
 

 

2017نوفمبر   تقارير       0   

 

 
  

 



 
 

 

 تقارير اقتصادية       1    8012يناير    6

  

 من المالك؟ :أراضي الدولة في مصر
 مصطفى إبراهيم

 

 تمهيد
سيطر النظام العسكري الحاكم على معظم، إن لم يكن كل، مظاهر الحياة االقتصادية في 
مصرررررر، وتعد أراضررررري الدولة المصررررررية من أبر  الحطاعال التي يسرررررتح   عليها العسررررركر، 

 .2013ي لي   3عحب انحالب وتمت تلك السيطرة على مراحل عدة، وصلت  روتها 
وبر  هذا الملف على سطح األحداث بمصر في العحدين األخيرين لحكم مبارك، الذي منح 
أركان نظامه ماليين األفدنة لرجال األعمال، ضررمن صررفحال اررابها الفسرراد، وبعد االنحالب 

هم فضالً عن وضع أيديمنح العسكر ألنفسهم آالف األفدنة تحت اعار للح ال المسلحة، 
إضرافة إلى منح السريسري مل كا وحكام عرب عتررال األفدنة  على معظم أراضري الدولة،

في عرردة أمرراكن برب ج الرمه ريررة بررالمقررالفررة للحرران ن، كررل  لررك في خط ال تعررد بكررل 
المعايير إهدارًا لمحدرال التعب المصري، المالك ال حيد لهذه المحدرال والثروال حسب 

 .لحان نية الدولية واإلقليمية نص ص كل الدساتير واألعراف ا
وفرأة بدون محدمال أعلنت الدولة علي لسان السيسي حربها علي مافيا االستيالء علي 
أراضرررري الدولة، حيج خرس السرررريسرررري في عدة لحاءال مهددًا الذين سررررط ا على أراضررري 

 الدولة باستردادها، أو دفع ثمنها لقزينة الدولة، 
ر أراضررررررري الدولة عبر المراحل الزمنية المقتلفة، ويسرررررررتعرل هذا التحرير متررررررركلة إهدا

  :وتط ر نصيب الريش من هذه األراضي، و لك من خالل النحاط التالية 
  :أرل مصر ملك للتعب وليس للريش :أوالً 
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أرل مصرررر ملك للترررعب المصرررري وه  ال حيد صررراحب الحف في التصررررف فيها، حسرررب 
 على أن 32لذي ينص في المادة ، ا2014جميع النصررررررر ص الدسرررررررت رية، وآخرها دسرررررررت ر 

السيادة للتعب، وأن الم ارد الطبيعية ملك للتعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وُحسن "
استغاللها، وعدم استنزافها، ومراعاة حح ق األجيال الحادمة فيها وال يحف ألحد التصرف 

)"فيها دون وجه حف أوو بالمقالفة للحان ن للملكية العامة  "34و كر ايضررررًا في المادة  .(1
وبالتالي فإن أي اعتداء أو   "حرمة، ال ير   المسررررررا  بها، وحمايتها واجب وفًحا للحان ن

عدوان أو اسرررتيالء على أراضررري الدولة أو اسرررتغاللها بقالف النتررراط المقصرررصرررة له يعد 
 (.2)مقالفًا للدست ر والح انين التفصيلية المعنية بالمسألة

 (3)لدولة وم اردها البتررررررية ضرررررمن مهام الح ال المسرررررلحة ويعد الحفاظ على محدرال ا
وبناء على  لك فإنه يرب على الح ال المسرررررررلحة حماية أراضررررررري الدولة وعدم التفري  
فيهررا، من جهررة ألنرره من مهررامهررا الحفرراظ على محرردرال الرردولررة، ومن جهررة ثررانيررة تطبيحررًا 

وتعد  .الري ش ال طنية للدسرررت ر وحماية للتررررعية الدسرررت رية التي تعد أيضرررًا من مهام
هذه المهمة ال طنية واجبة التنفيذ على كل أفراد الريش وعلى رأسرررررررهم الحاىد األعلى 

  "الم كل به منصب رىيس الرمه رية، ويليه و ير الدفاج الحاىد العام  "للح ال المسلحة 
لكن النظام العسرركري ضرررب بم اد الدسررت ر عرل الحاى ، ليبسرر  نف  ه وسرريطرته على 

اضرري مصررر، ويسررهل للفاسرردين االسررتيالء عليها ونهب محدرال التررعب، ويمكن تحسرريم أر
مراحل االستيالء العسكر ورجالهم واركاىهم على أراضي الدولة إلى أربع مراحل انتهت 

 :بسيطرة الريش الحالية على االقتصاد بما فيه قطاج األراضي
 

                                  
  الرابطالهيئة العامة لالستعالمات  2014دستور  ) 1
  2 )نفس المرجع السابق.  
  الرابط 1/11/2017الجيش المصري.. نظرة من الداخل ..أحمد بديوي ..السياسة الدولية  ( 3

http://www.sis.gov.eg/section/35/7482?lang=ar
http://www.sis.gov.eg/section/35/7482?lang=ar
http://www.siyassa.org.eg/News/15391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A3%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84.aspx
http://www.siyassa.org.eg/News/15391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A3%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84.aspx
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 فترة السادال :المرحلة األولي
، الذي منح حف امتيا  إدارة 1977لحرار الرىاسي الصادر في عام أصدر الرىيس السادال ا

