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قانون رقم  144لسنة 2017

فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف
فى أمالك الدولة الخاصة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ،وقد أصدرناه ؛

( امل ــادة األول ــى )

ف�ى تطبيق أحكام هذا القان�ون ،يقــصد بالجهة اإلداري�ة المخـتصـة ،الوزارة
أو المحافظ�ة أو الهيئ�ة العام�ة أو الجه�از التاب�ع للدول�ة أو غيرها من األش�خاص
االعتباري�ة العامة التى لها س�لطة اإلدارة واالس�تغالل والتصرف ف�ى أمالك الدولة
الخاصة الخاضعة لواليتها .

( امل ــادة الثانية )

مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم  14لسنة  2012بشأن التنمية المتكاملة
ف�ى ش�به جزيرة س�يناء ،للجه�ة اإلدارية المختص�ة إزال�ة التعديات الت�ى تقع على
األراض�ى الخاضع�ة لوالياته�ا بالطريق اإلدارى عل�ى نفقة المخال�ف ،ويجوز لها
التص�رف فى األراضى المملوك�ة للدولة ملكية خاصة والخاضع�ة لواليتها بطريق
االتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها بالفعل ،أو لمن قام باستصالحها
أو باس�تزراعها بالفع�ل ،قبل تاري�خ العمل به�ذا القانون ،وذلك بع�د موافقة وزارة
الدفاع وفق الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وال تس�رى على هذا التص�رف أحكام قان�ون تنظيم المناقص�ات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم  89لسنة  ، 1998إال فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا
القانون وبما ال يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وف ًقا للقواعد وبالضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس
الوزراء بنا ًء على اقتراح وزير المالية.
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( امل ــادة الثالثة )

يك�ون التص�رف المنصوص عليه فى المادة الثانية من ه�ذا القـانون إما بالبيـع
أو باإليجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص باالنتفاع بنا ًء على طلب يقدم من واضع
الي�د إل�ى الجه�ة اإلداري�ة المختصة  ،خالل ثالثة أش�هر م�ن تاريخ نش�ر الضوابط
والشروط المشار إليها فى المادة الثانية بالجريدة الرسمية.
ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء .
ويقدم الطلب مصحو ًبا بإيداع رسم فحص ال يقل عن ألف جنيه وال يزيد على
مائ�ة أل�ف جنيه ،طب ًق�ا للضوابط التى يصدر به�ا قرار من مجلس ال�وزراء بنا ًء على
اقتراح وزير المالية .
وال يترتب على تقديم الطلب المش�ار إليه وغيره من اإلجراءات التمهيدية أى
حقوق قانونية لواضع اليد ،أو ترتيب التزام على جهة الوالية بالتصرف إليه .

( امل ــادة الرابعة )

يج�وز للجهة اإلدارية المختصة تفوي�ض المحافظ فى التصرف واتخاذ جميع
اإلج�راءات وف ًقا ألحكام هذا القانون فى األراض�ى المملوكة لهذه الجهات ملكية
خاصة والخاضعة لواليتها.
ويكون للمحافظ المختص والية التصرف لواضع اليد بالنس�بة لألراضى التى
ليس لها جهة والية .

( امل ــادة اخلامسة )

تشكل لجان فى كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس
الهيئ�ة أو رئيس الجهاز بحس�ب األحوال ،تضم عناصر فني�ة ومالية وقانونية ال يقل
المس�توى الوظيفى ألى منها عن مدير عام أو ما يعادله  ،وتختص بفحص الطلبات
والمستندات المقدمة وف ًقا ألحكام هذا القانون والبت فيها ،ولها أن تطلب استيفاء
األوراق من طالبى تقنين وضع اليد وف ًقا للش�روط والضوابط المش�ار إليها بالمادة
الثانية من هذا القانون .
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وتعتم�د قرارات ه�ذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الجهاز
على حسب األحوال .
وال يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من
هذا القانون .
ويح�دد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان المش�ار إليه�ا وإجراءاتها ،وكيفية
إخطار مقدمى الطلبات بقراراتها ،وطرق سداد مقابل التصرف ،ورسم المعاينة بما
ال يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من األراضى الزراعية أو المس�تصلحة وال يجاوز
عشرة جنيهات عن كل متر لألراضى المقام عليها بناء.
ولذوى الش�أن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خالل خمس�ة عش�ر
يو ًما من إعالنه لهم إلى ذات اللجنة .
وتُصدر اللجنة قرارها فى التظلم خالل خمس�ة عش�ر يو ًما م�ن تاريخ تقديمه،
دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى الطعن على القرار الصادر فى هذا الشأن.

