
  م1970 لسنة 123قانون رقم         

 في شأن التصرف في األراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة

 

 باسن الشعب،

  هجلس قَادة الثورة،

 . م1969 دٍسوبر 11الووافق .  هـ1389 شوال 2بعذ االطالع علي اإلعالى الذستورً الصادر فٌ 

 هي سبتوبر 28 هـ الووافق 1385 هي جوادً الثاًَت 2وعلي قاًوى أهالك الذولت الخاصت الصادر فٌ 

 . م1965

 .بشأى تخطَط وتٌظَن الوذى والقرى.  م1969 لسٌت 5وعلي القاًوى رقن 

 .بإًشاء وتٌظَن وزارة اإلسكاى والورافق.  م1970 لسٌت 12وعلي القاًوى رقن 

 .بإًشاء الوؤسست العاهت لإلصالح السراعٌ وتعوَر األراضٌ.  م1970 لسٌت 77وعلي القاًوى رقن 

 .وبٌاء علي ها عرضه وزٍر السراعت واإلصالح السراعٌ، وهوافقت رأً هجلس الوزراء

  -:أصذر القاًوى اُتٌ

 

   (1) هادة 

 :حسغ٘ أدكبو ْظا انمبٌَٕ ػهٗ األعاػٙ اٜحٛت

األعاػٙ انؼعاػٛت، انًًهٕكت نهضٔنت أٔ انخٙ حؤٔل يهكٛخٓب إنٗ انضٔنت يسخمبالً، ٔطنك ببسخثُبء  - 1

األعاػٙ انخٙ حٕكم إصاعحٓب إنٗ ٔػاعة انؼعاػت ٔاإلطالح انؼعاػٙ، أٔ إدضٖ انٓٛئبث انؼبيت 

 .ٔاألعاػٙ انخٙ حشظظٓب انضٔنت ألغغاع غٛغ االسخثًبع انؼعاػٙ

األعاػٙ انبٕع ٔانظذغأٚت انخٙ حشظض نخُفٛظ يشغٔػبث اإلطالح ٔانخؼًٛغ ٔانخٕػٚغ بمغاع يٍ  - 2

يجهس انٕػعاء، بُبء ػهٗ ػغع ٔػٚغ انؼعاػت ٔاإلطالح انؼعاػٙ، ببالحفبق يغ ٔػٚغ اإلسكبٌ 

 .ٔانًغافك

 

  (2) هادة 

حخٕنٗ انًؤسست انؼبيت نإلطالح انؼعاػٙ ٔحؼًٛغ األعاػٙ، إصاعة األعاػٙ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبصة 

 .انسببمت ٔاسخظالدٓب ٔحؼًٛغْب، ٔانخظغف فٛٓب ٔفك أدكبو ْظا انمبٌَٕ

 

  (3) هادة 

حذضص بمغاع يٍ يجهس انٕػعاء، بُبء ػهٗ ػغع ٔػٚغ انؼعاػت ٔاإلطالح انؼعاػٙ األعاػٙ 

انؼعاػٛت انخٙ ٚجٕػ حٕػٚؼٓب ػهٗ انًؼاعػٍٛ، ٔٚخؼًٍ انمغاع يسبدت انٕدضة انؼعاػٛت انخٙ ٚجٕػ 

حٕػٚؼٓب ػهٗ كم يؼاعع، ٔانثًٍ انظ٘ ٚهخؼو بؤصائّ نهضٔنت، ٔشغٔؽ أصائّ، ٔٚكٌٕ صُٚبً يًخبػاً حؤحٙ يغحبخّ 

 .بؼض انؼغائب ٔانغسٕو يببشغة

 

  (4) هادة 

حٕػع األعاػٙ انبٕع ٔانظذغأٚت، بؼض أٌ ٚخى اسخظالدٓب ٔحؼًٛغْب ٔػعاػخٓب ٔحمسًٛٓب إنٗ ٔدضاث 

