
 

 

 

 

 

أراضى اإلضتصالح واإلضتسراع 
اضتخصيص جؼظ 

 اضؼيئظ اضطاطظ ضطذرورات اضتططير واضتظطيظ اضزراريظ
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 تعريفــــــبد ـ 1
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  أزـــــــــــــــــراض االدتصــــــالح واالدتــــــــــــــزراع      ـ 1
 ( ) يتم تنفيذىا عمى نوعين من األراضي 

األراضي البور -   أ 

( ):  وتنقسم إلى 

. األراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام   * 

. األراضي المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيمو مترين   * 

: األراضي الصحراوية - ب 

( ):  وتنقسم إلى 

. األراضي الممموكة لمدولة ممكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيمو مترين   * 

أراضى البحيرات التي يتم تجفيفيا أو الداخمة في خطة التجفيف ألغراض  االستصالح * 
. واالستزراع 

  ضصل ظــــــــــــــــوعاالختصاصجؼــــــــــــــــظ        ـ 2
: نواع اآلتية من األراضي باأل تختص الييئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 2/1

إلى مسافة كيمو   أ  ـ األراضي البور الواقعة في األراضي المتاخمة الممتدة خارج الزمام
( )مترين 

 ( .) ب ـ األراضي الصحراوية خارج حد الزمام بمسافة كيمو مترين 
( )احات التي يتم تجفيفيا ي ج ـ أراضى البحيرات والس

:  يمي بماالمحافظات تختص  2/2
 () البور القابمة لالستزراع داخل الزمام يضا ـ األر

 ( باضطحاسظاتيشع ضطن دضيل تخصيص األراضيدضيل تخصيص األراضي اضبور )  
( ) الشركة القابضة لتنمية أراضى جنوب الوادي والساحل الشمالي وغرب الدلتا 2/3

                                                 

 .  بشأن ضمانات وحوافز االستثمار 1997 لسنة 8قانون رقم  (1)

 ( .2مادة ) 1964 لسنة 100قانون رقم ( 2)

 ( . 1مادة ) 1981 لسنة 143قانون رقم  (3)

 ( .4مادة ) 1991 لسنة 7قانون رقم  (4)

 ( .1مادة ) 1984 لسنة 143قانون رقم  (5)

 ( .75مادة ) 1995 لسنة 2906قرار رئيس مجمس الوزراء  (6)

 ( .4مادة ) 1991 لسنة 7قانون رقم  (7)
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( ):   بالنسبة لألراضي التالية 
بمشروع تنمية جنوب الوادي بمساحة  () الممموكة لمدولة الواقعة بزمام فرع يـ األراضأ  

ات ب مساحات إضافية يمكن رييا مستقبال عن طريق محطات طممي ألف فدان وأ100
. مبارك 

 ألف 40ر2العممين ومساحة /  ألف فدان شمال طريق وادي النطرون 110ـ مساحة ب  
. العممين بمنطقة غرب الدلتا / فدان جنوب وادي النطرون 

 . فدان شمال الطريق الدولي الساحمي غرب جمصة وشرق بمطيم 6000ـ مساحة ج  
 (تتبع اضذرصظ وزارة اضطوارد اضطائيظ واضري  )         

(   3) الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء 2/4
:  بالنسبة لألراضي التالية 

 ألف فدان عمى جانبي ترعة 400 ـ أراضى مشروع تنمية شمال سيناء عمى مساحة 
. السالم 

 (تتبع اضذرصظ وزارة اضطوارد اضطائيظ واضري  )             
 

  أدضـــــوب اضتصــــــرف سي األراضي اضصحراويـــــــــــــظ     ـ 3
:   وتنقسم إلى 

 

 ( :) الصحراوية غير المستصمحة ي األراض5/1 
. بيع اليجار وباإلداخمة في خطة الدولة ويتم اإلعالن عن التصرف فييا ال  
:  الصحراوية غير المستصمحة ي األراض5/2 

ويكون  (إيجار وبيع ) داخمة في خطة الدولة وال يتم اإلعالن عن التصرف فييا ال غير 
التصرف عن طريق تقديم طمب التخصيص مباشرة إلى الييئة العامة لمشروعات التعمير 

. والتنمية الزراعية 
: احات التي يتم تجفيفيا يأراضى البحيرات والسو الصحراوية المستصمحة ي األراض5/3 

.  ويتم التصرف فييا عن طريق بيعيا إما بالمزاد العمني أو بغير المزاد العمني 
 

                                                                                                                                                                  

  .2002 لسنة 25القرار الجميوري رقم  (1)

  .2003 لسنة 1783القرار الجميوري رقم  (2)

  .2002 لسنة 24القرار الجميوري رقم  (3)

  .1995 لسنة 2906قرار رئيس الوزراء رقم  (4)
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( )مفيوم الزمـام         ـ4
 

 ىو حد األراضي التي تمت مساحتيا مساحة تفصيمية وحصرت في سجالت المساحة وفى سجالت 
. المكمفات وخضعت لمضريبة العقارية عمى األطيان 

 

 أما الزمام بالنسبة لممحافظات الصحراوية فيو كردون المدن والقرى القائمة في تاريخ العمل بالقانون 
 . 1981 لسنة 143رقم 
 
 

 ()مفيوم المحافظات الصحراوية      ـ 5
 

ق أحكام القانون ي يصدر قرار رئيس مجمس الوزراء بتحديد ما يعتبر من األراضي الصحراوية في تطب
.  فى شأن االراضى الصحراوية 1981 لسنة 143

 

 باعتبار المحافظات التالية محافظات 1982 لسنة 203 وقد صدر قرار رئيس مجمس الوزراء رقم 
 : 1981 لسنة 143صحراوية فى تطبيق أحكام القانون رقم 

 
 . روحـــة مطـمحافظ * 

.  محافظة سيناء الشمالية  * 
.  الجنوبية سيناءمحافظة *   

 . رـمحافظة البحر األحم  * 
.  محافظة الوادى الجديد  * 
   

                                                 
  . 1981 لسنة 143قانون رقم  (1)

  . 1990 لسنة 1230قرار رئيس مجمس الوزراء رقم  (2)
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انضىاثــــــــــط انعبيــــــــخ  ـ 2



 

 
6 

 

اضضوابــــــــــــط  اضطاطــــــــــــــــــــــــــظ :               أواًل    
 

 ( )  اضحيازة أو وضع اضيد أو اضتطدى ـ 1
  حظر القانون عمى أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو أن يضع اليد أو أن يتعدى عمى 

 ويزال وضع اليد المخالف ، 1981 لسنة 143األراضى الصحراوية الخاضعة ألحكام القانون 
. بالطريق اإلدارى 

 

( ) اضحد األشصى ضضطضصيظ سي االراضى اضصحراويظ ـ 2 

 في حالة الري بالمياه الجوفية أو بالرش أو بالتنقيط أو أى أسموب لمرى يعتمد عمى 2/1          
: يكون الحد األقصى لمممكية وفقًا لما يمي ضغط المياه 

.  فدان 200لمفرد     *      
. فدان 300لألسرة    *      

 (األدرة تذطل اضزوجظ واألوالد اضػصر زير اضطتزوجين  )     
.  فدان 10 000لشركات األشخاص والتوصية باألسيم    *      

 ( سدان 150طع طراراة ردم تجاوز اضحد األشصى ضطضصيظ اضغرد  )     
.  فدان 50 000لمشركات المساىمة    *      

بشأن ضمانات وحوافز  1997 لسنة 8 الري بطريق الغمر غير جائز طبقا لمقانون 2/2  
 .االستثمار 

 : طضصيظ اضطصريين ـ 3 
من رأسمال الشركة وأال تزيد ممكية الفرد % 51ن عن ي   يجب أال تقل ممكية المصري3/1          

من رأسماليا وال يجوز أن تؤول اراضى الشركات عند انقضائيا الى غير % 20عمى 
. المصريين 

  ال يدخل فى حساب الحد األقصى لمممكية المساحات الممموكة فى غير األراضى 3/2          
. الصحراوية 

المساحات العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية   يحدد مجمس إدارة الييئة 3/3          
الجائز تممكيا فى حدود مقتضيات طبيعة المشروع وما تسمح بو القدرات الفنية 

. والمالية لطالبى التممك 

                                                 

 ( .10مادة ) 1981 لسنة 143قانون رقم  (1)

 ( . 11مادة ) 1981 لسنة 143قانون  (2)
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 قبةامة وممكية الرت تسرى ضوابط الحد األقصى لمتممك وممكية المصريين عمى الممكية ال3/4  
. وحقوق اإلنتفاع ، ويعتبر فى حكم التممك االيجار الذى تزيد مدتو عمى خمسين عاما 

 يجوز بقرار جميورى بعد موافقة مجمس الوزراء معاممة من يتمتع بجنسية احدى 3/5  
. الدول العربية المعاممة المقررة لممصريين 

 : إيداع اضطحررات ـ 4 
فى األراضى العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية   وىي المتضمنة تصرف الييئة 

الصحراوية والواجبة الشير فى مكتب الشير العقارى المختص ويترتب عمى اإليداع ما يترتب 
ثار وتسمم صور تمك المحررات الى ذوى الشأن معفاة من آعمى شير التصرفات العقارية من 

( ). رسوم الشير العقارى والتوثيق من رسوم الدمغة 

 : اضتخصيص ـ 5 
 يتم تخصيص األرض عن طريق تأجيرىا لمدة ثالث سنوات فإذا ثبتت الجدية فى 5/1         