( امل ــادة السادسة )

فى حالة طلب تقنين وضع اليد على األراضى الزراعية أو المستصلحة ،فيجب
اش�تراك ممثل للوزارة المختصة بش�ئون الموارد المائية وال�رى فى عضوية اللجان
المش�ار إليها فى المادة الخامس�ة  ،ليبدى رأيه فى المقنن المائى المستخدم بالفعل
فى الزراعة ومدى إمكانية استمراره .
وف�ى جمي�ع األحوال ،ال تجوز المطالبة بزيادة ه�ذا المقنن المائى أو المطالبة
بمقن�ن مائى ف�ى حالة نضوبه ،إال فى ضوء الخطط المعتم�دة من الوزارة المختصة
بشئون الموارد المائية والرى .

( امل ــادة السابعة )

يجب أن تتضمن العقود المحررة وف ًقا ألحكام هذا القانون النص على ش�رط
بالتزام المتعاقد باس�تخدام األرض واس�تغاللها فى الغرض ال�ذى تم التصرف إليه
من أجله .
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ً
ويقع باط ً
مفسوخا
ال بطالنًا مطل ًقا أى عقد ُيبرم بالمخالفة لهذا الشرط  ،ويعتبر
من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء  ،مع التعويض إن كان له مقتض .
ول�كل ذى ش�أن التمس�ك بالبطلان ،وعلى المحكم�ة أن تحكم به م�ن تلقاء
نفسها ،وال يجوز شهر هذا التصرف .

( امل ــادة الثامنة )

ُيحظ�ر عل�ى المتعاقد طب ًقا ألح�كام هذا القانون اس�تخدام األراض�ى فى غير
الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله.
كم�ا ُيحظر عليه التصرف فى هذه األراض�ى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى
نوع من أنواع التصرفات والتعامالت قبل س�داد كامل الثمن  ،ويجوز التصرف بعد
س�داد كامل الثمن بش�رط االلتزام بالغرض الذى تم التصرف من أجله ويقع باط ً
ال
ً
مفس�وخا من تلقاء نفس�ه دون
بطالنً�ا مطل ًق�ا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك ،ويعتبر
الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.

( امل ــادة التاسعة )

تُعد حصيلة التصرف فى األراضى وفق أحكام هذا القانون ،بما فيها الرس�وم،
أمواالً عامة ومور ًدا من موارد الجهة اإلدارية المختصة.
ويصدر بتحديد األغراض التى تخصص لها ،وقواعد الصرف منها ،وإجراءاته
وح�دوده ،قرار من مجلس ال�وزراء بنا ًء على اقتراح الوزي�ر التابع له الجهة صاحبة
الوالية وعرض وزير المالية ،وتئول هذه األموال إلى الخزانة العامة للدولة .
واس�تثنا ًء من حكم الفقرة األولى ،تئول إلى المحافظات ما يعادل نس�بة ٪20
من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحاالت التى تتولى إجراءاتها بموجب التفويض
المشار إليه بالمادة الرابعة من هذا القانون  ،وتخصص للمشروعات العامة والقومية
داخل المحافظة .

( امل ــادة العاشرة )

تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على األراضى المملوكة للدولة ملكية
خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ،ولكل من قام بتسليم األرض
المتعدى عليها خالل المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.
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وتأم�ر النياب�ة العام�ة بوقف تنفي�ذ العقوبة إذا تم التصرف أو التس�ليم المش�ار

إليهما فى الفقرة السابقة أثناء تنفيذ العقوبة .

( امل ــادة احلادية عشرة )

م�ع ع�دم اإلخالل بأية عقوبة أش�د ينص عليها فى قانون آخ�رُ ،يعاقب كل من

ُيخالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة ال تقل عن مائتين وخمسين ألف
جنيه وال تزيد على مليون جنيه ،ويحكم برد األراضى بما عليها من مبان أو غراس،

أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف  ،فض ً
ال عن دفع قيمة ما عاد

عليه من منفعة .

وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها .

( امل ــادة الثانية عشرة )

ُيعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتبارى بذات العقوبة المقررة

عل�ى األفعال التى ترتكب بالمخالفة ألح�كام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان
إخالله بواجبات اإلدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
ويكون الشخص االعتبارى مسئوالً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما
ُيحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .

( امل ــادة الثالثة عشرة )

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

( امل ــادة الرابعة عشرة )

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

ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة  ،وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة اجلمهورية فى  28شوال سنة  1438هـ
( املوافق  22يوليو سنة  2017م ) .
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