
صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  یونیة١٥فى  ١٣٣ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١٨

  وزارة األوقاف
  ٢٠٢١ لسنة ٢٥١م ـرار وزارى رقـق

  ذية لقانون إعادة تنظيم هيئة األوقاف المصريةبإصدار الالئحة التنفي
  ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٩ بالقانون رقم الصادر

  وزير األوقاف
  بعد االطالع على الدستور ؛

   بإلغـاء نظـام الوقـف علـى        ١٩٥٢ لـسنة    ١٨٠وعلى المرسوم بقانون رقـم      
  غير الخيرات ؛

ريـة   الصادر بشأن النظر على األوقاف الخي    ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٧وعلى القانون رقم    
  وتعديل مصارفها على جهات البر ؛

 بتنظيم استبدال األراضى الزراعية الموقوفة      ١٩٥٧ لسنة   ١٥٢وعلى القانون رقم    
  على جهات البر ؛

   إجراءاتها ؛ة بتنظيم وزارة األوقاف والئح١٩٥٩ لسنة ٢٧٢وعلى القانون رقم 
 ١٩٦٠ لـسنة    ٥٥وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقـانون رقـم           

  الصادر بشأن قسمة األعيان التى انتهى فيها الوقف ؛
 فى شـأن اسـتبدال األراضـى الزراعيـة          ١٩٦٠ لسنة   ٢٦٤وعلى القانون رقم    

  الموقوفة على جهات البر العامة لألقباط األرثوذكس ؛
 بتسليم األعيان التى تـديرها وزارة األوقـاف   ١٩٦٢ لسنة ٤٤وعلى القانون رقم    

  لإلصالح الزراعى والمجالس المحلية ؛إلى الهيئة العامة 
   ؛١٩٦٣ لسنة ٦١وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 

 بشأن رد األراضى الزراعية الموقوفة علـى        ١٩٧٣ لسنة   ٤٢وعلى القانون رقم    
  جهات البر العام والخاص إلى وزارة األوقاف ؛

  ة للدولة ؛ بشأن الموازنة العام١٩٧٣ لسنة ٥٣وعلى القانون رقم 
   بشأن المحاسبة الحكومية ؛١٩٨١ لسنة ١٢٧وعلى القانون رقم 

   ؛١٩٨٨ لسنة ١٤٤وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 
   بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛١٩٩٠ لسنة ١٠وعلى القانون رقم 
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 ر علـى األوقـاف  ظألزهر النل شيخ ا  يوخ بشأن ت  ٢٠٠٧ لسنة   ١٤وعلى القانون رقم    
 ف ؛خيرية الموقوفة على األزهر الشريال

  ؛٢٠١٦ لسنة ٨١وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

  تبرمها الجهـات العامـة الـصادر بالقـانون        ى  وعلى قانون تنظيم التعاقدات الت    
  ؛٢٠١٨ لسنة ١٨٢رقم 

ـ              الـصادر بالقـانون   ى  دوعلى قانون تنظيم استخدام وسـائل الـدفع غيـر النق
  ؛٢٠١٩ لسنة ١٨رقم 

  ١٩٤الـصادر بالقـانون رقـم       ى  والجهاز المصرف ى  وعلى قانون البنك المركز   
  ؛٢٠٢٠لسنة 

ـ  قانون إعـادة ت    وعلى   ٢٠٩يم هيئـة األوقـاف المـصرية بالقـانون رقـم            نظ
  ؛٢٠٢٠لسنة 

ـ ١٩٦٠ لسنة ١٤٣٣وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم    ـ ى  ف أن إدارة أوقـاف  ش
 س ؛اط األرثوذكاألقب

 ة ؛وعلى ما ارتآه مجلس الدول

 :ر رـــــق
 )ى ـادة األولـامل( 

يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة األوقاف المصرية المـشار            
  .لهذا القرار إليه المرفقة

 )ة ـالثانيادة ـامل( 
ه لتاريخ نشرى لتالل به من اليوم ا الوقائع المصرية ، ويعمىنشر هذا القرار في.  