االستصالح خالل ىذه المدة ُتممك األرض لمستأجرىا بقيمتيا قبل االستصالح 
واالستزراع ، مع خصم القيمة االيجارية المسددة عن المدة المشار الييا من ثمن 

. األرض 

 إذا لم تثبت الجدية يعتبر عقد االيجار مفسوخا من تمقاء ذاتو وتسترد األرض بالطريق 5/2         
( )اإلدارى  

روعات ـة الالزمة إلقامة مشـق العامة الرئيسيـة من تكاليف المرافـ يؤدى المستثمر نسب5/3         
. رار يصدر من رئيس مجمس الوزراء ـزراع تحدد وتؤدى طبقا لقـالح واالستـاالستص

() 
العامة لمشروعات التعمير  اثمان االراضى الصحراوية يحددىا مجمس إدارة الييئة 5/4         

 (). وطبقا لدراسة المجنة العميا لتثمين اراضى الدولة والتنمية الزراعية 

                                                 
  . 143/1981 بتعديل الالئحة التنفيذية لمقانون 1995 لسنة 1057قرار وزير الزراعة رقم  (1)

( . 13مادة ) 1981 لسنة 143قانون رقم  (2)
  

 ( . 18مادة ) 1981 لسنة 143الالئحة التنفيذية لمقانون رقم  (3)

  . 1990 لسنة 1230قرار وزير الزراعة رقم  (4)
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( ) ــــارـــــــــــــــــــــاالدطــــ :          ثاظيًا

 

االراضى اضواشطظ باضطحاسظات اضصحراويظ   ـ 1 

 

 . فدان لالراضى الصحراوية التى تم توفير خدمات ليا/  جنية 100  * 

 . فدان لألراضى الصحراوية التى لم يتم توفير خدمات ليا/  جنية 50  * 
 

االراضى اضواشطظ باضطحاسظات زير اضصحراويظ  ـ 2 

 
فدان لألراضي الصحراوية الواقعة بجوار الطرق الرئيسية وبعمق ال يزيد /  جنيو 200*   

. عن كيمو متر 

 قفدان لألراضى الصحراوية الواقعة فى المسافة بعد كيمو متر وحتى عم/  جنية 100  * 
. خمسة كيمو مترات 

فدان لألراضى الصحراوية الواقعة فى المسافة أكثر من خمسة كيمو /  جنية 50  * 
. مترات 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  . 1992 لسنة 255قرار وزير الزراعة رقم  (1)
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انضىاثـــــط اخلبصـــــخ  ـ 3
  واإلجــــــــراءاد واملطتُـــــــذاد
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 اضصحراويظ زير اضطدتصضحظ اضداخضظ سي خطظ اضدوضظ ي      األراض 
 

 

:-  اضضوابــــــــط اضخاصـــــــــــــــظ: أواًل 
:  تحدد الييئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ما يمي - 1

.  مرافق البنية األساسية المخطط توفيرىا بالمساحة المعروضة لمتخصيص وبرامج تنفيذىا 1/1 
.  ومواقعيا وأثمانيا وقيمتيا اإليجارية السنوية ي بيان مساحات األراض1/2 
 . (الخ  .. / أفراد / شركات /جمعيات  ) نوعية المتصرف إلييم 1/3 
 

: ويشترط اآلتي - 2
:  بالنسبة لممستثمر الفردي 2/1 

أال يكون قد سبق الحكم عميو بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عمييا في قانون * 
العقوبات أو ما يماثميا من جرائم منصوص عمييا في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة 

. ( ما لم يكن قد رد إليو اعتباره ) لمحرية في جريمة مخمة بالشرف أو األمانة 

ىا عمى الحد األقصى ئأال تزيد ممكيتو من األراضي باإلضافة إلى المساحة الراغب في شرا* 
.  إليو ةاإلشارالسابق  1981 لسنة 143الجائز تممكو طبقا ألحكام القانون رقم 

:  بالنسبة لمشركات 2/2 

 عنمن رأسمال الشركة وأال تزيد ممكية الفرد % 51يجب إال تقل ممكية المصريين عن * 
. من رأسماليا % 20

 

 عمييا أو تمكين ييحظر التصرف في األرض أو جزء منيا أو تقرير أي حق عيني أصمى أو تبع- 3
الغير منيا إال بعد إتمام استصالح واستزراع كامل مساحة األرض وسداد كامل الثمن ونصيب الييئة 

في فروق األسعار بما يغطى نصيبيا في المرافق العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 
األساسية التي أقامتيا الدولة وسداد كامل حقوق الجية المقرضة التي قامت باإلقراض عن طريق 

. الييئة 

 ويصدر بالموافقة عمى التصرف في ىذه الحالة بعد التحقق من توافر الشروط المشار إلييا قرار من 
. أو من يفوضو العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رئيس مجمس إدارة الييئة 
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أو من يفوضو في العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية  إدارة الييئةيجوز بموافقة مجمس - 4
األحوال التي يقدرىا الموافقة عمى التصرف في كامل األرض أو جزء منيا بعد تمام استصالح 

واستزراع كامل المساحة المباعة بشرط سداد األقساط المستحقة عن كامل المساحة حتى تاريخ 
التصرف وسداد ما يخص الجزء المطموب التصرف فيو لمغير من نصيب الييئة في فروق األسعار بما 

 فييغطى نصيبيا في المرافق األساسية التي إقامتيا الدولة وأن يحل المتصرف إليو محل المتصرف 
كل االلتزامات القانونية والعقدية قبل الييئة وبعد سداد كافة حقوق البنك المقرض وفقا لشيادة صادرة 

. من البنك 
 
في األحوال التي يقدرىا اإلذن العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية  إدارة الييئةيجوز لمجمس - 5

لممشترى بالتصرف فيما أتم استصالحو واستزراعو من األرض المشتراة أو فيما لم يتم استصالحو 
. سابق ل االبندواستزراعو منيا وذلك بذات الشروط الواردة في 

 
في المشاركة فى العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في جميع األحوال يكون حق الييئة - 6

فروق األسعار بما يغطى نصيب المساحة المطموب التصرف فييا من تكاليف المرافق األساسية التى 
. اقامتيا الدولة وبشرط أن يكون التصرف لالستغالل الزراعى 

 
عند تأجير األرض بقصد العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويحدد مجمس إدارة الييئة - 7

. تممكيا قيمة نصيب المساحة المتصرف فييا من تكاليف المرافق األساسية التي أقامتيا الدولة 
 
يمتزم المستثمر والمتصرف اليو باستصالح األرض المؤجرة أو المبيعة باستزراعيا خالل المواعيد - 8

العامة لمشروعات التعمير وطبقا لمبرامج والشروط واألوضاع التى يحددىا مجمس إدارة الييئة 
. وتضمينيا العقود المبرمة فى ىذا الشأن والتنمية الزراعية 

 
إذا لم يقم المستأجر أو المشترى باالستصالح واالستزراع خالل المواعيد وطبقا لمبرامج والشروط - 9

واألوضاع التي تضمنيا العقد المبرم معو فى ىذا الشأن أعتبر العقد مفسوخا من تمقاء ذاتو دون 
األرض بما العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الحاجة إلى إجراء قضائي وتسترد الييئة 

. عمييا من منشآت وأعمال بالطريق اإلدارى دون مقابل 
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 : - اإلجــــــــــــــــــــراءات:  ثاظيًا

 : إجــــــراءات اإلرـــــــــــــــالن  
يتم اإلعالن عن تأجير األراضى المشار الييا فى جريدة أو أكثر من الجرائد اليومية   * 

واسعة االنتشار ويكون النشر مرتين عمى األقل بحيث تكون المرة الثانية بعد انتياء 
أسبوع عمى األقل من تاريخ النشر فى المرة األولى ويجوز أن يقصر اإلعالن عمى مرة 

 .واحدة 
.    وفى جميع األحوال يكون اإلعالن قبل تاريخ جمسة المزاد بشير عمى األقل 

 ايتضمن اإلعالن مساحة األراضى ومواقعيا ومعالميا واثمانيا األساسية وقيمتو  * 
االيجارية وأىم شروط التصرف ونوعية المتصرف الييم بااليجار والشروط الواجب 

توافرىا ويشار فى اإلعالن الى أن كافة البيانات التفصيمية لألراضى ووحدات التقسيم 
ات الخاصة بالمساحة المطروحة طوشروط التصرف بااليجار واردة بكراسة االشترا

. مقابل أداء ثمنيا 

تقدم طمبات االستئجار مستوفاة رسم الدمغة عمى النموذج المعد لذلك والمرفق بكراسة   * 
االشتراطات موقعا عميو من الطالب بما يفيد اطالعو وموافقتو عمى كافة الشروط 

: الواردة بالكراسة ويجب أن يتضمن النموذج المشار اليو ما يأتى 

:    أ  ـ بالنسبة لمشركات 

   اسم الشركة ومركز إدارتيا الرئيسى وغرضيا ونوع نشاطيا وقيمة رأسماليا 
. وسند إنشائيا أو تأسيسيا ومدتيا 

:    ب ـ بالنسبة لممنشآت الفردية 

 اسم الطالب ثالثيا وجنسيتو وتاريخ ميالده ومحل اقامتو ورقم بطاقتو العائمية -   
أو الشخصية وتاريخ صدورىا والجية الصادرة منيا وحالتو االجتماعية 

