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 2018( لسنة 5قانون احتادي رقم )
 بشأن الوقف

 

 رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة،                                         حنن خليفة بن زايد آل نهيان              
 الدستور،بعد االطالع على  -
 وتعديالته، ،بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء ،1972( لسنة 1وعلى القانون االتحادي رقم ) -
 وتعديالته، ،بإصدار قانون المعامالت المدنية ،1985( لسنة 5وعلى القانون االتحادي رقم ) -
 ته،وتعديال ،بإصدار قانون العقوبات ،1987( لسنة 3وعلى القانون االتحادي رقم ) -
بإصىىىىىىىىدار قىىىىىىىىانون ات اىىىىىىىىات  ىىىىىىىى  المعىىىىىىىىامالت المدنيىىىىىىىىة  ،1992نة ( لسىىىىىىىى10علىىىىىىىىى القىىىىىىىىانون االتحىىىىىىىىادي رقىىىىىىىىم )و  -

 وتعديالته، ،والتجارية
 ، بإصدار قانون اتجراءات المدنية، وتعديالته، 1992( لسنة 11وعلى القانون االتحادي رقم ) -
 وتعديالته،  ،بإصدار قانون اتجراءات الجزائية ،1992( لسنة 35وعلى القانون االتحادي رقم ) -
 وتعديالته، ،بإنشاء الهيئة العامة للشؤون اتسالمية واألوقاف ،1999( لسنة 29وعلى القانون االتحادي رقم ) -
  ى  شأن األحوال الشخصية، ،2005( لسنة 28وعلى القانون االتحادي رقم ) -
 شأن الشركات التجارية،ب ،2015( لسنة 2وعلى القانون االتحادي رقم ) -
 ،    شأن رهن األموال المنقولة ضمانًا لدين،2016( لسنة 20وعلى القانون االتحادي رقم ) -
 وبناًء على موا قة مجلس الوزراء والمجلس الوطن  االتحادي، وتصديق المجلس األعلى لالتحاد، -

 أصدرنا القانون اآلتي:
 

 (1املادة )
 تعريفات

القىىانون، قصقصىىد بالتلمىىات والعاىىارات التاليىىة المعىىان  المايمنىىة قىىرين كىى  منهىىا، مىىا لىىم ققىى   سىىيا   ىىى  تيايىىق محهىىا  هىى ا 
 النص بغير ذلك:

 اتمارات العربية المتحدة. : الدولة
 الهيئة العامة للشؤون اتسالمية واألوقاف. : الهيئة

  الوقف    ك  إمارة بحسب األحوال.الهيئة مو الجهة المحلية المعنية بإدارة شؤون  : السلية المختصة
تساي  منفعة بمفردها مو تساي  منفعة مع حاس مص  العين الموقو ة والحفاظ عليها من  : الوقف

 الضياع.
مالك مص  العين الموقو ة الت  حاسها، سواء كىان شخًصىا طايعًيىا مسىلًما كىان م  سيىر مسىلم  : الواقف

 مو شخًصا اعتاارًيا.
 من قهون محاًل لعقد الوقف، سواء األعيان مو المنا ع مو الحقو . ما صح : الموقوف

المسىىىىتحق لصىىىىرف ريىىىىع الوقىىىىف عليىىىىه، سىىىىواًء كىىىىان شخًصىىىىا طايعًيىىىىا مو اعتاارًيىىىىا مو ماىىىىادرة مو  : الموقوف عليه
 مشروًعا مو من سيرهم.

دخ   ىىىىيهم الىىىى كور موالد الموقىىىىوف عليىىىىه وذريتىىىىه ونسىىىىله وعقاىىىىه، كىىىىأوالد األوالد و ن نزلىىىىوا، ويىىىى : الياقات
 واتناث.

مىىا قضىىعه الواقىىف مىىن شىىروط تحىىدد طايعىىة الوقىىف والتصىىرف  يىىه مىىن حيىى  جهىىات الصىىرف  : شرط الواقف
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 وكيفيته، ومدته وبقاؤه واستمراره، والوالقة عليه و دارة شؤونه وك  ما يتعلق ب لك.
 تعدي  قيرم عليه. الو يقة الصادرة عن المحهمة المختصة بإ اات الوقف مو مي : إشهاد الوقف
السىىج  الىى ي يىىتم إنشىىاؤه لىىدل السىىلية المختصىىة لقيىىد إشىىهاد الوقىىف، وميم تعىىديالت قىىد تيىىرم  : السج 

 عليه.
لىىف مىىن الواقىىف مو بموجىىب محهىىا   : الناظر السىىلية المختصىىة مو الشىىخص اليايعىى  مو االعتاىىاري المهم

والقيىا  علىى شىؤونه وتنهيمىه إدارًيىا ه ا القىانون والئحتىه التنفي قىة باتشىراف علىى إدارة الوقىف 
 ومالًيا، سواء كان واحًدا مو مكثر.

 حفظ المال وتنميته وتتثيره، وذلك بوجه من وجوه االستثمار الجائزة قانونًا. : التثمير
 

 (2املادة )
 نطاق التطبيق

هى ا القىانون، ومىا قىد ينشىأ منهىا تسري محها  ه ا القانون على كا ة منواع الوقف القائمة    الدولىة وقىا العمى  بأحهىا  
 بعد العم  بأحهامه.

 
 (3املادة )

 التقويم امليالدي
 قعتمد التقويم الميالدي    المدد الواردة    ه ا القانون، ما لم ينص على خالف ذلك.

 
 (4املادة )

 أنواع الوقف وأوصافه
 تصصنمف منواع الوقف على النحو اآلت : -1

يوقفه الواقف على نفسه مو موالده مو سيرهم من األشخاص المعينين ب واتهم الوقف ال ري )األهل (: وهو ما  -أ
 مو موصا هم، سواء كانوا من األقارب مو من سيرهم.