جميع األراضرررررري زير الزراعية وزير المسررررررتثمرة للريش، و لك الحرار جعل الم سررررررسررررررة 
م على األراضررري الُحك مية في البالد، و كرل تحديرال أنها تصرررل إلى  العسررركرية، أكبر قيع

 (.4)من مساحة البالد 87%
 

 :ة مباركفتر :المرحلة الثانية
دل في  %5منح مبارك الريش حف بناء ما يحرب من  يع من مرم ج المسرررررررراكن التي ارررررررُ

البالد، من قبل الريش وألجل الريش، دون أن ُيعمم حف اسرررتثمار هذه األراضررري، ثم تبع 
 16 لك استيالء نظام مبارك وحك مته باألمر المباار على مساحال من األراضي تحدر برررررر

، وه  ما وصررررف بأنه يحارب مسرررراحة خمس دول .كيل  مترًا مربعاً ألف  67ملي ن فدان أي 
ألف كم  17.8ألف كم مربع، الك يت  26.6فلسرررررررطين التراريقيرة  "عربيرة مرتمعرة، وهي 

 ".ألف كم مربع 5.67ألف كم مربع، البحرين  10.4ألف كم مربع، لبنان  11.4مربع، قطر 
 ال طني المركز جها  رىيس – ىالتررررررر ادف عمر مهند  الل اء  كر 2007 ن فمبر 12وفي 

من مافيا  عليها االستيالء تم قد فدان ملي ن 16 الر قيمة أن انذاك، األراضى الستقدامال
 (.5)مليار جنيه باألسعار الساىدة آنذاك 800األراضى تحدر قيمتها بنح  

سعار  هيدة س اء لالستثمار أتي حصلت على أرال بمناطف راقية بومن أاهر األسماء ال
عمر  :و لبناء قص ر وفيلل في الساحل التمالي أو الترمع القامس أو مارينا أو مدينتيأ

                                  
  4الرابط 17/4/2016المؤسسة العسكرية في عهد السيسي من مالك إلى مستثمر لألراضي ساسة بوست بتاريخ  (
 الرابط 2015أكتوبر،  7باالرقام .. العسكر باعوا من ارضى مصر ما يعادل مساحة خمسة دول عربية.. التقرير المصري بتاريخ  )5

https://www.sasapost.com/between-army-and-businessmen/
https://www.sasapost.com/between-army-and-businessmen/
http://www.egyrep.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
http://www.egyrep.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
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سرررررررليمان ناىب رىيس الرمه رية في عصرررررررر مبارك الذي حصرررررررل على م ال األفدنة في 
وفيالل في مارينا وسرررريدي كرير وفايد ومراقيا والزه ر، وحصررررل أبناء  الحزام األخضررررر

قراا للمتر، علما أن  35ألف متر بالدخيلة بسعر  220طنطاوي على  .ايخ اال هر الراحل د
  (.6)األرل المذك رة قد نزعت ملكيتها من مالكها األصلي

اإلدارية األسرررررربف، خصررررررصررررررت له أرال كما أن الل اء هتلر طنطاوى، رىيس هي ة الرقابة 
اررراسرررعة فى عدة مناطف وقصرررر فى الترمع القامس تم بناله بالمقالفة وقصرررر ثان فى 

كما تسرررلم أوالد  ..أكت بر 6وقصرررر ثالج فى قرية بدر المراورة لمارينا وفيلتان فى مارينا 
تسرررررررلمت ابنته سرررررررما هتلر و وجها محمد محم د  :)7(هتلر من ممتلكال الدولة ما يلى

فدانًا، تسررلمت ابنته منى هتلر واررحيحتها سررما  40وأوالدهما ندى ون ران أرضررا مسرراحتها 
 .أفدنة 10وتسلم ابنه وليد هتلر أرضا مساحتها  أفدنة، 10هتلر أرضا مساحتها 

مترًا  3000أما  كريا عزمي، رىيس دي ان رىاسة الرمه رية، خصص له قصر على مساحة 
مربعًا بالترمع القامس، وكمال التررررا لى، عضرررر  مرلس التررررعب وأمين التنظيم السررررابف 

 40نصبه مساحة وقبل أيام من خروجه من م 2005فبراير  23بالحزب ال طنى، تسلم فى 
أكت بر واسرررتثنى من اررررط نسررربة المبانى، وأعاد  6فدانا بمنطحة الحزام األخضرررر بمدينة 
أى أنه ححف ربحا صرررافيا قدره )ألف جنيها للفدان  280الترررا لي بيع تلك المسررراحة بسرررعر 

إلى األمير السررررررع دى متررررررعل عبد العزيز بمسرررررراعدة سررررررمير  كى، كما  (ملي ن جنيها  10
وألوالده أيضرررا منترع ضرررقم فى الترمع القامس يضرررم ثالثة قصررر ر خصرررص للترررا لى 
 .(8)يحي  بها س ر

                                  
  الرابط 2012 /7/4جراسا نيوز بتاريخ ، ( عمر سليمان من نهب أراضي مصر لكرسي الرئاسة ، محمد غيث 6)