. ومينتو 

 بيان مساحة األرض التى يرغب المستثمر فى تأجيرىا وبيان موقعيا -   
. ومعالميا من واقع التقسيمات المحددة باإلعالن أو كراسة الشروط 

 إقرار بأنو قد عاين األرض محل الطمب المعاينة التامة النافية لمجيالة وأنو -   
قبل تأجيرىا بحالتيا الراىنة ويسقط حقو فى المنازعة واالعتراض فى ىذا 

. الصدد مستقبال 
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:   يرفق بالطمب عند تقديمو المستندات اآلتية   *

: بالنسبة لمشركات - أ    

صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام األساسي لمشركة إن وجد ونسخو     - 
االستثمار المنشور فيو قرار إنشاء الشركة والقرار المرخص  من صحيفة

بالتأسيس أو نسخو من العدد المنشور بو ممخص الشير أو القيد بحسب 
. األحوال 

بيان رسمى بأسماء أعضاء مجمس اإلدارة أو المديرين المسئولين عن     - 
أعمال الشركات ونشاطيا والممثمين ليا قانونا مع إيضاح جنسية كل منيم 
وسمطاتو اإلدارية والتعاقدية مع تقديم بيان رسمى بالشركاء أو المساىمين 

. بحسب األحوال وممكية كل منيم فى رأسمال الشركة 

. ما يثبت صفة الممثل القانونى لمشركة     - 

: بالنسبة لممنشآت الفردية -  ب   

 الصحراوية مضافا الييا ي تزيد ممكية المستثمر من األراضبأالإقرار     - 
المساحة المطموبة عن الحد األقصى الجائز تممكو من ىذه األراضى طبقا 

.  في شأن األراضى الصحراوية 1981 لسنة 143ألحكام القانون رقم 

. إقرار بتمتعو بجنسية جميورية مصر العربية     - 

. أن يكون كامل األىمية أو يقدم السند القانوني لتمثيمو عن ناقص األىمية     - 

 : ييرفق المستثمر بطمبو ما يأت كما  

المائية لممساحة  دراسة فنية ألعمال االستصالح ونظام الري والصرف واالحتياجات  - 
. مع حصر كافة المنشآت الرئيسية التي سيقيميا في المساحة 

خطة وبرنامج زمني ألعمال االستصالح واالستزراع واالستغالل الزراعي   - 
. واإلنشاءات المشار إلييا 

التكمفة االستثمارية لعمميات االستصالح واالستزراع وما يمزم المشروع من معدات   - 
نشاءات  . الخ ..... زراعية وا 

من القيمة التي يقدرىا لألرض نقدا أو بشيك مقبول % 5تأمين ابتدائي يعادل   - 
 .الدفع 

. مصاريف اإلنتقال   -  
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.  جنيو 50مصاريف إدارية بحد أدني   -  

 : شيـــــــد اضطضبــــــــــــــــــات  

تقيد الطمبات ومرفقاتيا في سجل خاص يعد لذلك ويتم فحص الطمبات بمعرفة لجنة   * 
. تشكل ليذا الغرض وتثبت الطمبات المستوفاة فى محضر المجنة 

 : ضجظــــــــــــــــــــــظ اضطـــــزاد  
لجنة تتولى العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تشكل بقرار من رئيس الييئة   * 

إجراء المزاد وتحال الييا الطمبات المقدمة بعد التحقق من استيفائيا لكافة الشروط 
وصالحية المشروعات المقدمة عنيا فنيا وذلك إلخطار طالبى التأجير لمحضور فى 

. المكان المحدد النعقاد المجنة 
تتولى المجنة المشار الييا إجراءات المزاد ويقع االختيار فى حالة التزاحم عمى من يعرض   * 

من قيمة % 5أعمى سعر لألرض ويمتزم بتكممة التأمين االبتدائى فى ذات الجمسة الى 
عطائو باإلضافة الى قيامو بسداد مبمغ اربعة جنييات عن كل فدان أو جزء منو وبحد 
أدنى خمسون جنييا وذلك مقابل المصروفات اإلدارية والضرورية التى تتحمميا الييئة 

وتحرر المجنة قسيمة تحصيل بقيمة المبالغ العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 
ب االيصال المؤقت عن التأمين االبتدائى والتأشير عميو من حالمسددة تفصيال بعد س

ألخرى البات طرئيس المجنـة بااللغاء وترد التأمينات االبتدائية المدفوعة من أصحاب ال
الذين لم يقع عمييم االختيار عقب انتياء الجمسة مقابل سحب اإليصاالت المؤقتة عن 

. ىذه التأمينات بعد التوقيع عمييا منيم باستردادىم لقيمتيا 
 تحرر المجنة محضرا تثبت فيو إجراءاتيا تفصيال طبقا لشروط المزاد ومبينا بو اسماء *  

.  الشراء وقيمة التأمينات والمصاريف اإلدارية المحصمة يطالب

   وترفق المجنة بمحضرىا قوائم وشروط التأجير توطئة لمتمميك والموقع عمييا من طالبى 
التأجير واإليصاالت المؤقتة لمتأمينات االبتدائية التى رد قيمتيا الى اصحابيا وكذلك قوائم 

من قيمة % 5ل مبمغ الـ ـاء وقسائم تحصيـر الموقع عمييا من مقدمى أعمى عطـالتأجي
، وفى حالة تخمفو عن منو أعمى عطاء ومبمغ أربعة جنييات عن كل فدان أو جزء 

عميو العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السداد يصادر التأمين وترجع الييئة 
. بالتعويض متى كان لو مقتضى 

العامة لمشروعات التعمير والتنمية  رئيس مجمس ادارة الييئة عمىتعرض المجنة تقريرىا   * 
 .لمنظر وعرض تقرير عنو عمى مجمس اإلدارة لمنظر فى اعتماد النتيجةالزراعية 
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  :إجراءات اضتأجيـــــــــــــــر     

المزاد بالنسبة لو لمدة ثالث سنوات فإذا ثبتت الجدية  تؤجر األرض لمن اعتمدت نتيجة  * 
. ية المسددة من ثمنيا ر األرض مع خصم القيمة اإليجاهفي االستصالح خالليا تممك ل

العامة لمشروعات التعمير والتنمية من التاريخ الذي تحدده الييئة مدة اإليجار تبدأ   * 
ذا كان التأخير في التسميم راجعا إلى الييئة فتبدأ مدة اإليجار الزراعية  لتسميم األرض وا 

. من تاريخ التسميم الفعمي لألرض إلى المستأجر 

من القيمة النيائية لألرض وذلك فى % 3يسدد المستثمر اإليجار المستحق ومقداره   * 
ومبالغ االيجار المدفوعة من  (%5 )النيائيبداية كل سنة تعاقدية وتخصم قيمة التأمين 

العامة لمشروعات التعمير مقدم الثمن عند اتمام التصرف اليو فى األرض بالبيع ولمييئة 
فى حالة التأخير لمدة سنة كاممة فسخ العقد دون حاجة الى تنبيو أو والتنمية الزراعية 

.  أى إجراء قضائى باإلضافة الى اقتضاء حق الييئة قبمو بطريق الحجز اإلدارى وانذار أ

 : شوارـــــــــــــد اضططايظــــــظ  
يتم معاينة األرض مرة كل سنة عمى األقل وفقا لمقواعد التى تتقرر فى ىذا الشأن بمعرفة   * 

العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لجنة أو أكثر تشكل بقرار من رئيس الييئة 
. وذلك لموقوف عمى مدى جدية طالب التممك فى االستصالح واالستزراع 

تثبت الجدية من خالل التزام المستأجر بتنفيذ األعمال اليندسية وأعمال االستزراع   * 
.  لمبرنامج الزمنى المتفق عميو مسبقا طبقاً بأنواعيا وفقا لمتصميم والمواصفات المعتمدة 

ر من يمثمو قانونا ويتم ويخطر المستثمر بالموعد المحدد لممعاينة لحضوره أو حض  * 
االخطار بكتاب موصى عميو بدون مظروف عمى عنوانو الموضح بعقد االيجار وذلك قبل 
الموعد المحدد لممعاينة بخمسة عشر يوما عمى األقل ويعتبر تصدير ىذا الكتاب لمكتب 
البريد بمثابة اعالن رسمى بالموعد المحدد فإذا تخمف ذوو الشأن عن الحضور رغم 
اخطارىم تباشر المجنة أعماليا فى غيابيم وتعد محاضر تثبت فييا نتائج معاينتيا 

 : يتتضمن ما يأت
 وفقا لمتصميم والمواصفات المعتمدة ىااألعمال اليندسية وأعمال االستزراع بأنواع   - 

.  المتفق عميو مسبقا ي لمبرنامج الزمنوطبقاً 
التى تم استزراعيا وتاريخ بدء  بيان المساحة التى تم استصالحيا والمساحة   - 

. زراعتيا 
عمى األرض ووصف كل  بيان المغروسات والمنشآت واآلالت وغير ذلك المقامة   - 

. منيا 
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. بيان المساحة التى لم يتم استصالحيا    - 
. موقف تنفيذ البنية االساسية    - 
 التممك أو من يمثميم قانونا وفى حالة امتناع يالمجنة وطالبأعضاء يوقع عمى المحاضر   * 

