
  
 
 

  قوانين ضريبة األطيان الزراعية                  
 ـــــــــ                                                  

  
اذه أساسا     إيجاربتقدير  خاصال ٣٥لسنة  ٥٣بقانون رقم  مرسوم -١ ة التخ  األراضي الزراعي

  .األطيان  ضرائب لتعديل

  .بة األطيان ضريبفرض  الخاص ٣٩لسنة  ١١٣رقم  القانون -٢

انون -٣ م  الق نة  ٣٧٠رق اص  ١٩٥٣لس فالخ ي      بتخفي الك األراض غار م ن ص ريبة ع الض

  . الزراعية

اءات لصغار المالك من ضريبة      بتقريرالخاص  ١٩٧٣لسنة  ٥١رقم  القانون -٤  بعض اإلعف

  .الملحقة بها    الزراعية والضرائب والرسوم اإلضافية  ألطيانا



  
  

  ٣٥لسنة  ٥٣رقم مرسوم بقانون          
  الزراعية التخاذه أساسا األراضيخاص بتقدير إيجار         

  لتعديل ضرائب األطيان    
  ـــــــــــــــــ                                            

در اإليجار   :  ١مادة  ديل ضرائب         لألراضي  السنوي يق ة لتع ل عشر سنوات توطئ ة آ الزراعي

 .ل نهاية آل فترة بثالث سنوات على األآثر األطيان ويشرع فيه قب
  

دوب عن وزارة    " لجنة التقسيم والتقدير " آل بلد لجنة تسمى  فيتشكل :  ٢مادة  برئاسة من

المالية وعضوية مندوب من وزارة الزراعة وآخر عن مصلحة المساحة وعمدة القرية وأثنين 

ات الت    دى الجمعي س إدارة إح و مجل دهما عض زارعين أح ن الم ا  م ة يختارهم ة الزراعي عاوني

ا     ت مم د والتثب ام البل ى زم ع ف ل حوض واق دن أراضى آ ة مع وم بمعاين افظ تق ت  إذاالمح آان

ى   األراضي أراضى الحوض متماثلة المعدن أو غير متماثلة ، وفى هذه الحالة األخيرة تقسم  إل

 . متماثلة المعدن وال يقل زمامه عن عشرين فدانًا أطيانهآل قسم تكون  أقسام
  

د  :  ٣مادة  متى تمت عملية التقسيم تقوم اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة فى آل بل

ى       ر ف ن حوض وينش م م ل حوض أو قس ان آ ن أطي د م دان الواح ط للف ار متوس د إيج بتحدي

د  ى البل دة الرسمية وف ك   إعالنالجري ل ذل ون النشر قب ل ويك ى العم دء ف اريخ الب ه ت ين في يع

 .مًا على األقل بخمسة عشر يو

  
وتكون .  أطيانهبه  الذيالحوض  أطيان إيجارولكل مالك الحق فى الحضور وقت تقدير   

صدرت من أربعة أعضاء على األقل يكون من بينهم أحد بينهم أحد  إذاقرارات اللجان صحيحة 

 .الحكومة مندوبي 
  

ادة  ار :  ٤م دير إيج ة بتق وم اللجن ماع  األراضيوتق ا وس د معاينته الك ذوى بع ات الم مالحظ

ة        ى تضعها وزارة المالي اة التعليمات الت وزراء بالقواعد      -الشأن مع مراع ة مجلس ال بموافق

 .التى يجب إتباعها فى هذا الموضوع 

 



  
ادة  ون   :  ٥م م الحوض ال يك ى قس ى الحوض أو ف ا ف ان أطيان دت اللج إذا وج

اويا   ا مس ارإيجاره ة  إليج انبقي م الحوض فل  أطي در  الحوض أو قس ا أن تق ه

 .لهذه األطيان بحسب حالتها  السنوياإليجار 
  

ة         التي  السنويتنشر تقديرات اإليجار :  ٦مادة  ر المالي ا من وزي د اعتماده ا اللجان بع تقرره

ة أو المحافظة     إعالناتبتعليق  وان المديري ى على باب دي وليس      و عل ز ونقط الب واب المراآ أب

