قانون رقم (  ) 2لسنة 1974م()1
في شأن المزارع التعاونية
ابسم الشعب،
جملس قيادة الثورة،
بعد االطالع على اإلعالن الدستوري.
وعل ىىى قى ىقار جمل ىىس قي ىىادة الث ىىورة ال ىىادر  18مج ىىادي األوىل  1390هى ىى .املوافى ى  21يوليى ى
1970م .بشأن اسرتداد الشعب ألمالكه املغ وب والققارات املعدل له.
وعلى القانون رقم (  ) 108لسن  1970م.
وعلىىى القىىانون رقىىم (  ) 123لسىىن 1970م.
اململوك للدول والقوانني املعدل له.

شىىأن الت ىىقا

األرالىىا ال راعيى املست ىىل

وعلى ىىى القى ىىانون رقى ىىم (  ) 135لسى ىىن  1970م .بشى ىىأن نقى ىىب ملاي ى ى بع ى ى
والقوانني املعدل له.

األمى ىىال إىل الدول ى ى

وبناء على ما عقله رئيس جملس الوزراء ،وموافق رأي اجمللس املذكور.
أصدر القانون اآلتي
مادة ( ) 1

يق ىىد ابملى ارع التعاوني ى أحكيى أ اىىام هىىذا القىىانون األرالىىا ال راعيى وامل ى ارع الى ل ى إىل
الدول مبوجب ققار جملس قيادة الثورة بشأن اسرتداد الشعب ألمالكه املغ وب والقىوانني أرقىام 84
لسىىن  1970م 108 .لسىىن  1970م 135 .لسىىن 1970م .املشىىار إلي ىىا ،وال ى أقت ىىا امل ىىل
العام عدم جت ئت ىا واسىتمقار ملايت ىا علىى الشىيوع ،وي ىدر بت ديىدها قىقار مىز جملىس الىوزراء بنىاء
على عقض وزيق ال راع واإلصالح ال راعا.
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مادة ( ) 2

أعتىىر كىىب م رعى أعاونيى ماونى مىىز عىىدد مىىز اد ىىد املتسىىاوي بقىىدر عىىدد املنت عىىني الىىذيز يىىتم
أوزيىىا امل رعى علىىي م وفقىاه أل اىىام هىىذا القىىانون ،ويلىىحب ثىىم علىىى الشىىيوع يى ياىىون لاىىب مىىن م
متساوي ما غريه.
مادة ( ) 3

أوزع امل ارع التعاوني على املواطنني مز ال ئات اآلأي -:
أ) عمال األجق اليوما أو الش قي املخ ني لالشتغال امل رع ب ى منتممى وقى العمىب ىذا
القانون ّأيه كان طكيع عمل م أو اجل ات األصلي ال يتكعواا.
ب) املوظ ون امل ن ون وغري امل ن ني املشتغلون ابمل رعى وقى العمىب ىذا القىانون والىذيز يسىتل م
سز سري العمب ابمل رع واستثمارها استكقاءهم في ا.
ج) املواطنون مز ساان احملل ال أقىا امل رعى
ابألعمال ال راعي .

نحاق ىا املشىتغلون ابل راعى والقىادرون علىى القيىام

وأاون األولويى االتتيىار بىني هىذه ال ئىات ملىز كىان يعمىب ابمل رعى عنىد أيلولت ىا للدولى ملىز
عمب ا بعد ذلحب لغريهم مز مواطين احملل وعند الت ا م بىني أي مىز هى الء ي ىب مىز كىان أكثىق
عائل وأقب مااله.
مادة ( )4

يىىتم اتتيىىار املنت عىىني ابمل رع ى وأسىىليم ا إلىىي م ،وأقىىديق ان ىىا ومل قا ىىا الثابت ى واملنقول ى بواسىىح
جلان أشاب وأعتمد ققارا ا مز وزيق ال راع واإلصالح ال راعا.
مادة ( ) 5