  )7 (نفس المرجع السابق
  8الرابط( باألسماء أراضي الدولة المنهومبة لرجاألعمال واعضاء الوطني المنحل الشعب 

http://www.elshaab.org/news/20834/عمر-سليمان-من-نهب-أراضي-مصر-لكرسي-الرئاسة?ref=legacy-url
http://www.elshaab.org/news/20834/عمر-سليمان-من-نهب-أراضي-مصر-لكرسي-الرئاسة?ref=legacy-url
http://www.elshaab.org/news/196815/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84
http://www.elshaab.org/news/196815/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84
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فتحى سرور، رىيس مرلس التعب السابف، عدة قطع ااتراها بثمن بقس وأعاد وتسلم 
ملي ن جنيها،  15بيعها بأسعار عالية بمساعدة سمير  كى وححف من وراء  لك ربحا قدره 

عار فى رويال هيلز وأعاد بيعهما بنفس وخصرررررررصرررررررت الحك مة له قصررررررررين بنفس األسررررررر
الطريحة، كما خصررررصررررت الحك مة له قصرررررين بثمن بقس فى الترمع القامس ويحتف  

 . بهما
فدانا وتم إمداد األرل المذك رة  32وتسلم الل اء حبيب العادلى، و ير الداخلية السابف، 

و ير بق  مياه على نفحة الدولة، وحصرررررل صرررررف ل الترررررريف، رىيس مرلس التررررر رى و
فدانا على الطريف الصحراوي مباارة، كما خصصت الحك مة  33.5اإلعالم السابف، على 

بترررراط  البتررررمك للمحميال ألحد أبناىه مسرررراحة من ارررراط  مارينا أقام عليه ما يسررررمى 
 .سباحةوااط  األبالس الذى به كانترى كل ب وسباقال خي ل وحمامال 

نا بنى فى بعض  40على وحصررررررررل محم د محمد على رىيس مصرررررررلحة الضرررررررراىب  فدا
ملي ن جنيه باإلضافة إلى فيال فى  15مساحتها ثالثة قص ر ويحدر قيمة كل قصر بمبلغ 

ملي ن جنيه، أما فاروق سيف النصر، و ير العدل األسبف، فحد  17الساحل التمال قيمتها 
وكذلك عاطف عبيد رىيس ال  راء األسبف في عصر  (.9)خصص له قصر ضقم فى مارينا

من  44ارك خصرررص له قصرررر فى مارينا، باإلضرررافة إلى فيال فى قرية رمسررريس بالكيل  مب
 (.10)طريف مصر اإلسكندرية الصحراوي

  :ويمكن تفصيل األراضي المنه بة في عهد مبارك بمساحال كبيرة على النح  التالي

                                  
  9الرابط 2011فبراير 15و مصر الشباب بتاريخ ( باألرقام ..هؤالء نهب

 الرابط( ملف نهب أراضي مصر وبأسماء الناهبين وأماكن ومساحات النهب . نقدمه للمشير السيسي 10

http://shabab.ahram.org.eg/News/27252.aspx
http://shabab.ahram.org.eg/News/27252.aspx
http://sudaneseonline.com/board/7/msg/%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-.-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%9F%D8%9F-1400102160.html
http://sudaneseonline.com/board/7/msg/%D9%85%D9%84%D9%81-%D9%86%D9%87%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A8-.-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%9F%D8%9F-1400102160.html
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خصصت الحك مة ماىة كيل  متر امال زرب خليج الس يس وقسمتها بين خمس  :أوالً 

دون اإلعالن عن مناقصرررال أو مزايدال ب اقع خمسرررة جنيهال عن كل مترًا مربعًا، جهال 
إال أن هذه الرهال دفعت جنيهًا واحدا عن كل متر وخصرررررصرررررت المنطحة المذك رة تحت 

 : ريعة تنميتها، وهذه الرهال هي
- تررأ وأن (مليار جنيه 2.4قيمتها السرر قية )ملي ن مترًا مربعًا  20اسررت لى على  :أحمد عز1 

ألف مترًا مربعًا، دفع نصرررف ملي ن جنيه فح  كثمن ل رل  150مصرررنعا للصررراس بمسررراحة 
مليار جنيه، بقالف اسررررتيالىه على اررررركة  1.2فيما تصررررل الحيمة الفعلية لهذه األراضرررري 

 .حديد الدخيلة و ما يحي  بالتركة من أرال، ومطار وميناء الدخيلة
مليارال جنيه،  3.5السررررر قية  مربعًا قيمتهاملي ن مترًا  20تسرررررلم  :محمد فريد خميس -2

 .مصنعا للكيمياويال بمساحة عترين ألف مترًا مربعًا وباج باقي المساحة أوأنت
مليار جنيه، وه   1.3ملي ن مترًا مربعًا قيمتها السررر قية  20تسرررلم  :محمد أب  العينين 3-

بمنطحة مرسرررررى فدانا  1520عضررررر  الحزب ال طني ورجل األعمال المعروف، إضرررررافة إلى 
علم وقد ااررررررتراها بسررررررعر دوالر للمتر، وقدرل الحيمة السرررررر قية لهذه األرل بمبلغ مليار 

فدان على طريف مصررررر اإلسررررماعيلية، وهى  500ألف جنيه، ووضررررع يده كذلك على  260و
بمنطحة  (ماليين مترًا مربعاً  6.3)فدان له  1500أرل ملك للدولة، وتم أيضررررررًا تقصرررررريص 