 .   مجال الارم  الوقف الخيري: وهو ما قخصص ريعه لعمو  الارم مو لجهة مو ماادرة مو مشروع معين -ب
 رية مًعا.خصص ريعه لعمو  الارم وال قالوقف المشترك: وهو ما  -ج

 تتون موصاف الوقف على النحو اآلت :  -2
الوقف المؤبد: وهو ميم وقف يرد نص    إشهاد الوقف بأنه مؤبد مو إذا لم يرد نص    إشهاد الوقف  -أ

تحديدها    تقتض  التأبيد ويتم بتأقيته، باتضا ة إلى وقف المساجد والمقابر، وسيرها من األوقاف الت  
 .له ا القانون  الالئحة التنفي قة

الوقىىف المؤقىىا: وهىىو ميم وقىىف قحىىدد لىىه الواقىىف مىىدة محىىددة مو طاقىىة معيمنىىة مىىن ذريتىىه، وذلىىك و ىىق الضىىواب   -ب
 .له ا القانون  والشروط الت  تحددها الالئحة التنفي قة

 الوقف الفردي: وهو الوقف ال ي يوقفه واقف واحد.  -ج
 ال ي قشترك  يه واقفان  أكثر. الوقف الوقف الجماع : وهو -د
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 (5املادة )
 شروط الواقف

 قشترط    الواقف إذا كان شخًصا طايعًيا ما قأت : -1
 من قهون كام  األهلية. -أ

 من قهون مالًتا للمال المراد وقفه مو له حق وقفه. -ب
مالىه بعىد الوقىف لسىداد مستغر  لجميع ممواله مو ال قف  ما تاقى مىن  ،مالم قهون مديًنا بدين سابق على الوقف -ج

 جز الدائن الوقف.الدين، ما لم قص 
مو من يتضىمن  ،مو التحايى  علىى محهىا  اترث ،مو حق الشىفعة ،مالم قهون الغرض من الوقف الفرار من الدين -د

 مخالفة للنها  العا .
 تصىىح وصىىيته بىىالوقف لغيىىر الور ىىة  يمىىا ال يزيىىد علىىى  لىى  مالىىه، وتتىىون  ،مىىرض المىىوت ىى  الواقىىف إذا كىىان  -ه

العاىىرة بقيمىىة  لىى  مالىىه عنىىد إنشىىاء الوقىىف، و يمىىا زاد علىىى الثلىى   يتوقىىف علىىى إجىىازة الور ىىة، ممىىا إذا لىىم قهىىن 
 للواقف ور ة عند إنشاء الوقف  يجوز له من يوقف ما قشاء من ماله على من يريد.

 كان شخًصا اعتاارًيا ما قأت :  قشترط    الواقف إذا -2
من قهىىىون قىىىرار الوقىىىف صىىىادًرا عىىىن الممثىىى  القىىىانون  للشىىىخص االعتاىىىاري، علىىىى من قهىىىون القىىىرار مىىىن ضىىىمن  -أ

 صالحياته مو بموجب توكي  خاص مو تفوي  خي  مو ق حسب األصول.
 من قهون الشخص االعتااري مالًتا للمال المراد وقفه مو له حق التصرف  يه. -ب
مو ال قف  ما تاقى مىن مالىه بعىد الوقىف لسىداد  ، قهون مديًنا بدين سابق على الوقف مستغر  لجميع مموالهمالم  -ج

 جز الدائن الوقف.الدين، ما لم قص 
مو من يتضىمن مخالفىة للنهىا   ،مو التحايى  علىى محهىا  القىوانين ،مالم قهون الغرض من الوقف الفرار من الدين -د

 العا .
 
 (6املادة )

 وقوف عليهشروط امل
 قصشترط    الموقوف عليه إذا كان معينًا ما قأت : -1

،  ىىإذا كىىىان قاصىىىرًا مو الموقىىىوف عليىىه للوقىىىفقاىىول الموقىىىوف عليىىه، والقاىىىول  ىى  هىىى ه الحالىىة شىىىرط السىىتحقا   -أ
محجورًا عليه َقا   عنه وليمه،  إن لم ققا  الموقوف عليه مو وليمه انتق  االستحقا  لمن يليه متىى وجىد،  ىإن لىم 
، ما لم قشترط الواقف خالف ذلك، وال قجوز لول  القاصر مو المحجور عليه ر    يوجد انتق  إلى عمو  الارم

 من المحهمة المختصة.  الوقف إال بعد الحصول على إذن ب لك
 . قانوًنامن قهون الموقوف عليه جهة قجوز الوقف عليها  -ب
من قهىون الوقىىف علىى مصىىرف قىىائم مو محتمى  الوجىىود  ى  المسىىتقا ، و ىى  حىال عىىد  تحديىد مصىىرف مو عىىد   -ج

.  معر ة مستحق،  إنه    ه ه الحالة قحم  الوقف على عمو  الارم
  الار إذا لم قعينه الواقف، ويهون للواقف إلىى حىين موتىه تعيىين موقىوف عليىه قهون الموقوف عليه معيًنا    عمو  -2

 آخر،  إذا مات ولم قعينه استمر صرف عوائد الوقف على عمو  الار.
إذا ال قصشترط لصحة الوقف قاول الموقوف عليه إذا كان جهة بر سير محددة مو ال يصتصومر صدور القاول منىه مو  -3

 (.كان وقفًا ذريًا )مهلياً 
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   حىال و ىاة الواقىف إلىى السىلية المختصىة لصىرف ريعىه علىى عمىو   الموقوفقجوز الوقف على النفس، ويؤول  -4
 الار إذا لم قعيمن الواقف من يليه    االستحقا .

 
 (7املادة )

 املوقوفشروط 
 قشترط    الموقوف ما قأت :

من قهون مااًل معيًنا، منقواًل مو عقاًرا مو صىهوًكا مو مسىهًما مو حصًصىا مو موراًقىا ماليىة مو اسىًما تجارًيىا مو حًقىا مىن  -1
 حقو  الملتية الفترية مو ميم مال آخر قصح االنتفاع به. 