ة له    زب التابع ايخ الع د ومش انا ودور العم ذه      األطي ام ه ن إتم مية ع دة الرس ن بالجري ويعل

 .اإلجراءات 
  

اريخ        يستأنفيجوز للممول أن :  ٧مادة  ة لت ًا التالي ين يوم ديرات خالل الثالث  اإلعالن هذه التق

ى             في ه يرسل إل اب موصى علي ك بطلب يسلم للمحافظة بإيصال أو بكت الوقائع المصرية وذل

دان       المحافظة مصحوبًا بقسيمة دالة عل دان أو آسور الف ل ف ًا عن آ ى أداء رسم خمسون قرش

اد    فاستئناعلى أال يزيد الرسم عن عشرين جنيها آما يجوز للحكومة  هذه التقديرات فى الميع

ديرات   ان  إيجار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا رأت أن تق بعض الحياض أو قسم     أطي

   .الى المحافظ مدير مديرية الضرائب العقارية أو جزء منها أقل من قيمته وذلك بمذآرة يقدمها

لجنة تشكل فى آل محافظة من رئيس مصلحة الضرائب العقارية  فاالستئنا فيوتفضل 

دائرة           ة ب ة االبتدائي ة للمحكم ة العمومي ه الجمعي ى تنتدب ن قاض ًا وم ن رئيس ه ع ن ينيب أو م

 ممولي ر المختص وثالثة من المالية والزراعة يختاره الوزي وزارتيالمحافظة وممثل لكل من 

ن      ة م س المحافظ ارهم مجل رائب يخت ائهالض م    أعض ون له ن ال يك انمم ة  أطي يبالجه  الت

  .يباشرون العمل فيها 

رئيس     نهم ال وال يكون عمل اللجنة صحيحًا اإل بحضور خمسة أعضاء على األقل من بي

  .مجلس المحافظة  أعضاءوأحد 

دم م      في يفصل  ى تق ات االستئناف الت المحافظات مطروح    في الضرائب   ممولي ن طلب

وادي ر  وال د والبح رالجدي ى   األحم رب إل متها أق ون عاص ى تك ة الت ة المحافظ دىلجن  إح

ة    إليهاالمحافظات المشار  ى اللجن ة    أنوعل وم بمعاين ا      األراضي تق محل الطعن وتبحث حالته

  .الرئيس  فيه الذيرجح الجانب  تاألصواويصدر قرارها بأغلبية الراء فإن تساوت 

  .للممول إذا قررت اللجنة خفض التقديرات التى طعن فيها  آامًالويرد الرسم 



  
أما إذا صدر قرارها بالخفض بالنسبة إلى جزء من المساحة محل الطعن 

 .فال يرد من الرسم إال ما يقابل هذا الجزء 
  

ادة  ن :  ٨م وز الطع امال يج اآم  أم يالمح ـ ف ـر ولجــ ان التقديـــ رارات لج ان ق

 ) . ١٩٧٢لسنة  ١١المادة بالقانون رقم  هذه ألغيت(         االستئنــــاف
  

ادة  وزير      :  ٩م ه ول ا يخص ل فيم انون آ ذا الق ذ ه ة تنفي دل والزراع ة والع ى وزارة المالي عل

  .المالية واالقتصاد إصدار القرار الالزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 
  

   ٢٠/٥/١٩٣٥تاريخ  في الصادر  ٤٥نون بعدد الوقائع المصرية رقم نشر هذا القا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 



  
  ٣٩لسنة  ١١٣القانون رقم                

  الخاص بضريبة األطيان              
  ـــــــــــ                                                   

انون        واب الق رر مجلس الشيوخ ومجلس الن د صدقنا    تي الق نصه ، وق

  .عليه وأصدرناه 

ادة  ريبة  : ١م رض ض انتف ع   األطي ى جمي يعل ة    األراض ًال أو القابل ة فع ة المنزوع الزراعي

 . األراضي   المقدر لهذه  السنوي اإليجارللزراعة على أساس 
  

م     السنوي اإليجاريقدر :  ٢مادة  انون رق دة   ١٩٣٥لسنة   ٥٣طبقًا ألحكام المرسوم بق  ١٠لم