 .دينة العاار من رمضانالحزام األخضر بم
مليار  1.3ملي ن مترًا مربعًا تحدر قيمتها السرررر قية بمبلغ  20تسررررلم  :نريب سرررراوير  -4 

جنيه، وأنتررررررأ مصررررررنعا ل سررررررمنت على قطعته بمسرررررراحة ماىتي ألف مترًا مربعًا وباج كل 
 .المساحة الباقية في صفحال بعدة مليارال
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 مساحال إلى إضافة مربعًا، متراً  ملي ن 20 األخرى هي نصيبها وكان :التركة الصينية -5
 داماك –ار اإلماراتية إعم – اإلماراتية كابيتال الفطيم – القليرية للتركال أخرى ااسعة

 .(11)اإلماراتية

يتكرر األمر بصررر رة مترررابهة في األرضررري المنتتررررة على الطرق الصرررحراوية في  :ثانياً 

بسعر يحل عن الحيمة الححيحية ل رل، أو  أنحاء مصر، وتتن ج المقالفال أيضًا بين البيع
تقصررررريصرررررها للمسرررررتثمرين بغرل الزراعة بأسرررررعار  هيدة وفترال تحسررررري  ط يلة، لكن 
المسررررتثمرين يح ل ن النترررراط إلى المرال السررررياحي أو االسررررتثماري او العحاري وه  ما 

 .تغافل واراكة من أركان النظام العسكري الحاكميرفع قيمة أرل، في زفلة أو 
اإلسررررررركندرية  -ا بطرق مصرررررررر تم االسرررررررتيالء عليه التيمثالً تبلغ إجمالي المسررررررراحال ف

 368٫8ألف فدان تمثل  87اإلسرررررماعيلية، والسررررر يس الصرررررحراوي،  -، ومصرررررر يالصرررررحراو
ملي ن جنيه  420مليار جنيه، بينما ما تم تسرررررررديده منها  67ملي ن مترًا مربعًا تحدر بنح  

 .)12) فح 

في  (ماليين مترًا مربعاً  9.2)فدان  2200عة أرل مساحتها مردي راسخ خصصت له قط
جنيها عن السررررررعر  462بفارق سررررررعر يبلغ )مدينة الترررررريخ  ايد بسررررررعر ثالثين جنيها للمتر 

وله مسررررراحال أخرى ال يمكن حصررررررها منتتررررررة في عدة أماكن اسرررررتراتيرية  (الححيحي
 .بمصر

لهتررررام طلعت مصررررطفى،  (ماليين مترًا مربعاً  37.8)تم تقصرررريص تسررررعة آالف فدان  (1
بسررعر يبلغ خمسررة جنيهال للمتر،  "مدينتي"بمنطحة ارررق الحاهرة إلنترراء منطحة سرركنية 

                                  
  الرابط 19/2/2012فضائح الكبار في مصر، عالء السيد الجزيرة نت بتاريخ  )11 

 لرابطا 2017فبراير  28باألسماء: حيتان االستيالء على األراضي فى الطرق الصحراوية صوت األمة بتاريخ ،  )12

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/19/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/2/19/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.soutalomma.com/Article/573462/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.soutalomma.com/Article/573462/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 28جنيه مما أهدر على الدولة مبلغا قدره  3500وتحدر الحيمة السررررررر قية للمتر المربع بها 
 .مليار جنيه

 خصص لحسين سالم قطعة أرل تسمى جزيرة التمساح بمبلغ تسعة ماليين جنيه،  (2
فيما يحدر القبراء ثمنها بحرابة مليار جنيه، وأنترررررأ عليها ارررررركة التمسررررراح للمترررررروعال 
السررياحية، وحصررل بنفس األسررل ب على أرال ارراسررعة ومميزة في ارررم الترريخ وسرردر، 
إضررافة إلى أراضرري خليج نعمة، كما خصررص لسررالم قصررر ضررقم على مسرراحة سررتة آالف 

دد كبير من المساحال تنتتر في مقتلف أنحاء مترًا مربعًا بالترمع القامس، باإلضافة لع
  (.13)مصر

تقصيص قطعة أرل للملياردير الراحل أارف مروان لتأسيس ناد بالحاهرة الرديدة  (3
، 2000أكت بر األول  29فدان بتاريخ  900وفى قلب الترمع القامس مسررراحتها تزيد على 

إلسكان حينها حتى وم رست الضغ ط على مروان من قبل رجال إبراهيم سليمان و ير ا
  .ألف جنيه 850ترك المتروج، وتم بناء م ال الفيالل عليها وبيعت الفيلال ال احدة بمبلغ 

ارررررررركة أرت ك التي يمتلكها كل من إبراهيم نافع رىيس مرلس إدارة جريدة األهرام  (4
األسررررررربف وحسرررررررن حمدي عضررررررر  مرلس إدارة الرريدة ورىيس النادي األهلي السرررررررابف، 

فدان على طريف مصرررررر اإلسررررركندرية الصرررررحراوي ودفعت الترررررركة  1500اسرررررت لت على 
جنيهال قليلة في ثمن الفدان ال احد وتم بيعه بماليين الرنيهال بعد أن قمسررررت األرل 

