىة
وسابقة ىلط أ امتياز آ ر ىدا المصروفاا القىائية والىرائب والرسوم ومستهقاا الهأئة الم تصة.
ويجىىوز للجهىىة أو الشى ص المقتىىرض أن يعهىىد رلىىط الهأئىىة أو الجهىىة المقرىىىة بالتصىىرض فىىط ار ارىىىط التىىط
يقوم باستص هها وتهصأه أثمانها.
وت ىىأن ال ئه ىىة التنسأقي ىىة القواى ىىد والش ىىروط واروى ىىاع ال اص ىىة بعملي ىىة االقى ىراض وقواى ىىد التيس ىىأراا وأوج ىىه
الرىاية المقررة.
مادة 8
يذىىون لمجلىىس ردارة الهأئىىة سىىلقة نقىىه االىتمىىاداا الم صصىىة بموازنتهىىا وقل ى فىىط هىىدود المشىىروع الواهىىد

وبلى ىىرض تهقأى ىىم الت امى ىىه وتنسأى ىىق قى ىىد ومشى ىىروىاا التعمأى ىىر واالستص ى ى ح واالسى ىىتزراع وقل ى ى دون التقأى ىىد
بارهذام والنلم المعموص ها فط وقا الشأن.

مادة 9
رقا تدا لا فط مشروىاا االستص ح أراض مملوذة ل فراد أو للجهة ال اصة ,فأجوز لمجلس ردارة الهأئة
أن أتسىىم مىىل م ى

وىىقه ار ارىىىط ىلىىط ش ىرائها وديىىا مقا ىىه ثمىىن نقىىد أو مبادلتهىىا بققعىىة أو ققىىل أ ىىر ,

مسىىاوية لهىىا فىىط القيمىىة فىىط نسىىس الزمىىام أو أقىىرب زمىىام لهىىا فىىان تعىىقر قل ى ات ىىقا رج ىراااا نىىزع مل أتهىىا
للمنسعة العامة مقا ه تعويض ىادص وفقا ل هذام المعموص ها فط وقا الشأن.
مادة 10
يهلىىر ىلىىط ا ش ى ص ق يعىىط أو معنىىو أن يهىىوز أو يىىىل الأىىد أو أتعىىد ىلىىط أ جىىزا مىىن ار ارىىىط
ال اىعة رهذام وقا القانون  ,وفيما ىدا ما تقوم به القواا المسلهة تنسأقا ل قة الدفاع ىىن الدولىة يهلىر
رجراا أية أىماص أو رقامة أية منشآا أو غراس أو اشلاص بأ وجه مىن الوجىوه رال ىاقن الهأئىة .ويقىل بىاق
ذه تصرض أو تقرير ال هم ىأنط أصلط أو تبعىط أو تىأجأر أو تمذىأن بىأ صىورة مىن الصىور ىلىط تلى

ارراىط أتم بالم السة الهذام وقا القانون وال أجوز شهره ول ه ق شىأن التمسى بىالبق ن أو قلىب الهذىم
بىىه وىلىىط المهذمىىة أن تقىىىط بىىه مىىن تلقىىاا نسسىىها .وي ىزاص وىىىل الأىىد الم ىىالف بىىالقريم االدار بق ىرار مىىن
الىىوزير الم ىىتص نىىاا ىلىىط قلىىب رئىىيس الهأئىىة الم تصىىة  ,وبقىرار مىىن وزيىىر الىىدفاع بالنسىىبة ل ارىىىط التىىط
تشى ىىللها الق ى ىواا المسى ىىلهة ذمنى ىىاقم ىسى ىىذرية,ويتهمه واىى ىىل الأى ىىد ت ى ىىالأف ر ازلى ىىة ال نى ىىاا أو المزروىى ىىاا أو
الملروسىىاا القائمىىة بىىاررض وغأروىىا مىىن ارىمىىاص الم السىىة ,وللهأئىىة أو للق ىواا المسىىلهة بهسىىب اره ىواص
استبقاا ما تر استبقا ه منها واىتباره مل ا للدولة.
مادة  ( 11مللاة بالمادة الثانية من القانون قانون رقم 12لسنة  1984اصدار قانون الري والصرض )
مادة 12
تسىىر أهذىىام المىىادة السىىابقة ىلىىط المل يىىة التامىىة ومل يىىة الرقبىىة وهقىىوش االنتسىىاع ويعت ىىر فىىط هذىىم التملى فىىط

تق أم أهذام وقا القانون امأجار التط تزيد مدته ىلط مسأن ىاما.

وفط جميل ارهواص اليسأد من التمل وفقا رهذام وقا القانون سو المصريأن دون سواوم  ,ومل قل أجوز
بقرار من رئيس الجمهورية رسباب يقدروا وبعد موافقة مجلس الوزراا معاملة من أتمتل جنسية رهد الدوص

العر ية المعاملة المقررة للمصريأن في وقا القانون .وفط هالة زيادة الهد ارقصط للمل ية ىن الهدود الواردة
هقا القانون تتبل أهذام المىادة  7مىن القىانون رقىم  50لسىنة  1969تعأىأن هىد أقصىط لمل يىة ارسىرة والسىرد

فط ارراىط الزراىية وما فط هذمها.
مادة 13

يذى ىىون تصى ىىرض الهأئى ىىة ف ى ىىط ار ارىى ىىط ال اىى ىىعة رهذى ىىام و ى ىىقا القى ىىانون أو تأجأروى ىىا أو اسى ىىتل لها لل ى ىىرض
استص هها واستزراىها فقد  ,ووفقا للقواىد والشروط واروىاع التط يىعها مجلىس ردارة الهأئىة وتتىىمنها
العقود الم رمة مل قو الشأن.
وتشمه وقه القواىد ما يذسه منح الهماية فىط وىقه ار ارىىط وهصىوص الهأئىة ىلىط مسىتهقاتها والمشىارذة فىط

فىىروش ارسىىعار فىىط هالىىة التصىىرض فىىط ار ارىىىط بمىىا يلقىىط نصىىأ ها فىىط الم ارفىىم ارساسىىية التىىط اقامتهىىا
الدولة.

وفىىط جميىىل اره ىواص يذىىون اسىىتل ص اررض ىىىن قريىىم تاجأروىىا لمىىدة ث ى ث سىىنواا فىىاقا ث ىىا الجديىىة فىىط
االستص ح

لها تمل اررض لمستاجروا بقيمتها ق ه االستص ح واالستزراع مل صىم القيمىة االيهاريىة

المسددة من ثمن اررض  ,اواقا لم تث ا الجديىة اىت ىر ىقىد االأجىار مسسىو ا مىن تلقىاا قاتىه دون هاجىة رلىط
رجراااا وتسترد اررض رداريا ممن ذان قد استأجروا.
مادة 14
أجىىوز ل ىرئيس الهأئىىة أن أىىر ص فىىط التصىىرض بلأىىر الم ىزاد العلنىىط فىىط ار ارىىىط المستصىىلهة وقل ى قبقىىا
ل سس والتيسأراا وأوجه الرىايىة والقواىىد وامجىراااا التىط يىىعها مجلىس ردارة الهأئىة فىط الهىاالا التاليىة
وبمراىاة منح أولوية ر ناا المهافلة:
(أ) المسرهأن وأسر الشهداا ومصا ط العملياا الهر ية.
(ب) صلار الزراع.
(جى) ريجط ال لياا والمعاود.
(د) العاملأن بالدولة أو الققاع العام ىند ترذهم ال دمة أو انتهائها.
ذما أجوز التصرض أو التأ أر بلأر قريىم المىزاد العلنىط للمشىروىاا التىط تقأىد بهسىب ق يعتهىا أو هجمهىا
فط تنمية االقتصاد القومط  ,وقل بموافقة مجلس الوزراا ناا ىلط اقتراح مجلس ردارة الهأئة.
مادة 15
يهدد مجلس ردارة الهأئة أثمان ارراىط التط أتم التصرض فأها بالتق أم رهذام وقا القانون.

ويىىتم وىىقا التهدأىىد بعىىد اسىىتق ع أر لجىىان فني ىة ت ىىأن ال ئهىىة التنسأقيىىة لهىىقا القىىانون تشىىذألها وأسىىس العمىىه
ها.

وتودع فط صندوش اص الهصألة الناتجة ىن التصرض فط ارراىط الم صصة ل ستصى ح واالسىتزراع

اواداراتها  ,ذما تودع فيه ذافة الموارد واالىتماداا التط تتقرر لهقه ارراىط وفقا رهذام وقا القانون.
مادة 16

ألتى ىىزم المتصى ىىرض رليى ىىه باستص ى ى ح اررض الم يعى ىىة وباسى ىىتزراىها ى ى ص المواىأى ىىد قبقى ىىا لل ى ىرام والشى ىىروط
واروىىىاع التىىط يهىىددوا مجلىىس ردارة الهأئىىة وتتىىىمنها العقىىود الم رمىىة فىىط وىىقا الشىىأن .ويهلىىر اسىىت دام
ارراىط الم يعة فط غأىر اللىرض الم صصىة مىن أجلىه  ,ذمىا يهلىر التصىرض فىط وىقه ار ارىىط أو جىزا
منها أو تقريىر أ هىم ىأنىط أصىلط أو تبعىط ىلأهىا أو تمذىأن اللأىر منهىا ,رال بعىد استصى هها واسىتزراىها
أو موافقىة مجلىس ردارة الهأئىىة ىلىط التصىىرض ق ىه االستصى ح واالسىتزراع ل سىىباب التىط يقىىدروا بعىد ىىىمان
هصوص الهأئة ىلط ذامه هقوقها.
ويقل باق ذه رجراا أ ىالف قلى  ,وال أجىوز شىهره ول ىه ق شىأن التمسى بىالبق ن أو قلىب الهذىم بىه ,
وىلط المهذمة أن تقىط به من تلقاا نسسها.

وفىىط هالىىة م السىىة أهذىىام وىىقه المىىادة يذىىون لمجلىىس ردارة الهأئىىة أن يقىىرر ر ازلىىة أسىىباب الم السىىة رداريىىا ىلىىط
نسقة الم الف واسترداد اررض مهه الم السة رقا لم يقم الم الف ازالتها

ص المدة التط تهددوا له الهأئىة

بذتاب موصط ىليه بعلم الوصوص.
مادة 17
يمىىنح مىىن سى م أن أشىىتر أرىىىا أتىىوفر لهىىا مصىىدر ر مىىن ار ارىىىط ال اىىىعة الهذىىام وىىقا القىىانون بقصىىد
استص هها واستزراىها مهلة متمام قل مدتها مس سنواا من تاريع توفر مصىدر الىر أو ثى ث سىنواا

من تاريع العمه هقا القانون أ المدتأن أقوص.
فاقا لم يقم المشتر باالستص ح واالستزراع

ص وقا ارجه اىت ىر ىقىد ال يىل مسسىو ا مىن تلقىاا قاتىه دون

هاجة رلط رجراا قىائط وتسىترد الهأئىة اررض بىالقريم امدار مىل رد مىا يذىون قىد أداه المشىتر مىن ثمىن
باالىافة رلط النسقاا الىرورية والنافعة وفط هدود مازاد بس ها فط قيمة اررض.
مادة 18
مل مراىاة الهد ارقصط للمل ية المنصوص ىليه فط وقا القانون يعد مال ا ل راىط ال اىعة الهذامه:

 1من توافرا فط شأنه شروط االىتداد بالمل ية وفقا رهذام القوانأن النافقة ق ه العمه باهذام وقا القانون.

 2مىىن تمل ى بسىىند مشىىهر صىىادر مىىن رهىىد الجهىىاا الم تصىىة قانونىىا بالتصىىرض فىىط ار ارىىىط ال اىىىعة

رهذام وقا القانون.

 3مىن استصىلح واسىىتزرع هتىط تىىاريع العمىه بأهذىىام وىقا القىىانون أرىىا دا لىىة فىط قىىة الدولىة ل ستصى ح

وغأر م صصة للمشروىاا ووفر لها مصدر ر دائم وقل بالنسبة لما يقوم زراىته بصسة فعليىة ومسىتمرة

 ,ودون الت ىزام الجهىىاا الم تصىىة بالمهافلىىة ىلىىط هالىىة اررض  ,أو تىىوفأر مصىىادر أ ىىر للىىر رقا ت ىىأن
ىدم ص هية المصدر الق وفره المستصلح.

 4شرذاا الققاع العام بالنسبة لما د ه فط رأس مالها مىن مسىاهاا تىم تقويمهىا ذأصىوص أرسىمالية أو التىط
لم أتم تقويمها و صصا لمنسعتها أو شللتها بالسعه هتط تاريع العمه هقا القانون.

ذمىىا يعتىىد بالتصىىرفاا غأىىر المشىىهرة الصىىادرة مىىن الجهىىاا الم تصىىة قانونىىا هتىىط العمىىه بأهذىىام وىىقا القىىانون
لصالح:
(أ) صلار الزراع وأسر الشهداا و ريجط ال لياا والمعاود الزراىية.
(ب) الجمعياا التعاونية الزراىية والجمعياا التعاونية الستص ح ارراىط.
(جى) المشترين بقريم المزاد العلنط.

(د) المشروىاا المنشأة قبقا لقانون استثمار الماص العر ط وارجن ط والمناقم الهرة وت أن ال ئهة التنسأقيىة
أوىاع ومواىأد ر قار الهأئة ىىن الهىاالا المنصىوص ىلأهىا فىط وىقه المىادة وامجىراااا التىط تت ىق رقى ار ار
للمل ية لمن تتوافر فط شأنهم شروط االىتداد ها.
مادة 19
م ىىل ى ىىدم ام ى ى ص بأهذ ىىام الم ىىادة الس ىىابقة يص ىىدر رئ ىىيس الجمهوري ىىة قى ىرار اى ىىافة ه ىىاالا أ ىىر ل ىت ىىداد
بالمل يىىة بمىىا أتسىىم مىىل لىىروض وأوىىىاع وق يعىىة ار ارىىىط الواقعىىة فىىط ذىىه مىىن شىىبه جزي ىرة سىىأناا وال ىواد

الجدأد والبهىر ارهمىر والصىهراا اللر يىة أو أيىة منىاقم تىرو مىن ميىاه ارمقىار أو ىأىون أو آبىار قمسىا

أو تناقصا مياوها ق ه العمه هقا القانون.

ويتىىىمن الق ىرار يىىان الهىىاالا المىىىافة والشىىروط واروىىىاع وامج ىراااا التىىط أىىتم ىلىىط أساسىىها االىتىىداد
بالمذية.
مادة 20

مل ىدم ام

ص بهذم المادتأن السابقتأن أجوز لمجلس ردارة الهأئة تنسأقا ل قة الدولة فىط مجىاص ار ارىىط

ال اىىعة رهذىىام وىىقا القىىانون وبمىا أتسىىم مىىل أودافىىه  ,أن أتصىىرض أو يقىرر أ هىىم ىأنىىط أصىىلط أو تبعىىط
أو أى جر اررض وقلى بالنسىىبة رلىىط مىن ات ىىقا لصىىالههم رجىراااا التصىرض سىىواا ىىىن قريىىم امىى ن أو

الت صيص أو القرىة أو غأر قلى مىن امجىراااا التىط لىم تعتمىد هتىط تىاريع العمىه بأهذىام وىقا القىانون أو
اىتمدا ولم يصدر ىنها سند للمل ية المشهر .ويقدم قوو الشأن رلط الهأئة فط موىىد ال أجىاوز ث ثىة أشىهر

مىىن تىىاريع العمىىه هىىقا القىىانون قلبىىا ل نتسىىاع بأهذىىام وىىقه المىىادة وىلىىط مجلىىس ردارة الهأئىىة ال ىىا فىىط وىىقه
القلباا

ص مدة أقصاوا ث ثة أشهر مىن تىاريع تقىديمها .فىاقا لىم تقىدم وىقه القلبىاا  ,أو قىدما ورفىىا

بقرار مس ب أزاص وىل الأد وفقا رهذام المادة العاشرة من وقا القانون.
مادة 21
(أللأا بالقانون رقم  12لسنة .)1984
مادة 22

ت تص المها م العادية دون غأروا بالسصه فط المنازىاا التط تنشأ ىن تق أم أهذام وقا القانون  ,وترفىل
الدىاو رلط المهذمة اال تدائية الم تصة.

وىل ى ىىط اللج ى ىىان القى ى ىىائية المنص ى ىىوص ىلأه ى ىىا ف ى ىىط الق ى ىىانون رق ى ىىم  100لس ى ىىنة  1964أن تهأ ى ىىه المنازى ى ىىاا

واالىت ارىىىاا المعروىىىة ىلأهىىا ىنىىد العمىىه بأهذىىام وىىقا القىىانون رلىىط المهىىا م اال تدائيىىة ال ىىائن فىىط دائرتهىىا
العقار موىوع النزاع  ,وقل بلأىر رسىوم وبالهالىة التىط ت ىون ىلأهىا .ويذىون لىقو الشىأن ى ص سىتأن أومىا

مىىن تىىاريع العمىىه بأهذىىام وىىقا القىىانون القعىىن فىىط الق ى ارراا الصىىادرة مىىن اللجىىان المشىىار الأهىىا أمىىام المهىىا م
اال تدائية.
مادة 23
مىل ىىدم ام ى ص بأيىة ىقوبىة أشىد أىنص ىلأهىا قىانون العقوبىاا أو أ قىانون آ ىر  ,يعاقىب ذىه مىن أتعىىد

ىلط أرض من ارراىط ال اىعة رهذام وقا القىانون بىالهبس مىدة التزيىد ىلىط سىنة وبل ارمىة ال تزيىد ىلىط
مس ىىة أالض جني ىىه أو اه ىىد و ىىاتأن العق ىىو تأن .وم ىىل ىى ىدم اال ى ى ص بأي ىىة ىقوب ىىة أش ىىد أ ىىنص ىلأه ىىا ق ىىانون

العقوباا أو أ قانون أ ىر يعاقىب ىقاا العقوبىة المنصىوص ىلأهىا فىط السقىرة السىابقة ذىه مىن يقىدم رقى ارراا
يعاق ىىب ىىقاا العقوب ىىة المنص ىىوص ىلأه ىىا ف ىىط السقى ىرة الس ىىابقة ذ ىىه م ىىن يق ىىدم رقى ى ارراا أو أ ىىدلط يان ىىاا غأ ىىر

صهيهة مل ىلمه قل أترتب ىلأها انتساىه أو انتسىاع غأىره دون وجىه هىم بىأرض مىن ار ارىىط ال اىىعة

رهذىىام وىىقا القىىانون س ىواا ذىىان قل ى باقتىىىاا تعىىويض ال يسىىتهقه أو باسىىتئجار أو تملي ى وىىقه ار ارىىىط ,
وقل فى ىن الهذىم ىلىط الم ىالف ىرد قيمىةما قبىىه بلأىر هىم ىى وة ىلىط بقى ن التصىرض ومصىادرة

المبالغ التط يذون الم الف قد أداوا للدولة وتتعد العقوباا تعدد الم الساا وتىاىف فط هالة العود.