إجراءات  فيإعادة عامة آل عشر سنوات ويجب الشروع  السنوي اإليجاروات ويعاد تقدير سن

 .إعادة التقدير قبل نهاية آل فترة بمدة سنة على األقل 
  

ادة  نة :  ٣م اير س ن أول ين داء م ريبة  ١٩٤٩ابت ون الض ن % ١٤تك ارم نوي اإليج  الس

 .قرش آامل  إلىاغ وعند تحديد ضريبة الفدان تجبر آسور القرش الص لألراضي
  

ادة  ي األراضي : ٤م ة  الت ةتصبح قابل ا   للزراع در له ع الضرائب بق ة توزي د عملي اربع  إيج

 .طبقًا ألحكام المرسوم بقانون سالف الذآر  يسنو

داء ويعتمد هذا التقدير من وزير المالية وتفرض الضريبة    اير من السنة      ابت من أول ين

  .تحصل خاللها التقدير  التي

ام بالنسبة         التي  لاألحوا د بمرسوم وتحد   ذه األحك اة ه ا عدم مراع  لألراضي يجوز فيه

ال أو     التي ام بأعم د القي  إصالحات تبيعها الحكومة وال يتسنى استثمارها بطريقة مرضية اإل بع

 .هامة 
  

ادة  ة  :  ٥م ة أن زادت قيم ة عام ال ذات منفع ذ أعم ى تنفي ب عل ة  األراضيإذا ترت يالواقع  ف

ال أو نقص   منطقة تلك  ا األعم دير        السنوي  إيجاره ادة تق بدرجة محسوسة صدر مرسوم بإع

  . ١٩٣٥لسنة  ٥٣طبقًا ألحكام المرسوم بقانون رقم  األراضيهذه  إيجار

ى سريانها من            ه عل ة ويجوز أن ينص في ويحدد المرسوم بدء سريان الضريبة المعدل

  .صدر فيها  التيأول يناير من السنة 



  
اريخ سابق إذا نقص       آما يجوز النص عل   ة بت ى سريان الضريبة المعدل

 .بسبب تنفيذ تلك األعمال  األراضي إيجار
  

ادة  ة أو   األراضيال تخضع :  ٦م ة العام الك الحكوم ى أم ة ف ة الداخل الزراعي

ى  األراضيآلت ملكية هذه  إذاالخاصة بضريبة األطيان ، أما  ًا      إل راد فتخضع للضريبة وفق األف

 .ألحكام القانون 
  

ادة  ن  :  ٧م ريبة ع ع الض ي األراضيال ترف اريخ     الت ن ت ة إال م ة العام ا للمنفع زع ملكيته تن

 .ملكيتها  قامت بنزع التيبواسطة الجهات  الفعلياستالمها 
  

  : ناألطياال تخضع لضريبة :  ٨مادة 

  ) . األهاليروك ( األجران - ١     

م تكن    نطاق المدن المربوطة ع فيالداخلة  األراضي- ٢        ا ل زرع   لى مبانيها عوائد أمالك م ت

  .فعًال 

 .ذلك حرم ومنافع السكن  فيبما  العموميالمقام عليها مبان للسكن  األراضي- ٣     
  

ادة  ي : ٩م راق األراض ي يالش راش    واألراض جار األح رس أش ة أو غ ة لزراع المخصص

ام ال     ًا ألحك ا طبق وائح الخاصة    والغابات وأراضى طرح وأآل البحر تستمر معاملته وانين والل ق

 .بذلك 
  

  : اآلتية لاألحواترفع ضريبة األطيان فى : ١٠مادة 

  .تتلف من انهيار الرمال عليها رغم العناية بوقايتها  التي األراضي  - ١  

  .تصبح غير صالحة للزراعة بسبب أعمال ذات منفعة عامة  التي األراضي  - ٢  

أو بسبب    ة بسب النزوز من الترع العمومية تصبح غير صالحة للزراع التي األراضي  - ٣  

  .تسلط مياه المصارف العمومية أو النيل أو البحر أو البحيرات عليها 

ا أو      التي األراضي  - ٤ رات عليه ل أو البحر أو البحي تتعطل زراعتها بسبب طغيان مياه الني