 من قهون مما يااح االنتفاع به قانوًنا. -2
 قانوًنا.من قهون مملوًكا للواقف مو لدقه حق التصرف  يه  -3
 باالنتفاع. كلياً  مالم قهون مما قستهلك -4
 مالم قهون مرهوًنا مو محجوزًا عليه بموجب حهم قضائ  مو قرار إداري. -5
إذا كىىان الموقىىوف شىىائًعا،  يشىىترط من ققاىى  القسىىمة، و الم وجىىب إذن الشىىريك، وتخىىتص السىىلية المختصىىة بتقسىىيم  -6

 المشترك مع بقاء حهم ك  قسم على حاله.الموقوف 
للمساجد مو المقابر،  يجب من قهون مفرًزا، وتىدخ   ى  حهمىه المرا ىق  اً مخصص اً مو عقار  اً مرض الموقوفا كان إذ -7

 المخصصة لخدمته مو للصرف عليه، ويهون الوقف عليه مؤبدًا.
 
 (8املادة )

 حاالت بطالن الوقف
 قهون الوقف باطاًل، و ًقا ألحها  ه ا القانون  ى  ميمٍّ من الحاالت اآلتية:

 ( من ه ا القانون.5إذا خالف الواقف ميم حهم من محها  المادة ) -1
 .قانوًناالوقف عليها  إذا كان الوقف على جهة سير جائز -2

 
 (9املادة )

 وتفسريه إنشاء الوقف وحجيته
 قشىىىترط تنشىىىاء الوقىىىف من ينعقىىىد بىىىإرادة الواقىىىف المعتاىىىرة قانوًنىىىا، علىىىى من يلتىىىز  الواقىىىف مو ممثلىىىه القىىىانون  القيىىىا  -1

 بإجراءات إصدار إشهاد الوقف عن المحهمة المختصة، وقيده    السج .
قصح من قهون الوقف منجًزا مو مضاً ا إلى ما بعد الموت،  إذا كان مضىاً ا إلىى مىا بعىد المىوت،  يشىترط مال تزيىد  -2

 قيمة الوقف على  ل  مال الواقف وقا إنشاء الوقف.
بحىىاس مصىى  ملتىىه وتعمىىيم منفعتىىه لمىىن قختىىاره وبالشىىروط التىى   قجىىب من يتضىىمن إشىىهاد الوقىىف بيىىان إرادة الواقىىف -3

والموقىىوف علىىيهم ومىىن يلىىيهم  ىى  اسىىتحقا  الوقىىف،  الموقىىوفقحىىددها، وكا ىىة الايانىىات المتعلقىىة بىىالواقف وشىىروطه و 
ومصىىارف الوقىىىف وشىىىروطه والنىىىاظر ومجىىىره، وتحديىىىد الجهىىىة التىىى  ير ىىىع النىىىاظر السىىىجالت والتقىىىارير الماليىىىة إليهىىىا، 

 ا ة إلى مدة الوقف إذا كان مؤقتًا.باتض
 يتمتع إشهاد الوقف بالحجية الميلقة على التا ة، ومن ضمنهم الواقف وخلفه العا  والخاص. -4
ال قخالف محها  ه ا القانون والقوانين السارية    الدولة، ويىتم تفسىير مىا التىاس     ماشرط الواقف كنص الشارع  -5

 ظ وسيا  المعان     إشهاد الوقف.من إرادة الواقف و قًا لداللة األلفا
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 (10املادة )
 آثار قيد الوقف

 يترتب على قيد الوقف    السج  ما قأت :
 اكتساب الوقف للشخصية االعتاارية واالستقالل المال  واتداري، وحق التقاض  به ه الصفة. -1
طيلة مدة الوقىف بىأيم  نىوع مىن منىواع التصىر ات   يهوحيازته إلى الوقف، وال قجوز التصرف  الموقوفملتية  انتقال -2

 الناقلة للملتية مو المقيدة لالنتفاع بعوائده، كالايع مو الرهن مو الهاة.
رة    إشهاد الوقف. -3  استحقا  الموقوف عليهم لحقوقهم المقرم
، مو قفىوت مو ينىا   مصى  الوقىف، مو قعيى  مصىلحته قىانون إعمال شروط الواقف،  إذا اقترن الوقف بشرط سيىر  -4

و ذا تعارض شىرطان مو مكثىر وجىب الجمىع بيىنهم كلمىا ممهىن، مصلحة الموقوف عليهم صح الوقف وبي  الشرط، 
 .و ال عم  بالشرط المتأخر منهم

 عد  جواز خل  مال الوقف بأيم مال آخر. -5
 

 (11املادة )
 الرجوع يف الوقف وتعديل شروطه

وبمىا قشىم  م ناء حياته، كمىا قجىوز لىه من قعىدل  ى  إشىهاد الوقىف، ال ري )األهل ( قجوز للواقف الرجوع    وقفه  -1
شىهاد الوقىف، و ى  جميىع األحىىوال قجىب من يىتم إ اىات الرجىوع عىىن إ، إذا اشىترط ذلىك لنفسىه  ىى  اسىتادال الموقىوف

الوقف مو تعدي  ميمٍّ من شروطه بموجب إشهاد آخر قصدر عن المحهمة المختصة، على من يتم قيىد التعىدي   ى  
 السج .

صىول قجىوز للواقىف الرجىوع  ى  وقفىه مو تعىدي  شىروط الوقىف بعىد الح ،( من هى ه المىادة1من حهم الاند ) استثناء -2
، و ن لىم قشىترط ذلىك الموقىوفواسىتدعا حاجتىه إلىى  إذا عانى الواقف مىن  اقىة على إذن من المحهمة المختصة،

    إشهاد الوقف.
 .مؤبداً الوقف ذا كان ال قجوز الرجوع عن الوقف إ -3

 
 (12املادة )

 تعيني الناظر
 قجب من قهون لت  وقف ناظر. -1
 يتولى الواقف تعيين الناظر مو تحديد طريقة تعيينه    إشهاد الوقف مو باتفا  خي  مستق . -2
 قجوز من قهون الواقف ناظًرا. -3
الواقف تعيين الناظر خىالل طريقة تعيينه    إشهاد الوقف،  يتعين على تعيين ناظر للوقف مو لم تحدد إذا لم يتم  -4

( سىىتين يوًمىىا مىىن تىىاريش قيىىد اتشىىهاد  ىى  السىىج ،  ىىإذا انقضىىا هىى ه المىىدة تتىىولى السىىلية 60مىىدة ال تزيىىد علىىى )
 المختصة مسؤولية القيا  بأعمال النهارة مو تعيين الناظر.
 
