قانون رقم  143لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
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فى شأن األراضى الصحراوية

قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ،وقد أصدرناه:
مااد  - 1فاى تببياأ أاماام الا القاانون يقصاد بااراحاى الصااراوية ،ااراحاى المملوماة للدولاة ملمياة
خاصة ،والواقعة خارج الزمام بعد مسافة ميلو مترين.
ويقصد بالزمام اد ااراحى التى تما مساااتها مساااة تلصايلية واصار فاى ساجا المساااة
وفى سجا الممللا وخحع للحريبة العقارية على اابيان.
وبالنسبة للماافظا الصاراوية يعتبر زماما مردون المادن والقارا القائماة فاى تااريم العما بهالا
القانون والتى تقام مستقبا واتى مسافة ميلو مترين.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتاديد ما يعتبر من الماافظا الصااراوية فاى تببياأ أاماام
لا القانون.
وتعتبر فى امم ااراحى الخاحعة لهلا القانون ،أراحى البايرا التى يتم تجليلهاا أو الداخلاة فاى
خبة التجليف اغراض االستصاح واالستزراع.
مااد  - 2تماون ددار واساتلا والتصارف فاى ااراحاى الصااراوية الخاحاعة ااماام الا القاانون وفقاا
لألوحاع واالجراءا المبينة فيما يلى:
(أ ) يصاادر وزياار الاادفاع قاارارا بتاديااد المنااابأ االسااتراتيجية لا اا ميااة العساامرية ماان ااراحااى
الصاراوية التى ال يجوز تملمها ،ويتحمن القرار بيان القواعد الخاصة بهاله المناابأ والجهاا المشارفة
عليهااا ،وال يجااوز اسااتخدامها فااى غياار ااغااراض العساامرية دال بموافقااة وزياار الاادفاع وبالشااروب التااى
يادد ا.
(ب) وفيمااا عاادا ااراحااى المنصااوف عليهااا فااى البنااد ز أ ) يصاادر الااوزير المخااتف باستصاااح ااراحااى
قااارارا بتادياااد المناااابأ التاااى تشاااملها خباااة ومشاااروعا استصااااح ااراحاااى ،وتتاااولى الهيئاااة العاماااة
لمشااروعا التعمياار ددار االه ااراحااى ويمااون التصاارف فيهااا واسااتلالها بمعرفااة الهيئااة بعااد أخاال رأا
وزار الدفاع وبمراعا ما تقرره فى لا الشأن من شروب وقواعد تتبلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وياظر استخدام له ااراحى فى غير اللارض المخصصاة مان أجلاه دال بموافقاة الاوزير المخاتف
باالستصاح وبالشروب التى يادد ا ،وبعد أخل رأا وزار الدفاع .
( جـ) ااراحاى غيار الواقعاة فاى المناابأ العسامرية أو فاى مواقاح االستصااح المشاار دليهاا فاى اللقارتين
السابقتين يتم استلالها وددارتها والتصرف فيها بمعرفة يئة المجتمعا العمرانية الجدياد بالتنسايأ ماح
وزار الدفاع وبمراعا ما تقرره فى لا الشأن من شروب وقواعد تتبلبها شئون الدفاع عن الدولة .
) د) لمجلااس الااوزراء بناااء علااى بلااب وزياار الاادفاع ناازع ملميااة ااراحااى الصاااراوية والعقااارا المقامااة
عليهااا أو االساتياء عليهااا اسااتياء م،قتااا ،دلا اقتحا للاام دواعااى الماافظااة علااى سااامة الدولااة وأمنهااا
القومى الخارجى أو الداخلى أو الماافظة على اآلثار ،ويعوض أصاابها ماآلتى:
1 -دلا مان نزع ملمية ،يرد دليهم ما أنلقوه فى اصاح اارض ودقامة المبانى.
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 2دلا مان استياء م،قتا ،يدفح لهم مبلغ يساوا ما مانا تادره علايهم اله اارض باوا فتاراالستياء.