  . القبليه عند صرف مياه النيل من حياض الوج الريبسبب المقاطع التى يجربها مصلحة 

ون     التي األراضي  - ٥ ا أو بسبب      التي تتعطل زراعتها بسبب نضوب العي روى منه آانت ت

  . قلة األمطار 



  
  . العمومين كتقام عليها مبان متصلة بالس التي األراضي  - ٦

دين وتشبه السكن         التي األراضي  - ٧ ان متالصقة لمالك عدي ا مب تقام عليه

  . العمومي

أو الصرف أو   الريلم يسبق زراعتها وتكون محرومة من وسائل  التيالبور  األراضي  - ٨

  .محتاجة الى إصالحات جسيمة ومصروفات آبيرة 

 .تتعطل زراعتها بسبب الثورات الطبيعية أو النكبات العامة أو الحروب  التي األراضي  - ٩
  

ادة   ادة السابقة إال ب         :  ١١م ا فى الم ع الضريبة فى األحوال المنصوص عليه ى   ال ترف اء عل ن

، من تاريخ قيام سبب الرفع ولو آان سابقًا على تاريخ العمل بهذا القانون ن طلب صاحب الشأ

دير عام لإليجار           آخر تق دء العمل ب اريخ ب ى ت  السنوي على أال يكون الرفع عن مدة سابقة عل

 .الزراعية  لألراضي
  

ادة  ى الل  :  ١٢م ا عل ا والفصل فيه ع الضريبة لتحقيقه ات رف ى  تعرض طلب ذآورة ف ان الم ج

  .إليهالمشار  ١٩٣٥لسنة  ٥٣المادتين الثالثة والسابعة من المرسوم بقانون رقم 

إال إذا آان مصحوبًا بإيصال دال    ١٠وال يقبل طلب الرفع فى األحوال المبينة فى المادة   

د حده         نقديعلى دفع تأمين  ى أال يزي دان عل دان أو آسور الف ل ف مقداره خمسون قرشًا عن آ

  .قصى على عشرين جنيهًا األ

  .وال يرد هذا التأمين إذا ظهر أن الطلب فى غير محله 

 . وتحدد بمرسوم اإلجراءات الخاصة بالنظر فى هذا الطلبات واستئنافها   
   

ة   التي األراضي : ١٣مادة  تقرر رفع الضريبة عنها تعاين سنويًا إذا آانت أسباب الرفع محتمل

اير من     التي واألراضي -الزوال  تصبح صالحة للزراعة يعاد فرض الضريبة عليها من أول ين

ى آانت مفروضة      السنة التالية للسنة التى أجريت فيها المعاينة وذلك بنفس قيمة الضريبة الت

د      واردة بالبن ة ال ادة العاشرة فتستمر      ٨عليها قبل الرفع ، إال فى الحال ر   األراضي من الم بغي

 .العام   قررة للتقديرضريبة إلى نهاية المدة الم
 

ا          :  ١٤مادة  ى يجعله ر المنزرعة أو الصالحة للزراعة الت ترفع الضرائب عن أراضى الجزائ

 النهر غير صالحة للزراعة ويكون الرفع اعتبارًا من أول يناير من السنة التى أجريت فيها 



  
 

ريبة        ا الض ة عنه ور المرفوع ر الب ى الجزائ ة ، وأراض ي المعاين بح   والت تص

ى      صال اير من السنة الت حة للزراعة يعاد ربط الضريبة عليها ابتداء من أول ين

ربط       . بضريبة الحوض الواقعة فيه  وذلكفيها المعاينة  أجريت ة فى حوض ت م تكن داخل فإن ل

 .عليها ضريبة أقرب الحياض إليها 
 

د  . تدفع ضريبة األطيان سنويًا :  ١٥مادة  دار  األقسا  - استحقاق وتحدد بمرسوم مواعي ط ومق

ر     ام األوام ًا ألحك ررة تحصل الضريبة طبق د المق ى المواعي دفع ف دم ال ة ع ى حال ا وف ل منه آ