ػعاػٛت يُخجت ػهٗ انًؼاعػٍٛ، بذٛث ٚشخض كم يُٓى بٕدضة ػعاػٛت ٔادضة، ٔفمبً نهخمسٛى انظ٘ حؼؼّ 

 .انًؤسست انًظكٕعة

 

  (5) هادة 

 سُت يٍ حبعٚز انخٕػٚغ ببنُسبت إنٗ األعاػٙ انؼعاػٛت، أيب 15ٚؤصٖ انثًٍ يمسطبً ػهٗ يضة ألظبْب 

 . سُت يٍ انخبعٚز انًظكٕع20األعاػٙ انبٕع ٔانظذغأٚت فٛمسؾ ثًُٓب ػهٗ يضة ألظبْب 



  (6) هادة 

اسخثُبء يٍ أدكبو انخٕػٚغ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْظا انمبٌَٕ، ٚجٕػ بمغاع يٍ يجهس انٕػعاء 

بُبء ػهٗ ػغع ٔػٚغ انؼعاػت ٔاإلطالح انؼعاػٙ أٌ حخٕنٗ انًؤسست انؼبيت نإلطالح انؼعاػٙ 

 .ٔحؼًٛغ األعاػٙ إصاعة ٔاسخغالل بؼغ األعاػٙ ألغغاع يؼُٛت

ٔٚجٕػ أٌ حٕكم إصاعة ْظِ األعاػٙ ٔاسخثًبعْب إنٗ انجًؼٛبث انخؼبَٔٛت انخٙ حشغف ػهٛٓب انًؤسست، أٔ 

  .إنٗ شغكبث ػعاػٛت يخشظظت

 

  (7) هادة 

ٚكٌٕ حٕػٚغ األعاػٙ ٔفمبً ألدكبو ْظِ انمبٌَٕ ػهٗ أبُبء انشؼب انؼغبٙ انهٛبٙ انظٍٚ ال ًٚهكٌٕ يب ٚكفٛٓى 

نًؼٛشت كغًٚت بشغؽ أٌ ٚكَٕٕا يٍ انًشخغهٍٛ ببنؼعاػت أٔ انمبصعٍٚ ػهٗ انمٛبو ببنؼًهٛبث انؼعاػٛت، 

 .ٔحكٌٕ األٔنٕٚت بٍٛ يٍ حخٕافغ فٛٓى ْظِ انشغٔؽ نلكثغ ػبئهت ٔاأللم يبالً 

 :ٔػهٗ يٍ حٕػع ػهّٛ األعع أٌ ٚثبج سالل يضة ال حخجبٔػ سُخٍٛ يٍ حبعٚز انخٕػٚغ

.  و1968 نسُت 23ػضو أيٛخّ ٔطنك بًٕجب شٓبصة يٍ انجٓت انًشخظت ؽبمبً ألدكبو انمبٌَٕ على  - 1

 .انًشبع إنّٛ

أصاءِ يضة انخطٕع فٙ انًمبٔيت انشؼبٛت ؽبمبً ألدكبو لغاع يجهس لٛبصة انثٕعة بشؤٌ َظبو انًمبٔيت  - 2

 .انشؼبٛت انًشبع إنّٛ

ٔٚجٕػ بمغاع يٍ يجهس إصاعة انًؤسست انؼبيت نإلطالح انؼعاػٙ ٔحؼًٛغ األعاػٙ يُخ انًـٕػع ػهّٛ 

 .األعع يـضة جضٚضة ال حجبٔػ سُخٍٛ أسغٍٚٛ إطا لـضو أسببببً حبغع طنك

 

  (8) هادة 

حخٕنٗ انًؤسست انؼبيت نإلطالح انؼعاػٙ ٔحؼًٛغ األعاػٙ، َٛببت ػٍ انضٔنت، حٕػٚغ األعاػٙ انخٙ 

 .ٚخمغع حٕػٚؼٓب

ٔحذضص انالئذت انخُفٛظٚت لٕاػض حمضٚغ ثًٍ األعاػٙ انًسخظهذت انخٙ ٚخى انخظغف فٛٓب ببنخٕػٚغ، ٔفمبً 

