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 قـــارـتمليـك  ع

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 

 
 ال يجوز تكرار تمليك أو بيع قطع األراضي أو الوحدات السككيية المملوككة -1

وحكككدك سككككيية مكككع الدولكككة أو للدولكككة لمكككع ح كككة علكككو قطعكككة أر  أو

 .التعاويية سابقا  الجمعيات 

مكككع قكككرار مجلكككل قيكككادك ال كككورك ( أوال  )مكككع البيكككد ( 2)أع حككككل الةقكككرك  -2

و الملكية الخا ة المتأتيكة يسري عل 1892لسية ( 121)رقل ( الميحة)

مع أي م كدر ييكر الدولكة أو الجمعيكات حيكج ال يجكوز البيكع أو التمليكك 

يخ التمليك أو لمع يملك ملكية خا ة قطعة أر  أو وحدك سكيية في تار

 .البيع

أوالجمعيكات والك ي يملكك أع مع حكق المكواطع ييكر المسكتةيد مكع الدولكة  -3

االستةادك مع الدولة إ ا ككاع ( ملكية خا ة)قطعة أر  أو وحدك سكيية 

 .في تاريخ التمليك أو البيع ال يملك
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 111/2119رقل القرار 

 31/7/2119تاريخ القرار 

 القــرار

 
تستوضح وزارة البلديات واألشغال العامة 

 81/1/7002في ( 168/ب)بكتابها المرقم بـ 
كام الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً إلى أح

من قانون المجلس ( 6)من المادة ( خامسا)البند 
في شأن تطبيق أحكام  8121لسنة ( 66)رقم 

اص بتوزيع ـالخ 8117نة ـلس( 870)القرار 
يح مضمون ـكنية وتوضـع األراضي السـقط

ن القرار المذكور والتي ـم( أولً )من ( 7)الفقرة 
تقضي بمنع التملك أو البيع لمن كان يملك هو أو 

ن أولدهما القاصرين الذين ـه أو أي مزوجت
تقلة قطعة أرض سكنية في ـيكونون أسرة مس

ع وتطلب الوزارة المذكورة ـتاريخ التملك أو البي
ة من ـمل الملكية الخاصة المتأتيـا إذا كان يشـعم

رى غير األراضي التي تم ـادر أخـمص
وما إذا . تخصيصها من قبل الدولة أو الجمعيات

القطعة المتأتية للمالك عن طريق  كانت حالة بيع
الملكية الخاصة هل يعد مستفيداً وقت التخصيص 

 .؟
 

وترى الوزارة المذكورة أن من حق 
المواطن المتأتية له قطعة عن طريق الملكية 
الخاصة الحصول على قطعة أرض سكنية وفق 

تفادته سابقاً من ـاس عـدم الستحقاق في حالة
 .الدولة أو الجمعيات

 
من ( أولً )من البند ( 8)الفقرة أن حيث 

( 870)رقم ( المنحل)قرار مجلس قيادة الثورة 
قضت بمنع تمليك أو بيع قطع  8117لسنة 

 األراضي أو الوحدات السكنية المملوكة للدولة 
 

سواء كان ذلك من دوائر الدولة والقطاع العام أو 
بواسطة الجمعيات التعاونية اإلسكانية لمن كان 

ه أو أى من أولدهما القاصرين الذين هو أو زوج
ل يؤلفون أسرة مستقلة ، قد حصل على قطعة 

كنية من الدولة أو الجمعيات ـدة سـأرض أو وح
 .التعاونية
 

من البند المذكور ( 7)وحيث أن الفقرة 
منه يسري ( 8)قضت صراحة بأن حكم الفقرة 

على كل من كان يملك هو أو زوجه أو أي من 
رين الذين ل يؤلفون أسرة مستقلة أولدهما القاص

قطعة أرض أو وحدة سكنية في تاريخ التمليك أو 
في ( بالتملك)المقصود إن ـع ، وبالتالي فـالبي

المذكورة آنفا هو من يملك قطعة ( 7)الفقرة 
أرض سكنية أو وحدة سكنية من أي مصدر غير 

 .طريق الدولة والجمعيات
 

لسنة ( 870)وحيث أن القرار رقم 
قد وضع ضوابط عامة لتأمين السكن إذ  8117

منع تكرار الستفادة من الدولة كما منع البيع أو 
التملك لمن يملك ملكية خاصة قطعة أرض سكنية 

 لك أو مكنية في تاريخ التـدة سـأو وح
 .البيع
 

وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى 
- :المجلس
 
ل يجوز تكرار تمليك أو بيع قطع - 1

الوحدات السكنية الملوكة  األراضي أو
أرض أو  للدولة لمن حصل على قطعة

ت الجمعياوحدة سكنية من الدولة أو
 .التعاونية سابقاً 

 
من ( أولً )من البند  (7)أن حكم الفقرة - 2

 ( المنحل)ورة ـيادة الثـرار مجلس قـق
 

يسري على  8117لسنة ( 870)رقم 
الملكية الخاصة المتأتية من أي مصدر 

ولة أو الجمعيات حيث ل يجوز غير الد
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البيع أو التمليك لمن يملك ملكية خاصة 
أرض أو وحدة سكنية في تاريخ قطعة 

 .التمليك أو البيع
أن من حق المواطن غير المستفيد من - 3

الدولة أو الجمعيات والذي يملك قطعة 

( ملكية خاصة)أرض أو وحدة سكنية 
الستفادة من الدولة إذا كان في تاريخ 

 .تمليك أو البيع ل يملكال

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 