احدىم عن التوقيع يثبت ذلك بالمحضر مع بيان السبب  كما أنو فى حالة عدم حضور 
. ذوى الشأن رغم سابقة اخطارىم أو من يمثميم قانونا يثبت ذلك بالمحضر 

تذيل ىذه المجان محاضرىا ببيان مقارن بين ما ىو مفروض إتمامو من ىذه األعمال   * 
وفقا لمبرنامج المتفق عميو وما تم تنفيذه فعال منيا طبقا لنتائج المعاينة ويثبت ذلك فى 

. السجالت المعده ليذا الغرض 

محاضر المجان المشار الييا العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تراجع الييئة   * 
.  عمى حدة تثبت فى السجالت المشار إلييا هوتعد تقارير في شأنيا من واقعيا لكل حال

فى نياية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يعرض عمى مجمس إدارة الييئة   * 
مدة االيجار تقرير نيائي عن مدى جدية المستأجر بالنسبة لكل حالة عمى حدة وذلك 

: لمنظر في إصدار القرار الالزم بالنسبة لما يأتى 

 اعتماد نتائج المعاينات فى حاالت االراضى التى تثبت فييا جدية المستأجر فى -   
أعمال االستصالح واالستزراع وتمميك األرض لمستأجرييا بقيمتيا قبل االستصالح 

. واالستزراع مع خصم القيمة االيجارية المسددة والتأمين من ثمن االرض 

يجار كميا أو جزئيا فى حاالت االراضى التى يثبت فييا عدم جدية طالب اإل فسخ عقد -   
. التممك واسترداد األرض منو 

بناء عمى عرض العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية     ولمجمس ادارة الييئة 
رئيس المجمس النظر فى اتخاذ أحد اإلجرائين المشار الييما قبل انقضاء الثالث 

. سنوات إذا رأى من األسباب ما يدعو الى ذلك 

.     ويثبت مضمون قرار المجمس فى السجالت المشار الييا 

 : إجـــــــراءات ادتـــــرداد األرض  
قرارا بتشكيل لجان تتولى العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يصدر رئيس الييئة   * 

استرداد األرض من المستأجرين وفقا لمقرارات المعتمدة بفسخ االيجار ويضم الى المجنة 
أحد رجال األمن من مركز الشرطة الواقع فى دائرة اختصاصو األرض يختاره مأمور 

. المركز ويشترك مع المجنة فى أداء ميمتيا والمحافظة عمييا 
 

. نوانو الوارد بعقد االيجار عيخطر رئيس المجنة المستأجر بالموعد المحدد لمتنفيذ عمى   * 
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   ويتم اخطاره بالكيفية طبقا لإلجراءات المقررة وتحرر المجنة محضرا بتسميم األرض وفى 
حالة وجود اختالف بين بيانات قرار الفسخ وبين نتيجة المعاينة األخيرة فى الطبيعة 

تثبت المجنة ىذا االختالف بالمحضر ويوقع عمى المحضر من المجنة ومن مندوب األمن ف
 وفى حالة عدم حضوره أو من يمثمو قانونا أو قانوناً ومن المستأجر أو من يمثمو 

. عن التوقيع يثبت ذلك بالمحضر مع بيان السبب ه امتناع
 

لمحضر الى المستأجر وفى حالة تخمفو تبمغ اليو صورة عمى عنوانو اتسمم المجنة صورة   * 
. الموضح بعقد اإليجار بالكيفية المقررة وذلك خالل أسبوعين من تاريخ تحرير المحضر 

.    ويؤشر في السجالت بإتمام تنفيذ الفسخ واسترداد األرض من المستأجر السابق 
 

 : خطـــــــــار اضتطضيـــــــــــكإ  
 

 –كال من طالبي التممك العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ة ـتخطر الييئ  * 
 عمى عناوينيم بمضمون قرار  -الصادر قرار مجمس إدارة الييئة بتمميكيم األرض

المجمس في ىذا الشأن ويحدد في اإلخطار موعد حضورىم لمتوقيع عمى عقد البيع 
. االبتدائي ويعتبر ما قام طالب التمميك بسداده من ايجار وتأمين جزءا من الثمـن 

ويقسط باقي الثمن بعد % 20   وتتم المحاسبة عمى أساس استكمال مقدم الثمن الى 
 أقساط متساوية ويستحق القسط األول 10عمى % 7ه ار مقديإضافة عائد استثمار سنو

بانقضاء سنة من تاريخ صدور قرار مجمس اإلدارة بتمميك األرض ويسدد كل من األقساط 
 .التالية بانقضاء كل سنة من سنوات التقسيط 

 : حواسز اضدداد اضظػدى  
 

إذا أوفى المشترى عند الشراء بكامل الثمن % 10يخفض ثمن األرض بمقدار   * 
. المستحق 

ذا أوفى بجزء من المبالغ المستحقة عميو قبل موعد استحقاقو يعفى من عائد   *  وا 
 .المستحق عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية عمى االستحقاق  (%7)االستثمار 
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 : األشداطحاضظ ردم اضوساء ب  
 

 

فى حالة تأخر المشترى عن الوفاء باألقساط المستحقة فى مواعيدىا تستحق غرامة   * 
سنويا عمى المبالغ المتأخر سدادىا دون حاجة إلى مطالبة أو % 14تأخير مقدارىا 

 .إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي 
إذا تأخر المشترى في سداد قسطين متتالين فيعتبر العقد مفسوخا من تمقاء ذاتو دون   * 

. ، ويتم إسترداد األرض  يجراء قضائإحاجة إلى تنبيو أو إنذار أو 
 
 : توشيع رػد اضبيع  

 

في حالة عدم حضور طالب التممك لتوقيع عقد البيع االبتدائى يتعين إنذاره بعدم اتمام   * 
التعاقد معو لمتممك إذا لم يحضر لتوقيع العقد خالل شير من تاريخ إنذاره مع اعتبار 

طمب الشراء المقدم منو الغيا ويكون لمييئة استرداد األرض منو بما عمييا من منشآت 
أو أعمال دون أى حق لو في المطالبة بما قد يكون سدده من مبالغ أو مقابل ما أدخمو 

العامة من إصالحات أو إنشاءات أو تحسينات في األرض ما لم يتقدم بعذر تقبمو الييئة 
. لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 
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األراضي اضصحراويظ زير اضطدتصضحظ وزير اضداخضظ سي خطظ اضدوضظ        
 

  : -اضضوابط اضخاصظ : أواًل
 

يحظر التصرف فى األرض أو جزء منيا أو تقرير أى حق عينى أصمى أو تبعى عمييا أو   * 
وفى العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تمكين الغير منيا بدون الرجوع لمييئة 

حالة مخالفة ذلك يمغى العقد وما ترتب عميو من آثار ولمييئة أن تتصرف فى األرض وما 
. عمييا حسب شروطيا 

 

 : - اإلجــــــــــراءات : ثاظيًا
: بيانات الطمب  - 1 

إلى الييئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يقدم الطمب مستوفيا رسم الدمغة   * 
 : يمتضمنا ما يل

 تممكيا وبيان موقعيا ومعالميا مع خريطة مساحية ي يرغب فيمساحة األرض الت   - 
 عمييا من ميندس نقابى اً بمقياس رسم مناسب محددا عمييا الموقع ، وموقع

. ومستوفاة طابع المين اليندسية 

اسم الطالب ثالثيا وجنسيتو ومحل اقامتو ورقم بطاقتو العائمية أو الشخصية وحالتو    - 
. االجتماعية ومينتو 

. نصبتيم إن وجد أسماء الشركاء وأبيان    - 
ويجب أن يرسق باضطضب اضطدتظدات اضواردة ببظد إجراءات اإلرالن اضخاص  )    

( باألراضي اضصحراويظ زير اضطدتصضحظ اضداخضظ سي خطظ اضدوضظ 

: اجراءات الطمب  - 2 

العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تحال الطمبات الى اإلدارات المعنية بالييئة   * 
: لمدراسة والبحث لبيان االتى 

.  محل الطمبات المقدمة من خطة الدولة لالستصالح ي موقف ىذه األراض-   

.  بيان سابقة التصرف إن وجدت -   

.  تبعية ىذه االراضى لوالية الييئة -   

: تحال الطمبات الى لجان حصر لمعاينتيا وفقا لما يمى   * 

.  يخطر مقدم الطمب لحضور موعد المعاينة لالرشاد عن موقع األرض وحدودىا -   
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 إجراء الرفع المساحى والمعاينة لمموقع الذى تم االرشاد عنو ويتم تحشيتو بمقياس -   
. رسم مناسب 

 يوقع عمى الخريطة ومحضر المعاينة الموضح الحدود والمساحة من الطالب ومن -   
. لجنة المعاينة وترفع المجنة تقريرىا الى رئاستيا لمراجعتو واعتماده 

 

: تحرير عقد االيجار  - 3 
 

يحرر عقد ايجار عادى لطالب التمميك لمدة سنة يجدد تمقائيا لمدة سنة أخرى فور تدبيره   * 
مصدر لمرى لممساحة موضوع الطمب يتم خالل ىـذه المدة الحصول عمى موافقات 

عمى مصدر الرى ، وكذلك باقى والري الجيات المعنية وفى مقدمتيا وزارة والموارد المائية 
الجيات المعنية وفى حالة عدم الحصول عمى ىذه الموافقات يمغى التعاقد مع عدم رد ما 