ويعسط من العقوبة ذه من قام تسليم اررض المعتد ىلأها  ,ذما يعسط من العقوبة ذه من بادر مىن تلقىاا

نسسىىه تصىىهيح ال يانىىاا غأىىر الصىىهيهة التىىط يذىىون قىىد أدلىىط هىىا أو اشىىتر فىىط امالا هىىا بىىأ وجىىه مىىن
الوجوه.
مادة 24
يذىىون ممثىىه الش ى ص االىتبىىار والمعهىىود رليىىه ادارتىىه مسىىئولأن ىمىىا يقىىل منىىه أو مىىن العىىاملأن لديىىة مىىن

م السة رهذام وقا القانون وال يهذم ىلط ذه منهما رال باللراماا المقررة ىن وقه الم السة.

ذمىىا يذىىون الشى ص االىتبىىار مسىىئوال بالتىىىامن ىىىن تنسأىىق الل ارمىىاا التىىط يهذىىم هىىا ىلىىط ممثلىىه والمعهىىود
اليه ادراته أو أ من العاملأن فيه.
مادة 25
تسىىر العقوبىىاا المنصىىوص ىلأهىىا فىىط وىىقا القىىانون ىلىىط ذىىه مىىن يعتىىد أو أىىدلط يانىىاا غأىىر صىىهيهة

بالنسىىبة ل ارىىىط الم صصىىة للمجتمعىىاا العمرانيىىة الجدأىىدة وفقىىا رهذىىام القىىانون رقىىم  59لسىىنة  1979فىىط
شأن المجتمعاا العمرانية الجدأدة.

وتئوص جميل اللراماا والمبالغ التط يقىط ها تنسأقا رهذام وقا القانون رلط ذه وأئة المجتمعىاا العمرانيىة
الجدأىىدة والهأئىىة العامىىة لمشىىروىاا التعمأىىر والتنميىىة الزراىيىىة هسىىب ارهىواص لتسىىهام بهصىىألتها فىىط تمويىىه
مشروىاا المرافم ارساسية ومبانط ال دماا العامة التط تقوم ها.
مادة 26
م ىىل ى ىىدم اال ى ى ص بأهذ ىىام الق ىىانون الم ىىنلم للتع ىىاون الز ارى ىىط أج ىىوز ش ىىهر الجمعي ىىاا التعاوني ىىة ف ىىط مج ىىاص
استصى ى ح ار ارى ىىط  ,الت ىىط يذ ىىون م ىىن ىىأن م سس ىىأها أو أىى ىىائها ى ىىاملون ف ىىط الجه ىىاز امدار بالدول ىىة

أوالققىىاع العىىام  ,ىىىدا مىىن يذىىون مىىنهم ىىىام
بالنسبة لهقه الجمعياا.
مادة 27

اهىىد الجهىىاا التىىط تتىىولط امش ىراض أو التوجيىىه أو التمويىىه

تللىىط ارهذىىام المتعلقىىة بار ارىىىط الصىىهراوية بالقىىانون رقىىم  100لسىىنة  1964فىىط شىىأن تىىأجأر العقىىاراا
المملوذة للدولة مل ية اصة والتصرض فأها  ,ذما أللط ذه نص أ الف أهذام وقا القانون.

مادة 28
يشىىذه الىىوزير الم ىىتص باالستص ى ح لجنىىة تىىىم ممثلىىأن لىىو ازراا الىىدفاع والىىر والز ارىىىة والصىىناىة والنقىىه

والمواصى ا وغأروىا مىىن الجهىاا المعنيىىة  ,تتىولط رىىىداد مشىروع ال ئهىة التنسأقيىىة لهىقا القىىانون ى ص ث ثىىة
أشهر من تاريع العمه به.
وتصدر ال ئهة بقرار من الوزير الم تص باستص ح ارراىط.
مادة 29
أنشر وقا القانون فط الجريدة الرسمية  ,ويعمه به من الأوم التالط لتاريع نشره.

أبصم وقا القانون

اتم الدولة  ,وينسق ذقانون من قوانأنها,

صدر رئاسة الجمهورية فط غرة ق القعدة سنة 30( 1401أغسقس سنة .)1981

مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم  143لسنة 1981
أىىنلم القىىانون  100لسىىنة  1964ت ىىأجأر العقىىاراا المملوذىىة للدولىىة مل ي ىىة اصىىة والتصىىرض فأه ىىا,
وتش ىىمه و ىىقه العق ىىاراا ار ارى ىىي الزراىي ىىة ,وأ ارى ىىي ق ىىرح النه ىىر والج ازئ ىىر ,وار ارى ىىي ال ىىور ,وار ارى ىىي
الصهراوية ,وارراىي السىاا ,والعقاراا المنية.
ويجأىىز القىىانون المىىقذور تىىأجأر ار ارىىىي الصىىهراوية رلىىط ىىىلار الىىزراع الىىقأن ت ىىون هىىرفتهم الز ارىىىة
أو السرىي ,وأن يقه ما يمل ىه وىو وزوجتىه وأوالده القصىر ىىن فىدانأن مىن ار ارىىي الزراىيىة أو ىشىرة أفدنىة

مىىن ار ارىىىي ال ىىور وار ارىىىي الصىىهراوية ,وت ىىون ارولويىىة فىىي التىىأجأر لمىىن يىىىل الأ ىد ىلىىط ار ارى ىىي
ويزرىها فع .
ذمىىا أجأىىز القىىانون توزيىىل ار ارىىىي الصىىهراوية التىىي أىىتم استص ى هها وتعمأروىىا واسىىقة ارش ى اص
االىتبارية العامة أو ال اصة ىلط صلار الزراع و ريجي ال لياا والمعاود الزراىية.

وقىىد صىىدر وىىقا القىىانون فىىي لىىه ق ىوانأن امص ى ح الز ارىىىي التىىي تهىىدد مل يىىة السىىرد وارس ىرة بمىىا ال
أجاوز  100فدان.
وقد ذشف التق أم العمه لهقا القانون ىلط أن المسىاهاا الجىائز تمليذهىا قبقىا رهذامىه وىلىط وجىه
ال ص ىىوص بالنس ىىبة ل ارىى ىىي الص ىىهراوية ال تشى ىىجل ارفى ىراد أو المش ىىروىاا والشى ىىرذاا والجمعي ىىاا ىلى ىىط

االستثمار في مجىاص استصى ح ار ارىىي وبالتىالي غىدا أهذىام القىانون قاصىرة ىىن مسىاأرة النهىىة الهاليىة

التىي تسىتهدض غىزو الصىهراا مىىا يذىون قىا

منهىا للزارىىة لتهقأىىم ارمىن اللىقائي للمىواقنأن والمسىاومة فىىي

ناا الر اا االجتماىي القي أناد به السأد الرئيس.
لىىقل فقىىد أىىىدا الىىوزراة مشىىروع القىىانون الم ارفىىم يسىىتهدض ىى ج القصىىور فىىي القىىانون القىىائم بالنسىىبة
ل راىي الصهراوية مل تقوير النلرة في المناقم الصهراوية وتشجيل المشىروىاا االسىتثمارية والشىرذاا
وارفراد والجمعياا التعاونية ىلط استص ح ار ارىىي الصىهراوية اواقامىة التجمعىاا امنتاجيىة فىي الصىهراا
الواسعة.

وقد تىمن المادة ارولىط مىن المشىروع تعريىف ار ارىىي الصىهراوية بأنهىا ار ارىىي المملوذىة للدولىة
مل ية اصة ,الواقعة ارج الزمام بعد مسافة ذألو مترين.
ذمىىا ىرفىىا الزمىىام بأنىىه هىىد ار ارىىىي التىىي تمىىا مسىىاهتها مسىىاهة تسصىىألية وهصىىرا فىىي سىىج ا
المساهة وفي سج ا المذلساا و ىعا للىريبة العقارية ىلط ارقيان ,وبالنسبة للمهافلاا الصىهراوية

يعت ر زمامىا ذىردون المىدن والقىر القائمىة فىي تىاريع العمىه هىقا المشىروع و ىقل مسىمن ال ى ض الىقي قىاص
أمده هوص تعأأن هد الزمام بالنسبة للمهافلاا الصهراوية.
ونلما المادة الثانية ردارة واستل ص والتصرض في ارراىي الصىهراوية ال اىىعة رهذىام المشىروع
بما يذسه تهقأم اروداض المقررة سىواا فيمىا أتعلىم بالمنىاقم االسىتراتأجية قاا ارويمىة العسىذرية والمنىاقم
التي تشملها قة ومشروىاا استص ح ,أو بالنسة للمواقل ال اصة بالمجتمعاا العمرانية الجدأدة.
ونصىىا المىىادة الثالثىىة ىلىىط أن يذىىون استص ى ح واسىىتزراع ار ارىىىي وذسىىب مل أتهىىا واالىتىىداد هىىا
والتصرض فأها اوادارتها والنتساع ها وفقا رهذام المشروع والق ارراا المنسقة له.
وأوج ىىا المهافلىىة ىلىىط مىىا قىىد أوجىىد بىىاررض مىىن منىىاجم ومهىىاجر وثىىرواا معدنيىىة أو تروليىىة ومىىا
تهويه من آثار أو تراث تاري ي وقل وفقا للقوانأن والنلم المعموص ها.
ذم ىا نصىىا ىلىىط أن ت ىىون الهأئىىة العامىىة لمش ىىروىاا التعمأىىر والتنميىىة الزراىيىىة وىىي جهىىاز الدول ىىة
المسئوص ىلن التصرض واستل ص اوادارة وقه ارراىي في أغراض االستص ح واالستزراع.

وت تص وأئة المجتمعاا العمرانية الجدأدة بالتصرض واالستل ص وامدارة للأىر أغىراض االستصى ح
واالستزراع.
وذسلىىا المىىادة الرابعىىة تمتىىل مشىىروىاا االستص ى ح واالسىىتزراع التىىي تقىىام ىلىىط ار ارىىىي ال اىىىعة

رهذام المشروع قاا القواىد وارهذام والتيسأراا وامىساااا وامجارااا المنصىوص ى أهىا بالقىانون رقىم
 59لسنة  1979أيا ذانا الجهة أو الش ص القي يقوم ها.
وجعلىا للمبىىالغ المسىتهقة للهأئىىة امتيىىاز ىىام ىلىىط أمىواص المىدأن فىىي مرتبىىة المبىالغ المسىىتهقة لل ازنىىة
العامة وسابقة ىلط أي امتياز آ ر ىدا المصروفاا القىائية والىرائب والرسوم.
وألزمىىا المىىادة ال امسىىة الدولىىة انشىىاا الم ارفىىم العامىىة الرئيسىىية وار نيىىة وال ىىدماا العامىىة ال زمىىة
مقامة مشروىاا استص ح واسترزاع ارراىي سواا دا ه أو ارج الزمام.
ونصىىا المىىادة السادسىىة ىلىىط أن تتىىولط الهأئىىة العامىىة لمشىىروىاا التعمأىىر والتنميىىة الزراىيىىة وىىىل
الت قىىيد اواج ىراا الد ارسىىاا اواىىىداد البهىىوث ال زمىىة لمشىىروىاا استص ى ح واسىىتزراع ار ارىىىي الصىىهراوية

وتنسأ ىىق المش ىىروىاا وامش ىىارض ىلأه ىىا ومتابعهته ىىا ,وقلى ى بع ىىد التأ ىىد بذاف ىىة الوس ىىائه العلمي ىىة م ىىن قا لأته ىىا

ل ستص ى ح واالسىىتل ص الز ارىىىي واالقتصىىادي اوامذىىان انتساىهىىا بىىالري مىىن الميىىاه الجوفيىىة أو السىىقهية أو
غأروا من موارد المياه.
ونصا المادة السابعة ىلط أن تمنح أجهزة الدولة ارولويىة والتيسىأراا أو أوجىه الرىيىة لىدىم وهىداا

التعاون في مجاص االستص ح واالستزراع ,والشرذاا وارفراد والجهاا التي تستعمه فىي مجىاص االستصى ح
واالستزراع.
وجعلا للجهاا المقرىىة امتيىاز ىىام ىلىط جميىل أمىواص المىدأن فىي مرتبىة المبىالغ المسىتهقة لل ازنىة
العام ىىة وس ىىابقة ىل ىىط أي امتي ىىاز آ ىىر ى ىىدا المص ىىروفاا القى ىىائية والىى ىرائب والرس ىىوم ,ومس ىىتهقاا الهأئ ىىة
الم تصة.
وجعلىىا المىىادة الثامنىىة لمجلىىس ردارة الهأئىىة سىىلقة نقىىه االىتمىىاداا الم صصىىة بموازنتهىىا وقل ى فىىي
هدود المشروع الواهد بلرض تهقأم الت امه وتنسأق مشروىاا التعمأر واالستص ح واالستزراع.
وواجهىىا المىىادة التاسىىعة هال ىة تىىدا ه أ ارىىىي مملوذىىة ل ف ىراد أو للجهىىاا ال اصىىة فىىي مشىىروىاا
االستص ى ح وأجىىازا لمجلىىس ردارة الهأئىىة أن أتسىىم مىىل م ى

وىىقه ار ارىىىي ىلىىط ش ىرائها وديىىا مقا ىىه ثمىىن

نقدي أو مبادلتها بققعة أو ققل أ ر  ,فان تعقر قل ات قا رجراااا نزع مل أتها للمنسعة العامة.

وهلىىرا المىىادة العاشىرة ىلىىط أي شى ص ق يعىىي أو معنىىوي أن يهىىوز أو يىىىل الأىىد أو يعتىىدي ىلىىط
ج ىىزا م ىىن ار ارى ىىي ال اى ىىعة رهذ ىىام المش ىىروع بأي ىىة ص ىىورة م ىىن الص ىىور – فيم ىىا ى ىىدا م ىىا تق ىىوم ب ىىه القى ىواا
المسلهة تنسأقا ل قة الدفاع ىن الدولة.
ذمىىا نصىىا ىلىىط بق ى ن ذىىه تصىىرض أو تقريىىر ري هىىم ىأنىىي أصىىلي أو تبعىىي أو تىىأجأر أو تمذىىن
بىىأي صىىورة مىىن الصىىور ىلىىط تل ى ار ارىىىي أىىتم بالم السىىة رهذىىام المشىىروع ,وي ىزاص وىىىل الأىىد الم ىىالف
بالقريم امداري.
وهددا المادة الهادية ىشرة الهد ارقصط للمل ية فىي ار ارىىي الصىهراوية وفقىا لمىا تهققىه أسىالأب

قرش الري من ترشأد واقتصاد في است دام مصادر المياه المتاهة ,وبما أتسم مل التقوراا العلميىة فىي وىقا
المجاص.
وهرصىىا المىىادة الثانيىىة ىشىرة ىلىىط سىريان الهىىد ارقصىىط للمل يىىة ىلىىط المل يىىة التامىىة ومل يىىة الرقبىىة
وهقوقو االنتساع واىت را امأجار القي تزيد مدته ىلط مسأن ىام في هذم التمل .
ونلمىىا المىىادة الثالثىىة ىش ىرة أوىىىاع اواج ىراااا التصىىرض واسىىتل ص ار ارىىىي الصىىهراوية بلىىرض

استص هها واستزراىها بما يذسه منل المىار ة في وقه االراىي وهصوص الهأئة ىلط مستهقاتها.

وه ىىددا الم ىىادة ارابع ىىة ىشى ىرة س ىىلقاا رئ ىىيس الهأئ ىىة ف ىىي التص ىىرض بلأ ىىر قري ىىم المى ىزاد العلن ىىي ف ىىي
ارراىي المستصلهة قبقا ل سس والتيسأراا وأوجه الرىاية والقواىد وامجراااا التىي يىىعها مجلىس ردارة
الهأئة.
وأجىىازا التصىىرض بلأىىر قريىىم المىزاد العلنىىي للمشىىروىاا التىىي تسأىىد بهسىىب ق يعتهىىا أو هجمهىىا فىىي
تنمية االقتصاد القومي ,بموافقة مجلس الوزراا ناا ىلط اقتراح مجلس ردارة الهأئة.
وناقىىا المىىادة ال امسىىة ىش ىرة مىىن المشىىروع بمجلىىس ردارة الهأئىىة تهدأىىد أثمىىان ار ارىىىي التىىي أىىتم
التصرض فأها بعد استق ع رأي لجان فنية ت أن ال ئهة التنسأقية ت ألها وأسس العمه ها.
وتودع الهصألة الناتجة ىن التصرض في اررىي الم صصة ل ستصى ح واالسىتزراع اوادارتهىا فىي

صندوش اص.

وأزما المىادة السادسىة ىشىرة المتصىرض رليىه باستصى ح اررض الم يعىة واسىتزراىها ى ص المواىأىد
وقبق ىىا لل ى ىرام والش ىىروط واروى ىىاع الت ىىي يه ىىددوا مجل ىىس ردارة الهأئ ىىة وتتى ىىمنها العق ىىود الم رم ىىة ف ىىي و ىىقا
الشأن.

وهلىىرا اسىىت دام ار ارىىىي الم يعىىة فىىي غأىىر اللىىرض الم صصىىة مىىن أجلىىه ,ذمىىا هلىىرا التصىىرض
فأهىىا أو فىىي جىىزا منهىىا أو تقريىىر أو هىىم ىأنىىي أصىىلي أو تبعىىي ىليىىاه أو تأجأروىىا أو تمذىىأن اللأىىر منهىىا ,رال
بعد استص هها أو موافقة مجلس ردارة الهأئة.
وناق ىىا بمجل ىىس ردارة الهأئ ىىة أن يق ىىرر ر ازل ىىة أس ىىباب الم الس ىىة رداري ىىا ىل ىىط نسق ىىة الم ىىالف واس ىىترداد
اررض مهه الم السة رقا لم يقم الم الف ازالتها

ص المدة التي يهددوا له.