 (13املادة )

 شروط الناظر
 قصشترط    الناظر إذا كان شخًصا طايعًيا ما قأت : -1

 قهون كام  األهلية.من  -أ
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 من قهون حسن السيرة والسلوك. -ب
مال قهون قد ساق الحهم عليه بعقوبة مقيدة للحرية    جناقة مو    جنحة مخلة بالشرف مو األمانة ما لم قهن  -ج

 .قد رد إليه اعتااره
 من قهون قادًرا على إدارة الوقف، وذلك و ق شروط الواقف. -د
 إشهاد الوقف مو تحددها الالئحة التنفي قة له ا القانون.ميم شروط مخرل قحددها الواقف     -ه

وقىادرا علىى إدارة الوقىف و ىق شىروط  ،بشىرط من قهىون مرخصىاً  ،قجوز من قعهد إلى شخص اعتااري نهارة الوقىف -2
 مقة شروط مخرل قحددها الواقف    إشهاد الوقف مو تحددها الالئحة التنفي قة له ا القانون. باتضا ة إلى الواقف، 

 
 (14املادة )

 حقوق الناظر
قهون للناظر إدارة الوقف على النحو ال ي يراه مناسًاا، علىى مالم تتعىارض إدارتىه للوقىف مىع الشىروط التى  قحىددها  -1

 . الئحته التنفي قةمحها  ه ا القانون، مو مع مو  ،الواقف
النهارة، وذلك و ق ما ورد النص عليىه قستحق الناظر مجًرا نهير معمال النهارة، ما لم قهن متارًعا بالقيا  بأعمال  -2

 ىى  إشىىهاد الوقىىف، مو بموجىىب اتفىىا  خيىى  مسىىتق  بينىىه وبىىين الواقىىف،  ىىإذا لىىم يىىتم تحديىىد مجىىر النىىاظر  ىى  إشىىهاد 
الوقف، كان للسلية المختصة تحديد هى ه األتعىاب و ىق الضىواب  واتجىراءات التى  تحىددها الالئحىة التنفي قىة لهى ا 

 القانون.
 
 (15)املادة 

 التزامات الناظر
 قجب على الناظر االلتزا  بما قأت :

 صحيًحا. الشرطالتقيد بشروط الواقف، متى كان  -1
والمحا هىىة عليىىه مقىىدمًا علىىى صىىرف عوائىىده علىىى  هالمحا هىىة علىىى الموقىىوف مىىن الهىىالك والتلىىف، ويهىىون إصىىالح -2

 الموقوف عليه.
هىة علىى نمائىه وصىيانته وتوزيىع منا عىه علىى مسىتحقيه، و ًقىا عمارتىه والمحا الوقف واستعماله  يما معدم لىه، و إدارة  -3

 لما هو منصوص عليه    إشهاد الوقف وه ا القانون والئحته التنفي قة.
يتىوا ر  يىه شىروط ب ل العناقة الالزمة من مج  إنمىاء الموقىوف واسىتثماره بنفسىه مو من قعهىد إلىى ميم شىخص آخىر  -4

 متى كان مأذونا له ب لك    إشهاد الوقف مو عقد النهارة.من ذوي الخارة واالختصاص ب لك، الناظر 
إال إذا كانىىا هنىىاك مصىىلحة  ىى  المحا هىىة عليىىه، وبعىىد الحصىىول علىىى موا قىىة خييىىة  الموقىىوفعىىد  التصىىرف  ىى   -5

 ب لك من السلية المختصة، و ال اعتار التصرف باطاًل.
 المث . ةعد  تأجير الموقوف مو استغالله بأق  من مجر  -6
السجالت المحاساية والمستندات المالية واالحتفاظ بها ور ع التقارير المالية الالزمة بحالة الوقىف إلىى الجهىة إعداد  -7

 المحددة    إشهاد الوقف وذلك و قًا للقواعد واتجراءات الت  تحددها الالئحة التنفي قة له ا القانون.
 صة    الدولة باسم الوقف.عوائد الوقف    حساب مصر      ميمٍّ من المصارف المرخ إيداع -8
 مخرل تحددها الالئحة التنفي قة له ا القانون. التزاماتميم  -9
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 (16املادة )
 مسؤولية الناظر

قصعىىىد النىىىاظر مميًنىىىا علىىىى الوقىىىف وممىىىثاًل لىىىه ممىىىا  الغيىىىر، وال قصقاىىى  قولىىىه  ىىى  الصىىىرف علىىىى شىىىؤون الوقىىىف مو علىىىى  -1
 مخ  سند به.الموقوف عليه إال بسند، عدا ما جرل العرف على عد  

قصسىىأل النىىاظر عىىن الضىىرر الىى ي قصصىىيب الوقىىف بسىىاب مخالفتىىه ألحهىىا  هىى ا القىىانون مو الئحتىىه التنفي قىىة مو إشىىهاد  -2
مو تخاللىه باى ل عناقىة  ،الوقف مو عقد النهارة، مو بساب مىا قصىدر عنىه مىن إهمىال مو مخيىاء  ى  تأدقىة وظيفتىه

 ذلك. الشخص الحريص، ويعتار باطاًل ك  شرط ققض  بغير 
 
 (17املادة )

 إخالل الناظر بالتزاماته
قجىىوز للواقىىف مو للسىىلية المختصىىة بحسىىب األحىىوال، اتخىىاذ واحىىد مو مكثىىر مىىن التىىدابير اآلتيىىة بحىىق النىىاظر المخىىالف 