 .إلى قطع

                                  
  الرابط 4/9/2012باألسماء واألرقام ، هؤالء سرقوا مصر ، محمد ابو علي ، بتاريخ  ( 13

http://alwakei.com/news/25256/index.html
http://alwakei.com/news/25256/index.html
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 دريم ارررركته خالل من – بهرت ألحمد جنيه ملي ن 454 بمبلغ فدانا 2045تقصررريص  (5
فدانا  831الترررررررركة المذك رة عن بيع أعلنت  2008، وفي الثاني من ي ني  1994الند عام 

 .مليار جنيه 12وتحدر قيمتها الس قية بمبلغ 
بسرررعر خمسرررين جنيها  1994فدانا لترررركة المهندسرررين المصرررريين عام  770تقصررريص  (6

يسدد المبلغ بالتحسي  المريح، لكن التركة لم تدفع كل األقساط ليعاد البيع للمتر على أن 
جنيها للمتر وحححت الترررركة أرباحا تزيد على ثالثة  750للرمه ر لصرررالح الترررركة بسرررعر 

 .جنيهمليارال ونصف المليار 
تقصررررررريص قطعتي أرل بررررالترمع القررررامس بررررالحرررراهرة الرررررديرررردة ليحيى الك مي  (7

مسررررررراحتهما ماىتي ألف متر بالحرب من الرامعة األمريكية، رزم تقصررررررريصرررررررهما كحداىف 
 (.14)عامة، وتبلغ قيمتهما الس قية ثالثماىة ملي ن جنيه

مس، األول يدعي حصرررل حسرررين صرررب ر علي أربعة متررراريع ضرررقمة في الترمع القا (8
فدانا من أرل جمعية النقيل لضرررررباط التررررررطة التي وجهت  150 ىريزدانس هايتس عل

 .فيال 360تهم الفساد فيها إلى حبيب العادلي قبل هروبه من مصر، وبني عليها 
قام عليها منترعال وتربطه طارق ارركري الذي يمتلك مسرراحال ضررقمة في الترمع أ (9

عالقال عمل قديمة ب  ير اإلسكان األسبف وكذلك أارف فرس وأسامة طه عديل مردي 
 راسخ، ويملكان منترعال الريف،

الطريف الررداىري بعررد أكرراديميررة  ىل األعمررال منير زب ر ألف فرردان علخصرررررررص لرجرر (10
، ومنح فيها قطعتي الترررررررطة، أقام عليها فندق ميراس وعددًا من الك مب ند باهظة الثمن

 .ملي ن جنيه 50أرل لعالء وجمال مبارك بيعت ال احدة محابل 

                                  
  الرابطعصر مبارك.. ..أراب تايمز  يالمنهوبة ف( حمدي السعيد سالم ملف أراضي الدولة  14

http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=20028
http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=20028
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فدانا في منطحة ارررمال المسرررتثمرين  50خالد ف اد صررراحب أوارررن بل  حصرررل علي  (11
 300ألف مترًا مربعًا في قلب مارينا بسرررررررعر  40بالترمع القامس، بعد أن أهداه سرررررررليمان 

الف جنيه، وأقام عليها ف اد منترع أوان بل  كما آ 8جنيه للمتر، بينما كان سعره بالس ق 
آالف متر في طريف المطار من اررررركة مصررررر الرديدة للسرررركان والتعمير  10حصررررل علي 

بثمن  هيد للغاية، وكذلك مترررروج ج لف الحطامية الذي أسرررنده سرررليمان لقالد أب طالب 
فدان أخري  500فدانا في الترمع القامس ثم  750جنيها للمتر إضرررررررافة إلى  60بسرررررررعر 

(برانب الرامعة األمريكية قبل خروس سليمان من ال  ارة  15.) 
االمتداد الغربي لمدينة  "أالف فدان لياسين منص ر في منطحة بالم هيلز 3تقصيص  (12

من %26ملي ن جنيه ستحصل الدولة على  150ضمن متروج استثماري قيمته  "أكت بر6
نظام  لك بأنه لتترررريع الترررراكة بين الحطاج ألف متر بناء وبرر ال43قيمته المالية فح ، و

وسبف  لك تقصيص تسعة آالف فدان  (16(ألف فرصة عمل 300القاص والدولة ولت فير 
 (.17(جنيه للفدان 200بسعر  43بالكيل  

 

 :ما بعد ث رة يناير :المرحلة الثالثة
ال عحب ث رة يناير قام المرلس العسرررركري السررررابف بتسررررهيل الهروب أو التصررررالح مع رج

األعمال والمسرر  لين الفاسرردين الذين اسررت ل ا على مسرراحال ارراسررعة من أراضرري الدولة 
وبحان ن معيب وتصررررف مريب، حيج أصررردر المرلس األعلى للح ال المسرررلحة السرررابف، 

بترررررأن 1997لسرررررنة  8والقاص بتعديل الحان ن رقم  2012لسرررررنة  4مرسررررر مًا بحان ن رقم 
ديل الحك مة سررررررلطة مطلحة للتصررررررالح مع أي ضررررررمانال وح افز االسررررررتثمار، ومنح التع

                                  
 الرابط 2011 – 03 - 20قائمة اللصوص الذين نهبوا أراضي المحروسة محمد سعد خطاب ، صوت األمة بتاريخ   )15