ى   ادرة ف ة الص ى   ٢٦/٣/١٩٠٠،  ٤/١١/١٨٨٥،  ٢٥/٣/١٨٨٠العالي ريبة الت ط الض وتقس

دد من           استحقاقها يتأخر ربطها عن وقت   ل لع ى عدد من السنوات مماث بسبب اإلجراءات عل

  .أال يتجاوز مدة التقسيط خمسة سنوات  سنوات التأخير على

من هذا )   ٥( للمادة ًا الضريبة الناتجة عن تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة طبق فيالزيادة  ) أ ( 

  .القانون 

ادة     تنقل ملكيتها من الحكومة إلى التي األراضيالضريبة المستحقة على ) ب (  ًا للم راد طبق األف

 .من هذا القانون  ٦
  

ادة  ى     : ١٦م از عل ق االمتي ريبة ح يل الض تص بتحص ا يخ ة فيم ة العام يللخزان  األراض

والت       ى المنق والتها وعل ا ومحص ى ثماره ذلك عل رائب وآ ا الض تحقة عليه يالمس  والمواش

 . األراضيالتابعة لهذه 
  

دم من المعارضات فى قيمة الضريبة وقف         :  ١٧مادة  ا يق ال يترتب بحال من األحوال على م

 .المطلوبة دفع الضرائب 
  

ان    :  ١٨مادة  ادة    ألغيت (    ال يجوز للمحاآم النظر فى أى طعن يتعلق بضريبة األطي ذه الم ه

 ) . ١٩٧٢لسنة  ١١بالقانون رقم 
  

مع عدم اإلخالل بما تقضى به المادة الثالثة عشر من هذا القانون تبقى أوامر الرفع :  ١٩مادة 

  ص عليها فى المادة العاشرة طبقًا ألحكام األحوال المنصو إحدىالتى تكون قد صدرت فى 

 



  
بًا لمن تكون صدرت         ًا مكتس انون حق ذا الق القوانين السابقة على تاريخ نشر ه

 .إجراء  أليلمصلحتها بدون حاجة 

  
ررة     اآلنال تخل أحكام هذا القانون باالتفاقات القائمة :  ٢٠مادة  بشأن الضرائب الخاصة المق

 . إصالحها ومة بقصد باعتها الحك التي األراضيعلى 
  

مالك   صغار جزء من ستة عشر من الضريبة للتخفيف عن      ييخصص مبلغ يواز:  ٢١مادة 

اير سنة      األراضي داء من أول ين ة      ١٩٤٠الزراعية ابت ى مثلي زاد إل ى أن ي داء عل من أول   ابت

 . ١٩٤١يناير سنة 

ة ونسب التخفيف     األراضي وتحدد قانون فئات صغار مالك    م فى حدود   عنه  -الزراعي

 ) . ١٩٥٣لسنة  ٣٧٠هذه المادة بالقانون  ألغيت. ( المبالغ المشار إليها 
  

 .تلغى آافة األحكام السابقة المخالفة لما ورد فى هذا القانون :  ٢٢مادة 
  

  .على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر جميع القرارات الالزمة لذلك:  ٢٣مادة 

ذا ال  انون         نأمر بأن يبصم ه ذ آق دة الرسمية وينف ة وأن ينشر بالجري اتم الدول انون بخ ق

  . منن قوانين الدولة 

  ) . ١٩٣٩سنة   أآتوبــر  ١٠(   هـ  ١٣٥٨شعبــان سنــة  ٢٦ في المنتزه بسرايصــدر 

  



  
  

  ١٩٥٣لسنة  ٣٧٠القانون رقم             
  الزراعية األراضيبتخفيف الضريبة عن صغار مالك          

  ـــــــــــــــ            
  سم األمةاب

  رئيس الجمهورية

ى  د االطالع عل يالصادر  الدستوري اإلعالنبع ر سنة  ١٠ ف د امن  ١٩٥٣فبراي لقائ

  .العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش 

  . ١٩٥٣يونية  ١٨الصادر فى  الدستوريوعلى اإلعالن     

م       انون رق ى الق نة  ٦٩وعل ف الضر ١٩٤٢لس غار بتخفي ن ص الكييبة ع  األراضي م

و  ١٩٥١لسنة  ١٢٠و  ١٩٥٠لسنة  ٢٣و ١٩٤٥لسنة  ٨٧الزراعية المعدل بالقوانين رقم 

  . ١٩٥٢لسنة  ٥

ا    ١٩٥٢لسنة  ١٧٨رقم  الزراعيوعلى قانون اإلصالح      ى م والقوانين المعدلة له وعل