ومنها المادة السابعة ىشرة من س م أن اشتر أرىا أتوفر لها مصىدر ري بقصىد استصى هها أو

اسىىتزراىها – مهلىىة متمىىام قلى مىىدتها ( مىىس سىىنواا) مىىن تىىاريع تىىوفر مصىىدر الىىري أو (ثى ث سىىنواا) مىىن
تاريع العمه هقا المشروع أي المدتأن أقوص.
فاقا لم يقم باالاستصى ح واالسىتزراع ى ص وىقا ارجىه اىت ىر ىقىد ال يىل مسسىو ا مىن تلقىاا قاتىه دون

هاجة رلط رجراا قىائي وتسترد الهأئىة اررض بىالقريم امداري مىل رد مىا يذىون قىد أداه المشىتري مىن ثمىن
ونسقاا.
ونلمىىا المىىادة الثامنىىة ىش ىرة أه ىواص اواج ىراااا االىتىىداد بالمل يىىة فىىي تبقأىىم أهذىىام المش ىروع وقل ى

بمراىاة الهد ارقصط للمل ية.

وناقىا بال ئهىىة التنسأقيىىة يىىان أوىىىاع ومواىأىىد ر قىىار الهأئىىة ىىىن الهىىاالا وامجىراااا التىىي تت ىىق
رق ار ار للمل ية لمن تتوافر في شأنهم شروط االىتداد ها.
وأجازا المادة التاسعة ىشرة لرئيس الجمهورية رىافة هاالا أ ىر ل ىتىداد بالمل يىة بمىا أتسىم مىل
لىىروض وأوىىىاع وق يعىىة ار ارىىىي الواقعىىة فىىي ذىىه مىىن شىىبه جزي ىرة سىىأناا وال ىوادي الجدأىىد والبهىىر ارهمىىر

والصهراا اللر ية أو أية مناقم ترو من مياه ارمقار أو ىأىون أو آبىار قمسىا أو تناقصىا مياوهىا ق ىه
العمه بالمشروع.
وأجازا المادة العشرون لمجلس ردارة الهأئة أن أتصرض أو يقىرر أي هىم ىأنىي أصىلي أو تبعىي أو

أ ى ى جر اررض بالنسى ىىبة رل ى ىىط مى ىىن الت ى ىىقا لص ى ىىالههم رج ى ىراااا التصى ىىرض سى ى ىواا ىى ىىن قريى ىىم امىى ى ى ن ا,
الت صيص والقرىة أو غأر قل من امجىراااا التىي تعتمىد هتىط تىاريع العمىه بأهذىام المشىروع أو اىتمىدا
ولم يصدر ىنها سند المل ية المشهر.
وأوج ىا قاا المىىادة ىلىىط قوي الشىىأن فىىي موىىىد ال أجىىاوز ث ثىىة شىىهور مىىن تىىاريع العمىىه بالمشىىروع
التقىىدم بقلىىب ل نتسىىاع بأهذامهىىا ذمىىا أوج ىىا ىلىىط مجلىىس ردارة الهأئىىة ال ىىا فىىي وىىقه القلبىىاا ى ص مىىدة
أقصاوا ث ثة شهور من تاريع تقديمها.

فاقا لم تقدم وقه القلباا ,أو قدما ورفىا .أزاص وىل الأد بالقريم امداري ز
وناقىىا المىىادة الهاديىىة والعشىىرون بىىالوزير الم ىىتص بعىىد أ ىىق رأي وزيىىر الىىري سىىلقة رصىىدار اللىوائح

ال اصة بالري والصرض في ارراىي القا لة ل ستص ح ال اىعة رهذام المشروع.

وهلرا هسر اية ىبار سقهية أو ىميقة بارراىي الصهراوية رال بعىد موافقىة الهأئىة وقبقىا للشىروط
واروىاع التي تهددوا وبعد أ ق رأي الجهاا الم تصة.
وىقىىدا المىىادة الثانيىىة والعشىىرون اال تصىىاص بالسصىىه فىىي المنازىىىاا التىىي تنشىىأ ىىىن تق أىىم أهذىىام
المشروع للمهذمة اال تدائية الم تصة.
وأوج ىىا ىل ىىط اللج ىىان القى ىىائية المنص ىىوص ىلأه ىىا ف ىىي الق ىىانون رق ىىم  100لس ىىنة  1964أن تهأ ىىه
المنازىاا واالىتراىاا المعروىىة ىلأهىا فىي تىاريع العمىه بأهذىام المشىروع رلىط المهىا م اال تدائيىة ال ىائن

في دائرتها العقار موىوع النزاع .وقل بلأر رسوم وبالهالة التي ت ون ىلأها.

ويذىىون لىىقوي الشىىأن ى ص سىىتأن أومىىا مىىن تىىاريع العمىىه بأهذىىام وىىقا المشىىروع القعىىن فىىي الق ى ارراا
الصادرة من اللجان المشار رلأها أمام المها م اال تدائية.
وتىمنا المواد (من  23رلط  )25من المشروع العقوباا المقررة ىلط م السة أهذامه والتىي روىىي
فأها تلليظ العقوبة بما يذسه تهقأم أوداض المشروع.
ذما تىمنا أهواص امىساا من العقوبة.
وأجىىازا المىىادة السادسىىة والعشىىرون شىىهر الجميعىىاا التعاونيىىة فىىي مجىىاص استص ى ح ار ارىىىي التىىي

يذىىون مىىن ىىأن م سسىىأها أو أىىىىائها ىىىاملون فىىي الجهىىاز امداري بالدولىىة أو الققىىاع العىىام ,ىىىدا مىىن يذىىون
منهم ىام

اهد الجهاا التي تتولط امشراض أو التوجيه أو التمويه بالنسبة لهقه الجمعياا.

ويسىىري وىىقا الهذىىم ىلىىط الجمعيىىاا التعاونيىىة الستص ى ح ار ارىىىي القائمىىة فىىي تىىاريع العمىىه بأهذىىام
المشروع.
وأللىىا المىىادة السىىابعة والعشىىرون ارهذىىام المتعلقىىة بار ارىىىي الصىىهراوية ال ىواردة بالقىىانون رقىىم 100
لسنة  1964في شأن تأجأر العقاراا المملوذة للدولة مل ية اصة والتصرض فأها.
وناق ىىا المى ىادة الثانيةوالعش ىىرون ب ىىالوزير الم ىىتص باالستصى ى ح س ىىلقة تش ىىذأه لجن ىىة تى ىىم ممثل ىىأن
للو ازراا المعنية مىداد مشروع ال ئهة التنسأقية,

ص ث ثة أشهر من تاريع العمه بالقانون.

وتصدر ال ئهة بقرار من الوزير الم تص باالستص ح.

ونصا المادة التاسعة والعشرون ىلط نشر وىقا الموىىوع فىي الجريىدة الرسىمية والعمىه بىه مىن الأىوم
التالي لتاريع نشره.
ويتشىىرض وزيىىر التعمأىىر والدولىىة لتسىىذان واستص ى ح ار ارىىىي بعىىرض مشىىروع القىىانون فىىي الصىىيلة
القانونية التي أقروا قسم التشريل بمجلس الدولة ,رجاا لد الموافقة رهالته رلط مجلس الشعب.
أونية 1981
وزير التعمأر
والدولة لتسذان واستص ح ارراىي
حسب هللا محمد الكفراوي

اللائحة التنفيذية للقانون رقم  143لسنة 1981
الصادرة بالقرار رقم  198لسنة 1982
مادة 1
يعمه بال ئهة المرافقة فط مجاص تنسأق القانون رقم  143لسنة  1981المشار رليه .
مادة 2
أنشر وقا القرار فط الوقائل المصرية .
تهري ار فط  23جماد اآل رة سنة ) 1982 / 4 / 17 ( 1402
مهندس  /هسب هللا ال سراو
اللائحة التنفيذية للقانون

مادة 1
تتولط الهأئة المصرية العامة للمساهة اىداد رائد مساهية بمقياس رسم مناسب أوقل ىلأها ما ألط -:
(أ) هد الزمام ونهاية مسافة ذألو مترين منه وقل بالنسبة للمهافلاا غأر الصهراوية.

(ب) ذ ىىردون الم ىىدن والق ىىر الق ىىائم ف ىىط ت ىىاريع العم ىىه بأهذ ىىام الق ىىانون رق ىىم  143لس ىىنة  1981المش ىىار الي ىىه
وماسسة ذألو مترين وقل فط المهافلاا الصهراوية التط يصدر تهدأدوا قرار من رئيس مجلس الوزراا.

(جى) الهد ال ارجط للبهأراا فط تاريع العمه بالقانون المشار اليه.

ذما تتولط الهأئة المقذورة يان الهدود المشار الأها ىلط الق يعة وىل ى ماا ثا تة ىلأها.
ىلط أن تسلم الهأئة المقذورة نس ة معتمدة من ذىه ريقىة الىط ذىه مىن الهأئىة العامىة لمشىروىاا التعمأىر
والتنمية الزراىية وو ازرة الدفاع ووأئة المجتمعاا العمرانية الجدأدة والمهافلاا الم تصة.
وتتهمه وقه الجهاا بالتساو ت ىالأف اىىداد المجموىىاا ارر عىة لل ىرائد المشىار الأهىا ,ذمىا تتهمىه نسقىاا
وىل الع ماا الثا تة ىلط الق يعة.
مادة 2
ت ل ىىغ الجه ىىة الم تص ىىة ىىو ازرة ال ىىدفاع القى ىرار ال ىىق يص ىىدر وزي ىىر ال ىىدفاع تهدأ ىىد المن ىىاقم االس ىىتراتأجية قاا
اروميىىة العسىىذرية التىىط الأجىىوز تمل هىىا والقواىىىد ال اصىىة هىىقه المنىىاقم والجهىىاا المشىىرفة ىلأهىىا  .والتىىط ال
أجىىوز اسىىت دامها فىىط غأىىر ارغ ىراض العسىىذرية رال بموافقىىة وزيىىر الىىدفاع ووفقىىا للشىىروط التىىط يهىىددوا رلىىط
الهأئ ى ىىة العام ى ىىة لمش ى ىىروىاا التعمأ ى ىىر والتنمي ى ىىة الزراىي ى ىىة ووأئ ى ىىة المجتمع ى ىىاا العمراأن ى ىىة الجدأ ى ىىدة والمهافل ى ىىة
الم تصىىة .وتقىىدم ذىىه مىىن الهأئىىة العامىىة لمشىىروىاا التعمأىىر والتنميىىة الزراىيىىة ووأئىىة المجتمعىىاا العمرانيىىة
الجدأىىدة الىىط الجهىىة الم تصىىة ىىو ازرة الىىدفاع يانىىاا دوريىىا بالمسىىاهاا الم قىىد السىىتل لها س ىواا رغ ىراض

التنميىىة الزراىيىىة أو العمرانيىىة ,وقل ى لد ارسىىتها مىىن وجهىىة نلرشىىئون الىىدفاع وارمىىن وتقىىدأر القواىىىد والشىىروط
التط أجب مراىاتها وااللتزام ها فط وقا الشأن.
مادة 3

مىىل م ارىىىاة أهذىىام المىىادة السىىابقة  -يصىىدر الىىوزير الم ىىتص باستص ى ح ار ارىىىط ق ى ارراا تهدأىىد المنىىاقم
التط تشملها مشروىاا استص ح ارراىط  ,و يانا لهدودوا ومعالمها  ,وقلى تبعىا لمقتىىياا تنسأىق قىد
الدولة.
وتتىىولط الهأئىىة العامىىة لمشىىروىاا التعمأىىر والتنميىىة الزراىيىىة ادارة تل ى ار ارىىىط والتصىىرض فأهىىا واسىىتل لها

وفقا رهذام القانون رقم  143لسنة  1981المشار رليه.

وتىىىل الهأئىىة المىىقذورة باالتسىىاش مىىل الجهىىاا الهذوميىىة الم تصىىة مىىن القواىىىد واالج ىراااا مىىا يذسىىه م ارىىىاة
المهافلة ىلط ما قد أوجد باررض المشار الأها من مناجم ومهاجر وثىرواا معدنيىة أو تروليىة ومىا تهويىة
من آثار أو تراث تاري ط وقل ذله وفقا للقوانأن والنلم المعموص ها.
وت ق ى ىىر وأئ ى ىىة المجتمع ى ىىاا العمراني ى ىىة الجدأ ى ىىدة بقى ى ىرار ال ى ىىوزير الم ى ىىتص باستصى ى ى ح ار ارى ى ىىط تهدأ ى ىىد

مناققاالستصى ح لتتىىولط ىىارج وىىقه المنىىاقم مباشىرة ا تصاصىىاتها المنصىىوص ىلأهىىا فىىط القىىانون رقىىم 59
لسنة  1979ورقم  143لسنة  1981المشار الأهما.
مادة 4
ت ق ىىر ذ ىىه م ىىن الهأئ ىىة العام ىىة لمش ىىروىاا التعمأ ىىر والتنمي ىىة الزراىي ىىة ووأئ ىىة المجتمع ىىاا العمراني ىىة الجدأ ىىدة
بهسىىب ارهىواص بق ىرار مجلىىس الىىوزراا نىىزع مل يىىة ار ارىىىط الدا لىىة فىىط ا تصىىاص أ منهمىىا وفقىىا رهذىىام

ال نىىد (د) مىىن المىىادة  2مىىن القىىانون رقىىم  143لسىىنة  1981المشىىار اليىىه أو االسىىتأ ا ىلأهىىا اسىىتأ ا م قتىىا
لدواىط المهافلة ىلط س مة الدولة وأمنها القومط ال ارجط أو الدا لط أو المهافلة ىلط اآلثار  .وينتهىط
الت صيص فط هاالا االستأ ا الم قا بانتهاا اللرض منه .
وتمثه الهأئة العامة لمشروىاا التعمأر والتنمية الزراىيىة فىط اللجنىة التىط تهىدد قيمىة التعىويض وفقىا رهذىام

القانون وقل بالنسبة ل راىط الدا لة فط ا تصاص وقه الهأئة.
مادة 5

فىىط تق أىىم أهذىىام القىىانون رقىىم  143لسىىنة  1981المشىىار اليىىه .يقصىىد بىىأغراض االستص ى ح واالسىىتزراع ,
المش ىىروىاا الت ىىط تس ىىتهدض بص ىىسة أساس ىىية استصى ى ح ار ارى ىىط وجعله ىىا قا ل ىىة للز ارى ىىة  ,وتتى ىىمن و ىىقه
المش ىىروىاا ارىم ىىاص الت ىىط تهق ىىم أو ىىداض ارم ىىن الل ىىقائط والتص ىىنيل الز ارى ىىط وارىم ىىاص ار ىىر المرتبق ىىة
والمذملة والتط تقوم أساسا ىلط انتاجيه اررض بعد استص هها واستزراىها.
ويقصد بذلمة (الهأئة) اأنما وردا هقه ال ئهة (الهأئة العامة لمشروىاا التعمأر والتنمية الزراىية).

مادة 6
تشىىذه بقىرار مىىن رئىىيس مجلىىس ادارة الهأئىة لجنىىة لنلىىر قلبىىاا االىسىىاااا الىىري ية والجمرذيىىة المنصىىوص

ىلأهىا فىىط القىىانون رقىىم  143لسىىنة  1981المشىىار اليىىه والم أنىة هىىقه ال ئهىىة ت ىىتص بسهىىص ومراجعىىة وىىقه
القلبىىاا والتوصىىية باىسىىاا العمليىىاا والمشىىروىاا التىىط أث ىىا للجنىىة اسىىتيسائها للقواىىىد وارهذىىام والشىىروط

المنصىىوص ىلأهىىا فىالقىىانون ووىىقه ال ئهىىة .وتعتمىىد توصىىياا وىىقه اللجنىىة مىىن مجلىىس ادارة الهأئىىة  .ويصىىدر
رئىىيس مجلىىس االدراة القى ارراا التنسأقيىىة يىىان العمليىىاا المعسىىاة ىىري يا وذىىقا يىىان المىواد واالالا والمعىىداا
واردواا ووسائه النقه ال زمة للمشروىاا التط اىتمد تمتعهىا باالىسىاا الجمرذىط مىن مجلىس االدارة .وت لىغ
وقه الق ارراا الط الجهاا الىري ية والجمرذية وغأروا من قو الشأن.
مادة 7
يذىىون للجنىىة المشىىار الأهىىا فىىط المىىادة السىىابقة أمانىىة فنيىىة أ أرسىىها مقىىرر وىىقه اللجنىىة ويصىىدر ق ىرار مىىن رئىىيس
اللجنة تشذأه وقه ارمانة.
وتقدم قلباا االىساا الط ارمانة السنية مشسوىة بالمستنداا ال زمة متىمنة ياناا وافيىة ىىن المشىروىاا
وم ىىا يسأ ىىد تى ىوافر الش ىىروط المنص ىىوص ىلأه ىىا ف ىىط و ىىقه ال ئه ىىة و أر الهأئ ىىة .وتق ىىوم ارمان ىىة السني ىىة بأى ىىداد
الموىوىاا للعىرض ىلىط اللجنىة بعىد اسىتيساا ذافىة ال يانىاا ال زمىة مشىسوىة نتأجىة الد ارسىة فىط ذىه هالىة
ىلىىط هىىدة ذمىىا تتىىولط ارمانىىة ا ى ا الجهىىاا الى ىري ية والجمرذيىىة وغأروىىا مىىن قو الشىىأن بمىىا يصىىدر مىىن
ق ارراا تنسأقية.
مادة 8
تتمتل مشروىاا االستص ح واالستزراع التط تقام ىلط ارراىط ال اىىعة رهذىام القىانون رقىم  143لسىنة

 1981المشىىار اليىىه ىىقاا القواىىىد وارهذىىام والتيسىىأراا واالىسىىاااا واالجىراااا المنصىىوص ىلأهىىا بالقىىانون
رقم  59لسىنة  1979المشىار اليىه وقلى أيىا ذانىا الجهىة أو الشى ص الىق يقىوم هىا وىلىط التسصىأه الىوراد
بالمواد التالية.
مادة 9
تتمت ىىل الش ىىرذاا االجن ي ىىة أو ال أ ىىوا االستش ىىارية ارجن ي ىىة العامل ىىة ف ىىط مش ىىروىاا االستصى ى ح واالس ىىتزراع
باالىس ىىاااا الىى ىري ية المق ىىررة لى ىرأس الم ىىاص ارجن ىىط بمقتى ىىط اس ىىتثمار الم ىىاص العر ىىط وارجن ىىط والمن ىىاقم

الهرة .وتتمل قاا االىساااا المنصوص ىلأها فط السقرة السابقة مشىروىاا االستصى ح واالسىتزراع التىط

تقىىوم هىىا الشىىرذاا المص ىرية أو ال أىىوا االستشىىارية المصىىررية بالتعىىاون مىىل شىىرذاا أو أىىوا أجن يىىة فىىط

المشىىروىاا التىىط يذىىون التعىىاون فأهىىا مىىن مقتىىىياا قىىة الدولىىة الستص ى ح ار ارىىىط ويصىىدر تهدأىىدوا
قى ىرار م ىىن ال ىىوزير الم ىىتص باستصى ى ح ار ارى ىىط .ويص ىىدر نل ىىام امس ىىا الهس ىىاباا ال اص ىىة بالعملي ىىاا
المشار الأها قرار من وزير المالية باالتساش مل الوزير الم تص باستص ح ارراىط.