 3تادد قيمة التعويض لجنة تشم لهلا اللرض من يئة المجتمعا العمرانية يمث فيهاا منادوبعن المام ومندوب عن وزار الدفاع.
ماد  - 3يمون استصاح واستزراع ااراحى الصااراوية ومساب ملميتهاا واالعتاداد بهاا والتصارف فيهاا
وددارتها واالنتلاع بها وفقا اامام لا القانون والقرارا المنلل له.
وتجب الماافظاة علاى ماا قاد يوجاد بااارض مان منااجم وماااجر وثاروا معدنياة أو بترولياة وماا
تاويه من آثار أو تراث تاريخى وللم وفقا للقوانين والنظم المعمو بها.
وتمااون الهيئااة العامااة لمشااروعا التعمياار والتنميااة الزراعيااة ااى جهاااز الدولااة المساائو عاان
التصرف واستلا وددار له ااراحى فى أغاراض االستصااح واالساتزراع دون غير اا مان ااغاراض
ويعبر عنها فى لا القانون "بالهيئة".
ومح عدم اإلخا بما يخصف لمشروعا الدولة ،تختف يئة المجتمعا العمرانياة الجدياد دون
غير اا باالسااتلا واإلدار والتصاارف للياار أغااراض االستصاااح واالسااتزراع ويااتم للاام لاسااابها ويعتباار
موردا من موارد ا.
ماد  - 4يسرا على مشروعا االستصاح واالستزراع التى تقام على ااراحى الخاحاعة لهالا القاانون،
لا القواعااد وااامااام والتيساايرا واالعلاااءا واإلجااراءا المنصااوف عليهااا بالقااانون رقاام  59لساانة
 1979فى شأن المجتمعا العمرانية الجديد وللم أيا مان الجهة أو الشخف اللا يقوم بها.
ويمااون للمبااالغ المسااتاقة للهيئااة بمقتحااى أامااام االا القااانون امتياااز عااام علااى أمااوا الماادين فااى
مرتبااة المبااالغ المسااتاقة للخزانااة العامااة المنصااوف عليهااا فااى الماااد ز )1139ماان القااانون الماادنى،
وسابقة على أا امتياز آخر عدا المصروفا القحائية والحرائب والرسوم.
وللهيئة فى سبي اقتحاء اقوقها اتخال دجراءا الاجز اإلدارا ببقا اامام القانون المنظم لللم.
ماد  - 5تتاولى الدولاة وفقاا للخباة المعتماد دنشااء المرافاأ العاماة الرئيساية واابنياة والخادما العاماة
الازمااة إلقامااة مشااروعا استصاااح واسااتزراع ااراحااى سااواء داخا أو خااارج الزمااام وياادرج التمويا
الازم لللم فى موازنة الهيئة العامة لمشروعا التعمير .
وتقوم الهيئة بإعداد الرسوما والمواصلا الخاصة بهله المرافأ واإلشراف علاى تنليال ا ساواء
بنلسها أو بمن تعهد دلياه بهاله المهماة مان جهاا امومياة أو غير اا وللام بالتنسايأ ووفقاا للمواصالا
التى يتلأ عليها مح الجها الامومية المختصة .
ويجااوز للساالبة الماليااة المختصااة أن تسااتعين بالهيئااة ببقااا لمااا يااتم االتلااا عليااه بينهمااا إلقامااة
مشروعا استصاح واستزراع ااراحى الصاراوية الخاحعة الختصاف الماليا .
ويسرا امم اللقر ااولاى مان اله المااد بالنسابة للمرافاأ ااساساية الازماة إلقاماة المجتمعاا
العمرانية الجدياد وتنميتهاا وتادرج االعتماادا الخاصاة بتمويلهاا فاى موازناة يئاة المجتمعاا العمرانياة
الجديد ببقا اامام القانون رقم  59لسنة  1979المشار دليه.