   ه١٤٤٢ شوال سنة ٢١صدر فى 
   م٢٠٢١ يونية سنة ٢الموافق 

  وزير األوقاف
  حممد خمتار مجعة/ د.أ
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 الالئحة التنفيذية

 ةلقانون إعادة تنظيم هيئة األوقاف المصري
 ۲۰۲۰ لسنة ۲۰۹الصادر بالقانون رقم 

  )١( ادة ـم

ـ      تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد بالكلمات وال       ىف ن يعبارات التاليـة المعنـی المب
  :انهكل م نيقر

 .ة  هيئة األوقاف المصري: الهيئة
 .ة  مجلس إدارة هيئة األوقاف المصري: مجلس اإلدارة

 .ف  الوزير المختص بشئون األوقا:الوزير 
 .ة  مجلس إدارة هيئة األوقاف المصري رئيس: رئيس مجلس اإلدارة

 .ا إبداله تبادل أعيان الوقف أو : االستبدال
 .ى  مقايضة عين موقوفة بعين أخر: التبادل
 .ة ن موقوفة بالنقد لشراء عين بديليع عي ب: اإلبدال

 .ة  حصيلة بيع العين الموقوف: مال البدل
ـ    ى   استغالل األموال الت   : االستثمار وجـه مـن وجـوه      ى  تشرف عليها الهيئة ف

 .عا الجائزة شر االستثمار
  .ة إعادة تنظيم هيئة األوقاف المصري ب٢٠٢٠ لسنة ٢٠٩ القانون رقم :القانون 

  )٢( ادة ـم

  هيئة األوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخـصية اعتباريـة ، تتبـع الـوزير ،               
 .ن األوقاف المنصوص عليها فى القانوواستثمار أموال  تقوم بإدارة

  )٣( ادة ـم

ـ    ى  للهيئة أن تتعاقد وتجر    ها تحقيـق   مـن شـأن   ى  جميع التصرفات واألعمال الت
مجال إدارة واستثمار أموال األوقاف المـشار إليهـا        ى  أجله ف الذى أنشئت من     الغرض

 .ن من القانو) ٣(ى المادة ف
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  )٤( ادة ـم

للهيئة إدارة األوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسـس اقتـصادية            
ا تنمية أموال األوقاف باعتبارها أمواال خاصة نيابة عن الوزير بـصفته نـاظر              بقصد
  :ةاألوقاف الخيرية وذلك وفقا للشروط والمعايير التالي على

ــ   -١ ــويم ف ــة والتق ــصاح والرقاب ــة واإلف ــادئ الحوكم ــق مب   ى إدارةتطبي
 .ة استثمارات الهيئ

  الهيئة قبـل الـشروع    تطبيق دراسات الجدوى االقتصادية لجميع استثمارات        -٢
 .كة أو شرا مشروعى أى ف

يتم تنفيذها من مال البـدل  ى للمشروعات االستثمارية الت ى  إجراء التحليل المال   -٣
  .يمكن قياس كفاءة استثمار وتنمية مال البدل حتی

ا للمتغيـرات اإلسـتراتيجية   إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل وفقً       -٤
بة من العوائد لمواجهة األزمات والمخاطر ووضع الخطـط         الحفاظ على نس   مع مراعاة 

 .ة أجله الهيئ من أنشئتى لهدف الذ لاوالبرامج وفقً
االستثمارات خارج البنوك أو أذون الخزانـة ،  ى التوسع فى الحيطة والحذر ف  -٥

لدى الهيئة خطة مدروسة جيدا لبدائل استثمارية تفوق العائد مـن االسـتثمار    ما لم تكن  
 .ة الخزان وأذون ىالبنك

اختيار أفضل البدائل وأعلى الفرص االستثمارية مع مراعاة حساب المخاطر            -٦
 .ة ثمار خارج البنوك أو أذون الخزاناالست حال