  16لرابطألف فرصة عمل ا300ألاف فدان توفر 3( ياسين منصور :اتفاقية لتطوير 
 17ا الرابط( لملف االسود ألراضي الدولة المنهوبة 

https://www.masress.com/soutelomma/8499
https://www.masress.com/soutelomma/8499
http://www.elbalad.news/2930238
http://www.elbalad.news/2930238
https://www.facebook.com/notes/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9/624080250975940/
https://www.facebook.com/notes/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9/624080250975940/
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مسررررتثمر في جراىم االعتداء على المال العام حتى ل  كان خاضررررعا للمحاكمة الرناىية أو 
لم يصدر بتأنه حكم بال، ويسمح الحان ن للحك مة بالتصالح مع أي مستثمر في أي من 

، "والعدوان عليهاختال  المال العام "الرراىم ال اردة في قان ن العح بال تحت عن ان 
و يتررترط للتصررالح أن يرد المسررتثمر كافة األم ال أو المنح الل أو األراضرري أو العحارال 
محل الرريمة أو ما يعادل قيمتها السررررررر قية وقت ارتكاب الرريمة إ ا اسرررررررتحال ردها 
العيني، على أن يتم تحديد الحيمة السررررر قية بمعرفة لرنة من القبراء يصررررردر بتتررررركيلها 

، وليس الحضرررررراء، وه  ما يفتح باب تحكم الحك مة في الم ضرررررر ج "و ير العدلقرار من 
 (.18)برمته

وبالفعل فتح هذا التعديل الباب للتصررالح او بمعنى أدق هروب المسررتثمرين والمسرر  لين 
من العحاب بسرررررداد قيمة  هيدة ل رل وقت تسرررررليمها وليس بعد التط رال التي حدثت 

يحها و يادة أسرررررعارها واسرررررتقدامها ألنترررررطة أعلى ثمنًا عليها أي قبل تنمية األرل وترف
 .ةبأضعاف آالف وأحيانًا بماليين المرال عن النتاط االساسي وه  الزراع

وبهررذا التعررديررل أفلررت المتهم ن من العحرراب حيررج  كرل المبررادرة المصرررررررريررة للحح ق 
على  ، وكانت2015ماي   15التررقصررية حصرررًا لحضررايا فسرراد رم   نظام مبارك حتى ي م 

ا تم صررردور  17قضرررية واجهها  33:النح  التالي  قضرررايا  حكًما بالبراءة، وثالث 13ارررقصرررً
  (.19)أحكام زيابية، حكم واحد انتهى بإدانة زير نهاىية  انتهت بالتصالح، وسبعة

وبتلك الطريحة ارررررراركت قيادال الح ال المسررررررلحة مبارك وو راله، في إهدار االراضرررررري 
  (.20)ىة مليار جنيه والتي قدرل قيمتها بأربعما

 

                                  
  الرابط.. 2016 فبراير 18بتاريخ وراء األحداث حاميها حراميها ، تعرف على الملف األسود لنهب العسكر والفلول ألراضى الدولة، محمد هاني موقع  )18
 الرابط مهرجان البراءة للجميع" وحلقة مفرغة لفساد يصنع قانون وقانون يصنع فساد هنا صوتك ..أسامة دياب )19
 )20 نفس المرجع السابق.  

http://waraa-elahdath.com/index.php/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/item/7762
http://waraa-elahdath.com/index.php/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/item/7762
https://hunasotak.com/article/16401
https://hunasotak.com/article/16401
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 :2013ما بعد انحالب  :المرحلة الرابعة
عحب االنحالب العسكري  اد النظام العسكري من بس  سيطرته على أراضي الدولة ضمن 

ميدل إيست "القطة العامة للعسكر بالسيطرة على االقتصاد المصري، و كر تحرير لم قع 
من أراضررررري  %90 - 80أن العسررررركر يسرررررتح  ون على ما بين  2016صررررردر في مار   "آي

مصررر، و كر أن أبر  التررركال والهي ال التابعة للريش المصررري والتي تقتص باسررتغالل 
 :أراضي الدولة هي

 "اررررررركة 21"جها  متررررررروعال القدمة ال طنية، والذي يتبعه عدد كبير من التررررررركال  -
 :واسعة من الحطاعال تتمل إلى الزراعة والمنترال الغذاىية؛ ومنهاتغطي مرم عة 

التركة ال طنية الستصالح األراضي، وهي تعمل في مرال الزراعة واإلنتاس الحي اني  -
"جها  متروعال اراضي الح ال المسلحة"في ارق الع ينال، باإلضافة إلى  . 