ماد  - 6تتولى الهيئة وحح التخبايب ودجاراء الدراساا ودعاداد البااوث الازماة لمشاروعا استصااح
واستزراع ااراحى الخاحعة لهلا القانون وتنليل له المشروعا واإلشراف عليها ومتابعتها ،وللام بعاد
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التأمد بمافة الوسائ العلمية من قابليتها لاستصاح واالستلا الزراعاى واالقتصاادا ودمماان انتلاعهاا
بالرا من المياه الجوفية أو السباية أو مياه الصارف الصااى بعاد معالجتهاا أو غير اا مان ماوارد الميااه
ويااتم للاام بمعرفااة الهيئااة أو بواساابة ااجهااز المعنيااة أو عاان بريااأ التعاقااد مااح ااشااخاف والشاارما
وبيو الخبر والهيئا المالية وااجنبية ،وللم ببقا للقواعد المعمو بها فى لا الشأن.
ماااد  - 7تماانأ أجهااز الدولااة المختصااة ااولويااة ،ممااا تملا التيساايرا وأوجااه الرعايااة لمعاونااة ودعاام
ودقراض م من:
أ ) وادا التعاون فى مجا االستصاح واالستزراع.
(ب) اافراد من اللئا االجتماعية المنصوف عليها فى الماد ز )14من لا القانون .
( جـ) الشرما واافراد والجها التى تعم فى مجا االستصاح واالستزراع وتتعهد وتقوم بالتصرف فاى
ااراحى بعد استصااها واستزراعها .
ويمون للجها المقرحة امتياز عام على جميح أموا المدين فى مرتبة المباالغ المساتاقة للخزاناة
العامااة وسااابقة علااى أا امتياااز آخاار عاادا المصااروفا القحااائية والحاارائب والرسااوم ومسااتاقا الهيئااة
المختصة .
ويجوز للجهة أو الشخف المقترض أن يعهد دلى الهيئة أو الجهة المقرحة بالتصرف فى ااراحى
التى يقوم باستصااها وتاصي أثمانها.
وتبين الائاة التنليلية القواعد والشروب وااوحاع الخاصاة بعملياة االقاراض وقواعاد التيسايرا
وأوجه الرعاية المقرر .
ماد  - 8يمون لمجلس ددار الهيئة سلبة نق االعتمادا المخصصة بموازنتها وللم فى ادود المشروع
الوااااد وبلاارض تاقيااأ التماما وتنلياال خبااب ومشااروعا التعمياار واالستصاااح واالساتزراع وللاام دون
التقيد بااامام والنظم المعمو بها فى لا الشأن.
ماد  - 9دلا تداخل فى مشروعا االستصاح أراض مملومة لألفراد أو للجهة الخاصاة ،فيجاوز لمجلاس
ددار الهيئة أن يتلأ مح مام له ااراحى على شرائها وديا مقاب ثمن نقدا أو مبادلتها بقبعة أو قبح
أخرا ،مساوية لهاا فاى القيماة فاى نلاس الزماام أو أقارب زماام لهاا فاإن تعالر للام اتخال دجاراءا نازع
ملميتها للمنلعة العامة مقاب تعويض عاد وفقا لألامام المعمو بها فى لا الشأن.
ماد  - 10ياظر على أا شخف ببيعاى أو معناوا أن يااوز أو يحاح الياد أو يتعادا علاى أا جازء مان
ااراحى الخاحعة اامام لا القاانون ،وفيماا عادا ماا تقاوم باه القاوا المسالاة تنليالا لخباة الادفاع عان
الدولة ياظر دجراء أياة أعماا أو دقاماة أياة منشا أو غاراس أو أشالا باأا وجاه مان الوجاوه دال باإلن
الهيئة.
ويقح بابا م تصرف أو تقرير اا اأ عينى أصلى أو تبعى أو تاأجير أو تمماين باأا صاور مان
الصااور علااى تلاام ااراحااى يااتم بالمخاللااة اامااام االا القااانون وال يجااوز شااهره ولم ا لا شااأن التمساام
بالببان أو بلب الامم به وعلى الماممة أن تقحى به من تلقاء نلسها.