سبيل تحقيق ذلك تشكيل لجنة من الخبراء والمختـصين         ى  ولمجلس إدارة الهيئة ف   
اءة والخبرة الواسعة   جميع أعضائها التخصص والكف   ى  ، ويشترط ف   مجال االستثمار ى  ف

بحسن السمعة ، ويكون من مهامها وضع الضوابط والشروط الخاصة بـإدارة             والتمتع
الخيرية منها علـى أسـس اقتـصادية        ى  ، وآليات التصرف ف    واستثماراتها األوقاف ، 

 .ة مجلس اإلدار سليمة على أن تعتمد من
  )٥( ادة ـم

تختص بإدارتهـا واسـتثمارها ،       ىللهيئة حصر وتقييم أعيان وأموال األوقاف الت      
  ، علـى أن تـضم ممثلـين        األموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة      واستالم هذه 

ـ       عن وزارة المالية   جهـات  ى  وأى  والمجالس المحلية والهيئة العامة لإلصالح الزراع
 .ا نشاء هذه اللجان كيفية أداء عملهويبين قرار إ أخرى ، بحسب األحوال ،
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صر كل ما يتعلق بهذه األمـوال مـن بيانـات وذلـك التخـاذ               ويتضمن هذا الح  
جرين أو المـستبدلين  مواجهة المستأ ى  الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة ف      اإلجراءات
  .د اليى أو واضع

جهـة   األعيان واألموال المسلمة ، ألزمت    ى  نقص ف ى  وإذا ما تبين للجنة وجود أ     
 .ض بالتعوي التسليم

 تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استالمها         ىويقصد بجهة التسليم ف   
 .ى باألوقاف بموجب أحكام قوانين أخرأراض أو عقارات أو أموال خاصة 

  )٦( ادة ـم

 هـذا التـصرف بطريـق       األعيان والعقارات على أن يكون    ى  للهيئة التصرف ف  
  :ةل اآلتياألحواى لبيع بالممارسة فويجوز لها االستبدال أو ا، ى المزاد العلن

 بها حصص خيرية بشرط أال تزيـد      ى  العقارات الت ى   للمالك على الشيوع ف    )أ  ( 
 .ر الحصة الخيرية على نصف العقا

  أقام عليهـا مـستأجروها مبـان ألكثـر        ى  الفضاء الت ى  األراضى   لمستأجر )ب(
 .ة سن من خمس عشرة

 .م له لمؤجرةالوحدات السكنية بعمارات األوقاف بالنسبة للوحدات اى  لمستأجر)ج(
  )٧( ادة ـم

ـ        ى  للهيئة ف   تتـولى لجـان  ى سبيل إدارة واستثمار أموال الوقف شراء األعيان الت
فيها  انتهىى  م بقسمة األعيان الت   ١٩٦٠ لسنة   ٥٥ا ألحكام القانون رقم     القسمة بيعها طبقً  

  :ةا للشروط التاليا ، وفقًتحقق لها عائدى الوقف أو غيرها من األعيان الت

  علـى عـرض رئـيس اإلدارة     فقة مجلس اإلدارة على دخول المزاد بناء      موا -١
 ، والمـصلحة   ا التأكد من عدم وجود منازعة بشأنها      المركزية لالستثمار بالهيئة متضمنً   

 .د المرجوة للوقف من دخول المزا
إذا كانت هناك ضرورة طارئة وملحة يقدرها رئيس مجلس اإلدارة ويعتمدها            -٢

 أول اجتماع لمجلس اإلدارة تـالٍ ى أن يعرض التصرف لالعتماد ف   ، على    ناظر الوقف 
 .د لتاريخ انعقاد المزا
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 شكل بقرار من رئيس مجلس اإلدارة لجنـة فنيـة برئاسـة رئـيس اإلدارة              ت -٣
 المركزية للملكية العقارية والزراعية وعضوية ممثلين لكل من اإلدارة العامـة للملكيـة    