 :اللتزاماته متى اقترف المخالفة المسوسة للتدبير وذلك على التفصي  اآلت 
 ى  بأجر، وذلك    حال تترار تىأخره  كل  مو جزئ  إذا كانا نهارتهحرمان الناظر من مصجرة النهارة سواء بشه   -1

واالحتفىىىاظ بهىىا ور ىىىع التقىىارير الماليىىىة الالزمىىة بحالىىىة الوقىىف إلىىىى  ،إعىىداد السىىىجالت المحاسىىاية والمسىىىتندات الماليىىة
 تحديدها.الواقف مو من قختاره    إشهاد الوقف مو إلى السلية المختصة بحسب األحوال    المواعيد الت  يتم 

قىه علىى  -2 ، مو إهمالىه مو تقصىيره  ى  نهىارة الوقىف، و ى  حىال كىان الوقىف الموقىوفعزل الناظر    حال  اوت تعدم
 إنه يتم عزل الناظر من قا  المحهمة المختصة، وذلك بنىاًء علىى  ،ذريًا )مهليًا( وتو   الواقف ولم قحدد آلية عزله

 طلب من ك  ذي مصلحة.
مو عوائىده بىأيم  شىه ٍّ  الموقوفالمختصىة  ى  حىال ارتتابىه مي  عى  مىن شىأنه المسىا  بى إحالة الناظر إلى الجهات -3

 من األشهال.
 مو اتضرار به. الموقوفالرجوع على الناظر بأيم  تعويضات،    حال تسااه    إتالف  -4

 
 (18املادة )

 التنازل أو التوكيل عن أعمال النظارة
مو السىلية المختصىة ال قجوز للناظر التنازل عن معمال النهارة لغيره، وال قجىوز لىه توكيى  الغيىر بهىا إال بىإذن الواقىف 

 مو المحهمة المختصة، حسب األحوال.
 
 (19املادة )

 انتهاء مهام الناظر
ققىد  للنىاظر الجديىىد  ى  حىال انتهىاء مهىىا  النىاظر ألي سىاب مىىن األسىااب،  إنىه قجىب علىىى النىاظر السىابق للوقىىف من 

، ومن قصسىلم مىا له ا القانون  تقريًرا ختامًيا عن ك  ما يتعلق بالوقف، موضًحا  يه الايانات الت  تحددها الالئحة التنفي قة
(  ال ىىين يوًمىىا مىىن تىىاريش انتهىىاء نهارتىىه، 30تحىىا يىىده مىىن ممىىوال ومعيىىان ومسىىتندات وو ىىائق تتعلىىق بىىالوقف، خىىالل )

حارًسىىا علىىى الوقىىف إلىىى حىىين إتمىىا  تسىليمه مىىا تحىىا يىىده مىىن ممىىوال ومعيىىان ومسىىتندات وو ىىائق  ويعتاىر النىىاظر السىىابق
 تتعلق بالوقف إلى الناظر الجديد.

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 
 

 (20املادة )
 عزل الناظر

 قجوز للواقف عزل الناظر، إذا كان معيًنا من قاله. -1
المتعلقة بالوقف مىا ققتضى  عزلىه مو ضىم إذا ارتأت المحهمة المختصة عند النهر  ى  تصرف الناظر مو الدعول  -2

 مو ضم آخر إليه إلى من قفص   ى  الخصومة نهائًيا. ،آخر إليه،  إنه قجب عليها إسناد النهارة إلى ناظر سيره
 
 (21املادة )

 وفاة الواقف الناظر
علىى ور تىه تعيىين نىاظر جديىد خىالل  إذا تو   الواقف ال ي شرط لنفسه النهارة حال حياته، ولم قعين ناظًرا بعده،  -1
(  ال ين يوًما من اليو  التال  لتاريش الو اة، وتعدي  إشهاد الوقف، على من ققيد إشهاد الوقف بعىد تعديلىه  ى  30)

 السج . 

و   حال كان الوقف ذريًا )مهليًا( وتو   الواقف ولم قصعىيمن نىاظرًا مو قحىدد آليىة تعيينىه،  إنىه يىتم تعيىين النىاظر مىن  -3
 قا  المحهمة المختصة، بناًء على طلب ك  ذي مصلحة.
 
 (22املادة )

 نظارة السلطة املختصة
 اآلتية:تتون السلية المختصة ه  الناظر على الوقف    الحاالت  -1

 مقارة.إذا كان الوقف مسجدًا مو  -أ
 إذا لم قعيمن الواقف ناظًرا على الوقف مو لم قحدد    إشهاد الوقف طريقة تعيين الناظر.  -ب

وذلىىك و ىىق  ،قجىىوز للسىىلية المختصىىة من تتقاضىىى مجىىًرا نهيىىر قيامهىىا بأعمىىال النهىىارة مىىن العوائىىد السىىنوية للوقىىف -2
 التنفي قة له ا القانون. الضواب  والشروط الت  تحددها الالئحة

 
 (23املادة )

 عمارة الوقف وتثمريه
قخصىىىص للتعميىىىر  ،للسىىىلية المختصىىىة  يمىىىا هىىى  نىىىاظرة عليىىىه من تحىىىدد نسىىىاة مىىىن صا ىىىى  ريىىىع الوقىىىف كاحتيىىىاط  -1

والتثميىىر، ويىىودع  ىىى  حسىىابها الخىىاص باسىىم الوقىىف، وال قجىىوز لغيرهىىا مىىن النهىىار  عىى  ذلىىك إال إذا اقتضىىاه شىىرط 
 الواقف مو بإذن من المحهمة المختصة.

( مىن هى ه المىىادة، إذا احتاجىا معيىان الوقىف كلهىىا مو بعضىها لعمىارة تزيىىد نفقتهىا علىى مىىا 1مىع مراعىاة حهىم الانىىد ) -2
مىىارة مو علىىى مىىا حىىدد مىىن النسىىاة المخصصىىة للعمىىارة،  إنىىه قصىىح صىىرف مىىا قفىى  بىى لك مىىن العوائىىد مو حجىىز للع

باحتجىىاز جميىىع مىىا تحتىىان إليىىه منهىىا مو باسىىتخدا  االحتيىىاط  المحجىىوز إذا كىىان هنىىاك شىى ء منىىه، وذلىىك و ًقىىا لمىىا 
 تحدده الالئحة التنفي قة له ا القانون.