وياازا وحااح اليااد المخااالف بااالبريأ اإلدارا بقاارار ماان الااوزير المخااتف بناااء علااى بلااب رئاايس
الهيئااة المختصااة ،وبقاارار ماان وزياار الاادفاع بالنساابة لألراحااى التااى تشااللها القااوا المساالاة ممنااابأ
عسمرية ،ويتام واحح اليد تماليف دزالة البناء أو المزروعا أو الملروساا القائماة بااارض وغير اا
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ماان ااعمااا المخاللااة ،وللهيئااة أو للقااوا المساالاة باسااب اااااوا اسااتبقاء مااا تاارا اسااتبقا،ه منهااا
واعتباره ملما للدولة.
ماد  - 11يمون الااد ااقصاى للملمياة فاى ااراحاى الصااراوية الخاحاعة ااماام الا القاانون وفقاا لماا
تاققااه أساااليب وباار الاارا ماان ترشاايد واقتصاااد فااى اسااتخدام مصااادر المياااه المتااااة ،وبمااا يتلااأ مااح
التبورا العلمية فى لا المجا  ،وللم على الناو اآلتى:
)(1دلا مان الرا على المياه الجوفية أو استخدم فياه البار الاديثاة ماالر أو التنقايب أو أا أسالوب
للرا يعتمد على حلب المياه يادد الاد ااقصى للملمية على الوجه اآلتى:
) 1 - 200مائتان) فادان لللارد و 300زثاثمائاة) فادان لألسار  ،وتشام ااسار الزوجاة وااوالد القصار
غير المتزوجين.
( - 10000عشر آالف) فدان للجمعية التعاونية ،باد أقصى مقداره  30زثاثون) فدانا للعحو.
(  10000عشار آالف) فادان لشارما ااشاخاف والتوصاية بااساهم بمراعاا أال يجااوز الااد ااقصاى
لملمية اللرد  150زمائة وخمسين) فدانا.
) 4 - 50000خمسون ألف) فدان للشرما المسا مة.
( ب) ودلا مان الرا بأسلوب الرا السباى اللا يتم االتلا عليه بين الوزير المختف باالستصاح وباين
وزير الرا أو بالنسبة للمسااا المجللة من أراحى البايرا فيمون الاد ااقصى للملمياة بماا ال يجااوز
نصف الادود القصوا المشار دليها.
وفااى جميااح اااااوا يجااب أال تقا ملميااة المصااريين عاان  %51ماان رأس مااا الشاارمة ،وأال تزيااد
ملميااة اللاارد علااى  %5ماان رأس مالهااا ،وال يجااوز أن تئااو أراحااى الجمعيااا التعاونيااة والشاارما عنااد
انقحائها دلى غير المصريين.
وال تخحح شرما القباع العام اا اد أقصى.
واستثناء من ااامام المنظمة لملمية اللرد وااسر فى ااراحى الزراعية وما فاى اممهاا ال يادخ
فاااى اسااااب الااااد ااقصاااى للملمياااة وفقاااا ااماااام ااالا القاااانون المساااااا المملوماااة فاااى غيااار ااراحاااى
الصاراوية.
وفى جميح اااوا يمون تاديد المسااا الجائز تملمها بقارار مان مجلاس ددار الهيئاة فاى اادود
ما تقتحيه ببيعة المشروع وما تسمأ به القدرا اللنية والمالية لبالبى التملم.
ماد  - 12تسرا أامام الماد السابقة على الملمية التامة وملمية الرقبة واقو االنتلاع ويعتبر فى امام
التملاااااام فااااااى تببيااااااأ أامااااااام اااااالا القااااااانون اإليجااااااار الاااااالا تزيااااااد مدتااااااه علااااااى خمسااااااين عامااااااا.
وفى جميح اااوا ال يليد من التملم وفقا ااماام الا القاانون ساوا المصاريين دون ساوا م ،وفاى االاة
زياد الاد ااقصى للملمية عن الادود الوارد بهلا القانون تتبح أامام الماد ز )7من القاانون رقام ز)50
لسنة  1969بتعيين اد أقصى لملمية ااسر واللرد فى ااراحى الزراعية وما فى اممها.