  .مجلس الدولة  ارتآه

  .رئيس مجلس الوزراء  وبناء على ما عرضة وزير المالية وموافقة        

  األتيأصدر القانون 

ة         :  ١مادة  ه أربع ى أطيان ل ممول ال تجاوز الضريبة المربوطة عل يعفى من ضريبة األطيان آ

 .جنيهات فى السنة 
  

المربوطة على أطيانهم أربعة جنيهات فى السنة وال    ةتجاوز الضريبالممولون الذين :  ٢مادة 

 " .السنة " أربعة جنيهات من الضريبة فى  تزيد على عشرين جنيهًا يعفون من
  

ادة  ون :  ٣م اء  استحقاقيك ياإلعف ى تكليف   ف ة عل ى أساس الضريبة المربوط ل سنة عل آ

ى التكليف فى      الممول فى أول يناير من نفس السنة بصرف النظر عن التغييرات التى تطرأ عل

 .خالل السنة 
  

 . ١٩٦١لسنة  ١٧٧بالقانون رقم  ألغيت:  ٤مادة 
  



  
الد     :  ٥مادة  آل ممول يملك فى أآثر من تكليف واحد فى بلد واحد أو فى عدة ب

دهما     اليف أو بعضها أو أح ذه التك ى ه ه ف ط أموال ون رب ة ويك اء الدول ى أنح ف

ق          ن طري ها ع ه أو بعض ل ملكيت ب آ ول أآتس ل مم ل ، وآ ًا فأق رين جنيه عش

أن يقدم الى الصيارف الموجودة  المشار إليه يجب الزراعيالمرسوم بقانون الخاص باإلصالح 

ل         ه فى آ ا يملك دار م ه مق ين ب بدائرتهم هذه التكاليف إقرارًا يحصل عليه من الصراف مجانًا يب

  .بلدة والضريبة السنوية المفروضة فى آل منها 

 . اإلقراراتاستيفاؤها لتقديم هذه  ينبغيوتحدد بقرار من وزير المالية األوضاع التى  
  

ادة  ل مم:  ٦م ابقة أو يضمن  آ ادة الس ى الم ه ف رار المنصوص علي ديم اإلق أخر عن تق ول يت

إقراره بيانات خاطئة يترتب عليها اإلعفاء أو التخفيف بدون وجه حق من الضرائب المستحقة  

رار من     االنتفاععلى أطيانه يحرم من  ه بق بأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات وتفرض علي

ة ة رئيس مصلحة الضرائب العقاري  غ    غرام ذي مساوية للمبل ر حق    -أراد  ال ادة بغي إذا   - اإلف ف

ر حق      اإلعفاءآان  ه بغي قد وقع فعًال ألزم الممول فوق ذلك برد جميع المبالغ التى قد خصمت ل

رار    ة       القاضي ويجوز التظلم من الق ر المالي ى وزي ة ال ذي بفرض الغرام ا ، وفى     ال يفصل فيه

  .الممول بالحبس لمدة ال تجاوز شهرًا جميع األحوال يجوز الحكم على هذا 

ك فى          إعفاءويجوز    ه وذل ه عن ة أو من ينيب ر المالي رار ون وزي الممول من الغرامة بق

ديم     ه ، بتق ة من حالة ما إذا قام الممول من تلقاء نفسه ، وقبل آشف عدم صحة البيانات المقدم

 .اإلقرار أو تصحيح البيانات المقدمة 
  

  .غ والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون بطريق الحجز اإلدارى تحصل المبال:  ٧مادة 

 .لضريبة األطيان  المقرر ويكون لهذه المبالغ والغرامات نفس االمتياز  
  

ام        ١٩٤٢لسنة  ٦٩يلغى القانون رقم :  ٨مادة  ل نص يتعارض مع أحك ذلك آ المشار إليه وآ