لىىذوي الشىىأن تىىالل رسى عشىىق يومىاه مىىز إعىىالن قىقارات التوزيىىا املشىىار إلي ىىا املىىادة السىىابق
الىىتملم من ىىا كتابى إىل جلنى ي ىىدر بتشىىايل ا ثىىذا الغىىقض قىقار مىىز وزيىىق ال راعى واإلصىىالح ال راعىىا
عل ىىى أال يا ىىون م ىىز ب ىىني أع ىىائ ا أ ىىد ت ىىز اش ىىرتكوا جل ىىان التوزي ىىا املش ىىال وفقى ىاه دا ىىم امل ىىادة
السابق .
وأنمق اللجن التملمات املقدمى إلي ىا ،وأ ىدر أوصىيا ا بشىأاا بعىد عمىب الت ىقيت الالزمى ،
مستعين ذلحب مبز أقى االستعان به مز اجل ات املختل  ،وأقفا هذه التوصىيات إىل وزيىق ال راعى
واإلصىالح ال راعىىا تىىالل رسى عشىق يومىاه مىىز انق ىىاء امليعىىاد احملىدد لتقىىدظ التملمىىات ليكى في ىىا
بققار اائا تالل عشقة أيم مز اتريخ رفع ا إليه.

مادة ( ) 6

أكىىاع امل رعى للمنت عىىني ىىا مبىىا يىىوازي  % 25مىىز القيمى املقىىدرة ،ويى دى هىىذا الىىثمز علىىى رىىس
عشىىقة سىىن أكىىدأ بعىىد سىىن مىىز اتريىىخ أسىىليم امل رع ى  ،وياىىون دين ىاه تتىىازاه بت مقأكتىىه بعىىد ال ىقائب
والقسوم مكاشقة.
وأتوىل وزارة ال راع واإلصالح ال راعا حت يب أقساط الثمز وأوريدها إىل اخل ان العام للدول .
مادة ( ) 7

يتم يليحب كب منت ا ته امل رع مبوجب عقد يليحب أ عه وزارة ال راع واإلصىالح ال راعىا
ويوقعه وزيق ال راع واإلصالح ال راعا نياب عز الدول .
وجيب أن يت مز العقد بياانه كاماله ابلت امات املنت ا وت وعه إلشقاا الدول وأوجي ا ا.
مادة ( ) 8

أتا ىىون ا ىىم الق ىىانون مجعيى ى أعاونيى ى زراعيى ى لا ىىب م رعى ى أعاونيى ى م ىىز مجي ىىا الش ىىقكاء
امل رع  ،وي در إبنشاء هذه اجلمعي قىقار مىز وزيق ال راع واإلصالح ال راعا.

ملايى ى

وإذا قىىب عىىدد اد ىىد إ ىىدى امل ى ارع عىىز عشىىق جىىاز بق ىقار مىىز الىىوزيق أن ي ىىم الشىىقكاء
ملايت ا إىل أققب مجعي مز مجعيات امل ارع التعاوني .
وجيىىب أن يولىىا لاىىب مجعي ى نمىىام ماتىىوب موقىىا مىىز مجيىىا الشىىقكاء
اجلمعي وأمساء الشقكىاء امل رعى ورأمساثىا وقيم الس م وكي ي دفعىه.

امل رع ى يت ىىمز اسىىم

مادة ( ) 9

أنتقب ملاي اد د إىل الشقكاء امل رعى مبىا ثىا ومىا علي ىا مىز قىو االرأ ىا ويىتم أسىجيب
اد ى ابسىىم الش ىقيحب أو مىىز فىىب أللىىه وفق ىاه أل اىىام هىىذا القىىانون بنىىاء علىىى ش ى ادة يليىىحب اائي ى
ي درها وزيق ال راع واإلصالح ال راعا وأكلغ صور ا إىل ماتب التسجيب العقاري املخىتد ليتخىذ
إجقاءات التسجيب.
وأع ى مز رسوم التسجيب احملقرات اخلاص بنقب امللاي طكقاه أل اام هذا القانىون.
مادة ( ) 10

جيىىب أن أكقىىى ملايى امل رعى التعاونيى دائمىاه علىىى الشىىيوع ولىىيس للشىىقكاء
قسمت ا قسم م اأية أو قسم اائي .