ماااد  - 13يمااون تصاارف الهيئااة فااى ااراحااى الخاحااعة اامااام االا القااانون أو تأجير ااا أو اسااتلالها
للاارض استصااااها واسااتزراعها فقااب ،ووفقااا للقواعااد والشااروب وااوحاااع التااى يحااعها مجلااس ددار
الهيئة وتتحمنها العقود المبرمة مح لوا الشأن .
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وتشم اله القواعاد ماا يملا مانأ الاماياة فاى اله ااراحاى واصاو الهيئاة علاى مساتاقاتها
والمشارمة فى فرو ااسعار فاى االاة التصارف فاى ااراحاى بماا يلباى نصايبها فاى المرافاأ ااساساية
التى أقامتها الدولة .
وفى جميح اااوا يمون استلا اارض عن بريأ تأجير ا لمد ثااث سانوا فاإلا ثبتا الجدياة
فااى االستصاااح خالهااا تملاام اارض لمسااتأجر ا بقيمتهااا قبا االستصاااح واالسااتزراع مااح خصاام القيمااة
اإليجارية المسدد من ثمن اارض ،ودلا لم تثب الجدية اعتبر عقاد االيجاار ملساوخا مان تلقااء لاتاه دون
ااجة دلى دجراءا وتسترد اارض دداريا ممن مان قد استأجر ا.
مااد  - 14يجاوز لارئيس الهيئاة أن يارخف فاى التصارف بليار المازاد العلناى فاى ااراحاى المستصالاة
وللم ببقا لألسس والتيسيرا وأوجه الرعاية والقواعد واإلجراءا التى يحعها مجلس ددار الهيئاة فاى
الااال التالية وبمراعا منأ أولوية ابناء الماافظة :
(أ ) المسراين وأسر الشهداء ومصابى العمليا الاربية .
(ب) صلار الزراع.
(جـ) خريجى المليا والمعا د.
(د) العاملين بالدولة أو القباع العام عند ترمهم الخدمة أو انتهائها .
مما يجوز التصرف أو التأجير بلير بريأ المزاد العلنى للمشاروعا التاى تلياد باساب ببيعتهاا أو
اجمها فى تنمية االقتصاد القومى ،وللم بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ددار الهيئة.
ماد  - 15يادد مجلس ددار الهيئة أثمان ااراحى التى يتم التصرف فيها بالتببيأ اامام لا القانون .
ويتم لا التاديد بعد استباع رأا لجان فنية تبين الائاة التنليلياة لهالا القاانون تشاميلها وأساس العما
بها .
وتااودع فااى صااندو خاااف الاصاايلة الناتجااة عاان التصاارف فااى ااراحااى المخصصااة لاستصاااح
واالستزراع وددارتها ،مما تودع فيه مافة الموارد واالعتمادا التى تتقرر لهله ااراحى وفقاا ااماام الا
القانون.
مااد  - 16يلتازم المتصارف دلياه باستصااح اارض المبيعاة باساتزراعها خاا المواعياد وببقاا للبارام
والشاااروب وااوحااااع التاااى ياااادد ا مجلاااس ددار الهيئاااة وتتحااامنها العقاااود المبرماااة فاااى ااالا الشاااأن.
وياظار اساتخدام ااراحاى المبيعاة فاى غيار اللارض المخصصااة مان أجلاه ،مماا ياظار التصارف فاى االه
ااراحااى أو جاازء منهااا أو تقرياار أا اااأ عينااى أصاالى أو تبعااى عليهااا أو تممااين اللياار منهااا ،دال بعااد
استصااااها واسااتزراعها أو موافقااة مجلااس ددار الهيئااة علااى التصاارف قباا االستصاااح واالسااتزراع
لألسباب التى يقدر ا بعد حمان اصو الهيئة على مام اقوقها .
ويقح بابا م دجراء يخالف للم ،وال يجوز شهره ولم لا شأن التمسم باالببان أو بلاب الامام
به ،وعلى الماممة أن تقحى به من تلقاء نلسها .