مادة 10
تتمتىىل الجهىىاا القائمىىة بمشىىروىاا االستص ى ح واالسىىتزراع باالىسىىاا مىىن الى ىرائب الجمرذيىىة وغأروىىا مىىن
الى ىرائب والرسىىوم المسىىتهقة ىلىىط ال ىوارداا مىىن الم ىواد واآلالا والمعىىداا واردواا ووسىىائه النقىىه ال زمىىة
لهىىقه المشىىروىاا والتىىط يصىىدر تهدأىىدوا ق ىرار مىىن الىىوزير الم ىىتص باستص ى ح ار ارىىىط  ,وت قىىر ىىقل
و ازرة الماليىة  .وال أجىىوز التصىرض فىىط وىقه التصىىرض فىىط وىقه الىوارداا ى ص ال مىىس سىنواا التاليىىة لتىىاريع
سىىه ها مىىن الىىدائرة الجمرذيىىة للأىىر الجهىىاا القائمىىة باستص ى ح واسىىتزراع ار ارىىىط رال بعىىد ا قىىار مصىىلهة
الجمار لسداد الىرائب الجمرذية وغأروا من الىرائب والرسوم المستهقة ىلأها ووفقا لهالة وقه الىوارداا
وقيمتها وقبقا للتعريسة الجمرذية السارية فط تاريع السداد.
مادة 11
تتمتىىل الهأئىىة باالىسىىاا مىىن جميىىل الىىرائب والرسىىوم والسوائىىد المسىىتهقة ىلىىط القىىروض والتسىىهأ ا االئتمانيىىة
التط تمنح لها لتمويه المشروىاا ال اىعة رهذام القانون رقم  143لسنة  1981المشار اليه.

مادة 12
يسر فط شأن قواىد وأهذام اىادة تصدأر الماص المستثمر فط مشروىاا االستص ح واالستزراع ال اىعة

رهذام القانون رقم  143لسنة  1981المشار اليىه رلىط ال ىارج أو التصىرض فيىه وتهويىه صىافط ىائىده الىط
ال ىىارج قاا القواىىىد وارهذىىام المنلمىىة السىىتثمار المىىاص العر ىىط وارجن ىىط والمنىىاقم الهىرة وقلى فيمىىا لىىم أىىرد

بشأنه تسهأ ا أفىه فط القانون رقم  59لسنة  1979المشار اليه .وفط تق أم وىقا الهذىم يذىون لمجلىس
ادراة الهأئىىة قاا السىىلقاا الم ولىىة لمجلىىس ادارة الهأئىىة العامىىة ل سىىتثمار والمنىىاقم اله ىرة فىىط وىىقا الشىىأن.
ويتم قل وفقا للقواىد التالية:

(أ) لصىىاهب الشىىأن أن يقلىىب اىىىادة تصىىدأر المىىاص المسىىتثمر الىىط ال ىىاالرج أو وررد المىىاص مىىس سىىنواا
اىتبا ار من التاريع الثا ا فط شهادة التسجأه مالم يقرر مجلس ادراة الهأئة التجاوز ىن وقا الشىرط اقا ت ىأن
أنىىه ال يمذىىن تنسأىىق المشىىروع المق ىىوص والمهىىوص مىىن أجلىىه المىىاص أو االسىىتمرار فيىىه رسىىباب ارجىىة ىىىن ارادة
المستثمر أو للروض غأر ىادية أ ر يقروا مجلس ردارة الهأئة وقل ذله مل مراىاة ارتط:

 -1اسىىتثناا م ىىن أهذ ىىام القىىانون رق ىىم  97لس ىىنة  1976تنلىىيم التعام ىىه بالنق ىىد ارجن ىىط المش ىىار الي ىىه يذ ىىون
للمشروع هم فتح هساب أو هساباا بالنقىد ارجن ىط فىط ال نىو المسىجلة لىد ال نى المرذىز المصىر فىط
جمهوريىىة مصىىر العر يىىة ويقأىىد بالجانىىب الىىدائن مىىن وىىقا الهسىىاب أو الهسىىاباا رصىىأد رأس المىىاص المىىدفوع
بىىالعم ا ارجن يىىة والقىىروض وغأىىر قلى مىىن أمىواص المشىىروىاا متىىط ذانىىا بىىالعم ا الهىرة وذىىقل المبىىالغ
التىىط يشىىتريها المشىىروع مىىن ال نىىو المهليىىة بىىأىلط سىىعر معلىىن للنقىىد ارجن ىىط  ,وذىىقل هصىىألة صىىادراا
المشروع المنلورة وغأر المنلورة وهصألة الم يعاا بالنقد ارجن ط بارسىواش المهليىة .وللمشىروع دونىاقن أو

تىىر يص ىىاص الهىىم فىىط اسىىت دام الهسىىاب المىىقذور فىىط تهويىىه المبىىالغ المصىىرح هىىا قبقىىا رهذىىام القىىانون
رقم  143لسنة  1981المشار اليىه فىط سىداد قيمىة الىوارداا السىلعية واالسىتثمارية ال زمىة لتشىلأه المشىروع
وفىىط مواجهىىة المصىىروفاا غأىىر المنلىىورة المتعلقىىة هىىقا االسىىتأراد وفىىط سىىداد مىىا يسىىتهم ىلىىط المشىىروع مىىن
أقسىىاط القىىروض المعقىىودة بالنقىىد ارجن ىىط وفوائىىدوا وفىىط أداا غأىىر قل ى مىىن المصىىورفاا ال زمىىة للمشىىروع.
ويجىىوز للمشىىروع ان يسىىت دص مىىن ال نىىو المهليىىة أ م لىىغ مىىن وىىقا الجانىىب مقا ىىه جنأهىىاا مص ىرية ىىاىلط
سعر معلن للنقد ارجن ط  .ويلتزم المشروع بأن يقدم الط الهأئة يانىاا فىط نهايىة ذىه سىنة ماليىة بهرذىة وىقا

الهسىىاب وبالمسىىتنداا التىىط تقل هىىا الهأئىىة للتهقىىم مىىن أن االسىىت دام قىىد التىىزم ارغىراض المقىىررة فىىط القىىانون

رقم  143لسنة  1981المشار اليه ىلط أن يذون وقا ال يان معتمدا من أهد المهاس أن القانونأأن.

 -2يذىىون تهويىىه المىىاص المسىىتثمر الىىط ال ىىارج بىىأىلط سىىعر معلىىن للنقىىد ارجن ىىط ىلى مسىىة أقسىىاط سىىنوية
متساوية  ,واستثناا من قل أتم تهويه الماص المستثمر ذله مهسوبا قبقا رهذام وىقه المىادة اقا ذىان رصىأد
المستثمر بالنقد ارجن ط فط الهساب المشار اليه فط وقا المادة يسمح هىقا التهويىه أو رقا ذىان قىد تصىرض
فيه مقا ه نقد أجن ط هر ىلط أن ت قر الهأئة هقا التصرض.
 -3اقا ذان الماص المستثمر قد ورد ىأنا فأجوز اىادة تصدأره ىنيا بموافقة مجلس ادارة الهأئة.

 -4يذون تهويه المىاص المسىتثمر فىط هىدود قيمىة االسىتثمار ىنىد التصىسية أو التصىرض فيىه بهسىب ارهىواص
ىل ىىط أن تعتم ىىد الهأئ ىىة نتأج ىىة التص ىىسية .ويج ىىوز التص ىىرض ف ىىط الم ىىاص المس ىىتثمر المس ىىجه ل ىىد الهأئ ىىة بع ىىد
أ قاروىىا ىىقل

نقىىد أجن ىىط هىىر  ,ومىىل قل ى أجىىوز للمشىىروع بعىىد موافقىىة مجلىىس ادارة الهأئىىة التصىىرض فىىط

أموالىه المسىجلة لىدأها أو جىزا منهىا الىط آ ىر بعملىىة مهليىة وفىط وىقه الهالىة ال أنتسىل المتصىرض اليىه بهقىىوش

التهويه الواردة فط القانون رقم  143لسنة  1981المشار اليه.

ويهىىه المتصىىرض اليىىه فىىط الهىىالتأن مهىىه المسىىتثمر ارصىىلط فىىط االنتسىىاع بأهذىىام القىىانون رقىىم  143لسىىنة
 1981المش ىىار الي ىىه .ويج ىىوز ف ىىط جمي ىىل ارهى ىواص ي ىىل االس ىىهم المقوم ىىة بعمل ىىة أجن ي ىىة هى ىرة ف ىىط ال ورص ىىاا
المصرية نقد أجن ط هر وفط وقه الهالة يهوص نات ال يل لهساب البائل الط ال ارج.
(ب) تتىمن موافقة الهأئة ىلىط المشىروع تهدأىد القواىىد ال اصىة تهويىه ىائىد المىاص المسىتثمر الىط ال ىارج
 اقا رغب المستثمر فط قل  -وفقا لما يأتط: -1بالنسىىبة للمشىىروع الىىق يهقىىم ا تسىىاا قاتيىىا مىىن هأىىث اهتياجاتىىه مىىن النقىىد ارجن ىىط وتلقىىط هصىىألة مىىا
يهققه من صادراا منلورة أو غأر منلورة جميل ىناصر اهتياجاته من استأراد أالا ومعىداا ومسىتلزماا
انتىىاج وم ىواد ومىىن سىىداد للقىىروض المعقىىودة بالنقىىد ارجن ىىط وفوائىىدوا يسىىمح تهويىىه صىىافط ارر ىىاح السىىنوية
للماص المستثمر بأىلط سعر معلن للنقد ارجن ط فط هدود الرصأد الدائن لهسىاب العملىة ارجن يىة المىر ص
به والمشار اليه فط وقه المادة.

 -2بالنسىىبة للمشىىروىاا التىىط ال ت ىىون موجهىىة أساسىىا للتصىىدأر والتىىط تهىىدد مىىن هاجىىة الى د الىىط االسىىتأراد
يسمح تهويه صافط أر اهها ذلها أو بعىىها بىأىلط سىعر معلىن للنقىد ارجن ىط وفقىا لمىا تقىرره الهأئىة وقبقىا
للقواىد النقدية السارية.
مادة 13
تق م ارهذام الواردة فط ذه من القىانون المىنلم ال سىتثمار المىاص العر ىط وارهن ىط والنىاقم الهىرة والقىانون
ال ىىاص بى ىىالتعمأر وتعى ىىدأ تها ىلى ىىط االىس ىىاااا الى ى ىري ية المقى ىىررة وقل ى ى بالنس ىىبة لمى ىىا يقى ىىوم بى ىىه المقى ىىاولون

االصىىلأون والمقىىاولن مىىن البىىاقن واالستشىىاريون مىىن أىمىىاص فىىط مجىىاص مشىروىاا االستصى ح واالسىىتزراع .

ويجىىوز ل جانىىب مىىن العىىاملأن تهويىىه هصىىة ال تجىىاوز  %50مىىن مرتبىىاتهم ومذافىىآتهم التىىط يهصىىلون ىلأهىىا
فط جمهورية مصر العر ية بالنقد ارجن ط لل ارج.
مادة 14
يعسط شاغلو العقاراا التط تقام فط مشروىاا االستصى ح واالسىتزراع بار ارىىط ال اىىعة رهذىام القىانون

رقىم  143لسىىنة  1981المشىىار اليىىه ممىىا يذىىون مسىىتهقوا ىلىىأهم مىىن الىىري ية ىلىىط العقىىاراا الم أنىىة  ,ومىىن
الىرائب والرسوم االىافية المتعلقة ها أيىا ذانىا تسىمأتها أو مصىدر فرىىها وقلى لمىدة ىشىر سىنواا مىن
تىىاريع اتمىىام العقىىار وص ى هأته ل نتسىىاع بىىه فىىط اللىىرض المنشىىأ مىىن أجلىىه متىىط تىىم قل ى فىىط المواىأىىد التىىط
يهددوا مجلس ادارة الهأئة أو أتىمنها العقد الم رم مل قو الشأن.
مادة 15

تعس ىىط ار ارى ىىط ال اى ىىعة رهذ ىىام الق ىىانون رق ىىم  143لس ىىنة  1981المش ىىار الي ىىه والت ىىط أ ىىتم استصى ى هها
واستزراىها وفقا ل قة الدولة ل ستصى ح وفىط المواىأىد التىط يهىددوا مجلىس ادراة الهأئىة أو أتىىمنها العقىد

الم ىىرم م ىىل قو الش ىىأن وقلى ى مم ىىا ق ىىد يذ ىىون مس ىىتهقا م ىىن ىى ىريبة ىل ىىط ارقي ىىان وم ىىن الىى ىرائب والرس ىىوم

االىىىافية المتعلقىىة هىىا أيىىا ذانىىا تسىىمتأها أو مصىىدر فرىىىها ويذىىون االىسىىاا لمىىدة ىشىىر سىىنواا مىىن تىىاريع
جعه اررض صالهة للزراىة متىط تىم قلى فىط المواىأىد التىط يهىددوا مجلىس ادارة الهأئىة أو أتىىمنها العقىد
الم رم مل قو الشأن  .ووفقا لشهادة تصدر من الهأئة فط وقا الشأن.
مادة 16
مىىل ىىىدم اال ى ص بأيىىة اىسىىاااا ى ىري ية أفىىىه مقىىررة فىىط قىىانون آ ىىر أو باالىسىىاااا الى ىري ية المقىىررة

بالمىىادة  16مىىن القىىانون المىىنلم ال سىىتثمار المىىاص العر ىىط وارجن ىىط والمنىىاقم الهىرة تعسىىط أر ىىاح مشىىروىاا
االستص ح واالستزراع التط تزاوص نشاقها فط منىاقم اىىعة رهذىام القىانون رقىم  143لسىنة  1981مىن
الىريبة ىلط ارر اح التجاريىة والصىناىية وملهقاتهىا ذمىا تعسىط ارر ىاح التىط توزىهىا أ منهىا مىن الىىريبة
ىلط اأراداا القيم المنقولة وملهقاتها وقل لمدة ىشر سنواا اىتبا ار من أوص سنة مالية تاليىة ل دايىة االنتىاج
أو مزاولىىة النشىاط بهسىىب ارهىواص متىىط تىىم قلى فىىط المواىأىىد التىىط يهىىددوا مجلىىس ادارة الأهئىىة أو أتىىىمنها
العقد الم رم مل قو الشأن.
مادة 17
تعسط من الىريبة العامة ىلط االأراد  ,ولقاا المدة ذافة اروىية المعساة من الىرائب النوىية وفقا رهذىام

القانون رقم  143لسنة  1981المشار اليه  ,والم أنة هقه ال ئهة.
مادة 18

ألتىىزم المتصىىرض الىىأهم فىىط اال ارىىىط ال اىىىعة رهذىىام القىىانون رقىىم  143لسىىنة  1981المشىىار اليىىه بىىأداا
نسبة من ت الأف المرافم العامة الرئيسية ال زمة القامة مشروىاا استص ح واستزراع االراىط.
ويىتم تهدأىد وىىقه النسىبة وقريقىىة أدائهىا قبقىا للسياسىىة العامىة للدولىىة فىط وىقا المجىىاص  ,ويصىدر هىىا قىرار مىىن
مجلس الوزراا.
مادة 19

أجىىوز للسىىلقة المهليىىة الم تصىىة أن تتعاقىىد مىىل الهأئىىة ىلىىط اقامىىة مشىىروىاا استصى ح واسىىتزراع ار ارىىىط
الدا لة فط ا تصاص المهلياا  ,وقل قبقا لما أتم االتساش ىليه أنهما  ,وبمراىاة ما ألط:

 -1أن يذون المشروع دا
لقانون الهذم المهلط.

فط ال قة المقررة ل ستص ح وأن يذون معتمدا من السلقاا الم تصىة وفقىا

 -2اقرار دراسة الجدو االقتصادية الم دئية للمشروع ومصادر تمويلة.
 -3يان قريقة التصرض فط اررض أو استل لها بعد تنسأق المشروع.
 -4يان ىماناا استيساا الهأئة لمستهقاتها.
 -5ارهذام الجوورية ار ر التط أر مجلس ادارة الهأئة تىمأنها االتساش.

وفىىط جميىىل اره ىواص تعقىىط أولويىىة للمشىىروىاا التىىط تعرىىىها المهليىىاا وت ىىون مذملىىة ومرتبقىىة بمشىىرىاا
قومية تتوالوا الهأئة.