نلدكبو انسببمت، ٔشغٔؽ أصاء ْظا انثًٍ ٔيضحّ ٔكبفت أدكبو انخٕػٚغ األسغٖ ٔٚسغ٘ بشؤٌ ايخٛبػ انثًٍ 

 .(3)دكى انًبصة 

 

  (9) هادة 

ٚخى حٕػٚغ األعاػٙ ٔفمبً ألدكبو ْظا انمبٌَٕ، بًٕجب ػمٕص حًهٛك حؼؼٓب انًؤسست انؼبيت نإلطالح 

 .انؼعاػٙ ٔحؼًٛغ األعاػٙ، ٕٔٚلؼٓب عئٛس يجهس إصاعة انًؤسست َٛببت ػٍ انضٔنت

ٔٚجب أٌ ٚخؼًٍ انؼمض بٛبَبً كبيالً ببنخؼايبث انًٕػع ػهّٛ، ٔبظفت سبطت انثًٍ انظ٘ ٚهخؼو بؤصائّ، 

ٔشغٔؽ انٕفبء بّ ٔكٛفٛت سؼٕػّ إلشغاف انًؤسست ٔحٕجٛٓبحٓب فٙ دضٔص أدكبو ْظا انمبٌَٕ ٔانهٕائخ 

 .انخٙ حظضع بًمخؼبِ

 

  (10) هادة 

 .ال حُخمم يهكٛت األعع انًٕػػت، إال بؼض انٕفبء بكبيم ثًُٓب ٔحسجٛم انؼمض - 1

ٔال ٚجٕػ نًٍ ٔػػج ػهّٛ األعع، ٔال نٕعثخّ يٍ بؼضِ، انخظغف فٛٓب لبم انٕفبء بثًُٓب ٔثًٍ  - 2

يهذمبحٓب كبيالً، ٔٚبمٗ ْظا االنخؼاو لبئًبً نًضة سًست ػشغ ػبيبً يٍ حبعٚز انخٕػٚغ، أٔ إنٗ دٍٛ إحًبو 

 .انٕفبء ببنثًٍ، أ٘ انخبعٚشٍٛ أبؼض

ٔال ٚجٕػ بؼض اَخمبل يهكٛت األعع انًٕػػت، َؼع يهكٛخٓب إال نهًُفؼت انؼبيت أٔ سضاصاً نضٍٚ نهذكٕيت  - 3

 .أٔ إلدضٖ انًؤسسبث انؼبيت أٔ نهجًؼٛت انخؼبَٔٛت انؼعاػٛت

 .ٔٚمغ ببؽالً كم حظغف ٚخى ػهٗ سالف طنك ٔال ٚجٕػ حسجٛهّ - 4

 



   (11) هادة 

ببسى انًٕػع ػهّٛ أٔ يٍ ٚذم يذهّ – بؼض انٕفبء بكبيم ثًُٓب – ٚخى حسجٛم األعع انًٕػػت 

ؽبمبً ألدكبو ْظا انمبٌَٕ، بُبء ػهٗ شٓبصة حًهٛك َٓبئٙ حظضعْب انًؤسست انؼبيت نإلطالح انؼعاػٙ 

 .ٔحؼًٛغ األعاػٙ ٔحبهغ طٕعحٓب إنٗ يكخب انخسجٛم انؼمبع٘ انًشخض نٛخشظ إجغاءاث حسجٛم انؼمض

 .ٔحؼفٗ يٍ عسٕو انخسجٛم انًذغعاث انشبطت بُمم انًهكٛت ؽبمبً ألدكبو ْظا انمبٌَٕ

 .ٔحُظى انالئذت انخُفٛظٚت إجغاءاث ٔأٔػبع شٓبصاث انخًهٛك انًشبع إنٛٓب

 

  (12) هادة 

 .حُخمم يهكٛت األعع انًٕػػت يذًهت بًب ػهٛٓب يٍ دمٕق االعحفبق

 