وفى االة مخاللة أامام له الماد يمون لمجلس ددار الهيئة أن يقرر دزالة أسباب المخاللة دداريا
على نلقة المخالف واسترداد اارض ما المخاللة دلا لم يقم المخالف بإزالتها خا المد التى تادد ا له
الهيئة بمتاب موصى عليه بعلم الوصو .
مااد  - 17يماانأ ماان ساابأ أن اشااترا أرحااا يتااوفر لهااا مصاادر را ماان ااراحااى الخاحااعة اامااام االا
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القانون بقصد استصااها أو استزراعها مهلة إلتمام للم مادتها خماس سانوا مان تااريم تاوفر مصادر
الرا أو ثاث سنوا من تاريم العم بهلا القانون أا المدتين أبو .
فإلا لم يقم المشترا باالستصاح واالستزراع خا لا ااج اعتبر عقد البياح ملساوخا مان تلقااء
لاتااه دون ااجااة دلااى دجااراء قحااائى وتسااترد الهيئااة اارض بااالبريأ اإلدارا مااح رد مااا يمااون قااد أداه
المشترا من ثمن باالحافة دلى النلقا الحرورية والنافعة وفى ادود ما زاد بسببها فى قيمة اارض.
ماد  - 18مح مراعا الاد ااقصى للملمية المنصوف عليه فى لا القانون يعد مالما لألراحى الخاحاعة
اامامه:
 1مان تاوافر فاى شاأنه شاروب االعتاداد بالملمياة وفقاا ااماام القاوانين النافال قبا العما بأاماام الاالقانون .
 2مان تملام بساند مشاهر صاادر مان داادا الجهاا المختصاة قانوناا بالتصارف فاى ااراحاى الخاحاعةاامام لا القانون .
 3من استصلأ واستزرع اتى تاريم العم بأامام لا القانون أرحا داخلة فى خبة الدولة لاستصااحوغيار مخصصااة للمشااروعا العامااة ووفار لهااا مصاادر را دائاام وللاام بالنسابة لمااا يقااوم بزراعتااه بصاالة
فعلية ومستمر  ،ودون التزام الجهاا المختصاة بالماافظاة علاى االاة اارض ،أو بتاوفير مصاادر أخارا
للرا دلا تبين عدم صااية المصدر اللا وفره المستصلأ .
 4شرما القباع العام بالنسبة لما دخ فاى رأس مالهاا مان مساااا تام تقويمهاا مأصاو رأسامالية أوالتى لم يتم تقويمها وخصص لمنلعتها أو شللتها باللع اتى تاريم العم بهلا القانون .
مما يعتد بالتصرفا غير المشاهر الصاادر مان الجهاا المختصاة قانوناا اتاى العما بأاماام الا
القانون لصالأ:
أ ) صلار الزراع وأسر الشهداء وخريجى المليا والمعا د الزراعية.
(ب) الجمعيا التعاونية الزراعية والجمعيا التعاونية الستصاح ااراحى .
(جـ) المشترين ببريأ المزاد العلنى .
د) المشااروعا المنشااأ ببقااا لقااانون اسااتثمار المااا العربااى وااجنبااى والمنااابأ الااار وتبااين الائاااة
التنليلية أوحاع ومواعيد دخبار الهيئة عن الاااال المنصاوف عليهاا فاى اله المااد واإلجاراءا التاى
تتخل دقرارا للملمية لمن تتوافر فى شأنهم شروب االعتداد بها.
ماد  - 19مح عدم اإلخا بأاماام المااد الساابقة يصادر رئايس الجمهورياة قارارا بإحاافة اااال أخارا
لاعتداد بالملمية بما يتلأ مح ظروف وأوحاع وببيعاة ااراحاى الواقعاة فاى ما مان شابه جزيار سايناء
والوادا الجديد والبار ااامر والصاراء اللربية أو أية منابأ تروا من مياه اامباار أو عياون أو آباار
بمس أو تناقص ميا ها قب العم بهلا القانون .
