قانون  7لسنة  1991فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
( )[1]1الجريدة الرسمية في  13مارس سنة  – 1991العدد ( 10مكرر).

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون اآلتي نصه .وقد أصدرناه:
مادة1

تسرى أحكام هذا القانون على أمالك الدولة الخاصة .

مادة2

تكون إدارة واستغالل والتصرف فىى ار اريىي الصىحراوية الخايىعة رحكىام القىانون رقىم  143لسىنة 1981
فى شأن اررايى الصحراوية وفقا لألوياع واإلجراءات اآلتية :
( أ ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرار بتحديد المنىاق
االستراتيجية ذات ارهميىة العسىكرية مىن ار اريىى الصىحراوية التىى ال يجىوز تملكهىا ويتيىمن القىرار بيىان
القواعد الخاصة بهذه المناق .

( ب ) وفيمىىا عىىدا ار اريىىى المنصىىوف عليهىىا فىىى البنىىد ( أ ) يصىىدر رئىىيس الجمهوريىىة بعىىد موافقىىة مجلىىس
الىىوزراء بنىىاء علىىى عىىرض الىىوزير المخىىتف  -حسىىب ارح ىوال  -ق ى ار ار بتحديىىد المنىىاق التىىى تشىىملها خقىىة
مشروعات استصالح اررايى أو مناق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناق السياحية .
وتنشىىأ هيئىىة عامىىة تسىىمى الهيئىىة العامىىة للتنميىىة السىىياحية يصىىدر بتن يمهىىا ق ىرار مىىن رئىىيس الجمهوريىىة
وتتولى إدارة واستغالل والتصرف فى اررايى التى تخصف رغراض إقامة المناق السياحية .
وتتىىولى الهيئىىة العامىىة لمشىىروعات التعميىىر والتنميىىة الزراعيىىة إدارة واسىىتغالل والتصىىرف فىىى ار اريىىى التىىى
تخصف رغىراض االستصىالح واالسىتزراع كمىا تتىولى هينىة المجتمعىات العمرانيىة الجديىدة إدارة واسىتغالل
والتصرف فى اررايى التى تخصف رغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلقات المالك فى كل ما يتعل بارمالك التى يعهد إليهىا بهىا

وتباشىىر مهامهىىا فىىى شىىأنها بالتنسىىي مىىا و ازرة الىىدفاع وبم ارعىىاة مىىا تقىىرره مىىن شىىرو وقواعىىد تتقلبهىىا شىىئون
الدفاع عن الدولة .
مادة3

فى جميا ارحوال تكون أرايى البحيرات والسياحات التى يتم تجفيفها مناق استصالح واستزراع وتتىولى
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغالل والتصرف فى هىذه ار اريىى وفىى أ اريىى

قىىرح النهىىر وتمىىارس سىىلقات المالىىك فىىى كىىل مىىا يتعل ى بشىىئونها وبالتنسىىي مىىا و ازرة ارشىىغال العامىىة
والموارد المائية بالنسبة ررايى قرح النهر .
مادة4
تتىىولى وحىىدات اإلدارة المحليىىة كىىل فىىى نقىىاا اختصاصىىها إدارة واسىىتغالل والتصىىرف فىىى ار اريىىى المعىىدة
للبنىىاء المملوكىىة لهىىا أو للدولىىة أو ار اريىىى القابلىىة لالسىىتزراع داخىىل الزمىىام  .وييىىا المحىىافم بعىىد موافقىىة
المجلس الشعبى المحلى للمحاف ة قبقا للقواعد العامىة التىى يقررهىا مجلىس الىوزراء قواعىد التصىرف فىى هىذه
ار اريىىى علىىى أن تعقىىى ارولويىىة فىىى هىىذا التصىىرف ربنىىاء المحاف ىىة المقيمىىين فيهىىا العىىاملين فىىى دائرتهىىا

ويجوز أن تن م هذه القواعد الحاالت التى يتم فيها التصرف فى هذه اررايى دون مقابل رغراض التعميىر
واإلسكان واالستزراع وتهيئتها للزراعة أو رية أغراض يقررها مجلس الوزراء .