  (13) هادة 

ٚجٕػ نًٍ آنج إنّٛ يهكٛت األعع انًٕػػت أٌ ٚخظغف فٛٓب إنٗ انغٛغ بؼض انخبعٚز انًُظٕص ػهّٛ فٙ 

 :، ٔطنك ببنشغٔؽ اٜحٛت( 10 ) يٍ انًبصة 2انفمغة 

 .أٌ ٚخى انخظغف فٙ كبيم األعع انًٕػػت صٌٔ حجؼئخٓب - 1

 .أال ٚكٌٕ انخظغف نغغع غٛغ االسخثًبع انؼعاػٙ  - 2

 .أٌ ٚذظم انًخظغف ػهٗ حغسٛض يٍ يجهس إصاعة انًؤسست بُبء ػهٗ ؽهبّ لبم إجغاء انخظغف  - 3

 .ٔحُظى انالئذت انخُفٛظٚت شغٔؽ إجغاءاث انخغسٛض انًشبع إنّٛ

 

  (14) هادة 

حخكٌٕ بذكى انمبٌَٕ جًؼٛبث حؼبَٔٛت ػعاػٛت يًٍ حٕػع ػهٛٓى األعاػٙ، ٔٚجٕػ أٌ ُٚؼى إنٛٓى 

انًؼاعػٌٕ انظٍٚ ًٚهكٌٕ فٙ يُطمت َشبؽ انجًؼٛت َظبببً يٍ األعاػٙ ال ٚؼٚض ػهٗ انٕدضة انؼعاػٛت 

 .انًٕػػت

ٔٚظضع بئَشبء كم جًؼٛت لغاع يٍ يجهس إصاعة انًؤسست انؼبيت نإلطالح انؼعاػٙ ٔحؼًٛغ األعاػٙ، 

 .ٔحشؼغ ْظِ انجًؼٛبث نإلشغاف انكبيم نهًؤسست

  .ٔحُظى انالئذت انخُفٛظٚت األٔػبع انشبطت بٓظِ انجًؼٛبث، يٍ دٛث انخسجٛم ٔانًغالبت ٔانُشبؽ ٔغٛغْب

 

  (15) هادة 

إسالل يٍ انًٕػع ػهّٛ أٔ يًٍ دم يذهّ بؤ٘ شغؽ جْٕغ٘ يٍ – لبم اَخمبل يهكٛت األعع – إطا ٔلغ 

شغٔؽ ػمض انخٕػٚغ أٔ بؤ٘ انخؼاو يفغٔع بذكى ْظا انمبٌَٕ، جبػ بمغاع يٍ يجهس إصاعة انًؤسست 

انؼبيت نإلطالح انؼعاػٙ ٔحؼًٛغ األعاػٙ، فسز انؼمض ببنطغٚك اإلصاع٘ ٔاسخغصاص األعع انًٕػػت، 

ٔفٙ ْظِ انذبنت ٚؼخبغ انًٕػع ػهّٛ فٙ انفخغة بٍٛ انخٕػٚغ ٔاالسخغصاص بًثببت انًسخؤجغ نلعع انًٕػػت، 

 .كًب حؼخبغ ألسبؽ انثًٍ انخٙ أصاْب يمببم إٚجبع األعع

ٔٚؼٕع ػًب ٚكٌٕ لض أػبفّ إنٗ األعع انًسخغصة، يٍ إَشبءاث أٔ حذسُٛبث، ٔفك انمٕاػض ٔاإلجغاءاث 

انخٙ حذضصْب انالئذت انخُفٛظٚت، ػهٗ أٌ ٚشظى يٍ انخؼٕٚغ انًمضع االنخؼايبث انخٙ اسخذمج ػهّٛ دخٗ 

 .حبعٚز االسخغصاص

 

  (16) هادة 

حغاجغ انًؤسست انؼبيت نإلطالح انؼعاػٙ ٔحؼًٛغ األعاػٙ دبالث يسخؤجغ٘ األعاػٙ ٔٔاػؼٙ انٛض 