ويتحامن القاارار بيااان الااااال المحاافة والشااروب وااوحاااع واإلجااراءا التاى يااتم علااى أساسااها
االعتداد بالملمية.
ماد  - 20مح عدم اإلخا بامم الماادتين الساابقتين يجاوز لمجلاس ددار الهيئاة تنليالا لخباة الدولاة فاى
مجا ااراحى الخاحعة ااماام الا القاانون وبماا يتلاأ ماح أ دافاه ،أن يتصارف أو يقارر أا ااأ عيناى
أصاالى أو تبعااى أو ياا،جر اارض وللاام بالنساابة دلااى ماان اتخاال لصااالاهم دجااراءا التصاارف سااواء عاان
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برياأ اإلعاان أو التخصايف أو القرعاة أو غيار للام مان اإلجاراءا التاى لام تعتماد اتاى تااريم العما
بأامام لا القانون أو اعتمد ولم يصدر عنها سند للملمية المشهر.
ويقدم لوو الشأن دلى الهيئة فاى موعاد ال يجااوز ثاثاة أشاهر مان تااريم العما بهالا القاانون بلباا
لانتلاع بأامام له الماد وعلى مجلس ددار الهيئة الب فى له البلبا خا مد أقصاا ا ثاثاة أشاهر
من تاريم تقديمها .
فإلا لم تقادم اله البلباا  ،أو قادم أو رفحا بقارار مسابب يازا وحاح الياد وفقاا ااماام المااد
العاشر من لا القانون.
ماد  - 21يصدر الوزير المختف بعد أخل رأا وزير الرا اللوائأ الخاصة بالرا والصرف فى ااراحاى
القابلااة لاستصاااح الخاحااعة اامااام االا القااانون وعلااى حااوئها يااتم ددار واسااتلا والتصاارف فااى تلاام
ااراحى.
وياظر الر أية آبار سباية أو عميقة بااراحى الصاراوية دال بعد موافقاة الهيئاة ببقاا للشاروب
وااوحاااع التااى تااادد ا وبعااد أخاال رأا الجهااا المختصااة ،وال يساارا االا الاماام علااى مااا تقااوم بالااره
القوا المسلاة لألغراض العسمرية أو ما يالر من آبار لاسابها وما تقوم به وزار الرا من تجارب.
وتلتزم الدولة بتوفير مصدر را دائام بالنسابة لألراحاى الزراعياة والملروساة وأراحاى التعاويض
التى تروا على مياه اآلبار والعيون القائمة اتى تاريم العم بهلا القانون.
ماد  - 22تختف الماامم العادياة دون غير اا باللصا فاى المنازعاا التاى تنشاأ عان تببياأ أاماام الا
القانون ،وترفح الدعاوا دلى الماممة االبتدائية المختصة .
وعلى اللجان القحائية المنصوف عليها فى القانون رقام  100لسانة  1964أن تايا المنازعاا
واالعتراحا المعروحة عليها عند العم بأاماام الا القاانون دلاى المااامم االبتدائياة الماائن فاى دائرتهاا
العقار موحوع النزاع ،وللم بلير رسوم وبالاالة التى تمون عليها .
ويمون لالوا الشاأن خاا ساتين يوماا مان تااريم العما بأاماام الا القاانون البعان فاى القارارا
الصادر من اللجان المشار دليها أمام الماامم االبتدائية.
ماد  - 23مح عدم اإلخا بأية عقوبة أشد ينف عليها قانون العقوبا أو أا قانون آخر ،يعاقب ما مان
يتعدا على أرض من ااراحى الخاحعة ااماام الا القاانون باالابس ماد ال تزياد علاى سانة وبلراماة ال
تزيد على خمسة آالف جنيه أو بإادا اتين العقوبتين .