 ، واإلدارة العامة للشئون المالية ، واإلدارة العامـة  تثمارالعقارية ، واإلدارة العامة لالس 
 .ن ، واإلدارة العامة لهندسة األعياللشئون القانونية 

  ولمجلس اإلدارة أن يضم للجنة بعض الخبراء المتخصصين مـن داخـل الهيئـة            
 ، وتتـولى اللجنـة معاينـة األعيـان        خارجها أو بعض المكاتب الفنية المتخصصة      أو

 ا كان نوعها للتحقق من توافر الـضوابط والـشروط الالزمـة ،            المزاد أي المطروحة ب 
ضوء أسعار السوق السائدة ، ومدى سالمة هـذه األعيـان         ى  ومناسبة أسعار األعيان ف   

 .ا مية واإلنشائية والمعمارية وغيرهالتصميى جميع النواح من
 ٥٥ا للقانون رقم مراعاة الضوابط المالية والقانونية الخاصة بدخول المزاد وفقً        -٤
ـ     ١٩٦٠لسنة     نتهـى فيهـا الوقـف ، والقـرارات الـصادرة          أى   بقسمة األعيـان الت

 .ن الشأ هذاى ف
  )٨( ادة ـم

عن  ذلك ما يحقق مصلحته وذلك    ى  الوقف متى رأت ف   ى  الهيئة االستبدال ف  ى  تجر
 واألوقـاف المنتهيـة علـى     ى  طريق التبادل بين كل أو بعض أعيان الوقـف الخيـر          

 أو أمالك الغير ، فإذا لم يتيسر جاز ذلك عن طريق اإلبـدال ، فـإذا تعـذر                 مستحقيها  
 وجه من وجوه االستثمار الجائزة شـرعا وذلـك لحـين          ى  الشراء يستثمر مال البدل ف    

 ، ويحدد مجلس اإلدارة الطريقـة المناسـبة        توافر الظروف المناسبة لشراء عين بديلة     
  .تعرضها عليه لجنة االستبدالى لتضوء الظروف الخاصة بالحاالت اى لالستبدال ف

  )٩( ادة ـم

تشكل بقرار من رئيس مجلس اإلدارة لجنة لالسـتبدال برئاسـة رئـيس اإلدارة              
  :نللملكية العقارية والزراعية وعضوية كل م المركزية

 .ع بوزارة العدل يختاره رئيس القطاى ممثل عن قطاع الشهر العقار
 .ة يختاره رئيس هيئة المساحللمساحة أحد خبراء الهيئة العامة 

 .ة لمركزية للشئون القانونية بالهيئرئيس اإلدارة ا
 .ف مدير عام األمالك بوزارة األوقا
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 .ة دير عام الملكية العقارية بالهيئم
  .ة مدير عام الشئون الزراعية بالهيئ
ة دولا من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الويضم إلى عضوية اللجنة عضو. 

 .ا مجال عملهى الخبرة فى تراه من ذون تستعين بمن وللجنة أ
 .ة املين بالهيئة يختاره رئيس اللجنويتولى األعمال اإلدارية للجنة أحد الع

  )١٠( ادة ـم

 المادة السابقة بدراسة أوضـاع وأحـوال أمـوال        ى  تختص اللجنة المشار إليها ف    
 حة الوقف ، ودراسـة مـا      وأعيان الوقف وتحديد ما يلزم استبداله منها بما يحقق مصل         

كل حالة  ى  هذا الشأن وتحديد األسلوب المناسب إلجراء االستبدال ف       ى  يقدم من طلبات ف   
  االسـتبدال ، كمـا   على حدة ، وكذلك طريقة اإلبدال طبقا لما تنظمـه أحكـام الئحـة    
يمـة  يتفـق مـع الق     تختص بتقدير األثمان األساسية لألعيان محل االستبدال وذلك بما        