 .ػهٛٓب دخٗ حبعٚز انؼًم بٓظا انمبٌَٕ

ٔإطا كبٌ انًسخؤجغ أٔ ٔاػغ انٛض، يسخٕفٛبً شغٔؽ انخٕػٚغ انًُظٕص ػهٛٓب فّٛ اػخبغث انًسبدت 

انًؤجغة نّ أٔ انخٙ ٚؼغ انٛض ػهٛٓب، يٕػػت ػهّٛ يٍ حبعٚز انؼًم ببنمبٌَٕ، ٔطنك فٙ دضٔص انٕدضة 

 .انؼعاػٛت انًمغعة نهخٕػٚغ، ٔحسخغص يُّ األعع انؼائضة ػٍ انٕدضة انًظكٕعة، ٔٚهخؼو بؤصاء ألسبؽ انثًٍ



ٔحذضص انالئذت انخُفٛظٚت إجغاءاث انخٕػٚغ فٙ ْظِ انذبنت، ٔاالنخؼايبث اإلػبفٛت انخٙ 

 .حغٖ انًؤسست حمغٚغْب، ببإلػبفت إنٗ االنخؼايبث األسغٖ انخٙ حسغ٘ ػهٗ انًٕػع ػهٛٓى
 

  (17) هادة 

حفسز ػمٕص اإلٚجبع ٔحؼال انٛض، يخٗ كبٌ انًسخؤجغ أٔ ٔاػغ انٛض غٛغ يسخٕف شغٔؽ انخٕػٚغ 

انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انمبٌَٕ، ٔحخسهى انًؤسست األعاػٙ انًفسٕر ػمض إٚجبعْب ٔانًؼال ٔػغ انٛض ػُٓب 

 .بًب ػهٛٓب يٍ يُشآث ٔيغافك ٔيهذمبث إلصعاجٓب ػًٍ يشغٔػبحٓب

 .ٔٚظضع ببنفسز أٔ إػانت ٔػغ انٛض لغاع يٍ يجهس إصاعة انًؤسست، ُٔٚفظ ببنطغٚك اإلصاع٘
 

  (18) هادة 

إنٗ األعع يُشآث أٔ يهذمبث أٔ حذسُٛبث ثى – ػهٗ َفمخّ – إطا كبٌ انًسخؤجغ أٔ ٔاػغ انٛض لض أػبف 

فسز انؼمض أٔ أػٚم ٔػغ انٛض اسخذك حؼٕٚؼبً ػٍ طنك، ٔفمبً نإلجغاءاث ٔاألٔػبع انخٙ حُض ػهٛٓب 

 .انالئذت انخُفٛظٚت

ٔٚشظى يٍ ْظا انخؼٕٚغ ألسبؽ األجغة انخٙ اسخذمج ػهٗ انًسخؤجغ ٔنى ٚكٍ لض ٔفٗ بٓب، ٔببنُسبت 

نٕاػغ انٛض حمضع األجغة انًسخذمت ػهّٛ بؤجغ يثم األعع ٔحشظى يٍ انخؼٕٚغ إٌ ٔجض، ٔإال حى 

ٔٚخى حذضٚض األجغ انًسخذك ػهٗ ٔاػغ انٛض، بمغاع يٍ يجهس إصاعة  ، حذظٛهٓب ببنطغٚك اإلصاع٘

 .انًؤسست

 

  (19) هادة 

يغ ػضو اإلسالل ببنخظغفبث انُٓبئٛت انًسجهت انخٙ حًج لبم انؼًم بٓظا انمبٌَٕ ػهٗ أعاػٙ سبػؼت 

ألدكبيّ، ٚجٕػ إنغبء انخٕػٚؼبث انخٙ ال حطببك أدكبو انخٕػٚغ انًُظٕص ػهٛٓب فّٛ، ٔٚسغ٘ ػهٗ 

 . يٍ ْظا انمب18ٌَٕ، 17، 15انًٕػع ػهّٛ فٙ ْظِ انذبنت األدكبو انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًٕاص 