مادة 20
(أللأا بالقرار الوزار رقم  305لسنة .)1983
مادة 21
(أللأا بالقرار الوزار رقم  305لسنة .)1983
مادة 22
(أللأا بالقرار الوزار رقم  305لسنة .)1983
مادة 23
(أللأا بالقرار الوزار رقم  305لسنة .)1983
مادة 24
(أللأا بالقرار الوزار رقم  305لسنة .)1983
مادة 25

(أللأا بالقرار الوزار رقم  305لسنة .)1983
مادة 26
(أللأا بالقرار الوزار رقم  305لسنة .)1983
مادة 27
(أللأا بالقرار الوزار رقم  305لسنة .)1983
مادة 28
(أللأا بالقرار الوزار رقم  305لسنة .)1983
مادة 29
(أللأا بالقرار الوزار رقم  305لسنة .)1983
مادة 30
(أللأا بالقرار الوزار رقم  305لسنة .)1983
مادة 31
لمجل ى ىىس ادارة الهأئ ى ىىة اقا ث ى ىىا لدي ى ىىة ت ى ىىدا ه أرض مملوذ ى ىىة ل فى ى ىراد أو الجه ى ىىاا ال اص ى ىىة ف ى ىىط مش ى ىىروىاا
االستص ح العامة التط تقوم ها الهأئة ىقاتها أو ىىن قريىم اسىنادوا أو ت صيصىها لشىرذاا الققىاع العىام
 ,وذان مىن شىأن وىقا التىدا ه اال ى ص هىقه المشىروىاا ,أن يقىرر شىراا اررض وديىا مقا ىه ثمىن نقىد أو
مبادلتها بققعىة أو ققىل أ ىر مسىاوية لهىا فىط القيمىة وفىط نسىس الزمىام أو أقىرب زمىام لهىا بهسىب ارهىواص.
ويىىتم تقىىدأر أثمىىان ار ارىىىط المنصىىوص ىلأهىىا فىىط السق ىرة السىىابقة قبقىىا رهذىىام المىىادة  15مىىن القىىانون رقىىم

 143لسىىنة  1981المشىىار اليىىه واالهذىىام الىواردة فىىط وىىقه ال ئهىىة ,وي قىىر قوو الشىىأن بالتقىىدأراا المشىىار

الأها بذتاب دون ملىروض موصىط ىليىه مصىهوب بعلىم الوصىوص ,ويعت ىر ىىدم هىىوروم ال ت ىق اجىراااا

التعاقىىد ى ص مىىدة شىىهر مىىن تىىاريع اال قىىار بمثابىىة رفىىض االتسىىاش الىىود  .وفىىط وىىقه الهالىىة يذىىون للهأئىىة

ات اق اجراااا نزع المل ية وفقا رهذام القانون رقم  577لسنة  1954المشار اليه.
مادة 32

أتىمن القرار الصادر بازالة وىل الأد الم الف رهذام القانون رقم  143لسنة  1981المشىار اليىه تهدأىد
الجهة التط تتولط تنسأق االزالة.
مادة 33
أىىد ه فىىط هسىىاب الهىىد ارقصىىط للمل يىىة ىنىىد التصىىرض فىىط ار ارىىىط الصىىهراوية ال اىىىعة رهذىىام القىىانون
رقىىم  143لسىىنة  1981المش ىىار اليىىه ,مىىا يمل ىىه المتصىىرض الي ىىه أو أس ىرته بهسىىب ارهى ىواص مىىن ار ارى ىىط
الصهراوية .ويلتزم المتصرض اليه أو المسئوص ىن أسرته قانونا أن يقىدم اقى ار ار الىط الهأئىة ,ويتىىمن االقىرار
يان مل أته وذه من أفراد اسرته من االراىط الصهراوية و يان مساهة ارراىط ومعالمهىا  ,أو يقىدم اقى ار ار
بع ىىدم مل أت ىىه ر م ىىن و ىىقه ار ارى ىىط  ,واقا ذ ىىان ق ىىد سى ى م ى ىىوىة ر م ىىن قى ىوانأن االصى ى ح الز ارى ىىط

ال اصة تهدأد المل يىة فأوىىح قلى بىاالقرار المشىار اليىه مىل يىان رقىم القىانون وسىنته السىا م ىىوىه لىه

مل اىتماد وقا االقرار من الهأئة العامة ل ص ح الزراىط.
مادة 34
اقا زادا  -بعىىد العمىىه بالقىىانون رقىىم  143لسىىنة  1981المشىىار اليىىه  -مل يىىة السىىرد ىلىىط المسىىاهة الجىىائز
تمل هىىا قانونىىا مىىن ار ارىىىط الصىىهراوية بس ى ب المأ ىراث أو الوصىىية أو غأىىر قل ى مىىن قريىىم ذسىىب المل يىىة
بلأىىر قريىىم التعاقىىد أو مل يىىة االس ىرة المذونىىة مىىن الىىزوج والزوجىىة واروالد القصىىر غأىىر المتىىزوجأن  ,ىلىىط
المساهة الجائز تمل ها من وقه ارراىط بس ب من تل ارسباب أو بس ب الزواج أو الق ش  ,وجب ىلىط
المالى السىرد أوالمسىئوص ىىىن ارسىرة قانونىا أن أ لىىغ الهأئىة ى ص شىىهرين مىن تىاريع ىلمىىه بقيىام سى ب المذليىىة
با قار أتىمن:
 -1اسم المال السرد أو اسماا أفراد اسرته بهسب ارهواص.
 -2يان جملة ما يمل ه المال السرد أو ذه فرد من ارسرة من ارراىط الصهراوية ق ه وقوع السى ب الىق
ترت ا ىليه الزيادة فط المل ية.
 -3يان الس ب الق ترت ا ىليه الزيادة وتاريع وقوىه واسم من زادا مل أته من أفراد ارسرة.
 -4يان مقدار الزيادة ىلط وجه التقريب.

 -5تعهد تقديم اقرار للهأئة بهسب ارهواص.
مادة 35
أجىىوز للسىىرد أو االس ىرة التصىىرض فىىط القىىدر ال ازئىىد ىىىن الهىىد ارقصىىط للمل يىىة فىىط ار ارىىىط الصىىهراوية -
تصرفاا ثا تة التاريع -

ص سنة من تاريع هدوث الزيادة بشرط اال تزيد مل يىة أ مىن المتصىرض الىأهم

ىلىىط المسىىاهة الجىىائز تمل هىىا قانونىىا بمىىا فىىط قلى القىىدر مهىىه التصىىرض ,وأال ذىىان للهأئىىة أن تسىىتولط ىلىىط
مقدار الزيادة اىتبا ار من تاريع انقىاا تل السنة نلأر تعىويض نقىد يعىادص سىبعأن مثىه الىىريبة العقاريىة
االصلية المر وقة ها اررض فط تاريع االستأ ا االىتبار (تاريع وقوع الس ب الىق ترت ىا ىليىه الزيىادة)
مىىىافا اليىىه قيمىىة المنشىىآا واآلالا الثا تىىة وغأىىر التاث تىىة واالشىىجار ال ائنىىة هىىا مقىىدرة بمعرفىىة اللجىىان السنيىىة
المشار الأها بالمادة  45من وقه ال ئهة .
اواقا ذانا اررض غأر مر وقة بىريبة ىقارية أو ذانا مر وقة بىريبة ىقاريىة ال تجىاوز فئتهىا جنأهأنأىتم
تقىىدأر قيمتهىىا بمعرفىىة اللجىىان السنيىىة المشىىار الأهىىا ,ويعت ىىر وىىقا التقىىدأر نهائيىىا فىىور اىتمىىاده مىىن مجلىىس ادارة
الهأئة.
مادة 36
يذون رفراد االسىرة أن أوفقىوا أوىىاىهم أو يعأىدوا توفأىم أوىىاىهم بهسىب ارهىواص فىط نقىاش المل يىة التىط
أجىىوز ل س ىرة تمل هىىا بالقريقىىة التىىط أترتىىىونها بموجىىب تصىىرفاا ثا تىىة التىىاريع ى ص السىىنة المشىىار الأهىىا
وىلط اال تزيد مل ية أ فرد مىنهم ىلىط المسىاهة الجىائز تمل هىا قانونىا .ويتعىأن ىلىط أفىراد ارسىرة أن يقىدموا
للهأئة المقذورة -

ص السنة المشار الأها  -اق ار ار ىن مل ية ارسرة متىمنا ال ياناا اآلتية:

(أ) يان مل ية ذه فرد من ارسرة فط تاريع هدوث الزيادة.
(ب) يان ما صارا اليه مل ية ذه منهم فط نقاش مل ية ارسرة المهتسلة ها قبقا للتصىرفاا المنصىوص
ىلأها فط السقرة السابقة وبما ال تتجاوز معه مل ية أ فرد منهم الهد الجائز تمل ه قانونا.
(جى) يان مساهة ارراىط الزائدة ىلىهد اهتساظ ارسرة.
مادة 37

اقا لىىم أىىتم الت ارىىىط ىىأن أف ىراد االس ىرة  -ى ص الم ىىدة المهىىددة  -ىلىىط توفأىىم أوى ىىاىهم فىىط نقىىاش اله ىىد
ارقصط للمل ية التط أجوز ل سرة تمل ها تستولط الهأئة أوال ىلط ما أجىاوز الهىد ارقصىط للمذليىة السرديىة
لد ذه من توجد لدية منهم وقه الزيادة  .فاقا للا ارسرة رغم قل مال ة لما أجاوز الهد ارقصىط يصىأر
االستأ ا ىلط مقدار الزيادة لد جميل أفراد ارسرة نسبة ما يمذله ذه منهم بعد وقا االستأ ا اروص.
مادة 38
أجىىب ىلىىط المالى السىىرد أن يقىىدم الىىط الأهئىىة  -ى ص ال مسىىة ىشىىر أومىىا التاليىىة لتىىاريع انقىىىاا سىىنة ىلىىط
تىىاريع هىىدوث السى ب الىىق ترت ىىا ىليىىه الزيىىادة فىىط مل أتىىه  -اقى ار ار مسصى بال يانىىاا المنصىىوص ىلأهىىا فىىط
وقه ال ئهة وان أتىمن االقرار بصسة اصة ما يأتط:
 -1مقدار الزيادة الهقيقة فط مل أتها ىلط الهد الجائز تمل ه قانونا.
 -2تهدأىىد المسىىاهاا التىىط تىىم التصىىرض فأهىىا تصىىرفاا ثا تىىة التىىاريع ى ص السىىنة المشىىار الأهىىا واسىىماا
المتصرض الأهم وأدلة ث وا تاريع وقه التصرفاا.
 -3تهدأ ىىد المس ىىاهاا ال ازئ ىىدة  -بع ىىد اس ىىتبعاد م ىىا ت ىىم التص ىىرض في ىىه ىل ىىط النه ىىو الس ىىا م  -الت ىىط ت ى ىىل
ل ستأ ا.
ويقىىدم مىىل االق ىرار السىىند المث ىىا للس ى ب الىىقىترت ا ىليىىه الزيىىادة فىىط المل يىىة وصىىور قيىىة أو فوتوغرافيىىة -
بهجم مناسب  -ق ىم ارصىه مىن ذىه ىقىد مىن العقىود التىط تىم التصىرض بموج هىا فىط القىدر ال ازئىد مشىسوىة
بالدلأه الرسمط ىلط ث وا تاريع ذه تصرض منها.
مادة 39
ىلىالمسىىئوص قانونىىا ىىىن ارسىرة أن يقىىدم للهأئىىة االقىرار المشىىار اليىىه ى ص ال مسىىة ىشىىر أومىىا التاليىىة لتىىاريع
انقىىىاا سىىنة ىلىىط تىىاريع هىىدوث الس ى ب الىىق ترت ىىا ىليىىه الزيىىادة فىىط مل يىىة االس ىرة وان أتىىىمن االق ىرار
بصسة اصة ما يأتط:
 -1مقىىدار الزيىىادة الهقيقىىة التىىط هىىدثا فىىط مل يىىة أ فىىرد مىىن أف ىراد ارس ىرة ىلىىط الهىىد الجىىائز تمل ىىه قانونىىا
ومقدار الزيادة التط ترت ا فط مل ية ارسرة ىلط الهد الجائز تمل ه قانونا.
 -2تهدأىىد المسىىاهاا التىىط تىىم التصىىرض فأهىىا الىىط اللأىىر تصىىرفاا ناقلىىة للمذليىىة ثا تىىة التىىاريع ى ص السىىنة
المشىىار الأهىىا  .وأسىىماا الصىىادرة مىىنهم وىىقه التص ىرفاا مىىن أف ىراد ارس ىرة  ,وأسىىماا المتصىىرض الىىأهم  ,وأدلىىة
ث وا تاريع ذه تصرض منها.

 -3يان ذيسية توفأم أوىاع ارسرة فط نقاش المذلية التط أجوز ل سىرة تمل هىا  ,و يىان التصىرفاا الثا تىة
التاريع التط تم بموج ها تسوية وقه اروىاع

ص السنة المشار الأها.

 -4تهدأد المساهاا الزائدة التط ت ىل ل ستأ ا لد االسرة  ,وأسماا الما أن لهقه المساهاا  .ومقىدار
ما يستولط ىليه منها لد ذه منهم.
مادة 40
يقدم مل االقرار المشار اليه فط المواد السىابقة السىند المث ىا للسى ب الىق ترت ىا ىليىه الزيىادة فىط المل يىة ,
وصىىور قيىىة أو فوتوغرافيىىة  -بهجىىم مناسىىب  -ق ىىم ارصىىه مىىن ذىىه ىقىىد مىىن العقىىود التىىط تىىم التصىىرض
بموج ها الط اللأر فط القدر الزائد فط مل ية السرد أو ارسرة  ,وذقل نس ة من ذه ىقد من العقود التىط تىم
بموج هىىا توفأىىم أوىىىاع االس ىرة فىىط المذليىىة التىىط أجىىوز ل س ىرة تمل هىىا مشىىسوىة ذلهىىا بالىىدلأه الرسىىمط ىلىىط
ث وا تاريع ذه تصرض منها.
ويجب ىلىط مقىدم االقىرار أن يقىدم الىط الهأئىة أصىوص المهىرراا المشىار الأهىا ذلمىا قلىب اليىه قلى ل قى ع
ىلأها ومقابقتها ىلط الصور المقدمة منه واىادتها اليه.
مادة 41
يذىىون اسىىتل ص اررض ىىىن قريىىم تأجأروىىا تىىأجأ ار ىاديىىا أو تأجأروىىا بقصىىد التمل ى لمىىدة ث ى ث سىىنواا فىىاقا
ث تا الجدية فط االستص ح

لها تمل اررض لمستاجروا بقيمتها ق ه االستص ح واالستزراع مل صىم

القيمة االأجارية المسددة من ثمن اررض  ,واقا لم تث ا الجدية أىت ىر ىقىد االأجىار مسسىو ا مىن تلقىاا قاتىه

دون هاجىىة الىىط اجىراااا وتسىىترد اررض اداريىىا ممىىن ذىىان قىىد اسىىتأجروا .ويىىىل مجلىىس ادارة الهأئىىة القواىىىد
المنسقة لقل  ,وتتىمن وقه القواىد ىلط وجه ال صوص ما ألط:
 -1وسائه االى ن ىن التأجأر فط الهاالا التط أر فأها اجراا وقا االى ن.
 -2الشروط الواجب توافروا فيمن ت جر اليه اررض وقواىد واجراااا اال تيار فط هالة التزاهم.
 -3وسألة دراسة المشروىاا التط أتقدم ها قال ط الشراا أو التأجأر ىلط اررض واقراروا من الهأئة.
 -4تهدأد ما ألتزم قالب التأجأر بأدائه ذتأمأن ونلأىر ت ىالأف بهىث قلبىه والمعاأنىة والمصىروفاا االد اريىة
 .وقل ىن السدان الواهد أو أجزائه من اررض المقلوب استئجاروا.
 -5وىل نموقج ىقد االأجار الق أ رم مل من يقل ىليه اال تيار.
 -6ىوابد واجراااا التهقم من جدية المسىتأجر فىط استصى ح اررض قبقىا للمواصىساا السنيىة والمواىأىد
الواردة فط المشروع المقدم منه والمعتمد من الهأئة.

 -7اجراااا استرداد اررض فط هالة ث وا ىدم جدية المستأجر فط االستص ح.
 -8نموقج ىقد ال يل فط هالة ث وا الجدية  ,ومواىأد سداد الثمن  ,ووسائه تهصأله.
 -9قواىىىد تصىىرض المشىىتر فىىط اررض بعىىد تمىىام استصى هها واسىىتزراىها بمىىا يىىىمن هصىىوص الهأئىىة ىلىىط
مستهقاتها ونصأب الدولة فط المرافم االساسية التط اقامتها ىلط اررض.
مادة (42مست دلة بقرار وزير الزراىة واستص ح االراىط رقم  1057لسنة ) 1996
" ت ىىودع المه ىىرراا المتى ىىمنة تص ىىرض الهأئ ىىة ف ىىط ار ارى ىىط الص ىىهراوية والمنش ىىآا الدا ل ىىة ف ىىط ار ارى ىىط
الصهراوية والواجبة الشهر وذقا المهرراا ال اصة باالىتداد بالمل ية التط تصدروا الهأئة بالتق أم رهذىام

القىىانون رقىىم  143لسىىنة  1981والئهتىىه التنسأقيىىة  ,وذىىقل مهىىرراا االىتىىداد بالمل يىىة التىىط تصىىدروا الهأئىىة
والمهافل ىىاا الص ىىهراوية الم تص ىىة والواقع ىىة دا ىىه مس ىىافة ال أل ىىو متى ىرين م ىىن ه ىىد ذردون ىىاا الم ىىدن والق ىىر
للمهافلاا الصهراوية وقل بالتق أم رهذام قرار السىأد  /رئىيس الجمهوريىة رقىم  632لسىنة  1982بشىأن
بعىىض هىىاالا االىتىىداد للمل يىىة فىىط مهافلىىاا ال ىواد الجدأىىد وشىىماص وجنىىوب  -سىىأناا و البهىىر ارهمىىر
ومقىىروح وبع ىىض المن ىىاقم بالص ىىهراا اللر يىىة ف ىىط مذع ىىب الش ىىهر العقىىار الم ىىتص وقلى ى تق يق ىىا رهذ ىىام
القىىانون رقىىم  143لسىىنة  1981والقىىانون رقىىم  96لسىىنة  1995ويترتىىب ىلىىط امأىىداع م ىا أترتىىب ىلىىط شىىهر
التصىىرفاا العقاريىىة مىىن آثىىار وتسىىلم صىىور تلى المهىىرراا رلىىط قو الشىىأن معسىىاة مىىن رسىىوم الشىىهر العقىىار
والتوثأم ومن رسوم الدملة .
مادة 43
أجىىوز ل ىرئيس الهأئىىة  -تنسأىىقا لسياسىىة الدولىىة  -أن أىىر ص فىىط التصىىرض بلأىىر الم ىزاد العلنىىط فىىط ار ارىىىط
المستصلهة التط ت صص للسئاا التالية:
(أ) المسرهأن وأسر الشهداا ومصا ط العملياا الهر ية.
(ب) صىىلار الىىزراع الىىقأن ال تزيىىد هيىىازتهم مل ىىا أو اأجىىا ار ىىىن مسىىة أفدنىىة ل سىرة (الىىزوج والزوجىىة واروالد
القصر غأر المتزوجأن).
(جى) ريجط ال لياا والمعاود.

