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 مصلحة أمالك الدولة الهيئة العامة لألوقاف

 المتعلقة بالموضوع القوانين المتعلقة بالموضوع القوانين

م 1972 لسنة ( 124 ) رقم القانون 

 . الوقف أحكام بشأن

م 1973 لسنة ( 16 ) رقم القانون 

 . الخيرات غير علي الوقف بإلغاء

م1965 المصلحة إنشاء قانون . 

م1972 لسنة (116 ) رقم القانون 
 . العمراني التطوير بتنظيم

م 1984 لسنة (21) رقم القانون . 

م 1986 لسنة (7) رقم القانون . 

بشأن م 2012 لسنة (48 ) رقم القانون 
 . الدولة أمالك مصلحة إنشاء

لسنة (720) رقم الوزراء مجلس قرار  
 . الدولة أمالك مصلحة بتنظيم م 2013



 م  2014 لسنة1057رقم  رئيس مجلس الوزراء كتاب م   2017لسنة  826قرار المجلس الرئاسي رقم 

 ( 2) المادة 



2017/ 8/ 27بتاريخ (  3358) رقم  دار اإلفتاء فتوي 2017/ 9/10بتاريخ (  3365) رقم    



 مبدأ المحكمة العليا 
 1972/  116القانون   م 1976-1-29 –ق  22-2طعن اداري 



 م 2003/  3/  3جلسة ( ق  63/46)رقم الطعن اإلداري 



 رأي مصلحة أمالك الدولة

امالكها أن يعني ال ذلك أن إال عامة جهة من يدار الوقف وكون ، عليها حبس التي األغراض لخدمة مرصود الوقف  
 . العامة المنفعة تحققت إذا الملكية لنزع تخضع خاصة ملكية المملوكة العقارات شأن فشأنها وبالتالي عامة

لسنة 116 رقم القانون من 19 المادة إلي إستنادًا تعويضًا العامة المنفعة لزومها يتقرر التي العقارات مالك يستحق 
  عن التعويض يتم أن يجوز ) علي نصت والتي القانون ذات من 30 والمادة ، العمراني التطوير بتنظيم م 1972

 مستحق إلي الدولة امالك من عقار ملكية نقل طريق عن الباب هذا أحكام بموجب الدولة إلى تؤول التي العقارات
  أدي القيمة اختلفت إذا – 3 العقارين بين القيمة في التعادل مراعاة – 2 ذلك علي موافقته – 1 : بشرط التعويض

 . ( نقدًا الفرق

أي البدل أموال عالجت والتي الخيرات غير علي الوقف بإلغاء 1973 لسنة 16 رقم القانون من 3 المادة إلي إستنادًا  
  ذلك عن وأدي العامة للمنفعة الموقوف العقار ملكية نزعت إذا كما شرعي لمسوغ بالموقوف أستبدلت التي األموال
 حق له وقرر النزع من إستثنائه يتم لم الملكيات باقي شأن شأنه الوقف فإن .. وبالتالي ، الوقف لجهة تعويض

 . أعاله المذكور القانون له أشار كما المناسب بالبدل التعويض

للقانون طبقًا طواعية أو جبرًا لألفراد المملوكة االموال نقل إجراءات إتخاذ يعني العامة للمنفعة الملكية نزع ،  
  للمنفعة إال الخاصة بالملكية المساس التشريعات كافة حظرت فقد غيرها دون العقارات علي الملكية نقل وينصب

 . العامة



للتالي وفقًا العليا المحكمة إليه ذهبت الذي المبدأ في مغالطة هناك بأن الدولة أمالك مصلحة تري : 

 الوقف بإلغاء م 1973 لسنة 16 رقم القانون أحكام علي بناءًا وذلك الوقف أمالك تطال الملكية نزع قرارات - 1 
  علي العامة للمنفعة الملكية نزع سريان يفيد بما للقانون اإليضاحية بالمذكرة ورد وما الخيرات غير علي

 . (الوقف عقارات

 شق أو مسجد لتوسعة إال الوقف بأعيان المساس يجيز ال ” أنس بن مالك اإلمام مذهب أن علي المبدأ إعتماد - 2
 علي الزمن ذلك في النفع بقياس قمنا إذا وانه ويتقدم يتطور الزمن أن إغفال وتم ” الناس جميع به تنتفع طريق
 -  المحدود الدخل لذوي عام إسكان) إلـي تطور ” الناس جميع به ينتفع ما ” مصطلح فإن الحالي الوقت

  مواقف – والمنتزهات الحدائق – الشرطة مراكز –  اإلجتماعية الرعاية دور – جسور – مدارس – مستشفيات
 . ( وغيرها – السيارات

  من معينة مجموعة منه تستفيد خاصًة االهلي أو الخيري الوقف فإن الحالي الوقت في النفع لمفهوم رجعنا إذا -3
 فالمستشفي ، النفع حيث من وأشمل أعم العامة للمنفعة عقار ملكية نزع خالل من يتحقق الذي النفع أما ، الناس
 ومركز المدرسة علي القياس يتم أن يمكن وهكذا يوميًا المستشفي علي المترددين المرضي لمئات نافعًا يكون

 . للخصوص النفع من فائدة وأكثر أشمل للعموم النفع فإن وبالتالي ، العام النفع مواقع من وغيرها الشرطة

  

 رأي مصلحة أمالك الدولة



 رأي مصلحة أمالك الدولة

 الوقف أمالك الدولة العامة

 مال خاص 

 تشرف عليه 

 جهة عامة 

خاصذات نفع   

 مال عام

 تشرف عليه 

 جهة عامة 

عامذات نفع   



 رؤية مصلحة أمالك الدولة للمعالجة

 نزع ملكيته للخاص ما نزع ملكيته للعام  ما

 نزع ملكيته   ما

 للمشاريع اإلستثمارية

 :التالية يكون أحد الحلول  يسترجع للوقف يبقي للعام

 دخول الوقف كشريك

 التعويض العادل

 البديل المساوي فى القيمة

إلي أن نزع الملكية  إستنادًا -

 .قانونًا يشمل الوقف 

وقياسًا علي قاعدة أن النفع  -

 العام أولي من النفع الخاص 