( مىن هى ه المىادة، مو لىم قهىن للواقىف ور ىة، 1 إذا لم قعين الور ة ناظرًا جديدًا خىالل المىدة المشىار إليهىا  ى  الانىد ) -2
مىن اليىو  التىال  النتهىاء الثال ىين  (  ال ين يوماً 30ولا السلية المختصة تعيين ناظر جديد للوقف وذلك خالل )ت

الو ىاة إذا لىم  التال  لتىاريشمن اليو   يوماً  (  ال ين30( إذا كان للواقف ور ة مو خالل )1يوما المشار إليها بالاند )
 النهارة.مو تولا ه  القيا  بأعمال  ،ور ةقهن للواقف 
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ىىره بىأموال وقفيىىة عامىة مو مىىن  ،ري مىن ريعىىهإذا تعى ر تثميىر مو صىىيانة الوقىف الخيىى -3 جىاز للسىىلية المختصىة من تعمم
من قعمىره مىن مالىه، ويصعممىر بانىاء مو سىر  ويهىون جىزًءا   ى  خالل  وائ  األوقاف، كما لهىا من تىأذن لمىن يرسىب

تو   من الوقف، ويحق لمن قعمره من قستو   ما منفقه على عمارة الوقف بأخ  نساة من ريعه ك  موسم حتىى قسى
حقه، ويراعى    ك  ذلك مصلحة الوقف، ويجوز ذلك للناظر بإذن من المحهمة المختصة، وذلك و ًقا لمىا تحىدده 

 الالئحة التنفي قة له ا القانون. 
 
 (24املادة )

 استثمار الوقف وبيعه واستبداله
 قجوز للناظر بإذن الواقف مو بإذن من المحهمة المختصة، حسب األحوال، القيا  بما قأت :  -1

 استثمار األموال المخصصة لصالح الوقف إلى من قحين وقا العمارة. -أ
به تعمىار الوقىف و صىالحه، علىى من قسىدد القىرض مىن ريىع الوقىف، وال قجىوز اسىاالقتراض باسىم الوقىف ولح -ب

 لسداد الدين.رهن الوقف ضماًنا 
توجد جهة تنفق عليىه، وخيىف عليىه مىن الهىالك مو تعيلىا منا عىه، وصىار  مالبيع الوقف مو استاداله، بشرط  -ج

ىىاس مىىن مجلىىه، ويتعىىين  ىى  هىى ه الحالىىة شىىراء معيىىان جديىىدة بمىىال الاىىدل تحىى  محىى  األعيىىان  ال ينتفىع بىىه  يمىىا حص
ثمار الجىىائزة قانونىىًا، وصىىرف سالتىىه  ىى  مصىىارف المااعىىة مو المسىىتادلة واسىىتثمارها  ىى  وجىىه مىىن وجىىوه االسىىت

 الوقف األصل .
 بيع بع  الموقوف تصالح الاع  اآلخر منه، إذا لم تتن عوائده كا ية تصالح ما تلف منه.  -د

 تحدد الالئحة التنفي قة له ا القانون الشروط والضواب  واتجراءات المتعلقة باستثمار الوقف وبيعه واستاداله. -2
 
 (25املادة )

 التصرف يف عوائد الوقف
، وعلىى النحىو الموقىوفقجب من تنفق عوائد الوقف على الموقوف عليه ال ي قحدده الواقف، وذلك بحسىب طايعىة  -1

 .، وذلك تحا إشراف ورقابة السلية المختصةالمشار إليه    إشهاد الوقف مو    ه ا القانون والئحته التنفي قة
 الدولة إال بموا قة خيية من السلية المختصة.ال قجوز نق  عوائد الوقف خارن  -2
قجوز استعمال  ائ  عوائد الوقف الخيري    مصارف لم تىرد  ى  إشىهاد الوقىف، إن كىان  ى  ذلىك منفعىة لعمىو   -3

 مو موا قة المحهمة المختصة على ذلك    حال و اته. ،، شريية موا قة الواقف إذا كان على قيد الحياةالارم 
يصصىىىرف  محىىد مصىىىول الواقىىىف مو  روعىىه مو زوجىىىه مو مقاربىىىه حتىىى الدرجىىىة الرابعىىىة مىىن  اقىىىة، إذا عىىانى الواقىىىف مو  -4

 للمحتان منهم من عوائد الوقف الخيري ما قف  بحاجاته األساسية، وبالحدود الت  تحددها السلية المختصة.
مو من قسىتخد  قجىوز لنىاظر الوقىف من قصىرف مىن عوائىد الوقىف الخيىري مو الحصىة الخيريىة  ى  الوقىف المشىترك  -5

 معيانه للتخفيف من آ ار التوارث العامة، بعد موا قة السلية المختصة على ذلك.
 يوجه إلى عمو  الارم عوائد الوقف    الحاالت اآلتية: -6

 الوقف ال ي لم قحدد الواقف مصرً ا له. -أ
ئحىىة التنفي قىىة لهىى ا األوقىىاف التىى  لىىم قعىىرف لهىىا مسىىتحق بعىىد اتعىىالن عنهىىا و ىىق اتجىىراءات التىى  تحىىددها الال -ب

 القانون.
ه  ىى  هىى ه اعىىولىىم يىىرد نىىص  ىى  إشىىهاد الوقىىف يوضىىح اتجىىراء الواجىىب اتا ،الوقىىف الىى ي يىىرده الموقىىوف عليىىه -ج

 الحالة، وكان الواقف متو ى.
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ولىىم يىىرد نىىص  ىى  إشىىهاد الوقىىف علىىى توزيىىع الحصىىص،  ىىإن العوائىىد تقسىىم مناصىىفة بىىين  ،إذا كىىان الوقىىف مشىىترًكا -7
.المستحقين من ا  أل راد وموجه الارم

قهون االنتفاع بعوائد الوقف ال ري مساواة بين ال كور واتناث، ما لم قحدد الواقف    إشهاد الوقف نصىيًاا مختلًفىا  -8
    القسمة.