(د) العاملون بالدولة أو الققاع العام ىند ترذهم ال دمة أو انتهائها.
ويىل مجلس ادراة الهأئة االسس والتيسأراا وأوجه الرىاية وقواىد واجراااا التصرض فىط الهىاالا المشىار
الأها وبمراىاة منح أولوية ر ناا المهافلاا.

وتتىمن تل القواىد ىلط وجه ال صوص تهدأد المساهة التط أتم التصىرض فأهىا ل ىه فىرد فىط تلى السئىاا
 ,والشروط الواجب توافروا فط المتصرض اليه ووسائه واجراااا البهث االجتماىط واالىى ن ىىن التصىرض

وشروط اال تيار وقواىد التسىأه فط هالة التزاهم واجراااا القعون والتهقم من جديىة المتصىرض اليىه فىط
ز ارىىىة اررض وقواىىىد التنىىازص ىىىن اررض والتصىىرض فأهىىا بمىىا يذسىىه المهافلىىة ىلأهىىا وهصىىوص الهأئىىة ىلىىط
مسىىتهقاتها .ويىىىل مجلىىس االدراة نمىىاقج قلبىىاا االنتسىىاع وىقىىود التملي ى واالسىىتماراا التىىط تىىتم اج ىراااا
البهوث االجتماىية بمقتىاوا للتأجأر أو التصرض الط السئاا المشار الأها  .ويتىمن نموقج العقد تشىذأه
لجنىىة رئاسىىة مستشىىار مىىن مجلىىس الدولىىة ت ىىتص تهقأىىم الم السىىاا التىىط تنسىىب الىىط المتصىىرض اليىىه مىىن
السئاا المشار الأها مس بة ىلىمجلس ادارة الهأئة للنلىر فىط التصىدأم ىلأهىا  .وينسىق قىرار المجلىس بىالقريم
االدار .
مادة 44
بمراىاة أهذام المادة السابقة  -يذون التصرض أو التأ أر فط ارراىط المستصىلهة بقريىم المىزاد العلنىط ,
ويىىىل مجلىىس ادراة الهأئىىة قواىىىد واج ىراااا التصىىرض فىىط تل ى ار ارىىىط .واسىىتثناا مىىن هذىىم السق ىرة السىىابقة
أجىىوز لمجلىىس ادارة الهأئىىة  .رقا مىىا ث ىىا لىىه أن مشىىروىا يسأىىد بهسىىب ق يعتىىه أو هجمىىه فىىط تنميىىة االقتصىىاد
القىومط  ,ويقتىىىط تنسأىقه هيىىازة أرض مىن ار ارىىىط المستصىلهة ال اىىىعة رهذىام القىىانون رقىم  143لسىىنة

 1981المشىىار الأهىىا  ,أن يقلىىب الىىط الىىوزير الم ىىتص باستص ى ح ار ارىىىط ىىىرض ارمىىر ىلىىط مجلىىس
الىوزراا للموافقىىة ىلىىط تىىأجأر اررض أو يعهىا الىىط المشىىروع قبقىىا للقواىىد والشىىروط واروىىىاع التىىط يقترههىىا
مجلس االدراة فط ذه هالة ىلط هدة.
مادة 45
(مسىىت دلة بىىالقرار الىىوزار رقىىم  105لسىىنة  1986ثىىم بقىرار وزيىىر الز ارىىىة واستصى ح اال ارىىىط رقىىم 1230
لسنة  " )1990ت ون اللجنة العليا لتنمية أراىط الدولة وط اللجنة السنية المنصوص ىلأهىا فىط المىادة 15

من القانون رقم  143لسنة  1981المشار رليه " .

مادة 46

ت تص اللجان المشار الأها فط المادة السابقة تقىدأر القيمىة االأجاريىة أو أثمىان ار ارىىط ال اىىعة رهذىام

القانون رقم  143لسنة  1981المشار اليه .

وت ون االهالة الط وقه اللجان من مجلس ادارة الهأئة أو من رئيسه بهسب ارهواص.

وت ىىون ق ى ارراا وىىقه اللجىىان صىىهيهة بأغل يىىة االص ىواا وىنىىد تسىىاو اآلراا أىىرجح الجانىىب الىىق منىىه رئىىيس
اللجنة.

مادة 47
تراىط اللجان السنية ىند التقدأر العناصر اآلتية:
 -1ق يعة اررض ومعنها ونوع تر تها ودرجة صو تها ومد ص هأتها ل ستل ص الزراىط.
 -2ت الأف استص ح اررض وتعمأروا واستزراىها.
 -3ق يعة الىدورة الزراىيىة الصىالهة للتق أىم فىط تلى اررض ومىا تللىه مىن هاصى ا زراىيىة ومىد قا ليىة
وقه الهاص ا للتسويم وامذانياا قل .
 -4ت ىىالأف اسىىتل ص اررض فىىط الز ارىىىة واالأ ىراداا الناتجىىة مىىن وىىقا االسىىتل ص وصىىافط الىىر ح المهقىىم
منها.
 -5مد توافر المياه الصالهة لر تل اررض وامذانياتها ومد استمراروا وبعدوا أوقر ها منها.
 -6موقل اررض ومد قر ها أو بعدوا من العمران  .ومد سهولة المواص ا الأها.
 -7أثمان ارراىط فط المعام ا السائدة فط المنققة.
 -8العناصر ار ر التط تراوا اللجنة.
مادة 48
يىل مجلس ادارة الهأئة القواىد ال اصة بالمذافآا التط تمنح لهقه اللجان ومصاريف االنتقىاص و ىدص السىسر
بما يذسه قيامها بعملها ىلط أ مه وجه.
مادة 49
تعىىرض تقىىدأراا اللجىىان السنيىىة ىلىىط مجلىىس ادارة الهأئىىة لتهدأىىد القيمىىة االأجاريىىة أو الىىثمن بعىىد القيىىام بأيىىة
دراساا أو مراجعاا أراوا الزمة لقل .
مادة  (50مست دلة بقرار وزير الزراىة واستص ح االراىط رقم  139لسنة ) 1990

" رلىىط أن أىىتم وىىىل القواىىىد المنلمىىة للصىىندوش المىىقذور بالمىىادة رقىىم (  ) 15مىىن القىىانون رقىىم  143لسىىنة

 1981تىىودع ف ىىط الص ىىندوش المنش ىىأ بقى ىرار رئ ىىيس الجمهوري ىىة رق ىىم  34لس ىىنة  1977الهص ىىألة الناتج ىىة ى ىىن
التصرض فط ارراىط الم صصىة ل ستصى ح واالسىتزراع اوادارتهىا وجميىل المىوارد واالىتمىاداا التىط تقىرر

لهىىقه ار ارىىىط وفقىىا رهذىىام القىىانون ويىىتم الصىىرض منهىىا فىىط أغ ىراض االستص ى ح واالسىىتزراع واقامىىة ال نيىىة

ارساسية بقرار مجلسط ردارة صندوش أراىط االستص ح بعد اىتمادوا من السلقة الم تصة "
مادة 51

يقىىدم مشىىترو ار ارىىىط الصىىهراوية الىالهأئىىة ى ص ث ثىىة شىىهور مىىن تىىاريع العمىىه هىىقه ال ئهىىة ا قىىا ار ىىىن
ارراىط الم يعة لهم ق ه العمه بالقانون بقصد استص هها واستزراىها  ,ويتىمن اال قار ما يأتط:

 -1اسم المشتر أو الجهة المشترية.
 -2مساهة اررض ومعالمها  ,ورسم أوىح موقل المساهة وهدودوا .
 -3مصدر ر اررض وتاريع توافر الر لها من وقا المصدر والجهة التط ر صا به.
 -4الجهة التط وافقا ىلط ال يل وتاريع اىتماده أو تاريع تسليم اررض.
 -5تاريع ورقم شهر ىقد ال يل أن ذان قد س م شهره وصورة من وقا العقد.
 -6قيمة ثمن اررض.
 -7ال رنىىام الزمنىىط لتنسأىىق أىمىىاص االستص ى ح واالسىىتزراع ى ص المىىدة المهىىددة وقل ى أن لىىم يذىىن قىىد تىىم
استص هها وزراىتها بال امه.
مادة 52
تعىد الهأئىىة مىىن واقىىل سىىج تها وباالسترشىىاد باال قىىاراا المقدمىة مىىن المشىىترين هصى ار شىىام لهىىقه ار ارىىىط
متىىىمنا قاا ال يانىىاا المشىىار الأهىىا فىىط ال نىىود مىىن  1الىىط  6مىىىافا الأهىىا يىىان تىاريع انتهىىاا المىىدة المهىىددة
التمام االستص ح واالستزراع ووو نهاية مىدة مىس سىنواا مىن تىاريع تىوفر مصىدر الىر لى رض أو نهايىة

مدة ث ث سنواا من تاريع العمه بالقانون رقم  143لسنة  1981المشار اليه أ المدتأن أقوص.

وي قر المشترون تواريع انتهاا المدة المهددة.
مادة 53

تقىىوم الهأئىىة بمعاأنىىة وىىقه ار ارىىىط بصىىسة دوريىىة ى ص المىىدة المهىىددة التمىىام االستص ى ح واالسىىتزراع ىىىن
قري ىىم لج ىىان تش ىىذه بقى ىرار م ىىن رئ ىىيس مجل ىىس ادارة الهأئ ىىة وتع ىىد و ىىقه اللج ىىان مهاى ىىر تث ىىا فأه ىىا نتأج ىىة
المعاأنىاا و يىىان هالىىة ار ارىىىط الم يعىىة لهى الا المشىىترين وقىىا المعاأنىىة ومىىا تىىم هىىا مىىن أىمىىاص االستصى ح
واالس ىىتزراع مقارن ىىا بم ىىا و ىىو مس ىىروض اتمام ىىه م ىىن و ىىقه ارىم ىىاص وفق ىىا لل رن ىىام المق ىىرر .وتث ىىا نتأج ىىة و ىىقه
المعاأناا بالسج ا المعدة لهىقا اللىرض بالهأئىة ذمىا تعىاأن وىقه اللجىان ار ارىىط المشىار الأهىا فىور انتهىاا
ارجه المهدد بالمادة السابقة مسترشدة بمىا تىىمنته مهاىىر المعاأنىاا السىابقة وي قىر ذىه مىن المشىترين
السابقأن بالموىد المهدد للمعاأنة لهىوره أو هصر

مىىن يمثلىىه قانونىىا ,ويىىتم اال قىىار بذتىىاب ىىدون ملىىروض موصىىط ىليىىه مصىىهوب بعلىىم الوصىىوص ىلىىط ىنوانىىه
المعلوم للهأئة وقل ق ه الموىد المهدد

مسىة ىشىر أومىا ىلىط ارقىه ,ويعت ىر تصىدأر وىقا ال تىاب لمذتىب

ال ريىىد بمثابىىة اى نىىا رسىىميا بالموىىىد المهىىدد ,واقا ت لىىف المشىىتر ىىىن الهىىىور رغىىم ا قىىاره تباشىىر اللجىىان
أىمالها وتعد مهاىر تث ا فأها نتائ معاأنتها تتىمن ما يأتط:
 -1يان المساهة التط تم استص هها والمساهة التط تم استزراىها وتاريع دا زراىتها.
 -2يان المساهة التط لم أتم استص هها.
 -3يان الملروساا والمنشآا وغأر قل المقامة ىلط االرض ووصف ذه منها.
ويوقل ىلط المهاىر من اللجنة ومن المشترين وفىط هالىة امتنىاع أهىدوم ىىن التوقيىل أث ىا قلى بالمهىىر
مل يان الس ب ,ذما أنه فط هالىة ىىدم هىىور المشىتر رغىم سىابقة ا قىاره أو مىن يمثلىه قانونىا أث ىا قلى
بالمهىر.
مادة 54
ت ارجىىل الهأئىىة مهاىىىر اللجىىان المشىىار الأهىىا وتعىىد تقىىارير مىىن واقعهىىا ل ىىه هالىىة ىلىىط هىىدة تعىىرض ىلىمجلىىس
ادارة الهأئة للنلر فط اصدار الق ارراا ال زمة فيما يأتط:
 -1اىتماد نتائ المعاأناا فط هاالا ارراىط التط تم استص هها واستزراىها.
 -2فسع ال يل ذليىا أو جزئيىا بهسىب ارهىواص فىط هىاالا ار ارىىط التىط أث ىا فأهىا ىىدم اتمىام استصى هها
واستزراىها.
مادة 55

يص ىىدر رئ ىىيس مجل ىىس ادارة الهأئ ىىة قى ىرار تش ىىذأه لج ىىان تت ىىولط اس ىىترداد االرض م ىىن المش ىىترين وفق ىىا للقى ىرارا
المعتمىىدة بسسىىع ال يىىل .ويىىىم للجنىىة أهىىد رج ىاص ارمىىن مىىن مدأريىىة ارمىىن الواقعىىة فىىط دائرتهىىا اررض يهىىدده
مدأر ارمن  -ويشتر مل اللجنة فط أداا مهمتها والمهافلة ىلأها.
مادة 56
أ قىىر رئىىيس اللجنىىة  -المشىىتر بالموىىىد المهىىدد للتنسأىىق ىلىىط ىنوانىىه المعلىىوم للهأئىىة ويىىتم ا قىىاره بال يسيىىة
وقبقا ل جراااا المشار الأها بالمادة  53من وقه ال ئهة.
وته ىىرر اللجن ىىة مهىى ى ار تس ىىلم اررض  .وف ىىط هال ىىة وج ىىود ا ىىت ض ىىأن يان ىىاا قى ىرار السس ىىع و ىىأن نتأج ىىة
المعاأنة فط الق يعة فتث ا اللجنة وقا اال ت ض بالمهىر.
ويوقىىل ىلىىط المهىىىر مىىن اللجنىىة ومىىن منىىدوب ارمىىن ومىىن المشىىتر السىىا م أو مىىن يمثلىىه قانونىىا وفىىط هالىىة
امتناع اهدوا ىن التوقيل أث ا قل بالمهىر مل يان الس ب.
مادة 57
تسىىلم اللجنىىة صىىورة المهىىىر الىىط المشىىتر وفىهالىىة ت لسىىه ت لىىغ اليىىه الصىىورة ىلىىط ىنوانىىه المعلىىوم للهأئىىة
بال يسية المشا الأها بالمادة  53من وقه ال ئهة وقل

ص اس وىأن من تاريع تهرير المهىر.

مادة 58
ألتىزم المشىتر بىىأداا مقا ىه انتسىاع ىىىن اررض التىط اىتمىد فسىىع يعهىا اىتبىا ار مىىن تىاريع تسىليم وىىقه اررض
اليه هتط التاريع المهدد ل سترداد المشار اليه بالمادة  56من وقه ال ئهة.
مادة 59
تتىىولط اللجىىان السنيىىة المشىىار الأهىىا بالمىىادة  45مىىن وىىقه ال ئهىىة تقىىدأر مقا ىىه االنتس ىاع المسىىتهم للدولىىة ىىىن
اررض الت ىىط اىتم ىىد فس ىىع يعه ىىا قى ىواص الم ىىدة المش ىىار الأه ىىا بالم ىىادة الس ىىابقة  .وذ ىىقل تق ىىدأر قيم ىىة النسق ىىاا

الىىىرورية والنافعىىة التىىط يذىىون قىىد صىىرفها فىىط استصى ح واسىىتزراع مىىا تىىم استصى هه واسىىتزراىه منهىىا وفىىط

هىىدود مىىازاد بسى ها فىىط قيمىىة اررض وبم ارىىىاة مىىا ت لسىىه فىىط اللىراس والمنشىىآا والز ارىىىاا التىىط أقامهىىا ىلىىط
اررض المشار الأها ىلط نسقته ومراجعة ما يقدمه الط اللجنة من مستنداا رسمية.
مادة 60

ت لغ التقدأراا المشار الأها الط المشتر  ,ذما ت لغ اليه نأأجة المقاصة التط تتم ىلط أساس وىقه التقىدأراا
أن مقا ه االنتساع باررض التط اىتمد فسع يعها و أن ما يذون قد أداه من ثمىن وذىقل مىا يسىتهم لىه مىن

تعويض قبقا للوارد بالمادة  59من وقه ال ئهة.
ويتم الت ليغ ىلط ىنوان المشتر بال يسية المشىار الأهىا بالمىادة  53مىن وىقه ال ئهىة ويتىىمن الت ليىغ تهدأىد
ث ثىىأن أومىىا مىىن تىىاريع ا غىىه تل ى التقىىدأراا ونتأجىىة المقاصىىة  -موىىىدا لتقىىديم تللمىىه الىىط مجلىىس ادارة
الهأئة .ويتم ال ا فط التللم من مجلس ادارة الهأئة.
مادة 61
أ شر فط السج ا بالقرار ال اص باىتماد فسع ال يىل ذىقل تنسأىق وىقا القىرار وباسىترداد اررض منىه  ,واقا
ذىىان التصىىرض مهىىه السسىىع قىىد س ى م شىىهره فتىىودع نس ى ة رسىىمية مىىن ق ىرار السسىىع بمذتىىب الشىىهر العقىىار
الم تص للتأشأر بموجبه ىلط العقد السا م شهره وفقا للقانون.

مادة 62
يعد مال ا ل راىط ال اىعة رهذام القانون رقم  143لسنة  1981المشار اليه ذه من :

أوال -1 -:م ىىن تى ىوافرا ف ىىط ش ىىأنه ش ىىروط االىت ىىداد بهق ىىوش المل ي ىىة والهق ىىوش العأني ىىة اال ىىر الى ىواردة ىل ىىط
ىقىىاراا ذائنىىة فىىط اهىىد المنىىاقم المعت ىرة ىىارج الزمىىام فىىط تىىاريع العمىىه بالقىىانون رقىىم  124لسىىنة 1958
المشىىار اليىىه والمسىىتندة الىىط ىقىىود تىىم شىىهروا أو أهذىىام نهائيىىة سىىابقة ىلىىط وىىقا التىىاريع أو الىىط ىقىىود صىىدرا

مىىن الهذومىىة وتىىم تنسأىىق الشىىروط الىواردة هىىا ولىىم تشىهر بعىىد .ذىىقل مىىن تقىىرر تمل هىىم لمىىا ذىىانوا يهوزونىىه مىىن
ىقاراا بمقتىط ق ارراا نهائية صادرة وفقا رهذام القانون رقم  124لسنة  1958المشار اليه.