ملايت ىىا أن يحلكىىوا

مادة ( ) 11

ىىته كامل ى بعىىد أسىىجيب العقىىد إىل اجلمعي ى التعاوني ى للم رع ى أو
جيىىوز للمنت ىىا أن يت ىىقا
أل ىىد الشىىقكاء في ىىا علىىى أن أاىىون األولوي ى للجمعي ى أل ىىد الشىىقكاء و ال ى الكيىىا للجمعي ى
أن قا اثر العقد إىل مجيا الشقكاء امل رع .
وال جيوز أل ىد الشىقكاء أن يتملىحب ن ىيكاه يتجىاوز صىاليف
رس مسا ت ا أي ما أقب.

ىد

امل رعى التعاونيى الوا ىدة أو

ويقا ابطاله كب أ قا يتم على تالا ذلحب ،وال جيوز أسجيله.
مادة ( ) 12

ياىون الت ىقا اد ى تىالل السىنوات اخلمىس األوىل مىز اتريىخ يلا ىا بىثمز الشىقاء م ىافاه
إليه زيدة ال جتىاوز عشىقة املائى مىز هىذه القيمى عىز كىب سىن اتليى لتىاريخ التملىحب وأاىون الى يدة
عز ج ء السن بنسك هذا اجل ء.
مادة ( ) 13

ىول الوفىاة وابأ ىاق م علىى
عند وفاة أ د الشقكاء امل رع جيب علىى ورصتىه إتحىار اجلمعيى
اتتيار أ دهم أو وكيب عن م ميثل م لدى اجلمعي مجيىا قىوق م وواجكىا م ،فىذذا يت قىوا تىالل
ست أش ق مز اتريخ الوفاة أوىل جملس إدارة اجلمعي اتتيار مز ميثل م لدي ا.
وجيىىوز للورص ى أن يت قىىوا علىىى أن ىىتد أ ىىدهم ى مىىورص م امل رع ى دون التقيىىد ا اىىام
املادأني ( )12( ،)1/11مز هذا القانون.
مادة ( ) 14

أتاىىون اجلمعيى العموميى للجمعيى التعاونيى مىىز مجيىىا األع ىىاء املشىىرتكني في ىىا وأنتخىىب اجلمعيى
مىىز بىىني أع ىىائ ا جملىىس إدارة ال يقىىب عىىز صالص ى يتىىوىل ولىىا تح ى اسىىتثمار امل رع ى وإدار ىىا ابسىىم
الشقكاء مجيعاه ومل ل ت م.
مادة ( ) 15

جيوز للجمعي أن أنت ا خبىدمات أع ىائ ا
ي در بت ديدها ققار مز اجلمعي العمومي .

جمىاالت ه

ى م مقابىب أجىور أو ماافىبت مناسىك

مادة ( ) 16

للجمعيى العموميى اغلكيى صالصى أرابع أع ىىائ ا أن أقىىرتح إسىىقاط الع ىىوي عىز أ ىىد الشىىقكاء

امل رع ى وذلىىحب إذا ارأاىىب مىىز املخال ىىات اجلسىىيم للقىىانون أو لنمىىام اجلمعي ى مىىا ي ى دي إىل عققل ى

اإلنت ىىاج

امل رعى ى أو عققلى ى حتقيى ى أغى ىقاض اجلمعيى ى – ويع ىىقض ه ىىذا االقى ىرتاح عل ىىى وزي ىىق ال راعى ى

واإلصىىالح ال راعىىا – فىىذذا أكىىني لىىه بعىىد الك ى اجلىىدي والت ىىقي صى
أصىدر قىقاراه إبسقىاط ع ويته.