. قام بسداده من قيمة ايجارية 
 

 فى حالة ورود الموافقات من الجيات المعنية خالل مدة االيجار العادى يتم تحويل عقد *  
االيجار العادى الى عقد ايجار تمييدا لمتممك لمدة ثالث سنوات ، ويمتزم المستأجر بسداد 
القيمة االيجارية مقدما حسب األسس والقواعد والقرارات المنظمة لذلك مع سداد القيمة 
االيجارية عند بداية كل سنة تعاقدية ، وفى حالة التأخير فى سداد القيمة االيجارية 

 أو إنذار أو أى إجراء تنبيوالمستحقة لمدة سنة كاممة يفسخ العقد دون حاجة الى 
العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قضائى باإلضافة الى اقتضاء حق الييئة 

. قبمو بطريق الحجز اإلدارى 
 

: تحويل عقد االيجار الى عقد تمميك  -  4 
 

فى حالة تحويل عقد االيجار بقصد التمميك الى بيع يتم سداد كامل الثمن عند تحرير   * 
. عقد البيع االبتدائى ، وذلك طبقا لمشروط والقواعد والقرارات المنظمة لذلك 
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          االراضى اضصحراويظ اضطدتصضحظ وأراضى اضبحيرات واضدياحات 
 

 : - اضضوابـــط اضخاصــــــــــــــظ : أواًل
:  تحديد االراضى المعروضة  -  1 
قرارا بتحديد العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية  مجمس إدارة الييئة يصدر *  

احات التي تقرر التصرف فييا ي المستصمحة وأراضى البحيرات والسهاألراضي الصحراوي
ويضمن القرار تحديد أسموب التصرف ونوعية المتصرف إلييم حسب طبيعة كل منطقة 

. وطبقا لمسياسة العامة لمدولة 
 ويكون التصرف فى األراضى المشار الييا عن طريق بيعيا بالمزاد العمنى أو بيعيا بغير *  

. طريق المزاد العمنى 
: قواعد التصرف بطريق المزاد العمنى  -  2 

االثمان االساسية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يحدد مجمس إدارة الييئة   * 
من الالئحة  (45)لألراضى بعد استطالع رأى المجان الفنية المنصوص عمييا فى المادة 

.  1981 لسنة 143التنفيذية لمقانون رقم 
كراسات االشتراطات متضمنة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتعد الييئة   * 

بيان الوحدات المعروضة لمبيع ومساحة كل منيا وأثمانيا االساسية وقيمتيا اإليجارية 
وسائر شروط البيع األخرى ، ويمحق بالكراسة رسم توضيحى لمواقع ىذه الوحدات وطريق 

. الوصول الييا 
: اشتراطات التصرف  -  3 

أن يكون متمتعا بجنسية جميورية مصر العربية ، وبالنسبة لمشركات يجب أال تقل   * 
من % 20 عنمن رأسمال الشركة وأال تزيد ممكية الفرد % 51ممكية المصريين عن 

. س المال أر

اال تزيد ممكية طالب الشراء باإلضافة إلى المساحة الراغب في شرائيا عمى الحد األقصى   * 
.  المشار اليو 1981 لسنة 143الجائز تممكو وفقا لمقانون رقم 

. اال يكون من العاممين الذين تتصل أعمال وظيفتيم باالراضى المعروضة لمبيع   * 
 .أن يكون كامل األىمية أو يقدم السند القانونى لتمثيمو عن ناقص األىمية   * 
ال يجوز لممشترى أن يتصرف لمغير فى كل أو بعض االراضى المبيعة اليو قبل سداد   * 

إال العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كامل قيمة االرض المشتراة من الييئة 
بموافقة الييئة كتابة عمى ذلك ويشترط أن يكون قد سدد كافة االقساط المستحقة حتى 

من قيمة % 2تاريخ التصرف باإلضافة الى سداد نصف قيمة االقساط المتبقية ، وكذلك 
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المساحة المطموب التصرف فييا مقابل المصروفات اإلدارية والضرورية بما ال يقل عن 
50. % 

 : حاالت التصرف والتأجير بغير طريق المزاد العمنى ألغراض تنمية االقتصاد القومى -  4 
يجوز التصرف أوالتأجير بغير طريق المزاد العمنى لممشروعات التى تفيد بحسب طبيعتيا          *   

أو حجميا فى تنمية االقتصاد القومى وذلك بموافقة مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح 
( )العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مجمس إدارة الييئة 

 : اإلجـــــــــــــــراءات : ثاظيًا
 

: إجــــــــراءات اإلرـــــــــــــــالن   
 

يعمن عن األراضى الصحراوية المستصمحة التى يقرر التصرف فييا بطريق المزاد العمنى   * 
، ويتم االعالن فى إحدى الجرائد اليومية واسعة االنتشار عمى األقل ، ويكون النشر 

مرتين بحيث تكون المرة الثانية بعد أسبوع عمى األقل من تاريخ النشر فى المرة األولى 
من اجمالى % ر5ما لم تكن القيمة التقديرية لتكاليف النشر عمى ىذا االساس تجاوز 
العامة لمشروعات الثمن االساسى لألراضى موضوع اإلعالن ، فيجوز لرئيس الييئة 

أن يقصر اإلعالن عمى مرة واحدة ويكون اإلعالن قبل تاريخ التعمير والتنمية الزراعية 
. جمسة المزاد بشير عمى األقل 

 

 يتضمن اإلعالن مساحة األراضى ومواقعيا ومعالميا وأىم شروط التصرف وسداد الثمن *  
ونوعية المتصرف الييم والشروط الواجب توافرىا فييم وينبو فى اإلعالن الى أن كافة 
ات طالبيانات التفصيمية لالراضى ووحدات التقسيم وشروط التصرف واردة بكراسة االشترا

الخاصة بالمساحات المطروحة مع تحديد أماكن الحصول عمييا خالل المدة التى تحدد 
باإلعالن مقابل اداء ثمنيا والجية التى تقدم الييا الطمبات ومكان وموعد انعقاد لجان 

. المزاد 
 

العتبارات يقدرىا الييئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية  يجوز لمجمس إدارة *  
 منطقة أو مناطق معينة ، يالتصرف بمزاد عمنى محمى فى مساحات معينة بين أىال

. وذلك طبقا لألوضاع التى يقررىا المجمس فى كل حالة عمى حدة 
 

 : إجــــــراءات ضجظـــــــظ اضطــــــــــزاد  
تقدم الى لجنة المزاد فور فتح الجمسة طمبات الشراء مستوفاة رسم الدمغة عمى النموذج   * 

المعد لذلك والمرفق بكراسة االشتراطات موقعا عميو من الطالب بما يفيد اطالعو عمى 
                                                 

 . الفقرة األخيرة 14 المادة – 1981 لسنة 143قانون  (1)
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كافة الشروط الواردة بالكراسة ، وتثبت الطمبات المستوفاة في بداية محضر الجمسة 
 : يويجب أن يتضمن النموذج المشار إليو ما يأت

 

: بالنسبة لمشركات -    أ 

 اسم الشخص االعتبارى العام أو الخاص وجنسيتو ومركز إدارتو الرئيسى وغرض -    
سمالو وسند إنشائو أو تأسيسو والمدة المحددة لو إن أونوع نشاطو وقيمة ر

.  وجدت 

: بالنسبة لممنشآت الفردية -    ب 

 اسم الطالب ثالثيا وجنسيتو وتاريخ ميالده ومحل اقامتو ورقم بطاقتو العائمية أو -    
. رىا والجية الصادر منيا وحالتو االجتماعية ومينتو والشخصية وتاريخ صد

وذج باإلضافة الى ما ـة بالنمـدة لمبيانات المدونـورة من المستندات المؤيـ ص-    
: يأتى 

إقرار بأنو ليس من العاممين الذين تتصل أعمال وظيفتيم باالراضى - 1        
. المعروضة لمبيع 

بيان الوحدة أو الوحدات التى يرغب فى شرائيا وبيان موقعيا ومعالميا من  - 2     
. واقع التقسيمات المحددة باإلعالن أو كراسات االشتراطات 

إقرار بأنو قد عاين األرض محل الطمب المعاينة التامة النافية لمجيالة وأنو - 3        
التيا الراىنة وبسقوط حقو فى المنازعة واالعتراض فى ىذا حىا بئقبل شرا

. الصدد مستقبال 
لجنة أو العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تشكل بقرار من رئيس الييئة    * 

. أكثر تتولى إجراءات البيع بالمزاد 

 : إجراءات اضطــــــــــــــــــــزاد  

: يجرى المزاد طبقا لإلجراءات اآلتية   * 

 إذا كان من بين الحاضرين فى جمسة المزاد لمتزايد أى شخص تربطو صمة قرابة -   
حتى الدرجة الرابعة بأحد أعضاء لجنة المزاد العمنى فعمى العضو أن ينبو باقى 

أعضاء المجنة الى ذلك قبل التزايد مع تنحيتو عن المجنة ويحل العضو االحتياطى 
ال ترتب عمى ذلك   إلغاء التصرف – فى حالة رسو المزاد عمى ىذا القريب –محمو وا 

. مع عدم اإلخالل بمسئوليو العضو التأديبية 
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يكون التزايد عمى صفقة عمى الثمن االساسى الشامل ليا وتبعا لترتيبيا الوارد بكراسة    -     
. االشتراطات 