 .ة لعادلالسوقية ا
  ذلـك ،  ى  وللجنة التوصية برفض االستبدال إذا رأت أن مصلحة الوقـف تقتـض           

أعيان الوقف ، أو أن استثمار العين بمعرفـة         ى  ا قد يلحق بباق   أن ضرر  أو إذا تبين لها   
 .ا استبداله الهيئة أجدى وأنفع من

 م األمر وللجنة أن تنتقل بكامل أعضائها أو بعضهم للمعاينة على الطبيعة إذا استلز           
 ذلك ، ولها أن تحيل ما تراه من موضوعات معروضة عليها إلى لجنة فنيـة للمعاينـة                

 .ة شكيلها قرار من رئيس مجلس اإلداريصدر بت
 علـى مجلـس اإلدارة      وترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس اإلدارة لعرضها       

 .ا شانهى ف هلتقرير ما يرا
  )١١( ادة ـم

ـ     يعرض رئيس مجلس اإلدارة تو      يراهـا ى  صيات لجنة االستبدال بالمالحظات الت
رفـضها   اعتماد هذه التوصيات ، وللمجلس اعتمادها أو      ى  على مجلس اإلدارة للنظر ف    

مـرة   أو إعادة التوصـيات   ى  يراها ، كما يكون له تعديل السعر األساس       ى  لألسباب الت 
 .ة لمزيد من الدراسل لجنة االستبداأخرى إلى 
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٢٥

  )١٢( ادة ـم

 دارة العامة للملكية العقارية بالهيئة اإلجراءات الالزمة لتنفيـذ قـرارات          تتولى اإل 
 مجلس اإلدارة الصادرة باالستبدال طبقا للقواعد المنظمـة لـذلك بالئحـة االسـتبدال             

 .ة المعمول بها بالهيئ
  )١٣( ادة ـم

  :ةستثمر أموالها بأحد الطرق التاليللهيئة أن ت

 .ء الشرا
 .ة المشروعات االستثماري

ـ      ـ      األوراق المالية وأذون الخزانة وفقً   تتوافـق ى  ا للـضوابط واالشـتراطات الت
 .ف مال الوق مع طبيعة

 .ا جه االستثمار األخرى الجائزة شرعأو
كل من هذه األوجـه مـع   ى  رارات الالزمة لالستثمار ف   قويصدر مجلس اإلدارة ال   

ناك بـدائل اسـتثمارية   ، داخل األطر البنكية ما لم يكن ه خطة لالستثمار وبدائله   وضع
 .ى العائد من االستثمار البنك تفوق

  )١٤( ادة ـم

  :ىتتمول استثمارات أموال األوقاف من اآل

ـ    ى  رات الموقوفة الت  يان وحصص الخ  يمال بدل األع     ايتم شـراء بـديل لهـا طبقً
 .ة المعمول بها بالهيئ لالئحة االستبدال
 .م األوقاف الخيرية المودعة بالمحاكمال بدل 

ـ            ة المنـزوع ملكيتهـا    قيمة التعويضات المستحقة عن أعيـان األوقـاف الخيري
 .ة للمنفعة العام

  .أقساط استهالك السندات

 .ا هبات والوصايا والتبرعات أو غيرهأية حصيلة أخرى كال
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٢٦

  )١٥( ادة ـم

  ا دور تعد الهيئة تقريرـ     ا كل شهر    ي ا فيـه   لمحفظة استثمارات أموال األوقاف مبينً
 ا عـن محفظـة    ا سنوي نهاية السنة المالية تعد تقرير    ى   العوائد المحققة ، وف    نسبةى  صاف

ـ            ااالستثمار على أن يتضمن متوسط نسبة عوائد البدائل االستثمارية المختارة مطروح 
منها متوسط نسبة عوائد فرص االستثمار الضائعة سواء عوائـد البنـوك أو غيرهـا               