مىىا هىىو منسىىوب إىل الع ىىو

ىته إىل ابقىا األع ىاء واسىرتداد مىا
ويرتأب على إسقاط الع وي فسخ عقد التمليىحب وأيلولى
ياىىون قىىد أداه مىىز أقسىىاط الىىثمز بعىىد ت ىىم مىىا يسىىت عليىىه مىىز م ىىقوفات وديىىون للجمعي ى أو
للدول .
مادة ( ) 17

م مز الدتب اإلمجايل للم رع ما يلا -:
 – 1ن قات إدارة امل رع و م ا.
 – 2ال قائب والقسوم امل قول وديون الدول .
 – 3قيم األقساط املست ق للدول مز از امل رع .
 – 4ا تي ىىاطا ق ىىانوع ال يق ىىب ع ىىز  % 10م ىىز الك ىىاقا ،وجي ىىوز الا ىىت ع ىىز االس ىىتقحاع مى ى بل ىىغ
اال تياطا ن ت قيم امل رع .
ويوزع صا الدتب بعد االستقحاعات املتقدم على الشقكىاء

امل رع كب بقدر

ته.

مادة ( ) 18

أتىىوىل وزارة ال راع ى واإلصىىالح ال راعىىا أقىىدظ دعىىم اىىوما إىل اجلمعيىىات التعاوني ى املن ىىو
علي ىىا هىىذا القىىانون ملىىدة ال أقىىب عىىز صىىاليف سىىنوات وذلىىحب ابلشىىقوط واألولىىاع و ادىىدود الى
يققرها جملس الوزراء.
ويتم أقدظ هذا الدعم مز الوزارة مكاشقة أو عز طقي إ ىدى الشىقكات اململوكى للدولى والعاملى
قحاع ال راع واإلصالح ال راعا.
وأتمتا اجلمعيات التعاوني املذكورة ف اله عز ذلحب ابمل اي واإلع اءات واإلعاانت الى أتمتىا ىا
اجلمعيات التعاوني ال راعي األتقى.
مادة ( ) 19

أعتر تدم العمال واملوظ ني الذيز يتم أوزيا امل ارع التعاوني علي م منت ي ام القانون اعتكىاراه
م ىىز أول الشى ى ق الت ىىايل لت ىىاريخ اعتم ىىاد قى ىقار التوزيى ىا ،وأ ى ى ى مس ىىت قا م مااف ىىأة أ ىىق اخلدمى ى
والتقاعىىد وفق ىاه للقواعىىد املقىىقرة

هىىذا الشىىأن .أمىىا غىىريهم مىىز العىىاملني ابمل رع ى فيىىتم إعىىاد م إىل

ج ىا م األصىىلي  ،أو أىىوزيع م علىى اجل ىىات اداوميى بقىقارات مىىز وزيىىق اخلدمى املدنيى ابلتشىىاور مىىا

اجل ات املخت .
وأتوىل وزارة ال راعى واإلصىالح ال راعىا صىقا ماافىبت أىق اخلدمى وبىدل اإلجىازات املسىت ق
لعمال األجق اليوما والش قي ت ما على اعتمادات إعداد امل ارع للتوزيا مبي اني التنمي .
كمىىا أتىىوىل الىىوزارة ت ىىماه مت مىىز اعتمىىادات دعىىم اجلمعيىىات التعاونيى صىىقا من ى شى قي قىىدرها

رسون ديناراه لاب منت ا

امل رع وذلحب ملدة صالص أش ق اعتكاراه مز اتريخ انت اء تدمته.
مادة ( ) 20

يسقي على مجعيات امل ارع التعاوني فيما يقد بشأنه ند تا

هذا القانون أ اىام القىانون

رقىىم  1971 / 46م .بشىىأن اجلمعيىىات التعاونيى ال راعيى وذلىىحب ابلقىىدر الىىذي ال يتعىىارض مىىا طكيعى
هذه اجلمعيات.
وأعت ىىر وزارة ال راعى ى واإلص ىىالح ال راع ىىا ه ىىا اجل ى ى اإلداريى ى املخت ى ى ابلنس ىىك إىل اجلمعي ىىات
املذكورة.
مادة ( ) 21

ي در وزيق ال راع واإلصالح ال راعا الققارات الالزم لتن يذ هذا القانون.
مادة ( ) 22

ينشق هذا القانون

اجلقيدة القمسي  ،ويعمب به مز اتريخ صدوره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد  /عبد السالم أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء

محمد علي تبو
وزير الزراعة واإلصالح الزراعي
صدر

 / 20 :ذي ادج  1393 /هى.

املوافى  / 13 :ينايق  1974 /م.