من الثمن األساسى نقدا أو بشيك مقبول الدفع % 10يؤدى المتزايد عند بدء المزاد    -     
. كتأمين ابتدائى مقابل إيصال مؤقت من لجنة المزاد 

 بعد كف جميع المتزايدين عن التزايد عمى الوحدة – يمتزم صاحب أعمى عطاء    -  
من قيمة % 10 بأن يكمل التأمين االبتدائى فى تمك الجمسة الى –المتقدم لشرائيا 

من قيمة الصفقة ، وذلك مقابل المصروفات اإلدارية % 2عطائو األخير مضافا اليو 
 –العامة لمشروعـات التعمير والتنميـة الزراعية ة ـة التى تتحمميا الييئـوالضروري

 يصادر التأمين ويعاد المزاد فى جمسة تالية مع الرجوع عميو –وفى حالة عدم سداده 
. قانونا بقيمة الضرر 

 تحرر لجنة المزاد قسائم تحصيل بقية المبالغ المسددة تفصيال بعد سحب اإليصال    -  
المؤقت عن التأمين االبتدائى والتأشير عميو من رئيس لجنة المزاد باإللغاء وترد 
التأمينات االبتدائية المدفوعة من المتزايدين الذين كفوا عن التزايد عقب انتياء 

الجمسة مقابل سحب االيصاالت المؤقتة عن ىذه التأمينات بعد التوقيع عمييا منيم 
. ستردادىم لقيمتيا إب

تحرر لجنة المزاد محضرا تثبت فيو إجراءاتيا تفصيال طبقا لشروط المزاد ومبينا بو    -    
اسماء المتزايدين لكل وحدة من الوحدات المعروضة وقيمة التأمينات والمصاريف 
اإلدارية المحصمة وترفق المجنة بمحاضرىا قوائم شروط البيع الموقع عمييا من 

المزايدين واإليصاالت المؤقتة االبتدائية التى تم رد قيمتيا الى اصحابيا وكذلك قوائم 
من قيمة % 10البيع الموقع عمييا من مقدمى أعمى عطاء وقسائم تحصيل مبالغ الـ 

. من قيمة الصفقة % 2الثمن الراسى بو المزاد ، ونسبة 
لمنظر العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية    وترفع المجنة تقريرىا الى رئيس الييئة 

. وعرض نتيجة المزاد بتقرير منو عمى مجمس اإلدارة 

يعتمد مجمس اإلدارة أو من يفوضو نتيجة المزاد بعد التحقق من صحة إجراءات التصرف   * 
. ومطابقتو لمقواعد والشروط المقررة 

ألسباب قانونية تتعمق ببطالن اإلجراءات وبقرار مسبب من إال  ال يجوز إلغاء المزاد *  
. العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رئيس الييئة 

يتم اخطار الراسى عميو المزاد باعتماد البيع بكتاب موصى عميو بدون مظروف عمى   * 
. ذلك بعنوانو الموضح بالطمب ويعتبر تصدير الكتاب لمكتب البريد اخطارا رسميا 
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من جممة الثمن الراسى بو المزاد والتوقيع عمى % 25يستكمل المستثمر مقدم الثمن الى   * 
عقد البيع االبتدائى واستالم االرض ، وعمى أن يتم ذلك خالل مدة غايتيا ثالثون يوما 

. من تاريخ االخطار 

% 7ويقسط باقى الثمن عمى عشرة أقساط سنوية متساوية بعائد استثمار سنوى قدره   * 
ويستحق القسط األول منيا بعد انقضاء فترة سماح قدرىا ثالث سنوات من تاريخ 

. التعاقد 

.    ولمجمس اإلدارة تعديل مدة التقسيط وفترة السماح إذا استوجبت ذلك ظروف المنطقة 

 عقد البيع االبتدائى يوقعإذا لم يستكمل المستثمر مقدم الثمن خالل المدة المحددة أو لم   * 
أو لم يستمم األرض فى الموعد المحدد يعتبر طمبو الغيا مع مصادرة ما يكون قد سدده 
 من مبالغ ايا كان نوعيا ، وذلك دون حاجة الى إعالنو بذلك أو اتخاذ أى إجراء قضائى

فى الرجوع العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك دون إخالل بحق الييئة 
عميو بالتعويض إذا كان لو مقتضى ويجوز لرئيس الييئة التصريح بقبول استكمال أى 
من ىذه اإلجراءات خالل الثالثين يوما التالية إذا كان تأخر الراسى عميو المزاد لسبب أو 

. لعذر يقبمو 

إذا لم يتقدم أحد لممزاد فى األيام المحددة لذلك أو كان المزايد وحيدا بالنسبة الى أى من   * 
الوحدات المعروضة لمبيع فيؤجل المزاد الى جمسة أخرى يعمن عنيا بنفس الكيفية المشار 
ذا لم يتم ارساء المزاد فى ىذه الجمسة ألى من السببين المشار الييما يعرض  الييا ، وا 

ليقرر ما يراه العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية األمر عمى رئيس الييئة 
بالنسبة إلرساء المزاد عمى العرض الوحيد أو إعادة اإلعالن بعد خفض الثمن االساسى 

. بحسب األحوال % 10بنسبة 

 العامة  إذا لم يتقدم أحد لممزاد فى األيام المحددة بعد تخفيض الثمن يعرض رئيس الييئة*  
الموضوع بتقرير منو عمى مجمس إدارة الييئة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 

لمنظر فى إعادة ثمن االرض أو تعديل شروط المزاد أو مساحة الوحدات المعروضة أو 
 .تعديل سياسة التصرف فى األرض بحسب األحوال 

 :  حواسز اضدداد اضظػدي 
. إذا أوفى المشترى عند الشراء بكامل الثمن % 10يخفض ثمن االرض بمقدار   * 

إذا أوفى بجزء من المبالغ المستحقة عميو قبل موعد استحقاقو يعفى من عائد االستثمار   * 
 . المستحق عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية عمى االستحقاق (7%)
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 : حاضظ ردم اضوساء باألشداط  
فى حالة تأخر المشترى عن الوفاء باالقساط المستحقة فى مواعيدىا تستحق غرامة   * 

سنويا عمى المبالغ المتأخر سدادىا دون حاجة الى مطالبة أو إنذار % 14تأخير قدرىا 
 .أو اتخاذ أى اجراء قضائى 

العامة لمشروعات التعمير والتنمية إذا تأخر المشترى فى سداد قسطين متتالين فممييئة   * 
اعتبار العقد مفسوخا من تمقاء ذاتو دون حاجة الى تنبيو أو انذار أى اجراء الزراعية 
 .، ويتم إسترداد األرض قضائى 

 : تػديم طضبات اإليجار أو اضذراء  
تقدم طمبات االيجار أو الشراء من االشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة أو االفراد بالنسبة      *

الى األرض الصحراوية المستصمحة التى يحتاجونيا لتنفيذ مشروعات تفيد بحسب طبيعتيا أو 
.  مشروعات قائمة منيا حجميا فى تنمية االقتصاد القومى ، أو لدعم

: بياظـــــــــــــــــات اضطــضــــــــــــــب   

يجب أن يكون طمب اإليجار أو الشراء مستوفيًا رسم الدمغة المقرر قانونًا               *     
: وان يتضمن البيانات اآلتية 

:  بالنسبة لمشركات –   أ 

اسم الشخص اإلعتباري العام أو الخاص الذي يطمب اإليجار أو الشراء    -    
وجنسيتو ومركز إدارتو الرئيسي ، وغرضو ونوع نشاطو ، وقيمة رأسمالو 

. وسند إنشائو أو تأسيسو ومدتو إن وجدت 

:  بالنسبة لممنشآت –   ب 

يتضمن الطمب بيان إسم الطالب ولقبو وجنسيتو وتاريخ ميالده ومحل -    
إقامتو ورقم بطاقتو العائمية أو الشخصية وتاريخ صدورىا والجية الصادر 

. منيا 

 :كما يتضمن الطمب البيانات اآلتية    * 

 .مساحة األرض محل الطمب مع بيان حالتيا وحدودىا وموقعيا -    

الغرض من اإليجار أو الشراء مع بيان المشروع الذي ستخصص مساحة -    
 .األرض محل الطمب لتنفيذه أو المنشأة التي ستقام عمييا 

الجية اإلدارية المختصة التي حصل الطالب عمى موافقتيا بالنسبة إلى -    
. نوعيو المشروع الذي ستخصص األرض محل الطمب لتنفيذه فييا 
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 : طرسػـــــــــات اضطـضــــــــــــب  

: بالنسبة لمشركات -    أ 

 ونسخة من عدد لمشركةعقد التأسيس والنظام القانوني  صورة رسمية من    - 
الجريدة الرسمية المنشور بو قرار إنشاء الشخص االعتباري العام أو 
القرار المرخص بالتأسيس ، أو النسخة من العدد المنشور بو ممخص 

.  لمشركاتالشير أو القيد بحسب األحوال بالنسبة 
 بأسماء أعضاء مجمس اإلدارة أو المديرين المسئولين عن يبيان رسم    - 

 قانونا مع إيضاح جنسية كل منيم ا والممثمين لوا ونشاطوالشركةأعمال 
وصفتو وسمطاتو اإلدارية والتعاقدية وبالنسبة لمشركات يقدم بيان رسمي 

بالشركاء أو المساىمين بحسب األحوال وممكية كل منيم في رأسمال 
. الشركة 

 