صررلصررة طماطم، منترال "مصررانع إلنتاس  7اررركة مصررر للتصررنيع الزراعي التي تمتلك  -
، إضررافة إلى قطاج األمن الغذاىي الذي "ألبان، أعالف المااررية واألسررماك، البصررل المرفف

يمتلك عددًا كبيرًا من المزارج والمرا ر للحي انال والدواجن، إضرررررافة إلى وحدال إنتاس 
 (.21)األلبان ومرمعال إنتاس البيض وزيرها

ألراضررررررري التي يرفع الريش يده عنها، وفي صررررررردر قان ن معني بتنظيم ا 2014وفي عام 
هذا الحان ن اسرررررتحدث بند يتيح للم سرررررسرررررال الفرعية التابعة للح ال المسرررررلحة تك ين 

، وه  ما يعنى تسرررررررهيل (22)ارررررررركال إما منفردة أو بالترررررررراكة مع الحطاج العام أو القاص
الريش  تح يل األراضي العسكرية ل زرال المدنية والصناعية واالستثمارية ومتاركة

                                  
  الرابط 24/7/2016الخليج الجديد...إمبراطورية الجيش المصري االقتصادية تبتلع الدولة  (21
 الرابط....2017يناير 27الذهب.. هل أتاك حديث عساكر االقتصاد في مصر؟ )البنية الداخلية للجيش(  ( نون بوست .. جنراالت 22

http://alkhaleejonline.net/articles/1469267872361694300/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/
http://alkhaleejonline.net/articles/1469267872361694300/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/
http://www.noonpost.org/content/16378
http://www.noonpost.org/content/16378
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يعني أيضررًا إضررافة اسررتثمار األرل زلى مزايا الريش  بحيمة هذه األراضرري فح ، وه  ما
من مسرررراحة األراضرررري  %5بعدما كان ال ضررررع ه  وضررررع اليد في السررررادال أو تقصرررريص
 .المبنية للريش وه  ال ضع المطبف في عصر المقل ج مبارك 
راضرررري المنه بة من أمالك وقد أعلن رأ  النظام، عبد الفتاح السرررريسرررري أنه سرررريسررررترد األ

الدولة اكثر من مرة كان أولها عن طريف تتررركيل لرنة السرررترداد اراضررري مصرررر المنه بة، 
، وتتتكل اللرنة من 2016فبراير عام  11ونتر الحرار في الرريدة الرسمية ي م القميس 

و راء ومسرررررر  لين في الدولة وتح م بحصررررررر التعديال على اراضرررررري الدولة وتحصرررررريل 
 (.23 )ال وترفع تحاريرها إلى قاىد االنحالبالمقالف

وكتررف الدكت ر سررعيد خليل المسررتتررار الفني ل  ير الزراعة السررابف وخبير األمانة الفنية 
داخل لرنة استرداد أراضي الدولة بحيادة المهند  إبراهيم محلب، عن قيام أعضاء في 

خذ بتحاريره القاصررة اللرنة باالسررتيالء على أراضرري الدولة، وه  سرربب تراهله وعدم اال
من أراضرري الدولة، كما أاررار  %90بتراهل وضررع العديد من التررركال التي تسررتح   على 

الي ان العديد من أعضرراء اللرنة يسررتح  ون علي مسرراحال ارراسررعة من أراضرري الدولة، 
برانب محاباة العديد من أعضررراء اللرنة لبعض الترررركال لتسرررهيل مهمة التحنين، إضرررافة 

كيالين في ملفال تحنين واضعي اليد، والتفرقة بين اركال بعينها من حيج إلى الكيل بم
أسعار األراضي أو إجراءال التحنين، وتدخل أصحاب المصالح من واضعي اليد مع بعض 
أعضرراء اللرنة لعمل مسرراومال، وأخيرًا اسررتيالء قيادال تت لى مناصررب هامة على آالف 

 .(24)األفدنة من أراضي الدولة

                                  
  الرابط 2017فبراير 11( السيسي يصدر قراًر بتشكيل لجنة السترداد اراضي الدولة برئاسة محلب اليوم السابع بتاريخ 23
  الرابط.. 2017مايو  17خبير في لجنة محلب يكشف فشلها في استرداد أراضي الدولة .. مصر العربية بتاريخ (  24-

http://www.youm7.com/story/2016/2/11/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8/2580747
http://www.youm7.com/story/2016/2/11/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8/2580747
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1428101-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9--%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9--%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%C2%AB%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8%C2%BB-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1428101-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9--%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9--%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%C2%AB%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8%C2%BB-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
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هى الحال بلرنة محلب للفترررل التام أصررردر السررريسررري عدة قرارال لتقصررريص وبعدما انت
  :)25(االراضي للريش و لك على النح  التالي مساحال ااسعة من 

فداًنا من األراضرررري الممل كة  6174.17لتقصرررريص مسرررراحة  2016لسررررنة  313الحرار رقم - 
 .من نفس العام يوليو 12تاريخبللدولة لصالح الح ال المسلحة، 

طريًحا  21كيل متر على جانبي  2قرار جمه ري بتقصرريص األراضرري الصررحراوية بعمف  - 
جديًدا يتم إنتررررالها وإصررررالحها، ل  ارة الدفاج، على أن تعتبر مناطف اسررررتراتيرية  ال 

 .أهمية عسكرية ال ير   تملكها
 كيل  مترًا مربعًا، نحالً  3.17ي ني ، وافف السررريسررري على إعادة تقصررريص مسررراحة  15في -

من األراضررري الممل كة للح ال المسرررلحة وأراضررري و ارة اإلسررركان والمرافف والمرتمعال 
صررردر الحرار الرمه ري رقم  "ي ني  15 "وفي الي م  اته .العمرانية، لصرررالح و ارة الدفاج

، بالم افحة على إعادة تقصررررررريص قطعة أرل من األراضررررررري الممل كة 2016لسرررررررنة  272
وفي  .لعين السرررقنة بمحافظة السررر يس لصرررالح الريش، با2م 1284638للدولة بمسررراحة 