 .ا على مجلس اإلدارة إلقراره ويعرض
  )١٦( دة اـم

 علـى عمليـات  ) مال البـدل  ( تتولى الهيئة الصرف من مال األوقاف المستبدلة       
 االستبدال واإلبدال والمشروعات االستثمارية بكافة أنواعها سواء كانـت مـصروفات          
 مباشرة أو غير مباشرة كالنشر ، وأتعاب المكاتب الهندسـية ، ومـصاريف البحـوث              

   العمليـات  تنفيـذ هـذه    الالزمة لإلشراف على     والدراسات والرسومات ووسائل النقل   
       ـ      وغير ذلك من المصروفات األخرى المتعلقة بها أي  ا للنظـام  ا كان نوعها، وذلـك وفقً

  -الموحد ويكون الصرف بقرار من رئيس مجلـس اإلدارة أو مـن ينيبـه               ى  المحاسب
 .ا  وفقا للضوابط المقررة قانونً-رة موافقة مجلس اإلدا بعد

  )١٧( ادة ـم

 - بعد موافقـة وزيـر الماليـة         -ا أو أكثر بالبنوك التجارية      لهيئة أن تفتح حساب   ل
  :انوعين من الحسابات همى أموال البدل على أن يكون ذلك ف إليداع

 .ل حساب إيداع ألج
 .ٍر حساب جا

  الحـق - بعد موافقة مجلـس اإلدارة  -ويكون لرئيس مجلس اإلدارة أو من ينيبه      
 موال البدل المودعة ألجل بحساب الهيئة لـدى البنـوك إلـى           تحويل بعض ودائع أ   ى  ف

 ، وذلك لمواجهة تمويل مشروعات الهيئة بأنواعها المختلفـة وكـذلك          ى  حسابها الجار 
فائـدة   إلى حساب الودائع ألجل بما يحقق أكبر      ى  التحويل من الحساب الجار   ى  الحق ف 
 .ف ألموال الوقممكنة 
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٢٧

  )١٨( ادة ـم

ـ         يجوز للهيئة توكيل أشخ    تحـصيل  ى  اص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرهـا ف
ـ            ى  نطاق إقليم ى  ف إيراداتها ى معين مقابل عمولة تحصيل و ذلـك طبقـا للـشروط الت
  :ةمجلس اإلدارة وفقا لألوضاع اآلتي يحددها

أن يكون االتفاق مع البنوك أو الشركات لتحـصيل اإليـرادات داخـل منظومـة          
 .ة الماليالمطبقة بوزارة ى إللكترونا ليالتحص

إعداد تقارير التسويات المالية لإليرادات لترسـيخ الحوكمـة الماليـة واإلداريـة             
 .ت تحقيق المستهدفاى الفعال ف واإلسهام

  الجهة المتعاقد معها علـى أن يـتم التعاقـد         ى  توافر الخبرة والضمانات المالية ف    
  الجهات العامـة   هاتبرمى  قانون تنظيم التعاقدات الت   ى  للضوابط المنصوص عليها ف    اوفقً

ـ   جلس إدارة الهيئة  م على   بعد العرض  ٢٠١٨ لسنة   ١٨٢الصادر بالقانون رقم     ا ، ووفقً
  .مال الوقف وتنميته ، بما ال يؤثر على  يراها مجلس اإلدارة مناسبةى للعمولة الت

 .محل التوكيل  البيانات سريةأخذ كافة اإلقرارات والتعهدات الالزمة للحفاظ على 
 ) ١٩( ادة ـم

  شروط الواقفين واألحكام والقرارات النهائية الـصادرة تنفيذتتولى وزارة األوقاف   
ى مـستحق   محاسبة كذلكوشأن القسمة أو االستحقاق أو غيرها       ى  من المحاكم واللجان ف   

 ما تؤديه   حصيلة  وذلك من  ١٩٦٢لسنة  ) ٤٤(ا ألحكام القانون رقم     األوقاف األهلية وفقً  
 .ة الهيئة إلى الوزار

  