: بالنسبة لممنشآت الفردية -    ب 
 .ما يثبت تمتعو بجنسية جميورية مصر العربية وذلك فى حالة التصرف     - 
. صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالطالب     - 
. ما يثبت أنو كامل األىمية     - 

 

: كما يرفق بالطمب اآلتي    
خريطة مساحية بمقياس مناسب مبينا حدود المساحة محل الطمب أو رسم     - 

.  لتحديدىا يكروك
بيان تفصيمى عن المشروع الذى ستخصص المساحة محل الطمب لتنفيذه     - 

. والبرنامج الزمنى لمتنفيذ 
شيادة من الجية اإلدارية المختصة بموافقتيا عمى المشروع الذى     - 

. ستخصص األرض محل الطمب لتنفيذه فييا 
إقرار من الطالب بعدم زيادة ممكيتو من األرض الصحراوية بما فييا األرض     - 

عن الحد األقصى المنصوص عميو فى  (فى حالة التصرف  )الجبمية 
.  1981 لسنة 143القانون رقم 
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 : شيــــــــد اضطضبــــــــــــات  

تقيد طمبات االيجار أو الشراء المشار الييا فور ورودىا فى سجالت خاصة    - 
. تعد لذلك بأرقام متتابعة بحسب اسبقية ورودىا 

. يؤشر عمى كل طمب برقم قيده فى السجل وتاريخ وروده    - 

يسمم مقدم الطمب إيصاال عنو موقعا من الموظف المختص يثبت فيو اسم    - 
 .الطالب وتاريخ ورود طمبو ورقم قيده وعدد مرفقاتو 

إذا كان الطمب مرسال بالبريد فيرسل بالبريد االيصال الى الطالب بكتاب موصى    - 
. عميو 

إذا لم يقدم طالب االيجار أو الشراء شيادة من الجية اإلدارية المختصة    - 
لمحصول عمى موافقتيا عمى المشروع الذى ستخصص المساحة محل الطمب 
لتنفيذه فيو ، فيحال الطمب ومرفقاتو الىالجية اإلدارية المشار الييا الستطالع 

 .ييا فى ىذا الشأن أر

العامة لمشروعات التعمير تعرض بتقرير واف عمى مجمس إدارة الييئة    - 
 لسنة 143 لمقانون رقم المطابقةلمنظر فييا الطمبات والتنمية الزراعية 

 والئحتو التنفيذية وألحكام ىذه القواعد واإلجراءات والتى توافق الجية 1981
اإلدارية المختصة عمى المشروعات التى ستخصص المساحات محل ىذه 
الطمبات لتنفيذىا فييا والبرامج الزمنية لمتنفيذ وبعد تقدير أجرتيا أو ثمنيا 

. بمعرفة المجان الفنية المختصة 

دارة إذا رأى أن المشروع المزمع تنفيذه عمى األرض محل الطمب اإللمجمس    - 
يفيد بحسب طبيعتو أو حجمو فى تنمية االقتصاد القومى أن يصدر قراره وفقا 

لمقواعد والشروط واألوضاع التى اقترحيا مجمس اإلدارة فى كل حالة عمى 
. حدة 

ويرفع الوزير المختص باستصالح االراضى قرار مجمس اإلدارة الى مجمس    - 
. الوزراء لمنظر فيو 

طالبوا االيجار أو الشراء الذين تصدر موافقة مجمس الوزراء يتم إخطار    - 
باعتماد التأجير أو البيع إلييم بموافقة المجمس وذلك بكتاب موصى عميو 

 الموضح بالطمب ، مع تحديد الموعد والجية التى مبدون مظروف عمى عنوانو
يتقدم الييا الطالبون لمتوقيع عمى عقود االيجار أو عقود البيع االبتدائية 
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الخاصة بيم بعد أداء ما يكون مستحقا عمييم من أجرة أو ثمن خالل موعد 
. غايتو ثالثين يوما من تاريخ اخطارىم باعتماد البيع أو التأجير 

موعدا لتسميم األرض العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تحدد الييئة    - 
لممستأجر أو المشترى بعد أن يكون قد استوفى اإلجراءات المشار الييا 

. سابقًا 

 مقدما لما سبقتؤدى األجرة السنوية المقدرة لممساحات التى يتم تأجيرىــا وفقا    - 
فى التـاريخ المحدد لمتوقيع عمى عقـد اإليجار وتسميم المساحة المؤجرة وفقا 
لحكم المادة السابقة ثم تؤدى األجرة بعد ذلك مقدما فى ذات التاريخ عن كل 

. سنة من السنوات التالية 
عقود االيجار التى تزيد مدتيا عمى تسع سنوات يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة    - 

. لشيرىا وفقا لمقانون 
إذا تأخر المشترى أو المستأجر فى الوفاء بأى قسط أو جزء من أقساط الثمن    - 

سنويا  (%14)أو القيمة اإليجارية فى موعده فيمزم بأداء عائد تأخير مقداره 
. حتى تاريخ الوفاء ، وذلك دون حاجة الى تنبيو أو إنذار أو حكم قضائى 

العامة يتضمن العقد الشروط الجزائية فى حالة إخاللو بسداد مستحقات الييئة    - 
فى موعدىا أو بتنفيذ المشروع الذى تمت لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 

. الموافقة عمى اساسو بالشروط والمواصفات والمستويات والمواعيد المحددة 



 

 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ـ انرضـــــــىو 4
 وتىليتــــبد أداء اخلذيـــــخ
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اضردــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  -        1

األراضي اضصحراويظ زير اضطدتصضحظ اضداخضظ سي خطظ اضدوضظ 
           سي حاضـــــــــظ اإليجــــــــــــــــار 

. ثمن كراسة الشروط   * 

من القيمة التي يقدرىا لألرض نقدًا أو شيك مقبول % 5سداد تأمين إبتدائي يعادل   * 
. الدفع 

. مصاريف اإلنتقال   * 

.  جنيو مقابل مصاريف إدارية 50 جنيو عن كل فدان أو جزء منو بحد أدنى 4  * 

عن القيمة النيائية لألرض في بداية كل سنة % 3سداد اإليجار المستحق ومقداره   * 
ومبالغ اإليجار المدفوع من المستأجر  (% 5 )تعاقدية وتخصم قيمة التأمين اإلبتدائي 

. من مقدم الثمن عند إتمام التصرف إليو في األرض بالبيع 
 

                     سي حاضــــــــظ اضتـــــــــــــطضك 

ويعتبر ما قام طالب التمميك بسداده من إيجار وتأمين  )% 20استكمال مقدم الثمن إلى   * 
 . (جزءًا من الثمن 

 أقساط 10عمى % 7تقسيط باقي الثمن بعد إضافة عائد إستثمار سنوي مقداره   * 
متساوية ويستحق القسط االول بإنقضاء سنة من تاريخ صدور قرار مجمس اإلدارة 

. بتمميك األرض 

. يسدد كل من األقساط التالية بإنقضاء كل سنة من سنوات التقسيط   * 

إذا أوفي المشترى عند الشراء بكامل الثمن % 10يخفض ثمن األرض بمقدار   * 
. المستحق 

 

  األراضي اضصحراويظ زير اضطدتصضحظ زير اضداخضظ سي خطظ اضدوضظ
 

سداد القيمة اإليجارية مقدمًا حسب األسس والقواعد والقرارات المنظمة لذلك مع سداد   * 
. القيمة اإليجارية عند بداية كل سنة تعاقدية 

في حالة تحويل عقد اإليجار بقصد التمميك إلى بيع يتم سداد كامل الثمن عند تحرير   * 
. عقد البيع اإلبتدائي وذلك وفقًا لمشروط المنظمة لذلك 
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األراضي اضطدتصضحظ وأراضي اضبحيرات واضدياحات  
 

                    األراضي باضطزاد اضطضظي 

في حالة رسو المزاد والتوقيع عمى عقد  )من جممة الثمن % 25سداد مقدم الثمن إلى          *     
ستالم األرض   . (البيع اإلبتدائي وا 

% . 7 أقساط سنوية متساوية بعائد إستثمار سنوي قدره 10يقسط باقي الثمن عمى   * 

.  سنوات من تاريخ التعاقد 3يستحق القسط األول منيا بعد إنقضاء فترة سماح   * 
 

                    األراضي بعير اضطزاد اضطضظي 

أداء األجرة السنوية المقدرة لممساحات التي يتم تأجيرىا مقدمًا في التاريخ المحدد لمتوقيع          *   
عمى عقد اإليجار وتسميم المساحة المؤجرة ، ثم تؤدي األجرة بعد ذلك مقدمًا في ذات 

. التاريخ عن كل سنة من السنوات التالية 
 

توشيتات أداء اضخدطظ         – 2
 

   األراضي اضصحراويظ زير اضطدتصضحظ اضداخضظ سي خطظ اضدوضظ
 أسابيع من إستيفاء األوراق 4يصدر القرار في طمب الحصول عمى الخدمة في مدة أقصاىا * 

. والمستندات وسداد المبالغ المطموبة ألداء الخدمة 

 
  األراضي اضصحراويظ زير اضطدتصضحظ زير اضداخضظ سي خطظ اضدوضظ

. يصدر القرار في طمب تممك ىذه النوعية من األراضي خالل ستة أشير  *  
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 ارجـــــانـُـًـ ـ 5
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 (أ  )منىرج 
 ثيع أراضى صحراويخ غري يطتصهحخ وغري/ طهت إجيبر 