فداًنا من  244بإعادة تقصرررررريص مسرررررراحة  2016لسررررررنة  234الي م  اته صرررررردر الحرار رقم 
الصحراوي، الستقدامها في معسكرال األمن  (الفي م /الحاهرة)أراضي الدولة أول طريف 

 .المركزي بالريزة لصالح و ارة الداخلية
، بم جب قرار جمه ري من 2016اًنا للريش في أزسطس فد 107.55تقصيص مساحة  -

الممل كة للدولة زرب ب رسعيد لصالح جها  متروعال القدمة ال طنية للح ال  ياألراض
 .المسلحة

                                  
  الرابط2017 /10/5بقرارات رسمية: أراض خصصها السيسي للجيش منذ توليه الحكم موقع إضاءات بتاريخ( 25

https://www.ida2at.com/land-allocated-by-sisi-for-the-milita...
https://www.ida2at.com/land-allocated-by-sisi-for-the-milita...
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فداًنا للح ال المسرلحة زرب وصرلة الضربعة، بحرار جمه ري رقم  596ألًفا و 14تقصريص  -
بالم افحة على  2017لسررررررنة  85قم مار  صرررررردر الحرار الرمه ري ر 2 - .2017لسررررررنة  101

فداًنا من األراضررررري الممل كة للدولة برهة اررررررق  1351تقصررررريص قطعة أرل بمسررررراحة 
 .النيل لصالح الح ال المسلحة لالستزراج السمكي

فداًنا من  1.141254بالم افحة على إعادة تقصررريص مسررراحة  2017لسرررنة  86الحرار رقم  -
 ع ينال لصالح الح ال المسلحةاألراضي الممل كة ملكية خاصة ارق ال

دارية إلراضرررري التي سرررريحام عليها متررررروج العاصررررمة األكما خصررررص السرررريسرررري جميع ا - 
الرديدة بين مدينتي الحاهرة والس يس، ومتروج مدينة محمد بن  ايد السكنية، لصالح 

 (26)و ارة الدفاج ممثلة في جها  متروعال أراضي الح ال المسلحة 
فدانا بمحافظة مطروح لصررالح  360السرريسرري إعادة تقصرريص  قرر 2017ي ليه 27وفي  -

 الح ال المسلحة 
فدان إلنتررررررراء محطة كهرباء لصرررررررالح الح ال  4.7، كما قرر السررررررريسررررررري تقصررررررريص (27)

  .(28)المسلحة
  :أراضي مصر للمل ك العرب -
فدانًا ألمير الك يت بعدما أصررررررردر قان نًا  164منح السررررررريسررررررري قطع أرال مسررررررراحتها  -

 .(29)ريين بمعاملته كالمص
تملك األراضررررررري  يبمعاملة ملك البحرين كالمصرررررررريين فمترررررررابه  يتبعه بحرار جمه ر -

 .(30)ويمنحه قطعة أرل بترم التيخ 

                                  
 الرابط 2016فبراير ,  9ة البوابة نيوز بتاريخ (السيسي يخصص أراضي العاصمة اإلدارية الجديدة لصالح جهاز الخدمات العامة للقوات المسلح 26
 الرابط 2017يوليو27فدانًا للقوات المسلحة محمد المجالي اليوم السابع بتاريخ 360لسيسي يعيد تخصيص ا( 27
 الرابط 2017أغسطس 3حرير نيوز فدان إلنشاء محطة كهرباء للقوات المسلحة الت 4,7(السيسي يخصص  28
 طالراب 2017أغسطس  17قطع أراضي الوطن بتاريخ  3(السيسي يقرر معاملة أمير الكويت كالمصريين في تملك  29
 الرابط 2016أكتوبر  09(السيسي يقرر معاملة ملك البحرين مثل المصريين بشأن تملك أراٍض بشرم الشيخ المصري اليوم بتاريخ  30

http://www.albawabhnews.com/1765693
http://www.albawabhnews.com/1765693
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معاملة  "محم د محمد بن ناصرررر الصرررالح "قرار السررريسررري معاملة م اطن سرررع دي ه   -
المصريين في اأن األراضي الصحراوية لكي يتمكن من اراء قطعتي أرل من م اطنة 

 (31) .رية بمحافظة الريزةمص
 

 :خالصة
إن أي تفري  في أرل مصرررر أو اسرررتيالء أي سرررلطة علي محدرال الدولة ومنها األراضررري 
يعد إهدارًا لمفه م الدولة ويفحد هذه السررررلطة ارررررعيتها وي جب محاسرررربتها، وينسررررحب 
 لك على السررررلطة العسرررركرية برىاسررررة الحاىد األعلى للح ال المسررررلحة، وه  ما يفحده ه  
وقادة الم سرررررسرررررة التي ينتمي إليها التررررررعية ويسرررررت جب محاكمتهم جراء عدم قيامها 
بمهام عملهم، فضررالً عن فسررادها وتربحها من محدرال وثروال وممتلكال التررعب، وإرث 

 .(32)األجيال المحبلة
 

                                  
 الرابط 2016مايو26عطية اليوم السابع بتاريخ الصحراوية. محمد األراضيشأن  في مصري يقرر معاملة سعودي كمواطن  يالسيس ( 31
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات32)
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