 

  (20) هادة 

حشكم بمغاع يٍ ٔػٚغ انؼعاػت ٔاإلطالح انؼعاػٙ نجبٌ حكٌٕ كم يُٓب بغئبست أدض لؼبة انًذكًت 

االبخضائٛت انًضَٛت، ٔػؼٕٚت يًثم ػٍ ٔػاعة انؼعاػت ٔاإلطالح انؼعاػٙ ٔآسغ ػٍ انًؤسست انؼبيت 

 .نإلطالح انؼعاػٙ ٔحؼًٛغ األعاػٙ

ٔحشخض ْظِ انهجبٌ ببنفظم فٙ كبفت االػخغاػبث انخٙ حمضو ؽؼُبً فٙ انمغاعاث انظبصعة بًمخؼٗ ْظا 

 .انمبٌَٕ، سٕاء فًٛب ٚخؼهك ببنخٕػٚغ أٔ فسز ػمٕص اإلٚجبع أٔ االسخغصاص أٔ حمضٚغ انخؼٕٚغ أٔ غٛغْب
 

  (21) هادة 

حذضص انالئذت انخُفٛظٚت إجغاءاث انهجبٌ انًشبع إنٛٓب، ٔحخبغ فًٛب نى ٚغص بشؤَّ َض سبص فٙ انالئذت، 

 .أدكبو لبٌَٕ انًغافؼبث

ٔحكٌٕ لغاعاث انهجبٌ َٓبئٛت بؼض انخظضٚك ػهٛٓب يٍ ٔػٚغ انؼعاػت ٔاإلطالح انؼعاػٙ ٔحُفظ ببنطغٚك 

 .اإلصاع٘
 

  (22) هادة 

يغ ػضو اإلسالل بؤٚت ػمٕبت أشض ُٚض ػهٛٓب لبٌَٕ انؼمٕببث أٔ غٛغِ يٍ انمٕاٍَٛ ٚؼبلب ببنذبس ٔبغغايت 

جُّٛ أٔ بئدضٖ ْبحٍٛ انؼمٕبخٍٛ، كم يٍ حمضو ػًضاً ببٛبَبث غٛغ طذٛذت، حغحب  ( 5000 )ال حؼٚض ػهٗ 

ػهٛٓب اَخفبػّ أٔ اَخفبع غٛغِ صٌٔ ٔجّ دك بؤدكبو ْظا انمبٌَٕ، سٕاء كبٌ طنك ببلخؼبء حؼٕٚغ ال 

 .ٔفؼالً ػٍ طنك ٚهؼو بغص يب طغف إنّٛ بغٛغ دك ، ٚسخذمّ أٔ بخًهك أعع ػهٗ سالف انمبٌَٕ

 



  (23) هادة 

 .ٚهغٗ كم دكى ٚشبنف أدكبو ْظا انمبٌَٕ

 

  (24) هادة 

حظضع انالئذت انخُفٛظٚت نٓظا انمبٌَٕ بمغاع يٍ يجهس انٕػعاء بُبء ػهٗ ػغع ٔػٚغ انؼعاػت ٔاإلطالح 

 .انؼعاػٙ

 

  (25) هادة 

ػهٗ ٔػٚغ انؼعاػت ٔاإلطالح انؼعاػٙ حُفٛظ ْظا انمبٌَٕ، ٔٚؼًم بّ بؼض ثالثت أشٓغ يٍ حبعٚز َشغِ فٙ 

 .انجغٚضة انغسًٛت

 

 يجهس لٛبصة انثٕعة

 يؼًغ انمظافٙ/ انؼمٛض 

 

 عئٛس يجهس انٕػعاء

 انضكخٕع جًؼت شغٚذت

 

 ٔػٚغ انؼعاػت ٔاإلطالح انؼعاػٙ

 

  و1970 سبخًبغ 7: انًٕافـك. ْـ1390 عجب 7: طضع فٙ

 

 

 