 داخهخ يف خطخ انذونخ
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 (أ  )نموذج 
 وزارح انسراعخ واضتصالح األراضي           

اهليئخ انعبيخ ملشروعبد انتعًري وانتًُيخ انسراعيخ 
 

طهت متهك األراضي انصحراويخ نالضتصالح واالضتسراع 
 (ملشروعبد غري داخهخ يف خطخ انذونخ وال يتى اإلعالٌ عٍ انتصرف فيهب املخصصخ األراضي غري املطتصهحخ )

 
 

 :ثيبَبد تتعهك مبمذو انطهت :  أوال 
: الجنسية :      االسم 

(  عائمية /شخصية  )رقم البطاقة :    محل اإلقامة 
: المينة  :   الحالة االجتماعية 
: الصفة القانونية 

: العنوان 
: ثيبَبد تتعهك ثبألراضي املراد متهكهب :  ثبَيب 

المساحة 
: الموقع والحدود والمعالم 

: مصدر الري ومدى قانونيتو 
 

 : ثيبَبد تتعهك ثبألشخبص االعتجبريخ انعبيخ واخلبصخ:  ثبنثب 
: اسم الجية 

: النشاط 
: عدد الشركاء أو األعضاء 

 
 (قبل التعاقد عمى المساحة الحالية  ) المساحات التي يممكيا إجمالي

 
 

تىليع يمذو انطهت                                      
   (                 )             200:    /    /  تحريرا في 
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 (ة)منىرج 
ثيع أراضى صحراويخ غري يطتصهحخ / طهت إجيبر 

 داخهخ يف خطخ انذونخ
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 (ب  )نموذج 
          وزارح انسراعخ واضتصالح األراضي 

 اهليئخ انعبيخ ملشروعبد انتعًري وانتًُيخ انسراعيخ
 

ة  ـــــــــطم
ثيع األراضي انصحراويخ غري املطتصهحخ انذاخهخ يف خطخ انذونخ / إجيبر 

 اجلًعيبد انتعبوَيخ انسراعيخ/ األفراد / نكم يٍ األشخبص االعتجبريخ 
 

 :ثيبَبد تتعهك مبمذو انطهت :  أوال 
............. .( ....... عائمية /شخصية  )رقم البطاقة : ...........................................  االسم 
............................ ........................... : اإلقامة محل............ .....: ........ يةسالجن

: ......................................................  المينة: .....................  الحالة اإلجتماعية 
: ......................................................................................... الصفة القانونية 

 : ................................................................................................. العنوان
: ثيبَبد تتعهك ثبألشخبص االعتجبريخ انعبيخ واخلبصخ :  ثبَيب 

 200/    /  تاريخ    ................ رقم الترخيص ....................................... اسم الجية 
.................................................................................................. : النشاط 

............................................................................... : عدد الشركاء أو األعضاء 
 .عمما بان ممكيتي من األراضي الصحراوية مضافا إلييا األراضي المطموبة ال تزيد عن الحد األقصى 

 :ثيبَبد تتعهك ثبجلًعيبد انتعبوَيخ انسراعيخ :  ثبنثب 
................... :  تاريخ التأسيس ورقمو............................. .......: ..........اسم الجمعية 

............................. :  تاريخ ورقم اإلشيار: ............................................. مقرىا 
............................................................... .: ...........................عدد األعضاء 

 ثيبَبد تتعهك ثبألراضى املراد اجيبرهب ومتهكهب:  راثعب 
................................................ :  الموقع والحدود والمعالم: ................... المساحة 

 .............................................................................: مصدر الرى ومدى قانونيتو 
تىليع يمذو انطهت                                   

 (             )               200:    /    /  تحريرا فى 
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منـــــىرج 
 عـــــــد ثيلــــــــع
 ازــــــق اإليتيــــــظ حــــيع حف
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اهليئخ انعبيخ ملشروعبد انتعًري وانتًُيخ انسراعيخ 
  شئىٌ انتًهيك  

     ========
 د بيع طع حغظ حق االطتياز قع

:  فقد تم االتفاق بين كل من 
 . الييئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الكائن مركزىا بالقاىرة  (1

............................................... .............../ .............................ويمثميا السيد 
............                  بصفتو مفوضًا عن السيد الميندس رئيس مجمس إدارة الييئة بموجب القرار رقم 

 .  (طرف أول تابع)  200/       /    بتاريخ    
من رعايا / .................................................................................... السيد  (2

............. محافظة ................... قسم ........................ جميورية مصر العربية ومقيم 
  . (طرف ثان مشتري)

:  أقر الطرفان بأىميتيما لمتصرف واتفقا فيما بينيما عمى ما يأتي 

باع الطرف األول بصفتو المذكورة إلى الطرف الثاني القابل بذلك قطعة أرض                  : انجُذ األول
................................................           كائنة بناحية   (ف/       ط/       س    )مساحتيا 

. مبينة الحدود والمعالم فيما بعد ........................ محافظة ................ قسم 

لمفدان وبذلك يكون جممة               (جنيو/         مميم          )تم ىذا البيع وقبل بسعر  : انجُذ انثبَي
 .  (ال غير................................... فقط ) (جنيو/          مميم         )الثمن 

 .  (ال غير.................................. فقط ) (جنيو/       مميم        )سدد الطرف الثاني منو مبمغ 
 .  (ال غير.......................................    فقط ) (جنيو/         مميم            )والباقي وقدره 

.  سنويًا % 3أقساط سنوية متساوية بفائدة بسيطة قدرىا  (         )يسدد عمى عدد 

إذا تأخر المشتري عن الوفاء باألقساط المستحقة في مواعيدىا تستحق عميو فائدة تأخير  : انجُذ انثبنث
ذا أوفى المشترى بجزء من باقي الثمن قبل موعد استحقاقو % 5قدرىا  سنويًا عن المبالغ المتأخر سدادىا وا 

 .يعفى من فوائد التقسيط المستحقة عن ذلك الجزء بنسبة المدة الباقية عمى االستحقاق

إذا تأخر المشتري في سداد قسطين متساوين ينذر بكتاب موصى عميو بسداد في موعد  : انجُذ انراثع
يحدد لو فإن تخمف عمى السداد استحق عميو باقي األقساط مع فوائد التأخير واتخاذ اإلجراءات القانونية 

.  لمتنفيذ بباقي الثمن عن كافة أموال المشتري وتحصل كافة مستحقات الييئة بطريق الحجز اإلداري 



 

 
40 

 

ذا أخل المشتري بأي التزام جوىري وارد بيذا البند أو منصوص عميو في القانون رقم   1964 لسنة 100وا 
والقوانين المعتمدة والئحتو التنفيذية والقرارات تعتبر ليا يعتر العقد مفسوخًا من تمقاء نفسو ودون حاجة إلى 

تنبيو أو إخطار أو اتخاذ اإلجراءات القانونية مع عدم رد المبالغ التي سددت من المشتري واعتبارىا حقًا 
.  خالصًا لمييئة 

يجوز أن يتصرف المشتري بالبيع في كل أو جزء من األراضي المباعة إليو إلى الغير  : انجُذ اخلبيص
بشرط موافقة الييئة تشترط وسداد كامل األقساط المستحقة وفوائدىا حتى تاريخ التصرف وأن يحترم 

.  المتصرف إليو بنفس االلتزامات المعقودة مع الييئة 
يقر المشتري بأنو قبل شراء ىذا العقار وحالتو التي ىو عمييا مع ما لو وما عميو من  : انجُذ انطبدش

حقوق االرتفاق ظاىرة كانت أو خفية بحيث ال يجوز الرجوع عمى الييئة بأي شيء من ىذا القبيل وأنو 
تسممو وأصبح في حيازتو وليزم بسداد الضرائب العقارية وممحقاتيا من تاريخ نسبتو إليو كما يمزم بسداد 

.  رسوم تسجيل والشير لمعقد وقائمة حفظ حق االمتياز عنو 
إذا لزم العقار لمبيع كمو أو بعضو لمدولة خالل الخمس سنوات التالية لتاريخ توقيع عمى  : انجُذ انطبثع

عقد البيع ألعمال البيع ألعمال تتعمق بالييئة العامة فيكون لمدولة  الحق في أخذ ما يمزميا من ىذا العقار 
.  بسعر ال يزيد عن الثمن المشتري بو 

 وأال غراسيمتزم المشتري بالمحافظة عمى األرض المبيعة إليو وما عمييا من مبان أو  : انجُذ انثبيٍ
يحدث بيا ما من شأنو أن يقل من قيمتيا ولمطرف األول الحق في معاينتيا في أي وقت يشاء والتحقق من 

.  حالتيا إلى أن يقوم المشتري بسداد باقي الثمن وممحقاتو 
يقر المشتري بأن ممكيتو الخاصة وزوجتو وأوالده القصر من األراضي الزراعية وما في  : انجُذ انتبضع

حكميا من األراضي البور والصحراوية بما في ذلك لمساحة محل البيع ال تتجاوز الحد األقصى لمممكية 
.  المقررة قانونًا 

 والقوانين المعدلة لو 1964 لسنة 100يسري عمى ىذا العقد جميع أحكام القانون رقم  : انجُذ انعبشر
.  والئحتو التنفيذية والقرارات المعدلة ليا 

 
:  بيان العقار وحدوده 

....................................................................................................................
.................................................................................................................... 

   

 