إذا كان الوقف ال ري مرتب الياقات، ومات محد المستحقين، مو حر  من الوقف،  إنه يلز  اتااع شىرط الواقىف إن  -9
نصياه، و ال كان نصياه لفرعىه،  ىإن لىم يوجىد لىه  ىرع كىان نصىياه لمىن  ى  طاقتىه،  ىإن لىم يوجىد وجد  يما قخص 

محد    طاقته، كان نصياه للياقة الت  تليها،  إذا مضيف مولود مو مكثر لياقته عاد استحقا  الياقة لت  مولود 
إلىى السىلية المختصىة لصىر ها علىى  من تاريش مولده، و   حال انقراض ذرية الواقف يؤول االنتفاع بعوائد الوقف

.  عمو  الارم
 
 (26املادة )

 احلرمان من االستحقاق
مو سىىواه مىىن  ،مىىن يتلقىىى منىىه االسىىتحقا ، مو الواقىىفعمىىدًا إذا قتىى   ،قحىىر  الموقىىوف عليىىه مىىن اسىىتحقاقه لعوائىىد الوقىىف

المستحقين مو ميم شخص آخر قساهم موته    زيادة مقىدار مو تعجيى  اسىتحقاقه لعوائىد الوقىف، وال يىؤ ر الحرمىان مىن 
االسىىتحقا   ىى  هىى ه الحالىىة  ىى  اسىىتحقا  ذريىىة القاتىى  ممىىن لىىم قشىىتركوا معىىه  ىى  القتىى  إذا كىىانوا مىىن المسىىتحقين لعوائىىد 

 الواقف.
 
 (27املادة )

 رزه ورهنه واحلجز عليهقسمة املوقوف وف
بىىين الموقىىوف علىىيهم وال  ىىرزه بيىىنهم، كمىىا ال قجىىوز لهىىم التصىىرف  يىىه مو رهنىىه مو التنفيىى   الموقىىوفال قجىىوز قسىىمة  -1

عليىىه مو ترتيىىب مي حىىق عينىى  مصىىل  مو تاعىى  لمصىىلحة الغيىىر عليىىه، ويايىى  كىى  تصىىرف  ىى  هىى ا الشىىأن إال  ىى  
 القانون. ققررهاالحدود الت  

 دين مستحق على ميمٍّ منهما.ب   تفليسة الواقف مو الموقوف عليه، وال قجوز حجزه للو اء  فالموقو ال يدخ   -2
ال مصىىادرته إال  ىى  حىىدود القىىانون و ىى  هىى ه الحالىىة تتىىولى السىىلية المختصىىة و ، الموقىىوفال قجىىوز التعىىدمي علىىى  -3

 إدارته وصرف ريعه    عمو  الار.
وال وضىىع اليىىد علىىى عوائىىىده إال للمصىىلحة العامىىة مقابىى  تعىىوي  عىىادل، و ىى  حىىىال  الموقىىوفال قجىىوز اسىىتمالك  -4

إلىىى السىىلية المختصىىة السىىتخدامه  ىى   الموقىىوفانقىىراض الموقىىوف علىىيهم مو انقيىىاع نسىى  الواقىىف، تىىؤول عوائىىد 
.  عمو  الارم

 
 (28املادة )

 إزالة التعدي الواقع على الوقف 
إزالىىة التعىىدمي الواقىىع علىىى الوقىىف بىىالير  القانونيىىة، وال قخىى   ،عليىىه مو النىىاظرعلىىى السىىلية المختصىىة  يمىىا هىى  نىىاظرة 

 ذلك بما قد يترتب للوقف من حقو  وتعويضات.
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 (29املادة )
 املوقوف أو عوائدهعقوبة تبديد 

، القىىانون ( مىىن هىى ا 17مىىع عىىد  االخىىالل بىىأيم عقوبىىة مشىىد يىىنص عليهىىا ميم قىىانون آخىىر، ودون اتخىىالل بحهىىم المىىادة )
( خمسىىىين ملىىف درهىىىم مو بإحىىدل هىىىاتين 50,000قصعاقىىب بىىالحاس مىىىدة ال تقىى  عىىىن سىىنة وبالغرامىىىة التىى  ال تقىىى  عىىن )

 مو عوائده، مع إلزامه بالرد. الموقوفك  من بدد  ،العقوبتين
 
 (30املادة )

 انتهاء الوقف
 من الحاالت اآلتية:مع مراعاة محها  ه ا القانون والئحته التنفي قة، ينته  الوقف    ميمٍّ  -1

 انتهاء مدة الوقف المحددة    إشهاد الوقف. -أ
 تحقق الغرض المحدد للوقف    إشهاد الوقف. -ب
 انقراض الموقوف عليهم بالنساة للوقف ال ري. -ج
 ولم قهن الوقف مؤبًدا. ،شهادإذا اشترط ذلك    ات رجوع الواقف عن وقفه -د
مو اسىىىتادالها مو االنتفىىىاع بهىىىا بمىىىا قهفىىى  للمسىىىتحقين ريًعىىىا إذا تعيلىىىا معيىىىان الوقىىىف وتعىىى مر تعميرهىىىا مو بيعهىىىا  -ه

 مناسًاا.
 .باتإذا كان الوقف باطاًل، ويتم إ اات ه ه الحالة بحهم قضائ   -و

يصىير وقًفىا  للواقىف إن كىان حًيىا مو لور تىه إن كىان ميتًىا،  ىإن لىم يوجىد لىه ور ىة  الموقىوفإذا انتهى الوقىف، قعىود  -2
 صة إدارته و نفا  سلته.خيرًيا، وتتولى السلية المخت

ال يىىؤ ر انتهىىاء الوقىىف مو بيالنىىه علىىى الحقىىو  التىى  تتىىون قىىد ترتاىىا للغيىىر علىىى الوقىىف  ىى  الفتىىرة السىىابقة علىىى  -3
 صدور الحهم القضائ  بإنهائه مو بيالنه إذا كان ذلك الغير حسن النية.