وفيمىىا يتعل ى بار اريىىى المتاخمىىة والممتىىدة بخىىار الزمىىام إلىىى مسىىافة كيلىىو مت ىرين فيكىىون استصىىالحها وف ى
خقىىة قوميىىة تيىىعها و ازرة استصىىالح ار اريىىى وتتىىولى تنفيىىذها بنفسىىها أو عىىن قريى الجهىىات التىىى تحىىددها
بالتنسىىي مىىا المحاف ىىة المختصىىة وتتىىولى الهيئىىة العامىىة لمشىىروعات التعميىىر والتنميىىة الزراعيىىة إدارة هىىذه
ار اريىى واسىتغاللها والتصىرف فيهىىا ويحىدد مجلىس الىوزراء نصىىبب المحاف ىة فىى حصىيلة إدارة واسىىتغالل

والتصرف فى هذه اررايى  .ويسرى فى شأن إدارة واستغالل والتصرف مما تستصىلحه المحاف ىة مىن هىذه
اررايى حتى تاريخ العمل بالخقة المشار إليها أحكام الفقرة ارولى من هذه المال .

وتسرى أحكام المادة (  ) 36من قانون ن ام اإلدارة المحلية الصىادر بىالقرار بالقىانون رقىم  43لسىنة 1979
على ما يؤول إلى المحاف ة وغيرها من وحدات اإلدارة المحلية من حصىيلة إدارة واسىتغالل والتصىرف فىى
اررايى المشار إليها فى الفقرتين السابقتين .
مادة5

يح ىىر اسىىتخدام ار اريىىى الخايىىعة رحكىام هىىذا القىىانون فىىى غيىىر ارغىراض المخصصىىة مىىن اجلهىىا ومىىا

ذلىىك يجىىوز بق ىرار مىىن رئىىيس الجمهوريىىة بعىىد موافقىىة مجلىىس الىىوزراء بنىىاء علىىى عىىرض الىىوزير المخىىتف -

حسب ارحوال  -إعادة تخصيصها رية جهة أخرى أو رى غرض آخر .

وعند الخىالف بىين الىو ازرات والهيئىات العامىة ووحىدات اإلدارة المحليىة أو بىين هىذه الجهىات وبعيىها الىبعض
ح ىىول تحدي ىىد الجه ىىة المختص ىىة ب ىىادارة واس ىىتغالل والتص ىىرف ف ىىى أي ىىة أراض أو عق ىىارات م ىىن المش ىىار إليه ىىا

يعرض ارمىر علىى مجلىس الىوزراء ويكىون قى ارره فىى هىذا الشىأن أن ملزمىا للجميىا ويسىرى هىذا الحكىم علىى
الخالفات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون .

مادة6

تكون ق اررات مجالس إدارة الهيئات العامة المشار إليهىا فىى المىادة اليانيىة مىن هىذا القىانون نافىذة وفقىا للقواعىد
المقررة فى القوانين والق اررات الخاصة بانشائها وتن يمها وذلك عدا :

( أ ) الق ى اررات التىىى تتعل ى باختصاصىىات أكيىىر مىىن و ازرة أو هيئ ىة عامىىة أو أيىىة جهىىة إداريىىة أخىىرى فيتعىىين
إبالغها إلى رئيس مجلس الوزراء فىى موعىد غايتىه عشىرة أيىام مىن تىاريخ صىدورها العتمادهىا وتصىب نافىذة

بانقياء ياليين يوما من تاريخ إبالغه بها دون االعتراض عليها .

( ب ) القى ى اررات الص ىىادرة بالقواع ىىد والش ىىرو المن م ىىة إلدارة واس ىىتغالل والتص ىىرف ف ىىى ار اري ىىى والعق ىىارات
المخصصة للهيئات المذكورة فال تكون نافذة اال بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .

مادة ( 7مستبدلة بالقانون رقم  86لسنة ) 1997

تعد حصيلة إدارة واستغالل والتصرف فى اررايى والعقارات المخصصة لكل من الهيئة العامة لمشروعات
التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنميىة السىياحية ويىتم الصىرف
منه فى ارغراض المرتبقة بنشىا الهيئىة والمتقلبىات الحتميىة للموازنىة العامىة للدولىة وذلىك وفقىا لمىا يقىرره
رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختف بوجه اإلنفاا المقلوب
مادة8

يلغى كل نف يخالف أحكام هذا القانون .
مادة9

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى  26شعبان سنة  1411هى ( المواف

 13مارس سنة  1991م ) .