ومااح عاادم اإلخااا بأيااة عقوبااة أشااد ياانف عليهااا قااانون العقوبااا أو أا قااانون آخاار يعاقااب باالا
العقوبة المنصوف عليها فى اللقر السابقة م من يقدم دقرارا أو يدلى ببيانا غير صااياة ماح علماه
بااللم يترتااب عليهااا انتلاعااه أو انتلاااع غيااره دون وجااه اااأ بااأرض ماان ااراحااى الخاحااعة اامااام االا
القانون سواء مان للم باقتحاء تعويض ال يستاقه أو باستئجار أو بتمليم له ااراحى ،وللم فحا عان
الامم على المخالف برد قيمة ما قبحه بلير اأ عاو على ببان التصرف ومصادر المبالغ التى يماون
المخالف قد أدا ا للدولة .
وتتعدد العقوبا بتعدد المخاللا وتحاعف فى االة العود .
ويعلى من العقوبة م من قام بتسليم اارض المعتادا عليهاا ،مماا يعلاى مان العقوباة ما مان باادر
من تلقاء نلسه بتصاايأ البياناا غيار الصااياة التاى يماون قاد أدلاى بهاا أو اشاترم فاى اإلدالء بهاا باأا
وجه من الوجوه.
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ماد  - 24يمون ممث الشخف االعتبارا والمعهود دليه بإدارته مسائولين عماا يقاح مناه أو مان
العااملين لديااه ماان مخاللااة اامااام الا القااانون وال ياماام علااى ما منهماا دال باللرامااا المقاارر عاان االه
المخاللة .
مما يماون الشاخف االعتباارا مسائوال بالتحاامن عان تنليال اللراماا التاى يامام بهاا علاى ممثلاه
والمعهود دليه بإدارته أو أا من العاملين فيه.
ماد  - 25تسرا العقوبا المنصوف عليها فاى الا القاانون علاى ما مان يعتادا أو يادلى ببياناا غيار
صاياة بالنسبة لألراحاى المخصصاة للمجتمعاا العمرانياة الجدياد وفقاا ااماام القاانون رقام  59لسانة
 1979فى شأن دنشاء المجتمعا العمرانية الجديد .
وتئااو جميااح اللرامااا والمبااالغ التااى يقحااى بهااا تنلياالا اامااام االا القااانون دلااى م ا ماان يئااة
المجتمعااا العمرانيااة الجديااد والهيئااة العامااة لمشااروعا التعمياار والتنميااة الزراعيااة اسااب اااااوا
لإلسهام باصيلتها فى تموي مشروعا المرافأ ااساسية ومبانى الخدما العامة التى تقوم بها.
ماد  - 26مح عدم اإلخا بأامام القانون المانظم للتعااون الزراعاى يجاوز شاهر الجمعياا التعاونياة فاى
مجا استصاح ااراحى ،التى يمون من بين م،سسيها أو أعحائها عااملون فاى الجهااز اإلدارا بالدولاة
أو القباع العام ،عدا من يماون مانهم عااما بإاادا الجهاا التاى تتاولى اإلشاراف أو التوجياه أو التمويا
بالنسبة لهله الجمعيا .
ماد  - 27تللى ااامام المتعلقة بااراحى الصاراوية بالقانون رقام  100لسانة  1964فاى شاأن تاأجير
العقارا المملومة للدولة ملمية خاصة والتصرف فيها ،مما يللى م نف يخالف أامام لا القانون.
ماااد  - 28يشاام الااوزير المخااتف باالستصاااح لجنااة تحاام ممثلااين لااوزارا الاادفاع والاارا والزراعااة
والصناعة والنق والمواصا وغير ا من الجها المعنية ،تتاولى دعاداد مشاروع الائااة التنليلياة لهالا
القانون خا ثاثة أشهر من تاريم العم به .
وتصدر الائاة بقرار من الوزير المختف باستصاح ااراحى.
مااااد  - 29ينشااار ااالا القاااانون فاااى الجرياااد الرسااامية ،ويعمااا باااه مااان الياااوم التاااالى لتااااريم نشاااره.
يبصم لا القانون بخاتم الدولة ،وينلل مقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غر لا القعد سنة  1401ز 30أغسبس سنة ).1981
الجريد الرسمية فى  31أغسبس سنة  - 1981العدد  35زممرر)