 
 (31املادة )

 املؤسسة الوقفية
علىىى إدارة واسىىتغالل  المؤسسىىات الوقفيىىة سيىىر الربحيىىة التىى  تعمىى  تأسىىيسقجىىوز لخشىىخاص اليايعيىىين واالعتاىىاريين 

لتمويىىىى  الاىىىىرامد والماىىىىادرات واألنشىىىىية المخصصىىىىة لهىىىىا، وتتمتىىىىع هىىىى ه المؤسسىىىىات الوقفيىىىىة بالشخصىىىىية  عوائىىىىد الوقىىىىف
المختصة، و ق االعتاارية المستقلة، على من يتم منح تصريح مزاولة نشاطها واتشراف والرقابة عليها من ق ا  السلية 

 الضواب  والشروط واتجراءات الت  تحددها الالئحة التنفي قة له ا القانون.
 

 (32املادة )
 وقف الشركات العائلية

 قجوز من قهون سرض الوقف ال ري )األهل ( تملك الشركات العائلية، ويراعى    ذلك اآلت :  -1
 مهونًا من الحصص واألسهم    الشركة العائلية. الموقوفمن قهون  -أ

 من يتم تعدي  النها  األساس  للشركة العائلية بما يتماشى مع التغيير الحاص     ملتيتها. -ب
 ( من ه ا القانون.8عد  مخالفته ألحها  المادة ) -ج

   ه ا القانون.قجوز من قهون مدير الشركة العائلية ناظرًا لوقف الشركة العائلية، وتسري عليه محها -2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 
 

ال قجوز ألي منتفع    وقف الشركة العائلية من قيلب  رز مو إخران استحقاقه من الوقف إال    حدود مىا يىنص  -3
 عليه إشهاد الوقف.

ويجىوز للموقىوف لهىم مو ور ىتهم  ،قجوز من قهون وقف الشركة العائلية مؤقتًا بالمدة الت  ينص عليها إشهاد الوقف -4
االتفىىا  علىىى مىىد هىى ه المىىدة قاىى  انتهائهىىا لمىىدد  ،الموقىىوفققىى  عىىن  ال ىىة مربىىاع منفعىىة ممىىن قحىىوزون معىىا مىىا ال 

 مساوية مخرل إال إذا نص إشهاد الوقف على خالف ذلك.
بىنفس الحقىو  التى  يتمتىع بهىا  ،تتمتع موقاف الشركات العائلية التى  ينحصىر حىق االنتفىاع بريعهىا بمىواطن  الدولىة -5

 ملوكة من قالهم بشه  كام  بموجب القوانين السارية    الدولة.مواطنو الدولة مو الشركات الم
 
 (33املادة )

 الضبط القضائي
صىىفة مىىأموري  ،قهىىون للمىىوظفين الىى ين قصىىدر بتحديىىدهم قىىرار مىىن وزيىىر العىىدل باالتفىىا  مىىع رئىىيس السىىلية المختصىىة

 الضا  القضائ     إ اات األ عال الت  تقع بالمخالفة ألحها  ه ا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجاه.  
 

 أحكام ختامية
 (34املادة )

 التحكيم واملصاحلة
هىا  هى ا قجوز التحهيم والمصىالحة  ىى  قضىاقا الوقىف إال بىإذن مىن السىلية المختصىة  يمىا هى  نىاظرة عليىه و ىق محال 

القانون مو من المحهمة المختصة، مو إذا ورد نص خاص    إشهاد الوقف قجيز ذلك، وال قجوز التحهيم    المسائ  
 .الت  ال قجوز الصلح  يها

 
 (35املادة )

 دور احملكمة املختصة
القىىانون، ويتعىىين علىىى يصنىىاط بالمحهمىىة المختصىىة النهىىر  ىىى  ميم  نىىزاع يتعلىىق بىىالوقف مو ينشىىأ عىىن تيايىىق محهىىا  هىى ا 

 المحهمة إعالن السلية المختصة بالدعول تبداء مرئياتها وتقدقم ما قد قهون تحا يدها من مستندات.
 

 (36املادة )
 مساع الدعوى

ال تصسىىمع عنىىد االنتىىار دعىىول الوقىىف مو الرجىىوع  يىىه مو تغييىىر مصىىار ه وشىىروطه مو الحرمىىان مىىن االسىىتحقا   يىىه مو 
إشىهاد صىادر عىن المحهمىة المختصىة ومقيىد  ى  السىج ، علىى من يتضىمن كا ىة الايانىات المقىررة استاداله إال بموجب 

 و ق محها  ه ا القانون والئحته التنفي قة، ويستثنى من ذلك التصر ات الت  صدرت قا  العم  بأحها  ه ا القانون.
 
 (37املادة )

 توفيق األوضاع
قاى  العمى  بأحهىا  هى ا القىانون بمىا يتفىق ومحهامىه، وذلىك خىالل مىدة  يتعين تو يق موضاع األوقىاف المنشىأة  ى  الدولىة

 سنة واحدة من تاريش العم  به، وتتون ه ه المدة قابلة للتمديد لمدد مخرل بقرار قصدر عن مجلس الوزراء.
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 (38املادة )
 الالئحة التنفيذية

 . خالل ستة مشهر من تاريش العم  به قصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفي قة له ا القانون 
 
 (39املادة )

 اإللغاء
 يصلغى ك  حهم قخالف مو يتعارض مع محها  ه ا القانون.

 
 (40املادة )

 نشر القانون وسريانه
 يصنشر ه ا القانون    الجريدة الرسمية، ويصعم  به من اليو  التال  لتاريش نشره.

 
 
 
 
 
 
 

 زايد آل نهيانخليفه بن                 
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