 .هذا القانون 
  

ذه    على وزير المالية تنفيذ:  ٩مادة  ة لتنفي هذا القانون وله أن يصدر القرارات واللوائح الالزم

  . ١٩٥٤ويعمل به من أول يناير سنة 

  ) ٥٣يوليو سنة  ٢٢(  ١٣٧٢القعدة سنة  ذيمن  ١١ فيصدر بقصر الجمهورية 



  
  

  ١٩٧٣لسنة  ٥١القانون رقم 
بتقرير بعض اإلعفاءات لصغار المالك من ضريبة األطيان                
  اعية والضرائب والرسوم اإلضافية الملحقة بهاالزر

   ــــــــــــــــ                                          
  باسم الشعب

  رئيس الجمهورية 
  :نصه وقد أصدرناه  اآلتي القانونقرر مجلس الشعب   

م    : المادة األولى تخفيف  ب ١٩٥٣لسنة   ٣٧٠مع عدم اإلخالل باإلعفاءات المقررة بالقانون رق

ة والضرائب       األراضيمالك  صغارالضريبة عن  ان الزراعي الزراعية ، يعفى من ضريبة األطي

ة عن      ة أنحاء الجمهوري اإلضافية الملحقة بها آل مالك ال تزيد جملة ما يملكه من األطيان بكاف

  . أفدنهثالثة 

ن   ى م ريبتيويعف ن   ض دفاع واألم وميال ة أنح      الق ه بكاف د حيازت ائز ال تزي ل ح اء آ

  . أفدنهالجمهورية عن ثالثة 

وفى  أفدنهوالتسرى هذه اإلعفاءات إذا زاد مجموع ملكية الشخص وحيازته على ثالثة     

ا ال تسرى       رة آم جميع األحوال ال تسرى هذه اإلعفاءات على أى مساحة منزرعة بحدائق مثم

 . راعيالزهذه اإلعفاءات إذا ثبت أن للممول دخًال من أى مصدر آخر خالف النشاط 
  

العدل والزراعة قواعد تطبيق اإلعفاءات  وزيريمع  باالتفاقيحدد وزير المالية   : المادة الثانية

تظلم     ة ال ا وآيفي وإجراءات إثبات الملكية والحيازة فى مجال هذا القانون وآذلك طرقة مراجعته

 .منها والمواعيد المنظمة لذلك 
  

ازة   ه فى هذا القانون على أساس الملكيةيستحق اإلعفاء المنصوص علي: المادة الثالثة أو الحي

ل عام بصرف        اير من آ رات خالل       االنظر عم  أو آليهما معًا فى أول ين ا من تغيي يطرأ عليهم

 .السنة 
  

ة ادة الرابع ة  : الم ك أو يحوز ثالث ل ممول يمل ى آ هعل ل  أفدن يفأق ر وال  ف دة أو أآث جهة واح

ئق مثمرة وال يكون له دخل من أى مصدر آخر خالف منزرعة آلها حدا هأو حيازتتكون ملكيته 

ذلك خالل شهرين     الزراعيالنشاط  أن يقدم الى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إخطارًا ب

 .من تاريخ نشر القانون 



  
أن أثبت باإلخطار         :  المادة الخامسة دون وجه حق ب اء ب ع باإلعف آل ممول تمت

أ     المنصوص عليه فى المادة السابقة بيان ذلك أو لج ه ب ات غير صحيحة مع علم

زم    دون وجه حق الت اء ب ه باإلعف ا تمتع ر مشروعة ترتب عليه ى وسائل غي ال

رار من           ى يحددها ق ًا للقواعد واإلجراءات الت ا وفق بأداء مثلي الضريبة التى أراد التهرب منه

 .وزير المالية ويحدد هذا القرار آيفية التظلم ومواعيده 
  

ه  ي: المادة السادسة ارا نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل ب اير سن  من أول   اعتب  ةين

١٩٧٣ .  

  .وعلى وزير المالية إصدار القرارات الالزمة لتنفيذه     

  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ آقانون من قوانينها    

  )  ١٩٧٣يوليو سنة  ١٤(  ١٣٩٣جمادى الثانى سنة  ١٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

  )أنور السادات (                                          
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