 -2ذه غارس أو زارع فعلط لهسابه ررض صهراوية لمدة سنة ذاملة ىلط ارقه سىابقة ىلىط تىاريع العمىه

بالقانون رقىم  124لسىنة  1958المشىار اليىه وقلى بالنسىبة الىط مايقىةم زراىتىه بالسعىه مىن تلى اررض فىط
قلى التىىاريع وبمىىا ال أجىىاوز الهىىد االقصىىط للمل يىىة .واليسىىر وىىقا الهذىىم ىلىىط اررض التىىط تىىزرع جىىزاا مىىن
السنة ىلط مياه ارمقار فقد.

 -3ذه من اتىم ق ىه العمىه بالقىانون رقىم  124لسىنة  1958المشىار اليىه اقامىة نىاا مسىتقر بهأىزه ثا ىا فيىه
وال يمذن نقله منه وقل بالنسبة رلىط اررض المقىام ىلأهىا ال نىاا والمسىاهة المناسىبة التىتلهىم بىه وتعىد مرفقىا

لىىه بهأىىث ال تزيىىد ىلىىط المسىىاهة المقىىام ىلأهىىا ال نىىاا قاتىىه ىلىىط ار ثىىر وقل ى بشىىرط بقىىاا ال نىىاا قائمىىا هتىىط

تاريع العمه بالقانون رقم  100لسنة  1964المشار اليه.

ثانيا -:من استصلح واستزرع هتط تاريع العمه بأهذم القانون رقم  143بالتصىرض فىط ار ارىىط ال اىىعة

رهذام القانون رقم  143لسنة  1981المشار اليه.

ثالثا -:من استصىلح واسىتزرع هتىط تىاريع العمىه بأهذىام القىانون رقىم  143لسىنة  1981المشىار اليىه أرىىا
دا لىىة فىىط قىىة الدولىىة ل ستصى ح وغأىىر م صصىىة للمشىىروىاا العامىىة ووفىىر لهىىا مصىىدر ر دائىىم وقلى

بالنس ىىبة لم ىىا يق ىىوم زراىت ىىه بص ىىسة فعلي ىىة ومس ىىتمرة  ,ودون التى ىزام الجه ىىاا الم تص ىىة بالمهافل ىىة ىل ىىط هال ىىة
اررض  ,أو توفأر مصادر أ ر للر اقا ت أن ىدم ص هية المصدر الق وفر المستصلح.

رابعىىا -:ش ىرذاا الققىىاع العىىام بالنسىىبة لمىىا د ىىه فىىط أرسىىمالها مىىن مسىىاهاا تىىم تقويمهىىا ذأصىىوص أرسىىمالية

أوالتط أتم تقويمها و صصا لمنسعتها أو شللتها بالسعه هتط تىاريع العمىه بالقىانون رقىم  143لسىنة 1981

المشار اليه.
مادة 63
يعتد بالتصرفاا غأر المشهرة الصىادرة مىن الجهىاا الم تصىة قانونىا هتىط تىاريع العمىه بأهذىام القىانون رقىم
 143لسنة  1981المشار اليه لصالح:
(أ) صلار الزراع وأسر الشهداا و ريجط ال لياا والمعاود الزراىية.
(ب) الجمعياا التعاونية الزراىية والجمعياا التعاونية الستص ح ارراىط.
(جى) المشترين بقريم المزاد العلنط.

(د) المشروىاا المنشأة قبقا لقانون استثمار الماص العر ط وارجن ط والمناقم الهرة.
مادة 64
تتىىولط الهأئىىة بهىىث ا قىىاراا المل يىىة وتهقأىىم الهقىىوش العأنيىىة المث تىىة فأهىىا الىىورادة بىىالسقراا 1ن  3 ,2مىىن
ال ند أوال من المادة  62من وقه ال ئهة قبقا لما يأتط:

 -1يقتصر البهث ىلىاال قاراا المقدمة فط المواىأد المهددة فط القانون رقم  100لسنة  1964المشىار
اليه والمقأدة فط السج ا المعدة لقل .
 -2تشذه لجان مهلية فط المهافلاا الواقعة فط نلاقها العقاراا مهه اال قاراا ىلط النهو التالط:
 -مندوب فنط من ققاع المل ية والتصرض......

رئيسا.

 -مهندس زراىط من منققة التعمأر الواقعة فىنقاقها العقاراا مهه اال قاراا ..ىىوا.

 -مندوب فنط من المهافلة الواقعة فط نقاقها العقاراا مهه اال قاراا..

ىىوا.

 -مندوب مدأرية المساهة التط تقل العقاراا مهه اال قاراا فط دائرة ا تصاصها..

ىىوا.

 مندوب مدأرية الزراىة فط المهافلة الواقعة فط نقاقها ..ىىوا. -ىمدة القرية الواقعة فأها العقاراا مهه اال قاراا ..ىىوا.

وت تص وقه اللجان بهث اال قاراا وتهقأم الهقوش العأنية المثتبة فأها وا ىداا توصىياتها بشىأنها .وللجنىة
أن تس ىىتعأن ب ىىاهثأن ق ىىانونأن لمعاونته ىىا ف ىىط أىماله ىىا واى ىىداد البه ىىوث والد ارس ىىاا القانوني ىىة المتعلق ىىة بهق ىىوش
المل يىىة والهقىىوش العأنيىىة ار ىىر  -أنىىد ون لهىىقا اللىىرض  -ويشىىرض ىلىىط أىمىىاص و ى الا البىىاهثأن مسىىوض
مجلس الدولة لد المهافلة الم تصة أو نائب من مجلس الدولة.
وتراىط وقه اللجان لد بهث وتهقأم اال قاراا  ,ق يعة الدورة الزراىيىة المتبعىة فىط المنققىة الواقعىة فأهىا
اررض مهه االدىاا بىالهم  ,وق يعىة مىوارد الميىاه المتىوفرة فأهىا  ,وللجىان فىط سى أه قلى معاأنىة العقىاراا
مهىىه اال قىىاراا ومقابقىىة المسىىتنداا المتعلقىىة هىىا واالق ى ع ىلىىط ال يانىىاا واروراش والمسىىتنداا والملسىىاا
المهسولة لىد الجهىاا الهذوميىة الم تلسىة  ,ولهىا سىماع أقىواص مىن تىر لزومىا لسىماع أقىوالهم وت لأىف قو

الشأن وغأروم بالهىور أمامها لقل  ,ويذىون الت لأىف بىالقريم االد ار ق ىه الموىىد المهىدد النعقىاد اللجنىة
مس ىشر أوما ىلط ارقه  ,وتهاص توصياا اللجان

ص أس وع مىن تىاريع صىدوروا الىط ققىاع المل يىة

والتصرض بالهأئة لمراجعتها.
مادة 65
ىلط ذه من تمل بسند مشهر صىادر مىن اهىد الجهىاا الم تصىة قانونىا والمشىار اليىه فىط ال نىد ثانيىا مىن
المىىادة  62مىىن وىىقه ال ئه ىىة  -أن أتقىىدم بقلىىب للهأئىىة ى ى ص ث ثىىة أشىىهر مىىن ت ىىاريع العىىه هىىقه ال ئه ىىة
متىمنا ال ياناا اآلتية:
 -1اسم مقدم القلب مهه القلب وتاريع مأ ده ومهه اقامته ومنته ارصلية.
 -2يان مساهة اررض مهه القلب وهدودوا ومعالمها التط تم شهر مل أتها.
 -3يان تاريع ورقم شهر المستند مل ارفاش صورة رسمية منه.
 -4اسم الجهة التط أصدرا السند المشهر.
وتقأ ىىد و ىىقه القلب ىىاا ف ىىط س ىىج ا تع ىىد له ىىقا الل ىىرض  .وت ارج ىىل يان ىىاا و ىىقه القلب ىىاا بمعرف ىىة ققاىالمل ي ىىة
والتصرض بالهأئة.
مادة 66

ىلط ذه مىن استصىلح واسىتزراع هتىط تىاريع العمىه بأهذىام القىانون رقىم  143لسىنة  1981المشىار اليىه فىط
ال نىىد ثالثىىا مىىن المىىادة  62مىىن وىىقه ال ئهىىة التقىىدم للهأئىىة ى ص سىىتة أشىىهر مىىن تىىاريع العمىىه هىىقه ال ئهىىة
بقلب أتىمن ال ياناا اآلتية:
 -1اسم مقدم القلب وجنسأته وتاريع مأ ده ومهه اقامته ومهنته االصلية.
 -2يىىان مسىىاهة اررض المستصىىلهة ومعالمهىىا وهىىدودوا والمسىىاهة التىىط زرىهىىا بصىىسة فعليىىة ومسىىتمرة مىىن
جملة المساهة و يان موقعها وهدودوا وتاريع زراىتها.
 -3يان مصادر الر التط وفروا المتسصلح ل رض مهه القلب والجهة التط ر صا ها.
وتت ىىولط الهأئ ىىة به ىىث و ىىقه القلب ىىاا لتهدأ ىىد م ىىا اقا ذان ىىا اررض موى ىىوع القل ىىب دا ل ىىة ف ىىط ق ىىة الدول ىىة

ل ستص ح أو م صصة لمشىروع ىىام أو سى م التصىرض فأهىا ق ىه العمىه بالقىانون رقىم  143لسىنة 1981
المشار اليه  .فاقا ث ا ىدم د وص اررض فط قة الدولة ل ستص ح أو ت صيصىها لمشىروع ىىام رفىض
قلب االىتداد  .واال أهأه القلب الط اللجان المشار الأها بالمادة  64من وىقه ال ئهىة  .لمعاأنىة ار ارىىط
مهه وقه القلباا والتهقم مىن ذافىة ال يانىاا الىواردة بالقلبىاا وىلىط ار ىص مسىاهة اررض المستصىلهة

ومعاملهىىا وهىىدودوا .والمسىىاهة التىىط زرىهىىا مقىىدم القلىىب بصىىسة فعليىىة ومسىىتمرة مىىن جملىىة المسىىاهة و يىىان
موقعهىىا وهىىدودوا و يىىان مصىىدر الىىر الىىق وفىره المستصىىلح لى رض .وتهىىاص مهاىىىر اللجىىان المشىىار الأهىىا
الط ققاع المل ية والتصرض بالهأئة لمراجعتها.
مادة 67
ىلىىط شىىرذاا الققىىاع العىىام المشىىار الأهىىا فىىط ال نىىد رابعىىا مىىن المىىادة  62مىىن وىىقه ال ئهىىة اىىىداد ال يانىىاا
ال اصىة بالمسىىاهاا التىىط د لىىا فىىط أرسىىمالها وتىىم تقويمهىىا ذأصىىوص أرسىىمالية ومواقعهىىا  ,وذىىقل المسىىاهاا
ومعالمهىىا التىىط لىىم أىىتم تقويمهىىا و صصىىا لمنسعتهىىا أو شىىللتها فعى مشىىسوىة بالمسىىتنداا الدالىىة ىلىىط قلى ,
وموافاة الهأئة

ص ث ثة أشهر من تاريع العمه هىقه ال ئهىة بال يانىاا والمسىتنداا المشىار الأهىا  .وتهىاص

الط ققاع المل ية والتصرض لمراجعتها.
مادة 68
يعتد بالتصرفاا اللأر مشهرة الصادرة من الهأئة أو صىندوش أ ارىىط االستصى ح فىط ار ارىىط الصىهراوية
وقل ل ه من:
(أ) صلار الزراع وأسر الشهداا و ريجط ال لياا والمعاود الزراىية.
(ب) المشترين بقريم المزاد العلنط.

وتق ىىوم الهأئ ىىة باس ىىت ماص االجى ىراااا ال اص ىىة ه ىىم وفق ىىا للقواى ىىد والش ىىروط ال ىىط ت ىىم ىل ىىط أساس ىىها التص ىىرض
والمنصىىوص ىلأهىىا فىىط العقىىود الم رمىىة مىىل المتصىىرض الىىأهم .وتعىىرض هىىاالا التصىىرض الصىىادرة مىىن غأىىر
وقه الجهاا لصالح أ من وقه السئاا ىلىمجلس ادارة الهأئة لل ا فأها.
مادة 69
يعتد بالتصرفاا غأر المشهرة الصادرة لصالح الجمعياا التعاونية الزراىية والجمعياا التعاونية الستص ح
ارراىط وقل اقا توافرا فأها الشروط اآلتية:
 -1موافقة جميىل الجهىاا الم تصىة قانونىا ( الىدفاع  -اآلثىار.......الع) ىلىط التصىرض فىالمسىاهة بلىرض
استص هها واستزراىها.
 -2صدور قرار مىن الىوزير الم ىتص باستصى ح ار ارىىط باىتمىاد التصىرض بىال يل أو ت صىيص اررض
للجمعية.

 -3استيساا االجراااا القانونية لتأسيس الجمعية وشهروا قبقا رهذام قانون التعاون الزراىط ولوائهه.
 -4وفاا الجمعية بالتزاماتها المالية.

 -5است م الجمعية ل رض مىن الهأئىة أو صىندوش أ ارىىط االستصى ح ويعىرض تقريىر واض هىقه الهىاالا
ىلط مجلس ادارة الهأئة للنلر فط االىتداد هقه التصرفاا.
مادة 70
يعتى ىىد بالتصى ىىرفاا غأى ىىر المشى ىىهرة الصى ىىادرة مى ىىن الهأئى ىىة أو صى ىىندوش أ ارىى ىىط االستص ى ى ح الصى ىىادرة لصى ىىالح

المشروىاا المنشأة قبقا لقانون نلام استثمار الماص العر ط وارجن ط والمناقم الهرة وقل اقا توافرا فأهىا

الشروط التالية:
 -1موافقة مجلس ادارة الهأئة العامة ل ستثمار والمناقم الهرة ىلط المشروع المزمىل اقامتىه ىلىط المسىاهة
موىوع التصرض.

 -2تمىىام اج ىراااا تأسىىيس المشىىروع وشىىهره قبقىىا لقىىانون نلىىام اسىىتثمار المىىاص العر ىىط وارجن ىىط والمنىىاقم
الهرة.
 -3أن تمثه اررض المتصرض فأها جزاا مت ام من ارصوص الرأسمالية للمشروع.
 -4صىىدور قى ىرار م ىىن ال ىىوزير الم ىىتص باستصى ى ح ار ارى ىىط باىتم ىىاد التصىىرض ب ىىال يل للمش ىىروع ف ىىط و ىىقه
المساهة.

 -5سداد المشروع ل افة التزاماته المالية للهأئة أو صندوش أراىط االستص ح.
 -6است م اررض من الهأئة أوصندوش أراىط االستص ح.

وتتولط الهأئة هصر الهاالا المنصوص ىلأها فط وقه المىادة وىىرض تقريىر واض هىا ىلىط مجلىس االدارة
للنلر فط االىتداد هقه التصرفاا.
مادة 71
يىىىل مجلىىس ادارة الهأئىىة قواىىىد اصىىدار شىىهاداا االىتىىداد وىقىىود ال يىىل والنمىىاقج ال اصىىة هىىا  .ومىىا أ ديىىه
قالب االىتداد بالمل يىة مىن تىأمأن ونلأىر ت ىالأف بهىث قلبىه والمعاأنىة والمصىروفاا االداريىة  ,وقلى ىىن
السدان الواهد أو أجزائه من اررض المقلوب االىتداد بمل أتها.
مادة 72
تتولط الهأئة ىرض توصياا اللجان ونتائ المراجعاا وال ياناا ار ر المشار الأهىا فىط المىواد السىابقة -
ىلط مجلس االدراة للنلر فط اىتمادوا أو رفىها.
وت لغ ق ارراا مجلس االدراة رلط قو الشأن بالقريم االدار .
مادة 73
فط جميل ارهواص التط أتم فأها التصرض أواالىتداد بالمل ية ت قر مراقباا الىىرائب العقاريىة بالمهافلىاا
يان ىلط أنموقج يعد لهقا اللرض ىن وقه التصرفاا واالىتىداداا الت ىاق االجىراااا ال زمىة نهىو تقىدأر

ور ىىد ىىريبة ارقيىىان ىلىىط ار ارىىىط التىىط تىىم التصىىرض فأهىىا قبقىىا رهذىىام القىىانون رقىىم  113لسىىنة 1939
ال اص بىريبة ارقيان وقل اىتبا ار من تاريع التصرض فأها.

ويجىىب أن أىىتم اال قىىار المشىىار اليىىه فىىور اىتمىىاد التصىىرض أو االىتىىداد دون انتلىىار شىىهر العقىىود ال اصىىة
هقه التصرفاا أو االىتداداا.

قانون رقم  5لسنة 1996
في شان قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية
المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمي
()[1]1
لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه ,وقد أصدرناه؛
(المادة ارولط)
أجى ىىوز التصى ىىرض بالمجى ىىان فى ىىي ار ارىى ىىي الصى ىىهراوية المملوذى ىىة للدولى ىىة أو غأروى ىىا مى ىىن ارش ى ى اص
االىتبارية العامة ,أو تأجأروا اأجار اسمي مقامة مشروىاا استثمارية ىلأها أو للتوسل فأها.
ويصىىدر تهدأىىد المنىىاقم التىىي تقىىل فأهىىا ار ارىىىي الصىىهراوية المشىىار رلأهىىا ,وبالقواىىىد وامج ىراااا
المنلمة للتصرض بالمجان أو التأجأر ,قرار من رئيس الجمهورية.
ويىىتم ت صىىيص اررض ال زمىىة للمشىىروع بم ارىىىاة هجمىىه وق يعىىة نشىىاقه وقيمىىة ارم ىواص المسىىتثمرة

فيه.
(المادة الثانية)
ال تنتقه مل ية اررض رلط المتصرض رليه ق ه رتمام تنسأق المشروع و دا امنتاج السعلي.

وت ىىودع المه ىىرراا المتى ىىمنة للتص ىىرفاا ف ىىي مذت ىىب الش ىىهر العق ىىاري الم ى ىتص ,ويترت ىىب ىل ىىط و ىىقا

امأداع اآلثار المترتبة ىلط شهر التصرفاا العقارية وتسلم صور تل المهىرراا رلىط قوي الشىأن معسىاة مىن
جميل الرسوم بما في قل رسوم الشهر والتوثأم ورسوم الدملة.
(المادة الثالثة)
ال أجوز أن تزيد مدة امأجار ىلط أر عأن ىاما ,تجدد ما دام المشروع قائما.
(المادة الرابعة)

()[1]1

الجريدة الرسمة العدد  4مذرر (أ) في 1996 / 1 /30

رقا لم أتم تنسأق المشروع و دا امنتاج السعلي

ص المدة التي تهدد في قرار الت صيص أتعأن ىلىط

الجهىىة امداري ىىة مال ىىة اررض اس ىىتردادوا ,ويج ىىوز له ىىا يعهىىا أو تأجأرو ىىا لص ىىاهب المش ىىروع وفق ىىا ل س ىىعار
السائدة في المنققة في تاريع االسترداد.
دون ر

(المادة ال امسة)
ص بهذم المادة السابقة يهلر است دام اررض في غأىر اللىرض الم صصىة مىن أجلىه ,مىا

لىىم يذىىن قلى بموافقىىة الجهىىة الم تصىىة ,ذمىىا يهلىىر التصىىرض فأهىىا أو فىىي أي جىىزا منهىىا ,أو تقريىىر أي هىىم
ىأني ىلأها و أو تمذأن اللأر منها ق ه نقه مل أتها رلط المتصرض رليىه ,ويقىل بىاق ذىه رجىراا أو تصىرض
أ ىىالف قلى ى وال أج ىىوز ش ىىهره ,ول ىىه قي ش ىىأن التمسى ى ب ىىالبق ن أو قل ىىب الهذ ىىم ب ىىه ,وىل ىىط المهذم ىىة أن
تقىي به من تلقاا نسسها.
(المادة السادسة)

أنشر وقا القانون في الجريدة الرسمية ,ويعمه به اىتبا ار من الأوم التالي لتاريع نشره.

أبصم وقا القانون

اتم الدولة ,وينسق ذقانون من قوانأنها.

صدر رئاسة الجمهورية في  10رمىان سنة  1416وى.
(الموافم  30أناأر سنة 1996م).
هسني مبار

ملحق
القانون رقم  5لسنة 1996
تقرير اللجنة المشىترذة مىن لجنىة الز ارىىة والىري ومذتىب لجنىة الشىئون الدسىتورية والتشىريعية ىىن مشىروع قىانون فىي

شأن قواىد التصرض بالمجان في ارراىي الصهراوية المملوذة للدولىة أو ارشى اص االىتباريىة العامىة أو تأجأروىا اأجىار
اسمي مقامة مشروىاا استثمارية ىلأها أو للتوسل فأها.

أهاص ارستاق الىدذتور رئىيس المجلىس فىي  25أنىاأر سىنة  1996رلىط لجنىة مشىترذة لجنىة مىن لجنىة الز ارىىة والىري

ومذتىىب لجنىىة الشىىئون الدسىىتورية والتش ىريعية مشىىروع قىىانون فىىي شىىأن قواىىىد التصىىرض بالمجىىان فىىي ار ارىىىي الصىىهراوية
المملوذىىة للدولىىة أو ارش ى اص االىتباريىىة العامىىة أو تأجأروىىا اأجىىار اسىىمي مقامىىة مشىىروىاا اسىىتثمارية ىلأهىىا أو للتوسىىل

فأها.
فعقدا اللجنة المشترذة اجتماىا لنلره في  1996/ 1 / 27هىره مندوبا ىن الهذومة السادة:
د .سعد نصار ,مستشار و ازرة الزراىة.
م .ذامه أوسف ى د الهليم ,وذأه أوص و ازرة المجتمعاا العمرانية.
أ .ى د الباسد شل ي ,وذأه و ازرة امدارة المهلية.
أ .مصقسط بذر ,وذأه و ازرة الشئون القانونية و ازرة المجتمعاا العمرانية الجدأدة.
م .مهمد مهمود أمأن ,رئيس امدارة المرذزية هأئة التصنيل.
نلىرا اللجنىة مشىروع القىانون ومقذرتىىه اميىىاهية واسىتعادا نلىر القىانون رقىىم  21لسىنة  1958فىي شىأن تنلىىيم

الصناىة وتشجيعها .والقانون رقم  29لسنة  1958في شأن قواىد التصىرض بالمجىان فىي العقىاراا المملوذىة للدولىة والنىزص
ىن أموالها المنقولة ,وقانون امدارة المهلية الصىادر بالقىانون رقىم  43لسىنة  ,1979والقىانون رقىم  59لسىنة  1979بشىأن

المجتمعاا العمرانية الجدأدة ,والقىانون رقىم  143لسىنة  1981فىي شىأن ار ارىىي الصىهراوية ,وقىانون االسىتثمار الصىادر
بالقىىانون رقىىم  230لسىىنة  ,1989والقىىانون رقىىم  7لسىىنة  1991فىىي شىىأن بعىىض ارهذىىام المتعلقىىة بىىأم

الدولىىة ال اصىىة,

وفي ىوا ما دار في اجتماىها من مناقشاا وما أوىهه ممثلو الهذومة تورد تقريروا ىنه فيما ألي:
ت نا الدولة منق أوائه الثمانأناا استراتأجية التنمية الشاملة والتي ترمي رلط توسيل قاىدة االىتماد ىلط استثماراا

الققىاع ال ىاص سىواا أ انىا مهليىة أم أجن يىة ,وقىد تىم صىىياغة قلى فىي ثى ث قىد مسىية ىلىط أسىاس ارولويىاا التىىي

ت دم تهقأم اروداض ,وذان الترذأز في ال داية ىلط تنسأق رام اللصى ح االقتصىادي اواىىادة نىاا ال نيىة ارساسىية لتهأئىة
المناخ الم ئم لجىقب المسىتثمرين اتاهىة الم ارفىم وال ىدماا ال زمىة لقيىام المشىروىاا االسىتثمارية ,وقىد ذىان لنجىاح الدولىة
في رنجاا ما رسمته استراتأجأتها أثر ذ أر في جقب الققاع ال اص للمشارذة فىي رنشىاا العدأىد مىن المشىروىاا امنتاجيىة

المتقورة المنتشرة في صهرائنا.
ولما ذان التوسل في رقامة المشروىاا امنتاجية التي يشار فأها المستثمرون المصروين أو ارجانب وو من أوم
اروداض التي تم التجهأز لها في السنواا الماىية باىتباره المد ه الصهيح لآلتي:
أوال -تعمأر ارراىي الصهراوية

لم مجتمعاا ىمرانية جدأدة ها.

ثانيا – رتاهة المزيد من فرص العمه بمشارذة الققاع ال اص هأث رن فرصة العمه الواهدة التي توفروا الهذومة
ال تقه ت لستها ىن  50ألف جنيه.
ثالثا -االستسادة بالت نولوجيا المتقورة التي أجل ها المستثمرون.
رابعا -تهقأم رىافة رلط االقتصاد القومي من

ص المنتهاا التي تقوم تل المشروىاا ىلط رنتاجها.

امسىىا – زيىىادة هصىىة مصىىر مىىن التجىىارة العالميىىة زيىىادة معىىدالا التصىىدأر لتصىىه فىىي السىىنواا القلألىىة القىىادة رلىىط
ث ثة أىعاض ما وي ىليه اآلن.
وال ش أن مهصلة ذه قل ستنعذس مباشرة ىلط تهسأن مستو معيشة المواقنأن في الدولة ,ومن وىقا المقلىم

أىدا الهذومة مشروع القانون المعروض لتنليم قواىد التصرض بالمجان في ارراىي الصهراوية المملوذة للدولىة وغأروىا
من ارشى اص االىتباريىة العامىة أو تأجأروىا اأجىار اسىمي مقامىة مشىروىاا اسىتثمارية ىلأهىا أو للتوسىل فىي المشىروىاا

القائمة هأث قىا المادة ارولط جواز التصرض في ار ارىىي الصىهراوية أو تأجأروىا اأجىار اسىمي سىواا للىرض غقامىة
مشروىاا استثمارية جدأدة أو التوسل في المشروىاا القائمة بالسعه.
ذمىىا قىىىا فىىي السق ىرة الثانيىىة منهىىا بىىأن يصىىدر رئىىيس الجمهوريىىة ق ى ار ار تهدأىىد المنىىاقم التىىي تقىىل فأهىىا ار ارىىىي
الصهراوية ال زمة ل غراض السابقة.
ذمىىا أورد المشىىروع ارهذىىام ال اصىىة بىىىبد وتنلىىيم الت صىىيص هأىىث قىىىط فىىي المىىادة الثانيىىة بىىأن ت ىىون اررض
الممنوهة متناسبة وهجم وق يعة نشاط وقيمة ارمواص المستثمرة فأها بما يهقم صالح مصر.
ذما أورد في المادة الثالثة هذما يمنل نقه مل ية اررض غلط المتصرض رليه ق ه رتمام التنسأق و دا امنتاج.
ورأا اللجنىة تعىدأه نىص وىىقه السقىرة ليصىبح ذالتىىالي " ال تنتقىه مذليىىة اررض رلىىط المتصىرض رليىىه ق ىه رتمىىام تنسأىىق
المشروع" و دا امنتاج السعلي واالستمرار فيه لمدة ال تقه ىن ىشر سنواا أتهقم هىا وىدض المشىروع وقلى لمنىل التهاأىه
ىلط تمل اررض المصرية بلأر تهقأم الهدض ارسمط ووو زيادة امنتاج".
ونص المشروع في السقرة الثانيىة مىن قاا المىادة ىلىط أن تىودع المهىرراا المتىىمنة للتصىرفاا فىي مذتىب الشىهر

العقار الم تص ويترتب ىلىط امأىداع اآلثىار المترتبىة ىلىط شىهر التصىرفاا العقاريىة وتسىلم الصىور لىقوي الشىأن معسىاة مىن
جميل الرسوم.
وقد رأا اللجنة تعدأه صياغة السقرة ليصبح ذاآلتي:
" اواأىىداع المهىىرراا المتىىىمنة للتصىىرض مذتىىب الشىىهر العقىىاري الم ىىتص ويعت ىىر قلى سىىندا للمل يىىة رق أترتىىب ىلىىط

وىىقا امأىىداع اآلثىىار المترتبىىة ىلىىط شىىهر التص ىرفاا العقاريىىة وتسىىلم صىىور تل ى المهىىرراا رلىىط قوي الشىىأن معسىىاة مىىن جميىىل
الرسوم بما في قل رسوم الشهر والتوثأم ورسوم الدملة ".
وقل لأترتب ارثر السوري لتأداع بأن وقا الفعه ناقه للمل ية دون هاجة رلط رجراا آ ر,
وهدد في المادة الرابعة مدة امأجار في هالة تأجأر اررض بمدة ال تزيد ىلط أر عأن ىاما أىتم تجدأىدوا قالمىا أن
المشروع قائم.

ورأا اللجنة تعأدص نص وقه المادة ليصبح ذالتالي:
"ال أجىىوز أن تزيىىد مىىدة امأجىىار ىلىىط أر عىىأن ىامىىا ,ويجىىوز أن تجىىدد لمىىدة أو مىىدة أ ىىر مناسىىبة مىىا دام المشىىروع
قائما".
والم رر لهىقا التعىدأه مىن وجهىة نلىر اللجنىة أن تقىدم الجهىة الم تصىة رغ تهىا فىي تجدأىد مىدة العقىد وبال يسيىة التىي
تراوا من ىدمه.
وفي المادة ال امسىة قىىط بسىهب اررض واسىقة الجهىة امداريىة المال ىة رقا لىم أىتم تنسأىق المشىروع و ىدا امنتىاج

ص المدة التي يهددوا قىرار الت صىيص .ذمىا أجىاز للجهىة امداريىة المال ىة أن تعأىد يعهىا أو تأجأروىا لصىاهب المشىروع
ول ن بارسعار السائدة ز
وقد رأا اللجنة تعدأه نىص وىقه المىادة ليصىبح ذالتىالي " رقا لىم أىتم تنسأىق المشىروع و ىدا امنتىاج ى ص المىدة التىي
تهدد في قرار الت صيص أتعأن ىلط الجهىة امدارة مال ىة اررض اسىتردادوا بىالقريم امداري" .وهىقض الجىزا ار أىر مىن

المادة ا تىداا مىن ".ويجىوز لهىا يعهىا أو تأجأروىا لصىاهب المشىروع وفقىا ل سىعار السىائدة فىي المنققىة فىي تىاريع االسىترداد
وقل رن اللجنة رأا ىدم ال يل أو التأجأر في هالة ىدم الجدية".
وهلر في المادة السادسىة اسىت دام اررض فىي غأىر ارغىراض التىي صصىا مىن أجلهىا وذىقل هلىر التصىرض
فأها أو في أي جزا منا أو تقرير أي هم ىأني ىلأها أو تمذأن اللأر منها ق ه نقه مل أتها رلط المتصرض رليه.

وقىىد أثأىىر أثنىىاا المناقشىىة مىىن السىىادة أىىىىاا مجلىىس الشىىعب ىىىن مهىىافلتي سىىأناا أن وىىقا القىىانون ال أ ى ثر ىلىىط
ارراىي التي تمل ووا في له القوانأن السابقة.
وتر اللجنة أن أسالأب جىقب االسىتثماراا فىي السىنواا الماىىية أصىبها تمثىه ارولويىة فىي اسىتراتأجياا معلىم
دوص العالم ,وقد انتهجا مصر في السنواا الماىية قل النه هأىث ذرسىا الجهىود م ازلىة جميىل المعوقىاا التىي تواجهىة
المستثمرين داا من امجراااا ال زمة مقامة المشروع وتبسيد رجراااا التعامه ومنح هوافز امىساااا الىري ية وتوفأر

ارراىي للمشروىاا ,ووو اتجاه أجب أن تتىافر جميل الجهود لتوفأر ىماناا نجاهه.
واللجنة توافم ىلط مشرع القانون وترجو المجلس الموقر الموافقة ىليه بالصيلة المرفقة.

مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون
في شأن قواعد التصرف بالمجان
في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص
الاعتبارية العامة وتأجيرها بإيجار اسمي
لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها
ىىىىى
-

تهدض الدولة رلط توفأر اللروض المواتية لتشجيل المزيد من االستثمار ,والتوسل فىي رقامىة المشىروىاا التىي شىار هىا

الققاع ال اص – المهلي وارجن ي – لدفل ىجلة التنمية في لىه منىاخ م ئىم يهقىم فىرص ت ازأىد دور وىقا الققىاع فىي المرهلىة

القادمىىة التىىي تهتىىاج رلىىط تىىروي االسىىتثماري المنىىت فىىي جميىىل المجىىاالا ,اصىىة تل ى التىىي تثمىىر فىىي تنميىىة االقتصىىاد القىىومي
وتوفر فرص ىمه جدأدة وت دي رلط االرتساع بمعد النمو وزيادة هصة مصر مىن التجىارة العالميىة فىي صىوص التصىدأر ,غىق

المىىأموص مىىىاىسة النىىات القىىومي هتىىط تصىىه الصىىادراا رلىىط ث ثىىة أمثىىاص مىىا وىىي ىليىىه اآلن ويرتقىىي مسىىتو معيشىىة المىواقنأن
نتأجة لدىم القدرة القاتية ل قتصاد القومي.

وتهقيقا لقل ذله و فقد أىد مشروع القانون المرافم لتنلىيم قواىىد التصىرض بالمجىان فىي ار ارىىي الصىهراوية المملوذىة

-

وغأروا من ارش اص االىتبارية العامة أو تأجأروا اأجار اسمي مقامة مشروىاا استثمارية ىلأها أو للتوسل فأها.

وقىىد نص ىىا الم ىىادة ارولىىط م ىىن المش ىىروع فىىي فقرته ىىا ارول ىىط ىلىىط جى ىواز التص ىىرض بالمجىىان ف ىىي ار ارىىىي الص ىىهراوية

المىقذورة أو تأجأروىىا اأجىىار اسىىمي ,سىىاواا للىرض رقامىىة مشىىروىاا اسىىتثمارية جدأىىدة ىلأهىا أو للتوسىىل فىىي المشىىروىاا القائمىىة

بالسعه.
-

ذمىىا نصىىا فىىي فقرتهىىا الثانيىىة ىلىىط أن يصىىدر ق ىرار مىىن رئىىيس الجمهوريىىة تهدأىىد المنىىاقم التىىي تقىىل فأهىىا ار ارىىىي
الصهراوية آنسة القذر ,وبالقواىد وامجراااا المنلمة للتصرض أو التأجأر.

ونصىىا المىىادة الثانيىىة ىلىىط أن أىىتم ت صىىيص اررض بم ارىىىاة هجىىم المشىىروع وق يعىىة نشىىاقه وقيمىىة ارمىواص المسىىتثمرة

فيه.

ونصىىا السق ىرة ارولىىط مىىن المىىادة الثالثىىة ىلىىط أن مل يىىة اررض ال تنتقىىه رلىىط المتصىىرض رليىىه ق ىىه رتمىىام تنسأىىق المشىىروع

و دا امنتاج.
-

ذمىىا نصىىا السق ىرة الثانيىىة منهىىا ىلىىط أن تىىودع المهىىرراا المتىىىمنة للتصىىرفاا فىىي مذتىىب الشىىهر العقىىاري الم ىىتص,

ورت ا ىلط وقا امأداع اآلثار المترتبة ىلط شهر التصرفاا العقارية وأوج ا تسليم صور تلى المهىرراا رلىط قوي الشىأن ,ذىه
قل مل رىسااوم من جميل الرسوم شاملة رسوم الشهر والتوثأم ورسوم الدملة.

-

وهددا المادة الرابعة أقصط مدة لتأجار بأر عأن ىاما .وتجدد تلقائيا ما دام المشروع قائما.

-

وىرىىىا المىىادة ال امسىىة لهالىىة التقىىاىس ىىىن تنسأىىق المشىىروع و ىىدا امنتىىاج ى ص المىىدة المهىىددة فىىي ق ىرار الت صىىيص

فأوج ىىا ىلىىط الجهىىة اللداريىىة مال ىىة اررض اسىىتردادوا فىىي وىىقه الهالىىة ,وأجىىازا لهىىا يعهىىا أو تأجأروىىا لصىىاهب المشىىروع وفقىىا
ل سعار السائدة في المققة في تاريع االسترداد.

-

وأ أ ار هلرا المادة السادسة است دام ارراض في غر اللىرض الىقي صصىا مىن أجلىه ,ذمىا هلىرا التصىرض فأهىا

أو في أي جزا منا أو تقرير هقوش ىأنية ىلأها أو تمذأن اللأر منا ق ه تنسأىق المشىروع و ىدا امنتىاج ,ونصىا ىلىط بقى ن أي
رجراا او تصرض بالم السة لهقه ارهذام بق نا متعلقا بالنلام العام.

مل ىليم اهترامي.....

